
                                             

                                                                                  
Accredited with Grade ‘B++’ by NAAC

Gujarat Vidyapith was founded by mahatma Ghandhi on     
18th October, 1920. 

ADMISSION:-2023-24 
પ્રવે�શ :  2023 -24 

વિવેભા�ગ વિવેશ� :

           ગૂ �જરા�ત વિ	દ્યા�પી�ઠ દ્વા�રા� મહા�દે�	 દે�સા�ઇ સામ�જ સા�	� મહા�વિ	દ્યા�લય દ્વા�રા� ઇ.સા.
૧૯૮૬થી� M.L.I.Sc. ( મ�સ્ટરા ઓફ લ�યબ્રે�રા) એન્ડ ઇન્ફ-મ.શન સા�યન્સાન-) અભ્ય�સાક્રમ
શરૂ  કરા	�મ�7  આવ્ય-  હાત-.  ત્ય�રાબા�દે  ઇ.સા.  ૧૯૮૮થી�  B.L.I.Sc.  (  બા�ચલરા  ઓફ
લ�યબ્રે�રા) એન્ડ ઇન્ફ-મ.શન સા�યન્સાન-) અભ્ય�સાક્રમ શરૂ કરા	�મ�7 આવ્ય- હાત-. ત�મજ
૧૯૯૩થી� M.Phil. ( અનુDપી�રા7ગત)ન-અભ્ય�સાક્રમ શરૂ કરા	�મ�7 આવ્ય- હાત-. ૧૯૯૯મ�7
PH.D.  ( વિ	દ્યા�	�ચસ્પીવિત) ન- અભ્ય�સાક્રમ શરૂ કરા	�મ�7 આવ્ય- હાત-.

વિ	 ભા�ગ દ્વા�રા� ઉત્તમ ગ્રં7થીપી�લ તLય�રા થીય� છે�  જે વિ	વિ	ઘ શ�ળા�  ,
ક-લ�જ-  ,યુDવિન	વિસાSટ)અન�  સારાક�રા) ગ્રં7થી�લય-મ�7 સા�	� બાજા	� છે�  ત�મજ વિ	ભા�ગ દ્વા�રા�
ઉત્તમ અઘ્ય�૫ક-  ૫ણ તLય�રા  થીય�  છે�.  જે વિ	વિ	ઘ યુDવિન	વિસાSટ)ન�  વિ	ભા�ગ-મ�7 ફરાજ
બાજા	� છે�. વિ	વિ	ઘ સારાક�રા) ખા�ત� અન� સા 7સ્થી�ઓમ�7 ૫ણ વિ	દ્યા�થીYઓ રા-જગ�રા મ�ળા	� છે�.

અભ્યા�સક્રમ દ્વા�રા� નો&કરા(નો) તક& :

     ગૂ �જરા�ત વિ	દ્યા�પી�ઠ મહા�ત્મ� ગ�7ઘ� સ્થી�વિપીત છે�.   ત�થી� વિશક્ષણમ�7 ગ�7ઘ�ન�
     મૂ �લ્ય-ન- સારાસા રા)ત� સામ�	�શ થી�ય છે�.     વિ	દ્યા�થીYઓ ઐા�૫ચ�રિરાક વિશક્ષણ સા�થી� અનL�૫ચ�રિરાક

 વિશક્ષણ ,   સામૂ �હાજી	ન ,         ઉદ્યા-ગ 	ગ�રા�નુ D7 વિશક્ષણ મ�ળા	�ન� સા�રા) જગ્ય�એ ન-કરા) ત�મજ
   રા-જગ�રા) મ�ળા	� શક� છે�.

ગ્રં7થી�લય અન� મ�રિહાત� વિ	જ્ઞા�નમ�7 અભ્ય�સા કરાન�રા વિ	દ્યા�થીYન� શ�ળા�,

ક-લ�જ-, યુDવિન	વિસાSટ) કક્ષ�એ ન-કરા) મળા�  છે�. ત�મજ ક-ટb , સારાક�રા) ખા�ત�, ગ્રં7થી�લય ખા�તું D7

	ગ�રા�મ�7  ઉત્તમ તક-  રાહા�લ�  છે�.  ઓLદ્યા-ગિગક  ક્ષ�ત્રે�  ૫ણ  રા-જગ�રા)ન�  તક-  રાહા�લ�  છે�.

અઘ્ય�૫ન ક�યbમ�7 રાસા ઘરા�	ન�રા વિ	દ્યા�થીY મ�ટ� અઘ્ય�૫ક તરા)ક�ન� ન-કરા)ન� તક- ૫ણ

રાહા�લ� છે�. ત�મજ ગિબાન સારાક�રા) સા7સ્થી�ઓમ�7 ન-કરા)ન� ઉત્તમ તક- રાહા�લ� છે�.

    વિવેભા�ગ દ્વા�રા� ચા�લત� અભ્યા�સક્રમ& :
• B.L.I.Sc. (      બા�ચલરા ઓફ લ�યબ્રે�રા) એન્ડ ઇન્ફ-મ.શન સા�યન્સા)
• M.L.I.Sc. (      મ�સ્ટરા ઓફ લ�યબ્રે�રા) એન્ડ ઇન્ફ-મ.શન સા�યન્સા)
• PH.D. ( વિ	દ્યા�	�ચસ્પીવિત)

  વિવેભા�ગનો� અઘ્યા�૫ક& : 
૧. ડ-.    પ્રયતકરા ક�નરિડય� અન� ગૂ �જરા�ત વિ	દ્યા�પી�ઠ તથી� અન્ય પ્રવિતષ્ડિhડત સા7સ્થી�ન� 

મૂDલ�ક�ત� અઘ્ય�૫ક-
  પ્રવે�શ પ્રકિકયા� :

 ૨૦૨૩ -    ૨૪ ન� 	ર્ષbમ�7 B.L.I.Sc.   અન� M.L.I.Sc.     મ�7 પ્ર	�શ મ�ળા		� મ�ટ� ક-મન
   યુDવિન	વિસાSટ) એન્ટ્રન્સા ટ�સ્ટ પીદ્ધવિત CUET(UG) and  CUET(PG)-2023   અનુDસારા	�ન� હા-	�થી�

      પીરા)ક્ષ� ફ-મb ન�ચ�ન� લoક પીરા ઓનલ�ઇન ભારાવુંD7. 
https://cuet.nta.nic.in/

                                           www.nta.ac.in
                                                                અથવે�
                               ગુ3જરા�ત વિવેદ્યા�પી)ઠ ખા�ત� આવે) ઓનોલ�ઇનો ફો&મ= ભારા( શક�શ�. 
                                                        અંવિતમ ત�રા(ખા 19  એવિપ્રલ , 2023

 સૂ Aચાનો� :
•        ૫ ૪૦કો�ઇ ણ વિ�દ્યા�શા�ખા�માં�� સ્ના�તકો થયે�લ વિ�દ્યા�થ�ના� ઓછા�માં�� ઓછા� %   ગુ�ણ હો���

જો�ઇએ. 
• M.L.I.Sc.  (       માં�સ્ટર ઓફ લ�યેબ્રે�ર એન્ડ ઇન્ફ�માં#શાના સા�યેન્સા)    માં�� પ્ર��શા માં�ળ���

B.L.I.Sc.     ફરજીયે�ત ર ત� કોર�લ�� હો���� જો�ઇએ.
●   છે�ત્રે�લય મરાજિજય�ત છે�.

 વેધુ3 મ�કિCત) મ�ટેE  સFપીક=  સૂ Aત્ર: 

1. ડ-. પ્રયતકરા ક�નરિડય�   :૯૩૭૪૭૬૭૫૩૮  (વિ	ભા�ગ�ય અધ્યક્ષ )

ગ્રં�ગ્રં�     થા�લય અને	 મા�હિ�તી� હિ�જ્ઞા�ને હિ�ભા�ગ    થા�લય અને	 મા�હિ�તી� હિ�જ્ઞા�ને હિ�ભા�ગ
   મા��દે	� દે	સા�ઇ સામા�જસા	�� સા�કુ�લ   મા��દે	� દે	સા�ઇ સામા�જસા	�� સા�કુ�લ
 ગ�જરા�તી હિ�દ્યા�પી�ઠ ગ�જરા�તી હિ�દ્યા�પી�ઠ, , અમાદે���દેઅમાદે���દે--   ૩૮૦ ૦૦૯  ૩૮૦ ૦૦૯

https://cuet.nta.nic.in/
http://www.nta.ac.in/

