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પ્રારંભે...
દેશના નવઘડતર સારુ વિવદ્યાર્થી�ઓને ગ્રામાભિ�મખુ વૈકલ્પિ��ક વિવકાસ કેન્દ્રિ!"ત જીવનમ�ૂયો આ�નારી કેળવણી ગ્રામ
અર્થી-શાસ્ત્ર વિવ�ાગ આ�ી રહ્યો છે, વિવશ્વવિવદ્યાલય અનદુાન આયોગ દ્વારા ગજૂરાત વિવદ્યા�ીઠને વિવશ્વવિવદ્યાલય સમકક્ષ
મા!યતા પ્રાપ્ત ર્થીઈ, �રંત ુગ્રામઅર્થી-શાસ્ત્ર વિવષય વિવદ્યા�ીઠના �ાયાના વિવષયોમારં્થીી એક વિવષય રહ્યો છે, જે સસં્ર્થીાની
સ્ર્થીા�નાર્થીી શીખવાતો આવ્યો છે. અર્થી-શાસ્ત્રમાં M.A., અને Ph. D. અમદાવાદ �રિરસર ખાતે અને અર્થી-શાસ્ત્ર B. A.
કક્ષાના  અભ્યાસક્રમ  રાધંેજા  �રિરસરમાં  ચાલી  રહ્યા  છે.  ગ્રામઅર્થી-શાસ્ત્ર  વિવ�ાગ  વગ-  વિશક્ષણ;  અન�ુવમલૂક
વિશક્ષણ(સશંોધન) અને ૩.સમાજ સાર્થીે અનબુધં (વિવસ્તરણ)ના સયંોજન ર્થીકી કેળવણી આ�ે છે.
1.અભ્યાસક્રમ 
B.A..અને  M..A.  સ્તરે  અનકુ્રમે  ત્રણ  વષ-  અને  બે  વષ-ના  અભ્યાસક્રમમાં  વિવદ્યાર્થી�ઓને  ફરજિજયાત  �ાઠયક્રમ
(Compolsary) અને �ાઠયક્રમમા ંવિવક��ો (Optional) આ�વામા ંઆવે છે, આર્થીી વિવદ્યાર્થી�ઓને �સદંગીનો અવકાશ
રહ ેછે, જે તેઓના રસના વિવષયોને �સદં કરવાની તકો વિવસ્તારે છે, ઉ�રાતં અ!ય વિવદ્યાકીય શાખાઓના વિવદ્યાર્થી�ઓ
માટે �સદંગી આધારિરત �ાઠયક્રમો (CBCS) 2018 ર્થીી આ�વામા ંઆવે છે.
૨. સશંોધન 
સશંોધનના કે!"મા ંગ્રામીણ અર્થી-તતં્ર અને તેની વસ્તીના વિવવિવધ આયમો; ગ્રામીણ વ્યવસાયો તર્થીા તેની સમસ્યાઓ;
ગ્રામીણ વિવકાસ માટે સરકારી તેમ જ અ!ય સસં્ર્થીાઓના કાય-ક્રમના અભ્યાસો;  કુદરતી સસંાધનના સદં�q,  જેવી
બાબતોનો સમાવેશ ર્થીાય છે. 21 મી સદીના પ્રારં�ર્થીી લગ�ગ  બધા અભ્યાસમા ંગાધંીવિવચારનો સદં�- ઉમેરાયો છે.,
M. A. કક્ષાએ વિવદ્યાર્થી�ને ગ્રામજીવનના પ્રત્યક્ષ �ાઠ મળી શકે એ હતેરુ્થીી એક માસના કે!"વિનવાસનો પ્રારં� 2006 ર્થીી
તર્થીા  B.A. કક્ષાએ  2009 ર્થીી  �દંર  રિદવસનો  કે્ષત્રવિનવાસ શરૂ  કરાયો.  આ વિનવાસ  દરવિમયાન  એકવિત્રત ર્થીયેલી
પ્રાર્થીવિમક  અને  દ્વિદ્વતીય  મારિહતી  આધારિરત  હવેાલનું મ�ૂયાકંન  કરવામાં  આવે  છે  . Ph.  D.માં  અભ્યાસ  સારુ
વિવશ્વવિવદ્યાલય અનદુાન આયોગ (UGC)ના અવિધવિનયમ 2019 ના આધારે પ્રવેશ�રીક્ષા ઉત્તીણ- કરવી અવિનવાય- છે.
૩. સમાજ સારે્થનો અનબુધં 
2007 ર્થીી શરુ ર્થીયેલી ગ્રામજીવન �દયાત્રાનો એક મહત્વનો ઉદે્દશ સ્ર્થીળ આધારિરત સ્વાધ્યાય દ્વારા વિવ�ાગને સમાજ
સાર્થીે અનબુવંિધત કરવાનો છે.  રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના (NSS)ની વિશભિબર અને સામાજિજક કે્ષત્રે વિવવિવધ પ્રવવૃિત્તઓ સાર્થીે
જોડાઈને વિવદ્યાર્થી�ઓમા ંસામાજિજક પ્રશ્નો તરફ અભિ�મખુ અને દાવિયત્વની �ાવનાનુ ં"ઢીકરણ કરવામા ંસહાય કરે છે.
વિ	ભાગના ંઅધ્યાપકો વિ	શષે કે્ષત્ર 
૧. પ્રા. હસમખુ દેસાઈ (અધ્યક્ષ) સહકારી પ્રવવૃિત્ત, ડેરીકે્ષત્ર 
૨. પ્રા. વિનવિમષા શકુલ �યા-વરણીય અર્થી-શાસ્ત્ર, ગાધંીના આવિર્થી�ક વિવચારો 
૩. પ્રા. મજુંલા ડાભી   જાહરે અર્થી-શાસ્ત્ર, વિશક્ષણનુ ંઅર્થી-શાસ્ત્ર 
૪. પ્રા. નરેશ ચૌહાણ સ્વાસ્થ્યનુ ંઅર્થી-શાસ્ત્ર 
૫. પ્રા. ધારા 	ાઘડિડયા કુદરતી સસંાધનોનુ ંઅર્થી-શાસ્ત્ર
૬. પ્રા. કૈલાશ ભોયે જગંલવ્યવસ્ર્થીા�ન નીવિત
૭. નશેમન બદૂંક	ાલા માનવ વિવકાસ અને તેના ંવિવવિવધ �રિરમાણો


