દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયયક્રમ (ટેલીવિઝન) વનમાય ણ અનસ્ુ નાતક ડીપ્લોમા
( પ ૂણય સમયનો અભ્યાસક્રમ )
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production
વિભાગ અંગે : About the Department
ટેક્નોલોજીના બદલાતા યુગમાાં ગાાંધીવિચારને સાથે રાખી ટેલલવિઝન ક્ષેત્રે વનમાાણ કાર્ા શીખિતાાં આ
અભ્ર્ાસક્રમની શરૂઆત ૧૯૯૧માાં થઇ હતી. જે પાટા ટાઈમ કોર્ા હતો બાદમાાં િર્ા ૧૯૯૮માાં પ ૂણા સમર્નો
અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા તરીકે પરરિતાન પામ્ર્ો. ખાંડ સમર્ના અભ્ર્ાસક્રમથી શરૂ થર્ેલ આ વિભાગ હાલમાાં એક
િર્ાનો પ ૂણા સમર્નો દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ કાર્ાક્રમ (ટેલીવિઝન) વનમાાણ અનુસ્નાતક ડીપ્લોમા અભ્ર્ાસક્રમ ચલાિે છે .
આ વિભાગનો ઉદ્દે શ એિા પ્રત્ર્ાર્કો તૈર્ાર કરિાનો છે કે જે આધુવનક પ્રત્ર્ાર્નના સાધનોનો ઉપર્ોગ કરી
સમાજ ઉપર્ોગી કામ કરે . િર્ા ૨૦૦7માાં વિભાગનો અદ્યતન સ્ટુડીઓ વનમાાણ પામ્ર્ો. જેમાાં મલ્ટીકેમેરાથી
શુરટિંગ અને પી.સી.આરની સગિડતા ઉભી થઈ. જેમાાં નાટક, જાહેરાત, સમાચાર , સાંગીત, ન ૃત્ર્, રૂબરૂ મુલાકાત
જેિા વિરડઓ કાર્ાકમોનુ ાં વનમાાણ કરિામાાં આિે છે .
સાથે સાથે 3 મરહનાનો બેવસક ફોટોગ્રાફીનો પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ અને VFX પ્રમાણપત્ર અભ્ર્ાસક્રમ
વિભાગ ધ્િારા ચલાિિામાાં આિે છે .
વિઝન વમશન અને હેત ુ :
આજના બદલાતા યુગમાાં જ્ર્ારે ઇલેક્રોવનક મીરડર્ાની બોલબાલા છે ત્ર્ારે સાંપ ૂણા રીતે ઇલેક્રોવનક
મીરડર્ામાાં કામ કરિા તત્પર વિદ્યાથીઓને તૈર્ાર કરિાનુ,ાં તેમને રોજગારીની તકો મળે તેિી તાલીમ
આપિાનુ ાં અને હાલના સમર્ પ્રમાણે ઇલેક્રોવનક સાધનોનો ઉપર્ોગ કરી િધુમાાં િધુ લોકો સુધી ગાાંધી વિચાર
પહોચાડિો એ આ વિભાગનો મુખ્ર્ હેત ુ છે . સામાન્ર્ રીતે ગુજરાતનાાં અંતરરર્ાળ વિસ્તારમાથી આિતાાં
ૂ નો દીકરો કે દીકરી ખ ૂબ િધારે ફી ભરી બીજી સાંસ્થાઓ ધ્િારા ચાલતા આિા દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ અભ્ર્ાસક્રમની
ખેડત
તાલીમ લઈ ના શકે. તો તેના શ્રેષ્ઠ પર્ાાર્ તરીકે આ વિભાગ તેમને દૃશ્ર્-શ્રાવ્ર્ની તાલીમ ગાાંધી વિચાર સાથે
આપિા કાર્મ તૈર્ાર રહ્યો છે .
ુ ય વિશેષતાઓ
મખ્


અદ્યતન રડજજટલ સાધનોથી સજ્જ સ્ટુડીઓની સગિડ



અત્ર્ાધુવનક દ્રશ્ર્-શ્રાવ્ર્ના ઉપકરણોથી સજ્જ



અનુભિી તજજ્ઞો



વશક્ષણ સાથે જીિન ઘડતરના કાર્ાક્રમો

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના જુદા જુદા વિભાગો દ્વારા થતા કાર્ાક્રમોનુ ાં દૃશ્ર્ અને શ્રાવ્ર્ રે કોરડિંગ અને સાંકલન કરી
DVD બનાિિાનુ ાં કાર્ા વિભાગ દ્વારા કરિામાાં આિે છે ॰ દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્ વનમાાણ વિભાગ સરકારી અને

લબનસરકારી તેમજ સ્િૈચ્છછક સાંસ્થાઓની દસ્તાિેજી રફલ્મોનુ ાં વનમાાણ કરી આપિાનુ ાં કાર્ા કરે છે . જેમાાં
પ્રાર્ોલગક કાર્ાના ભાગરૂપે વિદ્યાથીઓ પણ જોડાર્ છે . હાલમાાં ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠના આ વિભાગ પાસે ખ ૂબ
જ આધુવનક સાધનોથી સજજ, અવત અદ્યતન ઇકોસ્સ્ટક વિરડર્ો વનમાાણ સ્ટુરડર્ો છે અને ઓરડર્ો રે કોરડિંગ

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
કાર્ાક્રમોનુ ાં જીિાંત પ્રસારણ કરિામાાં આિે છે .
શૈક્ષણણક કાયયક્રમ : દ્રશ્ય શ્રાવ્ય કાયયક્રમ (ટેણલવિઝન) વનમાય ણ અનસ્ુ નાતક ડીપ્લોમાાં


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



સમર્ :સિારે ૮.૦૦ થી ૨.૦૦

મુખ્ર્ત્િે પ્રાર્ોલગક કાર્ાને મહત્િ
સત્ર-૧

AV-101

પ્રત્યાયન અનેસમ ૂહમાધ્યમો

AV-102

કાયયક્રમ વનમાય ણપરિચય

AV-103

ટી.િી.કાયયક્રમ વનમાય ણકૌશલ્ય

AV-104

કાયયક્રમ વનમાય ણ -૧( મૌણિકઅને પ્રાયોણગક )

Mass Communication
Introduction of Programme
Production
Television Programme
Production Skill
Programe Production-1
( Oral & Practical)

COMPL-101

ગ્રામજીિન પદયાત્રા

GramjivanPadyatra

COMPL-102

ઉદ્યોગ

Udhyog

COMPL-103

સમ ૂહજીિન શ્રેણી

Community Living Grade
સત્ર-૨

AV-201

કાયયક્રમ વનમાય ણમાાં સાંશોધનઅને સર્જનશીલતા

AV-202

કાયયક્રમ વનમાય ણ-૨ ( મૌણિકઅને પ્રાયોણગક )

Research and Creativity in
Programme Production
Programme Production-2
( Oral & Practical)

COMPL-201

ઉદ્યોગ

Udhyog

COMPL-202

સમ ૂહજીિન શ્રેણી

Community Living

EC-201

સાંકલન અને ધ્િની મદ્રુ ણ

Camera and Lighting

અથિા
EC-202

દ્રશ્યાાંકન અને પ્રકાશઆયોજન

Editing and Sound Recording

સત્ર -૨ માાં ઇન્ટનાવશપનો સમર્ ગાળો -૧ માસ
િોજગાિનો અિકાશ :
દ્રશ્ર્ શ્રાવ્ર્નો અભ્ર્ાસ કાર્ા પ ૂણા કર્ાા બાદ મીરડર્ાના અનેક ક્ષેત્રમાાં રોજગારીની તકો ઉભી થાર્ છે .

રે ડીર્ો, ટેલલવિઝન, રફલ્મના વિવિધ વિભાગોમાાં વિધાથીઓ કામ કરે છે . કેમેરામેન, એડીટર, પેનલ પ્રોડયુસર,

ટેકનીકલ હેડ, પ્રોડયુસર, સહાર્ક રદગ્દશાક, પ્રોડક્શન મેનેજર, પ્રોડક્શન સહાર્ક, એન્કરીંગ, ન્યુઝ રીડરનુ ાં કાર્ા

કરે છે . અહી અભ્ર્ાસ કરે લાાં વિદ્યાથીઓએ પ્રાદે વશક અને રાષ્રીર્ કક્ષાની ન્યુઝ અને એન્ટરટેનમેન્ટની વિવિધ

ચેનલોમાાં ફરજ બજાિે છે . અત્ર્ાર સુધીમાાં લગભગ ૨૫૦થી િધુ 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 .

તમે 5 માાં સેમેસ્ટિના પરિણામને આધાિે પ (પાાંચમા) પ્રોવિઝનલ પ્રિેશ મેળિી શકશો.
પ્રિેશ માટે આ ણલન્ક પિ ક્લલક કિો :

https://gujaratvidyapith.org/admission/
Photo Gallery

પ્રિેશ માટે :

https://gujaratvidyapith.org/admission/

