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શિક્ષણકે્ષતે્ર ૧૦૦ વર્કથી ર્ાર્ક ર્રતી સસં્થા 
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ (૧૯૨૦ - ૨૦૨૧)

આજીવન શિક્ષણ અને શવસ્તરણ શવભાગ, પ્રાણજીવન શવદ્યાથીગહૃ, ગજૂરાત શવદ્યાથીગહૃ, 
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ, અમદાવાદ

NAAC- A ગે્રડ
શવદ્યાપીઠનો પરરચર્

શવશિષ્ટતાઓ

િૈક્ષણણર્ અભ્ર્ાસક્રમો

ઉજજવળ તર્

r

ગજૂરાત શવદ્યાપીઠની સ્થાપના ૧૮ ઓક્ટોબર, ૧૯૨૦ ના રોજ
ગાધંીજીના હસ્તે રાષ્રીર્ શવદ્યાપીઠ તરીરે્ થઇ હતી. ગજૂરાત
શવદ્યાપીઠના મલૂ્ર્શિક્ષણ આધારરત પ્રર્ોગોના રાષ્રીર્ અને
આંતરરાષ્રીર્ સ્તરે મહત્વના પ્રદાનને ર્ારણે ભારત સરર્ારે
ઈ.સ. ૧૯૬૩ માં શવશ્વશવદ્યાલર્ અનદુાન આર્ોગે અશધશનર્મ
હઠેળ ગજૂરાત શવદ્યાપીઠને યશુનવસીટીનો દરજ્જો આપ્ર્ો.
ગજૂરાત શવદ્યાપીઠમાં ૨૦૦૪થી માનવ સસંાધન શવર્ાસ અને
વ્ર્વસ્થાપનનો ૨(બે) વર્કનો અનસુ્નાતર્ ર્ક્ષાનો MA–HRDનો
અભ્ર્ાસક્રમ િરૂ ર્રવામાં આવેલ છે

અભ્ર્ાસક્રમ સમર્ગાળો લધતુ્તમ જરૂરરર્ાત
એમએ

એચઆરડી
2 વર્ષ

(4 સત્ર)

કોઈપણ શવદ્યાિાખામાાં સ્નાતક

એમ.ફફલ. 

પ્રૌઢશિક્ષણ/ 

વસશત શિક્ષણ

યજુીસીના
શનયમ
પ્રમાણે

કોઈપણ શવદ્યાિાખામાાં પારાંગત

પીએચ.ડી. 
પ્રૌઢશિક્ષણ/ 

વસશત શિક્ષણ

યજુીસીના
શનયમ
પ્રમાણે

કોઈપણ શવદ્યાિાખામાાં
પારાંગત/એમફફલ

.

અભ્યાસ પરૂો કયાષ બાદ શવદ્યાર્થીઓને શવશવધ ઔદ્યોગગક ગહૃો,
સ્વૈચ્છિક સાંગઠનો, સહકારી, અધષ સરકારી અને સરકારી
સાંસ્ર્થાઓમાાં વ્યવસ્ર્થાપન ક્ષેત્રે કારફકદી ઘડતરની ઉજવળ તકો
ઉપલબ્ધ િે. તેઓ સ્વતાંત્ર વ્યવસાય પણ િરૂ કરી િકે િે.
મોટાભાગના શવદ્યાર્થીઓને અભ્યાસના ચોર્થા સત્રમાાં જ
વ્યવસાશયક તાલીમ દરમ્યાન નોકરીની તક મળી જાય િે.

- ગાાંધીશવચારના મજબતુ અને આધારસ્તાંભ સાર્થે ગજુરાતી
માધ્યમમા વ્યવસ્ર્થાપનક્ષેત્રે મલૂ્ય આધાફરત અનસુ્નાતક
અભ્યાસક્રમની અનોખી શિક્ષણ પધ્ધશત

- િાાંશતપણૂષ, સમધૃ્ધ પફરસર સાર્થે શ્રેષ્ઠ માળખાગત
સશુવધાઓ જેવી કે મલ્ટી-શમડીયા પ્રોજેકટર સફહત સજજ
વગષખાંડો, પ્રાર્થષના ખાંડ, ઓફડટોફરયમ, રમત-ગમત અને
ઇત્તર પ્રવશૃતની સશુવધાઓ, ઇન્ટરનેટ જોડાણ સાર્થનેી
કોમ્્યટુર લેબ, લાઇબ્રેરી વગેરે.

- શવદ્યાર્થી કૌિલ્ય શવકાસ અને અંગ્રેજીભાર્ાના શિક્ષણ
માટેની સશુવધા

- ભાઇઓ-બહનેો માટે જરૂફરયાત મજુબ અલાયદી કોરોના
મકુત િાત્રાલયની સશુવધા, સમધૃ્ધ પસુ્તકાલય, સ્પધાષત્મક
પરીક્ષા માટેની જરૂરી સગવડતા, આરોગ્ય કેન્ર, યોગ કેન્ર,
સ્વીમીગપલુની સગવડ,

- ફરજીયાત ખાદીનો પોિાક, પ્રાર્થષના અને કાાંતણ

MA – HRD નો અભ્ર્ાસક્રમ િરૂ
ર્રવા પાછળનો ગજૂરાત શવદ્યાપીઠનો
મખુ્ર્ ઉદે્દિ ઔદ્યોગગક ગહૃો, સ્વૈચ્છિક
સાંગઠનો, બેંક, હોસ્સ્પટલ, હોટેલ્સ,
વતષમાનપત્રોના, પ્રેસ, સરકારી
સાંગઠનો, િકૈ્ષગણક ક્ષેત્રોમાાં તાલીમ
પામેલ કમષિીલ કાયષકરો પરૂા
પાડવાનો અને સાંપોશર્ત માનવ
શવકાસ માટે આ અભ્યાસક્રમ મહત્વ
ધરાવે િે.

ધ્રે્ર્ 

એલ્યમુની
શવદ્યાથીઓના લાભાથે એલ્યમુની એસોશસએિનની રચના
ર્રવામાં આવી છે. આ માટે સસં્થાનો હતે ુ ભતૂપવૂક
શવદ્યાથીઓના સતત સપંર્ક અને શવચાર શવમિકથી નવા સોપાનો
િોધવા તેમજ શવર્ાસની પ્રવશૃતઓને પ્રોત્સાહન, પે્રરણા અને
સાથ આપવાનો છે.

શિષ્ર્વશૃત
SC, ST, OBC શવદ્યાથીઓને સરર્ાર દ્રારા શનર્મ મજુબ
શિષ્ર્વશૃત તથા અન્ર્ શવદ્યાથીઓને ગજૂરાત શવદ્યાપીઠ દ્રારા
મેરીટ આધારરત શવિેર્ શિષ્ર્વશૃત આપવામા આવે છે.

ફી 
ફી માળખુ – સત્ર -૧ ની ફી રૂ.૧૨૦૦૦ (અંદાજજત)
પ્રવેિ : ગજૂરાત શવદ્યાપીઠની વેબસાઇટ પર થી
રજીસ્ટર ર્રી ઓનલાઇન પે્રવિ મેળવી િર્િે. (પ્રવેિ
વહલેા તે પહલેાના ધોરણે)
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