
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 12/08/2015      ના     રોજ     મળેલી     સ્થાયી     સવિમવિતનો     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની સ્થાયી સવિ�વિતની બેઠક તા  .  12-08  -2015      ને     બધુ	ારના   રોજ આદરણીય

કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતા�ા ંત�ેની કચેરી�ા ંબપોરે    3-00    �ાગ્યે �ળી હતી.  આ બેઠક�ા ંનીચેના સભ્યો ઉપસ્થિસ્થત

રહ્યા હતા.

1. ડૉ. અનાવિ�ક શાહ ׃ કુલનાયક, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ�દા�ાદ.

2. પ્રો. કનભુાઈ નાયક ׃ આચાય3, �. દે. સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય, અ�દા�ાદ. 

3. ડૉ. જયપ્રકાશ પડંયા ׃ આચાય3, વિશક્ષણ / હિહન્દી વિશક્ષક �હાવિ�દ્યાલય, અ�દા�ાદ.

4. ડૉ. રાજેન્દ્ર ખી�ાણી ׃ કુલસચિચ�, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ�દા�ાદ.

5. શ્રી રણછોડભાઈ ચૌહાણ ׃ પરીક્ષા�તં્રી, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ�દા�ાદ.

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

કાય3 – 1 તા.  21/07/2015ના રોજ �ળેલી સ્થાયી સવિ�વિતના અહ�ેાલનોંધ તથા અ�લ�ારીનોંધને બહાલી
આપ�ા અંગે. (પહિરવિશષ્ટ-1)  

ઠરા�-1 તા. 21-07-2015ની સ્થાયી સવિ�વિતનો અહ�ેાલ સૌ સભ્યોન ેતા. 25-07-2015ના રોજ �ોકલી આપ�ા�ાં
આવ્યો હતો. કોઈ સભ્ય તરફથી સધુારો સચૂ�ેલ ન હતો તથા આ બેઠક દરમ્યાન પણ કોઈ સચૂન થયુ ંન
હતુ.ં આથી અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ા�ા ંઆ�ી. 

તા.  21-07-2015ની સ્થાયી સવિ�વિતની અ�લ�ારીની નોંધ સૌ સભ્યોને તા. 05-08-2015ના
રોજ �ોકલી આપ�ા�ા ંઆ�ી હતી. બેઠક દરમ્યાન અ�લ�ારીનુ ં�ાચંન કરી નોંધ લે�ા�ા ંઆ�ી. જે�ાં
ફેકલ્ટીની પનુર3ચના �ાટે વિન�ાયેલી સવિ�વિતએ આપેલ અહ�ેાલને �ાન્ય કર�ા�ા ંઆવ્યો. (પહિરવિશષ્ટ-2)

કાય3 – 2 એ�.હિફલ. / પીએચ.ડી. પ્ર�ેશ પરીક્ષા �ાટે પ્રશ્નપત્ર તયૈાર કર�ા તથા તનેી ઉત્તર�હી ચકાસ�ા �ાટેના
પરુસ્કાર નક્કી કર�ા અંગે.

ઠરા�-2 એ�.હિફલ.  /  પીએચ.ડી.  પ્ર�ેશ પરીક્ષા �ાટે પ્રશ્નપત્ર તૈયાર કર�ા �ાટે પ્રશ્નપત્ર દીઠ રૂ.  500/-  અને
ઉત્તર�હી ચકાસ�ા �ાટે ન� (9) ઉત્તર�હી સધુી લઘતુ� રૂ. 100/- અને દશ (10) કે તથેી �ધ ુઉત્તર�હી
દીઠ રૂ. 10/- �હનેતાણ ુઆપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં આ ઠરા�નો અ�લ �ર્ષ3-2015ની પ્ર�ેશ પરીક્ષાથી
કર�ાનો રહશેે. 

કાય3 – 3 એ�.હિફલ.  અન ેપીએચ.ડી.�ા ંપ્ર�ેશ �ાટે એક જ વિ�દ્યાથW બે કે તેથી �ધ ુઅલગ અલગ વિ�ર્ષયો �ાટે
અરજીપત્ર રજૂ કરે ત ેઅંગે.

ઠરા�-3 એ�.હિફલ.  અન ેપીએચ.ડી.�ા ંપ્ર�ેશ �ાટે એક જ વિ�દ્યાથW બે કે તેથી �ધ ુઅલગ અલગ વિ�ર્ષયો �ાટે
અરજીપત્ર રજૂ કરે તો તે સ્�ીકાર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં આ �ાટે નીચે પ્ર�ાણે જોગ�ાઈ કર�ાની રહશેે.
(1) બે કે તથેી �ધ ુ વિ�ર્ષય �ાટે અરજીપત્ર રજૂ કરનાર વિ�દ્યાથWએ ‘ગાધંીવિ�ચાર’ની એક જ કો�ન

પરીક્ષા પાસ કર�ાની રહશેે. 
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(2) ‘ગાધંીવિ�ચાર’ની પરીક્ષા પાસ કયા3 પછી તે વિ�દ્યાથWએ જે વિ�ર્ષયો�ા ંપ્ર�ેશ લે�ાનો હોય તનેી
‘સશંોધન સજ્જતા’ પરીક્ષા આપ�ાની રહશેે. 

(3) વિ�દ્યાથWએ વિનયત સ�ય દરમ્યાન જે વિ�ર્ષયની પરીક્ષા જે બેઠક ઉપરથી આપી હોય ત ેપરૂી થાય કે
તરુત જ બીજા વિ�ર્ષયની પરીક્ષા ત ેજ બેઠક ઉપર આપ�ાની રહશેે.  

કાય3 – 4 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિશક્ષણશાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય�ા ં અભ્યાસ કરતી વિ�દ્યાવિથ_ની જાગવૃિતબહને પુજંાભાઈ
પર�ારની પાચં�ા �ર્ષ3 �ાટેની મદુત �ધારાની અરજી બાબત. 

ઠરા�-4 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિશક્ષણશાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય�ા ં અભ્યાસ કરતી વિ�દ્યાવિથ_ની જાગવૃિતબહને પુજંાભાઈ
પર�ારના પ્રગવિત અહ�ેાલ તથા �ાગ3દશ3કશ્રીની ભલા�ણના આધારે તે�ને પાચં�ા �ર્ષ3 �ાટે મદુત
�ધારી આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય3 – 5 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન’ વિ�ર્ષય�ા ંઅભ્યાસ કરતા વિ�દ્યાથW          કેતન
હર્ષ3દભાઈ �ેકહિરયાને સ્થાયી સવિ�વિતની �જૂંરીની અપેક્ષાએ પત્ર જા.ન.ં  754/પરીક્ષા/2015-16,  તા.
28/07/2015ના રોજ આપેલી પાચં�ા �ર્ષ3ની મદુત �ધારાને બહાલી આપ�ા બાબત.

ઠરા�-5 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન’ વિ�ર્ષય�ા ંઅભ્યાસ કરતા વિ�દ્યાથW          કેતન
હર્ષ3દભાઈ �ેકહિરયાને સ્થાયી સવિ�વિતની �જૂંરીની અપેક્ષાએ પત્ર જા.ન.ં  754/પરીક્ષા/2015-16,  તા.
28/07/2015ના રોજ આપેલી પાચં�ા �ર્ષ3ની મદુત �ધારાને બહાલી આપ�ા�ા ંઆ�ી. 

કાય3 – 6 �હાદે� દેસાઈ શારીહિરક વિશક્ષણ �હાવિ�દ્યાલય�ા ંસહ-પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા ં              ડૉ.
ગીતાબહને પટેલન ેએ�.હિફલ.  કક્ષાએ શારીહિરક વિશક્ષણ વિ�ર્ષય�ા ં�ાગ3દશ3ક તરીકે �ાન્યતા આપ�ા
બાબતે.

ઠરા�-6 ડૉ.  ગીતાબહને પટેલ સહ-પ્રાધ્યાપકનો હોદ્દો તથા Ph.D.ની લાયકાત ધરા� ે છે.  આથી વિ�દ્યાસભાના
ઠરા�ના આધારે ત�ેને ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ા ં M.Phil. કક્ષાએ ‘શારીહિરક વિશક્ષણ’ વિ�ર્ષય�ા ં�ાગ3દશ3ક
તરીકે �ાન્યતા આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં

પ્રમખુસ્થાનેથી રજૂ થયેલા કાય$ ׃  
કાય3 – 7 �.  દે.  ગ્રા�સ�ેા �હાવિ�દ્યાલય,  સાદરા ખાતે �દદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા           ડૉ.

વિ�ક્ર�વિસંહ અ�રા�ત તથા �.  દે.  ગ્રા�સે�ા �હાવિ�દ્યાલય,  રાધંેજા ખાતે �દદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે
ફરજ બજા�તા ડૉ. બાદર કુરેશીને અનકુ્ર�ે ‘ઇવિતહાસ’ તથા ‘સ�ાજકાય3’ વિ�ર્ષય�ા ંઅનપુારંગત કક્ષાએ
�ાગ3દશ3ક તરીકેની �ાન્યતા બાબતે. 

ઠરા�-7 �.  દે.  ગ્રા�સ�ેા �હાવિ�દ્યાલય,  સાદરા ખાતે �દદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા           ડૉ.
વિ�ક્ર�વિસંહ અ�રા�તની શૈક્ષચિણક લાયકાત,  શૈક્ષચિણક અનભુ�,  પારંગત કક્ષાએ તપાસ વિનબધં�ાં
�ાગ3દશ3ન આપીન ે ઉત્તીણ3 થયા હોય તે�ા વિ�દ્યાથWઓની સખં્યા તથા તે�ના સશંોધનપ્રપત્રો અંગે
તજ્જ્ઞશ્રીએ આપેલ હકારાત્�ક અહ�ેાલના આધારે તે�ને ‘ઇવિતહાસ’ વિ�ર્ષય�ા ંઅનપુારંગત કક્ષાએ
�ાગ3દશ3ક તરીકે �ાન્યતા આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

�. દે. ગ્રા�સ�ેા �હાવિ�દ્યાલય,  રાધંેજા ખાતે �દદનીશ પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા ડૉ.
બાદર કુરેશીના સશંોધનપ્રપત્રો અંગે તજ્જ્ઞશ્રીએ આપેલા અહ�ેાલના આધારે સ્થાયી સવિ�વિતએ ત�ેને
આગા�ી એક �ર્ષ3�ા ંસશંોધન સજ્જતા વિ�કસા�ી સારા સશંોધનપ્રપત્રો રજૂ કરે ત�ેી ભલા�ણ સવિ�વિતએ
કરી.  એ પછી ‘સ�ાજકાય3’ વિ�ર્ષય�ા ંઅનપુારંગત કક્ષાએ �ાગ3દશ3ક તરીકેની �ાન્યતા અંગે વિ�ચારણા
કર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય3 – 8 હિદલ્હી સ્થિસ્થત સીતારા� ચિlન્દાલ ફાઉન્ડેશન તરફથી ‘ગ્રા�વ્ય�સ્થાપન’ અનસુ્નાતક અભ્યાસક્ર� �ાટે
સ�ુણ3ચદં્રક પેટે �ળેલા �ધારાના રૂ. 1,00,000/- (એક લાખ)ના અનદુાનની નોંધ લે�ા અંગે. 
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ઠરા�-8 હિદલ્હી સ્થિસ્થત સીતારા� ચિlન્દાલ ફાઉન્ડેશન તરફથી ‘ગ્રા�વ્ય�સ્થાપન’ અનસુ્નાતક અભ્યાસક્ર� �ાટે
સ�ુણ3ચદં્રક પેટે રૂ. 1,00,000/- (ચેક ન.ં-569892,  તા. 03/08/2015)નુ ંઅનદુાન સ્�ીકાર�ાનુ ંઠરા��ા�ાં
આવ્યુ.ં 

આ સ�ુણ3ચદં્રક પેટે 5ગ્રા� (22  કેરેટ)  સોનુ,ં  10ગ્રા� ચાદંી તથા તે�ણે આપેલ હિડlાઈન
પ્ર�ાણે સ�ુણ3ચદં્રક તૈયાર કર�ાનો રહશેે. (પહિરવિશષ્ટ-3)

કાય3 – 9 �ર્ષ3-2016થી એ�.હિફલ. / પીએચ.ડી. અભ્યાસક્ર��ા ંપ્ર�ેશ �ાટે પ્ર�ેશ પસુ્તક નક્કી કર�ા બાબતે. 
ઠરા�-9 �ર્ષ3-2016થી એ�.હિફલ. / પીએચ.ડી. અભ્યાસક્ર��ા ંપ્ર�ેશ �ાટે પ્ર�ેશ પસુ્તક નક્કી કર�ા �ાટે નીચેના

સભ્યોની સવિ�વિત રચ�ા�ા ંઆ�ી. 
(1) ડૉ. સદુશ3ન આયાગંાર (પ�ૂ3 કુલનાયકશ્રી, ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ)

(2) પ્રો. કનભુાઈ નાયક (આચાય3, �. દે. સ�ાજસે�ા �હા., ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ) 

(3) ડૉ. પષુ્પાબહને �ોતીયાની (વિ�ભાગીય અધ્યક્ષા, ગાધંીદશ3ન / શાવંિત સશંોધન વિ�ભાગ)

પસદં કર�ા�ા ંઆ�નારંુ પસુ્તક ગજુરાતી /  હિહન્દી /  અંગે્રજી એ� ત્રણેય ભાર્ષા�ા ંઉપલબ્ધ
હોય તે ધ્યાને રાખીને નક્કી કર�ાનુ ંરહશેે. 

કાય3 – 10 શૈક્ષચિણક �ર્ષ3 2015-16 �ાટે સભંવિ�ત સત્રાતં આયોજન બાબતે.  
ઠરા�-10 શૈક્ષચિણક �ર્ષ3 2015-16 �ાટે સભંવિ�ત સત્રાતં આયોજનન ેબહાલી આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

આ �ર્ષo �ધ્યસત્ર રજાઓ તા. 29/08/2015ન ેશવિન�ારથી તા. 06/09/2015 ને રવિ��ાર સધુી
આપ�ાનુ ંનક્કી કર�ા�ા ંઆવ્યુ.ં  તા. 31/08/2015 તથા તા. 01/09/2015 એ� બે હિદ�સ સસં્થા તરફથી
તથા તા.  02,03,04/09/2015  એ� ત્રણ હિદ�સની રજા ભરપાઈ કરી આપ�ાની રહશેે.  કોઈપણ
�હાવિ�દ્યાલય કે વિ�ભાગ દ્વારા આ �ધ્યસત્ર રજાઓ�ા ંકોઈ ફેરફાર કરી શકાશે નહીં.  શૈક્ષચિણક સત્રાતં
આયોજન �ેબસાઈટ ઉપર મકૂ�ાનુ ંનક્કી કર�ા�ા ંઆવ્યુ.ં    

કાય3 – 11 આંતરવિ�દ્યાકીય શાખા (ઈન્ટરહિડસીપ્લીનરી)  અથ�ા બહુવિ�દ્યાકીય શાખા (�લ્ટીહિડસીપ્લીનરી)  �ાટે
સભંવિ�ત વિ�ર્ષયો નક્કી કર�ા બાબતે. 

ઠરા�-11 આંતરવિ�દ્યાકીય શાખા (ઈન્ટરહિડસીપ્લીનરી)  અથ�ા બહુવિ�દ્યાકીય શાખા (�લ્ટીહિડસીપ્લીનરી)      �ાટે
સભંવિ�ત વિ�ર્ષયો નક્કી કર�ા �ાટે નીચેની સવિ�વિત રચ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં સવિ�વિતએ      તા. 20-9-

2015 સધુી�ા ંઅહ�ેાલ આપ�ાનો રહશેે.  
(1) ડૉ. સદુશ3ન આયાગંાર (પ�ૂ3 કુલનાયકશ્રી, ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ)

(2) ડૉ. આરતીબહને કસ્�ેકર (પ્રાધ્યાપક, વિશક્ષણ �હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ) 

(3) ડૉ. દુગ્ગીરાલા શ્રીવિન�ાસ મવૂિત_ (પ્રાધ્યાપક, સકૂ્ષ્�જી�ાણવુિ�જ્ઞાન એક�, સાદરા) 
કાય3 – 12 ‘જૈનવિ�દ્યા’ વિ�ર્ષય�ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ �ાગ3દશ3ક તરીકેની �ાન્યતા �ાટે ડૉ.  પચૂિણx�ાબહને એસ.

�હતેાએ રજૂ કરેલા સશંોધનપ્રપત્રો અંગે તજ્જ્ઞશ્રીના અહ�ેાલ બાબતે. 
ઠરા�-12 ‘જૈનવિ�દ્યા’ વિ�ર્ષય�ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ �ાગ3દશ3ક તરીકેની �ાન્યતા �ાટે ડૉ.  પચૂિણx�ાબહને એસ.

�હતેાએ રજૂ કરેલા સશંોધનપ્રપત્રો અંગે તજ્જ્ઞશ્રીના અહ�ેાલની નોંધ લે�ા�ા ંઆ�ી. આગા�ી �ર્ષy�ાં
સશંોધન સજ્જતા વિ�કસા�ી સારા સશંોધનપ્રપત્રો રજૂ કરે ત�ેી ભલા�ણ સ્થાયી સવિ�વિતએ કરી. એ પછી
‘જૈનવિ�દ્યા’ વિ�ર્ષય�ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ �ાગ3દશ3ક તરીકેની �ાન્યતા �ાટે વિ�ચારણા કર�ાનું
ઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં  

આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ સચૂવ્યા પ્ર�ાણે �ર્ષ3-2016�ા ં એ�.હિફલ.  /  પીએચ.ડી.  પ્ર�ેશ
પરીક્ષા �ાટે પ્રથ� સશંોધન સજ્જતાની પરીક્ષા લે�ા અન ે તે�ા ં પાસ થનાર વિ�દ્યાથWની જ
ગાધંીવિ�ચારની પરીક્ષા લે�ા વિ�ચારણ કર�ા આગા�ી વિ�દ્યાસભા�ા ંકાય3 તરીકે લે�ા જણાવ્યુ.ં 

અંતે પ્રમખુશ્રીએ સ	1 સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરી બેઠક પરૂી થયેલી જાહરે કરી હતી. 

તા. 12/08/2015 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસચિચ	
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