
વિદ્યાપીઠનો પરિચય 

પરિસિ અંગે 

ચાલતા અભ્યાસક્રમો 
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ગજૂિાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 
૧૮ ઓક્ટોબિ, ૧૯૨૦ ના 
િોજ ગાાંધીજીના હસ્તે િાષ્ટ્રીય 
વિદ્યાપીઠ તિીકે થઇ હતી. 
ગજૂિાત વિદ્યાપીઠના મલૂ્ય 
વિક્ષણ આધારિત પ્રયોગોના 
િાષ્ટ્રીય અને આંતિિાષ્ટ્રીય 
સ્તિે મહત્િના પ્રદાનનાાં 
કાિણે ભાિત સિકાિે ઈ.સ. 
૧૯૬૩ માાં વિશ્વવિદ્યાલય 

અનદુાન આયોગ અવધવનયમ હઠેળ ગજૂિાત વિદ્યાપીઠને 
યવુનિસીટીનો દિજ્જો આપ્યો. ગાાંધીજીના આદિો મજુબ 
દેિનાાં નિઘડતિના કાયયક્રમોના સાંદભયમાાં વિક્ષણ દ્વાિા 
ચારિત્ર્યિાન, િક્ક્તસાંપન્ન, સાંસ્કાિી તથા કતયવ્યવનષ્ટ્ઠ 
કાયયકિો તૈયાિ કિિા તે આ સાંસ્થાનો પાયાનો ઉદે્દિ િહ્યો 
છે. આજના પરિિતયનિીલ સમયમાાં પણ ગજૂિાત 
વિદ્યાપીઠના ઉદે્દિોને મજબતુ િાખિાની સવન્નષ્ટ્ઠ કોવિિ 
થઇ િહી છે. ગાાંધીવિચાિના વિકાસ અને અમલ માટે 
વિક્ષણનાાં વિિધ કે્ષત્રોમાાં સાંિોધન, તાલીમ તથા 
વિસ્તિણના પ્રયોગો વિદ્યાપીઠની વનસ્બત િહી છે. 

સમાજકાયય અનસુ્નાતક(M.S.W.)નો અભ્યાસ કિનાિને 
સામાજજક કે્ષતે્ર કાયય કિતી સાંસ્થાઓ તથા સિકાિ દ્વાિા 
ચાલતા પ્રોજેક્ટમાાં નોકિી મળે છે. તે ઉપિાાંત સામાજજક 
ન્યાય અને અવધકારિતા, મરહલા અને બાળવિકાસ,આિોગ્ય 
વિભાગ,અનસુચુચતજાવત,અનસુચુચત જનજાવત વિકાસ, 
ગ્રામવિકાસ જેિા વિવિધ સિકાિી વિભાગોમાાં િગય -1, િગય-2 
અને િગય -3ની કાયમી જગ્યાઓ ઉપિ નોકિીઓમાાં ઉજળી 
તકો છે.વિદ્યાપીઠનાાં વિક્ષણથી વિદ્યાથીઓ સ્પધાયત્મક 
પરિક્ષાઓ માટેની ક્ષમતાઓ  કેળિી લે  છે .જેઓ અભ્યાસ 
પિુો કિીને પોતાની સાંસ્થા િરુ કિિા માાંગે છે તેને માટે જરુિી 
ક્ષમતા વિકસાિિામાાં આ અભ્યાસ મદદરુપ થાય છે.વિભાગ 
દ્વાિા પ્લેસમેન્ટનાાં પ્રયત્નો થાય છે. અત્યાિ સધુીનો અનભુિ 
છે કે નોકિી કિિા ઇચ્છતા તમામ વિદ્યાથીઓને નોકિી મળી 

• સમાજકાયય વિભાગ ગજૂિાત વિદ્યાપીઠમાાં 1970થી  
િરુ કિિામાાં આવ્યો છે, જે ગજુિાતમાાં વ્યાિસાવયક 
સમાજકાયયનાાં વિક્ષણનાાં કે્ષત્રમાાં  મળુ નાાંખનાિ 
પાયાની યવુનિવસિટી પૈકીની એક છે.  

• ગજુિાત વિદ્યાપીઠ અમદાિાદનાાં આશ્રમિોડ પિ 
િમણીય કુદિતી પયાયિિણ ધિાિે છે.  વિિાળ 

 

ગજૂિાત વિદ્યાપીઠ 
સમાજકાયય વિભાગ, વ્યાિસાવયક વિદ્યાિાખા  

મ.દે. સમાજસેિા મહાવિદ્યાલય સાંકુલ  
 

અભ્યાસક્રમ  
 સમયગાળો  લધતુ્તમ જરૂરિયાત  

સમાજકાયય  અનસુ્નાતક 
M.S.W. 

બે વર્ય કોઇ પણ વવર્યમાાં  
સ્નાતક 

સમાજકાયય  અનસુ્નાતક 
(મનોચિરકત્સા) 

M.P.S.W.  

બે વર્ય કોઇ પણ વવર્યમાાં  
સ્નાતક 

સમાજકાયય અનપુાિાંગત 
M.Phil.  

એક વર્ય સમાજકાયય અનસુ્નાતક 

સમાજકાયય 
વવદ્યાવાિસ્પતી Ph.D. 

ત્રણ  વર્ય     અનસુ્નાતક/ 
અનપુાિાંગત 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 જાય છે. વિભાગમાાં અનભુિી પ્રોફેસિો છે, જેઓ દિેક 
પોતાનાાં વિષયોમાાં વનષ્ટ્ણાાંત છે. વિભાગ અને વિદ્યાપીઠનાાં 
સામાજજક કે્ષતે્ર સાંસ્થાઓ સાથે કામ કિિાનાાં સાંબાંધોને 
પરિણામે કે્ષત્રકાયયનાાં ખબુ ઉત્તમ અનભુિો વિદ્યાથીઓને 
મળે છે. વિદ્યાપીઠમાાં અભ્યાસ કિનાિ સમાજકાયય માટે 
જરુિી મલુ્યો, જ્ઞાન, અને કુિળતાઓ પ્રાપ્ત કિે છે. 
સમાજ માટે જરુિી એિા  સાંિેદનિીલ સમાજ કાયયકિ 
તૈયાિ કિિા ઉપિ ભાિ મકુિામાાં આિે  છે, જેનાાં 
પરિણામે નોકિીનાાં કે્ષત્રમાાં વિદ્યાપીઠનાાં વિદ્યાથીઓ 
પસાંદગીમાાં અગ્રતાક્રમે હોય છે.આજે M.S.W. નો  અભ્યાસ 
કયાય પછી ખાત્રી સાથે નોકિી મળિે તેવુાં કહનેાિ ખબૂ 
ઓછી કોલેજો છે.યજુીસી અનદુાવનત યવુનિવસિટીને કાિણે્ર 
વિદ્યાથીને વિક્ષણ માટે ખચય સ્િવનભયિ કોલેજો કિતાાં ખબૂ 
ઓછો થાય છે. જેમને  પોતાની કેરિયિ માટે ખબુ મહનેત 
કિીને પોતાની ક્ષમતાઓ કેળિિી છે તેઓ અહીં જ 
વિક્ષણ મેળિિાનુાં પસાંદ કિે છે. અહીં મોટી ફી આપીને 
સલામતીપિુયક પ્રિેિ મેળિનાિને બદલે પસાંદગીથી 
અને મહનેતપિુયક પ્રિેિ પિીક્ષા પાસ કિીને પ્રિેિ 
મેળિિા માટે ઉમેદિાિ આિે છે. આપ પણ વિદ્યાપીઠમાાં 
M.S.W. નો અભ્યાસ કિીને કાિરકદી બનાિો. 

પસુ્તકો અને સામાવયકો ધિાિતી લાયબે્રિી, 
સ્િીમીંગપલુ, િમતનુાં મેદાન, યોગ, વિવિધ ભાષાઓ 
િીખિા માટેની વ્યિસ્થા તથા  આિોગ્ય અને 
કાઉન્સેલીંગની સવુિધાઓ ઉપલબ્ધ છે, અહીં  વિદ્યાથીને 
પોતાની  તમામ િક્ક્તઓ વિકસાિિા માટેની 
સાંભાિનાઓ  છે. 
વિદ્યાથીઓને માટે છાત્રાલય ફિજીયાત છે, છોકિાઓ 
તથા છોકિીઓનાાં વનિાસ માટેની પિુતી સગિડ 
ધિાિતા છાત્રાલયની વ્યિસ્થા છે. વિદ્યાપીઠમાાં  માત્ર 
પસુ્તકીયુાં વિક્ષણ નહીં પિાંત ુ વિષયનાાં ઉત્તમ વિક્ષણની 
સાથે સાથે જીિનલક્ષી કેળિણીને એટલુાં જ મહત્િ 
આપિામાાં આિે છે, જેની કેળિણી છાત્રાલય જીિનમાાં 
થાય છે. િેકેિન દિમ્યાન વિદ્યાથીઓ માટે વિવિધ 
કૌિલ્ય અને વિચાિ ઘડતિ માટેની વિચબિોનુાં 
આયોજન થાય  છે. જેમાાં વિદ્યાથીઓ ભાગ લઇ િકે છે. 
મલુ્ય ઘડતિ સાથે અને જરુિી વનયમો પ્રમાણે 
કેળિણીનાાં પ્રયત્નો થતા હોિાથી સહવિક્ષણ પ્રણાલીમાાં 
વિદ્યાથીઓ તથા વિદ્યાથીનીઓ  એક જ પરિસિમાાં 
આિેલા અલગ છાત્રાલયોમાાં િહ ે છે, ભણે છે,વિવિધ 
વિકાસલક્ષી પ્રવવૃત્તઓ કિે છે. જયાાં વિદ્યાથીનીઓ 
પોતાને સલામત અનભુિે છે. 

પ્રિેિ જાહિેાત(2021-22) 
MSW- સમાજકાયય અનસુ્નાતક 
ગજૂિાત વિદ્યાપીઠ-અમદાિાદ 

Accredited with Grade “A” by NAAC 

 
 
 
 
 
જરૂિી લાયકાત:- 
1. કોઈપણ વિદ્યાિાખા કે વિષયમાાં 

સ્નાતક (Graduate) કક્ષાએ 50%એ 
ઉતીણય થયેલ હોય, તે અવનિાયય છે.  

2. જે વિદ્યાથીઓની TYની માકયિીટ ન 
આિી હોય, તેઓ સેમ-૫ ની 
માકયિીટનાાં આધાિે પ્રિેિ ફોમય ભિી 
િકિે.     

3. SC/ST/OBC વિદ્યાથીઓને વનયમ મજુબ 
પ્રિેિ માટે જણાિેલ ટકાિાિીમાાં 
5%ની છૂટછાટ મળી િકિે. 

4. MSW- ૫૨સીટ અને 
     MPSW-૨૨સીટ  
(sc/st/obc/ વિકલાાંગતાને વનયમ 

અનસુાિ. 
પ્રિેિ ફોમય મેળિિા બાબત:- 
1.  સમાજકાયય(MSW) માાં પ્રિેિ માટેનુાં 

ફોમય ગજૂિાત વિદ્યાપીઠની િેબ સાઈટ 
પિથી ઓનલાઈન   ભિી િકિો. 
પ્રિેિ ફોમય ૧૫-૬-૨૧ થી ૨૦-૭-૨૧ 
સધુી ભિી િકાિે 

2. નોંધ: કોિીડની ક્સ્થવત ધ્યાનમાાં લઈને 
પ્રિેિ પિીક્ષા તથા રૂબરૂ મલુાકાત 
અંગે વનણયય કિીને િેબસાઈટ પિ 
મકુિામાાં આિિે. 

3. જો પ્રિેિ પિીક્ષા લેિી મશુ્કેલ હિે તો 
મેિીટના આધાિે પ્રિેિ આપિામાાં 
આિિે. 

4. ઓનલાઈન ફોમય સાથે માગ્યા મજુબના 
ડોક્યમેુન્ટ કોઈ પણ ભલૂ વિના 
અપલોડ થયાની કાળજી િાખિી.. 
 
 

गूजरात विद्यापीठ का ध्येय मन्त्र   

“सा विद्या या विमुक्तये”।  


