
Master of Rural Studies (M.R.S.) (5 Years Integrated Course) 
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CAREER OPPORTUNITY : Teaching & Research, Government and NGO, Rural development banks like NABARD 

International organisations such as UNICEF, UNDP, World Bank, UNESCO, WHO, various ministries such as tribal, labour, minorities, children, etc. 

ELIGIBILITY :  Higher Secondary (10+2) from any recognized board in any steam  with 45% of marks 

A Duration : 5 years    

DMISSION PROCESS :Merit Based 

Fees  REG. HP SF 

Male - - 15000 per semester for U.G. 
20000 per semester for P.G. 

Female  - - 15000 per semester for U.G. 
20000 per semester for P.G. 

No Institute Name REG. HP SF 

1. Mahatma Gandhi Department of Rural Studies, VNSGU, Surat - - 75(Foreign 

Students 

would be 

over and 
above) 

ન�ધ: 

1.)  "�વિનભ�ર કોલેજો, �વિનભ�ર અ�યાસ�મો તેમજ વધારાના �વિનભ�ર વગ�ની એ�ફ�લએશનની !��યા ચા# ુ હોવાથી 

!ો�પે()સમા ં/ ઓનલાઇન ફોમ�મા ંદશા�વેલ કોલેજોને /ટલા ં �ડિવઝન માટ3ની મ4ૂંર6 મળશે મા8 તેટલી જ કોલેજો 

પર તેટલા જ �ડિવઝન પર !વેશની ફાળવણી કરવામા ંઆવશે. નવી કોલેજો, નવા �વિનભ�ર અ�યાસ�મો તેમજ 

વધારાના �વિનભ�ર અ�યાસ�મોના �ક�સામા ંરા<ય સરકાર=ીની મ4ૂંર6 મ>યા બાદ જ !વેશ ફાળવવામા ંઆવશે તથા 

આવા ફ3રફારો !વેશ !��યામા ંભાગ લેનાર તમામ િવ@ાથAઓને બધંનકતા� રહ3શે." 

2.) Since Post Graduate Level Admission Process is based on the Merit of Graduation result. 

Admissions cannot be granted before the declaration of the Graduation examination’s 

result. Please wait for the admission process to begin. Beware of giving any kind of 

money in the name of registration, advance booking fees, advance fees, etc, to any 

educational institute before getting admission before the declaration of Graduation result. 

( પો�ટ Bે<Cએુટ લેવલની !વેશ !��યા �નાતક  ના પ�રણામના મે�રટ પર આધા�રત છે. Bે<Cએુટ  પર6Eાના 

પ�રણામની ઘોષણા થયા HવૂI !વેશ આપી શકાતા નથી. Jૃપા કર6ને !વેશ !��યા શL થવાની રાહ 4ુઓ. Bે<Cએુટ  

ના પ�રણામ Mહ3ર થતા ં પહ3લા ં !વેશ મેળવતા પહ3લા કોઈપણ શૈE�ણક સ�ંથાને નPધણી, એડવાQસ R�ુકSગ ફ6, 

એડવાQસ ફ6, વગેર3ના નામે કોઈપણ !કારના નાણા ંઆપવાથી સાવધાન રહો.)  

3.) The admission-related information will be uploaded on the university website, it is 

advisable to visit the university website regularly. (!વેશ !��યા ચા# ુથશે Uયાર3 તેની સHંણૂ� મા�હતી 

CિુનવિસVટ6ની વેબસાઈટ પર Wકુવામા ં આવશે,  િનયિમત ર6તે વેબસાઇટ જોવાથી વખતો વખત Mહ3ર કરવામા ં

આવતી મા�હતીથી આપ અવગત થઈ શકશો.) 

4.) Candidates belonging to various categories like; SC, ST, SEBC, EWS (Economically Weaker 

Section), P.H. (Divyang), Sports, etc. are advised to get the concerned Certificate issued and 

keep ready in order to avoid last-minute rush and timely submission of admission form. (એસ.સી, 

એસ.ટ6, એસ.ઇ.બી.સી, ઇ.ડYZC.ુએસ (આિથVક ર6તે પછાત), પી.એચ. (�દ\યાગં), �પો]્�સ વગેર3 િવિવધ !કારની 

અનામત ક3ટ3ગર6ના િવ@ાથAઓ ઓનલાઈન !વેશ ફોમ� ભરવા_ુ ંચા# ુથાય તે પહ3લા ંજ પોતાની ક3ટ3ગર6 ને લાગતા ં

જLર6 !માણપ8ો કઢાવી તૈયાર રાખશે તો છેZલી ઘડ6એ દોડાદોડ6 કરવાની રહ3 નહa અને સમયસર !વેશ ફોમ� ભર6 

શકાશે.) 
 

Thanks, All the Best  

ધQયવાદ, bભુેcછાઓ 

 


