
‘ભાષાભવન’ �ચ���સ �િુનવિસ�ટ�નો એક અનોખો િવભાગ છે; �મા ંસ�ં�ૃત, �જુરાતી, 
�હ�દ�, ��ે� અન ેઅ�ય િવદ�શી ભાષાઓનો સમાવશે થાય છે. School of Language and 
Linguistics’ અથા�ત ‘ભાષાઓ અને ભાષાશા� ભવન’ તર�ક� આ િવભાગ ઓળખાશ.ે  
 

દર�ક દ�શની પોતાની સા�ં�ૃિતક તમે જ ઐિતહાિસક ��ૃઠ�િૂમ છે, �નો 

ભાષાના �ળૂ સાથ ેઅ�ટૂ સબંધં છે. સ�ં�ૃત ભાષા ભારતનો સા�ં�ૃિતક વારસો છે. 

સ�ં�ૃત એ મા� એક ભાષા જ નથી, ફ�ત બધી ભાષાઓની માતા પણ નથી પરં� ુ

ત ે�વન �વવાની પ�િત શીખવના�ંુ ચાલકબળ છે. સમકાલીન  પ�ર��થિતઓમા ં

િવ�મા ં�ાચીન સા�હ�યની ��ુય માગં છે. આપણી આ દ�વભાષામા ં�તરરા���ય 

બૌ��કો �ગુોથી ઉ�સાહ�વૂ�ક રસ લેતા આ�યા છે. ચ�સઠ કળાઓમા ંસશંોધન માટ�, 

�વનના ંઆદશ� ��ૂયો અને આ�યા��મક સારન ેસમ�વવા માટ� અને, સાથ ેસ�ં�ૃત 

સા�હ�યથી િવિવધતામા ંએક�પતા આણવા આ િવભાગ ક�ટબ� છે.  

 

સ�ં�ૃત િવભાગનો હ�� ુ�ચ���સ �િુનવિસ�ટ�ના અન�ય �વ�નન ેચ�રતાથ� 

કરવાનો છે. આ િવભાગ ��ૃવી પર દ�વી આ�માન ેઅવત�રત કરાવવાનો ઉ�ે�ય 

ધરાવ ેછે. � ચાર ભાગોને આવર� લઈને �યવ��થત કાય�ન ેવગેવ�ં ુ ંબનાવ ેછે; 

ત ેછે- િશ�ણ, �િશ�ણ, સશંોધન અન ેિવ�તરણ. 

 

સ�ં�ૃત વદે, ઉપિનષદ, ��િૃત, સ�ંહતા, �તો�, નીિતશા� વગેર�મા ંદશા�વવામા ં

આવલેા �ફલ�ફૂ�ના મા�યમ �ારા સમાજ, રા��, િવ�, ��ાડં �ધુીની �ય��તથી 

પરમે�ટ� �ધુીની િવકાસયા�ાને �શ�ત કરવાની આ િવભાગની નમે છે. 

�ચ���સ �િુનવિસ�ટ�ના ંઅ�કુ �દય�પશ� ��ૂો છે - 

● Every Child Matters. 

● ‘તેજ�વી બાલક : તેજ�વી ભારત’ 

● अन�य:  आन�द�प:  अन�त : अहम ् । 
આરંભથી જ આ �િુનવિસ�ટ� મહિષ� �વામી દયાનદં સર�વતી, �વામી 

િવવકેાનદં, રવી��નાથ ઠા�ુર, મહિષ� અરિવ�દ, મહા�મા ગાધંી, �ગ�ુભાઈ બધેકા 

વગેર� �વા મહાન િવચારકોના આદશ��ુ ંઅ�સુરણ કરવાની નમે સાથ ેકાય�રત છે. 

ઉપિનષદ એ વ�ૈદક દશ�ન�ુ ંસાત�ય�ણૂ� અ�સુરણ કરના�ંુ શા� છે, � 

િવ�ાનની ઘણી શાખાઓને �ભાિવત કર� છે, �મા ંગભ�િવ�ાન સામલે છે. 

ગભ�પિનષદમા ંગભ�ની રચના, �વનો િવકાસ વગેર� િવશ ેિવગતવાર વણ�ન છે. 

��ુતોપિનષદ  ��ુય�વ ે�વન��ુ�તની �ા��ત સાથ ેશા�ત આનદં �ા�ત કરવાના 

ઉ�ે�ય સાથ ેસબંિંધત છે. માતા અન ેબાળઆરો�ય-સભંાળની િવભાવનાઓ 

ઋ�વદેસ�ંહતામા ંિવગતવાર મળ� છે. 

સ�ં�ૃત િવભાગનો ��ુય �યયે ગભ�શા�નો અ�યાસ કરાવવો, સોળ 

સ�ંકારના વ�ૈાિનક અ�ભગમનો �સાર અન ેઅ�યાસ કરાવવો, પ�રણીત દંપતીન ે

ગભા�ધાન સ�ંકારની સૌથી મહ��વ�ણૂ� �િૂમકા સમ�વવી, તમે જ ��ૂયિન�ઠ િશ�ણ 

�ારા બાળકોના સવા�ગી િવકાસ માટ� માતાિપતાન ેમાગ�દિશ�ત કરવાનો છે. 

સમકાલીન સમા� િવભ�ત પ�રવારની ક�પના અપનાવી છે.સ�ં�ૃત િવભાગ કૌ�ંુ�બક 

બધંનની ભારતીય પરંપરાને ફર�થી ��તૃ કરવા માગે છે. દર�ક બાળક 

દાદા-દાદ�ના િન�યા�જ �મે અન ેસભંાળ હ�ઠળ સાર� ર�ત ેિવકસ ેછે.આ િવભાગનો 

�યેય ’તપોવન સ�ંકાર ક���્’, ’દા�પ�ય િશ�ણ’, પ�રવાર �બોધન (�ુ�ંુબના 



સ�યો�ુ ંપરામશ�ન),  દ�વભાષા, વદેભાષાના વ�ૈાિનક �પશ� કરાવી બાળકના 

સવા�ગીણ િવકાસનો છે. 

 

✔ વકે�શનના સમયગાળા દરિમયાન સા�તા�હક વક�શોપ માટ� �િુનવિસ�ટ� �તર� 

તથા િવિવધ મા�ય ક���ોએ ’સ�ં�ૃત સભંાષણ ક���’ની �થાપના. 

✔ અ��ુનાતક ક�ાએ સ�ં�ૃત(ગભ�સ�ંકાર) િવષયનો િવિશ�ટ અ�યાસ કરાવવામા ં

આવશ.ે 

✔ સ�ં�ૃત ભાષાના ��ૂયવાન અન ેનીિતગતબોધ આપતા િવષયો તથા 

ગભ�સ�ંકાર અન ેબાળક���ી િવષયોન ેએમ.�ફલ. અન ેપીએચ.ડ�.ના 

સશંોધન��ેમા ંસમાવવામા ંઆવશ.ે 

✔ સ�ં�ૃત �યાકરણ માટ� ખાસ �ૂંકા ગાળાના વકે�શન વક�શોપની �યવ�થા. 

✔ દર વષ� �ૂન મ�હનાથી ’સ�ં�ૃત સભંાષણ’ અન ેભાષા-સવંધ�નનો છ 

મ�હનાનો �માણપ� અ�યાસ�મ ચલાવાશ.ે 

✔  ��િૃતસ�ંહતાનો છ મ�હનાનો �માણ-પ� અ�યાસ�મ ચલાવાશ.ે 

✔ �ીમ�્ ભગવ�ીતામા ં‘પીસ મનેજેમનેજેમ�ેટ’નો છ મ�હનાનો �માણ-પ� 

અ�યાસ�મ ચલાવાશ.ે 

✔ સ�ં�ૃત ભાષાને સગંીતની ર�તે, ઑ�ડઓ-િવઝ�અુલ તકનીકની આ�િુનક 

ર�તમા ં�સા�રત કરવામા ંઆવશ.ે 

✔ સ�ં�ૃત કથાસા�હ�યની સ�ચ� �ૂંક� વાતા�ના ��ુતકો, �િુનવિસ�ટ�ના ં�કાશનો, 

ગીતો વગેર� સ�ં�ૃત ભાષામા ં�કાિશત કરાશ.ે 

✔ કાયમી સ�ં�ૃત �દશ�ન હોલની �થાપના થશ.ે 

✔ િવ�ાિનક�તન �ક�પ માટ� સ�ં�ૃત ��ુતકોની રચના કરાશ.ે 

✔ ૨ થી ૫ વષ�ની વય�ૂથના ંબાળકો માટ� સ�ં�ૃતના ં�ૂંકા ંજોડકણા ંબનાવવામા ં

આવશ.ે 

✔ �િશ�ટ સ�ં�ૃત સા�હ�યના ં�ુલ�ભ ��ુતકો�ુ ંસપંાદન તમે જ �નુ: �કાશન 

કરવામા ંઆવશ.ે 

 

 
 


