
    ગ્રથંાલય અને માહિ�તી વિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ,  મ�ાદે� દેસાઇ,   સમાજ સે�ા સકુંલ
 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અમદા�ાદ

  વિ�ભાગ વિ�શે :

         ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ દ્વારા મહાદે� દેસાઇ સમાજ સે�ા મહાવિ�દ્યાલય દ્વારા ઇ.સ.  ૧૯૮૬થી

M.L.I.Sc. (      માસ્ટર ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સનો)     અભ્યાસક્રમ શરૂ કર�ામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ

ઇ.સ.  ૧૯૮૮થી B.L.I.Sc. (      બેચલર ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સનો)    અભ્યાસક્રમ શરૂ કર�ામાં આવ્યો

હતો.   તેમજ ૧૯૯૩થી M.Phil. ( અનપુારંગત)     નોઅભ્યાસક્રમ શરૂ કર�ામાં આવ્યો હતો.  ૧૯૯૯માં PH.D. 

(  વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત)       નો અભ્યાસક્રમ શરૂ કર�ામાં આવ્યો હતો.      સમયાનસુાર વિ�ભાગનો વિ�કાસ ઉત્તરોતર �ઘતો

       ગયો અને આ વિ�ભાગ ઘબકતો વિ�ભાગ થઇ ગયો.

          વિ�ભાગ દ્વારા ઉત્તમ ગ્રથંપાલ તૈયાર થયા છે જે વિ�વિ�ઘ શાળા ,    કોલેજો ,   યવુિન�વિસBટી અને

             સરકારી ગ્રથંાલયોમાં સે�ા બજા�ે છે તેમજ વિ�ભાગ દ્વારા ઉત્તમ અઘ્યા૫કો ૫ણ તૈયાર થયા છે.   જે વિ�વિ�ઘ

    યવુિન�વિસBટીના વિ�ભાગોમાં ફરજ બજા�ે છે.         વિ�વિ�ઘ સરકારી ખાતા અને સસં્થાઓમાં ૫ણ વિ�દ્યાથHઓ રોજગાર

 મેળ�ે છે.

    અભ્યાસક્રમ દ્વારા નોકરીનો તકો :

     ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ મહાત્મા ગાઘંી સ્થાવિપત છે.       તેથી વિશક્ષણમાં ગાઘંીના મલૂ્યોનો સરસ રીતે

  સમા�ેશ થાય છે.        વિ�દ્યાથHઓ ઐા૫ચારીક વિશક્ષણ સાથે અનૈા૫ચારીક વિશક્ષણ ,   સમહૂજી�ન ,   ઉદ્યોગ �ગેરેનું

         વિશક્ષણ મેળ�ીને સારી જગ્યાએ નોકરી તેમજ રોજગારી મેળ�ી શકે છે.

       ગ્રથંાલય અને માહિહતી વિ�જ્ઞાનમાં અભ્યાસ કરનાર વિ�દ્યાથHને શાળા,  કોલેજો,   યવુિન�વિસBટી કક્ષાએ

  નોકરી મળે છે.  તેમજ કોટQ ,  સરકારી ખાતા,       ગ્રથંાલય ખાત ું �ગેરેમાં ઉત્તમ તકો રહલેી છે.    ઓૈદ્યોગિગક કે્ષત્રે ૫ણ

   રોજગારીની તકો રહલેી છે.           અઘ્યા૫ન કાયQમાં રસ ઘરા�નાર વિ�દ્યાથH માટે અઘ્યા૫ક તરીકેની નોકરીની તકો

  ૫ણ રહલેી છે.

NGO,  જે�ીકે , UNESCO, UNO, WHO,       �ગેરે જે�ી સસં્થાઓમાં રોજગારીની તકો રહલેી છે. જયાં

         ગ્રથંાલય માહિહતીકેન્દ્ર ત્યાં વિ�દ્યાથHઓ માટે રોજગારીની ઉત્તમ તકો રહલેી છે.    જ્ઞાન અને માહિહતીના યગુમાં

       ગ્રથંાલય અને માહિહતી વિ�જ્ઞાનનો વિ�દ્યાથH બેકાર ન રહ.ે 



    વિ�ભાગ દ્વારા ચાલતા અભ્યાસક્રમો :

• B.L.I.Sc. (      બેચલર ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સ)

• M.L.I.Sc. (      માસ્ટર ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સ)

• PH.D. ( વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત)

  વિ�ભાગના અઘ્યા૫કો : 

૧. ડો.  પ્રયતકર કાનહિડયા

  મલુાકાતી અઘ્યા૫કો :

   અન્ય પ્રવિતષ્ડિXડત સસં્થાના અઘ્યા૫કો

  પ્ર�ેશ પ્રહિકયા :

૨૦૨૧-   ૨૨ના �ર્ષQમાં B.L.I.Sc. (      બેચલર ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સ)   માં પ્ર�ેશ મેળ��ા

        માટે કોઇ૫ણ વિ�દ્યાશાખામાં સ્નાતક થયેલ વિ�દ્યાથHને ઓછામાં ઓછા ૪૦%   ગણુ હો�ા જોઇએ. M.L.I.Sc. ( માસ્ટર

    ઓફ લાયબે્રરી એન્ડ ઇન્ફોમ&શન સાયન્સ)     માં પ્ર�ેશ મેળ��ા B.L.I.Sc.      ફરજીયાત રીતે કરેલું હોવ ું જોઇએ.

Online    પ્ર�ેશ માટે http://www.gujaratvidyapith.org      ઉ૫ર જઇને પ્ર�ેશ ફોમQ ભરી શકાશે.
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