િચ

સ યુિનવ સટી,
સટી, ગાંધીનગર

(ગુજરાત રા ય સરકાર વારા થાિપત - યુ. .સી. મા ય)

સુભાષચં બોઝ િશ ણ સંકુલ, સે ટર-ર૦, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૨૧. ફોન - ૨૩૨૪૪૫૭૬, ૨૩૨૪૪૫૬૯

અ યાસ મ વેશ : ૨૦૧૯૨૦૧૯-૨૦
મ

અ યાસ મનું નામ

સેમે ટર ફી

1

Ph.D. Education

૧૫૦૦૦

M.Ed./M.A. (Education)

બાળિશ ણમાં સંશોધન કરવાની અમૂ ય તક

2

M.Phil. Education

૭૫૦૦

M.Ed./M.A. (Education)

ECCE અને Toddler's એ યુકેશન પર િવશેષ ભાર

3

M.A. Education

૩૦૦૦

કોઈપણ િવષયમાં

નાતક

4

PG Diploma in School
Counseling

૩૦૦૦

કોઈપણ િવષયમાં

નાતક

5

PG Diploma in Prenatal
Care & Education

૩૦૦૦

કોઈપણ િવષયમાં

નાતક

Certificate Course in
Computer Application
Certificate course in
Vocal Music
Certificate course in
Drawing & Painting

૧૫૦૦

ધોરણ 5 પાસ

૧૫૦૦

ધોરણ 5 પાસ

૧૫૦૦

ધોરણ 5 પાસ

9

M.A. Child Psychology

૩૦૦૦

B.A.(Psychology)

10

M.Phil. Psychology

૭૫૦૦

M.A. (Psychology)

11

M.A. English

૩૦૦૦

B.A. English

12

M.Sc. Foods and
Nutrition

૩૦૦૦

B.Sc. F & N/Cli. Nutri./ B.Sc.
H.Sc/B.A. H.Sc. / B.R.S. H.Sc.

13

M.S.W.

૩૦૦૦

6
7
8

વેશમાટે પા તા

કોઈપણ િવષયમાં

અ યાસ મની િવશેષતા

બાળ િશ ણશા

માં અનુ નાતક પદવી ા ત કરવાની ઉ મ તક

શાળાકીય બાળ સલાહકાર તરીકે કાર કદ બનાવવા માટેનો
અ યાસ મ
પૂવ સૂિત િશ ણ ે માં પરામશક તરીકેની પા તા પૂરી પાડતો
અ યાસ મ
આધુિનક યુગ કો યુટર કૌશ યની સ જતા હાંસલ કરવા માટેની
તક
સંગીતના ે માં પાયાની સ જતા કેળવવા માટેનો અ યાસ મ

નાતક

નાની મરથી જ કળાના ે માં સજનશીલતા અને કાર કદ
િવકાસની તક
બાળ મનોિવ ાનના િસ ધાંતોનું સંશોધન આધા રત ાન ા ત
કરવાની તક
મનોિવ ાનના ે માં સંશોધક અને ા યાપક તરીકે કાર કદ
િવકસાવવાની તક

અં ે સાિહ યના િવિવધ પાસાંઓની ગહન સમજ તેમજ િચ સ
િલટરેચર- ફ મસ, સાય સ ફ શન, ટીન પોઇ ી પર િવિશ ટ કોસ પેપસ

પૂવ સૂિત તેમજ બાળઉછે ર સંબંિધત આહાર પોષણ, સાર
સંભાળ, િ નેટલ, પો ટનેટલ સંબંિધત આહાર પોષણ
બાળિવકાસ અને સામાિજક ે ે કામ કરતી સં થાઓમાં રોજગારી
મેળવવાની ઉ મ તક

વેશ સંબધ
ં ી સૂચનાઓ અને વધુ િવગતો માટે http://www.cugujarat.ac.in/Admission ની મુલાકાત લેવી.
ી.
સંપક : મોબાઈલ નં : ૯૦૯૯૯૫૭૩૦૯ (સમય સવારે ૧૦.૩૦ થી સાંજે ૬.૦૦ )

