
દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયયક્રમ (ટેલીવિઝન) વનમાયણ અનસુ્નાતક ડીપ્લોમા 



( પણૂય સમયનો અભ્યાસક્રમ )  
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

 

વિભાગ અંગે : About the Department  

 ટેક્નોલોજીના બદલાતા યગુમાાં ગાાંધીવિચારને સાથે રાખી ટેલલવિઝન કે્ષતે્ર વનમાાણ કાર્ા 
શીખિતાાં આ અભ્ર્ાસક્રમની શરૂઆત ૧૯૯૧માાં થઇ હતી. જે પાટા  ટાઈમ કોર્ા હતો બાદમાાં  િર્ા 
૧૯૯૮માાં પણૂા સમર્નો અનસુ્નાતક ડીપ્લોમા તરીકે પરરિતાન પામ્ર્ો. ખાંડ સમર્ના અભ્ર્ાસક્રમથી 
શરૂ થર્ેલ આ વિભાગ હાલમાાં એક િર્ાનો પણૂા સમર્નો દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ કાર્ાક્રમ (ટેલીવિઝન) વનમાાણ 
અનસુ્નાતક ડીપ્લોમા અભ્ર્ાસક્રમ ચલાિે છે. આ વિભાગનો ઉદે્દશ એિા પ્રત્ર્ાર્કો તૈર્ાર કરિાનો છે 
કે જે આધવુનક પ્રત્ર્ાર્નના સાધનોનો ઉપર્ોગ કરી સમાજ ઉપર્ોગી કામ કરે. િર્ા ૨૦૦7માાં 
વિભાગનો અદ્યતન સ્ટુડીઓ વનમાાણ પામ્ર્ો. જેમાાં મલ્ટીકેમેરાથી શરુટિંગ અને પી.સી.આરની સગિડતા 
ઉભી થઈ. જેમાાં નાટક, જાહરેાત, સમાચાર , સાંગીત, નતૃ્ર્, રૂબરૂ મલુાકાત જેિા વિરડઓ કાર્ાકમોનુાં 
વનમાાણ કરિામાાં આિે છે. 
 સાથે સાથે 3 મરહનાનો બવેસક ફોટોગ્રાફીનો પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ વિભાગ ધ્િારા ચલાિિામાાં 

આિે છે. આ  પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ શવનિાર 3.00 થી 6.00 અને રવિિારે 8.00 થી 11.00 

ચલાિિામાાં આિે છે.   
વિઝન વમશન અને હતે ુ: 

 આજના બદલાતા યગુમાાં જ્ર્ારે ઇલેક્રોવનક મીરડર્ાની બોલબાલા છે ત્ર્ારે સાંપણૂા રીતે 

ઇલેક્રોવનક મીરડર્ામાાં કામ કરિા તત્પર વિદ્યાથીઓને તૈર્ાર કરિાનુાં, તેમને રોજગારીની તકો મળે 

તેિી તાલીમ આપિાનુાં અને હાલના સમર્ પ્રમાણે ઇલેક્રોવનક સાધનોનો ઉપર્ોગ કરી િધમુાાં િધ ુ

લોકો સધુી ગાાંધી વિચાર પહોચાડિો એ આ વિભાગનો મખુ્ર્ હતે ુ છે. સામાન્ર્ રીતે ગજુરાતનાાં 

અંતરરર્ાળ વિસ્તારમાથી આિતાાં ખેડતૂનો દીકરો કે દીકરી ખબૂ િધારે ફી ભરી બીજી સાંસ્થાઓ ધ્િારા 

ચાલતા આિા દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ અભ્ર્ાસક્રમની  તાલીમ લઈ ના શકે. તો તેના શે્રષ્ઠ પર્ાાર્ તરીકે આ 

વિભાગ તેમને દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ની તાલીમ ગાાંધી વિચાર સાથે  આપિા કાર્મ તૈર્ાર રહ્યો છે.    
મખુ્ય વિશેષતાઓ  

 અદ્યતન રડજજટલ સાધનોથી સજ્જ સ્ટુડીઓની સગિડ  

 અત્ર્ાધવુનક દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્ના ઉપકરણોથી સજ્જ  

 અનભુિી તજજ્ઞો 

 વશક્ષણ સાથે જીિન ઘડતરના કાર્ાક્રમો  



ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા થતા કાર્ાક્રમોનુાં દૃશ્ર્ અને શ્રાવ્ર્ રેકોરડિંગ અને 
સાંકલન કરી DVD બનાિિાનુાં કાર્ા વિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિે છે॰ દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્ વનમાાણ વિભાગ 
સરકારી અને લબનસરકારી તેમજ સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓની દસ્તાિેજી રફલ્મોનુાં વનમાાણ કરી આપિાનુાં 
કાર્ા કરે છે. જેમાાં પ્રાર્ોલગક કાર્ાના ભાગરૂપે વિદ્યાથીઓ પણ જોડાર્ છે. હાલમાાં ગજૂરાત 
વિદ્યાપીઠના આ વિભાગ પાસે ખબૂ જ આધવુનક સાધનોથી  સજજ, અવત અદ્યતન ઇકોસ્સ્ટક 
વિરડર્ો વનમાાણ સ્ટુરડર્ો છે અને ઓરડર્ો રેકોરડિંગ સ્ટુરડર્ો છે. અહી ગાાંધીવિચારને સ્પશાતા વિવિધ 
કાર્ાક્રમો તૈર્ાર કરિામાાં આવ્ર્ા છે. આ ઉપરાાંત સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓની દસ્તાિેજી રફલ્મો પણ 
તૈર્ાર કરિામાાં આિી છે. આ વિભાગ ધ્િારા સાંસ્થાના વિવિધ કાર્ાક્રમોનુાં જીિાંત પ્રસારણ 
કરિામાાં આિે છે.  

શૈક્ષણણક કાયયક્રમ : દ્રશ્ય શ્રાવ્ય કાયયક્રમ (ટેણલવિઝન) વનમાયણ અનસુ્નાતક ડીપ્લોમાાં 

 બે સેવમસ્ટરનો વશક્ષણ કાર્ાનો સમર્ગાળો ( જેમાાં છાત્રાલર્ વનિાસ ફરજ્ર્ાત નથી )  

 સમર્ :સિારે ૮.૦૦ થી  ૨.૦૦    મખુ્ર્ત્િે પ્રાર્ોલગક કાર્ાન ેમહત્િ  

  સત્ર-૧ 

AV-101 પ્રત્યાયન અનેસમહૂમાધ્યમો Mass Communication 

AV-102 કાયયક્રમ વનમાયણપરિચય 
Introduction of Programme 

Production 

AV-103 ટી.િી.કાયયક્રમ વનમાયણકૌશલ્ય 
Television  Programme 

Production Skill 

AV-104 કાયયક્રમ વનમાયણ -૧( મૌણિકઅને પ્રાયોણગક ) Programe Production-1  

( Oral & Practical) 

COMPL-102 ઉદ્યોગ Udhyog 

COMPL-103 સમહૂજીિન શે્રણી Community Living Grade 

     સત્ર-૨ 

AV-201 કાયયક્રમ વનમાયણમાાં સાંશોધનઅને સર્જનશીલતા Research and Creativity in 

Programme Production 

AV-202 કાયયક્રમ વનમાયણ-૨ ( મૌણિકઅને પ્રાયોણગક ) Programme Production-2 

 ( Oral & Practical) 

COMPL-201 ઉદ્યોગ Udhyog 

COMPL-202 સમહૂજીિન શે્રણી Community Living 

EC-201 સાંકલન અને ધ્િની મદુ્રણ Camera and Lighting 

 
અથિા  

 

EC-202 દ્રશ્યાાંકન અને પ્રકાશઆયોજન  
Editing and Sound 

Recording 

 સત્ર -૨ માાં ઇન્ટનાવશપનો સમર્ ગાળો -૧ માસ  
 



શૈક્ષણણક કાયયક્રમ : ણિણઝક ફોટોગ્રાફી પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમ - ૭૨ કલાક 

બેઝીક ફોટોગ્રાફીની સમજ, કેમેરાની સમજ, ફોટોશોપ, વપકટોરરર્લ ફોટોગ્રાફી, િાઇલ્ડ લાઈફ 
ફોટોગ્રાફી, પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી, ઈિેન્ટ ફોટોગ્રાફી, રક્રએરટિ ફોટોગ્રાફી, સ્ટુડીઓ લાઈટીંગ િગેરેની 
મળૂભતૂ સમજ.    
ફોટોગ્રાફી સૈધાાંવતક અને પ્રાર્ોલગક કાર્ા ( ઇિેન્ટ ફોટોગ્રાફી, સ્રીટ ફોટોગ્રાફી, પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી, )   
ફોટો આલ્બમ સબમીશન 

િોજગાિનો અિકાશ :  

 દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્નો અભ્ર્ાસ કાર્ા પણૂા કર્ાા બાદ મીરડર્ાના અનેક કે્ષત્રમાાં રોજગારીની તકો ઉભી 
થાર્ છે. રેડીર્ો, ટેલલવિઝન,  રફલ્મના વિવિધ વિભાગોમાાં વિધાથીઓ કામ કરે છે. કેમેરામેન, એડીટર, 

પેનલ પ્રોડયસુર, ટેકનીકલ હડે, પ્રોડયસુર, સહાર્ક રદગ્દશાક, પ્રોડક્શન મેનેજર, પ્રોડક્શન સહાર્ક,  

એન્કરીંગ, ન્યઝુ રીડરનુાં કાર્ા કરે છે. અહી અભ્ર્ાસ કરેલાાં વિદ્યાથીઓએ પ્રાદેવશક અને રાષ્રીર્ કક્ષાની 
ન્યઝુ અને એન્ટરટેનમેન્ટની વિવિધ ચેનલોમાાં ફરજ બજાિે છે. અત્ર્ાર સધુીમાાં લગભગ ૨૫૦થી િધ ુ
દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્ના વિદ્યાથીઓ જુદી જુદી જગ્ર્ાએ કામ કરી રહ્યા છે. િળી ગાાંધી વિચારને સાથે રાખીને  
ઇલેક્રોવનક સાધનોનો ઉપર્ોગ કરી વિભાગના  કેટલાક વિદ્યાથીઓ ગામડામાાં જઇને કાર્ા કરી રહ્યા 
છે. 
 

ડૉ.આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ   

કાયયકાિી અધ્યક્ષ 

દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્ વનમાાણ કેન્દ્ર  

સ્સ્થર છબીકલા વિભાગ  

મ.દે. સમાજસેિા સાંકલૂ, ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, આશ્રમ માગા  અમદાિાદ  

સાંપકા : (079) 400 16 335  

  

િધ ુમારહતી માટે :  

ડૉ.આલાપ બ્રહ્મભટ્ટ : 9998055188, મનીર્ભાઈ ભોઇ : 9427620926, ધ્રિુ દિે : 9426312254     


