
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 25/09/2013      ના     રોજ     મળેલી     વિ	દ્યાસભાનો     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની �ર્ષ� 2013 ׃ ની વિ�દ્યાસભાની તતૃીય બેઠક કુલનાયક ડૉ.  સદુર્શ�ન આયગંારના
અધ્યક્ષસ્થાને    તા  . 25-09  -2013      ના      રોજ સ�ારના     9-00       �ાગ્યે મળનારી હતી, પરંત ુભારે �રસાદન ે       કારણે
10-30  �ાગ્યે મખુ્ય કાયા�લયના સવિમવિત ખડંમા ંમળી હતી. આ બેઠકમા ંનીચેના સભ્યો ઉપસ્થિસ્થત       રહ્યા હતા.

1. ડૉ. સદુર્શ�ન આયગંાર ׃ કુલનાયક, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અમદા�ાદ.

2. પ્રો. કનભુાઈ નાયક ׃ આચાય�, મ. દે. સમાજસે�ા મહાવિ�દ્યાલય, અમદા�ાદ. 

3. ડૉ. જયપ્રકાર્શ પડંયા ׃ કા. આચાય�, વિર્શક્ષણ મહાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ

4. ડૉ. જમનાદાસ સા�લિલયા ׃ સયંોજક, મ. દે. ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ મહાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

5. ડૉ. પ્રદીપભાઈ આચાય� ׃ ઇન્ચાર્જ, વિ�જ્ઞાન એકમ, મ. દે. ગ્રામસ�ેા મહાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

6. ડૉ. રાજી�ભાઈ પટેલ ׃ ઇન્ચાર્જ, ગ્રામવ્ય�સ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર,  રાધંેજા
કા. સયંોજક, મ. દે. ગ્રામસ�ેા મહાવિ�દ્યાલય, રાધંેજા

7. ડૉ. કનયૈાલાલ નાયક ׃ સયંોજક, મ. દે. ગ્રામસ�ેા મહાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

8. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર ׃ પ્રાધ્યાપક, આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ કાય� વિ�ભાગ, અમદા�ાદ.

9. ડૉ. મહરે્શભાઈ ગામીત ׃ કા. અધ્યક્ષ, સમાજર્શાસ્ત્ર અને સમાજમાન�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�.,

10. ડૉ. અજયભાઈ પરીખ ׃ ઇન્ચાર્જ, કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ.

11. ડૉ. મહબેબૂ દેસાઈ ׃ અધ્યક્ષ, ઇવિતહાસ અન ેસસં્કૃવિત વિ�ભાગ, મ. દે. સ. મહા., અમદા�ાદ

12. ડૉ. ઉર્ષાબહને ઉપાધ્યાય   ׃ અધ્યક્ષ, ગજુરાતી વિ�ભાગ, મ. દે. સ. મહા., અમદા�ાદ.

13. ડૉ. પષુ્પાબહને મોવિતયાની ׃ કા.અધ્યક્ષ, ગાધંીદર્શ�ન / ર્શાવંિતસરં્શોધન કેન્દ્ર, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ.

14. ડૉ. આનદંીબહને પટેલ ׃ કાય�કારી અધ્યક્ષ, સમાજકાય� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ.

15. ડૉ. વિનવિમર્ષાબહને શકુ્લ ׃ અધ્યક્ષ, અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ.

16. ડૉ. જર્શ�તંભાઈ પડંયા ׃ અધ્યક્ષ, રિહન્દી વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ.

17. ડૉ. ભરતભાઈ જોર્શી ׃ પ્રાધ્યાપક, વિર્શક્ષણ મહાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ

18. ડૉ. વિ�નોદભાઈ પાડંેય .અધ્યક્ષ, પત્રકારત્� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અમદા�ાદ ׃

19. ડૉ. રાજેન્દ્ર જોર્ષી ׃ મદદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, મ. દે. ગ્રામસે�ા મહાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

20. ડૉ. છનાભાઈ ભીંસરા ׃ મદદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, વિર્શક્ષણ મહાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અમદા�ાદ.

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

22. ડૉ. ભદ્રાય ુ�ચ્છરાજાની ׃ સભ્ય, પ�ૂ� વિનયામક, એકેડેવિમક સ્ટાફ કોલેજ, રાજકોટ.

23. ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી ׃ કુલસલિચ�, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અમદા�ાદ.
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  ઉપરોક્ત બેઠકમા ં(1) શ્રી ગોવિ�દંભાઈ રા�લ (ટ્રસ્ટીશ્રી) વિ�દેર્શ હો�ાથી ઉપસ્થિસ્થત રહી ર્શક્યા ન હતા તથા    (2)
ડૉ.  રંજના હરીર્શ (સભ્ય,  આંબા�ાડી,  અમદા�ાદ),  (3)  ડૉ.  હરિરભાઈ પટેલ (સયંોજક,  અભ્યાસક્રમ વિ�કાસ એકમ,

ગ.ૂવિ�.,  અમદા�ાદ), (4) શ્રી ભારતીબહને દેસાઈ (કાય�કારી અધ્યક્ષ,  ગ્રથંાલય વિ�ભાગ,  ગ.ૂ  વિ�.,  અમદા�ાદ) ભારે
�રસાદના કારણે ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા ન હતા. પરીક્ષા વિ�ભાગ તરફથી વિ�ભાગીય અવિધકારી શ્રી હમેતં 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. 10/06/2013 ની બેઠકની અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ી.
ઠરા�-1 ગઈ તા. 10/06/2013 ના રોજ મળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોનો અહ�ેાલ તા. 19/06/2013 ના રોજ

મોકલી આપ�ામા ંઆવ્યો હતો.  તેમા ંઠરા� ન.ં-15 તથા ઠરા� ન.ં-16 મા ંજરૂરી સધુારા કરી બહાલી
આપ�ામા ંઆ�ી. 
ઠરા	  -15   ׃   બહારના વિ�શ્વવિ�દ્યાલયના અધ્યાપકશ્રીઓને જે તે વિ�ર્ષયમા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ

માગ�દર્શ�ક તરીકેની માન્યતાના વિનયમોમા ં નીચે દર્શા��ેલા મદુ્દાઓને આમજે કર�ાનું
ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

(1) બહારના વિ�શ્વવિ�દ્યાલયના અધ્યાપકશ્રીઓનો માગ�દર્શ�ક તરીકેનો પરિરચય (CV) મેળ��ો. 
(3) ઈ-મેલ દ્વારા થયેલા યોગ્યતા અંગેના પત્રવ્ય�હારને માન્ય કરી ર્શકાય.  (ન�ા વિનયમોમાં

ઉમેરા��ો.) 
(3) દરેક માગ�દર્શ�કે સરં્શોધનના વિ�ર્ષયકે્ષત્રો (Area  of  Interest)  અગાઉથી નક્કી કરી મોકલી

આપ�ા.
ઠરા	  -16   ׃   ગ.ૂ  વિ	.ના અધ્યાપકોની સસં્થાગત રજા માટેના વિનયમો અંગે જે તે વિ	ભાગના વિ	ભાગીય

અધ્યક્ષશ્રીઓ સબંવંિ2ત સયંોજકશ્રી /  આચાય3શ્રી સાથે બેઠક ગોઠ	ીને મસુદ્દો તૈયાર કરી
આગામી વિ	દ્યાસભામા ંરજૂ કર	ા મોકલી આપે તેમ નક્કી કર	ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� - 2 ગઈ તા. 10/06/2013 ની બેઠકની અમલ�ારીનોંધ ધ્યાને લે�ા અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-1)

ઠરા�-2 ગઈ તા. 10/6/2013 ના રોજ મળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોની અમલ�ારીનોંધ તા. 18/09/2013 ના
રોજ મોકલી આપ�ામા ંઆ�ી હતી. તેની નોંધ લે�ામા ંઆ�ી.

કાય�-3 આગામી તા. 18/10/2013 ના રોજ યોજાનારા 60 મા પદ�ીદાન સમારંભ દરમ્યાન એનાયત થનારી
પદ�ીઓ,  પારિરતોવિર્ષકોને બહાલી આપ�ા ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના ટ્રસ્ટી મડંળન ેભલામણ કર�ા અંગે.

(પરિરવિર્શષ્ટ-2, 3)

ઠરા�-3 આગામી તા.  18/10/2013 ના રોજ યોજાનારા 60 મા પદ�ીદાન સમારંભ દરમ્યાન એનાયત
થનારી વિ�વિ�ધ     05     પ્રકારની પદ	ી પરીક્ષાઓના    837    વિ	દ્યાથ<ઓને પદ	ી,   08  સ	ુણ3ચદં્રક,

01 રજતચદં્રક,     41   તામ્રપત્ર તથા એક વિ	દ્યાથ<ને રોકડ પરુસ્કાર આપ�ા ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના
ટ્રસ્ટી મડંળન ેભલામણ કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-4 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત તથા અનપુારંગત કક્ષાએ માગ�દર્શ�ક તરીકેની માન્યતા માટેના સરં્શોધનપત્રોની
ચકાસણી ફી અનપુારંગત માટે રૂ.  500/-  તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત માટે રૂ.  1000/-  અરજી કરનાર પાસે
મેળ��ા અંગે.
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ઠરા�-4 આ પ્રકારની ફી ન લે�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-5 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ બે – બે સત્રની ફી એક સાથ ેલે�ા બાબતે. 
ઠરા�-5 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ દરેક �ર્ષ�ના બે – બે સત્રની ફી એક સાથે (સત્ર 3, 2 – 1 ׃ –

4 ,5 – 6 ,7 – 8 ) એમ ક્રવિમક લે�ાનુ ંતથા વિ�દ્યાથv દરેક સત્રની ફી જે ત ેસમયે પણ ભરી ર્શકર્શે તેમ
ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-6 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ વિનબધં ચકાસણી ફીમા ં �ધારો કર�ા પરીક્ષા વિ�ભાગની
દરખાસ્ત બાબતે. 

ઠરા�-6 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ વિનબધં ચકાસણી ફી હાલ જે ત ેપ્રમાણે યથા�ત ્રાખ�ાનુ ંઅને
તનેા બદલે અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ લે�ામા ંઆ�નારી પરીક્ષા ફીમા ં        રૂ. 200/-

તથા દરેક સત્રની વિર્શક્ષણ ફીમા ંરૂ. 200/-નો �ધારો કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં  આનો અમલ હ�ે પછી
લે�ામા ંઆ�નારી પરીક્ષા ફી ર્શરૂ થતા દરેક સત્રથી કર�ાનો રહરે્શે. 

કાય�-7 ગજુરાત માધ્યવિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યવિમક વિર્શક્ષણ બોડ�ના પત્ર ક્રમાકં ׃ મઉમર્શબ/ર્શાવિન/1301/25,
તા. 5/7/2013 ના પત્ર બાબતે. (પરિરવિર્શષ્ટ-4)

ઠરા�-7 હાલ પરૂત ુ ંઆ કાય� મલુત�ી રાખ�ામા ંઆવ્યુ.ં આગામી બેઠકમા ંઆ બાબતે ચચા� કર�ાનુ ંઠરા��ામાં
આવ્યુ.ં  

કાય�-8 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “અથ�ર્શાસ્ત્ર” વિ�ર્ષયમા ં અભ્યાસ કરતા શ્રી નર્શેમન તાહરેભાઈ માકxટ�ાલાએ
ત્રીજા સત્રની ફી ન ભરતા પ્ર�ેર્શ રદ થ�ાના સદંભy આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ ફરી પ્ર�ેર્શ માટે આપેલા
સલૂિચત ઠરા�ના આદેર્શ અંગે વિ�ચારણા બાબતે. 

ઠરા�-8 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “અથ�ર્શાસ્ત્ર” વિ�ર્ષયમા ં અભ્યાસ કરતા શ્રી નર્શેમન તાહરેભાઈ માકxટ�ાલાએ
ત્રીજા સત્રની ફી ન ભરતા પ્ર�ેર્શ રદ થ�ાના સદંભy આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ ફરી પ્ર�ેર્શ માટે આપેલા
સલૂિચત ઠરા�ના આદેર્શન ેમાન્ય રાખ�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

તા. 25/09/2013 અગાઉના આ�ા રિકસ્સાઓમા ંકોઈપણ કારણસર જે તે વિ�દ્યાથvનો પ્ર�ેર્શ રદ
કર�ામા ંઆવ્યો હતો તે�ા વિ�દ્યાથvઓનો પ્ર�ેર્શ ચાલ ુરાખ�ાનુ ંતથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ચાર સત્ર
અન ેઅનપુારંગત કક્ષાએ બે સત્ર પછી ર્શોધવિનબધં રજૂ કર�ા અંગેનો સમયગાળો નક્કી કર�ામા ંઆવ્યો.

કાય�-9 નીચે દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથvઓના વિ�વિ�ધ કારણોસર પ્ર�ેર્શ રદ થ�ાને પાત્ર બને છે ત ેબાબતે. 
ક્રમ વિ	દ્યાથ<નુ ંનામ અભ્યાસની કક્ષા વિ	ષય રદ થ	ા માટેનુ ંકારણ
1. હમેાગંી પરમાર અનપુારંગત પત્રકારત્� અને

સમહૂપ્રત્યાયન
1) નોંધપોથી ન ભર�ી. 
2) દર બે માસે પ્રગવિત અહ�ેાલ રજૂ ન કર�ા

2. મોનીકા કંસારા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત સમાજકાય� સત્ર-3 ર્શરૂ થ�ા છતા ંસરં્શોધન દરખાસ્ત રજૂ 

કરી નથી. 

ઠરા�-9 ઉપરોક્ત ઠરા� ન.ં-8  પ્રમાણે અનપુારંગત કક્ષાએ “પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન” તથા
વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “સમાજકાય�” વિ�ર્ષયમા ંઅભ્યાસ કરતા વિ�દ્યાથvઓ અનકુ્રમે હમેાગંી પરમાર તથા
મોનીકા કંસારાનો પ્ર�ેર્શ ચાલ ુરાખ�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-10 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “ગાધંીવિ�ચાર” તથા “કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ંઅનકુ્રમે મરુિદતા વિ�દ્રોહી અને કનભુાઈ
પટેલે સમયસર પ્રગવિત અહે�ાલ રજૂ ન કર�ાના કારણે બમણી ફી ભરા��ી કે કેમ તે અંગે..

ઠરા�-10 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “ગાધંીવિ�ચાર” તથા “કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ંઅનકુ્રમે મરુિદતા વિ�દ્રોહી અને
કનભુાઈ પટેલન ેવિનયમ મજુબ બમણી ફી ભરા��ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 
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�ધમુા ં આ વિ�દ્યાથvઓને ચાર સત્રનો મદુત �ધારો આપ�ાનુ ં તથા ચોથા સત્રના અંતમા ં જ
ર્શોધવિનબધં રજૂ કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં  

કાય�-11 જે ત ેઅભ્યાસક્રમના ગણુપત્ર તથા પદ�ી પ્રમાણપત્રની નકલ (ડુપ્લીકેટ) અંગે રૂ. 20/-ના સ્ટેમ્પ કાગળ
પર સોગદંનામ ુલે�ા પરીક્ષા વિ�ભાગની દરખાસ્ત બાબતે. 

ઠરા�-11 જે ત ે અભ્યાસક્રમના ગણુપત્ર તથા પદ�ી પ્રમાણપત્રની નકલ (ડુપ્લીકેટ)  અંગે રૂ  .  20/-    ના સ્ટેમ્પ
કાગળ પર સોગદંનામ ુલે�ાનુ ંનક્કી કર�ામા ંઆવ્યુ.ં 

જે વિ�દ્યાથvઓ ટ્રાન્સક્રીપ્ટ મેળ��ા માગંતા હોય તેઓ છેલ્લા સત્રનુ ં પરીક્ષા અરજીપત્ર ભરે
ત્યારે ટ્રાન્સ્ક્રીપ્ટ મેળ��ાનુ ંઅરજીપત્ર ફી સાથે ભરી ર્શકર્શે તમે ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં

કાય�-12 સમાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદના અભ્યાસક્રમમા ં“અંગે્રજી” વિ�ર્ષય ર્શરૂ કર�ા માટે મળેલી બેઠકના અહ�ેાલ અંગે.

(પરિરવિર્શષ્ટ-5) 

ઠરા�-12 હાલ પરૂત ુ ંઆ કાય� મલુત�ી રાખ�ામા ંઆવ્યુ.ં 
(નોંધ׃ સમાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદના અભ્યાસક્રમમા ં ચાલતા “ગજુરાતી” તથા “રિહન્દી” વિ�ર્ષયના 

અધ્યાપકોન ે “અંગે્રજી” વિ�ર્ષયમા ં પારંગત (M.A.)નો અભ્યાસ કરા�ીન ે આ અંગે ફરી 
વિ�ચારણા કર�ાનુ ંનક્કી કર�ામા ંઆવ્યુ.ં)

કાય�-13 અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત માટે નોંધણી થયેલા વિ�દ્યાથvઓએ મેળ�ેલી પદ�ી યજુીસી અવિધવિનયમ-

2009 ની જોગ�ાઈ અનસુાર છે કે કેમ ત ેઅંગેના યજુીસીના F.No. 1-1/2002 (P5) pt. file-III,  તા.
28/09/2009 ના પત્ર અન્�યે તૈયાર કરેલા પત્રક બાબત. (પરિરવિર્શષ્ટ-6)

ઠરા�-13 અનપુારંગત / વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત માટે નોંધણી થયેલા વિ�દ્યાથvઓએ મેળ�ેલી પદ�ી યજુીસી અવિધવિનયમ-

2009 ની જોગ�ાઈ અનસુાર છે કે કેમ ત ેઅંગેના યજુીસીના F.No. 1-1/2002 (P5) pt. file-III,  તા.
28/09/2009 ના પત્ર અન્�યે તૈયાર કરેલા પત્રકન ેમજૂંર કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-14 સમાજકાય� પારંગત સત્ર-1  તથા સત્ર-3 ના અભ્યાસક્રમમા ં કર�ામાં આ�ેલા  સધુારા�ધારા અંગે
વિ�ભાગીય અધ્યક્ષશ્રીના તા. 19/07/2013 ના પત્ર બાબતે. (પરિરવિર્શષ્ટ-7) 

ઠરા�-14 સમાજકાય� પારંગત સત્ર-1  તથા સત્ર-3 ના અભ્યાસક્રમમા ંકર�ામાં આ�ેલા સધુારા�ધારાને મજૂંર
કર�ામા ં આવ્યો.  બહારના વિનષ્ણાતોની યોગ્યતા અન ે સપંણૂ� મારિહતી (CV)  મેળ��ાનુ ં તથા તમેને
ચકૂ��ાના થતા પરુસ્કારની રકમ સમાજકાય� વિ�ભાગ નક્કી કરીને પરીક્ષા વિ�ભાગને મોકલી આપ ેતમે
ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-15 એવિપ્રલ-2013 ની સત્રાતં પરીક્ષામા ં વિ�વિ�ધ મહાવિ�દ્યાલય /  વિ�ભાગો દ્વારા વિ�દ્યાથvઓને આપ�ામાં
આ�ેલી સમહૂજી�ન શ્રેણી બાબતે. (પરિરવિર્શષ્ટ-8)

ઠરા�-15 એવિપ્રલ-2013 ની સત્રાતં પરીક્ષામા ં વિ�વિ�ધ મહાવિ�દ્યાલય /  વિ�ભાગો દ્વારા વિ�દ્યાથvઓને આપ�ામાં
આ�ેલી સમહૂજી�ન શ્રેણી બાબતે દરેક વિ�ભાગીય અધ્યક્ષોએ અધ્યાપકો સાથે બેઠક કરી આ અંગે પનુઃ
ચચા�વિ�ચારણા કરી તે અંગેનો મસુદ્દો /  અહ�ેાલ મોકલી આપ�ાનુ ં ઠરા��ામા ં આવ્યુ.ં   આગામી
બેઠકમા ંઆ મદેુ્દ ચચા� કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-16 સકૂ્ષ્મજી�ાણવુિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ,  સાદરા ખાતે વિનમ્નશ્રેણી કારકુન શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર બાલભુાઈ સોલકંીને
પારંગત (પત્રાચાર) કક્ષાએ “ગાધંીવિ�ચાર અને સામાજિજકવિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ંઆગળ અભ્યાસ કર�ા માટે
આપેલી સમંવિતની નોંધ લે�ા અંગે.  
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ઠરા�-16 સકૂ્ષ્મજી�ાણવુિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ,  સાદરા ખાતે વિનમ્નશ્રેણી કારકુન શ્રી જીતેન્દ્રકુમાર બાલભુાઈ સોલકંીને
પારંગત (પત્રાચાર) કક્ષાએ “ગાધંીવિ�ચાર અને સામાજિજકવિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ંઆગળ અભ્યાસ કર�ા માટે
આપેલી સમંવિતની નોંધ લે�ામા ંઆ�ી. 
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કાય�-17 યજુીસી અવિધવિનયમ-2009  અંતગ�ત અનપુારંગત કક્ષાએ “સમાજકાય�” વિ�ર્ષયના વિ�દ્યાથv સરેુર્શકુમાર
સોલકંીને ચાર સત્ર પણૂ� થયા પછી એક માસના આપેલા મદુત �ધારાની નોંધ લે�ા અંગે. 

ઠરા�-17 યજુીસી અવિધવિનયમ-2009  અંતગ�ત અનપુારંગત કક્ષાએ “સમાજકાય�” વિ�ર્ષયના વિ�દ્યાથv સરેુર્શકુમાર
સોલકંીને ચાર સત્ર પણૂ� થયા પછી એક માસના આપેલા મદુત �ધારાની નોંધ લે�ામા ંઆ�ી. 

કાય�-18 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “ગ્રામવ્ય�સ્થાપન” વિ�ર્ષયના વિ�દ્યાવિથ�ની લિલપ્સા રા�લને આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ વિ�દ્યાસભાની મજૂંરીની અપેક્ષાએ પાચંમા �ર્ષ� માટે આપેલા મદુત �ધારાની નોંધ લે�ા
અંગે. 

ઠરા�-18 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “ગ્રામવ્ય�સ્થાપન” વિ�ર્ષયના વિ�દ્યાવિથ�ની લિલપ્સા રા�લને આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ વિ�દ્યાસભાની મજૂંરીની અપેક્ષાએ પાચંમા �ર્ષ� માટે આપેલા મદુત �ધારાની નોંધ
લે�ામા ંઆ�ી. 

કાય�-19 તા. 14/03/2013 ના રોજ મળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-5 (પ્રથમ સત્રમા ં નાપાસ વિ�દ્યાથv ત્રીજા
સત્રમા ંન જઈ ર્શકે ત�ેા ક્રવિમક ઠરા�)નો અમલ જૂન-2013 મા ંપ્ર�ેર્શ લેનારા વિ�દ્યાથvઓથી કર�ા નોંધ
લે�ા બાબતે. 

ઠરા�-19 તા. 14/03/2013 ના રોજ મળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-5 (પ્રથમ સત્રમા ં નાપાસ વિ�દ્યાથv ત્રીજા
સત્રમા ંન જઈ ર્શકે ત�ેા ક્રવિમક ઠરા�)નો અમલ જૂન-2013 મા ંપ્ર�ેર્શ લેનારા વિ�દ્યાથvઓથી કર�ાની
નોંધ લે�ામા ંઆ�ી. 

કાય�-20 �ર્ષ� 2013-14 થી ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠમા ંઅભ્યાસ કરતા કોઈપણ વિ�દ્યાથv મોબાઈલ સાથે જો�ા મળર્શે
તો તે વિ�દ્યાથvનો પ્ર�ેર્શ રદ કર�ા બાબતે કુલસલિચ�શ્રીના તા.  03/07/2013 ના પત્ર જા.ન.ં

838/પરીક્ષા/2013-14 ના પત્ર બાબતે. (પરિરવિર્શષ્ટ-9) 

ઠરા�-20 �ર્ષ� 2013-14 થી ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠમા ંઅભ્યાસ કરતા કોઈપણ વિ�દ્યાથv મોબાઈલ સાથે જો�ા મળર્શે
તો તે વિ�દ્યાથvનો પ્ર�ેર્શ રદ કર�ા બાબતે કુલસલિચ�શ્રીના તા.  03/07/2013 ના પત્ર જા.ન.ં

838/પરીક્ષા/2013-14  પત્ર પાઠવ્યો હતો.  આ વિનયમ અંગે વિ�દ્યાપીઠ અને વિ�દ્યાથvઓ સાથ ેથયેલી
સમજૂતી અનસુાર આ સાથ ેરજૂ કર�ામા ંઆ�ેલા વિનયમોને અમલી કર�ા બહાલી આપ�ામા ંઆ�ી. 

વિ�દ્યાથv પ્રવિતવિનવિધ મડંળ,  અમદા�ાદ પરિરસર અને ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ �ચ્ચે મોબાઈલ રાખ�ા,  �ાપર�ા,
વિનયમભગં અને તેના વિનયમભગંની કાય��ાહી, સજા વિ�ગેરે અંગેની સમજૂતી.

– ક્યા ંમોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ થઈ શકશે. 
* કન્યા છાત્રાલયમા ંમખુ્ય દર�ાજાની અંદર. 

* અનસુ્નાતક છાત્રાલયમા ંબમ્પની અંદર. 

* પ્રાણજી�ન છાત્રાલયમા ંમખુ્ય દર�ાજાઓની અંદર.  

– છાત્રાલયમા ંક્યા ંસ્થળે અને સમયે મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ ન કર	ો. 
* પ્રાથ�ના અને શ્રમકાય�મા.ં 
*   ભોજન સમયે. 
* જાહરે વિમરિટંગ, સેવિમનાર, કાય�ક્રમોમાં
*   છાત્રાલયની ઑરિફસમા.ં

3. અહ	ેાલ તા. 25-09-2013.doc (6)



– મોબાઈલ ફોન અંગેની શરતો. 
* છાત્રાલયમા ંઔલિચત્યપણૂ� મોબાઈલનો ઉપયોગ કર�ો. 
* મોબાઈલ હમંેર્શા ંસાઈલેન્ટમા ંરાખ�ો. 
* મોબાઈલની સપંણૂ� જ�ાબદારી વિ�દ્યાથvની પોતાની રહરે્શે, તે અંગે કોઈપણ પ્રકારની ફરિરયાદ કર�ી નરિહ. 

* વિ�દ્યાથv મોબાઈલના વિનયમભગં ન કરે તેની તકેદારી વિ�દ્યાથv પ્રવિતવિનવિધઓ રાખર્શે.  વિ�દ્યાથv પ્રવિતવિનવિધ વિનયમભગં
કરનાર વિ�દ્યાથvની જાણકારી મેળ�ી કાય��ાહી કરર્શે. 

* મોબાઈલ અંગેની હરેાનગવિત માટે કોઈ વિ�દ્યાથv ભાઈ – બહનેની ફરિરયાદ આ�ર્શે તો તે અંગે વિ�દ્યાથv પ્રવિતવિનવિધ મડંળ
તે માટેની સત્યતા તપાસર્શે અને જો યોગ્ય ફરિરયાદ હર્શે તો તે વિ�દ્યાથv ભાઈ – બહનેને એક મરિહના સધુી ગાધંીમલૂ્યો
આધારિરત રચનાત્મક કાય�મા ંજોડ�ા. 

* ર્શૈક્ષલિણકકાય� જે�ા ં કે પ્ર�ાસ,  પદયાત્રા,  કેન્દ્રવિન�ાસ,  કે્ષત્રકાય� સાથે જોડાયેલા વિ�દ્યાથvઓ માટેના વિનયમો અધ્યક્ષ /

આચાય� / સયંોજક / વિનયામક નક્કી કરે તે પ્રમાણે રહરે્શે. 
* હોસ્ટેલના ંબધા જ રૂમમા ંસ્�ીચ અને પ્લગ નાખી આપ�ા, જેના કારણે મોબાઈલ તેમજ લેપટોપ પણ ચાર્જ થઈ ર્શકર્શે

અને મચ્છરો માટેની રીરિફલ પણ લગાડી ર્શકાર્શ.ે 

* હોસ્ટેલમા ંમોબાઈલનો ઉપયોગ રાવિત્રના 11-00 �ાગ્યા સધુી થઈ ર્શકર્શે. અલિગયાર પછી છાત્રાલયમા ંચોક્કસ સ્થળે જ
�ાપરી ર્શકાર્શ.ે જે માટે રૂમ / જગ્યા નક્કી કર�ા. 

* આ વિનયમો તા. 16/09/2013 થી લાગ ુપડર્શે. 
* આ પ્રવિતવિનવિધ મડંળ વિનણ�ય લે�ામા ંવિનષ્ફળ જાય તો તે અંગે ફેરવિ�ચારણા થર્શે. 

– મોબાઈલના વિનયમભગં અંગેની સજા.

* જે વિ�દ્યાથv મોબાઈલ ફોન અંગેના વિનયમનો ભગં કરે તે વિ�દ્યાથvનુ ંસત્ર નામજૂંર કરવુ.ં 

સાદરા / રાધંેજા ગ્રામસ�ેા કેન્દ્રના વિ�દ્યાથvઓ સાથે આન ેધ્યાને રાખીને આચારસરંિહતા બના��ામા ંઆ�ર્શે
તમે ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-21 નીચે દર્શા��ેલા સે�કશ્રીઓને તમેના નામ સામે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય તથા કક્ષાએ ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠમાં
માગ�દર્શ�ક તરીકે આપેલી મજૂંરીને બહાલી આપ�ા અંગે.

ક્રમ સે	કનુ ંનામ વિ	ષય કક્ષા
1. ડૉ. પ્રેમ આનદં વિમશ્ર

મદદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, ર્શાવંિત સરં્શોધન કેન્દ્ર, અમદા�ાદ.

 -  ગાધંીવિ�ચાર
 -  ર્શાવંિત સરં્શોધન

વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત

2. ડૉ. ગગન લિબહારી
સહ-પ્રાધ્યાપક, સેન્ટર ફોર સોશ્યલ સ્ટડીઝ, સરુત.

અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત

3. ડૉ. આકાર્શ આચાય�
સહ-પ્રાધ્યાપક, સેન્ટર ફોર સોશ્યલ સ્ટડીઝ, સરુત.

અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત

4. ડૉ. વિનલિખલ સમુતંરાય ભટ્ટ
અધ્યાપક, બાયોગેસ સરં્શોધન અને વિ�સ્તરણ એકમ, સાદરા. 

સકૂ્ષ્મજી�ાણવુિ�જ્ઞાન વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત

ઠરા�-21 ઉપરોક્ત સ�ેકશ્રીઓને તમેના નામ સામે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય તથા કક્ષાએ ગ.ૂ  વિ�.મા ં માગ�દર્શ�ક તરીકે
આપેલી મજૂંરીને બહાલી આ�ામા ંઆ�ી. 

�ધમુા ંડૉ.  ગગન લિબહારી તથા ડૉ.  આકાર્શ આચાય�નો માગ�દર્શ�ક તરીકેનો પરિરચય (CV) તથા
તમેના રસના વિ�ર્ષયકે્ષત્ર અંગેની મારિહતી પરીક્ષા વિ�ભાગ મેળ�ી અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગને મોકલી આપર્શે
તેવુ ંસચૂન કર�ામા ંઆવ્યુ.ં 
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કાય�-22 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “પત્રકારત્� અન ે સમહૂપ્રત્યાયન” વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્રમને
બહાલી આપ�ા અભ્યાસક્રમ વિ�કાસ એકમના સયંોજકશ્રીની દરખાસ્ત અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-10)

ઠરા�-22 અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ “પત્રકારત્� અન ે સમહૂપ્રત્યાયન” વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્રમને
બહાલી આપ�ામા ંઆ�ી. 

કાય�-23 ગલિણત /  આંકડાર્શાસ્ત્ર /  �ાલિણજ્ય ગલિણત વિ�ર્ષય સાથ ે ધોરણ-12  પાસ વિ�દ્યાથvઓ માટે પાચં 	ષ3નો
સકંલિલત એમ.સી.એ. અભ્યાસક્રમ ર્શરૂ કર�ા કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન વિ�ભાગના અધ્યક્ષશ્રીની દરખાસ્ત બાબતે.
(પરિરવિર્શષ્ટ-11) 

ઠરા�-23 ગલિણત /  આંકડાર્શાસ્ત્ર /  �ાલિણજ્ય ગલિણત વિ�ર્ષય સાથ ે ધોરણ-12  પાસ વિ�દ્યાથvઓ માટે પાચં 	ષ3નો
સકંલિલત એમ.સી.એ.  અભ્યાસક્રમ ર્શરૂ કર�ા માટે કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગે AICTE મા ંમજૂંરી અથy કાય��ાહી
કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

આ અભ્યાસ ર્શરૂ કર�ા માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી,  વ્ય�સ્થા,  અધ્યાપકોની જરૂરિરયાત �ગેરે
અંગેનો સમગ્ર અહ�ેાલ રજૂ કર�ાનુ ંઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં

કાય�-24 એમ.સી.એ. �ર્ષ�-2 ના સત્ર-4 મા ંઆ�તા �ૈકલ્પિલ્પક પ્રશ્નપત્ર (MCA-401 :.Artificial Intelligence)માં
કર�ામા ંઆ�ેલા સધુારાને મજૂંરી બાબતે. (પરિરવિર્શષ્ટ-12) 

ઠરા�-24 એમ.સી.એ. �ર્ષ�-2 ના સત્ર-4 મા ંઆ�તા �ૈકલ્પિલ્પક પ્રશ્નપત્ર (MCA-401: Artificial Intelligence)માં
કર�ામા ંઆ�ેલા સધુારાને મજૂંરી આપ�ામા ંઆ�ી. 

કાય�-25 કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન વિ�ભાગમા ંઅધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા શ્રી કમલેર્શકુમાર �.  સાળંુકેને “કમ્પ્યટૂર
વિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં �ર્ષ� પણૂ� થયા પછી ફરી નામ-નોંધણી અંગેની તમેની
અરજી બાબતે. 

ઠરા�-25 કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન વિ�ભાગમા ંઅધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા શ્રી કમલેર્શકુમાર �.  સાળંુકેને “કમ્પ્યટૂર
વિ�જ્ઞાન” વિ�ર્ષયમા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં �ર્ષ� પણૂ� થયા પછી ફરી નામ-નોંધણી કરા��ાની
મજૂંરી આપ�ામા ંઆ�ી.  ઉપરાતં નોંધણી તારીખથી �ધમુા ં�ધ ુચાર સત્રમા ંર્શોધવિનબધં રજૂ કર�ાનું
ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

કાય�-26 મ.  દે.  ગ્રામસ�ેા મહાવિ�દ્યાલય,  સાદરા ખાતે “વિનમ્ન શે્રણી કારકુન” તરીકે ફરજ બજા�તા          શ્રી
આર્શ� મહરે્શકુમાર ર્શાહની આગળ અભ્યાસ કર�ાની તમેની તા. 14-09-2013 ની અરજી અંગે. 

ઠરા�-26 મ.  દે.  ગ્રામસ�ેા મહાવિ�દ્યાલય,  સાદરા ખાતે વિનમ્ન શ્રેણી કારકુન તરીકે ફરજ બજા�તા શ્રી આર્શ�
મહરે્શકુમાર ર્શાહને ગજુરાત યવુિન�વિસ�ટી,  અમદા�ાદ ખાતે “�ાલિણજ્ય પારંગત (M.Com.)” કક્ષાનો
અભ્યાસ કર�ા માટે આ. કુલનાયકશ્રીએ આપેલી મજૂંરીની નોંધ લે�ામા ંઆ�ી.  

કાય�-27 અવિધવિનયમ-2009 મા ંસધુારા-�ધારા બાબત. 

ઠરા�-27 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત /  અનપુારંગત અંગે અવિધવિનયમ-2009 મા ંઅગાઉ વિ�દ્યાસભામા ંથયેલા ઠરા�ો સામેલ
કરીને અવિધવિનયમ સવિમવિત વિ�દ્યાસભાના તમામ સભ્યોન ે મોકલી આપ.ે  દરેક સભ્યશ્રી અવિધવિનયમના
તમામ પાસાનંો અભ્યાસ કરીન ેજરૂરી સધુારા-�ધારા સાથનેો મસુદ્દો તા. 01/11/2013 સધુી અવિધવિનયમ
સવિમવિતને મોકલી આપ.ે  અવિધવિનયમ સવિમવિત આ બધાનુ ંસકંલન કરીને ફરી આગામી વિ�દ્યાસભામા ંરજૂ
કરે તેમ ઠરા��ામા ંઆવ્યુ.ં 

 અંતે પ્રમખુશ્રીએ સ	3 સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરી બેઠક પરૂી થયેલી જાહરે કરી હતી.

તા. 03/10/2013 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)

3. અહ	ેાલ તા. 25-09-2013.doc (8)



  કુલસલિચ	

3. અહ	ેાલ તા. 25-09-2013.doc (9)


