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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

  

દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ ( ટેલલિીઝિ ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડડપ્લોર્ાાં 
સત્ર-૧ 

કે્રડિટ 

AV-101 પ્રત્યાયિ અિે સમહૂર્ાધ્યર્ો  Mass Communication ૪ 

AV-102 કાયાક્રર્ નિર્ાાણ પડરચય  
Introduction of Programme 

Production 
૪ 

AV-103 ટી.િી.કાયાક્રર્ નિર્ાાણ કૌશલ્ય  
Television  Programme 

Production Skill 
૪ 

AV-104 

કાયાક્રર્ નિર્ાાણ -૧ 

( ર્ૌલિક અિે પ્રાયોલગક )  Programe Production-1  

( Oral & Practical) 

૪ 

COMPL-101 ગ્રાર્જીિિ પદયાત્રા  Gramjivan Padyatra ૨ 

COMPL-102 ઉદ્યોગ  Udhyog ૨ 

COMPL-103 સમહૂજીિિ શે્રણી  Community Living Grade -- 

    

  
દ્રશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ ( ટેલલિીઝિ ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડડપ્લોર્ાાં 

સત્ર-૨   
કે્રડડટ 

AV-201 
કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં સાંશોધિ 

અિે સર્જિશીલતા  
Research and Creativity in 

Programme Production 
૪ 

AV-202 
કાયાક્રર્ નિર્ાાણ-૨  

( ર્ૌલિક અિે પ્રાયોલગક ) 
Programme Production-2 

 ( Oral & Practical) 
૪ 

EC-201 દ્રશ્યાાંકિ અિે પ્રકાશ આયોજિ   Camera and Lighting ૪ 

EC-202 સાંકલિ અિે ધ્િિી મદુ્રણ   Editing and Sound Recording ૪ 

COMPL-201 ઉદ્યોગ  Udhyog ૨ 

COMPL-202 સમહૂજીિિ શે્રણી  Community Living -- 
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૧ 

AV-101   પ્રત્યાયિ અિે સમહૂર્ાધ્યર્ો 
Mass Communication 

૪ કે્રડીટ 

૧. પ્રત્યાયિ  

            - પ્રત્યાયન એટલે શ ું? 

            - પ્રત્યાયનની પ્રડક્રયા અને તેના લક્ાુંકો 
                     -  કાયય પદ્ધતત  
            - હતે    
૨. પ્રત્યાયિ અિે સમહૂ ર્ાધ્યર્ો          

નપ્રન્ટ 

- ભાષા અને સમાજ  
- આઝાદીની ચળવળ અને અખબાર  
- મહાત્મા ગાુંધી અને પત્રકારત્વ           
રેડીઓ  

- રેડિયો પ્રત્યાયનના માધ્યમ તરીકે  
- ભારતમાું રેડિયોનો ઇતતહાસ  
-     એ.આઈ.આર., વ્યવસાતયક પ્રસારણ, એફ.એમ. 
ટેલીનિઝિ  

- ટેલીતવઝન પ્રત્યાયનના માધ્યમ તરીકે  
- ભારતમાું ટેલલતવઝનનો ઇતતહાસ 

-       સેટેલાઈટ અને કેબલ ટેલીતવઝન 
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પારાંપડરક ર્ાધ્યર્ો  

- ભારતના પરુંપરાગત માધ્યમો 
- પ્રાદેતિક વળાુંક  
- ભતવષ્ય 

      -     કન્ટેન્ટ, ફોમય , કેરેક્ટર , ય ટીલીટી, ઈવોલ્ય િન  
૩. પ્રત્યાયિિા પ્રકાર    

- નેચર એન્િ પ્રોસેસ ઓફ હ્ય મન કમ્ય તનકેિન  
- વબયલ એન્િ નોન વબયલ કમ્ય તનકેિન  
- ઇન્રા પસયનલ 

- સ્મોલ ગ્ર પ  
      -     પબ્લલક એન્િ માસ કમ્ય તનકેિન  

૪. ૭ ‘સી’ ઓફ કમ્યનુિકેશિ 

- કેપેબલીટી  
- ક્લેડરટી 
- ચેનલ  
- કે્રિીબલીટી  
- કન્ટીન્ય ટી  
- કન્ટેન્ટ  

      -     કોન્ટેક્સ 

૫. ટેલલનિઝિિો ઇનતહાસ  

            - ૧૯૫૯ થી ૧૯૯૭ ની ટેલીતવઝન યાત્રા 
            - ૧૯૯૭,પ્રસારભારતી અને સ્વાયત્તા  
            -  વતયમાન ટેલીતવઝન  
            - કાયયક્રમ અને તેની અસરો  
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૬. ઈન્ટરિેટ અિે ઈ-રે્લ 

- ઈ-મેલ 

- લલોગ 

      -     ઇન્ટરનેટની ઉપયોગીતા 
૭. સેટેલાઇટ ચેિલ  

- ઇતતહાસ 

- રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય ક્ક્ાએ ચેનલનો વ્યાપ  
- વતયમાન સુંખ્યા  

      -     પ્રસારણ વ્યવસ્થા  
૮. ગાાંધીજી એક પ્રત્યાયક  

૯. નસિેર્ા ર્ાધ્યર્  

- ભારતીય તસનેમાનો ઇતતહાસ 

- ભારતીય તસનેમાની સમાજ ઉપર અસરો  
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૧ 

AV-102  કાયાક્રર્ નિર્ાાણ પડરચય 

Introduction of Programme Production 

૪ કે્રડીટ 

૧. કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં િાપરતા સાધિોિો પડરચય અિે તેિી ર્ાિજત  

            - ઈ.એન.જી. પદ્ધતત  
            - ઈ.એફ.પી. પદ્ધતત  
            - સ્ટ િીઓ  
૨. કાયાક્રર્ નિર્ાાણિા તબક્કા  

            - તપ્ર-પ્રોિક્િન  
            - પ્રોિક્િન 

            - પોસ્ટ પ્રોિક્િન  
૩. કાયાક્રર્ નિર્ાાણિા સહાયકો  

            - તનમાયતા                                        - સેટ ડિઝાઈનર 
            - ડદગ્દિયક                  - સુંિોધનકાર           

            - લેખક                    - ફ્લોર મેનેજર    

            - કેમેરા પસયન               - રુંગ ભષૂાકાર   

            - સુંકલનકાર                - વેિ ભષૂાકાર    

            - પ્રકાિ આયોજક            - સ્પોટબોય   

            - પ્રોિક્િન મેનેજર           - આટય ડિરેક્ટર    

            - ધ્વની મ દ્રક                - ગ્રાડફક ડિઝાઈનર  
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            - સુંગીતકાર                     - કલાકાર          
 

૪. પટકથા લેિિ  

            - ઓપનીંગ            - ડફલ્મી ટાઈમ          - કલ્પના 
            - રાઈઝીંગ એક્િન        - ડફલ્મી સ્પેસ                    - સ્વરૂપ 

            - ક્લાયમેક્સ               - મોિન                 - સુંિોધનકાયય  
            - ફોલોઈંગ એક્િન         - ઇમેજીનેિન            - પાત્રવરણી 
            - એન્િ                      - સાઉન્િ                 - સ્થળ પસુંદગી  
                                - સ્રક્ચર        - સમયના પ્રમાણમાું ગોઠવણ 

                                - કેરેક્ટર                 - સુંવાદો  
                                - ઇન્ટર પીટેિન 

               - સમાચાર લેખન                    

૫. શોટ ડીિીઝિ  

           - િોટ િીવીઝનની ઉપયોગીતા  
           - િોટ િીવીઝન કરવાની પદ્ધતત  
           - સ્રીનપ્લે 
૬. ડફલ્ર્ અિે ટેલીનિઝિ કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં િપરાતા પાડરભાનિક શબ્દો  

૭. ભારતીય નસિેર્ાિા જાણીતા કલાકસબીઓ 
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Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૧ 

AV-103 ટી.િી.કાયાક્રર્ નિર્ાાણ કૌશલ્ય 

Television  Programme Production Skill 

૪ કે્રડીટ 

૧. સ્સ્થર છબીકલા  
  - કેમેરા તવષે માડહતી અને તેની રચના  
   : િટર સ્પીિ  
   : એપચયર  
   : ફોકલ લેન્થ  
   : િપે્થ ઓફ ફીલ્િ 

   : લેન્સના તવતવધ પ્રકાર  
- સ્સ્થર છબીકલામાું ગોઠવણન ું મહત્વ  
- આઉટિોર અને ઇનિોર છબીકલા  

: પીકટોરીઅલ   : પોરેટ 

: મોિલેલિંગ   : લેન્િસ્કેપ  
: ટેબલટોપ   : વાઇલ્િ લાઈફ 

૨. ડીજીટલ કેરે્રાિા ફાંકશિો  

  -એસ.િી.કેમ  
  - એચ.િી વી.કેમ  
  - એચ.િી.કેમ 

  - કેમેરાની સાચવણી  
૩. બેઝીક શોટ સાઇઝ 

  - E.C.U.- એક્સ્રીમ કલોઝઅપ 

  - B.C.U.- બીગ કલોઝઅપ  
  - C.U. - કલોઝઅપ  
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  - M.C.U. - મીિ કલોઝઅપ  
  - M.S. - મીિ િોટ  
  - M.L.S. - મીિ લોંગ િોટ  
  - L.S.- લોંગ િોટ  
  - E.L.S. - એક્સ્રીમ લોંગ િોટ  
૪. કેરે્રા મિુરે્ન્ટ  

  - પેન રાઈટ  -પેન લફે્ટ  
  - વોક ઇન   - વોક આઉટ  
  - િોલી ઇન   - િોલી આઉટ  
  - ટીલ્ટ અપ   - ટીલ્ટ િાઉન 

  - આકય રાઈટ   - આકય લેફ્ટ  
૫. પ્રકાશ આયોજિ  
  - પ્રકાિના સાધનો  
  - લાઈટીંગની જર રીઆત  
  - િીમર  
૬. પ્રકાશિી મળૂભતૂ રીતો  

  - કી લાઈટ  
  - ફીલ લાઈટ  
  - બેક લાઈટ  
  - લીંબો લાઈટ  
  - િીલ આઉટ લાઈટ  
૭. સાંકલિ  

  - સુંકલન એટલ ેશ ું અને િા માટે? 

  - સુંકલનના પ્રકાર 

  - લીનીયર એિીટીંગ  
  - નોન લીનીયર એિીટીંગ   
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૮.  ધ્િિી  

  - માઈક્રોફોનના પ્રકાર  
   : ઓમની િાયરેક્િનલ  
  : ય ની િાયરેક્િનલ 

- હને્િ માઈક્રોફોન 

- સ્લુંગ માઈક્રોફોન 

- િસે્ક માઈક્રોફોન 

- િોટગન માઈક્રોફોન 

- ફીિપોલ માઈક્રોફોન 

 

૯. ધ્િિી મદુ્રણિા સાધિો  

  - એપ્લીફયાર     
     - સ્પીકર  
  - તમક્ર્  
  - માઈક્રોફોન  
  - કમ્પ્ય ટર િોફ્ટવેર 

૧૦. નિષ્ણાત નિદેનશત કાયાક્રર્ નિર્ાાણ  

  - જીવુંત પ્રસારણ કેવીરીતે થાય તેની પ્રાયોલગક ધોરણ ેમાડહતી  
  - ઇન િોર  
  - આઉટ િોર    
૧૧ . કમ્પ્યટુર અિે ધ્િિી  મદુ્રણ  

- િોફ્ટવેરનો ઉપયોગ  
- અવાજન ું લેવલ  
- રેક  
- મ દ્રણ  
- સુંકલન 
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 

Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Productionસત્ર-૧AV-

104 કાયાક્રર્ નિર્ાાણ -૧ ( ર્ૌલિક અિે પ્રાયોલગક ) 
Programe Production-1 ( Oral & Practical) 

૪ કે્રડીટ 

૧. ટી.િી. સાધિોિી પ્રાયોલગક ધોરણે ર્ાડહતી 
૨. કેરે્રા 
          - મ વમેન્ટ  
          - કેમેરાના ફુંકિનો  
          - બેઝીક િોટ સાઇઝ  
૩. સાંકલિ  

          - તવઝાન તમક્ર્  
          - કેબલલિંગ  
૪. પ્રકાશ આયોજિ  

          - પ્રકાિના સાધનો અને તેનો ઉપાય  
          - પ્રકાિની મળૂભતૂ રીતો  
            -  કેબલલિંગ  
૫. ધ્િિી  

           - ઓડિયો તમક્ર્  
           - ધ્વની મ દ્રણ  
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૧ 

 

સત્રિા અંતે જર્ા કરાિિાનુાં સબર્ીશિ  
૧. બે નર્નિટિા સર્ાચાર તૈયાર કરિાાં  

૨. ફોટોગ્રાફ્સ  ( સ્સ્થર છબીકલા  ) 

િીચેિા નિિય પ્રર્ાણે દરેક નિિયિા ૦૫ િાંગ ફોટોગ્રાફ 

     : સાર્ાજજક અિે સાંસ્કૃનત  

     : કુદરતી ( લેન્ડસ્કેપ અિે િાઇલ્ડ લાઈફ  ) 

     : નશલ્પ અિે સ્થાપત્ય 

  ૩. આપેલા નિિયનુાં પાિર પોઈન્ટ પે્રઝન્ટેશિ બિાિંુાં. 

 ૪. બે નર્નિટિો રેડીઓ કાયાક્રર્ બિાિિો.   
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

AV-201 કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં સાંશોધિ અિે સર્જિશીલતા 
Research and Creativity in Programme Production 

૪ કે્રડીટ 

 

૧. ટેલીનિઝિ સાંશોધિ પદ્ધનતઓ  

  - ઓલઝવેટીવ 

  - રીસચય બેઇઝ  
  - તવઝય અલ બેઇઝ 

  - પ્રશ્નાવલી પદ્ધતત  
૨. કાયાક્રર્ નિર્ાાણ બજેટ  

  - બજેટન ું મહત્વ  
  - બજેટ બનાવવ ું  
   : દસ્તાવેજી ડફલ્મ  
   : ધારાવાડહક  
૩. કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં પડતી મશુ્કેલીઓ અિે તેિા ઉપાયો  

 - પવૂય તૈયારી  
 - કાયયક્રમન ું તનમાયણ  
 - અંતતમ તબક્કો  
૪. કાયાક્રર્િા પ્રકાર  

 - દસ્તાવેજી ડફલ્મ  - જાહરેાત    - સમાચાર - નાટક  
              - ક્વીકી - ધારાવાડહક - જીવુંત પ્રસારણ 

૫. ડદગ્દશાકિી શૈલીઓ અિે ભનૂર્કા  
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 - પવૂય તૈયારી  
 - કાયયક્રમન ું તનમાયણ  
 - અંતતમ તબક્કો 
૬. લોકેશિ અિે પ્રોપટી  

 - લોકેિન હનન્ટિંગ  
 - પટકથા પ્રમાણે જરૂડરયાત  
 -પ્રોપટીન ું લીસ્ટ  
 -પ્રોપટીની વ્યવસ્થા  
 - પ્રોપટી ઇનચાર્જ 

 - પ્રોપટી માટે િીઝાઈન અને પેપર વકય  
૭. ક્િીકી,સ્પોટ અિે જાહરેાત  

 - સમય મયાયદા  
 - મળૂભતૂ હતે    
 - પ્રેક્કો    

૮. ક્ય-ૂશીટ 

 - ક્ય-ૂિીટ બનાવવી    - ક્ય-ૂિીટ   - ક્ય-ૂિીટનો ઉપયોગ  
૯. રિ શીટ   

 - રન-િીટ બનાવવી    - રન-િીટ  - રન-િીટનો ઉપયોગ 

૧૦. ર્ાંચ સજ્જજા  

૧૧. ર્િોરાંજિ ચેિલ  

૧૨. જ્ઞાિિધાક ચેિલ  

૧૩. સર્ાચાર ચેિલ  
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

EC-202 સાંકલિ અિે ધ્િિી મદુ્રણ     
Editing and Sound Recording 

૪ કે્રડીટ 

 

૧. સાંકલિ ર્ાટેિી નિશેિ અસરો  

 - કટ    - તમક્ષ ્િીસોલ્વ  
 - ફેઈિ    - વાઈપ  
 - સ પર ઇમ્પોઝ   - ફ્રીઝ   
 - ક્રોમા    - ઇન્સટય  
૨. સાંકલિ ર્ાટે િપરાતા સાધિો  

 - સ્વીચર ( તવઝન તમક્ર્ ) 
 - વી.ટી.આર. 
 - મોનીટર  
 - કમ્પ્ય ટર  
૩. િોિ લીિીઅર સાંકલિ  (N.L.E.) 

 - કમ્પ્ય ટરનો ઉપયોગ  
 - તવતવધ િોફ્ટવેર  
 - જ દા જ દા કેપ્ચર કાિય  
 - સુંકલન કેવીરીતે કરિો   

૪. કમ્પ્યટુર ગ્રાડફક્સ અિે ટાઈટલલિંગ  

 - ફોટોિોપ 

 - કોરલ ડ્રો 
 - ફ્લેિ  
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 - ગ્રાડફક્સ ડિસપ્લે  
 - એનીમેિન  
 - કેમેરા ગ્રાડફક્સ  
 - ટાઈટલલિંગ 

 - બેકગ્રાઉન્િ અને ટાઈટલ  
૬. ઓડોયો રેકોડીંગ  
 - પ્રોપર માઈક્રોફોન  
 - ઓડિયો લેવલ  
 - મીક્ીન્ગ 

 - સ્ટીરીઓ અને મોનો  
 - સુંગીત અને ઇફેક્ટ 

 - અવાજ ક્વોલીટી 
 - ઓિીઓ કોન્સોલ  
 - સાઉન્િ રેક  
 - સાઉન્િ બેલેન્સ  

૭. પોસ્ટપ્રોડક્શિર્ા ઓડડયો  

 - િલબિંગ  
 - ઇફેક્ટ  
 - સુંગીત  
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

EC-201 દ્રશ્યાાંકિ અિે પ્રકાશ આયોજિ   
Camera and Lighting  

૪ કે્રડીટ 

 
 

૧. ફોકસ, એક્સપોઝર અિે ડેપ્થ ઓફ ફીલ્ડ  

  - ફોકસ મેથિ 

  - િેપ્થ ઓફ ફીલ્િ  
  - ફોકસ પ્રોલલેમ  
  - મીનીમમ ફોકસ િીસ્ટન્ટ 

  - લેન્સ અપાચયર 

  - ઓટો આઈરીિ  
  - નેચરલ િેસ્ન્સટી ડફલ્ટર  ( N.D. Filter )  

  - િટર સ્પીિ  
૨. કેરે્રા ર્ાઉન્ટીગ  
  - રાઇપોિ 

  - પેિસ્ટલ  
  -કે્રન  
  - િોલી  
  - રોલી  
  - જીમી  
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૩. કેરે્રા એન્ગલ અિે કમ્પોઝીશિ  

  - લો 
  - હાઈ 

  - નોરમલ 

  - ટોપ  
  - કેમેરા પ્લેસમેન્ટ  
  - ડક્રએટીવ કેમેરા એન્ગલ  
  - Don`t and Do`s of Camera Angel 

૪. ઇિડોર પ્રોડક્શિ અિે આઉટડોર પ્રોડક્શિ  

  - સ્ટ િીઓ  
  - ઓ.બી.વાન 

૫. કેરે્રા દ્વારા કાયાક્રર્ નિર્ાાણ  

  - એક કેમેરા દ્વારા  
  - બે કે તેથી વધ  કેમેરા દ્વારા  
  - તનમાયણ સમયન ું કેબલલિંગ  
૬. ટી.િી. કાયાક્રર્ નિર્ાાણર્ાાં પ્રકાશનુાં ર્હત્િ  

૭. પ્રકાશિા સાધિોિી ગોઠિણી  

  - ફ્લેટ સરફેસ  
  - ઓલજેક્ટ  
  - વ્યસ્ક્તઓ ( સલજેક્ટ )   

  - પ્રકાિ માટેનો તવસ્તાર  
૮. પ્રકાશ આયોજિ અિે તેર્ાાં ધ્યાિર્ાાં રાિિાિા મદુ્દા  

૯. જુદા જુદા સર્યનુાં દ્રસ્યાાંકિ કરિા ર્ાટેનુાં પ્રકાશ આયોજિ 

૧૦. નિનિધ પ્રકારિી લાઈટિી ઉપયોગીતા  
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દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

AV-202 કાયાક્રર્ નિર્ાાણ-૨( ર્ૌલિક અિે પ્રાયોલગક )  

Programme Production-2( Oral & Practical) 

૪ કે્રડીટ 

 

પ્રશ્નપત્ર EC-202ર્ાટે 
 

 

૧. કેરે્રા :  

  - એન્ગલ  
  - ઓન લાઈન કેમરા વકય   
  - એક કેમેરા દ્વારા કાયયક્રમ તનમાયણ  
  - બે કે તેથી વધ  કેમેરા દ્વારા કાયયક્રમ તનમાયણ  
  - િોટ િીવીઝન  
  - કેમેરા મ વમેન્ટ  
૨. પ્રકાશ આયોજિ  
  - પ્રકાિના સાધનો અને તેનો ઉપયોગ  
  - જ દા જ દા સમયે કરવામાું આવત ું પ્રકાિ આયોજન  
  - પ્રકાિની મળૂભતૂ રીતો  
  - કેબલલિંગ  
  - િીમર  
 

 

 

 

 



દૃશ્ય-શ્રાવ્ય નિર્ાાણ નિભાગ,ર્હાદેિ દેસાઈ સર્ાજસેિા ર્હાનિદ્યાલય,ગજૂરાત નિદ્યાપીઠ,અર્દાિાદ 

FSyi-<iHivyi *nimii^Ni *viBiigi , mihiD!vi D!siie simiijisi!vii mihi*vi?iliyi, gi$jiriti *vi?iipi&q 

Department of Audio –Visual Production,Mahadev Desai Samajseva Mahavidyalaya,Gujarat Vidyapith, Ahmedabad 

 

Phone : 079 40016335            e-mail : avdhod@gujaratvidyapith.org Page 19 

અથિા 

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય કાયાક્રર્ (ટેલીનિઝિ) નિર્ાાણ અનસુ્િાતક ડીપ્લોર્ા 
Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

AV-202 કાયાક્રર્ નિર્ાાણ-૨( ર્ૌલિક અિે પ્રાયોલગક )  

Programme Production-2( Oral & Practical) 

૪ કે્રડીટ 

 

પ્રશ્નપત્ર EC-201ર્ાટે 
 

 

 

૧. સાંકલિ  

  - ઓન લાઈન સુંકલન  
  - તવઝાન તમક્ર્  
  - કેબલલિંગ  
  - એન.એલ.ઈ. ( N.L.E. ) નોન લીનીયર એિીટીંગ  
૨. ધ્િિી  

  - ઓડિયો તમક્ર્  
  - સાઉન્િ કુંરોલ  
  - ધ્વની મ દ્રણ  
  -  ધ્વની મ દ્રણમા કમ્પ્ય ટરનો ઉપયોગ  
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Post Graduate Diploma in Audio-Visual Program ( Television) Production 

સત્ર-૨  

સત્રિા અંતે જર્ા કરાિિાનુાં સબર્ીશિ  

૧.  ૧૦ નર્નિટિો રેડીઓ કાયાક્રર્ ( પ્રશ્નપત્ર EC-201ર્ાટે )  

૨. ૫ નર્નિટિો પ્રકાશ આયોજિિો કાયાક્રર્  ( પ્રશ્નપત્ર EC-202ર્ાટે ) 

૩. આપેલ નિિયનુાં પાિરપોઇન્ટ પે્રઝન્ટેશિ  

૪. દસ્તાિેજી ડફલ્ર્િી પટકથા  

૫. ૧૫ ર્ીિીટિી દસ્તાિેજી ડફલ્ર્  

િિાિા અંતે તર્ાર્ નિદ્યાથીઓએ ૧૫ ડદિસ અથિા ૧ ર્ાસિી ઇન્ટિાશીપ 
કરિી. જેિો સર્ય ગાળો અિે તારીિ નિભાગ િક્કી કરશે.  
 
 
 
 

 

 


