
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 21/07/2015      ના     રોજ     મળેલી     સ્થાયી     સવિમવિતનો     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની સ્થાયી સવિ�વિતની બેઠક તા  .  21-07  -2015      ને     મગંળ	ારના   રોજ આદરણીય

કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતા�ા ં કુલનાયકના કાયા"લય�ા ંબપોરે    1-00     �ા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 ׃ આચાય", �. દે. સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય, અ�દા�ાદ. 

3. ડૉ. જયપ્રકાશ પડંયા ׃ આચાય", 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. 

કાય" – 1 તા. 25-05-2015 ની સ્થાયી સવિ�વિતના અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ા તથા તેની અ�લ�ારીની નોંધ
(પહિરવિશષ્ટ-1) ધ્યાને લે�ા અંગે.

ઠરા�-1 તા. 25-05-2015 ની સ્થાયી સવિ�વિતનો અહ�ેાલ સૌ સભ્યોન ેતા. 29-05-2015 ના રોજ જા.ન.ં 493 થી 497

દ્વારા �ોકલી આપ�ા�ા ં આવ્યો હતો.  કોઈ સભ્ય તરફથી સધુારો સચૂ�ેલ ન હતો.  તથા આ બેઠક
દરમ્યાન પણ કોઈ સચૂન થયુ ંન હત ુ.ં આથી અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ા�ા ંઆ�ી. 

તા. 25-05-2015 ની સ્થાયી સવિ�વિતની અ�લ�ારીની નોંધ સૌ સભ્યોને તા. 17-07-2015 ના
રોજ જા.ન.ં 676 થી 679 દ્વારા �ોકલી આપ�ા�ા ંઆ�ી હતી.  બેઠક દરમ્યાન અ�લ�ારીનુ ં�ાચંન કરી
નોંધ લે�ા�ા ંઆ�ી. 

કાય" – 2 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિશક્ષણશાસ્ત્ર’ વિ�ષય�ા ં �ષ"-2012 �ા ં પ્ર�ેશ �ેળ�ેલ વિ�જુભાઈ કાવંિતલાલ
�ક�ાણાને સત્ર-5 ની બાકી ફી ભર�ા બાબતે. 

ઠરા�-2 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘વિશક્ષણશાસ્ત્ર’ વિ�ષય�ા ં વિ�જુભાઈ કાવંિતલાલ �ક�ાણાએ સત્ર-5 ની ફી સત્ર પરંુૂ
થ�ા છતા ંભરી નથી. ઉપરાતં સત્ર-6 શરૂ થયા બાદ બ�ણી ફીનો સ�યગાળો થયો હો�ા છતા ંફી ભરી
નથી.  વિ�દ્યાથV ઈચ્છે તો આ બનંે સત્રની બ�ણી ફી ભરીને પ્ર�ેશ ચાલ ુ રાખી શકશે તેવુ ં ઠરા��ા�ાં
આવ્યુ.ં આ બાબતે �ાગ"દશ"કને જાણ કર�ાનુ ંપણ ઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય" – 3 �.  દે.  ગ્રા�સ�ેા �હાવિ�દ્યાલય,  રાધંેજા ખાતે �દદનીશ પ્રાધ્યાપક ડૉ.  અતલુભાઈ પર�ારને
વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ અન્ય યવુિન�વિસ[ટી�ા ં�ાગ"દશ"ક તરીકે સ�ેા આપ�ા �જૂંરી બાબતે. 

ઠરા�-3 ‘અંગે્રજી’ વિ�ષય�ા ંM.Phil. / Ph.D.ના અભ્યાસક્ર�ની વ્ય�સ્થા નથી. આથી વિ�દ્યાસભાના ઠરા� પ્ર�ાણે
અન્ય યવુિન�વિસ[ટી�ા ં�ાગ"દશ"ક બનતા પહલેા ંગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ા ંઆ વિ�ષય�ા ં          ડૉ. અતલુભાઈ
�ાગ"દશ"ક તરીકે �ાન્યતા �ેળ�ી શકે ત�ે નથી. આથી તેઓ જે યવુિન�વિસ[ટી�ા ંPh.D.ના �ાગ"દશ"ક તરીકે
�ાન્યતા �ેળ��ા �ાગતા હોય તેનો આ�વંિત્રત કરતો પત્ર રજૂ કરે પછીથી સ�ંવિત આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ાં
આવ્યુ.ં   
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કાય" – 4 વિ�વિ�ધ �હાવિ�દ્યાલય દ્વારા રજૂ થયેલા વિ�વિ�ધ અભ્યાસક્ર�ોની સા� ેદશા"વ્યા પ્ર�ાણે ઘટતુ ંકર�ા અંગે.

(પહિરવિશષ્ટ-2)

ઠરા�-4 વિ�વિ�ધ �હાવિ�દ્યાલય દ્વારા રજૂ થયેલા વિ�વિ�ધ અભ્યાસક્ર�ો અંગે પહિરવિશષ્ટ-2 �ા ં દશા"વ્યા પ્ર�ાણે
ઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય" – 5 તા. 10-06-2015 ના રોજ ગેર�ાજબી રીત-રસ� અંગે �ળેલી પેટાસવિ�વિતના અહ�ેાલની નોંધ લે�ા અંગે.

(પહિરવિશષ્ટ-3)

ઠરા�-5 તા. 10-06-2015 ના રોજ ગેર�ાજબી રીત-રસ� અંગે �ળેલી પેટાસવિ�વિતના અહ�ેાલની નોંધ લે�ા�ાં
આ�ી. 

કાય" – 6 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘શાવંિત સશંોધન’ વિ�ષય�ા ં અભ્યાસ કરતા પ્રવિ�ણ દુલેરા તથા ‘ઇવિતહાસ’
વિ�ષય�ા ંઅભ્યાસ કરતા અશોકભાઈ ભી�ાભાઈ રાઠોડની પાચં�ા ં�ષ"ની મદુત �ધારા બાબતે. 

ઠરા�-6 ઉપરોક્ત બનંે વિ�દ્યાથVના પ્રગવિત અહ�ેાલ સ�યસર �ળેલા છે તથા �ાગ"દશ"કની ભલા�ણ પણ મદુત
�ધારા �ાટે થયેલી છે.  આથી બનંે વિ�દ્યાથVઓને પાચં�ા ં�ષ" �ાટે મદુત �ધારો આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ાં
આવ્યુ.ં 

કાય" – 7 આઈ.એ.એ.ડી.(ઓડીટ)  ન�રંગપરુા,  અ�દા�ાદના પત્ર સદંભd �.  દે.  સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલયના
આચાય"શ્રીના તા. 17-06-2015 ના પત્ર બાબત. 

ઠરા�-7 �.  દે.  સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય તથા વિશક્ષણ �હાવિ�દ્યાયના આચાય"શ્રી તરફથી �ળેલ પત્રના આધારે
આ સાથ ેજોડેલ પહિરવિશષ્ટ પ્ર�ાણે જે ત ેવિ�દ્યાથVનો Ph.D.નો અભ્યાસ રદ કર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં આ
ઉપરાતં પહિરવિશષ્ટ પ્ર�ાણે જે વિ�દ્યાથVઓનો Ph.D.નો પ્ર�ેશ રદ થાય છે ત ેવિસ�ાયના અન્ય આ પ્રકારના
હિકસ્સા જે તે �હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગ�ા ંહોય તો ત�ેનો પણ પ્ર�ેશ રદ ગણ�ાનો રહશેે. આ અંગે પરીક્ષા
વિ�ભાગને જાણ કર�ાની રહશેે.  પહિરવિશષ્ટ  -4   પ્ર�ાણે Ph.D. કક્ષાએ રદ કરેલા વિ�દ્યાથVઓની યાદી
ઓહિડટન ે�ોકલી આપ�ાનુ ંનક્કી કર�ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય" – 8 તા. 24-04-2015 ના રોજ ફેકલ્ટીની પનુર"ચના �ાટે �ળેલી સવિ�વિતના અહ�ેાલ બાબત. 

ઠરા�-8 ફેકલ્ટીની પનુર"ચના �ાટે આદરણીય કુલનાયકશ્રી,  આચાય"શ્રી �.  દે.  સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય તથા
કુલસચિચ�શ્રી બેઠક કરી ઘટતુ ંકરશે તેવ ુઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય" – 9 નીચે દશા"�ેલ પ્રાધ્યાપકોન ે તે�ની સા�ે જણા�ેલ વિ�ષય�ા ં જે ત ે કક્ષાએ �ાગ"દશ"ક તરીકેની
�ાન્યતા આપ�ા બાબતે. 

ક્રમ પ્રાધ્યાપકનુ ંનામ મહાવિ	દ્યાલય હોદ્દો વિ	ષય માગ.દર્શ.ક તરીકેની વિ	ગત
1. ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી �.  દે.  ગ્રા�સે�ા

�હા., સાદરા
સહ-પ્રાધ્યાપક ઇવિતહાસ M.Phil. કક્ષાએ  �ાગ"દશ"ક  તરીકેની

�ાન્યતા આપ�ા બાબતે. 
2. ડૉ. અવિrન ચૌહાણ �.  દે.  સ�ાજસે�ા

�હા., અ�દા�ાદ 
સહ-પ્રાધ્યાપક પત્રકારત્� અને

સમહૂપ્રત્યાયન
Ph.D.  કક્ષાએ  �ાન્યતા �ાગ"દશ"ક
તરીકેની �ાન્યતા આપ�ા બાબતે.

ઠરા�-9   1) ડૉ. રાજેન્દ્ર જોષી સહ-પ્રાધ્યાપકનો હોદ્દો તથા Ph.D.ની લાયકાત ધરા� ેછે. આથી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ના
આધારે ત�ેને ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ા ં M.Phil. કક્ષાએ ‘ઇવિતહાસ’ વિ�ષય�ા ં �ાગ"દશ"ક તરીકે �ાન્યતા
આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં  

           2) ડૉ. અવિrન ચૌહાણની શૈક્ષચિણક લાયકાત, M.A. / M.Phil. કક્ષાએ શૈક્ષચિણક અનભુ� તથા ત ેબનંે કક્ષાએ
વિ�દ્યાથVઓને �ાગ"દશ"ન આપ્યુ ં હોય અન ે તે વિ�દ્યાથVઓ ઉત્તીણ" થયા હોય ત ે સખં્યા તથા ત�ેના છ
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સશંોધનપત્રો અંગે તજ્જ્ઞશ્રીએ આપેલ હકારાત્�ક અહ�ેાલના આધારે Ph.D. કક્ષાએ ‘પત્રકારત્� અને
સમહૂપ્રત્યાયન’ વિ�ષય�ા ં�ાગ"દશ"ક તરીકે �ાન્યતા આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

બેઠક દરમ્યાન નીચે પ્રમાણે નક્કી કર	ામા ંઆવ્યુ.ં 
(A) Ph.D.ના શોધવિનબધંના ઓપન �ાય�ા બાબતે.

(1) Ph.D. કક્ષાએ શોધવિનબધં પર ઓપન �ાય�ાનો અ�લ કર�ો. 
(2) ઓપન �ાય�ા �ાટે સલંગ્ન વિ�ભાગના અધ્યક્ષ,  પ્રાધ્યાપકો તથા સશંોધન સાથે જોડાયેલા

વિ�દ્યાથVઓને આ�વંિત્રત કર�ા.  
(3) ઓપન �ાય�ા�ા ંભાગ લેનાર દરેક પ્રાધ્યાપક તથા વિ�દ્યાથVઓની હાજરી લે�ા �ાટે દરેક વિ�ભાગે

રજીસ્ટરની જાળ�ણી કર�ી. આ રજિજસ્ટર પરથી હાજર રહલેા પ્રાધ્યાપકો તથા વિ�દ્યાથVઓની સખં્યાની
નકલ પરીક્ષા વિ�ભાગને અહ�ેાલ સાથ ે�ોકલી આપ�ાની રહશેે. 

(B) વિ�વિ�ધ અભ્યાસક્ર�ો�ા ંપ્ર�ેશ �ાટે એક અરજીપત્ર તયૈાર કરવુ.ં  અરજીપત્ર�ા ંઅભ્યાસક્ર�ોના કોહિડંગ અને
તેની વિ�ગત દશા"��ી. 

(C) અભ્યાસસવિ�વિતની બેઠક�ા ંઆ�વંિત્રત કર�ા�ા ંઆ�તા બાહ્ય તજ્જ્ઞશ્રીઓને રૂ. 500/-ના            બદલે રૂ.

1,000/-  પરુસ્કાર તરીકે તથા વિ�વિ�ધ સવિ�વિતઓ�ા ં આ�તા સભ્યોન ે સીટીંગ એલાઉન્સ પેટે રૂ.  1,000/-

આપ�ાનુ ંનક્કી કર�ા�ા ંઆવ્યુ.ં   
(D) B.A.ના ત્રણ �ષ"ના અભ્યાસક્ર��ા ંપ્રથ� �ષd દરેક વિ�દ્યાથVને એક સ�ાન (કો�ન)  વિ�ષયો તથા બીજા

�ષ"થી મખુ્ય વિ�ષય આપ�ા બાબતે વિ�ચારણા કર�ા સચૂન કર�ા�ા ંઆવ્યુ.ં વિ�દ્યાસભા�ા ંચચા" �ાટે નોંધ
તૈયાર કર�ી.  

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

તા. 22/07/2015 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસચિચ	
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