
1920માાં મહાત્મા ગાાંધી સ્થાપિત, ગાાંધી પિચાર આધારરત જીિન ઘડતરની તાલીમ, ઉદ્યોગો દ્િારા સ્િાિલાંબનની 

કળેિણી અન ેછેિાડાના વ્યપતતઓન ેકને્દ્રમાાં રાખી પિક્ષણ આિતી સાંસ્થા... 

ગૂજરાત  પિદ્યાિીઠ   Admission :  2019-20 

 ગજુરાતી માઘ્યમમાાં AICTE ની માન્દ્યતા ઘરાિતો એકમાત્ર 

મનેજેમને્દ્ટ અભ્યાસક્રમ. 

 માત્ર રા. 4500/-  જેટલી વ્યાજબી િાર્ષિક િકૈ્ષપણક ફી.    

 િરરસર િર ભાઈઓ અન ે બહનેો માટ ે અલગ-અલગ અદ્યતન 

છાત્રાલયની સપુિઘા. (પનિાસ ફરપજયાત)  

 SC, ST, OBC માટ ે સરકારશ્રીના પનયમ અનસુાર 

સ્કોલરિી૫ અન ે ગજૂરાત પિદ્યાિીઠની મરેરટ અન ે સ્િાપભમાન 

સ્ક્રીમ હઠેળ મળિાિાત્ર સ્કોલરિી૫.  

 2018  થી અમલમાાં આિલે CBCS  આઘારરત 120 

ક્રરેડટનો 4 સત્ર (2 િષિ) નો અભ્યાસક્રમ. 

સગેમને્દ્ટ   :1: િકૈ્ષપણક કાયિ   :2: ગ્રામ અભ્યાસ  :3:  

સાંિોઘન :4: પસ્ક્રલ મોડ્યલુ :5: સાંસ્થાકીય તાલીમ :6:   

ડિેલો૫મને્દ્ટ મોડયલુ  :7:  ૫દયાત્રા :8:  ઉદ્યોગ   

 સરક્રય એલ્યમુની ઍસોપસયિેન  

 સાંસ્થાકીય તાલીમ અન ેઅન્દ્ય સાંસ્થાઓ ઘ્િારા         100 %  

ઓન કમે્િસ  અન ેઓફ કમે્િસ પ્લસેમને્દ્ટ.   

 M.Phil / Ph.D  ઉચ્ચ અભ્યાસની તક.  

 પ્રાકપૃતક, િાાંત અન ે રમણીય િાતાિરણમાાં િગિખાંડ ઉિરાતાં 

છાત્રાલય, અદ્યતન કમ્પ્યટૂર સને્દ્ટર, લાયબ્રરેી, પ્રાથિનાખાંડ, 

ઉદ્યોગખાંડ, સભાગહૃ, કમે્િસ િાઇ-ફાઇ અન ે રમત-ગમત  માટ ે

પિિાળ મદેાનની સપુિઘા. 

 અાંગ્રજેી માટ ેકમ્પ્યટૂર આઘારરત લગે્િેંજ લબેની સપુિઘા.  

C E N T R E  F O R  S T U D I E S  I N  R U R A L  M A N A G E M E N T   

Faculty of Management and Technology  
At. Randheja,  Ta & Dist. Gandhinagar, Gujarat - 382 620    

   :      079-23976572-73       ::       98245 58540        ::        94264 12821  

હતે ુ : ગ્રામીણ પિકાસ માટ ેકાયિ કરતી સ્િપૈચ્છક, અઘિ સરકારી, સરકારી સાંસ્થાઓ તમેજ ગ્રામ્ય, તાલકુા અન ે

પજલ્લા સ્તર ે કાયિરત ઉદ્યોગો અન ેસહકારી સાંસ્થાઓમાાં મઘ્યમ કક્ષાના મનેજેરોની િઘતી જતી માાંગ માટ ે

યોગ્યતા  
45 %  ગણુ સાથ ેકોઈિણ પિદ્યાિાખાના  સ્નાતક   

(છેલ્લા િષિની ૫રીક્ષા આિલે પિદ્યાથી ૫ણ અરજી કરી િકે છે.) 

પ્રિિે 42 સાંખ્યા   ::   લપેખત ૫રીક્ષા, જૂથ ચચાિ અને રબર મલુાકાતના  આઘાર ે

ફોમિ  7 મે થી 25 જૂન 2019 સઘુી ઓનલાઇન ભરી િકાિે.  

પ્રિેિ ૫રીક્ષા 28-06-2019, િકુ્રિાર સિાર ે10 િાગ ેરાાંઘજેા મકુામ ેયોજાિ.ે  

APPLY    ON-LINE   

www.gujaratvidyapith.org 

www.mrmgvp.in   

Vision Towards Rural Development 

Accredited Grade 'A' by NAAC 

MBA (Rural Management) 

100%  JOB PLACEMENT  

 

સાથ ેNCCU, New Delhi  ના સહયોગથી Diploma in Co-operative Management  નો એડ-ઓન અભ્યાસક્રમ. 


