Gandhian Studies

Gujarat Vidyapith
(Founded by Mahatma Gandhi in 1920)
Accredited Grade A by NAAC

M.A. Gandhian Studies (Regular)
Eligibility : Bachelor degree in any discipline or its equivalent
Total Seats : 57 (Reserva on as per UGC Rules)
Last Date of applica on: 30-6-2022

Fellowship Available for 10 Students (Rs. 2500/month)

: Contact :
Faculty of Gandhian Studies, Gujarat Vidyapith
Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat
E-mail: prchod@gujaratvidyapith.org

Prem Anand Mishra
M : 94299 01757

Haribhai Patel
M : 89800 76231

Kapil Deshwal
M : 94273 41019

Ra lal Amin
M : 97124 77010

એમ.એ. : ગાંધી અ યયન (િનયિમત)
સંિ

પ રચય

ગૂજરાત િવ ાપીઠની થાપના આપણા રા િપતા પૂ. મહા મા ગાંધી એ ૧૯૨૦માં કરી
હતી. ગૂજરાત િવ ાપીઠનો મુ ય ઉ ે ય મહા મા ગાંધીએ આપેલા આદશ માણે દેશનું
નવઘડતર કરવા માટે ચાલતી વૃિ ઓ અથ ચા ર યવાન, શિ તસંપ , સં કારી અને
કત યિન કાયકતાઓ તૈયાર કરવાનો છ.ે આ ઉદે યને ચ રતાથ કરવા માટે ગૂજરાત
િવ ાપીઠના હાદ સમો ગાંધીદશન િવભાગ કાયરત છ ે જ ે મહા મા ગાંધીના મૂળભૂત
િવચારોને દેશિવદેશમાં સા રત કરવાનું કાય કરે છ.ે
આજની પેઢીના નવયુવાનો મહા મા ગાંધીના મૂળભૂત િવચારોથી વાકેફ થાય અને
ગાંધી ના મૂળભૂત પુ તકોનો સમજપૂવક અ યાસ કરે તે હે તુથી એમ.એ. : ગાંધી અ યયન
નો િનયિમત અ યાસ મ ગાંધી અ યયન િવ ાશાખા,ગૂજરાત િવ ાપીઠ,અમદાવાદ ખાતે
ચલાવવામાં આવે છ.ેઆ અ યાસ મમાં કોઈપણ િવ ાશાખાના કોઈપણ િવષયમાં નાતક
િવ ાથ ઓ ડાઈ શકે છ ે અને ગાંધી િવચારને વનમાં ચ રતાથ કરવાનો યાસ કરી
ગાંધીના આદશ માણે અ હસક
ં સમાજ રચનાના કાયને વેગ આપવામાં પોતાનું યોગદાન
આપી શકે છ.ે
ગાંધી િવચારના ચાર- સારને વેગ મળે અને વધારે યુવાનો આ અ યાસ મમાં ડાય
તે માટે ગૂજરાત િવ ાપીઠ ારા જ રતમંદ િવ ાથ ઓને િતમાસ ૨૫૦૦/- . િશ યવૃિ
આપવામાં આવશે. ગૂજરાત િવ ાપીઠમાં ખૂબ સમૃ ંથાલય પણ છ ે જમેાં તેઓ પોતાની
ચી માણેના પુ તકોનું અ યયન પણ કરી શકે છ.ે તો રસ ધરાવતા નાતક િવ ાથ િમ ોને
એમ.એ. : ગાંધી અ યયન (િનયિમત) અ યાસ મમાં ડવા હા દક અપીલ છ.ે
ગાંધી અ યયન િવ ાશાખામાં અ યાર સુધી િવ ના ૧૬ દેશોના ૭૦ થી વધારે
િવ ાથ ઓ ગાંધી િવચારનો અ યાસ કરી ચૂ યા છ.ે ગાંધી અ યયન િવ ાશાખામાં
પીએચ.ડી.ના અ યાસ મ પણ ચાલે છ.ે યુ સી NETમાં પણ ગાંધી અ યયનનો િવષય
સમાિવ છ.ે
િવ ાથ ઓને ગાંધી અ યયનમાં એમ.એ. કયા પછી િવિવધ વૈિ છક સંગઠનો, ામ
િશ પી તથા ગાંધી િવચાર આધા રત સં થાઓમાં ડાઈને વરોજગારી ા કરવાની
ઉજળી તકો છ.ે

ગાંધી અ યયન િવ ાશાખા ગૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ

એમ.એ. : ગાંધી અ યયન (િનયિમત)
ે
વશ

હરાત 2022-24

ે સબ
વશ
ં ધ
ં ી

ૂ
ચનાઓ

1.

એમ.એ.: ગાંધી અ યયન( િનયિમત ) અ યાસ મ પૂણકાલીન બે વષનો અ યાસ મ છ.ે

2.

UGC અને ગૂજરાત િવ ાપીઠના િનયમો માણે વેશ આપવામાં આવશે.

3.

ે માં રહે વું મરિજયાત છ.ે
આ અ યાસ મમાં હો ટલ

4.

જ ે િવ ાથ ને છા ાલયમાં રહે વાની સુિવધા ઈએ તે િવ ાથ ઓને ગૂજરાત િવ ાપીઠના િનયમો અનુસાર
છા ાલયની સુિવધા આપવામાં આવશે.

5.

ગૂજરાત િવ ાપીઠના િનયમો અનુસાર ખાદીનો ગણવેશ પહે રવો ફરિજયાત છ.ે

6.

આ અ યાસ મના વગ માં દરે ક િમ ોએ િનયિમતપણે વગમાં ડાવું પડશે. તમામ વગ ની હાજરી લેવામાં
આવશે.

7.

ગૂજરાત િવ ાપીઠના િનયમો અનુસાર છા ાલયમાં રહે તા જ રતમંદ િવ ાથ ઓને જ િત માસ 2500/- .
ગૂજરાત િવ ાપીઠ તરફથી િશ યવૃિ આપવામાં આવશે.

8.

આ અ યાસ મમાં 80 ટકા હાજરી ફરિજયાત છ.ે

9.

આ અ યાસ મમાં ગુજરાતી / હ દી / અં ે મા યમમાં પરી ા આપવાની ગવાઈ છ.ે

10.

આ અ યાસ મમાં તમામ િવ ાથ ઓ માટે ગૂજરાત િવ ાપીઠના તમામ િનયમોનું સંપૂણ પાલન કરવું
ફરિજયાત છ.ે

11.

આ અ યાસ મ માટે વેશ ફી 5400/- . છ.ે

12.

આ અ યાસ મમાં વેશ માટે તમે ગૂજરાત િવ ાપીઠની વેબસાઈટ www.gujaratvidyapith.org પરથી
ઓનલાઈન વેશપ ભરીને તમારો વેશ મેળવી શકો છો.

13.

ે વેશ માટે વધુ ણકારી હે તુ સંપક : ી ેમ આનંદ િમ - 9429901757, ી હ રભાઈ પટલ
8980076231, ી કિપલ દેશવાલ - 9427341019, ી રિતલાલ અમીન - 9712477010

14.
15.

વેશ માટનેો આખરી િનણય ગૂજરાત િવ ાપીઠનો રહે શે.
આ અ યાસ મમાં વેશ માટનેી અંિતમ તારીખ 30/6/2022 રહે શે.
તારીખ : 01 /05/2022

( ો. ેમ આનંદ િમ )
ગાંધી અ યયન િવ ાશાખા
ગૂજરાત િવ ાપીઠ

ૂ રાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ – 380014
જ
(મહા મા ગાધ
ં ી ારા 18 ઓ ટોબર 1920માં થાિપત)

( ુ સીના 1956ના એ ટની સે શન -3

ે
વશ

ુ
જબ
થાિપત ડ ડ ુ બી

ુ
િનવિસટ
)

હરાત 2022-24

એમ.એ. : ગાધ
ં ી અ યયન (િનયિમત અ યાસ મ)
લાયકાત

ુ સાથે નાતક (10 + 2 + 3)
ણ

કોઈપણ િવ ાશાખામાં ઓછામાં ઓછા 40%

અથવા સમક

ુ લ બેઠક

57 ( ુ સીના ધારાધોરણ

10 િવ ાથ ઓ માટ ( િતમાસ . 2500/-)

માણે આર ણ)

ફલોશીપ

ૂ રાત િવ ાપીઠ ારા ન
જ

થયેલ િનયમો

અર ની છે લી તાર ખ
તા. 30-6-2022

વધાર મા હતી માટ સપ
ં ક
ગાધ
ં ી અ યયન િવ ાશાખા

www.gujaratvidyapith.org (On this Website Online Form Available)
ઇમેઇલ : prchod@gujaratvidyapith.org
ફોન. : 079-40016318, 079-40016319

માણે

