
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
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ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની �ર્ષ� 2013 ׃ ની વિ�દ્યાસભાની દ્વિ�તીય બેઠક કુલનાયક ડૉ.  સદુર્શ�ન આયગંારના
અધ્યક્ષસ્થાને તા  . 10-06  -2013      ના      રોજ સ�ારના    9-30      �ા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. ડૉ. ગોવિ�ંદભાઈ રા�લ ׃ ટ્રસ્ટીશ્રી, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ.દા�ાદ.

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

4. ડૉ. જયપ્રકાર્શ પડંયા ׃ કા. આચાય�શ્રી, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ

5. ડૉ. જ.નાદાસ સા�લિલયા ׃ સયંોજક, .. દે. ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

6. ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાય� ׃ ઇન્ચાર્જશ્રી, વિ�જ્ઞાન એક., .. દે. ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

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

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

8. ડૉ. કનયૈાલાલ નાયક ׃ સયંોજકશ્રી, .. દે. ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

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

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

11. ડૉ. પષુ્પાબહને .ોવિતયાની ׃ કા.અધ્યક્ષશ્રી, ગાધંીદર્શ�ન / ર્શાવંિતસરં્શોધન કેન્દ્ર, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

12. શ્રી ભારતીબહને દેસાઈ ׃ કાય�કારી અધ્યક્ષશ્રી, ગ.ૂ વિ�. ગ્રથંાલય, અ.દા�ાદ.

13. ડૉ. આનદંીબહને પટેલ ׃ કાય�કારી અધ્યક્ષશ્રી, સ.ાજકાય� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

14. ડૉ. વિનવિ.ર્ષાબહને શકુ્લ ׃ અધ્યક્ષશ્રી, અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

15. ડૉ. જર્શ�તંભાઈ પડંયા ׃ અધ્યક્ષશ્રી, રિહન્દી વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

16. ડૉ. ભરતભાઈ જોર્શી ׃ પ્રાધ્યાપકશ્રી, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ

17. ડૉ. વિ�નોદભાઈ પાડંેય .અધ્યક્ષશ્રી, પત્રકારત્� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ ׃

18. ડૉ. હરિરભાઈ પટેલ ׃ સયંોજકશ્રી, અભ્યાસક્ર. વિ�કાસ એક., ગ.ૂવિ�., અ.દા�ાદ.

19. ડૉ. રાજેન્દ્ર જોર્ષી ׃ .દદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, .. દે. ગ્રા.સે�ા .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

20. ડૉ. છનાભાઈ ભીંસરા ׃ .દદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ.દા�ાદ.

21. ડૉ. કે. કે. ખખ્ખર .સભ્ય, અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, સૌ. યવુિન., રાજકોટ ׃

22. ડૉ. ભદ્રાય ુ�ચ્છરાજાની ׃ સભ્ય, સૌરાષ્ટ્ર યવુિન�વિસaટી, રાજકોટ.

23. ડૉ. રાજેન્દ્ર ખી.ાણી ׃ કુલસલિચ�શ્રી, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ.દા�ાદ.
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  ઉપરોક્ત બેઠક.ા ં(1) ડૉ. રંજના હરીર્શ (સભ્ય, આંબા�ાડી, અ.દા�ાદ) હાજર રહ્યા ન હતા, અગાઉથી તે.ણે
હાજર ન રહ�ેા અંગે જાણ કરી હતી. (2) ડૉ. .હરે્શભાઈ ગા.ીત (કા. અધ્યક્ષશ્રી, સ.ાજર્શાસ્ત્ર અને સ.ાજ.ાન�ર્શાસ્ત્ર
વિ�ભાગ) વિ�દ્યાસભાની બેઠકની જાણ કરી ત્યારે હાજર નહીં રહ ેતે. જણાવ્યુ ંહત ુ.ં 

�ધ.ુા ં(1) ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર (પ્રાધ્યાપકશ્રી, આજી�ન વિર્શક્ષણ અન ે વિ�સ્તરણ કાય�)ના પ્રવિતવિનવિધ તરીકે શ્રી
ર.રે્શભાઈ પટેલ તથા (2)  ડૉ.  અજયભાઈ પરીખ (ઇન્ચાર્જશ્રી,  કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ)ના પ્રવિતવિનવિધ તરીકે          શ્રી

ધીરેનભાઈ પટેલ ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા હતા. પરીક્ષા વિ�ભાગ તરફથી વિ�ભાગીય અવિધકારી શ્રી હ.ેતં ભા�સાર ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા
હતા. 

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

કાય� - 1 ગઈ તા. 14/03/2013 ની બેઠકની અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ી.
ઠરા�-1 ગઈ તા. 14/03/2013 ના રોજ .ળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોનો અહ�ેાલ તા. 01/04/2013 ના રોજ

.ોકલી આપ�ા.ા ંઆવ્યો હતો. તે.ા ંઠરા� ન.ં-5 .ા ંજરૂરી સધુારા કરી બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 

ઠરા	  -5 ં જે તે સત્ર.ા   ׃    સતત ત્રણ તકના અંત ે જે ત ે સત્ર.ા ં નાપાસ રહનેારા વિ�દ્યાથkઓની ના.-

નોંધણી રદ કર�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 
હ� ેપછી ચાર તથા છ સત્રોના અભ્યાસક્ર.ો .ાટે નીચે પ્ર.ાણે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

(1) જે વિ�દ્યાથkની નોંધણી પ્રથ. સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા .ાટે થઈ હોય તે બીજા સત્રના અભ્યાસ .ાટે
લાયક ગણાર્શે. 

(2) જે વિ�દ્યાથkએ પ્રથ. સત્રના બધા જ પાઠયક્ર.ો પાસ કયા� હોય અન ેબીજા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા
.ાટે સત્ર .જૂંર કરાવ્ય ુહોય તેને જ ત્રીજા સત્રના અભ્યાસ .ાટે લાયક ગણાર્શે. 

(3) જે વિ�દ્યાથkએ બીજા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર.ો પાસ કયા� હોય અન ેત્રીજા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા
.ાટે સત્ર .જૂંર કરાવ્ય ુહોય તેને જ ચોથા સત્રના અભ્યાસ .ાટે લાયક ગણાર્શે.  

(4) જે વિ�દ્યાથkએ ત્રીજા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર.ો પાસ કયા� હોય અન ેચોથા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા
.ાટે સત્ર .જૂંર કરાવ્ય ુહોય તેને જ પાચં.ા સત્રના અભ્યાસ .ાટે લાયક ગણાર્શે.

(5) જે વિ�દ્યાથkએ ચોથા સત્રના બધા જ પાઠયક્ર.ો પાસ કયા� હોય અન ેપાચં.ા સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા
.ાટે સત્ર .જૂંર કરાવ્ય ુહોય તેને 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�ી ર્શકર્શે. જો આ સત્ર.ા ંપણ અગાઉના સત્રના પ્રશ્નપત્ર.ા ંપાસ ન થાય તો પછીના સત્ર.ા ંપ્ર�ેર્શ
.ેળ�ી ર્શકર્શે નહીં.

કાય� - 2 ગઈ તા. 14/03/2013 ની બેઠકની અ.લ�ારીનોંધ ધ્યાને લે�ા અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-1)
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ઠરા�-2 ગઈ તા. 14/03/2013 ના રોજ .ળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોની અ.લ�ારીનોંધ તા. 04/06/2013 ના
રોજ .ોકલી આપ�ા.ા ંઆ�ી હતી. તેની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી.

કાય� – 3 અનપુારંગત (એ..રિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અન ે ‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ને ઘડ�ા
.ાટે બના��ા.ા ંઆ�ેલી અભ્યાસ સવિ.વિતને વિ�દ્યાસભાની .જૂંરી અથw સકૂ્ષ્.જી�ાણવુિ�જ્ઞાન એક.ના
ઇન્ચાર્જશ્રીના તા. 29-04-2013 ના પત્ર અંગે.

ઠરા�-3 અનપુારંગત (એ..રિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અને ‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ને  ઘડ�ા .ાટે
બના��ા.ા ંઆ�ેલી નીચે દર્શા��ેલી અભ્યાસ સવિ.વિતને વિ�દ્યાસભા.ા ંબહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 

ક્રમ અનપુારંગત (M.Phil.) સવિમવિતના સભ્ય
1. રસાયણવિ�જ્ઞાન 1. ડૉ. પ્રદીપ આચાય�

2. ડૉ. સગંીતા ર્શ.ા�
3. ડૉ. દીપક રા�લ

4. ડૉ. સતીર્શ પરદેર્શી 
5. ડૉ. .યરૂ ર્શાહ 

6. ડૉ. હરિરભાઈ પટેલ 
2. ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર 1. ડૉ. પ્રદીપ આચાય�

2. ડૉ. એ.. પી. દેર્શપાડંે
3. ડૉ. પી. એન. ગજ્જર

4. ડૉ. કૌવિર્શક પટેલ
5. ડૉ. હરિરભાઈ પટેલ 

કાય� – 4 અનપુારંગત (એ..રિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અન ે ‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ને
વિ�દ્યાસભાની .જૂંરી અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-2)

ઠરા�-4 અનપુારંગત (એ..રિફલ.)  કક્ષાએ ‘રસાયણવિ�જ્ઞાન’ અન ે ‘ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ને
વિ�દ્યાસભા.ા ંબહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી.  

કાય� – 5 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.) કક્ષાએ મખુ્ય વિ�ર્ષય તરીકે ‘અંગે્રજી’ વિ�ર્ષય ર્શરૂ કર�ા .. દે. ગ્રા.સે�ા
.હાવિ�દ્યાલય, સાદરાના સયંોજકશ્રીના તા. 18-03-2013 ના પત્ર અંગે.

ઠરા�-5 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.) કક્ષાએ મખુ્ય વિ�ર્ષય તરીકે ‘અંગે્રજી’ વિ�ર્ષય ર્શરૂ કર�ા .. દે. ગ્રા.સે�ા
.હાવિ�દ્યાલય, સાદરાના સયંોજકશ્રીના તા. 18-03-2013 ના પત્રની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

�ધ.ુા ં‘અંગે્રજી’ વિ�ર્ષયના બધા જ અધ્યાપકો તથા .. દે. ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય સાદરા તથા
રાધંેજા કેન્દ્રના સયંોજકશ્રીઓ સાથ ે.ળી આ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.નુ ં.ાળખુ,ં  કાય�ની �હેંચણી �ગેરે
તયૈાર કરી આ અંગેનો અહ�ેાલ રજૂ કરે તે. ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 6 તા.  09/05/2013 ના રોજ ગેર�ાજબી રીત-રસ. બાબતે .ળેલી પેટાસવિ.વિતના અહ�ેાલને
વિ�દ્યાસભાની બહાલી અથw.

ઠરા�-6 તા.  09/05/2013 ના રોજ ગેર�ાજબી રીત-રસ. બાબતે .ળેલી પેટાસવિ.વિતના અહ�ેાલને
વિ�દ્યાસભાની બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 

�ધ.ુા ં દરેક .હાવિ�દ્યાલય /  વિ�ભાગે આ�ા રિકસ્સાની જાણ લેલિખત.ા ં કર�ાનુ ં તથા સજાના
સ્�રૂપ,  પ્રકાર અન ે સ્થળાતંર પ્ર.ાણપત્ર અંગે સચૂનો .ોકલી આપ�ાનુ ં ઠરા��ા.ા ં આવ્યુ ં અને
આગા.ી બેઠક.ા ંઆ સચૂનોન ેઆધારે મસુદ્દો ઘડીને મકૂ�ા.ા ંઆ�ર્શે.  
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કાય� – 7 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.)  સત્ર-6 .ા ંઆ�તા “સરં્શોધન પ્રકલ્પ” ના મલૂ્યાકંન પેટે નક્કી કરેલા
પરુસ્કારન ેબહાલી આપ�ા અંગે.

ઠરા�-7 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.) સત્ર-6 .ા ંઆ�તા “તાલી. પ્રકલ્પ અહ�ેાલ” ના મલૂ્યાકંન પેટે લેલિખત
અહ�ેાલના મલૂ્યાકંન .ાટે રૂ. 75/- અને અહ�ેાલના .ૌલિખક મલૂ્યાકંન .ાટે રૂ. 25 એ.      કુલ રૂ. 100

નક્કી કરેલા પરુસ્કારને બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 
“સરં્શોધન પ્રકલ્પ”ના બદલે “તાલીમ પ્રકલ્પ અહ	ેાલ” એ�ા ર્શબ્દનો પ્રયોગ કર�ાનુ ંઠરા��ા.ાં

આવ્યુ.ં 
કાય� – 8 ય.ુજી.સી. અવિધવિનય.-2009 વિસ�ાય સીધા પ્ર�ેર્શ .ાટેના વિનય.ોને બહાલી આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-8 ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009  વિસ�ાય વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ સીધો પ્ર�ેર્શ આપ�ા અંગેની
કુલનાયકશ્રીની સત્તા અંગેના પ્રા�ધાનને તપાસ�ા,  .ડંળ દ્વારા આ�ા અભ્યાસ .ાટે અલગ
ના.કરણની દરખાસ્તની ર્શક્યતા તપાસ�ી તથા આ .ાટેના વિનય.ોને સરળ બના�ી ફરીથી રજૂ
કર�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 9 ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009 પ્ર.ાણે પ્ર�ેર્શ લેનારા વિ�દ્યાપીઠ વિસ�ાયના વિ�દ્યાથkઓ .ાટે કાતંણ કસોટી
દાખલ કર�ા આદરણીય કુલસલિચ�શ્રીના સચૂન બાબતે. 

ઠરા�-9 ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009  પ્ર.ાણે M.Phil. / Ph.D..ાં પ્ર�ેર્શ લેનારા વિ�દ્યાપીઠ વિસ�ાયના વિ�દ્યાથkઓ .ાટે
કાંતણ કસોટી દાખલ કર�ા આદરણીય કુલસલિચ�શ્રીના સચૂનને સ્�ીકાર�ા.ાં આવ્યુ.ં  

�ધ.ુા ં અગાઉ ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009  અંગેના ઘડ�ા.ા ં આ�ેલા વિનય.ો.ા ં ય.ુજી.સી.
અવિધવિનય. સવિ.વિત જરૂરી ફેરફાર કરી ફરીથી વિ�દ્યાસભા.ા ંરજૂ કરે ત.ે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય� – 10 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘�સવિત વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષય.ા ં.નીર્ષભાઈ ભોઈના રદ કરેલા પ્ર�ેર્શ બાદ તે ફરીથી
પ્ર�ેર્શ પરીક્ષા પાસ કરીન ે પ્ર�ેર્શ .ેળ�ે ત્યારે સરં્શોધન રૂપરેખા રજૂ કર�ા તથા અગાઉ પાસ કરેલી
અભ્યાસકાય�ની પરીક્ષા .ાન્ય રાખ�ી કે કે. તે અંગે.

ઠરા�-10 .નીર્ષભાઈ ભોઈના રિકસ્સા.ા ં આદરણીય કુલનાયકશ્રી તપાસ કરીન ે યોગ્ય વિનણ�ય લે અન ે આ�ા
રિકસ્સાઓ .ાટે અગાઉ ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009  અંગે ઘડ�ા.ા ં આ�ેલા વિનય.ો.ા ં જરૂરી સધુારા
�ધારા કર�ાનુ ં ઠરા��ા.ા ં આવ્યુ.ં  (ઉપરોક્ત ઠરા�-9  મજુબ અવિધવિનય. સવિ.વિત આ કાય� અંગે
કાય��ાહી કરર્શે.)

કાય� – 11 આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ આગા.ી વિ�દ્યાસભાની .જૂંરીની અપેક્ષાએ કાઓરી કુરીહારાને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ
‘ગાધંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય.ા ંઆગળ અભ્યાસ .ાટે આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે.

ઠરા�-11 આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ આગા.ી વિ�દ્યાસભાની .જૂંરીની અપેક્ષાએ કાઓરી કુરીહારાને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ
‘ગાધંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય.ા ંઆગળ અભ્યાસ .ાટે આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 12 નીચે દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથkઓને 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. જયેર્શકુ.ાર વિ�ઠ્ઠલભાઈ પટેલ વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, 

અ.દા�ાદ.

02/04/2009

2. અર્શોકભાઈ વિ�ઠ્ઠલદાસ પ્રજાપવિત વિર્શક્ષણર્શાસ્ત્ર 11/04/2009

3. રૂલિચતા દીપકભાઈ ર્શાહ કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન .. દે. સ.ા. .હા., અ.. 10/01/2009
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ઠરા�-12 ઉપરોક્ત વિ�દ્યાથkઓને ત.ેની સા. ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં.ા �ર્ષ� .ાટે
આપેલી મદુ્દત �ધારાની .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 13 અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકેની .ાન્યતાના ંધોરણો સદંભw સવિ.વિતના અહ�ેાલ
અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-5) 

ઠરા�-13 અનપુારંગત /  વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકે સ્નાતક કક્ષાએ અધ્યાપન કાય� કરતા
અધ્યાપકશ્રીઓન ે તક આપ�ા તથા ત ે .ાટે .ાગ�દર્શ�ક તરીકેની .ાન્યતાના ંધોરણો.ા ં જરૂરી સધુારા
�ધારા કરી ફરીથી અહ�ેાલ રજૂ કર�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 14 નીચે દર્શા��ેલા સે�કશ્રીઓને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (Ph.D.) /  અનપુારંગત (M.Phil.) કક્ષાએ ગજૂરાત
વિ�દ્યાપીઠ તથા અન્ય વિ�શ્વવિ�દ્યાલય.ા ંજે તે વિ�ર્ષય.ા ં.ાગ�દર્શ�ક તરીકેની આપેલી .જૂંરીને બહાલી
આપ�ા અંગે. 

ક્રમ સે	કનુ ંનામ વિ	ષય કક્ષા વિ	શ્વવિ	દ્યાલય
1. ડૉ. અર્શોકભાઈ ..ં પટેલ

(.. પ્રાધ્યાપક, ગજુરાતી વિ�ભાગ, 

.. દે. સ. .હા., ગ.ૂ વિ�.) 

ગજુરાતી અનપુારંગત ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ,

અ.દા�ાદ

2. શ્રી નરેર્શભાઈ ચૌહાણ
(.. પ્રાધ્યાપક, ગ્રા.અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, 

.. દે. સ. .હા., ગ.ૂ વિ�.)

અથ�ર્શાસ્ત્ર અનપુારંગત ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ,

અ.દા�ાદ

3. ડૉ. યોગેર્શકુ.ાર ન. �ાવંિસયા
(.. પ્રાધ્યાપક, ..દે.ગ્રા..હા., સાદરા)

અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ,

અ.દા�ાદ
4. ડૉ. .યરૂકુ.ાર ચ.ં ર્શાહ

(.. પ્રાધ્યાપક, સકૂ્ષ્.જી�ાણવુિ�જ્ઞાન 

વિ�ભાગ, સાદરા)

રસાયણવિ�જ્ઞાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ,

અ.દા�ાદ

5. ડૉ. કૌવિર્શકકુ.ાર રૂ. પટેલ
(.. પ્રાધ્યાપક, સકૂ્ષ્.જી�ાણવુિ�જ્ઞાન 

વિ�ભાગ, સાદરા)

ભૌવિતકર્શાસ્ત્ર વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત શ્રી જે. જે. ટીબે્ર�ાલા
વિ�શ્વવિ�દ્યાલય, મુબંઈ

ઠરા�-14 ઉપરોક્ત સે�કશ્રીઓને વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત (Ph.D.) / અનપુારંગત (M.Phil.) કક્ષાએ ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ
તથા અન્ય વિ�શ્વવિ�દ્યાલય.ા ંજે ત ે વિ�ર્ષય.ા ં.ાગ�દર્શ�ક તરીકેની આપેલી .જૂંરીને બહાલી આપ�ા.ાં
આ�ી. 

કાય� – 15 સને્ટર ફોર સોવિર્શયલ સ્ટડીઝ,  સરુત ખાતે પ્રાધ્યાપક તરીકે સ�ેા આપતા ડૉ.  રિકરણ દેસાઈ અને    ડૉ.
અજુ �ન પટેલની વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “સ.ાજર્શાસ્ત્ર”  વિ�ર્ષય.ા,ં  અન ે ડૉ.  સત્યકા. જોર્ષીને
“સ.ાજર્શાસ્ત્ર અન ેઆરિદ�ાસી” વિ�ર્ષય.ા ં.ાગ�દર્શ�ક તરીકે .ાન્યતા .ેળ��ા બાબતની અરજી અંગે.

ઠરા�-15 સને્ટર ફોર સોવિર્શયલ સ્ટડીઝ,  સરુત ખાતે ફરજ બજા�તા ડૉ.  રિકરણ દેસાઈને ‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય.ા,ં
ડૉ.  સત્યકા. જોર્ષીન ે ‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર તથા આરિદ�ાસી’ વિ�ર્ષય.ા ં અને ડૉ.  અજુ �ન પટેલને ‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’
વિ�ર્ષય.ા ં ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ,  અ.દા�ાદ ખાતે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકે .ાન્યતા
આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 16 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના અધ્યાપકોની સસં્થાગત રજા અંગેની .ારિહતી બાબતે. 
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ઠરા�-16 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના અધ્યાપકોની સસં્થાગત રજા અંગેના વિનય.ો યથા�ત રહરે્શે. 
�ધ.ુા ંદરેક .હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગના આચાય� / સયંોજકશ્રી / વિ�ભાગીય અધ્યક્ષશ્રી કઈ કઈ રજાઓને
સસં્થાગત તરીકે ગણ�ી ત ેઅંગેના ંસચૂનો .ોકલી આપ ેત.ે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 17 વિ�ર્શારદ તથા પારંગત કક્ષાએ કે્રરિડટ આધારિરત સત્ર પદ્ધવિત.ા ં રાષ્ટ્રીય સે�ા યોજનાન ે સહઅભ્યાસક
પ્રવવૃિત્ત તરીકે સ્થાન આપ�ા તથા પ્ર�ેર્શ .ાટે તનેો ભારાકં ગણ�ા ય.ુજી.સી.ના પત્ર અંગે.

ઠરા�-17 વિ�ર્શારદ તથા પારંગત કક્ષાએ કે્રરિડટ આધારિરત સત્ર પદ્ધવિત.ાં રાષ્ટ્રીય સે�ા યોજનાને સહઅભ્યાસક પ્રવવૃિત્ત તરીકે
સ્થાન આપ�ા તથા પ્ર�ેર્શ .ાટે તેનો ભારાંક ગણ�ા ય.ુજી.સી.ના પત્રની નોંધ લે�ા.ાં આ�ી. ભારાંક ગણ�ા
બાબતે હ�ે પછી .ળનારી વિ�દ્યાસભા.ાં વિનણ�ય અથw આ કાય�ને રજૂ કર�ાનુ ંરહેરે્શ.   

કાય� – 18 સત્રાતં પરીક્ષા .ાટે કર�ા.ા ંઆ�તી તકેદારી સવિ.વિતની વ્ય�સ્થા અંગે પનુઃવિ�ચારણા કર�ાની પરીક્ષા
વિ�ભાગની દરખાસ્ત બાબતે. 

ઠરા�-18 સત્રાતં પરીક્ષા .ાટે કર�ા.ા ં આ�તી તકેદારી સવિ.વિતની વ્ય�સ્થા જરૂરી ન જણાતા રદ કર�ાનું
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 19 પરીક્ષા વિ�ભાગ.ા ંવિ�ભાગીય અવિધકારી તરીકે ફરજ બજા�તા શ્રી હ.ેતંભાઈ ભા�સારને પારંગત કક્ષાએ
‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય.ા ં બાબાસાહબે આંબેડકર મકુ્ત વિ�શ્વવિ�દ્યાલય.ા ં અભ્યાસ કર�ા આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા બાબતે. 

ઠરા�-19 પરીક્ષા વિ�ભાગ.ા ંવિ�ભાગીય અવિધકારી તરીકે ફરજ બજા�તા શ્રી હ.ેતંભાઈ ભા�સારને પારંગત કક્ષાએ
‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય.ા ં બાબાસાહબે આંબેડકર મકુ્ત વિ�શ્વવિ�દ્યાલય.ા ં અભ્યાસ કર�ા આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 20 આદરણીય કુલનાયકશ્રીની સચૂનાથી ‘પારંગત .ાન� સસંાધન સચંાલન’ ની પદ�ીની સ્પષ્ટતા
બાબતે. 

ઠરા�-20 આદરણીય કુલનાયકશ્રીની સચૂનાથી ‘પારંગત .ાન� સસંાધન સચંાલન’ની પદ�ીની સ્પષ્ટતા
કર�ા.ા ંઆ�ી. હાલ ચાલતા અભ્યાસના ના.કરણ.ા ંફેરફાર કરી તનેુ ંના. “પારંગત (વિ�ર્ષય ׃ .ાન�
સસંાધન વિ�કાસ અન ેસચંાલન) Master of Arts (M.A.) : (Subject : Human Resource Development

and Management) એ. રાખ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં આ ઠરા�નો અ.લ          જૂન-2013 થી પ્ર�ેર્શ
.ેળ�નારા વિ�દ્યાથkઓથી કર�ાનો રહરે્શે. 

 અભ્યાસ સવિ.વિતની બેઠક બોલા�ીને અધ્યાપકના .ાન� સસંાધન વિ�કાસ અને સચંાલન વિ�ર્ષયના
જુદા જુદા કે્ષત્રને અનલુક્ષીને જ વિ�દ્યાથkઓ પાસે ર્શોધપ્રકલ્પ કરા�ે તે. ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં તે .ાટે વિ�ર્ષય સા.ે
અધ્યાપકના ના. નક્કી કરીને પરીક્ષા વિ�ભાગને .ોકલી આપ�ાના રહેરે્શ.  

કાય� – 21 નીચેના અભ્યાસક્ર.ો.ા ં કર�ા.ા ં આ�ેલા સધુારાને બહાલી આપ�ા અભ્યાસક્ર. વિ�કાસ એક.ના
સયંોજકશ્રીની દરખાસ્ત અંગે.

ક્રમ અભ્યાસક્રમનુ ંનામ વિ	ષય સત્ર નોંધ
1. સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ અંગે્રજી

(CC-201, 301, 401)

2, 3, 4 �ર્ષ� 2013-14 થી અ.લ.ાં

2. સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ અથ�ર્શાસ્ત્ર 1 થી 6 �ર્ષ� 2013-14 થી સત્ર-1 થી 6 .ાટે
અ.લ.ા ંપરંત ુ.ાત્ર સત્ર-5 .ા ં�ર્ષ�

2013-14 પરૂત ુ ંપ્રશ્નપત્ર ન.ં MJRECO-

501 અલગ રહરે્શે. પછીના �ર્ષw સત્ર-5
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.ાટે સધુારેલ અભ્યાસક્ર. ઉપરાતં
પરીક્ષાના .ાળખા.ા ંફેરફાર અંગે. 

3. પારંગત અથ�ર્શાસ્ત્ર સત્ર-3 ‘ગ્રા.અથ�ર્શાસ્ત્રના વિસદ્ધાતંો’ પાઠયક્ર.ના
અભ્યાસક્ર..ા ંફેરફાર બાબતે.

4. એ..સી.એ. કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન સત્ર-1 (MCA-104)

સત્ર-3 (MCA-301)

સત્ર-4 (MCA-402)

સત્ર-4 (MCA-404)

સત્ર-5 (MCA-502)

�ર્ષ� 2013-14 થી અ.લ કર�ો

ઠરા�-21 ઉપરોક્ત અભ્યાસક્ર.ો.ા ંકર�ા.ા ંઆ�ેલા સધુારાને બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 22 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ.ા ં‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’ મખુ્ય વિ�ર્ષય સાથે પ્રથ. આ�નારા વિ�દ્યાથkને                 “પ્રો.
રાસલિબહારી લાલ” સ�ુણ�ચદં્રક .ાટે શ્રી વિ�નીત લાલ તરફથી .ળેલા દાન અંગે.

ઠરા�-22 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ.ા ં‘સ.ાજર્શાસ્ત્ર’ મખુ્ય વિ�ર્ષય સાથે પ્રથ. આ�નારા વિ�દ્યાથkને                 “પ્રો.
રાસલિબહારી લાલ” સ�ુણ�ચદં્રક .ાટે શ્રી વિ�નીત લાલ તરફથી .ળેલા દાનની વિ�દ્યાસભાના સૌ સભ્યો
દ્વારા સહર્ષ� નોંધ લે�ા.ા ં આ�ી.  આ સ�ુણ�ચદં્રક �ર્ષ�-2013 .ા ં યોજનારા પદ�ીદાન સ.ારંભથી
આપ�ાનો રહરે્શે ત.ે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 23 અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા ઇન કમ્પ્યટૂર હાડ��રે એન્ડ નેટ�રિક�ગ (P.G.D.C.H.N.) તથા કમ્પ્યટૂર વિ�વિનયોગ
અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા (P.G.D.C.A.)ના એક �ર્ષ�ના અભ્યાસક્ર. .ાટે છાત્રાલય વિન�ાસ .રજિજયાત
કર�ા જે તે વિ�ભાગના વિ�ભાગીય અધ્યક્ષશ્રીની દરખાસ્ત બાબતે.  

ઠરા�-23 અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા ઇન કમ્પ્યટૂર હાડ��રે એન્ડ નેટ�રિક�ગ (P.G.D.C.H.N.) તથા કમ્પ્યટૂર વિ�વિનયોગ
અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા (P.G.D.C.A.)ના એક �ર્ષ�ના અભ્યાસક્ર. સરિહત બધા અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા
અભ્યાસક્ર.ો .ાટે છાત્રાલય વિન�ાસ .રજિજયાત રાખ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  આ ઠરા�નો અ.લ જૂન-

2013 અન ેત ેપછી પ્ર�ેર્શ .ેળ�નાર વિ�દ્યાથkઓથી કર�ાનો રહરે્શે. 

કાય� – 24 ગ્રા.વ્ય�સ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, રાધંેજા ખાતે ફરજ બજા�તા .દદનીર્શ પ્રાધ્યાપક ડૉ. .યરુી ફા.�રને
‘�ાલિણજ્ય સચંાલન (કો.સ� .ેનેજ.ેન્ટ)’ વિ�ર્ષય.ા ંપવેિસરિફક યવુિન�વિસaટી, ઉદયપરુ ખાતે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકે .ાન્યતા .ાટે ત.ેની તા. 1/6/2013 ની અરજી અંગે. 

ઠરા�-24 ડૉ.  .યરુી ફા.�રને ‘�ાલિણજ્ય સચંાલન (કો.સ� .નેેજ.ને્ટ)’ વિ�ર્ષય.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પેવિસરિફક
યવુિન�વિસaટી,  ઉદયપરુ.ા ં.ાગ�દર્શ�ક તરીકેની .જૂંરી જે ત ે વિ�દ્યાથk અન ેજે ત ે�ર્ષ� પરૂતી જ આપ�ાનું
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

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

તા. 18/06/2013 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસચિચ	
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