ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ
Accredited with Grade “A” by NAAC
વિક્ષણ દ્વારા જીિન ઘડતર
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ઈ.સ. ૧૯૨૦માાં મહાત્મા ગાાંધી સ્થાવપત, ગાાંધીવિચાર આધારરત જીિન ઘડતરની તાલીમ, ઉદ્યોગો દ્વારા
સ્િાિલાંબનની કેળિણી અને છે િાડાના વ્યક્તતઓને કેન્દ્રમાાં રાખી વિક્ષણ આપતી એક માત્ર સાંસ્થા...
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ ૨૦૧૭ થી ગ્રામીણ વિકાસ માટે કામ કરતી વિવિઘ સરકારી, અઘઘ સરકારી, સહકારી, કાં ૫ની
અંતગઘત સીએસઆરની કામગીરી અને સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓમાાં આયોજન સાંબઘી કાયઘ માટે ની જરુરરયાતની માાંગને
ઘ્યાન ૫ર લઇ સ્નાતક કક્ષાનો નિો અભ્યાસક્રમ િરુ કરે લ છે .

પ્રિેિ-2018

બી.આર.એસ (ગ્રામ આયોજન અને વિકાસ)
BRS (Rural Planning and Development)
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(ભાઈઓ અને બહેનો માટે)
ફેકલ્ટી
કમ્પ્ય ૂટર
સેન્દ્ટર
િૈક્ષણણક
સાધનો
છાત્રાલય
વ્ચરકતત્િ
વિકાસ
અભ્યાસની
તકો
રોજગારીની
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વિદ્યાથીઓને સમજી િકે તેિા યોગ્ય લાયકાત, જ્ઞાન અને અનુભિ ધરાિતા પ ૂણઘ સમયના અધ્યાપકો છે , જે ખાંત,
રસ અને વનષ્ઠાપ ૂિઘક વિદ્યાથીઓના સિાં ગીણ વિકાસ માટે પ ૂરતો પ્રયત્ન કરે છે . આ ઉપરાાંત સમયાાંતરે માગઘદિઘન
માટે સમાજના વિવિધ ક્ષેત્રના તજજ્ઞોને બોલાિિામાાં આિે છે .
પરરસર આધુવનક કમ્પ્ય ૂટર નેટિરકિંગથી સજ્જ છે . કલાયન્દ્ટ સિઘર આઘારરત 90 કમ્પ્ય ૂટર ઘરાિતી આઘુવનક
વિિાળ લેબ, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના ત્રણેય કે ન્દ્રને જોડતુાં ૧૦૦ એમબીપીએસની ઝડ૫ ઘરાિતુ ઈન્દ્ટરનેટ નેટિકઘ
તથા ફાઈબર નેટિકઘ , ભાષા પ્રયોગિાળા, પરરસર પર િાઈ-ફાઈ જોડાણ ઉપલબ્ધ છે .
અભ્યાસક્રમને મદદરૂપ થિા માટે ટે ણલવિઝન, ડી.િી.ડી., ઓરડયો વસસ્ટમ, મલ્ટી વમડીયા/ પ્રોજેતટરનો ઉપયોગ
કરિામાાં આિે છે . સારહત્ય, કમ્પ્ય ૂટર ઇન્દ્રાનેટ પોટઘ લ, સાંિોધન અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રને સાાંકળતી વિવિધ વિષયની
સીડીઓ નો સમાિેિ થાય છે . ઉદ્યોગ તાલીમ અંતગઘ ત અંબર, એમ્પરોઈડરી, વસલાઈ મિીન, ફાઈલ મેરકિંગ, રકચન
ગાડઘ ન અને વિવિધ સ્િરોજગાર કે ઉદ્યોગ સાહવસક બનિા માટે ની તાલીમની પ ૂરતી જોગિાઈ ઉપલબ્ધ છે .

સાંસ્થા પાસે પરરસર પર ભાઈઓ અને બહેનો માટે ની અલગ અદ્યતન છાત્રાલય વ્યિસ્થા છે . છાત્રાલય વનિાસ
ફરજજયાત છે . છાત્રાલયમાાં ઈન્દ્ટરનેટ સરહતની કમ્પ્ય ૂટર લેબની તથા િાઇ-ફાઇની સુવિદ્યા છે .
અભ્યાસક્રમની સાથે સાથે વિદ્યાથીઓના વ્યક્તતત્િ વિકાસની પ્રવ ૃવિ પર વિિેષ ધ્યાન આપિામાાં આિે છે . ઉદ્યોગ
વિક્ષણ, સામાન્દ્યજ્ઞાન કસોટી, સ્પધાઘ ત્મક પરીક્ષા સાંબધ
ાં ી મારહતી, અણભવ્યક્તતકળા તથા સામાજજક– સાાંસ્કૃવતક
પ્રવ ૃવિ. અભ્યાસ દરમ્પયાન ગ્રામજીિન પદયાત્રા, રાષ્રીય સેિા યોજના, ગ્રામ વિણબર, સેવમનાર, વિવિધ સાંસ્થાની
મુલાકાત, સ્પોકન અંગ્રેજી, સર્જનાત્મક તાલીમ દ્વારા સિાં ગીણ ઘડતર કરિાનો સરાહનીય પ્રયાસ કરિામાાં આિે છે .
ત્રણ િષઘનો સ્નાતક અભ્યાસક્રમ પ ૂણઘ કયાઘ બાદ એમ.બી.એ. ( ગ્રામ વ્યિસ્થાપન ) સમાજકાયઘ (MSW) માનિ
સાંસાધન વિકાસ (MHRD) કમ્પ્ય ૂટર (MCA/PGDCA) દૃ શ્ય શ્રાવ્ય વનમાઘ ણ, પત્રકારત્િ, યોગવિદ્યા તેમજ અન્દ્ય
યુવનિવસિટીમાાં વિવિધ અનુસ્નાતક અભ્યાસક્રમ માટે તકો રહેલી છે . તેમજ વિદ્યાપીઠ ખાતે અનુસ્નાતક પછી એમ.
રફલ. તથા પીએચ. ડી. ના અભ્યાસમાાં તકો રહેલી છે .
આ અભ્યસક્રમ પ ૂણઘ કરી વિદ્યાથીઓને વિવિધ ક્ષેત્રોમાાં રોજગારીની તકો ઊભી થાય તે માટે સાંસ્થા દ્વારા પ્રયત્નો
કરિામાાં આિે છે . આ અભ્યાસક્રમ પ ૂરો કરતાાં વિદ્યાથીઓને સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓ, અધઘ સરકારી કે સરકારી સાંસ્થાઓ,
નાના ઉદ્યોગો કે સહકારી ક્ષેત્રની સાંસ્થાઓમાાં રોજગારીની તકો ઊભી થાય છે . તેમજ ગ્રામીણ વિકાસ સાંબધ
ાં ી કાયો
કરી િકે છે તથા સ્િરોજગારી માટે પણ કામ કરી િકે છે .

ઓનલાઈન ફોમઘ ભરિા : http://www.gujaratvidyapith.org/ િેબ સાઇટ ઉ૫ર જુઓ.
અથિા
રાાંઘેજા ખાતે રૂબરૂ આિી પ્રિેિ ફોમઘ ભરી િકાિે.
સાં૫કઘ : (079) 23975428-902 મોબાઇલ : 98245 58540

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ
Accredited with Grade “A” by NAAC

વિક્ષણ દ્વારા જીિન ઘડતર
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ઈ.સ. ૧૯૨૦માાં મહાત્મા ગાાંધી સ્થાવપત, ગાાંધીવિચાર આધારરત જીિન
ઘડતરની તાલીમ, ઉદ્યોગો દ્વારા સ્િાિલાંબનની કેળિણી અને છે િાડાના
વ્યક્તતઓને કેન્દ્રમાાં રાખી વિક્ષણ આપતી એક માત્ર સાંસ્થા...

ધોરણઃ ૧૨ પછી સ્નાતકમાાં પ્રિેિની તક.....
બેચલર ઑફ આર્ટઘ સ

બેચલર ઑફ રુરલ સ્ટડી

(B.A)

(B.R.S)

ગ્રામ અથઘિાસ્ત્ર

સમાજિાસ્ત્ર

ગ્રામ આયોજન અને વિકાસ

( Rural Economics )

( Sociology )

( RuralPlanning & Development )

કોઈપણ વિદ્યાિાખાના ધો-12 પાસને િહેલા તે પહેલાના ધોરણે પ્રિેિ મળિે. 60 ટકા
ુ મેળિનાર વિદ્યાથીઓને મેરરટ આધારરત લોન વિષ્યવ ૃવિનો લાભ મળિે
કે િધારે ગણ
તથા એસ.સી., એસ.ટી., ઓ.બી.સી. કેટેગરીના વિદ્યાથીઓને કેન્દ્ર સરકારના વનયમ
ુ બ વિષ્યવ ૃવિ મળી િકિે.
મજ


ઓનલાઈન ફોમઘ ભરિા http://www.gujaratvidyapith.org/ િેબ સાઇટ ઉ૫ર જુઓ. અથિા રાાંઘેજા ખાતે
રૂબરૂ આિી પ્રિેિ ફોમઘ ભરો.



સાં૫કઘ : (079) 23975428-902

મોબાઇલ : 98245 58540

