
ગજૂરાત     વિ	દ્યાપીઠ  ׃         અમદા	ાદ     -     380014  
તા  . 25/05/2015      ના     રોજ     મળેલી     વિ	દ્યાસભાની     સ્થાયી     સવિમવિત     અહ	ેાલ  

ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠની વિ�દ્યાસભાની સ્થાયી સવિ�વિતની બેઠક તા  .  25-05  -2015      ના   રોજ આદરણીય

કુલનાયકશ્રીની અધ્યક્ષતા�ા ં કુલનાયકના કાયા$લય�ા ં બપોરે    બે      �ા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. રાજેન્દ્ર ખી�ાણી ׃ કુલસચિચ�, ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ, અ�દા�ાદ.

આ બેઠક�ા ંડૉ.  જયપ્રકાશભાઈ પડંયા (આચાય$,  વિશક્ષણ /  હિહન્દી વિશક્ષક �હાવિ�દ્યાલય)  અને શ્રી રણછોડભાઈ

ચૌહાણ (પરીક્ષા�તં્રી)  ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા ન હતા.  બનંેએ ઉપસ્થિસ્થત નહીં રહ�ેા અંગે અગાઉથી જાણ કરી હતી.  પરીક્ષા

વિ�ભાગ તરફથી શ્રી હ�ેતં ભા�સાર (વિ�ભાગીય અવિEકારી) ઉપસ્થિસ્થત રહ્યા હતા. 

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

કાય$ – 1 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ /  એ�.હિફલ.  વિ�દ્યાથKઓને યજુીસી અવિEવિનય�-2009  અંતગ$ત
લે�ા�ા ંઆ�નારી પ્રા�વેિશક પરીક્ષાની અગ્રતાક્ર� યાદી�ા ંઆપ�ા�ા ંઆ�તા �Eારાના 5  ગણુ સ્થાયી
સવિ�વિતની �જૂંરીની અપેક્ષાએ રદ કર�ા આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ આપેલી સ�ંવિતને બહાલી આપ�ા
અંગે.

ઠરા�-1 ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના પોસ્ટ ગે્રજ્યએુટ /  એ�.હિફલ.  વિ�દ્યાથKઓને યજુીસી અવિEવિનય�-2009  અંતગ$ત
લે�ા�ા ંઆ�નારી પ્રા�વેિશક પરીક્ષાની અગ્રતાક્ર� યાદી�ા ંઆપ�ા�ા ંઆ�તા �Eારાના 5  ગણુ સ્થાયી
સવિ�વિતની �જૂંરીની અપેક્ષાએ રદ કર�ા આદરણીય કુલનાયકશ્રીએ આપેલી સ�ંવિતને બહાલી આપ�ા
આ�ી.  સાથે ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠના વિ�દ્યાથKઓ �ાટે કેટલી બેઠક અના�ત રાખ�ા અંગે જોગ�ાઈ
ચકાસ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય$ – 2 તા. 06-05-2015 ના રોજ આદરણીય કુલસચિચ�શ્રીની કચેરી�ા ંવિ�દ્યાથKઓ દ્વારા ગેર�ાજબી રીતરસ� અંગે
�ળેલી બેઠકના અહ�ેાલને બહાલી આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-2 તા. 06-05-2015 ના રોજ આદરણીય કુલસચિચ�શ્રીની કચેરી�ા ંવિ�દ્યાથKઓ દ્વારા ગેર�ાજબી રીતરસ� અંગે
�ળેલી બેઠકના અહ�ેાલને બહાલી આપ�ા�ા ંઆ�ી. 

કાય$ – 3 તા.  21  અન ે 23/05/2015 ની ગેર�ાજબી રીતરસ� અંગે પેટાસવિ�વિતની અહ�ેાલ નોંE ધ્યાને લે�ા તથા
બહાલી આપ�ા અંગે. 

ઠરા�-3 તા. 21 અન ે23/05/2015 ની ગેર�ાજબી રીતરસ� અંગે પેટાસવિ�વિતની અહ�ેાલ નોંE ધ્યાન�ા ંલઈ બહાલી
આપ�ા�ા ંઆ�ી. 
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કાય)     –     4        	ર્ષ)  -2015      થી     નીચે     દર્શાા)	ેલા     અભ્યાસક્રમો     માટે     અમલમાં     આ	ેલા     ન	ા     ફીનાં     માળખા     અંગે     (  પરિરવિર્શાષ્ટ  -2)  
અભ્યાસક્રમનુ ંનામ મહાવિ	દ્યાલય / વિ	ભાગનુ ંનામ નોંધ

એ�.એ. (�ાન� સસંાEન વિ�કાસ) આજી�ન વિશક્ષણ અને વિ�સ્તરણ વિ�ભાગ, 

અ�દા�ાદ. 

દૃશ્ય-શ્રાવ્ય અને ટી�ી વિન�ા$ણ �. દે. સ�ાજસે�ા �હા., અ�દા�ાદ.

યોગવિ�દ્યા અનસુ્નાતક હિડપ્લો�ા �. દે. સ�ાજસે�ા �હા., અ�દા�ાદ.

બી.એ. (વિ�શારદ) �. દે. ગ્રા�સે�ા �હા., સાદરા / રાEંેજા
બી.પી.એડ્ (શારીહિરક વિશક્ષણ વિ�શારદ) �. દે. શારીહિરક વિશક્ષણ �હા., સાદરા.

ઠરા�-4 �ર્ષ$-2015 થી ઉપરોક્ત દશા$�ેલા અભ્યાસક્ર�ો �ાટે અ�લ�ા ંઆ�ેલા ન�ા ફીના ં�ાળખાને �જૂંર કર�ાનું
ઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય$ - 5 આજી�ન વિશક્ષણ અન ે વિ�સ્તરણ વિ�ભાગ�ા ં ચાલતા અભ્યાસક્ર� પારંગત �ાન� સસંાEન વિ�કાસ અને
સચંાલનનુ ંના� હ� ેપછી એ�.એ. (�ાન� સસંાEન વિ�કાસ) કર�ા અંગે.

ઠરા�-5 આજી�ન વિશક્ષણ અન ે વિ�સ્તરણ વિ�ભાગ�ા ં ચાલતા અભ્યાસક્ર� પારંગત �ાન� સસંાEન વિ�કાસ અને
સચંાલનનુ ંના� બદલીને એમ  .  એ  .   (  માન	     સસંાધન     વિ	કાસ  )   કર�ાનુ ંઅને તેનો અ�લ જૂન-2015 ના પ્રથ�
સત્ર�ા ંપ્ર�ેશ લેનારા વિ�દ્યાથKઓથી કર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

કાય$ – 6 સ. પ. યવુિન�વિસ[ટી�ા ંસહાયક પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા ડૉ. તત્��સી પલટાસીંગને સ�ાજશાસ્ત્ર અને
સ�ાજ�ાન�શાસ્ત્ર વિ�ભાગ�ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘સ�ાજશાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય�ા ં�ાગ$દશ$ક તરીકે આ�વંિત્રત
કર�ા બાબતે.

ઠરા�-6 સ. પ. યવુિન�વિસ[ટી�ા ંસહાયક પ્રાધ્યાપક તરીકે ફરજ બજા�તા ડૉ. તત્��સી પલટાસીંગને સ�ાજશાસ્ત્ર અને
સ�ાજ�ાન�શાસ્ત્ર વિ�ભાગ�ા ં વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘સ�ાજશાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય�ા ં �ાગ$દશ$ક તરીકે �ાન્યતા
આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં  

કાય$ – 7 નીચે દશા$�ેલા સ�ેકશ્રીઓને ત�ેના ના� સા�ે દશા$�ેલા વિ�ર્ષય તથા કક્ષાએ ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ�ાં
�ાગ$દશ$ક તરીકે �જૂંરી આપ�ા અંગે. 

ક્રમ સે	કનુ ંનામ વિ	ર્ષય કક્ષા
1. ડૉ. વિન�ેશકુ�ાર Eનસખુભાઈ ચૌEરી 

�. દે. શારીહિરક વિશક્ષણ �હાવિ�દ્યાલય, સાદરા.
શારીહિરક વિશક્ષણ પીએચ.ડી.

એ�.હિફલ.

2. ડૉ. સતીર્ષ પી. પટેલ 

ગ્રા�વ્ય�સ્થાપન અધ્યયન કેન્દ્ર, રાEંેજા 

ગ્રા�વ્ય�સ્થાપન પીએચ.ડી.

3. ડૉ. ચિગરEરલાલ ઠા. પટેલ 

�. દે. સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ. 

સ�ાજશાસ્ત્ર પીએચ.ડી.

4. ડૉ. �નોજ પર�ાર 

�. દે. સ�ાજસે�ા �હાવિ�દ્યાલય, ગ.ૂવિ�., અ�દા�ાદ.

સ�ાજકાય$ પીએચ.ડી.

ઠરા�-7 ઉપરોક્ત સે�કશ્રીઓને તે�ના ના� સા� ેદશા$�ેલા વિ�ર્ષય તથા જે ત ેકક્ષાએ ગજૂરાત વિ�દ્યાપીઠ સબંવંિEત
�હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગ�ા ં�ાગ$દશ$ક તરીકે �જૂંરી આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 
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કાય$ – 8 આઈ.એ.એ.ડી. (ઓહિડટ) ન�રંગપરુા, અ�દા�ાદના પત્ર ન.ં CA (E) / Party-IV/H.M. No. 50,       તા. 25-

05-2015 ના ઓહિડટ પેરા અંગે. 

ઠરા�-8 આઈ.એ.એ.ડી. (ઓહિડટ) ન�રંગપરુા, અ�દા�ાદના પત્ર ન.ં CA (E) / Party-IV/H.M. No. 50,       તા. 25-

05-2015 ના ઓહિડટ પેરા અંગે સબંવંિEત �હાવિ�દ્યાલય / વિ�ભાગ જે ત ે વિ�દ્યાથKઓ વિ�શનેી અભ્યાસ અંગેની
�ાહિહતી ત્રણ સપ્તાહ�ા ંરજૂ કરે અન ેજો ત્રણ સપ્તાહ�ા ં�ાહિહતી ના �ળે તો નોંEણી રદ કર�ાનુ ંઠરા��ા�ાં
આવ્યુ.ં 

કાય$ – 9 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘ગાEંીવિ�ચાર’ વિ�ર્ષય�ા ં અભ્યાસ કરતા વિ�દ્યાથK કવિપલ લક્ષ્�ીચદં દેશ�ાલે રજૂ
કરેલ સશંોEન પ્રસ્તા�ના અંગે. 

ઠરા�-9 વિનય�ો તપાસીને �ાન્ય કર�ા કે નહીં તે �ાટે આદરણીય કુલનાયકશ્રીને સત્તા આપ�ા�ા ંઆ�ી.
 

કાય$ –10 વિ�દ્યા�ાચસ્પવિત કક્ષાએ ‘અથ$શાસ્ત્ર’ વિ�ર્ષય�ા ં અભ્યાસ કરતા વિ�દ્યાથK જયવંિતલાલ છત્રસગં ઠાકોરની
પનુઃપ્ર�ેશ અંગેની તા. 27-04-2015 ની અરજી અંગે. 

ઠરા�-10 વિનય�ો તપાસીને �ાન્ય કર�ા કે નહીં તે �ાટે આદરણીય કુલનાયકશ્રીને સત્તા આપ�ા�ા ંઆ�ી.

કાય$ – 11 બી.એ.  ગ્રા�વિ�કાસ,  અથ$શાસ્ત્ર અને હિહન્દી વિ�ર્ષય�ા ં પાહિરતોવિર્ષક આપ�ાની જોગ�ાઈન ે બહાલી આપ�ા
અંગે.

ઠરા�-11 દાનના અંહિકત ફંડ�ાથંી બી.એ.  ગ્રા�વિ�કાસ,  અથ$શાસ્ત્ર અને હિહન્દી વિ�ર્ષય�ા ં પાહિરતોવિર્ષક આપ�ાની
જોગ�ાઈને બહાલી આપ�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

(i) ઓક્ટોબર 2015 ના પદ�ીદાન સ�ારંભથી અ�લ કર�ા�ા ંઆ�શે. 
(ii) ત્રણેય મખુ્ય વિ�ર્ષયના અભ્યાસક્ર��ા ં અંવિત� પરીક્ષા�ા ં સ�ગ્ર પહિરણા��ા ં પ્રથ�

આ�નારન ેપાહિરતોવિર્ષક વિનય�ોનસુાર આપ�ા�ા ંઆ�શે. 

(iii)  “કુલપવિત પાહિરતોવિર્ષક” તરીકે આ પાહિરતોવિર્ષક આપ�ા�ા ંઆ�શે. 

કાય$ – 12 સ�ાજકાય$ પારંગત �ર્ષ$-2 સત્ર-3 �ા ંઅભ્યાસ કરતા ન� વિ�દ્યાથKઓના અના�ત પહિરણા� અંગે.

ઠરા�-12 સ�ાજકાય$ પારંગત �ર્ષ$-2 સત્ર-3 �ા ંઅભ્યાસ કરતા ન� વિ�દ્યાથKઓનુ ંપહિરણા� �હાવિ�દ્યાલય કક્ષાએ �હી�ટી
ક્ષવિતને કારણે અના�ત રહ્યુ ંહત ુ,ં તેથી આ વિ�દ્યાથKઓનુ ંપહિરણા� જાહરે કર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં

કાય$ – 13 તા. 03-03-2014 ની વિ�દ્યાસભાના ઠરા� ન.ં-6 �ા ંપનુઃવિ�ચારણા અંગે. 

ઠરા�-13 ઉપરોક્ત કાય$-13 ન ેઆગા�ી વિ�દ્યાસભા�ા ંલે�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 
કાય$ – 14 ય.ુજી.સી.ના પત્ર ન.ં D.O. No. F.6-6/2013 (SCT), તા. 04-03-2015 ને ધ્યાને લે�ા બાબત.  

ઠરા�-14 ય.ુજી.સી.ના પત્ર ન.ં  D.O.  No.  F.6-6/2013 (SCT),  તા.  04-03-2015 ને �ચંાણે લીEો.  ય.ુજી.સી.ને પત્ર
લખીને એહિફચિલએશન �ાટે �જૂંરી �ાગં�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ ંઅને ચાલ ુઅભ્યાસક્ર��ા ંત ે વિ�શે અભ્યાસ
સવિ�વિત જરૂરી કાય$�ાહી કરે તે� ઠરા��ા�ા ંઆ�ી.  

પ્રમખુશ્રીની મજૂંરીથી રજૂ થાય તે ׃  

કાય$ – 15 P.G.D.C.A. ના અભ્યાસક્ર��ા ંફેરફાર અને અભ્યાસનો સ�ય સ�ારે 8-00 થી 1-00 તે�જ ન�ા અભ્યાસક્ર�ને �ાન્ય
કર�ા અંગે વિ�ભાગીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ. અજયભાઈ પરીખની દરખાસ્ત અંગે. 

ઠરા�-15 P.G.D.C.A. ના અભ્યાસક્ર��ા ં ફેરફાર અને અભ્યાસનો સ�ય સ�ારે 8-00  થી 1-00  કરી ન�ા અભ્યાસક્ર�ને �જૂંર
કર�ા અંગે વિ�ભાગીય અધ્યક્ષશ્રી ડૉ.  અજયભાઈ પરીખની દરખાસ્તને આગા�ી વિ�દ્યાસભાની �જૂંરીની અપેક્ષાએ
�જૂંર કર�ાનુ ંઠરા��ા�ા ંઆવ્યુ.ં 

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

તા. 26/05/2015 (રાજેન્દ્ર ખીમાણી)
  કુલસચિચ	
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