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M. A.  �ુજરાતી

ઈ.સ.1920માં મહા�મા ગાંધી �ારા �થા�પત �ૂજરાત  �વ�ાપીઠ ગાંધી�વચાર આધા�રત
મા�ૃભાષાને �ાધા�ય આપીને ઉ�ોગ �ારા �વાવલંબનની કેળવણી આપતી �શ�ણ સં�થા છે.

ઈ.સ. 1963થી  U.G.C. ની મા�યતા સાથે �ુજરાતી �વષયમાં �ામસેવા સંકુલ, સાદરા ખાતે 
 B. A. અને અમદાવાદ ખાતે M. A., Ph. D. તથા �માણપ�ના અ�યાસ�મો ચાલે છે.

M. A. ક�ાએ સ�-4માં તમામ �વ�ાથ�ઓને લ�ુ
શોધ�નબંધ �ારા સંશોધનની તાલીમ અપાય છે.
દરેક સ�માં સા�હ�ય સાથે ભાષા, ક���ુટર, લોકસા�હ�ય,
પયા�વરણ, પ�કાર�વ, સમાજશા� તથા સાં�ત
સા�હ��યક ગ�ત�વ�ધને કે��માં રાખી તેનો અ�યાસ અને
તાલીમ આપવામાં આવે છે.
U.G.C.ની નેટ, જે.આર.એફ અને અ�ય �પધા��મક
પર��ાઓ માટે યો�ય માગ�દશ�ન આપવામાં આવે છે.
�વ�વધ ��ૃ��ઓ �ારા �વ�ાથ�ઓની �લ�ખત અને
મૌ�ખક અ�ભ�ય��ત ખીલે તેવા �ય�નો કરવામાં આવે છે.

�વ�ાથ�ઓની લે�ખત અને મૌ�ખક અ�ભ�ય��ત ખીલે તેવા �ય�નો �વ�વધ ��ૃ��ઓ �ારા કરવામાં આવે છે.

�ૂજરાત �વ�ાપીઠના �યેયોને કે��માં રાખી �ૂ�ય�શ�ણ
આપવામાં આવે છે.
સા�હ��યક અને સામા�જક ��ૃ��ઓ �ારા �વઘડતર અને
સજ�ના�મકતાને  ખીલવવાના �ય�નો કરવામાં આવે છે.
સરકાર�ીના �નયમ અ�ુસાર તમામ કેટેગર�માં �કોલરશીપ
અને સં�થા �ારા �વા�ભમાન �કોલરશીપ મળવાપા� છે.

 
�વભાગની �વશેષતા

 
અ�ુ�નાતક (M. A.) 

- �ુજરાતી �વષયમાં કુલ 57 જ�યા ભારત સરકારના
�નયમ �ુજબ ભરવામાં આવશે.
- વહેલા તે પહેલાના ધોરણે કોઈપણ �વ�ાશાખાના �નાતક
40 ટકા �ુણ મેળવી ઉ�ીણ� થનાર �વ�ાથ� ઓનલાઈન
અર�  કર� શકશે. 
- આ અ�યાસનો સમયગાળો કુલ ચાર સ� (બે વષ�)નો
રહેશે. 
- છા�ાલયની �યવ�થા મર�જયાત છે, છા�ાલયમાં રહેવા
ઈ�છનાર �વ�ાથ�ને જ�યા હશે તો �વેશ મળ� શકશે.
- �ૂજરાત �વ�ાપીઠના તમામ �નયમો�ંુ પાલન કરવા�ંુ
રહેશે.
- CBCS (�ે�ડટ બેઈઝ ચોઈસ �સ�ટમ), બે �ે�ડટ
આધા�રત ��પ�નો અ�યાસ કરાવવામાં આવે છે.
- �ૂજરાત �વ�ાપીઠના સ�ૃ� �ંથાલયનો સાર� ર�તે
ઉપયોગ કર�  શકાય છે.
- �ૂણ� સમયના અ�યાપક�ીઓ�ંુ સતત માગ�દશ�ન મળ� રહે
છે.

- કાય�કાર� કુલસ�ચવ�ી ડૉ. �ન�ખલ ભ�

ઓનલાઈન �વેશ માટ ેwww.gujaratvidyapith.org પર જુઓ.

Accredited Grade "A" by NAAC

સંપક�  નંબરઃ 
ડૉ. સંજય મકવાણા, �વભાગીય અ�ય�.9427431670, 079-40016274 અને �ા. મહેશ �દવઃ 9429300964


