
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 03/03/2014      ના     રોજ     મળેલી     વિ	દ્યાસભાનો     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની �ર્ષ� 2014 ׃ ની વિ�દ્યાસભાની પ્રથમ બેઠક કુલનાયક ડૉ.  સદુર્શ�ન આયગંારના
અધ્યક્ષસ્થાને    તા  . 03-03  -2014      ના      રોજ બપોરના     3-00       �ા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. શ્રી 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. જયપ્રકાર્શભાઈ પડંયા ׃ કા. આચાય�, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ
5. ડૉ. જ.નાદાસ સા�લિલયા ׃ સયંોજક, .. દે. ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.

6. ડૉ. રાજી�ભાઈ પટેલ ׃ ઇન્ચાર્જ, ગ્રા.વ્ય�સ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર,  રાધંેજા
કા. સયંોજક, .. દે. ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય, રાધંેજા

7. ડૉ. સધં્યાબહને ઠાકર ׃ પ્રાધ્યાપક, આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ કાય� વિ�ભાગ, અ.દા�ાદ.

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

9. ડૉ. જર્શ�તંભાઈ પડંયા ׃ અધ્યક્ષ, રિહન્દી વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

10. ડૉ. .હબેબૂભાઈ દેસાઈ ׃ અધ્યક્ષ, ઇવિતહાસ અન ેસસં્કૃવિત વિ�ભાગ, .. દે. સ. .હા., અ.દા�ાદ
11. ડૉ. વિનવિ.ર્ષાબહને શકુ્લ ׃ અધ્યક્ષ, અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

12. ડૉ. .હરે્શભાઈ ગા.ીત ׃ કા. અધ્યક્ષ, સ.ાજર્શાસ્ત્ર અને સ.ાજ.ાન�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�.,

13. ડૉ. આનદંીબહને પટેલ ׃ કા. અધ્યક્ષ, સ.ાજકાય� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

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

15. ડૉ. અજયભાઈ પરીખ ׃ ઇન્ચાર્જ, કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ.

16. ડૉ. વિ�નોદભાઈ પાડંેય .અધ્યક્ષ, પત્રકારત્� વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ ׃

17.  શ્રી ભારતીબહને દેસાઈ ׃ કા. અધ્યક્ષ, ગ્રથંાલય વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ
18. ડૉ. ભરતભાઈ જોર્શી ׃ પ્રાધ્યાપક, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂ વિ�., અ.દા�ાદ
19. ડૉ. છનાભાઈ ભીંસરા ׃ .દદનીર્શ પ્રાધ્યાપક, વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ.દા�ાદ.

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

21. ડૉ. રંજના હરીર્શ ׃ સભ્ય, આંબા�ાડી, અ.દા�ાદ.

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

આ બેઠક.ા ંડૉ. આરતીબહને વિ�નોદચદં્ર પટેલ (વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ.દા�ાદ) આ.વંિત્રત તરીકે
ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા હતા.  

ઉપરોક્ત બેઠક.ા ં (1) ડૉ.  હરિરભાઈ પટેલ (સયંોજક,  અભ્યાસક્ર. વિ�કાસ એક.,  ગ.ૂવિ�.,  અ.દા�ાદ),
(2)  ડૉ.  પ્રદીપભાઈ આચાય� (ઇન્ચાર્જ,  વિ�જ્ઞાન એક.,  ..  દે.  ગ્રા.સે�ા .હાવિ�દ્યાલય,  સાદરા),  (3)  ડૉ.
કનયૈાલાલ નાયક (સયંોજક, .. દે. ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય, સાદરા), (4) ડૉ. કે. કે. ખખ્ખર (સભ્ય, પ�ૂ� પ્રાધ્યાપક,

અથ�ર્શાસ્ત્ર વિ�ભાગ,  સૌ.  યવુિન.,  રાજકોટ)  તથા (5)  ડૉ.  ભદ્રાય ુ �ચ્છરાજાની (સભ્ય,  પ�ૂ� વિનયા.ક,  એકેડવેિ.ક સ્ટાફ
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કોલેજ,  રાજકોટ) ઉપસ્થિસ્થત ન રહ�ેા અંગે અગાઉથી જાણ કરી હતી. તે.ની આ રજા .જૂંર કર�ા.ા ંઆ�ી. 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. 25/09/2013 ની બેઠકની અહ�ેાલનોંધને બહાલી આપ�ી.
ઠરા�-1 ગઈ તા. 25/09/2013 ના રોજ .ળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોનો અહ�ેાલ તા. 07/10/2013 ના રોજ

.ોકલી આપ�ા.ા ંઆવ્યો હતો. તે.ા ંઠરા� ન.ં-14 .ા ંજરૂરી સધુારા કરી બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 
ઠરા	  -14   ׃   સ.ાજકાય� પારંગત સત્ર-1  તથા સત્ર-3 ના અભ્યાસક્ર..ા ં કર�ા.ાં  આ�ેલા

સધુારા�ધારાન ે .જૂંર કર�ા.ા ં આવ્યો.  તે.ા ં નીચે દર્શા��ેલા મદુ્દાઓન ે આ.જે કર�ાનું
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં

(1) સ.ાજકાય� પારંગત સત્ર-3 ના પાઠયક્ર. ‘SW-302 ׃ સકંલિલત અલિભગ.’ ને સત્ર-2 .ા ંતબદીલ
કરી ‘SW-201 ׃ સકંલિલત અલિભગ.’ કર�ા.ા ંઆવ્યુ.ં  

(3) સ.ાજકાય� પારંગત સત્ર-2 ના પાઠયક્ર. ‘SW-201 ׃ વિ�કાસ અને સા.ાજિજક સ.સ્યાઓ’ ને સત્ર-

3 .ા ંતબદીલ કરી ‘SW-302 ׃ વિ�કાસ અને સા.ાજિજક સ.સ્યાઓ’ કર�ા.ા ંઆવ્યુ.ં
(3) સત્ર-4 .ા ં ‘કે્ષત્રકાય�’ બદલે ‘SW-403 ે કેન્દ્રવિન�ાસ’ન ׃  એક .ાસના બદલે દોઢ .ાસનો

સ.યગાળો કર�ા.ા ંઆવ્યો.  

કાય� - 2 ગઈ તા. 25/09/2013 ની બેઠકની અ.લ�ારીનોંધ ધ્યાને લે�ા અંગે. (પરિરવિર્શષ્ટ-1)

ઠરા�-2 ગઈ તા. 25/09/2013 ના રોજ .ળેલી વિ�દ્યાસભાના ઠરા�ોની અ.લ�ારીનોંધ તા. 21/02/2014 ના
રોજ .ોકલી આપ�ા.ા ંઆ�ી હતી. તેની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી.

કાય� – 3 પ્રથ. સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા અગાઉ ‘સ્થળાતંર પ્ર.ાણપત્ર’ જ.ા કરા��ા તથા પ્ર�ેર્શ બાદ 30 રિદ�સ.ાં
‘યોગ્યતા પ્ર.ાણપત્ર’ કઢા�ી લે�ા અંગે પરીક્ષા વિ�ભાગની દરખાસ્ત બાબતે.

ઠરા�-3 પ્ર�ેર્શ .ેળવ્યાના 30  રિદ�સ.ા ં યોગ્યતા પ્ર.ાણપત્ર (એલિલજિજલિબલીટી સટp)  કઢા��ાનુ ં તથા પ્રથ.
સત્રની પરીક્ષાના આ�ેદનપત્ર સાથે સ્થળાતંર /  ફેરબદલી પ્ર.ાણપત્ર પરીક્ષા વિ�ભાગ.ા ંરજૂ કર�ાનું
અન ેઆનો અ.લ ન થાય તે�ા રિકસ્સા.ા ં વિ�દ્યાથqનો પ્ર�ેર્શ આપોઆપ સ્થલિગત થ�ાને પાત્ર છે ત.ે
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ ંઅને જેની જાણ વિ�દ્યાથqને .હાવિ�દ્યાલયના આચાય� / સયંોજક કરર્શે.

�ધ.ુા ંદરેક યવુિન�વિસsટીના કુલવિસચ�શ્રી / પરીક્ષા.તં્રીનીી બેઠક બોલા�ીને આંતરવિ�શ્વવિ�દ્યાલય
કક્ષાએ ‘સ્થળાતંર પ્ર.ાણપત્ર’ .ેળ��ાની કાય��ાહી થાય તે. ગોઠ��ાનુ ંસચૂન કર�ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 4 પદ�ીદાન સ.ારંભ.ા ં વિ�વિ�ધ વિ�ર્ષયો.ા ં આપ�ા.ા ં આ�તા ં સ�ુણ�ચદં્રકોનુ ં લખાણ ટૂંકા��ા અંગે
પરીક્ષા વિ�ભાગની દરખાસ્ત બાબતે. 

ઠરા�-4 પદ�ીદાન સ.ારંભ.ા ં વિ�વિ�ધ વિ�ર્ષયો.ા ં આપ�ા.ા ં આ�તા ‘રજતચદં્રક’ અને ‘સ	ુણ-ચદં્રક’ ઉપર
નીચેના ટૂંકા લખાણને મજૂંરી આપ	ાનુ ંઠરા		ામા ંઆવ્યુ.ં

ક્રમ અગાઉનુ ંલખાણ ટૂં કંુ લખાણ
1. ડૉ. મોહનભાઈના માતશૃ્રી સ્	. રાઈબહને કાશીરામભાઈ પટેલ

(રંગપરુ)ના ંસ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
વિશક્ષણ વિ	શારદ 

પરીક્ષામા ંપ્રથમ

સ્	. રાઈબહને કા. પટેલના ંસ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
વિશક્ષણ વિ	શારદ 

પરીક્ષામા ંપ્રથમ
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ક્રમ અગાઉનુ ંલખાણ ટૂં કંુ લખાણ
2. ડૉ.  આરતીબહને પટેલના માતશૃ્રી સ્	.  શારદાગૌરી પ્રહલાદ

કસ્	ેકરના સ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
વિશક્ષણ પારંગત
પરીક્ષામા ંપ્રથમ

સ્	. શારદાગૌરી પ્ર. કસ્	ેકરના સ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
વિશક્ષણ પારંગત
પરીક્ષામા ંપ્રથમ

3. ડૉ.  પ્ર	ીણ ગોરના માતશૃ્રી સ્	.  રૂક્ષ્મણીબહને જમનાશકંર ગોરના
સ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
હિહન્દી વિશક્ષા વિ	શારદ
પરીક્ષામા ંપ્રથમ

સ્	. રૂક્ષ્મણીબહને જ. ગોરના સ્મરણાથA
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
હિહન્દી વિશક્ષા વિ	શારદ
પરીક્ષામા ંપ્રથમ

4. ડૉ. ગિગરાબહને 	ોરાના પ.ૂ વિપતાશ્રી ચન્દ્રકાન્ત વ્રજલાલ 	ોરા
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
પારંગત - ગાધંીવિ	ચાર અને સામાજિજક વિ	જ્ઞાન
(ગાધંીજીના ંમળૂભતૂ પસુ્તકો)
વિ	ષયમા ંપ્રથમ

શ્રી ચન્દ્રકાન્ત વ્ર. 	ોરા
સ	ુણ-ચદં્રક - ૨૦૧૩
પારંગત-ગાધંીવિ	ચાર અને સામાજિજક વિ	જ્ઞાન
(ગાધંીજીના ંમળૂભતૂ પસુ્તકો)
વિ	ષયમા ંપ્રથમ

કાય� – 5 આજી�ન વિર્શક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગના પ્રાધ્યાપક અને વિનયા.કશ્રીના તા. 02/12/2013 ના પત્ર.ાં
દર્શા��ેલી નીચેની બે બાબતો અંગે..

(i) �ર્ષ�-2013 .ા ં .ોબાઈલના કારણે ‘પારંગત ׃ .ાન� સસંાધન વિ�કાસ અને વ્ય�સ્થાપન’ સત્ર-

1 ના ચાર વિ�દ્યાથqઓનો પ્ર�ેર્શ રદ કયા� બાદ થયેલા સ.ાધાન મજુબ સત્ર-2 .ા ં સીધો પ્ર�ેર્શ
આપ�ા અન ેતનેા સત્ર આયોજન બાબતે.

(ii) ઉપરોક્ત ચાર વિ�દ્યાથqઓ પૈકી બે વિ�દ્યાથqઓ જૂન-2014 .ા ંપ્ર�ેર્શ પરીક્ષા વિ�ના સત્ર-1 .ા ંપ્ર�ેર્શ
.ેળ��ા .ાગેં છે ત ેઅંગે.

ઠરા�-5 બે વિ�દ્યાથqઓને સત્ર-1 .ા ં જૂન-2014  થી પ્ર�ેર્શ પરીક્ષા વિસ�ાય સીધો પ્ર�ેર્શ આપ�ાનુ ં ઠરા��ા.ાં
આવ્યુ.ં  બીજા બે વિ�દ્યાથqઓ એવિપ્રલ-2014 ની બીજા સત્રની પરીક્ષા આપે,  ત્યારબાદ ન�ેમ્બર-2014 ની
પ્રથ. સત્રની પરીક્ષા આપી ર્શકર્શે. અન ેન�ેમ્બર-2015 .ા ંત્રીજા સત્રની પરીક્ષા આપર્શે. આ. (1) બીજુ ં
સત્ર (2) પ્રથ. સત્ર (3) ત્રીજુ ંસત્ર (4) ચોથુ ંસત્ર એ. ક્ર. રહરે્શે. ન�ેમ્બર-2014 થી એવિપ્રલ-2015 સધુીના
સ.યગાળા દરમ્યાન આ વિ�દ્યાથqઓને જરૂરત હોય તો વિ�દ્યાપીઠ કા. આપર્શે ત.ે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 6 પારંગત  (એ..એ.)  ‘અથ�ર્શાસ્ત્ર’  વિ�ર્ષય  સત્ર-4 .ાં  અભ્યાસ  કરતા  શ્રી  ભરતભાઈ  ગોવિ�ંદભાઈ
સોલકંીની અભ્યાસ કાય�ના સ.ય.ા ંમસુ્થિક્ત લે�ા અંગે તે.ની તા. 04/02/2014 ની અરજી અંગે. 

ઠરા�-6 અંવિત. સત્ર દરમ્યાન સરકારી સે�ા.ાં જોડાતા આ�ા વિ�દ્યાથqઓએ આંતરિરક તથા બાહ્ય પરીક્ષા
આપ�ાની રહરે્શ,ે  પણ સમહૂજી�ન,  ઉદ્યોગ �ગેરેના ગણુ અગાઉનાં સત્રોના ગણુના સરેરાર્શ ગણુ
આપ�ાના  રહરે્શે.  ઉપરાતં  પ્રોજેક્ટ  – કેન્દ્રવિન�ાસ �ગેરે  અનકુૂળતા  મજુબ પરૂા  કર�ા  (વિનયત
સ.ય.યા�દા.ા)ં અને ત્યા ંસધુી પરિરણા. અના.ત રાખ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય� – 7 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (�ર્ષ�-1).ા ં�ર્ષ�-2006 .ા ંપ્ર�ેર્શ લીધેલા અને અભ્યાસનો બ.ણો સ.યગાળો
પણૂ� થયા બાદ �ર્ષ�-3 .ાં નાપાસ થયેલા ‘અંગે્રજી’ વિ�ર્ષયની પરીક્ષા .ાટે સ.ંવિત આપ�ા ત.ેની
અરજી બાબત. 
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ક્ર. વિ�દ્યાથqનુ ંના. અભ્યાસક્ર.નુ ંના.
તથા વિ�ર્ષય

નાપાસ પ્રશ્નપત્રનું
ના.

નોંધ

1. રોરિહતકુ.ાર .ગંાભાઈ ચૌધરી સ. વિ�. વિ�ર્શારદ
(રિહન્દી)

અંગે્રજી ભાર્ષા-3 પોલીસ તાલી..ા ંહો�ાથી 
અભ્યાસનો સ.યગાળો પણૂ� 
થઈ ગયો હતો.2. ઇશ્વરભાઈ જેસગંભાઈ દેસાઈ સ. વિ�. વિ�ર્શારદ

(ગજુરાતી)
અંગે્રજી ભાર્ષા-3

ઠરા�-7 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (�ર્ષ�-1).ાં �ર્ષ�-2006 .ાં પ્ર�રે્શ લીધેલા ઉપરોક્ત વિ�દ્યાથqઓનો અભ્યાસનો
બ.ણો સ.યગાળો પણૂ� થયા બાદ �ર્ષ�-3 .ાં નાપાસ થયેલા ‘અંગે્રજી’ વિ�ર્ષયની પરીક્ષા આપ�ા
.ાટે સ.ંવિત આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 8 ય.ુજી.સી.ના પત્ર ન.ં F.No. 2308-2766/UGC/DEB/2013, તા. 14-10-2013 ના પત્ર અંગે.   (  પહિરવિશષ્ટ  -  
2)

ઠરા�-8 ય.ુજી.સી.ના પત્ર ન.ં  F.No.  2308-2766/UGC/DEB/2013,  તા.  14-10-2013 ના પત્રની નોંધ લે�ા.ાં
આ�ી. 

કાય� – 9 Rural Institute of Open Schooling ના પત્ર જા.  ન.ં 293/REC/RIOS/F-1/14, તા. 04/02/2014 ના પત્ર
અંગે. (  પહિરવિશષ્ટ  -3)  

ઠરા	-9 Rural  Institute  of  Open  Schooling ના પત્ર જા.  ન.ં  293/REC/RIOS/F-1/14,  તા.  04/02/2014 ના
પત્રની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી અને ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ.ા ંપ્ર�ેર્શ .ાટે ઓપન સ્કૂલના ંપ્ર.ાણપત્રોને .ાન્ય
ગણ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 10 તા.  25/09/2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-14  પ્ર.ાણે પારંગત સ.ાજકાય�ના સત્ર-1  અન ે સત્ર-3 .ાં
કાય�ર્શાળા પેટે બાહ્ય વિનષ્ણાતોન ે પરુસ્કારની રક. અને પ્ર�ાસખચ� ચકૂ��ા અંગે વિ�ભાગના
અધ્યક્ષશ્રીના સચૂનને આપેલી .જૂંરીને બહાલી અંગે. 

ઠરા�-10 તા.  25/09/2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-14  પ્ર.ાણે પારંગત સ.ાજકાય�ના સત્ર-1  અન ે સત્ર-3 .ાં
કાય�ર્શાળા પેટે બાહ્ય વિનષ્ણાતોન ે પરુસ્કારની રક. અને પ્ર�ાસખચ� ચકૂ��ા અંગે વિ�ભાગના
અધ્યક્ષશ્રીના નીચે પ્ર.ાણેના સચૂનને આપેલી .જૂંરીને બહાલી આપ�ા.ા ંઆ�ી. 

*  સત્ર-1 કુલ-3 .ોડયલુ – 7½ રિદ�સ  રિદ�સના રૂ. 2000/- લેખે ׃ 15,000/-

+ આ��ા – જ�ાનુ ંભાડું 2,000/-

(ખરેખર થાય ત)ે 

*  સત્ર-2 કુલ-2 .ોડયલુ – 5 રિદ�સ  રિદ�સના રૂ. 2000/- લેખે ׃ 10,000/-

+ આ��ા – જ�ાનુ ંભાડું 1,000/-

(ખરેખર થાય ત)ે 

સાધન-સા.ગ્રી ખચ� 1,000/-

કુલ ׃ 29,000/- 

કાય� – 11 ય.ુસી.ક.  વિ�ભાગ.ા ં “કમ્પ્યટૂર હાડ��ેર એન્ડ નેટ�ક�  ટેક્નોલોજી (CCHNT)” છ .ાસના પ્ર.ાણપત્ર
અભ્યાસક્ર.ન ેઆપેલી .જૂંરીને બહાલી આપ�ા બાબત. 

ઠરા�-11 ય.ુસી.ક.  વિ�ભાગ.ા ં “કમ્પ્યટૂર હાડ��ેર એન્ડ નેટ�ક�  ટેક્નોલોજી (CCHNT)” છ .ાસના પ્ર.ાણપત્ર
અભ્યાસક્ર.ન ેઆપેલી .જૂંરીને બહાલી આપ�ા આ�ી.
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કાય� – 12 નીચે દર્શા��ેલા અભ્યાસક્ર.ોને .જૂંરી આપ�ા બાબત..

ક્ર. .હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગ / કેન્દ્ર કક્ષા વિ�ર્ષય / અભ્યાસક્ર. 
1. ય.ુસી.ક. વિ�ભાગ, ગ.ૂ વિ�., 

અ.દા�ાદ
અન.ુ રિડપ્લો.ા અનસુ્નાતક રિડપ્લો.ા ઈન કમ્પ્યટૂર હાડ��ેર એન્ડ

નેટ�ક�ગ (P.G.D.C.H.N.)

2. .. દે. સ.ાજસે�ા .હાવિ�દ્યાલય, 

અ.દા�ાદ
અનપુારંગત

વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
સ.ાજકાય�  (કોસ��ક�)      
કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન 

3. .. દે. ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ .હાવિ�દ્યાલય, 

સાદરા
અનપુારંગત

વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ 

4. .. દે. ગ્રા.સે�ા .હાવિ�દ્યાલય, 

રાધંેજા
સ.ાજવિ�દ્યા
વિ�ર્શારદ

ગહૃવિ�જ્ઞાન

5. .. દે. ગ્રા.સે�ા .હાવિ�દ્યાલય, 

સાદરા / રાધંેજા
સ.ાજવિ�દ્યા
વિ�ર્શારદ

સ્પોકન ઈંગ્લીર્શ (અંગે્રજી) – સત્ર-5, 6 .ાટે 
(.રજિજયાત)

ઠરા�-12 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા અભ્યાસક્ર.ોને .જૂંરી આપ�ાનુ ં ઠરા��ા.ા ં આવ્યુ.ં  ઉપરાતં આ અભ્યાસક્ર.ો.ાં
ભાર્ષા અન ે જોડણી.ા ં સાથ� ગજુરાતી જોડણીકોર્શ મજુબ સધુારા – �ધારા કર�ાની તાકીદ કર�ા.ાં
આ�ી.  

કાય� – 13 નીચેના અધ્યાપકશ્રીઓને તે.ના ના. સા.ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય તથા જે તે કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકેની
આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે.

ક્ર. ના. કક્ષા વિ�ર્ષય .હા. / વિ�ભાગ
1. ડૉ. સભુાર્ષભાઈ ક. પાડંર અનપુારંગત સ.ાજર્શાસ્ત્ર .. દે. સ. .હાવિ�દ્યાલય, અ.દા�ાદ
2. ડૉ. શ્રીવિન�ાસ મવૂિતs 

દુગ્ગીરાલા 
વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત સકૂ્ષ્.જી�ાણવુિ�જ્ઞાન સકૂ્ષ્.જી�ાણવુિ�જ્ઞાન વિ�ભાગ,

બાયોગેસ સરં્શોધન કેન્દ્ર, સાદરા. 

ઠરા�-13 ઉપરોક્ત  અધ્યાપકશ્રીઓને  તે.ના  ના.  સા.ે  દર્શા��ેલા  વિ�ર્ષય તથા  જે તે  કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક
તરીકેની આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 14 નીચેના સ�ેકશ્રીઓને ત.ેના ના. સા.ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ંજે ત ેકક્ષાએ આગળ અભ્યાસ કર�ા .ાટે
આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે.  

ક્ર. ના. કક્ષા વિ�ર્ષય યવુિન�વિસsટી
1. શ્રી નયનકુ.ાર

ચી.નલાલ જોર્ષી
સ્નાતક 
(B.A.)

અથ�ર્શાસ્ત્ર ડૉ. બા. આં. ઓ. યવુિન�વિસsટી, 
અ.દા�ાદ. 

2. શ્રી ર.ેર્શભાઈ 
સો.ાભાઈ �ાઘેલા

પારંગત
(M.A.)

સ.ાજર્શાસ્ત્ર ડૉ. બા. આં. ઓ. યવુિન�વિસsટી, 
અ.દા�ાદ.

3. શ્રી .ોતીભાઈ રિહરાજી 
દેવુ

વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
(Ph.D.) 

ઇવિતહાસ સૌરાષ્ટ્ર યવુિન�વિસsટી, રાજકોટ. 

ઠરા�-14 ઉપરોક્ત સ�ેકશ્રીઓને ત.ેના ના. સા.ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ંજે ત ેકક્ષાએ આગળ અભ્યાસ કર�ા .ાટે
આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 
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કાય� – 15 ‘સ.ાજકાય�’ વિ�ર્ષય.ા ં અનપુારંગત કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા શ્રી સરેુર્શભાઈ સોલકંીને આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ ખાસ રિકસ્સા.ા ંઆપેલા બે .ાસના મદુત �ધારાની નોંધ અંગે. 

ઠરા�-15 ‘સ.ાજકાય�’ વિ�ર્ષય.ા ં અનપુારંગત કક્ષાએ અભ્યાસ કરતા શ્રી સરેુર્શભાઈ સોલકંીને આદરણીય
કુલનાયકશ્રીએ ખાસ રિકસ્સા.ા ંઆપેલા બે .ાસના મદુત �ધારાની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 16 નીચે દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથqઓને ત.ેની સા.ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ંવિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં.ા �ર્ષ� .ાટે
આપેલા મદુત �ધારાની .જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે. 

ક્રમ વિ	દ્યાથZનુ ંનામ વિ	ષય મહાવિ	દ્યાલય નામ-નોંધણી
તારીખ

1. જયેર્શભાઈ ગણપતભાઈ પર.ાર ર્શાવંિત અધ્યયન અને
સઘંર્ષ� વિન�ારણ

.હાદે� દેસાઈ સ.ાજસે�ા

.હાવિ�દ્યાલય, અ.દા�ાદ.

05/11/2009

2. પ્રવિ�ણકુ.ાર ફુલાભાઈ પરીખ ગાધંીવિ�ચાર 05/11/2009

ઠરા�-16 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથqઓને ત.ેની સા. ેદર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પાચં.ા �ર્ષ�
.ાટે આપેલા મદુત �ધારાની .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય�  - 17 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘ગજુરાતી’ વિ�ર્ષય.ા ંપાચં.ા �ર્ષ� .ાટે મદુત �ધારો .ેળ��ા અંગે સજંયકુ.ાર
બાબભુાઈ .ક�ાણાની અરજી બાબત.

ઠરા�-17 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘ગજુરાતી’ વિ�ર્ષય.ા ંઅભ્યાસ કરતા સજંયકુ.ાર બાબભુાઈ .ક�ાણાને પાચં.ા
�ર્ષ� .ાટે મદુત �ધારો આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય� – 18 નીચે દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથqઓને તે.ની સા.ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ંવિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ફરી ના. નોંધણી
.ાટે આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા અંગે. 

ક્રમ વિ	દ્યાથZનુ ંનામ વિ	ષય મહાવિ	દ્યાલય
1. હસમખુલાલ ર.ણલાલ પચંાલ સ.ાજર્શાસ્ત્ર .હાદે� દેસાઈ સ.ાજસે�ા .હાવિ�દ્યાલય, 

અ.દા�ાદ.2. જીતેન્દ્ર કર.ર્શીભાઈ ઢેબરીયા સ.ાજર્શાસ્ત્ર
3. રૂલિચતા દીપક ર્શાહ કમ્પ્યટૂર વિ�જ્ઞાન
4. ધ્રવુિતબહને એન. દેસાઈ ગ્રા.અથ�ર્શાસ્ત્ર

ઠરા�-18 ઉપરોક્ત દર્શા��ેલા વિ�દ્યાથqઓને તે.ની સા. ે દર્શા��ેલા વિ�ર્ષય.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ફરી ના.
નોંધણી .ાટે આપેલી .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 19 તા. 25/09/2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-27  મજુબ અવિધવિનય. 2009 .ા ંસધુારા – �ધારા કરીને
�ર્ષ�-2014 થી લાગ ુપાડ�ા અંગે.

ઠરા�-19 વિ�દ્યાચસ્પવિતના .ાગ�દર્શ�કની ર્શરતો.ા ં(1) સ્નાતક કક્ષાએ સહપ્રાધ્યાપકની કેટેગરી.ા ં10 �ર્ષ� અનભુ�
ઉ.ેર�ાનો ધ્યાને લે�ા.ા,ં  (2)  દરેક સત્રની ફી લે�ાની નોંધ મકૂ�ી,  (3) 31  .ાચ� સધુી.ા ં સધુારા-
�ધારા અવિધવિનય. સવિ.વિતને વિ�દ્યાસભાના સૌ સભ્યો .ોકલી આપે એ. ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં

કાય� – 20 દરેક અભ્યાસક્ર..ા ં બે – બે કે્રરિડટના બે થી ત્રણ પાઠયક્ર.ો કોઈપણ વિ�દ્યાથq .ાટે મકુ્ત રાખ�ા અંગે
ચચા�.

ઠરા�-20 દરેક અભ્યાસક્ર..ા ંબે – બે કે્રરિડટના બે થી ત્રણ પાઠયક્ર.ો કોઈપણ વિ�દ્યાથq .ાટે મકુ્ત વિ�ર્ષય રાખ�ા
અંગે દરેક વિ�ર્ષય / વિ�ભાગને પોતાની દરખાસ્ત સત્�રે તૈયાર કરી અભ્યાસક્ર. વિ�કાસ એક..ા ં.ોકલી
આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 
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કાય� – 21 પારંગત ‘પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન’ સત્ર-1 નુ ંપરીક્ષા આ�દેનપત્ર ભયા� બાદ પરીક્ષા.ા ંઉપસ્થિસ્થત
ન રહનેાર વિ�દ્યાથq રિહરેન દ�નેો ત ેપરીક્ષાનો પ્રયાસ ન ગણ�ા અંગેની અરજી બાબત. 

ઠરા�-21 (i) પારંગત ‘પત્રકારત્� અને સમહૂપ્રત્યાયન’ સત્ર-1 નુ ં પરીક્ષા આ�દેનપત્ર ભયા� બાદ પરીક્ષા.ાં
ઉપસ્થિસ્થત ન રહનેાર વિ�દ્યાથq રિહરેન દ�નેો ત ેપરીક્ષાનો પ્રયાસ ગણ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

(ii) કોઈપણ સત્રની સત્રાતં પરીક્ષા .ાટે વિ�દ્યાથq પરીક્ષા આ�ેદનપત્ર ભરે પરંત ુ સજંોગો�ર્શાત
પરીક્ષા આ�ેદનપત્ર મજુબના ત.ા. પાઠયક્ર.ોની પરીક્ષા ન આપ�ાની જાણ પરીક્ષા અગાઉ
પરીક્ષા વિ�ભાગને કરે તો તનેુ ં આ�ેદનપત્ર રદ ગણવુ ં અન ે વિ�દ્યાથqનો પ્રયાસ ન ગણ�ાનું
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 22 બે તકના અંતે ‘ગાધંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ અભ્યાસકાય�ના સરં્શોધન પદ્ધવિતના પાઠયક્ર..ાં
નાપાસ થનાર મરુિદતા વિ�દ્રોહીની ફેરતપાસ અંગેની તા. 07/02/2014ની અરજી બાબત.

ઠરા�-22 (i) બે તકના અંત ે‘ગાધંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય.ા ંવિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ અભ્યાસકાય�ના સરં્શોધન પદ્ધવિતના
પાઠયક્ર..ા ં નાપાસ થનાર મરુિદતા વિ�દ્રોહીની ફેરતપાસ અરજીને .ાન્ય રાખ�ાનુ ં ઠરા��ા.ાં
આવ્યુ.ં 

(ii) તા.  15/02/2011 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-14  (પરિરવિર્શષ્ટ-8  મદુ્દા ન.ં-D)  મજુબ વિ�ર્શારદ,

રિડપ્લો.ા,  પારંગતની સત્રાતં પરીક્ષા.ા ં .ાત્ર અંવિત. સત્ર કે જે.ા ં સૈદ્ધાવંિતક પાઠયક્ર.ો આ�તા
હોય ત.ેા ં જ ફેરતપાસની જોગ�ાઈ હતી.  પરંત ુ હ� ે એવિપ્રલ-2014 .ા ં અન ે તે પછી લે�ા.ાં
આ�નારી વિ�ર્શારદ, રિડપ્લો.ા, પારંગત, અનપુારંગત તથા વિ�દ્યા�ાચસ્પવિતની ત.ા. પરીક્ષા.ાં
વિ�દ્યાથqને ફેરતપાસ તથા ફેરગણતરીની તક આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  પ્રાયોલિગક,  વિનબધં,

પ્રોજેક્ટ, કે્ષત્રકાય� �ગેરેની ફેરતપાસ થઈ ર્શકર્શે નહીં. 
પરીક્ષા જાહરે થયા તારીખથી 10 રિદ�સ.ા ં ફેરતપાસ કે ફેરગણતરી .ાટેનુ ંઅરજીપત્ર સાથે

ફી ભરે એ�ા વિ�દ્યાથqઓને જ ફેરતપાસ કે ફેરગણતરીની તક આપ�ા.ા ંઆ�ર્શે. 

કાય� – 23 પારંગત .ાન�સસંાધન વિ�કાસ અને વ્ય�સ્થાપન વિ�દ્યાથqના .ાગ�દર્શ�ક અને ત.ેના ર્શોધવિનબધંના
કે્ષત્રોની યાદી બાબત. (  પરિરવિર્શષ્ટ  -4)  

ઠરા�-23 પારંગત .ાન�સસંાધન વિ�કાસ અને વ્ય�સ્થાપન વિ�દ્યાથqના .ાગ�દર્શ�ક અને ત.ેના ર્શોધવિનબધંના
કે્ષત્રોની યાદી .ાન્ય કર�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 24 અનપુારંગત /  વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પારિરતોવિર્ષક નક્કી કર�ા તથા ર્શોધવિનબધંના ગણુભારની રીતે
મલૂ્યાકંન અંગે.

ઠરા�-24 અત્યારે જે વિ�ર્ષય.ા ં અનપુારંગત કક્ષાએ પારિરતોવિર્ષકની સ�લત છે ત ે વિ�ર્ષયની પરા.ર્શ�ન સવિ.વિત
પારિરતોવિર્ષક .ાટે બાકી રહલેા ં�ર્ષ� સરિહત ન�ા �ર્ષ�ના વિ�દ્યાથqના ના. દર �ર્ષ� 31 ઑગસ્ટ સધુી .ોકલી
આપ.ે  �ળી,  અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત .ાટે પારિરતોવિર્ષકના દાન હ�ે પછી ન સ્�ીકાર�ાનું
ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય� – 25 તા. 25/09/2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-15  મજુબ વિ�દ્યાથqઓને આપ�ા.ા ંઆ�ેલી સમહૂજી�ન
શ્રેણી બાબતે વિ�ર્ષય વિ�ભાગ / .હાવિ�દ્યાલય તરફથી જરૂરી .ારિહતી બાકી હોઈ વિ�ચારણા અંગે.

ઠરા�-25 આ બાબતે વિ�ર્ષય વિ�ભાગ / .હાવિ�દ્યાલય અધ્યાપકો સાથ ે વિ�ચારણા કરી તા. 30 એવિપ્રલ સધુી સચૂનો
.ોકલી આપ ેત.ે ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

પ્રમખુશ્રીની મજૂંરીથી રજૂ થયેલા ંકાય"..... 
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કાય� – 26 સ્�લિણ�. ગજુરાત ર.ત યવુિન�વિસsટી.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકે ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ
.હાવિ�દ્યાલય, સાદરાના 5 અધ્યાપકોન ેસ�ેા આપ�ા .ાટેની .જૂંરી અંગે. 

ઠરા�-26 સ્�લિણ�. ગજુરાત ર.ત યવુિન�વિસsટી.ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ .ાગ�દર્શ�ક તરીકે ર્શારીરિરક વિર્શક્ષણ
.હાવિ�દ્યાલય,  સાદરાના 5  અધ્યાપકોન ેસ�ેા આપ�ા .ાટેની .જૂંરીને બહાલી આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ાં
આવ્યુ.ં  જે પ્રાધ્યાપકો પાસે અન્ય યવુિન�સ�ટીના બે વિ�દ્યાથqઓ હોય તેઓ ખાસ અપ�ાદ રૂપે સ્�લિણ�.
ગજુરાત ર.ત યવુિન�વિસsટીના વિ�દ્યાથq આ �ર્ષ� પરૂતા લઈ ર્શકર્શે.  

કાય� – 27 શ્રી અભય નારાયણ વિત્રપાઠીના વિ�દ્યા�ાચસ્થિસ્પતના અભ્યાસના સ.યગાળા અંગે. 

ઠરા�-27 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘ગાધંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય.ા ં અભ્યાસ કરતા ં શ્રી અભય નારાયણ વિત્રપાઠીને
પનુઃપ્ર�રે્શ આપી અભ્યાસ કર�ાની સ.ંવિત આપ�ા.ા ં આ�ી.  ચોથા સત્રને અંતે ર્શોધવિનબધં જ.ા
કરા��ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 28 સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ ‘ગ્રા.વિ�કાસ’ અભ્યાસક્ર.ને .જૂંરી આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-28 ..  દે.  ગ્રા.સ�ેા .હાવિ�દ્યાલય,  રાધંેજા ખાતે ચાલતા સ.ાજવિ�દ્યા વિ�ર્શારદ (B.S.Sc.)  ‘ગ્રા.વિ�કાસ’
વિ�ર્ષયના સત્ર-1 થી 6 ના ન�ા સધુારેલા અભ્યાસક્ર.ને .જૂંર રાખ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં   

કાય� – 29 અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘પ્રૌઢવિર્શક્ષણ’ તથા ‘�સવિત વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ની
અભ્યાસ સવિ.વિતને કુલનાયકશ્રીએ આપેલી .જૂંરીને બહાલી આપ�ા અંગે.

ઠરા�-29 અનપુારંગત અન ે વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘પ્રૌઢવિર્શક્ષણ’ તથા ‘�સવિત વિર્શક્ષણ’ વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર.ની
અભ્યાસ સવિ.વિતને આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ આપેલી સૈદ્ધાવંિતક .જૂંરીની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ી. 

કાય� – 30 ર્શૈક્ષલિણક �ર્ષ� 2014-15 થી કમ્પ્યટૂર વિ�વિનયોગ પારંગત (એ..સી.એ.)ના �ર્ષ�-2 .ા ંસીધા પ્ર�ેર્શ (Lateral

Entry) .ાટે વિ�ભાગીય અધ્યક્ષની અરજી અંગે. 

ઠરા�-30 ર્શૈક્ષલિણક �ર્ષ� 2014-15  થી કમ્પ્યટૂર વિ�વિનયોગ પારંગત (એ..સી.એ.)ના �ર્ષ�-2 .ા ં આ સાથે જોડેલા
પરિરવિર્શષ્ટ.ા ંદર્શા�વ્યા પ્ર.ાણે લાયકાત ધરા�તા વિ�દ્યાથqઓને સીધો પ્ર�ેર્શ આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં

કાય� – 31 તા. 10-06-2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-16 મજુબ સસં્થાગત રજા કઈ ગણ�ી તે અંગે. 

ઠરા�-31 તા.  10-06-2013 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-16  મજુબ સસં્થાગત રજા કઈ ગણ�ી તે અંગેના ..  દે.

સ.ાજસે�ા .હાવિ�દ્યાલયના આચાય�શ્રીના પત્રની નીચે મજુબની વિ�ગતને .ાન્ય રાખ�ાનુ ંઠરા��ા.ાં
આવ્યુ.ં 
(અ) ફરજ     પર     (  On Duty  )   
(1) આચાય� કે .નેેજ.ને્ટ દ્વારા વિ�દ્યાપીઠના, વિ�ભાગના કે .હાવિ�દ્યાલયના ંકોઈ કાય� અથ� અધ્યાપકને

બહાર .ોકલ�ા.ા ંઆ�.ે 

(2) વિ�ભાગના પ્રોજેક્ટ / પ્રોગ્રા.ની કા.ગીરી અથ� બહાર જ�ાનુ ંથાય. 

(3) ર્શૈક્ષલિણક કાય�ક્ર. – વિર્શલિબર, પ્ર�ાસ, પદયાત્રા કે કેન્દ્રવિન�ાસની મલુાકાતે બહાર જ�ાનુ ંથાય. 
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(બ) સસં્થાગત     રજા     (  Duty Leave  )   
(1) અધ્યાપક પપેર કાઢ�ા, તપાસ�ા, .ૌલિખક પરીક્ષા .ાટે જાય. 

(2) વિ�ર્ષય વિનષ્ણાત તરીકે ઈન્ટરવ્ય ૂલે�ા જાય. 

(3) અધ્યાપક વ્યાખ્યાન આપ�ા જાય. 

(4) અધ્યાપક સવેિ.નાર, કાય�ર્શાળા.ા ંભાગ લે�ા જાય. 

‘બ’ની રજાઓ 	ષ- દરમ્યાનની 10 ની મહત્તમ મયા-દા ઉપરાતં 	ધ ુ 4  રજા આચાય- /  સયંોજક 

આપી શકશે. 
(ક) ઓરિરએન્ટેર્શન,  રીફે્રર્શર અન ે તેની સ.કક્ષ ફેકલ્ટી ડ�ેલપ.ને્ટ પ્રોગ્રા. (એક અઠ�ારિડયા)  આ

પ્રકારની રજાને સસં્થાગત.ા ંના મકૂતા જુદુ ના. હોઈ ર્શકે. (સસં્થાગત કે ડયટુીલી�.ા ંસ.ા�રે્શ ન
કર�ો.) 

કાય� – 32 સત્રાતં પરીક્ષા.ા ંનાપાસ થનારા વિ�દ્યાથqઓનો પ્ર�ેર્શ રદ કર�ાના બદલે પ્ર�ેર્શ સ્થલિગત કર�ા અંગે
આચાય�શ્રી, .. દે. સ.ાજસે�ા .હાવિ�દ્યાલયની અરજી અંગે. 

ઠરા�-32 કોઈપણ સત્રાતં પરીક્ષા.ા ં નાપાસ થતા વિ�દ્યાથq ગ.ે તેટલી �ખત પરીક્ષા.ા ં બેસી ર્શકર્શે,  પરંત ુ તે
સ.યે જે અભ્યાસક્ર. અ.લી હર્શ ેતનેી જ પરીક્ષા આપી ર્શકર્શે. સત્રબઢતીના અગાઉના વિનય.ો અ.લી
રહરે્શે.  આ અંગેની આનસુાલંિગક સ્પષ્ટતાઓ પછીથી કર�ા.ા ંઆ�ર્શે.  આ ઠરા�નો અ.લ જૂન-2010 થી
લાગ ુપાડ�ા.ા ંઆ�ે તે. ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 33 ‘પારંગત ગં્રથાલય અને .ારિહતીવિ�જ્ઞાન’.ા ંપ્ર�ેર્શ પ્રરિક્રયા અગાઉ જે�ી કર�ા ગં્રથપાલશ્રીની અરજી અંગે.

ઠરા�-33 ‘પારંગત ગ્રથંાલય અને .ારિહતીવિ�જ્ઞાન’ના અભ્યાસક્ર..ા ંપ્ર�ેર્શ .ાટે પહલેાની જે. પ્રવિત�ર્ષ� પ્ર�ેર્શ
પ્રરિક્રયા કર�ી. અન ે�ધ.ુા ં�ધ ુ10 વિ�દ્યાથqઓને દર �ર્ષ� પ્ર�ેર્શ આપ�ાનુ ંઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 34 કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ દ્વારા .ોકલેલા સા.ાવિયકની યાદી અંગે. 

ઠરા�-34 કમ્પ્યટૂર વિ�ભાગ દ્વારા .ોકલેલા સા.ાવિયકની યાદી ધ્યાને લે�ા.ા ંઆ�ી અન ેબધા જ વિ�ભાગ તરફથી
આ�ી રીત ેપ્રરિક્રયા થાય તે. ઠરા��ા.ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય� – 35 ય.ુજી.સી. અવિધવિનય.-2009 વિસ�ાય વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પ્ર�ેર્શ અંગે. 

ઠરા�-35 50  �ર્ષ�થી �ધ ુ�યના વિ�દ્યાથqઓને કુલનાયકશ્રી ય.ુજી.સી.  અવિધવિનય.-2009  વિસ�ાય વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત
કક્ષાએ પ્ર�ેર્શની .જૂંરી આપી ર્શકર્શે ત.ે ઠરા��ા.ા ં આવ્યુ ં જે .ાટે નીચેના વિનય.ો .ાન્ય કર�ા.ાં
આવ્યા.  

(1) યજુીસી અવિધવિનય.-2009  વિસ�ાય વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ પ્ર�ેર્શ .ાટેની કાય��ાહી જાન્યઆુરી – ફેબ્રઆુરી તથા
જૂન – જુલાઈ એ. �ર્ષ�.ા ંબે �ાર કર�ાની રહરે્શે. 

(2) સબંવંિધત વિ�ર્ષય.ા ં પારંગતની પદ�ી.ા ં લઘતુ. 50  ટકા કે તેથી �ધ ુ ગણુ .ેળ�ેલા હો�ા જોઈએ.  જો કોઈ
ઉ.ેદ�ારે 49.50 કે તેથી �ધ ુગણુ .ેળવ્યા હોય તો તેને 50 ટકા ગણી લે�ા.ા ંઆ�ર્શે. 

(3) જે વિ�ર્ષય.ા ંપ્ર�ેર્શ લે�ા .ાગંતા હોય એ વિ�ર્ષય અને સરં્શોધનના વિ�ર્ષય.ા ંબહોળો અનભુ� હો�ો જોઈએ. 

(4) ઉ.ેદ�ારે કુલનાયકને અરજી કરીન ે.જૂંરી લે�ાની રહરે્શે. 
(5) જે ઉ.ેદ�ારોને .જૂંરી .ળે તે સ��એ પ્ર�ેર્શ પહલેા ં ગાધંીવિ�ચારની કસોટી અને જે ઉ.ેદ�ારોએ ગજૂરાત

વિ�દ્યાપીઠ.ા ંઅગાઉ અભ્યાસ ન કય� હોય તે.ણે કાતંણ કસોટી આપ�ાની રહરે્શે.  તે.ા ંપાસ થનાર ઉ.ેદ�ારોએ
વિનયત ફી ભરીને પ્ર�ેર્શ અરજીપત્ર ભર�ાનુ ંરહરે્શે. 

(6) અભ્યાસનો સ.યગાળો બે �ર્ષ� એટલે કે ચાર સત્રોનો ગણાર્શે.
(7) પ્ર�ેર્શપત્ર.ા ંઆપેલી સ.ય.યા�દા.ા ંપ્રથ. સત્રની ફી ભર�ાની રહરે્શે.  બાકીના સત્રોની ફી સત્ર ર્શરૂ થયે ત્રીસ

રિદ�સની .યા�દા.ા ંઅચકૂ ભર�ાની રહરે્શે. 
(8) ફી ભયા� પછી પ્રથ.સત્ર.ા ંતજ્જ્ઞો પાસે સરં્શોધન રૂપરેખા .જૂંર કરા��ાની રહરે્શે. 
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(9) દર છ .ાસે પ્રગવિત અહ�ેાલ અચકૂ રજૂ કર�ાના રહરે્શે. (લિબડાણ-2)

(10) સરં્શોધન પ્રસ્તા�ના,  ટૂંકસાર તથા ર્શોધવિનબધંના ગજુરાતી ટાઈપ .ાટે ‘શ્રવુિત’ /  રિહન્દી .ાટે ‘મગંલ’ તથા અંગે્રજી
.ાટે ‘ટાઈમ્સ ન્ય-ુરોમન’ ફોન્ટનો જ ઉપયોગ કર�ાનો રહરે્શે.  

(11) સરં્શોધન રૂપરેખા.ા ંસધુારો કર�ાનુ ંસચૂન હોય તો ઓછા.ા ંઓછા ત્રણ અને �ધ.ુા ં�ધ ુછ .ાસ.ા ંસધુારેલી
સરં્શોધન રૂપરેખા .જૂંર કરા��ાની રહરે્શે. તે. નહી કરનારનો પ્ર�ેર્શ આપોઆપ રદ ગણાર્શે.

(12) ર્શોધવિનબધં રજૂ કરતા પહલેા બે .ાસ અગાઉ વિનબધં જે ભાર્ષા.ા ંહોય તે ભાર્ષા.ા ંટૂંકસારની પાચં નકલો અને તે
વિસ�ાયની રિહન્દી / ગજુરાતી / અંગે્રજી પૈકી કોઈ એક ભાર્ષા.ા ંતેની ત્રણ નકલો રજૂ કર�ાની રહરે્શે. ર્શોધવિનબધં જે
ભાર્ષા.ા ંહોય તે ભાર્ષા.ા ંત્રણ અલગ અલગ પ્ર.ાણપત્રો કાચા બાઈન્ડીંગ સાથ ેમકૂ�ાના રહરે્શે. આ પ્ર.ાણપત્રનો
ઢાચંો જે તે .હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગ.ા ં.ળી રહરે્શે. 

(13) ચાર સત્ર પણૂ� થયે કાચા બાઈન્ડીંગ સાથે ર્શોધવિનબધંની ત્રણ નકલ પરીક્ષા વિ�ભાગ .ાટે રજૂ કર�ાની રહરે્શે.  જો
ચોથા સત્રના અંતે ર્શોધવિનબધં રજૂ કરી ન ર્શકે તો ત્રીજા �ર્ષ�ની મદુત �ધારા .ાટે હકદાર ગણાર્શે.  ચોથા �ર્ષ�ની
મદુત �ધારો જે તે વિ�ભાગ કે .હાવિ�દ્યાલયના �ડા આપી ર્શકર્શે.  પાચં.ા �ર્ષ�ની મદુત �ધારા .ાટે વિનયત
અરજીપત્રની સાથે પ્રગવિત અહ�ેાલ અને .ાગ�દર્શ�કની ભલા.ણ સાથ ે વિ�દ્યાસભાની .જૂંરી લે�ાની રહરે્શે.  પાચં.ા
�ર્ષ�ના અંતે ર્શોધવિનબધં રજૂ કરી ન ર્શકે તો ત્રીસ રિદ�સ.ા ંપનુઃ ના.-નોંધણી કરા��ાની રહરે્શે.  આ .ાટે બે �ર્ષ�
(ચાર સત્ર) .ળી ર્શકર્શે. પનુઃ ના.નોંધણી કરા�નાર ચોથા સત્ર.ા ંજ ર્શોધવિનબધં જ.ા કરા�ી ર્શકર્શે.  

(14) તજ્જ્ઞોના અહ�ેાલના આધારે જો ર્શોધવિનબધં સ્�ીકાય� હર્શે તો તેની .ૌલિખક પરીક્ષા ગોઠ��ા.ા ંઆ�ર્શે. 
(15) જો બનંે પરીક્ષકનો અહ�ેાલ નકારાત્.ક હર્શે તો આપોઆપ નોંધણી રદ ગણ�ા.ા ંઆ�ર્શે. આ .ાટે જરૂરી કાય��ાહી

કરી વિ�દ્યાસભા.ા ંતેની નોંધ લે�ા.ા ંઆ�ર્શે. 
(16) જો એક પરીક્ષક ર્શોધવિનબધં અસ્�ીકાય� કરે અને બીજા પરીક્ષક ર્શોધવિનબધં સ્�ીકાય� કરે તો આદરણીય

કુલનાયકશ્રી જે તજ્જ્ઞની વિન.ણકૂ કરે તે.ને ર્શોધવિનબધં મલૂ્યાકંન .ાટે .ોકલી આપ�ા.ા ંઆ�ર્શે. એ પરીક્ષકનો
અહ�ેાલ હકારાત્.ક હર્શે તો તેની .ૌલિખક પરીક્ષા ગોઠ��ા.ા ંઆ�ર્શે.  અન્યથા ક્ર. ન.ં-15 પ્ર.ાણે વિનય. લાગુ
પડર્શે.

(17) જો પરીક્ષક સધુારો .ાગેં તો એ સધુારો ર્શોધવિનબધં.ા ં સા.ેલ કરીને .ાગ�દર્શ�કના પ્ર.ાણપત્ર સાથે ર્શોધવિનબધં
જ.ા કરા��ાનો રહરે્શે.

(18) .ૌલિખક પરીક્ષા બાદ કાચા બાઈન્ડીંગ�ાળા ર્શોધવિનબધં પરીક્ષા વિ�ભાગ પાસેથી પરત .ેળ�ી દસ રિદ�સ.ા ંપાકા
બાઈન્ડીંગ સાથ ેર્શોધવિનબધં જ.ા કરા��ાનો રહરે્શે. ત્યાર બાદ જાહરેનામુ ંબહાર પાડ�ા.ા ંઆ�ર્શે. 

(19) દર �ર્ષ� ઓગસ્ટ .ાસ.ા ં પદ�ી .ાટે અરજીપત્ર ભર�ાના હોય છે.  જેની પદ�ી તે �ર્ષ� 18  ઓક્ટોબરના રોજ
આપ�ા.ા ંઆ�ર્શે.   

(20) ર્શોધવિનબધંનુ ંપરિરરૂપ લિબડાણ-3 પ્ર.ાણે રહરે્શે. 
(21) અભ્યાસકાય� દરવિ.યાન શદુ્ધ ખાદીના કપડા પહરે�ાના રહરે્શે.

પરીક્ષા વિ�ભાગ દ્વારા જૂના ં પ્રશ્નપત્રોન ે �ેબસાઈટ પર સલુભ કર�ાની કા.ગીરીને સૌ સભ્યોએ
સહર્ષ� આ�કારી અને અંતે પ્રમખુશ્રીએ સ	- સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરી બેઠક પરૂી થયેલી જાહરે કરી
હતી. 

તા. 18/03/2014 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસગિચ	
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