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ભમૂિ�કા :-

           ગજૂરાત વિ	દ્યાપીઠના સ્થાપનાકાળથી જ ઇવિતહાસ અને સસં્કૃવિત વિ	ભાગનુ ંશૈક્ષણિ#ક કાર્ય%
શરૂ થઈ ગયુ ંહત ુ.ં ૨૨ ડિ-સેમ્બર ઇ.સ ૧૯૨૦મા ંગજુરાત પરુાતત્	 મડંિ6રની સ્થાપના કર	ામાં
આ	ી.  જેમાં  મવુિનજીનવિ	જર્યજી,મૌલ	ી  અબુ  ફઝલ,  હડિરનારાર્ય#  આચાર્ય%,  કાકાસાહબે
કાલેલકર, રામચદં્ર અઠા	લે, બેચર6ાસ 6ોશી,  રવિસકલાલ પરીખ જે	ા મહત્ત	પ#ૂ% ઈવિતહાસ
તજજ્ઞો તેમા ંજો-ાર્યા હતા. ગજુરાત પરુાતત્	 મડંિ6રની સ્થાપનાની સાથે જ “પરુાતત્	” નામનું
એક ત્રૈમાવિસક શોધપવિત્રકાનુ ંપ્રકાશન વિ	ભાગ દ્વારા શરૂ કર	ામા ંઆવ્યુ,ં જે ઈ.સ .૧૯૨૮ સધુી
ચાલ ુરહ્યુ.ં ઈ.સ.૧૯૩૨મા ંણિVડિWશ સરકારે ગજૂરાત પરુાતત્	 મડંિ6રની સપંવિત્તને જપ્ત કરી જેના
કાર#ે લાબંા સમર્ય સધુી શૈક્ષણિ#ક કાર્ય% બધં રહ્યુ.ં  ૨૮ જૂન ઈ.સ .૧૯૪૭ માં મહા6ે	 6ેસાઈ
સમાજસે	ા મહાવિ	દ્યાલર્યની શરૂઆત કર	ામા ંઆ	ી અને તે જ સમર્યે ઈવિતહાસ અને સસં્કૃવિત
વિ	ભાગ ન	ા  નામ  સાથે  શરૂ  કર	ામાં આવ્ર્યો.  ઈ.સ.૧૯૭૦ સધુી  સ્નાતક અને  ત્ર્યારબા6
સ્નાતકોત્તર  તથા  પીએચ.-ી  અને  ઈ.સ.૧૯૭૮ થી  એમ.ડિફલના  અભ્ર્યાસક્રમો  શરૂ  કર	ામાં
આવ્ર્યા.  ઈ.સ.૧૯૭૮માં ગજૂરાત વિ	દ્યાપીઠના સ્નાતક અભ્ર્યાસક્રમોને  ગ્રામસે	ા  કેન્દ્રોમાં શરૂ
કર	ામાં  આવ્ર્યા,  જ્ર્યારે  અમ6ા	ા6  પરીસરમાં  સ્નાતક  પછીના  પારંગત,  અનપુારંગત,
વિ	દ્યા	ાચસ્પવિતના  અભ્ર્યાસક્રમો  શરૂ  કર	ામાં  આવ્ર્યા.  ઇવિતહાસ  અને  સસં્કૃવિત  વિ	ભાગ  દ્વારા
ઈ.સ.૧૯૮૦માં ભારતીર્ય સસં્કૃવિત સગં્રહાલર્ય, ઈ.સ.૧૯૮૩માં 6ફતરવિ	દ્યાનો અભ્ર્યાસક્રમ ,  ઈ.સ .૧૯૮૬,

બૌધ્ધ6શ%ન, ઈ.સ.૧૯૯૩માં  આંતરરાષ્ટ્રીર્ય  જૈન  અધ્ર્યર્યન  કેન્દ્ર  અને  ૨૦૦૩  માં  ગજૂરાત
વિ	દ્યાપીઠ સગં્રહાલર્યની શરૂઆત કર	ામા ંઆ	ી. ઇવિતહાસ અને સસં્કૃવિત વિ	ભાગને વિ	શ્વવિ	દ્યાલર્ય
અન6ુાન આર્યોગના સ્પેવિશર્યલ આવિસસ્Wેંસ પ્રોગ્રામ દ્વારા ઈ.સ.૧૯૯૨ થી ૧૯૯૭ સધુી પ્રથમ
	ખત અને ઈ.સ.૧૯૯૭ થી ૨૦૦૨ સધુી બીજી 	ખત યજુીસી - સેપ (-ી.એસ.એ) નુ ંવિ	શેષ
અન6ુાન પ્રાપ્ત થર્યેલ હત ુ.ં  હાલમાં આ વિ	ભાગ સુ6ંર કામગીરી દ્વારા ગજૂરાત વિ	દ્યાપીઠમાં
કાર્ય%રત છે .

 મિવશષેતા :
1.    M.A. કક્ષાએ સત્ર ૪ મા ંતમામ વિ	દ્યાથnઓને શોધવિનબધં દ્વારા સશંોધનની તાલીમ  અપાર્ય છે .

 2 .    M.A. સત્ર 1 ,અને 2 મા ંકોમ્પ્યWુરની તાલીમનો સમા	ેશ 

૩.    U.G.C ની નેW , જે.આર.એફ તથા અન્ર્ય સ્પધા%ત્મક પરીક્ષાઓ માWે માગ%6શ%ન
4.    વિ	દ્યાથnઓની લેણિખત - મૌણિખક અણિભવ્ર્યક્તિqત ખીલે તે માWે સેવિમનાર અને પડિરસ	ંા6 

5.   સરકારશ્રીના નીર્યમ અનસુાર SC , ST , OBC માWે સ્કોલરશીપ તથા ગજૂરાત વિ	દ્યાપીઠ દ્વારા સ્	ાણિભમાન
સ્કોલરવિશપ 

6 . ગ્રામજી	ન પ6ર્યાત્રા , એન.એસ.એસ અને અન્ર્ય  વિશબીર દ્વારા વિ	દ્યાથnઓનુ ંજી	નઘ-તર
M.A ઇવિતહાસ અને સસં્કૃવિત

જગ્ર્યા ૫૭ જગ્ર્યા  (SC/ST/OBC/EWS  અને વિ	કલાગંને માWે વિનર્યમાનસુાર અનામત
(છાત્રાલર્ય મરજિજર્યાત છે.)

લાર્યકાત મખુ્ર્ય વિ	ષર્ય ઇવિતહાસ સાથે  બી.એ.માં  40%  ગ#ુ મેળ	ીને  ઉત્તી#%  થનાર
વિ	દ્યાવિથy અરજી કરી શકશે (અનામત જગ્ર્યા પર વિનર્યમાનસુાર છૂW મળશે)

સમર્યગાળો ૦૪ સત્ર- કુલ ૦૨ 	ષ%
પ્ર	ેશ 	હલેા તે પહલેાના ધોર#ે

 વધ ુ�ાહિ%તી �ાટે  સપંક,  સતૂ્રો . 

1. -ો.કનૈર્યાલાલ નાર્યક     : ૯૯૨૪૮ ૬૧૯૫૭  (વિ	ભાગીર્ય અધ્ર્યક્ષ અને -ીન)

2. -ો.મુજંાલ ભીમ-ા6કર    : ૯૮૨૫૭ ૨૮૯૩૪  (પ્રોફેસર)

3. -ો. ઝેનામાબીબી કા6રી  : ૮૧૪૧૩ ૯૩૦૪૬  (આ.પ્રોફેસર)

ઇવિતહાસ અને સસં્કૃવિત વિ	ભાગ
મહા6ે	 6ેસાઇ સમાજસે	ા સકૂંલ

ગજૂરાત વિ	દ્યાપીઠ, અમ6ા	ા6-380014

http://WWW.GUJARATVIDYAPITH.ORG/

