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1920 માાં મહાત્મા ગાાંધી સ્થાપિત, ગાાંધી પિચાર આધારરત જીિન ઘડતરની તાલીમ, ઉદ્યોગો
દ્વારા સ્િાિલાંબનની કેળિણી અને છે િાડાના વ્યક્તતઓને કેન્દ્રમાાં રાખી પિક્ષણ આિતી સાંસ્થા...

ુ રાતી માઘ્યમમાાં AICTE ની માન્દ્યતા ઘરાિતો
 ગજ

MBA (Rural Management)

 માત્ર રા. 4500/- જેટલી વ્યાજબી િાપષિક િૈક્ષણણક ફી.

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

એકમાત્ર મેનેજમેન્દ્ટ અભ્યાસક્રમ.

 િરરસર િર ભાઈઓ અને બહેનો માટે અલગ-અલગ
અદ્યતન છાત્રાલયની સપુ િઘા. (પનિાસ ફરજજયાત)

ુ ાર
 SC, ST, OBC માટે સરકારશ્રીના પનયમ અનસ
સ્કોલરિી૫ અને ગ ૂજરાત પિદ્યાિીઠની મેરરટ અને
સ્િાણભમાન સ્ક્રીમ હેઠળ મળિાિાત્ર સ્કોલરિી૫.

 CBCS આઘારરત 128 ક્રેરડટનો 4 સત્ર (2 િષષ) નો
અભ્યાસક્રમ .

સાત સેગમેન્દ્ટ :1: િૈક્ષણણક કાયષ :2: ગ્રામ અભ્યાસ :3:
ુ :5: સાંસ્થાકીય તાલીમ :6:
સાંિોઘન :4: સ્ક્સ્ક્રલ મોડયલ
૫દયાત્રા :7: ઉદ્યોગ
ુ ની ઍસોપસયેિન
 સરક્રય એલ્યમ

 સાંસ્થાકીય તાલીમ અને અન્દ્ય સાંસ્થાઓ ઘ્િારા
100 % ઓન કેમ્િસ અને ઓફ કેમ્િસ પ્લેસમેન્દ્ટ.

 M.Phil / Ph.D ઉચ્ચ અભ્યાસની તક.

હેત ુ : ગ્રામીણ પિકાસ માટે કાયષ કરતી સ્િૈચ્ચ્છક, અઘષ સરકારી, સરકારી સાંસ્થાઓ તેમજ
ગ્રામ્ય, તાલકુ ા અને જજલ્લા સ્તરે કાયષરત ઉદ્યોગો અને સહકારી સાંસ્થાઓમાાં મઘ્યમ કક્ષાના
મેનેજરોની િઘતી જતી માાંગ માટે કાયષકરો પ ૂરા િાડિા.

યોગ્યતા

ુ સાથે કોઈિણ પિદ્યાિાખાના સ્નાતક
45 % ગણ

(છે લ્લા િષષની ૫રીક્ષા આિેલ પિદ્યાથી ૫ણ અરજી કરી િકે છે .)

પ્રિેિ

42 સાંખ્યા ::

ફોમષ

ુ ી ઓનલાઇન ભરી િકાિે.
7 મે થી 25 જૂન 2018 સઘ

ુ ાકાતના આઘારે
લેણખત ૫રીક્ષા, જૂથ ચચાષ અને રબર મલ

ુ ુ િાર સિારે 10 િાગે રાાંઘેજા મક
ુ ામે યોજાિે.
પ્રવેશ ૫રીક્ષા 28-06-2018, ગર

 પ્રાકૃપતક, િાાંત અને રમણીય િાતાિરણમાાં િગષ ખડાં

CENTRE FOR STUDIES I N RURAL MANAGEMENT

 અંગ્રેજી માટે કમ્પ્ય ૂટર આઘારરત લેગ્િેંજ લેબની સપુ િઘા.

At. Randheja, Ta & Dist. Gandhinagar, Gujarat - 382 620

ઉિરાતાં છાત્રાલય, અદ્યતન કમ્પ્ય ૂટર સેન્દ્ટર, લાયબ્રેરી,
પ્રાથષનાખાંડ, ઉદ્યોગખાંડ, સભાગૃહ, કેમ્િસ િાઇ-ફાઇ અને
રમત-ગમત માટે પિિાળ મેદાનની સપુ િઘા.

Vision Towards Rural Development

Faculty of Management and Technology
 :

079-23976572-73

::

98245 58540

::

94264 12821

