
      પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ પ્રત્યાયન વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ભાગ 
   મહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાદેવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ સમાજસે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ા સકુંલ:  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ દ્યાપીઠ, અમદાવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાદ-  ૧૪ 

    પત્રકાર બનવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ઉત્તમ ત વિદ્યાપીઠક (  વ્યવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સાયલક્ષી અભ્યાસક્રમ)

 અભ્યાસક્રમ  સમયગ ાળો   લઘતુ્તમ જરૂરિરયાત વિદ્યાપીઠ

એમ.  એ   બે વર્ષ વર્ષ � (  ચાર સત્ર સત્ર)     કોઈ પણ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએટ પણ વિષયમાં ગ્રેજ્યુએટ વિવર્ષ યમાં ગ્રેજ્યુએટ ગ્રે વર્ષ જ્યએુટ 

એમ.ફિ�લ.   ૧ વર્ષ વર્ષ � (   બે વર્ષ સત્ર ) એમ.  એ (પત્રકાર સત્રત્વ)

પીએચ.  ડી   ૩ વર્ષ વર્ષ � (  ૬ સત્ર સત્ર) એમ.  એ (પત્રકાર સત્રત્વ),એમ.ફિ�લ. (પત્રકાર સત્રત્વ)

1. સમાચારપત્ર, રેરિ1યો ,     ટેલિલવિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ઝનમાં પત્રકાર બનવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ત વિદ્યાપીઠક
2.  ન્યઝૂ મીરિ1યા,  વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ બ પો ટ7લ,     વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ બ પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ માં કારરિકદ8ની ત વિદ્યાપીઠક
3. સરકારી,          અર્ધ7સરકારી અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ખાનગ ી ક્ષે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ત્રમાં જનસપંક7 અવિર્ધકારી ત વિદ્યાપીઠરીકે જો 1ાવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ત વિદ્યાપીઠક
4.      જાહ પ્રત્યાયન વિભાગ રેખબર એજન્સીમાં કામ કરવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ત વિદ્યાપીઠક
5.    પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ નું વિ?ક્ષણ આપતી કોલેજ આપત વિદ્યાપીઠી કો લે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ જ,       યવુિનવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સBટીમાં અધ્યાપક ત વિદ્યાપીઠરીકે કામ કરવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ત વિદ્યાપીઠક
6. એમ.             એ કરવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ા માટે કો ઈ સમાજસેવા સંકુલપણ આપતી કોલેજ વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ષયમાં ૪ ૫ ટકા સાથે પાસ થયેલા હોવું જરૂરી છે ટકા સાથે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ પાસ થયે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ લા હ પ્રત્યાયન વિભાગ ો વું જરૂરી છે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ . 
7.      રાજ્યસરકારના વિનયમો પ્રમાણ આપતી કોલેજે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વિ?ષ્યવવૃિત વિદ્યાપીઠની જો ગ વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાઈ સમાજસેવા સંકુલ છે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ . 
8.       પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ પ્રત્યાયનનો બે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ષ7નો એમ.   એ અભ્યાસક્રમ છે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ .  
9.          પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ પ્રત્યાયનને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ લગ ત વિદ્યાપીઠા ત વિદ્યાપીઠમામ વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ષયો નું વિ?ક્ષણ આપતી કોલેજ અપાય છે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ .  
10.            વિનષ્ણ આપતી કોલેજાત વિદ્યાપીઠ વિ?ક્ષકો દ્વાર ઉત્તમ માગ 7દ?7ન અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ મીરિ1યાના વિનષ્ણ આપતી કોલેજાત વિદ્યાપીઠો સાથે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વિનયવિમત વિદ્યાપીઠ સવં અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાદ
11.          સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ માધ્યમો માં કામ કરવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ા માટે કાય7ક્રમ વિનમા7ણ આપતી કોલેજ કરવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ત વિદ્યાપીઠાલીમ
12.          પ્રાયો લિગ ક ત વિદ્યાપીઠાલીમ માટે ઉત્તમ સ્ટુરિ1યો અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વિનષ્ણ આપતી કોલેજાત વિદ્યાપીઠ ત વિદ્યાપીઠજજ્ઞો નો સહ પ્રત્યાયન વિભાગ યો ગ 
13.              સત્ર ૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સત્ર ૪ ના અંત વિદ્યાપીઠે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ માધ્યમો માં પ્રાયો લિગ ક ત વિદ્યાપીઠાલીમની સગ વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ 1
14.        કુદરત વિદ્યાપીઠી વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાત વિદ્યાપીઠાવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ રણ આપતી કોલેજમાં રહ પ્રત્યાયન વિભાગ વે અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ભણ આપતી કોલેજવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાની ઉત્તમ સવુિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ર્ધા

    વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ?ે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ષ મારિહ પ્રત્યાયન વિભાગ ત વિદ્યાપીઠી માટે સપંક7 કરો : 

    પત્રકારત્વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ પ્રત્યાયન વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ભાગ ,

   મહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાદેવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ સમાજસે સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ વ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ા સકુંલ:  ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ વિવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ દ્યાપીઠ, અમદાવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ાદ-૧૪ 
 ફો ન નબંર:  ૦૭૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨ ૪ ૦૦૧૬૩૩૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ , ૩૩૩,  ૩૩૪ (  સવ અને સમૂહ પ્રત્યાયન વિભાગ ારે ૧૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ -   ૦૦ થી ૬-  ૦૦ દરમ્યાન)

મો . ૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨૪ ૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ ૭૩૧૭૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨૭૧, ૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨૬૩૮૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨૮૧૫ ટકા સાથે પાસ થયેલા હોવું જરૂરી છે૧૧,  ૯ ૪૦૦૧૬૩૩૨૪ ૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ ૭૬૨ અને સત્ર ૪ ના અંતે સમૂહ માધ્યમોમાં પ્રાયોગિક તાલીમની સગવડ ૫ ટકા સાથે પાસ થયેલા હોવું જરૂરી છે૧૮૫ ટકા સાથે પાસ થયેલા હોવું જરૂરી છે


