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ઈ.સ.1920માં મહાત્મા ગાંધી દ્વારા સ્થાપિત ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગાંધીવિચાર આધારિત
માતૃભાષાને પ્રાધાન્ય આપીને ઉદ્યોગ દ્વારા સ્વાવલંબનની કેળવણી આપતી શિક્ષણ સંસ્થા છે.
ઈ.સ. 1963થી U.G.C. ની માન્યતા સાથે ગુજરાતી વિષયમાં ગ્રામસેવા સંકુલ, સાદરા ખાતે
B. A. અને અમદાવાદ ખાતે M. A., Ph. D. તથા પ્રમાણપત્રના અભ્યાસક્રમો ચાલે છે.
વિભાગની વિશેષતા
M. A. કક્ષાએ સત્ર-4માં તમામ વિદ્યાર્થીઓને લઘુ
શોધનિબંધ દ્વારા સંશોધનની તાલીમ અપાય છે.
દરેક સત્રમાં સાહિત્ય સાથે ભાષા, કમ્પ્યુટર, લોકસાહિત્ય,
પર્યાવરણ, પત્રકારત્વ, સમાજશાસ્ત્ર તથા સાંપ્રત
સાહિત્યિક ગતિવિધિને કેન્દ્રમાં રાખી તેનો અભ્યાસ અને
તાલીમ આપવામાં આવે છે.
U.G.C.ની નેટ, જે.આર.એફ અને અન્ય સ્પર્ધાત્મક
પરીક્ષાઓ માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે.
વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની લિખિત અને
મૌખિક અભિવ્યક્તિ ખીલે તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.

વિદ્યાર્થીઓની લેખિત અને મૌખિક અભિવ્યક્તિ ખીલે તેવા પ્રયત્નો વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે.

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યેયોને કેન્દ્રમાં રાખી મૂલ્યશિક્ષણ
આપવામાં આવે છે.
સાહિત્યિક અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સ્વઘડતર અને
સર્જ નાત્મકતાને ખીલવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.
સરકારશ્રીના નિયમ અનુસાર તમામ કેટેગરીમાં સ્કોલરશીપ
અને સંસ્થા દ્વારા સ્વાભિમાન સ્કોલરશીપ મળવાપાત્ર છે.

અનુસ્નાતક (M. A.)

- ગુજરાતી વિષયમાં કુલ 57 જગ્યા ભારત સરકારના
નિયમ મુજબ ભરવામાં આવશે.
- વહેલા તે પહેલાના ધોરણે કોઈપણ વિદ્યાશાખાના સ્નાતક
40 ટકા ગુણ મેળવી ઉત્તીર્ણ થનાર વિદ્યાર્થી ઓનલાઈન
અરજી કરી શકશે.
- આ અભ્યાસનો સમયગાળો કુલ ચાર સત્ર (બે વર્ષ)નો
રહેશે.
- છાત્રાલયની વ્યવસ્થા મરજિયાત છે, છાત્રાલયમાં રહેવા
ઈચ્છનાર વિદ્યાર્થીને જગ્યા હશે તો પ્રવેશ મળી શકશે.
- ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના તમામ નિયમોનું પાલન કરવાનું
રહેશે.
- CBCS (ક્રેડિટ બેઈઝ ચોઈસ સિસ્ટમ), બે ક્રેડિટ
આધારિત પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે.
- ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના સમૃદ્ધ ગ્રંથાલયનો સારી રીતે
ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- પૂર્ણ સમયના અધ્યાપકશ્રીઓનું સતત માર્ગદર્શન મળી રહે
છે.

ગુજરાતી ભાષા સાહિત્ય વિભાગ
ભાષાઓ અને સાહિત્ય વિદ્યાશાખા
મહાદેવ દેસાઈ સમાજસેવા સંકુલ,

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ, આશ્રમમાર્ગ, અમદાવાદ-14
ઓનલાઈન પ્રવેશ માટે www.gujaratvidyapith.org પર જુ ઓ.

સંપર્ક નંબરઃ
ડૉ. સંજય મકવાણા, વિભાગીય અધ્યક્ષ.9427431670, 079-40016274 અને પ્રા. મહેશ જાદવઃ 9429300964

- કાર્યકારી કુલસચિવશ્રી ડૉ. નિખિલ ભટ્ટ

