ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ મંડળ : અમદાિાદ
મંડળના સભ્યોન ં પ્રવતજ્ઞાપત્ર
હ ું નીચે સહી કરનાર આથી પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે, ગ ૂજરાિ તિદ્યાપીઠના બુંધારણની કલમ-૩ (ક) માું દર્ાાિલ
ે નીચેનાું
ધ્યેયો મને માન્ય છે . િે પ્રમાણે હ ું પોિે ચાલીર્ અને તિદ્યાપીઠન ું િુંત્ર ચલાિીર્.
૧.

તિદ્યાપીઠન ું મખ્ય કામ મહાત્મા ગાુંધીજીએ આપેલા આદર્ો પ્રમાણે દે ર્ન ું નિઘડિર કરિાને સાર ચાલિી
પ્રવ ૃતિઓને અથે ચારરત્ર્યિાન, ર્ક્તિસુંપન્ન, સુંસ્કારી અને કિાવ્યતનષ્ઠ કાયાકિાાઓ િૈયાર કરિાન ું છે .

૨.

તિદ્યાપીઠના તર્ક્ષકો અને સુંચાલકો અરહિંસા અને સત્યને અતિરોધી એિાું જ સાધનો સ્િીકારનારા અને િેને
અમલમાું મ ૂકિા પ્રયત્નર્ીલ હર્ે.
તિદ્યાપીઠ િરફથી ચાલિી િથા િેણે માન્ય કરે લી સુંસ્થાઓના સુંચાલકો અને તર્ક્ષકો અસ્પ ૃશ્યિાને કલુંકરૂપ

૩.

માનનારા અને િેન ું તનિારણ કરિા પ્રયત્નર્ીલ હર્ે અને કોઈ પણ બાળક કે બાળાને અસ્પ ૃશ્ય હોિાને કારણે
બહાર રાખિામાું કે િેને દાખલ કયાા પછી િેની િરફ નોખી િિાણ ૂક રાખિામાું નરહ આિે.
તિદ્યાપીઠને અંગે કામ કરનારો તર્ક્ષકિગા, સુંચાલકો િથા માન્ય કરે લી સુંસ્થાઓ િગેરે રેં રિયાની પ્રવ ૃતિમાું

૪.

માનનારા અને અતનિાયા કારણ તસિાય તનયતમિ રીિે કાુંિનારા અને તનરું િર ખાદી પહેરનારા હર્ે.
૫.

તિદ્યાપીઠમાું સ્િભાષાને પ્રધાનપદ દે િામાું આિર્ે અને બધ ું તર્ક્ષણ સ્િભાષા દ્વારા આપિામાું આિર્ે.
સમજૂિી : બીજી ભાષાઓ ર્ીખિિાું િે જ ભાષાને િાપરિામાું બાધ નરહ ગણાય.

૬.

તિદ્યાપીઠમાું રાષ્રભાષા રહન્દી-રહન્દસ્િાનીને આિશ્યક સ્થાન હર્ે.
નોંધ : રહન્દી-રહન્દસ્િાની એ ભાષા કે જે ઉિરમાું સામાન્ય રહન્દ-મસલમાન બોલે છે અને દે િનાગરી અથિા
ફારસી લલતપમાું લખે છે .

૭.

તિદ્યાપીઠમાું ઔદ્યોલગક તર્ક્ષણને બૌદ્ધિક તર્ક્ષણના જેિલ ું જ મહત્િ આપિામાું આિર્ે અને રાષ્રના પોષક જે જે
ઉદ્યોગો છે િેને સ્થાન આપિામાું આિર્ે બીજાને નરહ.

૮.

ભારિિષાનો ઉત્કષા ર્હેરો ઉપર નરહ પણ ગામડાુંઓ ઉપર અિલુંબે છે . િેથી તિદ્યાપીઠના મોિા ભાગના દ્રવ્યનો
અને તિદ્યાપીઠના તર્ક્ષકોનો મખ્ય ઉપયોગ ગામડામાું રાષ્રપોષક કેળિણીનો પ્રચાર કરિામાું થર્ે.

૯.

કેળિણીનો ક્રમ ઘડિામાું ગ્રામિાસીઓની હાજિોને પ્રધાનપદ આપિામાું આિર્ે.

૧૦.

તિદ્યાપીઠની નીચે ચાલિી સુંસ્થાઓમાું ઘણા પ્રચલલિ ધમોને તિર્ે સુંપ ૂણા આદર હર્ે અને તિદ્યાથીઓના
આત્મતિકાસને અથે ધમાન ું જ્ઞાન અરહિંસા અને સત્યને દૃષ્ષ્િમાું રાખીને આપિામાું આિર્ે.

૧૧.

પ્રજાના ર્ારીરરક તિકાસને અથે વ્યાયામ અને અંગમહેનિની િાલીમ તિદ્યાપીઠમાું આિશ્યક ગણાર્ે.

સરનામ ું : -

િા.

-

સહી

