
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ 

૧૯૨૦માાં મહાત્મા ગાાંધીજી દ્વારા 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના 

કરિામાાં આિી હતી.

૧૯૫૩માાં મ ાંબઈ પબ્લિક ટ્રસ્ટ 
એક્ટ મ જબ રજીસ્ટર 

૧૯૬૩માાં ડીમ્ડ ય નીિર્સીટી 
તરીકે માન્યતા મળી 



ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ધ્યાનચિન્હમાાં એક નાગરી િીપીમાાં અને
બીજ ાં અરબી ચિવપમાાં એમ બે સતૂ્રો મકૂિામાાં આવ્યા છે નાગરી
સતૂ્ર ‘ सा विधा या विमुक्तये ’ નો અથથ છે, “ જે મ ક્ક્ત અપાિે
તે વિદ્યા" અને ‘અિ હહક્મતો ઝાલ્િત  િ મોમીને ફ્હૈર્સો િજ્દહા
અહક્કો બેહાટ’ અરબી સતૂ્રનો અથથ છે, “તમામ જ્ઞાનને આપણી
ગ મ થયેિી િસ્ત  ગણીને િગર ર્સાંકોિે તે િેવ ાં”.

ધ્યાનચિન્હના બે િત  થળોમાાં િડન ાં ઝાડ અને િ ાંદ્રકળા રાખિામાાં
આવ્યા છે તે વદૃ્ધી સિૂક છે. તેમાાં નીિે કમળ રાખય ાં છે તે
અનાર્સક્ક્ત દર્થક, પવિત્રતાસિૂક છે. બાંને બાજ એ દીપકો
રાખયા છે તે જ્ઞાનના પ્રતીકરૂપ છે.



ધ્યેયો

૧. વિદ્યાપીઠન ાં મ  ખય કામ મહાત્મા ગાાંધીજી એ આપેિા આદર્ો પ્રમાણે દેર્ન ાં નિ ઘડતર કરિાને ર્સાર ાં
િાિતી પ્રવવૃિઓને અથે િાહરત્ર્ય િાન ર્ક્ક્ત ર્સાંપન્ન, ર્સાંસ્કારી અને કતથવ્ય વનષ્ઠ કાયથકતાથઓ તૈયાર
કરિાન ાં છે.

૨ વિદ્યાપીઠના વર્ક્ષકો અને ર્સાંિાિકો અહહિંર્સા અને ર્સત્યને અવિરોધી એિાાં જ ર્સાધનો સ્િીકારનારા અને તેને
અમિમાાં મ  કિા પ્રયત્ન ર્ીિ હરે્.

૩ વિદ્યાપીઠ તરફથી િાિતી તથા તેને માન્ય કરેિી ર્સાંસ્થાઓના ર્સાંિાિકો અને વર્ક્ષકો અસ્પશૃ્યતા ને કિાંક
રૂપ માનનારા અને તેન ાં વનિારણ કરિા પ્રયત્નર્ીિ હરે્ અને કોઇપણ બાળક કે બાળાને અસ્પશૃ્ય હોિાને
કારણે ભર રાખિામાાં કે તેને દાખિ કયાથ પછી તેની તરફ નોખી િતથણકૂ રાખિામાાં નહહ આિે.

૪ વિદ્યાપીઠને અંગે કામ કરનારો વર્ક્ષકિગથ, ર્સાંિાિકો તથા માન્ય કરેિી ર્સાંસ્થાઓ િગેરે રેં હટયાની પ્રવવૃિમાાં
માનનારા અને અવનિાયથ કારણ વર્સિાય વનયવમત રીતે કાાંતનારા અને વનરાંતર ખાદી પહરેનારા હરે્.



૫ વિદ્યાપીઠમાાં સ્િભાષાને પ્રધાન પદ દેિામાાં આિરે્ અને બધ ાં વર્ક્ષણ સ્િભાષા દ્રારા આપિામાાં આિરે્.
(ર્સમજ ત : બીજી ભાષા ઓ ર્ીખિતાાં તે જ ભાષાને િાપરિામાાં બાધ નહહ ગણાય.)

૬ વિદ્યાપીઠમાાં રાષ્ટ્રભાષા હહિંદી – હહન્દ સ્તાનીને આિશ્યક સ્થાન હરે્.
નોંધ : હહિંદી – હહન્દ સ્તાનીએ ભાષા કે જે ઉિરમાાં ર્સામાન્ય હહિંદ – મ ર્સિમાન બોિે છે અને દેિ નગરી
અથિા ફારર્સી ચિવપમાાં િખે છે.

૭ વિદ્યાપીઠમાાં ઔદ્યોચગક વર્ક્ષણને બૌદ્ધદ્ધક વર્ક્ષણના જેટલ ાં જ મહત્િ આપિામાાં આિરે્. અને રાષ્ટ્રના
પોષક જે જે ઉદ્યોગો છે. તેને સ્થાન આપિામાાં આિરે્. બીજાને નહહ.

૮ ભારત િષથનો ઉત્કષથ, ર્હરેો ઉપર નહહ પણ ગામડાાંઓ ઉપર અિિાંબે છે. તેથી વિદ્યાપીઠના વર્ક્ષકોનો
મ ખય ઉપયોગ ગામડાાંમાાં રાષ્ટ્ર પોષક કેળિણીનો પ્રિાર કરિામાાં થરે્.

૯ કેળિણીનો ક્રમ ઘડિામાાં ગ્રામિાર્સીઓની હાજતોને પ્રધાન પદ આપિામાાં આિરે્.



૧૦ વિદ્યાપીઠની દેખરેખ હઠેળ િાિતી ર્સાંસ્થાઓમાાં બધા પ્રિચિત ધમોને ર્સાંપણૂથ આદર હરે્. અને
વિદ્યાથીઓના આત્મ વિકાર્સને અથે ધમથન  ાં જ્ઞાન અહહિંર્સા અને ર્સત્યને દૃષ્ષ્ટમાાં રાખીને આપિામાાં
આિરે્.

૧૧ પ્રજાના ર્ારીહરક વિકાર્સને અથે વ્યાયામ અને અંગ મહનેતની તાિીમ વિદ્યાપીઠમાાં આિશ્યક ગણારે્.



મહાત્મા ગાાંધી
૧૯૨૦-૧૯૪૮

સરદાર િલ્લભભાઇ પટેલ
૧૯૪૮-૧૯૫૦

ડૉ.રાજેન્દ્ર પ્રસાદ
૧૯૫૧-૧૯૬૩

શ્રી મોરારજી દેસાઈ
૧૯૬૩-૧૯૯૫

પ્રો.રામલાલ પરીખ
૧૯૯૬-૧૯૯૯

ડૉ.સશુીલાબહને નૈયર
૨૦૦૦-૨૦૦૧

શ્રી નિીનચાંર બારોટ
૨૦૦૧-૨૦૦૨

શ્રી નિલભાઈ શાહ
૨૦૦૨-૨૦૦૩

શ્રી રિીન્દ્ર િમાા
૨૦૦૩-૨૦૦૬

શ્રી નારાયણભાઈ દેસાઈ
૨૦૦૬-૨૦૧૫

શ્રી ઇલાબહને ભટ્ટ
૨૦૧૫ થી હાલમાાં કાયારત

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠના ક િપવતશ્રીઓ 



અમદાિાદ
મહાત્મા ગાાંધી પહરર્સર 
કોિરબ આશ્રમ 
ર્ાહીબાગ 
ગોતા 
થિતેજ 
મેમનગર 

ગાાંધીનગર
ર્સાદરા 
રાાંધેજા 

ખેડા
દેથિી 
ભિાડા 
બામણગામ 

આણાંદ
બોિાર્સણ 
ભાિેિ  

િિર્સાડ
અંભેટી



અમદાિાદ
મહાત્મા ગાાંધી પહરર્સર 
કોિરબ આશ્રમ 
ર્ાહીબાગ 
ગોતા 
થિતેજ 
મેમનગર 

વિસ્તરણ કેન્દ્ર –ગોતા 

મહાત્મા ગાાંધી પહરર્સર 

આઈ.ટી.આઈ.-ર્ાહીબાગ 

કોિરબ આશ્રમ-પાિડી  

વિસ્તરણ કેન્દ્ર –થિતેજ  

અમદાિાદ ર્હરે 



અમદાિાદ : મહાત્મા ગાાંધી પરરસર,આશ્રમ માગા  
 મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા મહાવિદ્યાલય 
 વશક્ષણ મહાવિદ્યાલય 
 રહન્દ્દી વશક્ષક મહાવિદ્યાલય 
 રાજ્ય પ્રૌઢ વશક્ષણ સાંસાધન કેન્દ્ર
 આરદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર
 જમનાલાલ બજાજ અરહિંસા શોધ ભિન 
 દફતર સાંરક્ષણ એકમ 
 આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ 
 મધ્યસ્થ કાયાાલય 
 કમ્પ્યટુર કેન્દ્ર 
 રહન્દ્દી ભિન 
 વિદ્યાથી રોજગાર પરામશા એકમ 
 ગ્રામ વિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર 
 ગજૂરાત કુમાર વિનય માંરદર 
 છાત્રાલયો  
 રમત ગમત સાંકુલ 
 પ્રો.રામલાલ પરીખ ભારતીય ભાષા સાંસ્થાન 
 સ્નાનાગાર 
 મોરારજી દેસાઈ આરોગ્ય ધામ 
 સાંગ્રહાલય 
 ય.ુસી.ક.
 ગ્રાંથાલય
 પસુ્તક ભાંડાર 
 કલેકટેડ િકા ઓફ મહાત્મા ગાાંધી  



મહાદેિ દેર્સાઈ ર્સમાજરે્સિા મહાવિદ્યાિય,અમદાિાદ  
M.A.(પારાંગત),M.Phil.(અન પરાંગત) અને Ph.D. (વિદ્યાિાિસ્પવત)
અભ્યાર્સક્રમ

 ગ જરાતી ભાષા – ર્સાહહત્ય વિભાગ 
 હહન્દી ભાષા – ર્સાહહત્ય વિભાગ 
 ગ્રામ અથથર્ાસ્ત્ર વિભાગ 
 ઇવતહાર્સ અને ર્સાંસ્કૃવત વિભાગ 
 ર્સમાજર્ાસ્ત્ર અને ર્સમાજમાનિ ર્ાસ્ત્ર વિભાગ 
 ર્સમાજકાયથ વિભાગ 
 પત્રકારત્િ અને ર્સમહૂ પ્રત્યાયન વિભાગ 
 કમ્્ય ટર વિજ્ઞાન વિભાગ (M.C.A.)

 ગાાંધી દર્થન અને ર્ાાંવત ર્સાંર્ોધન વિભાગ 
 બૌદ્ધદર્થન વિભાગ 
 આંતરરાષ્ટ્રીય જૈન વિદ્યા અધ્યયન વિભાગ
 ગ્રાંથાિય અને માહહતી વિજ્ઞાન (M.Lib.)



મહાદેિ દેર્સાઈ ર્સમાજરે્સિા મહાવિદ્યાિય,અમદાિાદ  

અન સ્નાતક ડી્િોમા 

 દૃશ્ય-શ્રાવ્ય વનમાથણ
 યોગ વિદ્યા
 કમ્્ય ટર હાડથિેર અને નેટિહકંગ
 ડી.ર્સી.એ. 



વર્ક્ષણ મહાવિદ્યાિય,અમદાિાદ  

વશક્ષણ B.Ed. (વિશારદ)

વશક્ષણ M.Ed. (પારાંગત)

વશક્ષણ M.Phil. (અનુાંપારાંગત)

Ph.D. (વિદ્યાિાચસ્પવત)



હહન્દી વર્ક્ષક મહાવિદ્યાિય,અમદાિાદ  

રહન્દ્દી વશક્ષા B.Ed. (વિશારદ)



રાજ્ય પ્રૌઢ વશક્ષણ સાંસાધન કેન્દ્ર આરદિાસી સાંશોધન અને તાલીમ કેન્દ્ર 

જમનાલાલ બજાજ અરહિંસા શોધ ભિન 



દફતર સાંરક્ષણ એકમ આજીિન વશક્ષણ અને વિસ્તરણ વિભાગ  

મધ્યસ્થ કાયાાલય કમ્પ્યટુર કેન્દ્ર



રહન્દ્દી ભિન વિદ્યાથી રોજગાર પરામશા એકમ 

ગ્રામ વિજ્ઞાન વિસ્તરણ કેન્દ્ર ગજૂરાત કુમાર વિનય માંરદર 



છાત્રાલયો  

અનસુ્નાતક છાત્રાલય 

કન્દ્યા છાત્રાલય પ્રાણજીિન વિદ્યાથી ભિન 

કુમાર વિનય માંરદર છાત્રાલય 



રમત ગમત સાંકુલ સ્નાનાગાર 

મોરારજી દેસાઈ આરોગ્ય ધામ પ્રો.રામલાલ પરીખ ભારતીય ભાષા સાંસ્થાન 



સાંગ્રહાલય ય.ુસી.ક.

ગ્રાંથાલય ( ગાાંધી ભિન ) પસુ્તક િેચાણ ભાંડાર



અમદાિાદ : અન્ય પહરર્સર 

કોચરબ આશ્રમ , 
પાલડી 

 વિસ્તરણ કેન્દ્ર , ગોતા , જજ.અમદાિાદ
 વિસ્તરણ કેન્દ્ર , થલતેજ  , જજ.અમદાિાદ
 સેિક વનિાસ, મેમનગર, અમદાિાદ
 આઈ.ટી.આઈ., શાહીબાગ



ગાાંધીનગર
ર્સાદરા 
રાાંધેજા



સાદરા
મહાદેિ દેસાઈ શારીરરક વશક્ષણ મહાવિદ્યાલય 

 વ્યાયામ અને આરોગ્ય વશક્ષણ B.A. (વિશારદ)

 વ્યાયામ વશક્ષણ B.P.Ed. (વિશારદ)

 M.P.Ed. (પારાંગત)

 M.Phil. (અનપુારાંગત)

 Ph.D (વિદ્યાિાચસ્પવત)



સાદરા

મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય 

 સમાજસેિા B.A. (વિશારદ)

રહન્દ્દી 
ઇવતહાસ અને સાંસ્કૃવત
ગજુરાતી 
સમાજશાસ્ત્ર 
અંગે્રજી
અથાશાત્ર  



પાંચાયતી રાજ તાલીમ કેન્દ્ર 

સાદરા



બાયોગેર્સ ર્સાંર્ોધન કેન્દ્ર તથા સકૂ્ષ્મજીિાણ ાં વિજ્ઞાન વિભાગ   

સાદરા
 વિજ્ઞાન B.Scs.. (વિશારદ)

માઈક્રોબાયોલોજી
 M.Scs. (પારાંગત)

માઈક્રોબાયોલોજી
 M.Phil. (અનપુારાંગત)

માઈક્રોબાયોલોજી



રાાંધેજા
મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાલય 

 B.A. (વિશારદ)

ગહૃ વિજ્ઞાન 
ગજુરાતી
રહન્દ્દી 
સમાજશાસ્ત્ર 
અથાશાસ્ત્ર 
ઇવતહાસ અને સાંસ્કૃવત
ગ્રામ વિકાસ   



રાાંધેજા

ગ્રામ વ્યિસ્થાપન કેન્દ્ર

 M.B.A.ગ્રામવ્યિસ્થાપન
 ગ્રામવ્યિસ્થાપન M.Phil. (અનપુારાંગત)

 Ph.d.



રાાંધેજા

સ્િ.જાનકીદેિી બજાજ વનર્સગોપિાર કેન્દ્ર કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર



ખેડા 
 ગ્રામસેિા કેન્દ્ર દેથલી

આશ્રમશાળા
વિનય માંરદર  
કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર
ગૌ શાળા 

 ગ્રામસેિા ભલાડા 
આશ્રમશાળા 
કન્દ્યાછાત્રાલય
ગૌ શાળા 

 ગ્રામસેિા બામણગામ
ગ્રામસેિા કેન્દ્ર 



આણાંદ

બોચાસણ 
કુમાર વિનય માંરદર 
છાત્રાલય 
પ્રાયમરી ટીચર ટે્રનીંગ કોલેજ
ગૌ શાળા 

ભાલેલ
વિનય માંરદર 
કન્દ્યા છાત્રાલય 



િલસાડ   
અંભેટી
 વિનય માંરદર 
 આશ્રમ શાળા 
 કન્દ્યાછાત્રાલય 
 કુમારછાત્રાલય 
 જન વશક્ષણ સાંસ્થાન
 કૃવષ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર



ગ્રામવર્લ્પી કાયથક્રમ  



સાંઘગાન

એક જ ડાળના પાંખી

એક જ ડાળના પાંખી અમે ર્સહ ાં ,
એક જ ડાળના ડાળના પાંખી
વિહરીએ કદી આભમાાં ઊંિે;
ઊડી ઊડી કદી આિીએ નીિે,

હકલ્િોિ કરતાાં રહતેા ઉમાંગી ....એક જ 
સ ખમાાં ને દ ુઃખમાાં ર્સાથે જ રહીએ;
િઢીએ િઢીએ, કદી જ દાએ થઈએ ,

તોયે વનરાંતર રહતેાાં ર્સાંપી ......એક જ 
ધરતીને ખોળે બાળ અમે ર્સહ ાં;
કરીએ ક દરત ગાન અમે ર્સહ ાં,

જીિન કેરા પ્રિાર્સના પાંથી .......એક જ          



િાિો નિા પયાથિરણમાાં 
િર્સિાટ કરીએ 


