
 

 
B.Com. Details Syllabus  

 
1. Curricula/Syllabus implemented of B.Com course/programme 

 

F.Y. B.Com. 
 

Paper-01 Compulsory English  

Unit No. Unit Content 

Unit 1 Where the Mind is without fear –Tagore  

Unit-2 Stopping by  woods on a snowy evening –Robert Frost  

Unit-3 The eyes are not here- Ruskin bond 

Unit-4 The last leaf- O. Henry  

Unit-5 The verger-Somerset Maugham  

Unit-6   The shroud- Premchand  

Unit-7 The letter- Dhumketu  

Unit-8 Of Studies- Essay-Francis Bacon  

Unit-9 On the rule of the road- A.G.Gardiner  

Unit-10  The purpose of life-J. krishnamurti  

Unit-11 Articles  

Unit-12 Prepositions 

Unit-13 Tenses  

Unit-14 Modal Auxiliaries  

 

Paper -2 Commercial Communication I 

 
 
 

Unit No. Unit Content 

Unit-1 What is communication, Objectives of communication, Communication Cycle 

Unit-2 Types of communication 

Unit -3 Levels Of Communication 

Unit-4 Verbal – communication oral and written  

Unit-5 Non-verbal communication 

Unit-6 Barriers to communication 

Unit-7 Formal and Informal Communication 

Unit-8 Listening Skills-types, barriers 

Unit-9 Reading Skills-types, barriers 

Unit-10 Layout of a business letter/ Parts of business letters, dos and don’ts of business 
letters/ essentials qualities of good business letters 

Unit-11 Inquiry letters and their replies/quotation letters 

Unit-12 Order letters and their replies 

Unit-13 Complain letters and their replies/recovery letters 

Unit-14 Sales letters 



 
 

નાણાકીમ હશવાફી દ્ધહત (Financial Accounting) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. બાગીદાયી ેઢીઓનુું વુંમોજન 

2. બાગીદાયી ેઢીનુું કુંનીભાું રૂાુંતય 

3. ધુંધાની ખયીદીનાું હશવાફો  

4. બાગીદાયો લચ્ચ ેયોકડની શત ેશત ેલશેંચણી 

5. વુંમુક્ત જીલન લીભા ોહરવીનાું હશવાફો 

6. આડતભારનાું હશવાફો 

7. વુંમુક્ત વાશવ(યાળ) નાું હશવાફો 

8. ફીન – લેાયી વુંસ્થાના હશવાફો 

9. સ્લમુંવુંતુહરત (આભેી) ખાતાલશી 

10. જુંગડભાર લેચાણના હશવાફો 

11. બાયતીમ હશવાફી ધોયણો – 1 (IND AS 1) - નાણાકીમ ત્રકોની પ્રસ્તુહત (હનરૂણ) 

12. બાયતીમ હશવાફી ધોયણો – 2 (IND AS 2) - સ્ટોક ભાર 

13. બાયતીમ હશવાફી ધોયણો – 3 (IND AS 7) – યોકડ પ્રલાશ ત્રક  

14. બાયતીમ હશવાફી ધોયણો – 4 (IND AS 8) – હશવાફી નીહતઓ, હશવાફી અુંદાજો અને બૂરોભાું પેયપાય 

 
ધુંધાકીમ વ્મલસ્થા અન ેવુંચારન  

(Business Organisation & Management)  

 
મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. વુંચારન રયચમ – I 

2. વુંચારન રયચમ – II 

3. આમોજન 

4. વ્મલસ્થાતુંત્ર – I 

5. વ્મલસ્થાતુંત્ર – II 

6. કભમચાયી વ્મલસ્થાની દોયલણી અને અુંકુળ – I 

7. કભમચાયી વ્મલસ્થાની દોયલણી અને અુંકુળ – II 

8. નેતાગીયી (નેતૃત્લ) 

9. પ્રેયણા 

10. વુંકરન 

11. ફજેટીંગ 

12. બાયતીમ ધુંધાભાું ઉબયતી તકો 

13. વયકાય દ્લાયા ઉદ્યોગ વાશહવકોને પ્રોત્વાશન – I 

14. વયકાય દ્લાયા ઉદ્યોગ વાશહવકોને પ્રોત્વાશન – II 

 

 
 

એકભરક્ષી અથમળાસ્ત્ર (Micro-Economics) 
મહુનટ  હલમલસ્ત ુ

1. ધુંધાકીમ અથમળાસ્ત્રનો રયચમ અન ેભૂબૂત ખ્મારો  

2. ભાુંગની હસ્થહતસ્થાકતા અને લયાળનુું લતમન 

3. ઉત્ાદન અને ઉત્ાદન હલધેમ 
4. ખચમ યેખાઓ તથા ુયલઠાનો હનમભ 
5. ફજયના પ્રકાયો અને કકભત હનધામયણ - I  
6. ફજયના પ્રકાયો અને કકભત હનધામયણ – II 
7. ફજયના પ્રકાયો અને કકભત હનધામયણ – III 

8. યાહિમ આલકની લશેંચણી 



9. લશેંચણીનો હવદ્ધાુંત 
10. લેતન 
11. વ્માજના હવદ્ધાુંતો 
12. નપાના હવદ્ધાુંતો 

13. કલ્માણકાયી અથમળાસ્ત્ર 
14. જોખભ અને અચોક્કવતાનુું અથમળાસ્ત્ર 

 

ભાનલ મામલયણ (Human Environment)  

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ભાનલ મામલયણનો રયચમ  

2. આફોશલા અને સ્ત્રોતો  

3. હનલવનતુંત્રનુું લણમન    

4. મામલયણના વજીલ અને હનર્જીલ  ધટકો  

5. ભાનલનુું વાભાહજક મામલણ અને લસ્તી  

6. મામલયણ ય ભાનલીનો પ્રબાલ  

7. જૈહલક વાધનોના અતીવભુમોજનની અવયો  

8. ભાનલ-મામલણ ય કૃહની અવયો  

9. ળશેયીકયણની અવયો  

10. લાતાલયણીમ પ્રદૂણ  

11. જ પ્રદૂણ  

12. બૂહભનો ખયાફો  

13. જોખભી યાવામહણક અલહળષ્ટો   

14. મામલણ અને ભાનલ સ્લાસ્્મ - I 

15. મામલણ અને ભાનલ સ્લાસ્્મ – II 

16. હલકાવાત્ભક મોજનાઓનો વાભાહજક પ્રબાલ  

17. રયલર્તતત મામલયણનો આર્તથક પ્રબાલ  

 

 

વેક્રટેરયમર પ્રહેક્ટવ (Secretarial Practice)  

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. વેક્રેટયીના કામોનુું સ્લરૂ અને કામમક્ષેત્ર  

2. વ્મલસ્થાતુંત્રોભાું વકે્રેટયીના કામો  

3. કુંની વકે્રેટયી  

4. વબાઓના વાભાન્મ હવદ્ધાુંતો – I  

5. વબાઓના વાભાન્મ હવદ્ધાુંતો – II  

6. કુંની વબાઓ – I  

7. કુંની વબાઓ - II  

8. ત્રવ્મલશાયના વુદ્ધાુંતો  

9. લાહણહયમક ત્રવ્મલશાય – 1   

10.  લાણીયમ ત્રવ્મલશાય - II  

11. કામામરમો / વુંથાઓ વાથેનો ત્રવ્મલશાય  

12. ઓપીવ અશલેારો  

13. અશેલાર રખલો  

14. વુંક્ષે રેખન  

 

એકાઉન્ટીગ & પામનાન્વ – I (Accounting & Finance – 1)  

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 
1. વ્મલવામી વ્મહક્તના હશવાફો 

2. બાડ-ેખયીદ દ્ધહતના હશવાફો 

3. ભૂડી ખચમ અને ભશેવુરી ખચમના વ્મલશાયો અને નુઃ સ્થાનાના હશવાફો 

4. ભારવાભાનનુું ભુલ્માુંકન 



5. કૃહના હશવાફો 

6. યોમલ્ટી 

7. વપયના હશવાફો 

8. શતા દ્ધહતથી લેચાણના હશવાફો  

9. નાણાકીમ વ્મલસ્થાન અને નાણાકામો 

10. હભરકત દેલાનુું વુંચારન 

11. નાણાનુું વભમભુલ્મ  

12. જોખભ અને લતય 

13. જભીનગીયી ભૂલ્માુંકન – I  

14. જભીનગીયી ભૂલ્માુંકન – II  

 

 

 

 

 
ધુંધાકીમ વુંચારન - I (Business Management - I) (HRM) 

 

(Elective)  

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ભાનલ વુંવાધન રયચમ  

2. ભાનલ વુંવાધન આમોજન – I 

૩. ભાનલ વુંવાધન આમોજન – II 

4. કામમ આમોજન 

5. ભાનલ વુંવાધન બયતી-વુંદગી – I 

6. ભાનલ વુંવાધન બયતી-વુંદગી – II 

7. ભાનલ વુંવાધન તાહરભ-હલકાવ 

8. ભાનલ વુંવાધન કામમ-ભૂલ્માુંકન 

9. પ્રોત્વાશક અને કાભગીયી આધારયત ચૂકલણીઓ 

10. પ્રેયણા – રયચમ 

11. ભાહશતી વુંચાય – રયચમ  

12. ભાનલ વુંવાધન જલણી અને કલ્માણ કામો 

13. ભજૂય વુંઘો  

14. ઔધોહગક વુંફુંધો 

 

મોગ હલજ્ઞાન અન ેજીલનદળમન (Yog Science and Philosophy of Life) 

  
મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. મોગનો વુંહક્ષપ્ત રયચમ 

2. મોગની ભ્રાભક ભાન્મતાઓ અને તનેુું ખુંડન 

3. મોગનુું વાચુું સ્લરૂ 

4. મોગના યુંયાગત ુસ્તકોનો રયચમ 

5. મોગવૂત્રોનો અભ્માવ 

6. મોગના હલહલધ પ્રકાયો -1 

7. મોગના હલહલધ પ્રકાયો – 2 

8. અષ્ટાુંગમોગ – મભ તથા હનમભ 

9. અષ્ટાુંગમોગ- આવાન તથા પ્રાણામાભ 

10. અષ્ટાુંગમોગ 

11. સ્લાસ્્મ 

12. રદનચમામ 

13. ઋતુચમામ 



14. બોજન – ાણી 

 

 

 

 

S.Y. B.Com 

Commercial Communication II 

Sr.No Name of the Units 

1. Academic Vocabulary and English for Business 
2. Business Etiquette 
3. Interpersonal Communication at Workplace– 
4. IT Tools in Business Communication 
5. Globalization & Communication 
6. Press Reports  
7. Writing for Media 
8. Advertising: a tool of Marketing 
9. Report Writing  

10. Questionnaire 
11. Insurance Correspondence 
12. Book/ Movie Review 
13. Corporate Communication: Upward Communication, Downward Communication, 

Diagonal Communication and Grapevine Concept  
14. Language for Communication  

 

 

વભગ્રરક્ષી અથમળાસ્ત્ર (Macro Economics)  

 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. વભગ્રરક્ષી અથમળાસ્ત્રનો રયચમ અને યાિીમ આલક 

2. આર્તથક હલકાવ અને આર્તથક લૃહદ્ધ 

3. ઉત્ાદન આલક અને યોજગાયી  

4. નાણું 

5. નાણાુંની ભાુંગ અને નાણાુંનો ુયલઠો 

6. બાયતીમ ફેન્ન્કગ વ્મલસ્થા 

7. બાયતીમ રયઝલમ ફેંક 

8. વ્માાય ચક્રો 

9. ફુગાલો 

10. લયાળ 

11. ભૂડીયોકાણ 

12. ઉબોગ હલધેમ 



13. નાણાકીમ વુંતુરન  

14. વ્માજના આધુહનક હવદ્ધાુંતો 

 

 

 
ડતય હશવાફી દ્ધહત (Cost Accounting) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ડતય હશવાફી દ્ધહત – હલમ પ્રલેળ  

2. ડતયના આલશ્મક તત્લો 

3. ભારવાભાન ડતય  

4. ભજૂયી ડતય 

5. યોક્ષ  /ળીયોયી ડતય )ખચમ(  

6. જોફ -ફેચ ડતય દ્ધહત  

7. એકભ ડતય દ્ધહત 

8. કયાયના હશવાફો )કયાય ડતય દ્ધહત(  

9. પ્રરક્રમા ડતય દ્ધહત – I  

10. પ્રરક્રમા ડતય દ્ધહત – II  

11. વેલા ડતય દ્ધહત 

12. નાણાકીમ હશવાફો અને ડતયના હશવાફોની ભેલણી 

13. પ્રલૃહિ આધારયત ડતય દ્ધહત 

14. ડતય હશવાફી ધોયણોનો રયચમ 
 

કુંનીના હશવાફો (Company Accounting)     
 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. કુંનીની નોંધણી )સ્થાના (શેરાુંનો નપો  

2. ફાુંમધયી કહભળનના હશવાફો 

3. કુંનીના લાર્તક હશવાફો – I  

4. કુંનીના લાર્તક હશવાફો – II  

5. ળેયભૂડી બુંડોભાું પેયપાય – I  

6. ળેયભૂડી બુંડોભાું પેયપાય – II  

7. યીરડભેફર પ્રેપયન્વ ળેયભૂડી યત 

8. ભૂડીઘટાડો )આુંતરયક ુનઃયચના(  

9. વાભાન્મ લીભા કુંનીના હશવાફો 

10. રડફેન્ચય ભૂડીયતના હશવાફો 

11. કુંનીઓનુું હલરીહનકયણ અને કુંનીના ધુંધાની ખયીદી )કુંનીના વુંમોજનના હશવાફો(  

12. કુંનીઓનુું હલરીહનકયણ અને કુંનીના ધુંધાની ખયીદી (કુંનીના વભાલેળના હશવાફો) 

13. કુંનીના ફાહ્ય ુનઃ યચનાના હશવાફો  

14. હરહક્લડેટયના હશવાફો 

 

 

 



આલકલયેો અન ેજી.એવ.ટી. (Income Tax & GST) 
મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. આલકલેયા અહધહનમભ 1691 અને ભૂબૂત તત્લો  

2. વ્માખ્માઓ 

3. કયભુક્ત આલકો 

4. યશેઠાણનો દયયજો 

5. ગાયની આલક 

6. ભકાન - હભરકતની આલક 

7. ધુંધાની કે વ્મલવામની આલક 

8. ભૂડી નપો 

9. અન્મ વાધનોની આલક 

10. કાતો અને યાશતો 

11. કુર આલકની ગણતયી 

12. આકાયણીની કામમલાશી અને કયની લવૂરાત (રયટનમ ઓપ ઇન્કભ) 

13. ભાર અને વલેાકય – I (GST – I) 

14. ભાર અને વલેાકય – II (GST – II) 

 
કુંની કામદો (Company Law) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. કુંની ધાયો-2013-રયચમ 

2. કુંની યચના ભશત્લના દસ્તાલજેો 

3. કુંનીનો આુંતરયક લહશલટ તથા તને ેરગતી કામદાકીમ જોગલાઈઓ  

4. રડહલડન્ડ અને વ્માજ વુંફુંહધત કુંની કામદાની જોગલાઈઓ 

5. કુંનીની વુંચારકીમ વિા 

6. કુંનીભાું હનણમમ દ્ધહત 

7. કુંનીની નાદાયી હલહરનીકયણ 

8. 
કુંની વકે્રેટયી  

9. કુંનીની હલહલધ વબાઓ 

10. કુંની રો ફોડમ 

11. ફશુભતી ળાવન અને રઘુભત વુંયક્ષણ (Majority Rule and Minority Protection) 

12. કુંનીના વાભાહજક જલાફદાયીની જોગલાઇઓ 

13. કોોયેટ ગલનમન્વ 

14. કોોયેટ એહથક્વ 

 

 

 

એકાઉન્ન્ટગ & પાઈનાન્વ – II (Accounting & Finance – II) 
મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ાઘડીનુું ભલૂ્માુંકન 

2. ળેયનુું ભલૂ્માુંકન 

3. નાદાયીના હશવાફો (પ્રાહતમ નાદાયી કામદો-1920 પ્રભાણે) 

4. આગના દાલાના હશવાફો (સ્ટોક લીભા ોહરવી) આધાય ે

5. આગના દાલાના હશવાફો )નપા નકુળાન ોહરવી ( આધાય ે



6. ઘવાયાના હશવાફો 

7. ખાતાલાય )હલબાગીમ (હશવાફો  

8. ભૂડી ભાખુું 

9. નાણાનો સ્ત્રોત 

10. ભૂડી ડતય  

11. કામમળીર ભૂડીનો રયચમ અને તેનુું વુંચારન 

12. રેણા વુંચારન 

13. યોકડ વુંચારન 

14. ઇન્લને્ટયી વુંચારન 

 

ધુંધાકીમ વુંચારન – II (Business Management – II) (Finance) 

 (Elective)  

 
 

 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. નાણાકીમ વુંચારનનો રયચમ 

2. નાણાકીમ આમોજન અને નાણાુંની વભમ કકભત 

3. ભૂડી ભાખુું  

4. ભૂડી ડતય 

5. ઉચ્ચારકતા અને ભૂડીકયણ 

6. કામમળીર ભૂડી 

7. કામમળીર ભૂડીનુું વુંચારન 

8. કામમળીર ભૂડીના અુંદાજ (કામમળીર ભૂડીની ગણતયી) 

9. ભૂડી ફજેટીંગ 

10. રડહલડન્ડ અને રડહલડન્ડ નીહતઓ 

11. નાણા પ્રાહપ્તના સ્ત્રોત )ભૂડીફજય (– I  

12. નાણા પ્રાહપ્તના સ્ત્રોત )નાણાફજય (– II  

13. નાણા વુંસ્થાઓનો રયચમ 

14. નાણાકીમ વલેાઓનો રયચમ 

 

 

 

વમનાહરટી ડલેરભને્ટ (Personality Development) 
મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. વ્મહક્તત્લ હલકાવનો રયચમ  

2. સ્લ- જગૃહત અને સ્લ-હલકાવ  

3. સ્લ-વ્મલસ્થા  

4. વ્મહક્તગત વપ રયફો  

5. નીહતળાસ્ત્ર  

6. લરણ અને પ્રેયણા  

7. આત્ભ વન્ભાન અને આત્ભ હલશ્લાવ  

8. યોજગાય મોગ્મતા  

9. SWOT હલશ્રેણ અને ધ્મેમ હનધામયણ  

10. અવયકાયક વુંચાય  

11. નેતૃત્લ  

12. કુળતા  



13. વુંઘમ વ્મલસ્થાન )વુંચારન(  

14. વભમ વ્મલસ્થાન )વુંચારન(  

 

 

T.Y. B.Com. 

 

વુંચારકીમ હશવાફી દ્ધહત (Management Accounting) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. વુંચારકીમ હશવાફી દ્ધહત અને નાણાકીમ ત્રકનુું હલશ્રેણનો રયચમ 

2. વુંચારકીમ હશવાફી દ્ધહતના આધુહનક લરણો (પ્રાથહભક વભજૂતી) 

3. નાણાકીમ ત્રકનુું હલશ્રેણનો રયચમ 

4. ગુણોિય હલશ્રેણ - I (ગુણોિયની ગણતયી)  

5. ગુણોિય હલશ્રેણ - II (ગુણોિય હલલેચન અને હલશ્રેણ)  

6. બુંડો પ્રલાશ ત્રક 

7. યોકડ પ્રલાશનુું ત્રક 

8. અુંદાજત્ર અને અુંદાજત્રીમ અુંકળુ – I 

9. અુંદાજત્ર અને અુંદાજત્રીમ અુંકળુ – II 

10. યોકડ અુંદાજત્ર 

11. રયલતમનળીર અુંદાજત્ર 

12. પ્રભાણ ડતય દ્ધહત – I 

13. પ્રભાણ ડતય દ્ધહત – II 

14. વીભાુંત ડતય દ્ધહત 

 

 
ઓરડટીંગ (Auditing) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ઓરડટીંગનો રયચમ  

2. કુંની ઓડીટ (કુંની અહધહનમભ - 2013 ભજુફ)  

૩. આુંતરયક ઓડીટ અને આુંતરયક અુંકળુ   

4. લાઉન્ચગ  

5. ખાતાલશીઓ અને ેટાનોંધોનુું લાઉન્ચગ 

6. હભરકત અને જલાફદાયીઓની ચકાવણી અને ભૂલ્માુંકન હલહધ 

7. લશેંચણી ાત્ર નપો અને રડહલડન્ડ   

8. ઓડીટ કામમક્રભ  

9. ઓરડટ અશલેાર અને ઓરડટ પ્રભાણત્ર  

10. ઓરડટયની જલાફદાયી 

11. ડતય ઓરડટ અને ડતય ઓરડટય 

12. વુંચારકીમ ઓરડટ 

13. EDP ઓરડટ ( Electronic Data Processing )  

14. વયકાયી હશવાફો અને વયકાયી ઓરડટ 

 
લેાયી કામદો (Business Law) 

 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. કયાયધાયો, 1872 - I 

2. કયાયધાયો, 1872 - II 

3. કયાયધાયો, 1872 -  III 

4. ખાવ કયાય  



5. ભાર લેચાણ ધાયો, 1930  

6. નેગોહળમેફર ઇન્સ્ટુભને્ટ એક્ટ  

7. બાયતીમ બાગીદાયી અહધહનમભ, 1932   

8. ભમામરદત જલાફદાયી બાગીદાયી, 2008  

9. કાયખાના અહધહનમભ  

10. ઔદ્યોહગક હલલાદો અહધહનમભ  

11. ગ્રાશક વુયક્ષા અહધહનમભ, 1986  

12. ફૌહદ્ધક હભરકત શક્ક  

13. આહફટ્રજે 

14. વામફય એક્ટ 

 

 
આુંકડાળાસ્ત્ર (Statistic) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ભાહશતી : એકત્રીકયણ અને પ્રાહપ્તસ્થાનો 

2. ભધ્મલતી હસ્થહત અને પ્રવાયભાન ભા 

3. હનદળમ દ્ધહતઓ 

4. વુંબાલના અને ગાહણહતક અેક્ષા 

5. અવતત વુંબાલના હલતયણ 

6. વતત વુંબાલના હલતયણ 

7. વશવુંફુંધ 

8. ગુણાત્ભક વુંફુંધ 

9. હનમત વુંફુંધ  

10. વાભાહમક શે્રણી 

11. ધુંધાકીમ લૂામનભુાન 

12. વૂચક આુંક 

13. હનણમમના હવદ્ધાુંતો 

14. આુંકડાળાસ્ત્રીમ ગુણલિા હનમુંત્રણ 

 

 

 
એકાઉન્ટીગ & પામનાન્વ – III (Accounting & Finance – III) 

 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. એકનોંધી નાભાદ્ધહતના હશવાફો (એકનોંધીનુું હદ્લનોંધીભાું રૂાુંતય)  

2. ળાખાના હશવાફો  

૩. યોકાણોના હશવાફો  

4. ભૂડી અુંદાજત્ર 

5. હરલયેજ  

6. રડહલડુંડ નીહત  

7. ભુલ્મલૃહદ્ધના હશવાફો  

8. બાયતભાું નાણાકીમ વ્મલસ્થા  

9. ભૂડીફજય – રયચમ 

10. નાણા ફજય – રયચમ 

11. યોક્ષ ભૂડીફજય – રયચમ 

12. ડેરયલેરટવ્ઝ – રયચમ 

13. બાયતીમ નાણાકીમ વુંસ્થાઓ – રયચમ 

14. બાયતીમ નાણાકીમ વેલાઓ – રયચમ 

 

 



 

 

ધુંધાકીમ વુંચારન – III (Business Management – III ) (Marketing) 
(Elective)  

 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. ભાકેકટગનો રયચમ 

2. ભાકેકટગના તત્લો અને હલહલધ ખ્મારો 

3. ફજયભાુંગ 

4. ેદાળ હનણમમ 

5. બ્રાન્ડીંગ (ભાર ય હનળાની કયલી)  

6. જશેયાત અને પ્રહવહદ્ધ 

7. કકભત હનધામયણ 

8. ફજય-હલબાજન અને ગ્રાશક-લતમન 

9. ભાકેકટગ વુંળોધન અને તેની નીહતભિા 

10. ગ્રાહભણ ભાકેકટગ 

11. વેલાઓનુું ભાકેકટગ 

12. આુંતયયાિીમ ભાકેકટગ 

13. ભાકેકટગભાું ઉદબલતા ખ્મારો 

14. ભાકેકટગભાું પ્રોજેક્ટ યીોટમ 

 
બાયતીમ અથમળાસ્ત્ર (Indian Economics) 

મહુનટ હલમલસ્તનુા ભદુ્દા 

1. બાયતીમ અથમતુંત્રનો રયચમ 

2. બાયતીમ કૃહ – I 

3. બાયતીમ કૃહ – II 

4. બાયતભાું ઉદ્યોગો 

5. બાયતીમ અથમતુંત્રનુું આધાયભાખુું – I 

6. બાયતીમ અથમતુંત્રનુું આધાયભાખુું – II 

7. બાયતનુું લસ્તીહલમક ભાખુું 

8. બાયતભાું મામલયણની વભસ્માઓ અને નીહત 

9. યાજકોીમ નીહત 

10. બાયતીમ ફેન્ન્કગ વ્મલસ્થા – બાયતીમ રયવલમ ફેંક 

11. લેાયી ફેંકો 

12. બાયતનો હલદેળ લેાય અને રેણદણેની તુરા 

13. બાયતની લેાયનીહત 

14. બાયતનુું જશેયક્ષેત્ર 

 

 

2. Outcome analysis of Programme Specific Learning Outcomes and 

Course Learning Outcomes  

 

 Objectives: 
 



1. A bachelor of commerce is an undergraduate degree in commerce (business) and 

related subjects. It is designed to provide students with a wide range of managerial 

skills, while at the same time building competence in a particular area of business. 

2. Develop an understanding of commerce and accounting and also utilize skills and 

knowledge in a business organization in order to increase productivity of organization 

and individual growth. 

3. The objective of the course is to equip the students with domain knowledge of 

commerce and accounting principles applied to contemporary business practices 

through financial planning, decision-making and control in organization. 

4. The aim of this program is to make the student familiar with different aspect of the 

commerce domain. Students pursuing the course will learn how business and trading 

is done and it will enables the graduates to successfully overcome every challenge. 

5. Seeking a challenging opportunity in an organization to excel and grow along with the 

organization by utilizing knowledge and acquired skill towards fulfillment of 

organization vision. 

 

 

 Project Outcomes: 
  Hence, B.Com curriculum will be useful for preparing business persons. 

 And will be useful to society. 

 

  Through this syllabus, a student can provide suitable skills in the industrial, 

commercial and academic world. 

 

  Specialized human resources can be prepared by higher education through 

advanced education. 

 

  Every student can cope up with the latest developments in contemporary, national 

and global level trough effective transaction of the curricular and co-curricular 

aspects. 

 


