
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 14/03/2013      ના     રોજ     મળેલી     વિ	દ્યાસભાનો     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની �ર્ષ� 2013 ׃ ની વિ�દ્યાસભાની પ્રથમ બેઠક કુલનાયક ડૉ.  સદુર્શ�ન આયગંારના

અધ્યક્ષસ્થાને તા  . 14-03  -2013      ના      રોજ બપોરના    12-00      �ાગ્યે મખુ્ય કાયા�લયના સવિ/વિત ખડં/ા ં/ળી હતી.  આ
બેઠક/ા ંનીચેના સભ્યો ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા હતા.

1. ડૉ. સદુર્શ�ન આયગંાર ׃ કુલનાયક, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ/દા�ાદ.

2. પ્રો. કનભુાઈ નાયક ׃ આચાય�, /. દે. સ/ાજસે�ા /હાવિ�દ્યાલય, અ/દા�ાદ. 

3. ડૉ. જયપ્રકાર્શ પડંયા ׃ કા. આચાય�, વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલય, અ/દા�ાદ.

કા. આચાય�, હિહન્દી વિર્શક્ષક /હાવિ�દ્યાલય, અ/દા�ાદ.

4. ડૉ. ઉર્ષાબહને ઉપાધ્યાય   ׃ અધ્યક્ષ, ગજુરાતી વિ�ભાગ, /.દે. સ. /હા., અ/દા�ાદ.

5. ડૉ. /હબેબૂ દેસાઈ ׃ અધ્યક્ષ, ઇવિતહાસ અન ેસસં્કૃવિત વિ�ભાગ, /.દે.સ./હા., અ/દા�ાદ

6. ડૉ. /હરે્શભાઈ ગા/ીત ׃ કા.અધ્યક્ષ, સ/ાજર્શાસ્ત્ર અને સ/ાજ/ાન�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, /. દે. સ. /હા.
7. ડૉ. રક્ષાબહને પટેલ ׃ કા. અધ્યક્ષ, ગ્રથંાલય અને /ાહિહતીવિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ, /. દે. સ. /હા.

8. ડૉ. હહિરભાઈ પટેલ ׃ કા.સયંોજક, અભ્યાસક્ર/ વિ�કાસ એક/, ગ.ૂ વિ�., અ/દા�ાદ. 

9. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર ׃ અધ્યક્ષ, આજી�ન વિર્શક્ષણ અન ેવિ�સ્તરણ વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ/દા�ાદ.

10. ડૉ. કનભુાઈ નાયક ׃ સયંોજક, /.દે. ગ્રા/સ�ેા /હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.
11. ડૉ. જ/નાદાસ સા�લિલયા ׃ સયંોજક, /.દે. ર્શારીહિરક વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

12. ડૉ. રાજી�ભાઈ પટેલ ׃ ઇન્ચાર્જ, ગ્રા/વ્ય�સ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર,  રાધંેજા

સયંોજક, /. દે. ગ્રા/સ�ેા /હાવિ�દ્યાલય, રાધંેજા

13. ડૉ. /હરે્શ નારાયણ દીલિક્ષત ׃ સભ્ય, વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ/દા�ાદ.

14. ડૉ. કુમદુભાઈ ઠાકર ׃ સભ્ય, કેળ�ણીકાર

15. ડૉ. જિજજે્ઞર્શભાઈ પટેલ ׃ સભ્ય, વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ/દા�ાદ.

16. ડૉ. રાજેન્દ્ર ખી/ાણી ׃ કુલસલિચ�, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ/દા�ાદ.

  ઉપરોક્ત બેઠક/ા ં(1) ડૉ. જર્શ�તંભાઈ પડંયા (અધ્યક્ષ, હિહન્દી વિ�ભાગ, /.દે. સ. /હા.), (2) ડૉ. આનદંીબહને
પટેલ, (કા. અધ્યક્ષ, સ/ાજકાય� વિ�ભાગ, /.દે. સ. /હા.), (3) ડૉ. અજયભાઈ પરીખ (અધ્યક્ષ, કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ)

(4)  ડૉ.  વિ�નોદ પાડંેય (કા.  અધ્યક્ષ,  પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન વિ�ભાગ,  /.દે.સ./હા.), (5)  ડૉ.  ભરતભાઈ
જોર્શી (સભ્ય, વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલય), (6) ડૉ. /હને્દ્રભાઈ ચોટલિલયા (સભ્ય, લિચલ્ડ્રન્સ યવુિન. ગાધંીનગર),              (7)

ડૉ. હસમખુભાઈ સથુાર (સભ્ય, લોકભારતી સણોસરા), (8) શ્રી રણછોડભાઈ ચૌહાણ (પરીક્ષા/તં્રી, પરીક્ષા વિ�ભાગ) હાજર

રહ્યા ન હતા, આ અંગે તે/ણે અગાઉથી જાણ કરી હતી. સ��ની રજા /જૂંરીને /ાન્ય કર�ા/ા ંઆ�ી. પરીક્ષા વિ�ભાગ તરફથી શ્રી

હે/તં ભા�સાર ઉપસ્થિસ્થત હતા.
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�ધ/ુા ં (1)  ડૉ.  વિનવિ/ર્ષાબહને શકુ્લ (અધ્યક્ષ,  અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ,  /.દે.  સ.  /હા.),  (2)  ડૉ.  પષુ્પાબહને

/ોતીયાની (કા.અધ્યક્ષ, ગાધંીદર્શ�ન / ર્શાવંિત સરં્શોધન કેન્દ્ર),  (3) ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાય� (ઇન્ચાર્જ, વિ�જ્ઞાન એક/,
સાદરા) હાજર રહ્યા ન હતા, અગાઉથી ત/ેણે હાજર ન રહ�ેા અંગે કોઈ જાણ કરી ન હતી. 

આ બેઠકમા ંરજૂ થયેલા ંકાય" અંગે કર	ામા ંઆ	ેલા ઠરા	ોની વિ	ગત નીચે પ્રમાણે છે. 

કાય� - 1 ગઈ તા. 06/10/2012 ની બેઠકની અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ી.
ઠરા�-1 ગઈ તા. 06/10/2012 ના રોજ /ળેલી વિ�દ્યાસભાનો અહ�ેાલ સૌ સભ્યોને તા. 12/10/2012 ના રોજ

/ોકલી આપ�ા/ા ંઆવ્યો હતો. 
પરીક્ષા વિ�ભાગના પરીક્ષા/તં્રીએ ઉપરોક્ત અહ�ેાલ સદંભf નીચે જણાવ્યા પ્ર/ાણેની નોંધ

�ધારે સ્પષ્ટતા /ાટે /ોકલી હતી. તેને ગ્રાહ્ય રાખ�ા/ા ંઆ�ી.   

(1) ઠરા� ન.ં-19 (તા. 16/07/2012)/ા ં/. દે. ગ્રા/સે�ા /હાવિ�દ્યાલય, સાદરા તથા રાધંેજા ખાતે
સ/ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ મખુ્ય વિ�ર્ષય -  ગજુરાતીના સત્ર-6 /ા ં ‘નાટ્યકલા’ તથા ‘સર્જનાત્મક
લેખન’ના પાઠયક્ર/ોને કોર પાઠયક્રમ (Core Corse) ના બદલે વિ	શષે પાઠયક્રમ (Additional

Corse) તરીકે દાખલ કર�ાનુ ં/જૂંર કર�ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

(2) તા.  06/10/2012 ની વિ�દ્યાસભા/ા ં થયેલ ઠરા� ન.ં-13  (વ્યસ્થિક્તગત પાઠયક્ર//ા ં પાસનું
ધોરણ 40  ટકા (4.0  CGP) પરંત ુ અંવિત/ પહિરણા//ા ં 50  ટકા (5.0  CGP)નુ ં ધોરણ)નો
અ/લ �ર્ષ� 2013 અન ેત ેપછીના ં�ર્ષh/ા ંપ્ર�ેર્શ લેનારા વિ�દ્યાથiઓથી કર�ાનો રહરે્શે. 

કાય� - 2 ગઈ તા. 06/10/2012 ની બેઠકની અ/લ�ારીનોંધ ધ્યાને લે�ા અંગે. (પહિરવિર્શષ્ટ-1)

ઠરા�-2 ગઈ તા.  06/10/2012 ના રોજ /ળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોની અ/લ�ારીનોંધ તા.  5/3/2013 ના
રોજ /ોકલી આપ�ા/ા ંઆ�ી હતી. તેની નોંધ લે�ા/ા ંઆ�ી.

કાય� – 3 વિ�વિ�ધ અભ્યાસક્ર/ો/ા ંપ્રથ/ આ�નારા પરીક્ષાથiઓન ેપાહિરતોવિર્ષક આપ�ા /ાટે સસં્થાન ે/ળેલા
દાન અંગે. 

ક્રમ દાતાનુ ંનામ અભ્યાસક્રમ તથા વિ	ષય સ	ુણ5ચદં્રક / તામ્રપત્રનુ ંનામ દાનની રકમ
(રૂ.)

1. શ્રી હિકરણકુ/ાર ર્શાહ યોગવિ�દ્યા અનસુ્નાતક
હિડપ્લો/ા (સ/ગ્ર
પરીક્ષા/ા ંપ્રથ/

આ�નારને)

‘ડૉ.  ગીતા હિકરણકુ/ાર ર્શાહ’ રજતચદં્રક
(પાહિરતોવિર્ષક)

રૂ. 1 લાખ

2. ડૉ. હિરખ�ભાઈ પો. 
ર્શાહ

અનપુારંગત (M.Phil.)

જૈનવિ�દ્યા વિ�ર્ષય/ાં
પ્રથ/ આ�નારને

‘શ્રી પ્રભા�તી હિર.  ર્શાહ’ તામ્રપત્ર
(પાહિરતોવિર્ષક)

રૂ. 25,000

ઠરા�-3 વિ�વિ�ધ અભ્યાસક્ર/ો/ા ં પ્રથ/ આ�નારા પરીક્ષાથiઓન ે પાહિરતોવિર્ષક આપ�ા /ાટે સસં્થાન ે /ળેલા
દાનને સ્�ીકાર�ા/ા ં આવ્યુ.ં  આ પાહિરતોવિર્ષકોને �ર્ષ� 2013 ના પદ�ીદાન સ/ારંભ/ા ં આપ�ાનું
જણા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

�ધ/ુા ં દાન પેટે ન�ી રક/ નક્કી કર�ા/ા ં આ�ી,  જે/ા.ં..  1)  સ�ુણ�ચદં્રક /ાટે રૂ.  2  લાખ,  2)

રજતચદં્રક /ાટે રૂ. 1 લાખ અન ેતામ્રપત્ર /ાટે રૂ. 25,000/- નક્કી કર�ા/ા ંઆવ્યા. 
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કાય� – 4 કોઈ વિ�દ્યાથi અગાઉના ં સત્ર /  સત્રો/ા ં અનતુ્તીણ� હોય પરંત ુ અંવિત/ સત્ર/ા ં ઉત્તીણ� થાય તો તે�ા
સજંોગો/ા ંઅનતુ્તીણ� સત્ર / સત્રો/ા ંઉત્તીણ� થાય પછી જ અંવિત/ સત્રનુ ંગણુપત્ર આપ�ા તથા અગાઉના
સત્રોના પ્રયાસોન ેઅંવિત/ સત્ર/ા ંપણ ગણ�ા બાબત.

ઠરા�-4 કોઈ વિ�દ્યાથi અગાઉના સત્ર /  સત્રો/ા ં અનતુ્તીણ� હોય પરંત ુ અંવિત/ સત્ર/ા ં ઉત્તીણ� થાય તો તે�ા
સજંોગો/ા ંનીચેની વિ�ગત પ્ર/ાણે ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 
(1) અંવિત/ સત્રનુ ંપહિરણા/ અના/ત રાખવુ.ં 
(2) અના/ત રાખેલુ ં પહિરણા/ /ૌલિખક રીતે વિ�દ્યાથiને જણા�વુ.ં  જેથી અનતુ્તીણ� વિ�દ્યાથi પરીક્ષા

આ�દેનપત્ર ભરી પરીક્ષા આપી ર્શકે. 

(3) અગાઉના સત્ર / સત્રોના અનતુ્તીણ� પહિરણા//ા ં વિ�દ્યાથi જ્યારે ઉત્તીણ� થાય ત્યારે ત ેસત્ર / સત્રો
તથા અંવિત/ સત્રનુ ંપહિરણા/ એક સાથ ેજે ત ે�ર્ષ� દરમ્યાન જાહરે કરવુ.ં 

(4) જો વિ�દ્યાથi અંવિત/ સત્ર/ા ંપ્રથ/ પ્રયાસે પાસ હોય તો તેને પ્રથ/ પ્રયાસ આપ�ો.   

કાય� – 5 જે ત ેસત્ર/ા ંસતત ત્રણ તકના અંતે જે તે સત્ર/ા ંનાપાસ રહનેારા વિ�દ્યાથiઓની ના/-નોંધણી બાબત. 

ઠરા�-5 જે ત ે સત્ર/ા ંસતત ત્રણ તકના અંતે જે તે સત્ર/ા ં નાપાસ રહનેારા વિ�દ્યાથiઓની ના/-નોંધણી રદ
કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

હ� ેપછી ચાર તથા છ સત્રોના અભ્યાસક્ર/ો /ાટે નીચે પ્ર/ાણે ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 
(1) જે વિ�દ્યાથiની નોંધણી પ્રથ/ સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા /ાટે થઈ હોય તે બીજા સત્રના અભ્યાસ /ાટે

લાયક ગણાર્શે. 
(2) જે વિ�દ્યાથiએ પ્રથ/ સત્રના બધા જ પાઠયક્ર/ો પાસ કયા� હોય અન ેબીજા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા

/ાટે નોંધણી કરા�ી હોય તનેે જ ત્રીજા સત્રના અભ્યાસ /ાટે લાયક ગણાર્શે. 
(3) જે વિ�દ્યાથiએ બીજા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર/ો પાસ કયા� હોય અન ેત્રીજા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા

/ાટે નોંધણી કરા�ી હોય તનેે જ ચોથા સત્રના અભ્યાસ /ાટે લાયક ગણાર્શે.  
(4) જે વિ�દ્યાથiએ ત્રીજા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર/ો પાસ કયા� હોય અન ેચોથા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા

/ાટે નોંધણી કરા�ી હોય તનેે જ પાચં/ા સત્રના અભ્યાસ /ાટે લાયક ગણાર્શે.
(5) જે વિ�દ્યાથiએ ચોથા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર/ો પાસ કયા� હોય અન ેપાચં/ા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા

/ાટે નોંધણી કરા�ી હોય તનેે જ છઠ્ઠા સત્રના અભ્યાસ /ાટે લાયક ગણાર્શે.
ટૂંક/ા ં ત્રીજા સત્રના અભ્યાસ /ાટે પ્રથ/ સત્ર/ા,ં  ચોથા સત્રના અભ્યાસ /ાટે બીજા સત્ર/ા,ં

પાચં/ા સત્રના અભ્યાસ /ાટે ત્રીજા સત્ર/ા ંઅન ેછઠ્ઠા સત્રના અભ્યાસ /ાટે ચોથા સત્ર/ા ંઉત્તીણ� થવું
અવિન�ાય� ગણાર્શે. એટલે કોઈપણ વિ�ર્ષયસત્ર/ા ંએક �ખત નાપાસ થયા પછી ત ેપછીના સત્ર/ા ંપ્ર�ેર્શ
/ેળ�ી ર્શકાર્શે.  જો આ સત્ર/ા ંપણ અગાઉના સત્રના પ્રશ્નપત્ર/ા ંપાસ ન થાય તો હ�ે પછીના સત્ર/ાં
પ્ર�ેર્શ /ેળ�ી ર્શકર્શે નહીં.  

કાય� – 6 સમહૂજી�ન શે્રણી /ાત્ર A અને B જ રાખ	ા અંગે.

ઠરા	-6 સમહૂજી�ન શે્રણી અગાઉ મજુબ યથા�ત (A, B, C) રાખ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 7 પારંગત /ાન� સસંાધન સચંાલન (M.H.R.M.)  સત્ર-2 ની સત્રાતં પરીક્ષાની તારીખ/ા ં ફેરફાર કર�ા
બાબતે આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગના અધ્યક્ષશ્રીની દરખાસ્તને કુલસલિચ�શ્રીએ આપેલી
સ/ંવિતને બહાલી આપ�ા અંગે. 
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ઠરા�-7 પારંગત /ાન� સસંાધન સચંાલન (M.H.R.M.)  સત્ર-2 ની સત્રાતં પરીક્ષાની તારીખ/ા ં ફેરફાર કર�ા
બાબતે આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગના અધ્યક્ષશ્રીની દરખાસ્તને કુલસલિચ�શ્રીએ આપેલી
સ/ંવિતને બહાલી આપ�ા/ા ંઆ�ી. 

કાય� – 8 પારંગત /ાન� સસંાધન સચંાલન (M.H.R.M.)  સત્ર-4 ની સત્રાતં પરીક્ષા સધુી સત્ર-3 ની સત્રાતં
પરીક્ષાના અના/ત પહિરણા/ની પતૂ�તા ન થ�ા અંગે ચચા�.

ઠરા�-8 પારંગત /ાન� સસંાધન સચંાલન (M.H.R.M.)  સત્ર-4 ની સત્રાતં પરીક્ષા સધુી સત્ર-3 ની સત્રાતં
પરીક્ષાના અના/ત પહિરણા/ બાબતે અગાઉના વિનય/ મજુબ અંવિત/ પહિરણા/ ત્રણ /ાસ પછી જાહરે
કરવુ ં તથા સસં્થા જે કાય� સોંપે ત ે કર�ાનુ ં રહરે્શે.  કાય� સતંોર્ષકારક રીત ે પણૂ� થયાનુ ં પ્ર/ાણપત્ર રજૂ
કર�ાનુ ં રહરે્શે.  ઉપરાતં કોઈપણ વિ�દ્યાથi સત્ર દરમ્યાન 10  હિદ�સથી �ધ ુ રજા પાડ ે તો તે�ા
વિ�દ્યાથiઓનુ ંસત્ર ના/જૂંર કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં  આ ઠરા�નો અ/લ 2013 કે ત ેપછી ર્શરૂ થનારાં
ત/ા/ સત્રોથી કર�ાનો રહરે્શે. જૂન 2013 થી સત્ર/ા ં�ધારે/ા ં�ધારે ગેરહાજરી 10 હિદ�સની /ળી ર્શકર્શે.
તથેી �ધ ુગેરહાજરી હોય તો પરીક્ષા/ા ંબેસી ર્શકાર્શે નહીં.  

કાય� – 9 અનપુારંગત અને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘સ/ાજર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર/ને /જૂંર કર�ા અંગે.

ઠરા�-9 અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘સ/ાજર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર/ને /જૂંર કર�ાનું
ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 10 અનપુારંગત (એ/.હિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અન ે ‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય ર્શરૂ કર�ા
સકૂ્ષ્/જી�ાણવુિ�જ્ઞાન એક/ના ઇન્ચાર્જશ્રીની તા. 14-12-2012 ની દરખાસ્ત અંગે.  

ઠરા�-10 સકૂ્ષ્/જી�ાણવુિ�જ્ઞાન એક/,  સાદરા ખાતે અનપુારંગત (એ/.હિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અને
‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય ર્શરૂ કર�ાનુ ં ઠરા��ા/ા ં આવ્યુ.ં  આ /ાટે બનંે વિ�ર્ષય /ાટે ઈન્ચાર્જશ્રી
સકૂ્ષ્/જી�ાણવુિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ અભ્યાસ સવિ/વિતની રચના આદરણીય કુલનાયકશ્રી પાસ ે/જૂંર કરા��ી.
અભ્યાસ સવિ/વિતએ તેના કોર્ષ��ક�નો અભ્યાસક્ર/ તયૈાર કરીને અભ્યાસક્ર/ વિ�કાસ એક/ /ારફત
વિ�દ્યાસભા/ા ં/જૂંર કરા��ાની કાય��ાહી કર�ા જણા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 11 સ/ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.) અભ્યાસક્ર//ા ંઆ�તા કમ્પ્યટૂર વિ�ર્ષયની પ્રાયોલિગક સત્રાતં પરીક્ષાના
પરુસ્કાર/ા ંકરેલા ફેરફારને વિ�દ્યાસભાની /જૂંરી અથf.

ઠરા�-11 સ/ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.) અભ્યાસક્ર//ા ંઆ�તા કમ્પ્યટૂર વિ�ર્ષયની પ્રાયોલિગક સત્રાતં પરીક્ષાના
પરુસ્કાર/ા ંકરેલા ફેરફાર મજુબ એક હિદ�સના 500 રૂ. /જૂંર કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 12 ગેર�ાજબી રીત-રસ/ બાબતે તા. 11/12/2012 ના રોજ /ળેલી વિ�દ્યાસભાની પેટાસવિ/વિતના અહ�ેાલને
બહાલી આપ�ા.

ઠરા�-12 ગેર�ાજબી રીત-રસ/ બાબતે તા. 11/12/2012 ના રોજ /ળેલી વિ�દ્યાસભાની પેટાસવિ/વિતના અહ�ેાલને
વિ�દ્યાસભા/ા ંબહાલી આપ�ા/ા ંઆ�ી.  

કાય� – 13 નીચે દર્શા��ેલા સે�કશ્રીઓને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (Ph.D.) કક્ષાએ જે ત ે વિ�ર્ષય/ા ંઆગળ અભ્યાસ કર�ા
આપેલી /જૂંરીને બહાલી આપ�ા અંગે.  

ક્રમ સે	કનુ ંનામ વિ	ષય કક્ષા વિ	શ્વવિ	દ્યાલય
1. શ્રી ર્શેતલબહને બડોહિદયા ગહૃવિ�જ્ઞાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત ગજુરાત યવુિન�વિસ}ટી
2. શ્રી પારુલબહને શ્રી/ાળી ગહૃવિ�જ્ઞાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત ગજુરાત યવુિન�વિસ}ટી
3. શ્રી /હરે્શકુ/ાર /.ં જાદ� ગજુરાતી વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત ગ.ૂ વિ�. અથ�ા અન્ય

યવુિન./ાં
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ઠરા�-13 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા સ�ેકશ્રીઓને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (Ph.D.) કક્ષાએ જે ત ે વિ�ર્ષય/ા ં આગળ અભ્યાસ
કર�ા આપેલી /જૂંરીને બહાલી આપ�ા/ા ંઆ�ી. 

કાય� – 14 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય/ા ંશ્રી હ/ેાબહને હિહરાલાલ /ક�ાણાને ફરી ના/-નોંધણી
કર�ાની આપેલી /જૂંરીને બહાલી આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-14 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય/ા ંશ્રી હ/ેાબહને હિહરાલાલ /ક�ાણાએ રજૂ કરેલા પ્રગવિત
અહ�ેાલ તથા /ાગ�દર્શ�કની ભલા/ણને આધારે ફરી ના/-નોંધણી કર�ા /ાટે આપેલી /જૂંરીને બહાલી
આપ�ા/ા ંઆ�ી. 

કાય� – 15 નીચે દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથiઓને ત/ેની સા/ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય/ા ંવિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં/ા �ર્ષ� /ાટે
આપેલી મદુ્દત �ધારાની /જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે. 

ક્રમ વિ	દ્યાથ<નુ ંનામ વિ	ષય મહાવિ	દ્યાલય નામ-નોંધણી
તારીખ

1. જયહિદપવિસંહ અજુ �નવિસંહ છાસહિટયા સ/ાજર્શાસ્ત્ર /. દે. સ/ાજસે�ા 
/હાવિ�દ્યાલય, 

અ/દા�ાદ.

25/10/2008

2. જિજતેન્દ્ર કર/ર્શીભાઈ ઢેબરીયા સ/ાજર્શાસ્ત્ર 25/10/2008

3. હસમખુભાઈ ર/ણલાલ પચંાલ સ/ાજર્શાસ્ત્ર 01/11/2008

4. ભરતજી જી�ણજી ઠાકોર ગજુરાતી 08/11/2008

5. ધ્રવુિતબહને એન. દેસાઈ ગ્રા/અથ�ર્શાસ્ત્ર 03/01/2009

6. ધરતી ઓ/પ્રકાર્શ પટેલ ઇવિતહાસ 10/12/2008

7. સભુાર્ષ લક્ષ્/ણભાઈ /ારૂ ઇવિતહાસ 10/12/2008

8. ર/લિણકભાઈ /ા�જીભાઈ બા/લિણયા ઇવિતહાસ 16/12/2008

9. હિદનેર્શભાઈ ર્શાવંિતલાલ ભટ્ટ ઇવિતહાસ 31/12/2008

ઠરા�-15 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથiઓને તે/ની સા/ ેદર્શા��ેલા વિ�ર્ષય/ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ તેઓએ રજૂ
કરેલા પ્રગવિત અહ�ેાલ તથા /ાગ�દર્શ�કની ભલા/ણને આધારે પાચં/ા �ર્ષ� /ાટે આપેલી મદુ્દત �ધારાની
/જૂંરીને બહાલી આપ�ા/ા ંઆ�ી. 

કાય� – 16 નીચે દર્શા��ેલા સે�કશ્રીઓને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (Ph.D.) /  અનપુારંગત (M.Phil.) કક્ષાએ અન્ય
વિ�શ્વવિ�દ્યાલય/ા ંજે ત ેવિ�ર્ષય/ા ં/ાગ�દર્શ�ક તરીકે આપેલી /જૂંરીને બહાલી આપ�ા અંગે. 

ક્રમ સે	કનુ ંનામ વિ	ષય કક્ષા વિ	શ્વવિ	દ્યાલય
1. શ્રી પ્રભલુાલ કાસનુ્દ્રા

(એસો. પ્રોફેસર, /.દે.ર્શા.વિર્શ., સાદરા)
ર્શારીહિરક વિર્શક્ષણ અનપુારંગત ઉ.ગ.ુયવુિન., પાટણ

2. શ્રી જગદીર્શચદં્ર ક. સા�લિલયા
(એસો. પ્રોફેસર, /.દે.ર્શા.વિર્શ., સાદરા)

ર્શારીહિરક વિર્શક્ષણ અનપુારંગત ઉ.ગ.ુયવુિન., પાટણ

3. શ્રી જગદીર્શચદં્ર એલ. ગોઠી
(એસો. પ્રોફેસર, /.દે.ર્શા.વિર્શ., સાદરા)

ર્શારીહિરક વિર્શક્ષણ વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કડી સ�� વિ�શ્વવિ�દ્યાલય,
ગાધંીનગર

ઠરા�-16 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા સ�ેકશ્રીઓને તે/ના ચાલ ુ કાય�ને અસર ન થાય ત ે ર્શરતે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
(Ph.D.) /  અનપુારંગત (M.Phil.) કક્ષાએ અન્ય વિ�શ્વવિ�દ્યાલય/ા ં ‘ર્શારીહિરક વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષય/ાં
/ાગ�દર્શ�ક તરીકે આપેલી /જૂંરીને બહાલી આપ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 
(i) આપણી સસં્થાના જે તે /હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગના �ડાશ્રીએ આ /ાટે સ્પષ્ટ ભલા/ણ કર�ાની રહેરે્શ. 

(ii) આપ�ા/ા ં આ�ેલી /જૂંરી જે ત ે �ર્ષ� /  વિ�દ્યાથi પરૂતી ગણાર્શે.  પછીના �ર્ષ� કે વિ�દ્યાથi /ાટે
ન�ેસરથી /જૂંરી લે�ાની રહરે્શે. 
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કાય� – 17 પનુાસ્થિસ્થત રાજર્ષi ર્શાહ સ્કૂલ ઓફ એન્જિન્જવિનયહિરંગ એન્ડ રીસચ� સસં્થાના કમ્પ્યટૂર એન્જિન્જવિનયહિરંગ
વિ�ભાગના અધ્યક્ષ અને સહપ્રાધ્યાપક ડૉ.  અલિખલ ખેરની વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન”

વિ�ર્ષય/ા ં/ાગ�દર્શ�ક તરીકે /ાન્યતા /ેળ��ા બાબતની અરજી અંગે.

ઠરા�-17 પનુાસ્થિસ્થત રાજર્ષi ર્શાહ સ્કૂલ ઓફ એન્જિન્જવિનયહિરંગ એન્ડ રીસચ� સસં્થાના કમ્પ્યટૂર એન્જિન્જવિનયહિરંગ
વિ�ભાગના અધ્યક્ષ અને સહપ્રાધ્યાપક ડૉ.  અલિખલ ખેરની વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન”

વિ�ર્ષય/ા ં વિ�ભાગીય અધ્યક્ષની ભલા/ણને ધ્યાને લઈન ે /ાગ�દર્શ�ક તરીકે /ાન્યતા આપ�ાનું
ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 18 ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય/-2009 વિસ�ાય પ્ર�ેર્શ લે�ા /ાગંતા ઉ/દે�ારો /ાટે પારંગત કક્ષાએ લઘતુ/ 55

ટકા/ા ંછૂટછાટ બાબતે. 
ઠરા�-18 ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય/-2009 વિસ�ાય પ્ર�ેર્શ લે�ા /ાગંતા ઉ/દે�ારો /ાટે પારંગત કક્ષાએ લઘતુ/ 50

ટકા સધુી છૂટછાટ આપ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં
�ધ/ુા ં અવિધવિનય/ 2009  અંતગ�ત /ાગ�દર્શ�કશ્રીઓન ે ફાળ��ા/ા ં આ�ેલી સખં્યા કરતા �ધુ

વિ�દ્યાથiઓ ન થાય તે/ ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય� – 19 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ/ા ં અજ/ાયર્શી ગાળા દરમ્યાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ વિ�વિ�ધ વિ�ર્ષયો/ા ં પ્ર�ેર્શ
/ેળ�ેલા સે�કો બાબતે.

ઠરા�-19 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ/ા ં અજ/ાયર્શી ગાળા દરમ્યાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ વિ�વિ�ધ વિ�ર્ષયો/ા ં પ્ર�ેર્શ
/ેળ�ેલા સે�કોની નોંધ લે�ા/ા ંઆ�ી. 

ખાસ હિકસ્સા/ા ં ર્શીતલબહને રા�ત અને નીવિતન ઢાઢોદરાને ‘વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય/ા ં આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ અજ/ાયર્શી સ/ય દરમ્યાન આપેલી /જૂંરીનો અગાઉ ઠરા� થયેલો છે તે બરાબર છે. 

કાય� – 20 પારંગત કક્ષાના ર્શોધવિનબધંના સગં્રહના પ્રશ્નને કારણે ર્શોધવિનબધંની /ાત્ર એક જ નકલ પરીક્ષા
વિ�ભાગ/ા ંરજૂ કર�ા અંગે. 

ઠરા�-20 પારંગત કક્ષાના ર્શોધવિનબધંના સગં્રહના પ્રશ્નને કારણે ર્શોધવિનબધંની /ાત્ર એક જ નકલ પરીક્ષા
વિ�ભાગ/ા ંરજૂ કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ર્શોધવિનબધંની ત્રણ નકલ લે�ાનુ ંતથા તેની એક નકલ
જે ત ેવિ�ભાગને પહિરણા/ જાહરે થયેથી /ોકલી આપ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં આનો અ/લ હ� ેપછી રજૂ
થનારા ર્શોધવિનબધંથી કર�ાનો રહરે્શે. 

કાય� – 21 તા. 06-10-2012 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-4 (અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાહિરતોવિર્ષક /ાટે
ર્શોધવિનબધંનુ ંમલૂ્યાકંન) અંગે પનુઃ ચચા�. 

ઠરા�-21 તા. 06-10-2012 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-4 (અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાહિરતોવિર્ષક /ાટે
ર્શોધવિનબધંનુ ંમલૂ્યાકંન) બાબતે ર્શોધવિનબધં અલગથી અગાઉના પરીક્ષક વિસ�ાયના પરીક્ષકન ેપરીક્ષણ
અથf /ોકલી આપી તનેા મલૂ્યાકંન મજુબ પ્રથ/ આ�નારા વિ�દ્યાથiને પાહિરતોવિર્ષક એનાયત કર�ાનું
ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં   

કાય� – 22 ય.ુજી.સી.ના તા.  16-10-2012 ના પત્ર ન.ં  D.O.No.  F.  1-2/2008  (XI  Plan) સદંભf ચચા� અંગે.

(પહિરવિર્શષ્ટ-2)
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ઠરા�-22 ય.ુજી.સી.ના તા. 16-10-2012 ના પત્ર ન.ં D.O.No. F. 1-2/2008 (XI Plan) સદંભf CBCS ન ેઅ/લી
બના��ાનુ ંતથા દરેક વિ�ર્ષયને આનરુ્ષાલંિગક પ્રશ્નપત્રો/ા ં�ૈકન્જિલ્પક બે કે તેથી �ધારે પ્રશ્નપત્રો પસદંગી
/ાટે આપ�ાનુ ંઅને તેને અભ્યાસક્ર//ા ંસા/ેલ કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

 �ધ/ુા ંતનેા અભ્યાસ /ાટે વિ�દ્યાથi જે ત ેપ્રશ્નપત્રનો �ગ� ભરે અથ�ા ત ેપ્રશ્નપત્ર જાતે (સેલ્ફ સ્ટડી)
તયૈાર કરે તનેી /ોકળાર્શનુ ંસચૂન કર�ા/ા ંઆવ્યુ.ં  આ /ાટે દરેક વિ�ર્ષયની અભ્યાસ સવિ/વિત/ા ંઆ�ા
પ્રશ્નપત્ર દાખલ કર�ાની પ્રહિક્રયા કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

પ્રમખુશ્રીની મજૂંરીથી ׃ 

કાય� – 23 વિર્શક્ષણ પારંગત (M.Ed.),  અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર)  વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર/ને
/જૂંરી બાબતે.

ઠરા�-23 વિર્શક્ષણ પારંગત (M.Ed.),  અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર)  વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર/ને
/જૂંર કર�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 24 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘�સવિત વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષયના વિ�દ્યાથi શ્રી /નીર્ષભાઈ ભોઈના અભ્યાસ સદંભf
આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગના વિનયા/કશ્રીના પત્ર અંગે. 

ઠરા�-24 આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગ/ા ંવિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘�સવિત વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષય/ા ંપ્ર�ેર્શપાત્ર
થયેલા વિ�દ્યાથi શ્રી /નીર્ષભાઈ ભોઈ પોતે કુલસલિચ�શ્રીને અરજી કરે તેવુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 25 વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ની /ાહિહતી બધા અધ્યાપકશ્રીઓન ે/ળે તે બાબતે. 
ઠરા�-25 વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ની /ાહિહતી ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની �ેબસાઈટ પર મકૂ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 26 40 ગણુના આંતહિરક મલૂ્યાકંન અંગે. 

ઠરા�-26 40 ગણુના આંતહિરક મલૂ્યાકંન અંગેની વિ�વિ�ધ રીતો અંગેના /ાળખાનો મસુદ્દો વિર્શક્ષણ /હાવિ�દ્યાલયના
કા. આચાય�શ્રી /ે – 2013 ના પહલેા અઠ�ાહિડયા/ા ંરજૂ કરે તે/ ઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-27 અનપુારંગત /  વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત અભ્યાસક્ર//ા ંપ્ર�ેર્શ /ાટે ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના વિ�દ્યાથiઓને વિ�ર્શેર્ષ
છૂટછાટ આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-27 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ/ા ં પારંગત /  અનપુારંગત થયેલા વિ�દ્યાથiઓને અનપુારંગત /  વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
અભ્યાસક્ર//ા ંપ્ર�ેર્શ /ાટે �ધારાના 5 ગણુનો લાભ અગ્રતાક્ર/ યાદી/ા ંઆપ�ાનુ ંઠરા��ા/ા ંઆવ્યુ.ં
આ/ સ/ગ્ર ગણુભારની ગણતરી પછી ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના વિ�દ્યાથiઓને �ધારાના 5  ગણુ ઉ/ેરીને
અગ્રતાક્ર/ યાદી તૈયાર કર�ાની રહરે્શે. 

 અંતે પ્રમખુશ્રીએ સ	5 સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરી બેઠક પરૂી થયેલી જાહરે કરી હતી.

તા. 29-03-2013 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસચિચ	
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