
જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ 
તા. 07-08-2018 ને મગંળવારના રોજ મળેલી થાયી સિમિતની બેઠકનો અહવાલ 

જૂરાત િવ ાપીઠની થાયી સિમિતની બેઠક તા. 07-08-2018 ને મગંળવારના રોજ આદરણીય 
ુલનાયક ીની અ ય તામા ં ુ ય કાયાલયના સિમિતખડંમા ં બપોર 4-00 વા યે મળ  હતી. આ 

બેઠકમા ંનીચેના સ યો ઉપ થત ર ા હતા.  
 
(1) ો. અનાિમક શાહ  ׃ ુલનાયક ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.  

(2) ડૉ. િનિમષા ુ લ  ׃ ડ ન, સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા, .ૂિવ., અમદાવાદ.  
(3) ડૉ. દુાસભાઈ કા ુ ા ׃ ડ ન, શાર રક િશ ણ અને રમતિવ ાન િવ ાશાખા, .ૂિવ., સાદરા.  

(4) ડૉ. િન ખલ ભ ડ ׃   ન, િવ ાન અને યો જતિવ ાન િવ ાશાખા, .ૂિવ., સાદરા.  

(5) ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક  ׃ સયંોજક ી, મ. દ. ામસેવા સં ુલ, .ૂિવ., સાદરા.  

(6) ડૉ. કમલેશભાઈ પટલ  ׃  સયંોજક ી, મ. દ. સમાજસવેા સં ુલ, .ૂિવ., અમદાવાદ 

(7) ડૉ. સં યાબહન ઠાકર : ડ ન, યાવસાિયક અ યાસ મ િવ ાશાખા, .ૂિવ., અમદાવાદ 

(8) ડૉ. જય કાશ પડં ા  : ડ ન, િશ ણ િવ ાશાખા, .ૂિવ., અમદાવાદ. 
(9) ડૉ. ેમઆનદં િમ ા : ડ ન, ગાધંીદશન અ યાસ મ િવ ાશાખા, .ૂિવ., અમદાવાદ.  

(10) ડૉ. ઉષાબહન ઉપા યાય : ડ ન, ભાષાઓ અન ેસા હ ય િવ ાશાખા, .ૂિવ., અમદાવાદ. 
(11) ડૉ. ધીરનભાઈ પટલ  : પર ા િનયામક, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ. 
(12) ડૉ. રા  ખીમાણી  ׃ ુલસ ચવ ી, જૂરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ. 
 

આ બેઠકમા ં ડૉ. રા વ પટલ, ડ ન, યવ થાપન અન ે ૌ ોગક િવ ાન િવ ાશાખા, .ૂિવ., રાધેં  
ઉપ થત ર ા ન  હતા તેમણે હાજર ન રહ  શકવાની ણ અગાઉથી કર  હતી. તમેની ગેરહાજર રહવાની ર  
મં ૂર કરવામા ંઆવી. િવ ાક ય શાખા તરફથી ડૉ. કૌિશક પટલ અને ઇ.મદદનીશ ુલસ ચવ ી હમતં 
ભાવસાર ઉપ થત ર ા હતા.   

 આ બેઠકમા ંર ૂ થયેલા ંકાય  ગે કરવામા ંઆવલેા ઠરાવો નીચે જુબ છે. 
કાય-1 નીચે દશાવલેા િવભાગોના ધુારા-વધારા કરલા/નવા અ યાસ મોન ે િવ ાસભાની મં ૂર ની 

અપે ાએ બહાલી આપવા બાબત. 
મ અ યાસ મ િવષય અને િવ ાશાખા સં ુલ 

1. બી.એ. 
એમ.એ.  
એમ. ફલ. (અ યાસકાય) 

ઇિતહાસ   
સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા 

અમદાવાદ, સાદરા 

3. બી.એ., એમ.એ. અથશા  
સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા 

અમદાવાદ, સાદરા 

4. બી.એ., એમ.એ. ે  

ભાષાઓ અને સા હ ય િવ ાશાખા 
સાદરા 

5. BPES, BPEd,  
MPES, MPEd,  
BPES ે   
(ફર જયાત પ ) 

શાર રક િશ ણ 

શાર રક િશ ણ અન ે રમતિવ ાન 
િવ ાશાખા 

સાદરા 



6. એમ.બી.એ. ( ામ યવ થાપન) ામ યવ થાપન - 
યવ થાપન અન ે ૌ ા ગક  

િવ ાન િવ ાશાખા 

રાધેં  

7. બી.આર.એસ. સ -1 - 4 
( ામ આયોજન અને િવકાસ) 

ામ યવ થાપન - 
યવ થાપન અન ે ૌ ા ગક  

િવ ાન િવ ાશાખા 

રાધેં  

8. PGDCA, MCA, MCA LETERAL ક ટૂર િવ ાન - યવ થાપન 
અને ૌ ો ગક  િવ ાન 
િવ ાશાખા 

અમદાવાદ 

9. B.Sc. Microbiology તથા T.Y. BSc. 
Micro. 

ૂ મ વા િુવ ાન - િવ ાન 
અને યો જત િવ ાન 
િવ ાશાખા 

સાદરા 

10. B.Voc. Fashion Technology & 
Apparel Science 

હૃિવ ાન - િવ ાન અને 
યો જત િવ ાન િવ ાશાખા 

સાદરા 

11. B.Voc. Food Process Technology હૃિવ ાન - િવ ાન અને 
યો જત િવ ાન િવ ાશાખા 

સાદરા 

12. િશ ણશા   
ગ ણત અન ે િવ ાન િવષય સબંિંધત 

પ ો C-101, C-201, C-102,  
C-202મા ં

િશ ણશા  િવ ાશાખા અમદાવાદ 

13. માનવ સસંાધન િવકાસ 
પ -202 ગાધંીત વ અને માનવ 

સસંાધન યવ થાપન, 101 
યવ થાપનના િસ ાતંો અને 

કાય ણા લ, 102 માનવ સસંાધન 
યવ થાપન, 103 સગંઠના મક વતન  

આ વન િશ ણ િવભાગ,  
યાવસાિયક અ યાસ મ 

િવ ાશાખા 

અમદાવાદ 

14. માણપ ીય અ યાસ મો 
1. કોપ રટ સામા જક જવાબદાર  
2. વૈ છક સં થા યવ થાપન 
3. મા હતી અિધકાર કાયદો 
4. ૃ ાવ થાની સભંાળ  
 (1 માસ) 
5. ૃ ાવ થાની સભંાળ  
 (3 માસ) 

આ વન િશ ણ િવભાગ,  
યાવસાિયક અ યાસ મ 

િવ ાશાખા 

અમદાવાદ 

ઠરાવ-1 ઉપરો ત અ યાસ મોન ેશૈ ણક વષ 2018-19થી અમલી બન ેતેમ ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 
  



કાય-2 યોગિવ ા અ યાસ મમા ંિવ ાથ  સં યા (ઇ ટક)મા ંવધારાને િવ ાસભાની મં ૂર ની અપે ાએ 
બહાલી આપવા બાબત. 

મ અ યાસ મ હાલની સં યા વધારા સાથેની સં યા 
1. યોગિવ ા અ ુ નાતક ડ લોમા 30 45 
2. યૌ ગક કલા અન ેિવ ાન અ ુ નાતક 25 35 

ઠરાવ-2 યોગિવ ા અ યાસ મમા ંિવ ાથ  સં યા (ઇ ટક)મા ંવધારાને િવ ાસભાની મં ૂર ની અપે ાએ 
બહાલી આપવામા ંઆવી. 

કાય-3 નીચેના દશાવલેા સવેકોને એમ. ફલ. અને પીએચ.ડ .મા ં માગદશક તર કની મા યતા 
િવ ાસભાની મં ૂર ની અપે ાએ આપવા બાબત. 
મ નામ િવષય િવ ાશાખા 

1. ડૉ. ઝેનામાબીબી એ. કાદર  ઇિતહાસ  સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા 
2. ડૉ. રા ભાઈ ર. જોષી ઇિતહાસ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા 
3. ડૉ. મોતીભાઈ દ ુ ં ઇિતહાસ સામા જક િવ ાન િવ ાશાખા 
4. ડૉ. દ યેશભાઈ ભ  ે  ભાષાઓ અન ેસા હ ય િવ ાશાખા 

ઠરાવ-3 ઉપરો ત સેવકોન ે એમ. ફલ. અને પીએચ.ડ .મા ં માગદશક તર કની મા યતા િવ ાસભાની 
મં ૂર ની અપે ાએ આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

કાય-4 B.Voc. િવભાગના નામા ભધાન માટ િવભાગીય અ ય ીના પ  બાબત. 
ઠરાવ-4 B.Voc. િવભાગના નામા ભધાન ગે અ ય િવ િવ ાલયોમા ંતપાસ કર ન ેફર  ર ૂ કરવા ુ ં

ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 
કાય-5 સ ાતં પર ાના પ ોની ચકાસણી (મૉડરશન)  તે િવષયના અ યાપક ારા થાય છે, 

તો પ  પણ  ત ેિવષયના અ યાપક ારા તૈયાર કરવામા ંઆવ ેતે બાબત. 
ઠરાવ-5 સ ાતં પર ાના પ ોની ચકાસણી (મૉડરશન) ગે હાલની યવ થા ચા  ુરાખવા ુ ંઅન ે

આ કામગીર  િવભાગીય અ ય /ડ ન કર, જ ર હોય તો જ બી  સેવકને કામ સ પ ેતેમ 
ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

કાય-6 એમ.એ. ગાધંીઅ યયન અ યાસ મ માટ જયાબહન અને વ ુભાઈ શાહ વુણચં ક 
પા રતોિષક શ  કરવા બાબત. 

ઠરાવ-6 એમ.એ. ગાધંીઅ યયન અ યાસ મ માટ જયાબહન અને વ ુભાઈ શાહ વુણચં ક 
પા રતોિષક શ  કરવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

કાય-7 તરરા ય નિવ ા અ યયન ક મા ં “બૌ ધમનો ાથિમક પ રચય” 4 ડટનો 
માણપ ીય અ યાસ મ શ  કરવા બાબત. 

ઠરાવ-7 તરરા ય નિવ ા અ યયન ક મા ં “બૌ ધમનો ાથિમક પ રચય” 4 ડટનો 
માણપ ીય અ યાસ મ િવ ાસભાની મં ૂર ની અપે ાએ શ   કરવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

કાય-8 ભારતીય ભાષા સં ૃિત સં થાનમા ં ઉપલ ધ ભારતીય અન ે િવદશી ભાષાના માણપ ીય 
અ યાસ મોને જૂરાત િવ ાપીઠના િવ ાથ ઓ માટ 2 અને 4 ડટના પસદંગીપા   
અ યાસ મો (સીબીસીએસ) તર ક ઉપલ ધ કરાવવા બાબત. 

ઠરાવ-8 ભારતીય ભાષા સં ૃિત સં થાનમા ં ઉપલ ધ ભારતીય અન ે િવદશી ભાષાના માણપ ીય 
અ યાસ મોને જૂરાત િવ ાપીઠના િવ ાથ ઓ માટ 2 અને 4 ડટના પસદંગીપા   



અ યાસ મો (સીબીસીએસ) તર ક િવ ાસભાની મં ૂર ની અપે ાએ ઉપલ ધ  કરાવવા ુ ં
ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

કાય-9 િવ ાશાખા માણે વુણચં ક એનાયત કરવા બાબત. 
ઠરાવ-9 તમામ અ યાસ મમા ં થમ આવનારને માણપ  આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં દરક િવષયો 

માટ દાન મેળવવાની પહલ કર ને દરક િવ ાશાખામા ં વુણચં ક શ  કરવા ુ ં ઠરાવવામા ં
આ ુ.ં ઉપરાતં સબંિંધત િવષયમા ંપર ામા ંબેસનારા િવ ાથ ઓની સં યા 5 ધુી હોય તો 
તા પ , 10 ધુી હોય તો રજતચં ક અને તા પ , 20 ધુી હોય તો તા પ , રજતચં ક, 
વુણચં ક આપવા ુ ંઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 

ખુ ીની મં ૂર થી ર ૂ થયેલા ંકાય . 
કાય-10 િવિવધ િવષયના 2 ડટના પસદંગીપા  (સીબીસીએસ) પાઠ મોન ે મં ૂર  આપવા 

બાબત. 
ઠરાવ-10 નીચે જુબના 2 ડટના પસદંગીપા  (સીબીસીએસ) પાઠ મોને મં ૂર  આપવા ુ ં

ઠરાવવામા ંઆ ુ.ં 
મ પાઠ મ ુ ંનામ સં ુલ 

1. (1) પોકન લશ  
(2) આ દવાસી સમાજ સં ૃિત અને િવકાસ  
(3) અથશા ની પાયાની િવભાવના 
(4) SPSS 
(5) હ દ  િવનીત 2 + 2 ડટ (2 પ ો થમ 
સ  માટ બી  2 પ  બી  સ  માટ) 

મ.દ. ામસેવા સં ુલ, રાધેં . 

2. હ દ  િવનીત 2 + 2 ડટ (2 પ ો થમ 
સ  માટ બી  2 પ  બી  સ  માટ) 

ૂ મ વા િુવ ાન િવભાગ 

3. (1) યોગિવ ાન 
(2) શાર રક યો યતા સચંાલન 

શાર રક િશ ણ અને 
રમતિવ ાન િવ ાશાખા 

4. (1) બે ઝક ઇ ટરનેટ કોસ  
(2) સામા જક સશંોધન પ િત  
(3) સમાજકાયની પ િતઓની ુશળતાઓ 

મ.દ. ામસેવા સં ુલ, સાદરા 

5. (1) આપિ  યવ થાપન 
(2) પયાવરણ અન ેટકાઉ િવકાસ 
(3) ભારત ુ ંબધંારણ 
(4) પચંાયતીરાજ અને પા લકા શાસન 
(1) વૈ છક સં થા યવ થાપન 
(2) હર વહ વટ અને શુાસન 
(3) ામીણ િવકાસ યવ થાપનના ં ે ો 
(4) કલા યવ થાપન 

આ વન િશ ણ અને િવ તરણ 
િવભાગ  
સ -1 અને 3 માટ 
 
સ -2 અને 4 માટ 

કાય-11 પર ાના અર પ ો આનલાઇન ઉપલ ધ કરાવવા ગે િવભાગીય અ ય  ૂ મ વા  ુ
િવ ાન િવભાગના પ   બાબત. 
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