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ભતૂમકા :- 
ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠના સ્થાપનાકાળથી જ ઈતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગનુ ં

શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થઈ ગયુ ં હત ુ.ં ૨૨ ડિસેમ્બર ઈ.સ.૧૯૨૦મા ં ગજૂરાિ પરુાત્તિ 
મડંદરની સ્થાપના કરિામા ં આિી. જેમા ં મતુનજજનતિજર્જી, મૌલિી અબ ુ ફજર, 
હડરનારાર્િ આચાર્ય, કાકાસાહબે કાલેલકર, રામચન્દ્ર આઠિલે, બેચરદાસ દોશી, 
રતસકલાલ પરીખ જેિા મહત્તિપિૂય ઈતિહાસ િજજ્ઞો િેમા ં જોિાર્ા હિા. ગજૂરાિ 
પરુાત્તિ મડંદરની સ્થાપનાની સાથે જ “પરુાત્તિ” નામનુ ંએક તૈ્રમાતસક શોધપતત્રકાનુ ં
પ્રકાશન તિભાગ દ્વારા શરૂ કરિામા ં આવયુ,ં જે ઈ.સ.૧૯૨૮ સધુી ચાલ ુ રહ્ુ.ં  
ઈ.સ.૧૯૩૨મા ં ણિડિશ સરકારે ગજૂરાિ પરુાત્તિ મડંદરની સપંતત્તને જપ્િ કરી જેના 
કારિે લાબંા સમર્ સધુી શૈક્ષણિક કાર્ય બધં રહ્ુ.ં ૨૮ જૂન ઈ.સ.૧૯૪૭મા ં મહાદેિ 
દેસાઈ સમાજસેિા મહાતિદ્યાલર્ની શરૂઆિ કરિામા ંઆિી અને િે જ સમરે્ ઈતિહાસ 
અને સસં્કતૃિ તિભાગ નિા નામ સાથે શરૂ કરિામા ંઆવર્ો. ઈ.સ.૧૯૭૦ સધુી સ્નાિક 
અને ત્ર્ારબાદ સ્નાિકોત્તર િથા પી.એચ.િી અને ઈ.સ.૧૯૭૮થી એમ.ડફલના 
અભ્ર્ાસક્રમો શરૂ કરિામા ં આવર્ા. ઈ.સ.૧૯૭૮મા ં ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠના સ્નાિક 
અભ્ર્ાસક્રમોને ગ્રામસેિા કેન્દ્રોમા ંશરૂ કરિામા ંઆવર્ા, જ્ર્ારે  અમદાિાદ પરીસરમા ં
સ્નાિક પછીના પારંગિ, અનપુારંગિ, તિદ્યાિાચસ્પતિના અભ્ર્ાસક્રમો શરૂ કરિામા ં
આવર્ા. ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગ દ્વારા ઈ.સ.૧૯૮૦મા ં ભારિીર્ સસં્કૃતિ 
સગં્રહાલર્, ઈ.સ.૧૯૮૩મા ં દફિરતિદ્યાનો અભ્ર્ાસક્રમ, ઈ.સ.૧૯૮૬ બૌઘ્ધદશયન,  

ઈ.સ.૧૯૯૩મા ંઆંિરરાષ્ટ્રીર્ જૈન અધ્ર્ર્ન કેન્દ્ર અને ૨૦૦૩મા ં ગજૂરાિ તિદ્યાપીઠ 
સગં્રહાલર્ની શરૂઆિ કરિામા ંઆિી. ઇતિહાસ અને સસં્કૃતિ તિભાગને તિશ્વતિદ્યાલર્ 
અનદુાન આર્ોગના સ્પેતશર્લ આતસસ્િેંસ પ્રોગ્રામ દ્વારા ઈ.સ. ૧૯૯૨ થી ૧૯૯૭ સધુી 
પ્રથમ િખિ અને ઈ.સ.૧૯૯૭ થી ૨૦૦૨ સધુી બીજી િખિ યજુીસી-સેપ (િી.એસ.એ) 
નુ ંતિશેષ અનદુાન પ્રાપ્િ થરે્લ હત ુ.ં હાલમા ંઆ તિભાગ સુદંર કામગીરી દ્વારા ગજૂરાિ 
તિદ્યાપીઠમા ંકાર્યરિ છે. 
તિશેષિા :- 

1. M.A.કક્ષાએ સત્ર ૪મા ં િમામ તિદ્યાથીઓને શોધતનબધં દ્વારા સશંોધનની 
િાલીમ અપાર્ છે. 

2. M.A. સત્ર ૧, ૨ અને ૩મા ં કોમ્પ્યિુરની િાલીમનો સમાિેશ 

3. U.G.Cની નેિ, જે.આર.એફ િથા અન્દ્ર્ સ્પધાયત્મક પરીક્ષાઓ માિે માગયદશયન 

4. તિદ્યાથીઓની લેણખિ-મૌણખક અણભવર્ક્તિ ખીલે િે માિે સેતમનાર 

5. સસં્થા દ્વારા તિદ્યાથીઓને વર્ાજમતુિ લોન 

6. સરકારશ્રીના તનર્મ અનસુાર SC, ST, OBC માિે સ્કોલરશીપ િથા ગજૂરાિ 
તિદ્યાપીઠ દ્વારા સ્િાણભમાન સ્કોલરતશપ 

7. ગ્રામજીિન પદર્ાત્રા, એન.એસ.એસ અને ઉનાળુ તશબીર દ્વારા તિદ્યાથીઓનુ ં
જીિનઘિિર.  

                         એમ.એ  (M.A) ઈતિહાસ અને સસં્કૃતિ 

જગ્ર્ા ૫૭ જગ્ર્ા (SC/ST/OBC/EWS અને તિકલાગંને માિે તનર્માનસુાર 
અનામિ 

લાર્કાિ મખુ્ર્ તિષર્ ઇતિહાસ સાથે બી.એ.મા ં ૪૦ % ગિુ મેળિીને ઉિીિ 
થનાર તિદ્યાથી અરજી કરી શકશે.( અનામિ જગ્ર્ા પર તનર્માનસુાર 
છૂિ મળશે) 

સમર્ગાળો ૦૪ સત્ર – કુલ ૦૨ િષય 
પ્રિેશ િહલેા ંિે પહલેાનંા ધોરિે 

િઘ ુમાડહિી માિે તિભાગીર્ અધ્ર્ક્ષ/ ડિનનો સપંકય કરિો. 
1. િૉ. કનૈર્ાલાલ નાર્ક  :- ૯૯૨૪૮ ૬૧૯૫૭ 

2. િૉ. મ ુજંાલ ભીમિાદકર :- ૯૮૨૫૭ ૨૮૯૩૪ 

http://www.gujaratvidyapith.org/

