ADMISSION 2020-21
APPLY ON-LINE
www.gujaratvidyapith.org
ફોર્મ 1 જુલાઇથી ભરી શકાશે.
સંપકમ નંબર: 079-40016293
ુ રાતર્ાં સૌથી પહેલા (1970) ગજ
ુ રાતી
 ગજ
ર્ાધ્યર્ર્ાં સર્ાજકાયમ (M.S.W.)નો અભ્યાસ શરૂ
કરનાર ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
ુ િી પ્રોફેસસમ છે ,
 સર્ાજકાયમ વિભાગર્ાં અનભ
જેઓ દરે ક પોતાનાં વિષયોર્ાં વનષ્ાંત છે .
 NGO તથા વિવિધ સરકારી વિભાગોર્ાં િગમ-1,
િગમ-2 અને િગમ-3ની કાયર્ી જગ્યાઓ પર
નોકરીર્ાં ઉજળી તકો છે .
ુ રાત રાજ્યર્ાં સાર્ાજજક વિકાસ ક્ષેત્રે
 ગજ
કાયમરત સરકારી વિભાગો અને NGO સાથે
જોડા્ છે .
 જેઓ પોતાની સંસ્થા શરૂ કરિા ર્ાંગે છે તેને
ર્ાટે જરૂરી ક્ષર્તા વિકસાિિાર્ાં આ અભ્યાસ
ર્દદરૂપ થાય છે .
 પરરસર પર રર્્ીય પયામિર્, વિશાળ
ુ , રર્તન ંુ ર્ેદાન, વિવિધ
લાયબ્રેરી, સ્િીર્ીંગપલ
ભાષાઓ શીખિા ર્ાટેની વ્યવ્સ્થા, આરોગ્ય અને
કાઉન્સેલલિંગની સવુ િધા, ભાઇઓ અને બહેનો
ર્ાટે અલગ-અલગ અદ્યતન છાત્રાલયની
સવુ િધા.
ુ ાર SC, ST, OBC ર્ાટે
 સરકારશ્રીના વનયર્ અનસ
સ્કોલરશીપ ઉપરાંત ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠની ર્ેરરટ
અને સ્િાલભર્ાન સ્કીર્ હેઠળ સ્કોલરશીપ
ર્ળિાપાત્ર છે .

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ
Accredited Grade ‘A’ by NAAC

1920 ર્ાં ર્હાત્ર્ા ગાંધી સ્થાવપત, ગાંધી વિચાર
આધારરત જીિન ઘડતરની તાલીર્ ઉદ્યોગ દ્વારા
સ્િાિલંબનની
કેળિ્ી
અને
છે િાડાના
વ્યક્તતઓને કેન્રર્ાં રાખીને અપાત ંુ વશક્ષ્

MSW
(Master of Social Work)
સીટ

જરૂરી
લ યક ત

પ્રિેશ
પરીક્ષ

MPSW
( Master of Social Work in
Psychiatry)

52 સીટ( SC/ST/OBC/EWS 22 સીટ (SC/ST/OBC/EWS
અને
વિકલ ગ
ાં ને
વનયમ અને વિકલ ગ
ાં ને વનયમ
અનુસ ર અન મત)
અનુસ ર અન મત)
50% ગુણ સ થે કોઇપણ
વિદ્ય શ ખ મ ાં ઉતીણણ સ્ન તક
(છે લ્લ સત્રની
મ કણ શીટન
આધ રે વિદ્ય થી અરજી કરી
શકે છે .)

50% ગુણ સ થે કોઇપણ
વિદ્ય શ ખ મ ાં ઉત્તીણણ સ્ન તક
(છે લ્લ સત્રની મ કણ શીટન
આધ રે વિદ્ય થી અરજી કરી
શકે છે .)

લેખખત
પરીક્ષ ,
વનબાંધ લેખખત
પરીક્ષ ,
વનબાંધ
લેખન, જૂથ ચચ ણ અને રૂબરૂ લેખન, જૂથ ચચ ણ અને રૂબરૂ
મુલ ક ત રહેશે.
મુલ ક ત રહેશે.
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