સેન્ટર ફોર સ્પોકન સંસ્કૃત
ગુજરાત યુનનવર્સિટી, અમદાવાદ

“પ્રવેશ જાહેરાત”
ગુજરાત યુનિવનસિટી દ્વારા સંચાનિત સેન્ટર ફોર સ્પોકિ સંસ્કૃ ત અંતગિત “અનૌપચારિક સંસ્કૃ ત
સંભાષણ સર્ટીરિકે ર્ટ કોસસ” અભ્યાસક્રમિી પ્રવેશ પ્રનક્રયા ચાિુ કરવામાં આવેિ છે . સૌ સંસ્કૃ ત પ્રેમીઓિે જાણીિે
આિંદ થશે કે સંસ્કૃ ત બોિવા અિે શીખવા ઇચ્છુક કોઈ પણ વ્યનિિે પ્રવેશ મળવા પાત્ર છે . જેિો કાયિક્રમ િીચે
પ્રમાણે છે .
કોસિિું િામ
કોસિ માટે િી પ્રવેશપાત્રતા

:
:

કોસિિો સમયગાળો

:

અિૌપચાનરક સંસ્કૃ ત સંભાષણ સટીનફકે ટ કોસિ
ધોરણ ૧૦ પાસ, ૧૪ વષિથી ઉપરિા કોઈપણ નવદ્યાશાખાિા નવદ્યાથી,
િોકરી કે વ્યવસાય કરતા કોઈપણ વ્યનિ, ગૃનિણી, નિવૃત્ત કમિચારી.
૬ માસ

સિયોગ શુલ્ક

:

રૂ. ૧૫૫૦ (નવદ્યાથીઓ માટે ૫૫૦)

:

ગુજરાત યુનિવનસિટી પનરસરમાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાથી માટે
રન:શુલ્ક રિેશ.ે
૧૪ જૂ િ ૨૦૧૮ થી ૨૦ જૂ િ ૨૦૧૮

પ્રવેશ પ્રારં ભ

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)

સંસ્કૃ ત સંભાષણ કે ન્દ્રના ઉદ્દેશ્યો :
સંસ્કૃ ત અિુરાગીમાં સરળ સંસ્કૃ તિે સમજવાિી ક્ષમતા નિમાિણ કરવી.
શાસ્ત્રીય સંસ્કૃ તિે સમજવાિી મધ્યમસ્તરીય ક્ષમતા નિમાિણ કરવી.
સરળ સંસ્કૃ તમાં અનભવ્યનિિી ક્ષમતા નિમાિણ કરવી.
વ્યાકરણથી િિીં પણ સંસ્કૃ ત શીખવાિી પદ્ધનત દ્વારા સંસ્કૃ ત શીખવવું.

(૧)
(૨)
(૩)

સંસ્કૃ ત સંભાષણ કે ન્દ્રના અભ્યાસક્રમની રિશેષતા :
િોકરી, વ્યવસાય અિે અભ્યાસ કરતા કોઈપણ વ્યનિ આ અભ્યાસક્રમમાં જોડાઈ શકે છે.
કોસિમાં પ્રવેશ માટે િી વય મયાિદા ઓછામાં ઓછી ૧૪ વષિ
નવનવધ સામગ્રીિો ઉપયોગ કરી સંસ્કૃ ત માધ્યમથી જ સંસ્કૃ ત શીખવવામાં આવશે.

(૪)

આ કોસિમાં પ્રવેશ િેવા માટે સંસ્કૃ તભાષાિા કોઈ પૂવિજ્ઞાિિી જરૂર િોતી િથી.

(૫)

(૬)

સપ્તાિમાં બે બેચ્
(અ) શનિવારે સાંજ ે ૫:૩૦ થી ૦૭:૩૦ અિે રનવવારે સવારે ૯:૩૦ થી ૧૧:૩૦ (વગિ ૨૩ જૂ િ, ૨૦૧૮ પ્રારં ભ)
(બ)
મંગળવારે અિે શુક્રવારે બપોરે ૩:૦૦ થી ૫:૦૦ (વગિ ૨૬ જૂ િ, ૨૦૧૮ પ્રારં ભ)
આ કોસિિે અંતે પરીક્ષા (િેનખત અિે મૌનખક) િેવામાં આવશે અિે પ્રમાણપત્ર એિાયત કરવામાં આવશે.
િજીસ્ર્ટરેશન :

(૧)
(૨)

સ્થળ :

રજીસ્ટર ે શિ િોંધણી માટે રૂબરૂ આવવું અનિવાયિ છે . સમય સવારે ૧૧:૦૦ થી ૦૬:૦૦
રજીસ્ટર ે શિ સમયે ઝે રોક્ષ કોપી સાથે િાવવી ફરજીયાત છે . (છે લ્ િી પરીક્ષાિી માકિ શીટ,
સ્કૂ િ નિનવંગ સટીનફકે ટ , આધારકાડિ , પાસપોટિ ફોટો િંગ ૨)

રૂમ િં. ૦૯ ગ્રાઉન્ડ ફ્િોર, ભાષા સાનિત્ય ભવિ, ગુજરાત યુનિવનસિટી, િવરં ગપુરા, અમદાવાદ-૦૯

સંયોજક
પ્રાધ્યાપક ડૉ.અતુલ ઉનાગર
સેન્ટર ફોર સ્પોકન સંસ્કૃત,
ગુજરાત યુનનવર્સિટી, અમદાવાદ.

સંપકિ સૂત્ર
ધીરેન પ્રજાપનત - ૯૮૨૪૭૧૪૬૦૦
નીતેશ ઉપાધ્યાય– ૯૫૧૦૨૫૪૧૧૫

