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ૂજરાત િવ ાપીઠની વષ  ׃2014ની િવ ાસભાની &'

!

( )# к અગાઉ તા. 23/08/2014ના

રોજ મળવાની હતી તે #ુલનાયક ડૉ. *ુદશન આયંગારના અ/ય01થાને
-

.

-

-

રોજ બપોરના

વા4યે મ. દ5 . સમાજસેવા મહાિવ ાલયના પ6રસંવાદ ખંડમાં મળ8 હતી. આ બેઠકમાં નીચેના સ:યો

ઉપ;1થત ર<ા હતા.
1.

ડૉ. *ુદશન આયંગાર

׃

#ુલનાયક,

2.

>ી ગોિવ?દભાઈ રાવલ

׃

A1ટ8>ી,

3.

Cો. કDુભાઈ નાયક

׃

આચાય, મ. દ5 . સમાજસેવા મહાિવ ાલય, અમદાવાદ.

4.

ડૉ. જયCકાશભાઈ પંડEા

׃

કા. આચાય, િશ0ણ મહાિવ ાલય,

5.

ડૉ. સં/યાબહ5ન ઠાકર

׃

Cા/યાપક, આHવન િશ0ણ અને િવ1તરણ કાય િવભાગ, અમદાવાદ.

6.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

׃

સંયોજક>ી, મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા.

7.

ડૉ. Cદ8પભાઈ આચાય

׃

ઇNચાO, િવPાન એકમ, મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા.

8.

ડૉ. રાHવભાઈ પટ5લ

׃

ઇNચાO, KામRયવ1થાપન અ/યયન ક5NS, રાંધેU

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.
ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.
ૂ. િવ., અમદાવાદ

કા. સંયોજક, મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધU
ે
ૂ.િવ., અમદાવાદ.

9.

ડૉ. હ6રભાઈ પટ5લ

׃

સંયોજક, અ:યાસWમ િવકાસ એકમ,

10.

ડૉ. ઉષાબહ5ન ઉપા/યાય

׃

અ/ય0,

11.

ડૉ. XુYપાબહ5ન મોિતયાની

׃

અ/ય0, ગાંધીદશન / શાંિતસંશોધન ક5NS,

12.

ડૉ. િનિમષાબહ5ન Zુ[લ

׃

અ/ય0, અથશા\ િવભાગ,

13

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડEા

׃

અ/ય0, 6હNદ8 િવભાગ,

14.

5
ડૉ. િવનોદભાઈ પાંડય

׃

અ/ય0, પ]કાર^વ િવભાગ,

15.

ડૉ. મહ5શભાઈ ગામીત

׃

કા. અ/ય0, સમાજશા\ અને સમાજમાનવશા\ િવભાગ,

16.

ડૉ. આનંદ8બહ5ન પટ5લ

׃

કા. અ/ય0, સમાજકાય િવભાગ,

17.

ડૉ. અજયભાઈ પર8ખ

׃

ઇNચાO, ક_`a ૂટર િવભાગ,

18.

>ી CPાબહ5ન પાઠક

׃

Kંથપાલ>ી, Kંથાલય િવભાગ,

19.

ડૉ. રામગોપાલ િસ?હ

׃

Cા/યાપક>ી, 6હNદ8 િવભાગ,

ુ રાતી િવભાગ, મ. દ5 . સ. મહા., અમદાવાદ.
જ
ૂ. િવ., અમદાવાદ.

ૂ. િવ., અમદાવાદ.

ૂ. િવ., અમદાવાદ.
ૂ. િવ., અમદાવાદ.
ૂ. િવ.,

ૂ. િવ., અમદાવાદ.

ૂ. િવ., અમદાવાદ.
ૂ. િવ., અમદાવાદ
ૂ. િવ., અમદાવાદ.

20. >ી X ૂbણcમાબહ5ન ઉપા/યાય ׃

મદદનીશ Cા/યાપક, Kંથાલય અને મા6હતીિવPાન િવભાગ, અમદાવાદ.

21.

ડૉ. આરતીબહ5ન ક1વેકર

׃

Cા/યાપક>ી, િશ0ણ મહાિવ ાલય,

22.

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

׃

Cા/યાપક, િશ0ણ મહાિવ ાલય,

23.

ડૉ. કો6કલાબહ5ન પાર5 ખ

׃

Cા/યાપક, 6હNદ8 િશ0ક મહાિવ ાલય,

24.

ડૉ. જગદ8શભાઈ સાવbલયા ׃

Cા/યાપક, શાર86રક િશ0ણ મહાિવ ાલય, સાદરા.

25.

ડૉ. Cdુદાસ કા*ુNSા

׃

Cા/યાપક, શાર86રક િશ0ણ મહાિવ ાલય, સાદરા.

26.

ડૉ. િનખીલભાઈ ભe

׃

Cા/યાપક, * ૂfમHવાgુિવPાન એકમ, મ. દ5 . Kામસેવા મહા., સાદરા.

27.

ડૉ. >ીિનવાસ h ૂિતi

׃

Cા/યાપક, * ૂfમHવાgુિવPાન એકમ, મ. દ5 . Kામસેવા મહા., સાદરા.

28.

ડૉ. મa ૂર#ુ માર શાહ

׃

મદદનીશ, * ૂfમHવાgુિવPાન એકમ, મ. દ5 . Kામસેવા મહા., સાદરા.

29.

ડૉ. શશીબાલા પંUબી

׃

સહ-Cા/યાપક, મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધેU.
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ૂ.િવ., અમદાવાદ
ૂ. િવ., અમદાવાદ
ૂ. િવ., અમદાવાદ

(1)

30. >ી સંજયભાઈ મકવાણા

׃

મદદનીશ, મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધU
ે .

31.

ડૉ. મaુર8બહ5ન ફામર

׃

Cા/યાપક, KામRયવ1થાપન અ/યયન ક5NS, રાંધેU.

32.

ડૉ. રં જના હર8શ

׃

સ:ય, lબાવાડ8, અમદાવાદ.

33.

ડૉ. ક5. ક5. ખmખર

׃

સ:ય, X ૂવ Cા/યાપક, અથશા\ િવભાગ, સૌ. aુિન., રાજકોટ

34.

ડૉ. ભSાaુ વoછરાUની

׃

સ:ય, X ૂવ િનયામક, એક5ડિ5 મક 1ટાફ કોલેજ, રાજકોટ

35.

ડૉ. રાqNS ખીમાણી

׃

#ુલસbચવ,

36.

>ી રણછોડભાઈ ચૌહાણ

׃

પર80ામં]ી,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.
ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.

આ બેઠકમાં (1) ડૉ. જમનાદાસ સાવbલયા (સંયોજક, મ. દ5 . શાર86રક િશ0ણ મહાિવ ાલય, સાદરા)
(2) ડૉ. મહ5t ૂબભાઈ દ5 સાઈ (અ/ય0, ઇિતહાસ અને સં1#ૃિત િવભાગ, મ. દ5 . સ. મહા., અમદાવાદ) (3) ડૉ.
ુ ાબભાઈ પટ5લ
લ

ધીર5 નભાઈ પટ5લ (સહ-Cા/યાપક, ક_`a ૂટર િવભાગ, મ. દ5 . સ. સે. મહા., અમદાવાદ) (4) ડૉ.

(સહ-Cા/યાપક, મ. દ5 . Kામસેવા મહા., સાદરા) અગાઉથી અDુપ;1થત રહ5વાની Uણ કર8 હતી. તેમની રU મંvૂર
કરવામાં આવી તથા

(1) ડૉ. ગીતાબહ5ન Rયાસ (Cા/યાપક, સમાજકાય િવભાગ, મ. દ5 . સ. સે. મહા.,

અમદાવાદ) હાજર ન હોવાથી ઉપ;1થત ર<ા ન હતા. પર80ા િવભાગ તરફથી >ી હ5મત
ં ભાઈ ભાવસાર ઉપ;1થત
ર<ા હતા.
+ )# к
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2# 3

4# 5# .

કાય - 1

ગઈ તા. 03/03/2014ની બેઠકની અહ5વાલનwધને બહાલી આપવી.

ઠરાવ-1

ગઈ તા. 03/03/2014ના રોજ મળે લી િવ ાસભાના ઠરાવોનો અહ5વાલ તા. 18/03/2014ના રોજ
મોકલી આપવામાં આRયો હતો. તેને બહાલી આપવામાં આવી.

કાય - 2

ગઈ તા. 03/03/2014ની બેઠકની અમલવાર8નwધ /યાને લેવા xગે. (પ6રિશYટ-1)

ઠરાવ-2

ગઈ તા. 3/3/2014ના રોજ મળે લી િવ ાસભાના ઠરાવોની અમલવાર8નwધ તા. 14/08/2014ના
રોજ મોકલી આપવામાં આવી હતી. તેની નwધ લેવામાં આવી.
к (6 – 7  ׃aુ.H.સી. અિધિનયમ-2009 િસવાય િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ Cવેશ xગે.

9
8:
!׃

(1)

િવ ાસભાની પેટાસિમિત અિધિનયમ િસવાય Cવેશ માટ5ની કાયવાહ8 કરશે.

(2)

અિધિનયમ િસવાય િવ ાવાચ1પિત અ:યાસ કરવા માંગતા િવ ાથyઓએ Cવેશ મ{યાબાદ q
hુ|ાપર શોધકાય કરવા માંગતા હોય તેને સંલ4ન ગાંધીિવચાર સંબિં ધત એક 1વા/યાય (ટમ
પેપર) રvૂ કરવાDુ ં રહ5શે આ 1વા/યાયDુ ં h ૂ}યાંકન 100
લ~ુતમ 50

ુ Cા`ત કરવાના રહ5શે. લ~ુતમ
ણ

ુ માંથી કરવાDુ ં રહ5શે અને તેમાં
ણ

ુ Cા`ત ન કરનારનો Cવેશ આપોઆપ
ણ

રદ ગણાશે તેવો *ુધારો કરવામાં આRયો અને અમલવાર8ને બહાલી આપવામાં આવી.
કાય – 3

ૂજરાત િવ ાપીઠના િવિવધ અ:યાસWમો(6ડKીઓ)ના નામાbભધાન અને તેના સમયગાળા xગે
aુ.H.સી.ના D.O.No.F.5-1/2014 (CPP-II) તા. 12/07/2014ના રોજ કર5 લા Uહ5રનામા બાબતે.

ઠરાવ-3

(1)

aુ.H.સી.ના ઉપરો[ત પ]થી કર5 લા Uહ5રનામા સાથે મોકલી આપવામાં આવેલ

ુ રાતી
જ

નwધના આધાર5 દર5 ક મહાિવ ાલય / િવભાગના વડા>ીએ પોતાના અ:યાસWમ સંલ4ન લા ુ
પડતી પદવીઓ સંદભ• પોતાનો અbભCાય િવ ાસભાનો અહ5વાલ મ{યે $

;

$

, પર80ા

િવભાગને મોકલી આપે.
(2)

આદરણીય #ુલનાયક>ીની અ/ય0તામાં આ કાય xગે િનણય લેવા એક સિમિતની રચના
કરવી અને ઉપરો[ત અbભCાયો અને aુ.H.સી.ના પ]થી કર5 લા Uહ5રનામાને /યાને રાખી
સિમિત પોતાનો અહ5વાલ આપશે.

Ac_1.
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(2)

(3)

ૂજરાત િવ ાપીઠના િવિવધ સંલ4ન િવભાગોની ફ5ક}ટ8ની રચના કરવી અને તેને
કારોબાર8ની સિમિતમાં રvૂ કરવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

(4)

જ€ર જણાય તે પદવી માટ5 aુ.H.સી.ને પ] લખી 1પYટતા લેવી.

(5)

aુ.H.સી.ના ઉપરો[ત પ] સંદભ• AIUનો Zુ ં અbભગમ છે તેની રvૂઆત તેની બેઠકમાં કરવી.

કાય – 4

પારં ગત અ:યાસWમોમાં ફર•જયાત છા]ાલયિનવાસ xગે #ુલસbચવ>ીની નwધ બાબતે.

ઠરાવ-4

આ xગે #ુલનાયક>ી બધા જ સંબિં ધત આચાય / સંયોજક / િવભાગીય અ/ય0 / ઇNચાO /
હૃ માતા અને

કાય – 5

હૃ પિત સાથે ચચા િવચારણા કર8 િનણય કરશે તેમ ઠરાવવામાં આRaુ.ં

પારં ગત પદવી (મા1ટર 6ડKી) મેળવેલા િવ ાથyઓને aુ.H.સી. અિધિનયમ-2009 xતગત
અDુપારં ગત / િવ ાવાચ1પિતના અ:યાસWમમાં તેમની પસંદગીના િવષયમાં (lતરિવ ા ક5
vૂથિવષય) Cવેશ માટ5 યો4ય ગણવા બાબત.

ઠરાવ-5

પારં ગત પદવી મેળવેલા િવ ાથyઓને aુ.H.સી. અિધિનયમ-2009 xતગત અDુપારં ગત /
િવ ાવાચ1પિતના અ:યાસWમમાં તેમની પસંદગીના િવષયમાં Cવેશ માટ5 યો4ય ગણવાDુ ં
ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય – 6

અDુપારં ગત (M.Phil.) / િવ ાવાચ1પિત (Ph.D.) માટ5 તા. 10/04/2014ના રોજ મળે લી બેઠકમાં
અિધિનયમ 2009માં થયેલા *ુધારા-વધારાને બહાલી આપવા.

ઠરાવ-6

ઉપરો[ત ઠરાવ નં.-5, 14નો *ુધારો સામેલ કર8 બહાલી આપવામાં આવી.

કાય – 7

R. T. I. હ5ઠળ ઉ‚રવહ8 સંબિં ધત મા6હતી X ૂર8 પાડવા બાબત.

ઠરાવ-7

R. T. I. હ5ઠળ ઉ‚રવહ8 સંબિં ધત મા6હતી આપવા નીચેની િવગતે બહાલી આપવામાં આવી.
(1) q તે િવ ાથy મા6હતી અિધકારના કાયદાથી પોતાની ઉ‚રવહ8ની નકલ માંગે તો આપવામાં
આવે છે પણ અNય િવ ાથyની ઉ‚રવહ8ની નકલ આપવામાં આવતી નથી.
(2) પોતાની ઉ‚રવહ8 જોવાનો 6ક1સો અ^યાર *ુધી આRયો નથી પણ અરH આવે તો િવ ાથyને
પોતાની ઉ‚રવહ8 બતાવવામાં આવે છે , અNય િવ ાથyને નહƒ.
(3) lત6રક પર80ાની ઉ‚રવહ8 બતાવવામાં આવે છે , પણ તેની નકલ આપવામાં આવતી નથી.

કાય – 8

Council of Indian Open School Educationના પ] નં. CIOSE/14/PL/104, તા. 17/06/2014ના
પ] xગે.

ઠરાવ-8

Council of Indian Open School Educationના પ] નં. CIOSE/14/PL/104, તા. 17/06/2014ના
પ] hુજબ CIOSEમાંથી ધોરણ-12 પાસ થયેલા િવ ાથyઓને

ૂજરાત િવ ાપીઠમાં Cવેશ માટ5

માNય કરવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય – 9

સોનલબહ5ન પટ5લના સમાંતર અ:યાસWમ બાબતે કાયવાહક સિમિતએ િનમેલી સિમિતએ રvૂ કર5 લા
અહ5વાલ xગે. ( ; ш=>- )

ઠરાવ-9

હાલ આ બાબત નામદાર Nયાયાલયમાં િવચારાધીન હોવાથી કોઈ િનણય લેવાનો થતો નથી અને
કારોબાર8 સિમિતએ િનમેલી સિમિતએ આપેલા અહ5વાલને /યાનમાં લેવામાં આRયો.

કાય – 10

પારં ગત / 1નાતક ક0ાએ તપાસ િનબંધ ક5 Cોq[ટ કાયમાં

ુ ભાર અને lત6રક – બા<
ણ

h ૂ}યાંકનમાં રહ5લી િવસંગતતા „ૂ ર કર8 સમાનતા બાબત.
ઠરાવ-10

પારં ગત / 1નાતક ક0ાએ િવિવધ િવષયોમાં રvૂ થતાં તપાસ િનબંધ ક5 Cોq[ટ કાયના lત6રક
h ૂ}યાંકનમાં 40 ટકા અને બા< h ૂ}યાંકનમાં 60 ટકાDુ ં ધોરણ લા ુ પાડવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

Ac_1.
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(3)

કાય – 11

2-00 કલાકના C…પ]માં †યાં 4 C…ો હોય અને ‘અ’ તથા ‘બ’ X ૂછવામાં આRયા હોય ^યાં
પર80ાનો સમય 2-30 કલાકનો કરવા xગે પર80ક>ીના અહ5વાલમાં આવેલા * ૂચન બાબત.

ઠરાવ-11

2-00 કલાકના 60

ુ ના C…પ]માં પર80ાનો સમય 2-30 કલાકનો કરવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
ણ

આનો અમલ નવે_બર-2014થી લેવાનાર8 પર80ાથી કરવાનો રહ5શે.
કાય – 12

સમાજકાય પારં ગત સ]-4ના નવે_બર-6ડસે_બર 2014થી શ€ થયેલા અ:યાસWમમાં 0ે]કાયની
qમ ક5NSિનવાસના h ૂ}યાંકન માટ5 પર80કનો Xુર1કાર ન‰8 કરવા બાબતે.

ઠરાવ-12

સમાજકાય પારં ગત સ]-4ના નવે_બર-6ડસે_બર 2014થી શ€ થયેલા અ:યાસWમમાં 0ે]કાયની
જ4યાએ ક5NSિનવાસ દાખલ કરવામાં આવેŠ ું છે . 0ે]કાયની qમ જ ક5NSિનવાસના h ૂ}યાંકન માટ5
પણ બા< પર80કો આવે છે , અહ5વાલ ચકાસે છે અને ^યારબાદ મૌbખક પર80ા લેવાય છે .
0ે]કાયમાં િવ ાથyદ8ઠ €. 100 Xુર1કાર ગણી તેને પર80કોને સરખે 6હ1સે આપવામાં આવે છે . આ
જ ધોરણ Cમાણે ક5NSિનવાસની પર80ામાં #ુલ િવ ાથy × €. 100 ÷ #ુલ પર80કો એ Cમાણે
Xુર1કાર આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય – 13

ુ ની મયાદામાં #ૃપા ણ
ુ
ણ

િવ ાથyઓના 6હતને /યાનમાં રાખી નાપાસ થનારા િવ ાથyઓને પાંચ
આપવા બાબતે પર80ા િવભાગની દરખા1ત xગે.

ઠરાવ-13

ુ ની મયાદામાં #ૃપા ણ
ુ
ણ

િવ ાથyઓના 6હતને /યાનમાં રાખી નાપાસ થનારા િવ ાથyઓને પાંચ
બાબતે નીચે Cમાણે ઠરાવવામાં આRaુ.ં
(1) q સ]માં િવ ાથy નાપાસ થાય તેમાં પાંચ

ુ ની મયાદામાં #ૃપા ણ
ુ આપવાના રહ5શે.
ણ

ુ આપવામાં
(2) q તે સ]માં નાપાસ થનારા િવ ાથyને વ‹ુમાં વ‹ુ બે પાઠEWમમાં જ #ૃપા ણ
આવશે.
ુ આપવાથી િવ ાથy q તે સ]માં પાસ થવો જોઈએ.
(3) #ૃપા ણ
કાય – 14

િવ ાવાચ1પિત (Ph.D.) ક0ાએ અ:યાસ દર_યાન અDુપારં ગત (M.Phil.) ક0ાએ માગદશક
તર8ક5D ુ ં કાય એમ બે કાય સાથે ન થાય તે બાબતે #ુલસbચવ>ીની નwધ xગે.

ઠરાવ-14

િવ ાવાચ1પિત (Ph.D.) ક0ાએ અ:યાસ દર_યાન અDુપારં ગત (M.Phil.) ક0ાએ માગદશક
ૂ માં સહ-Cા/યાપક પાસે
તર8ક5D ુ ં કાય એમ બે કાય સાથે ન થાય તેમ ઠરાવવામાં આRaુ.ં Œંક
િવ ાવાચ1પિતની પદવી ન હોય તો અDુપારં ગત ક0ાએ માગદશક તર8ક5ની સીધી મંvૂર8 ન
આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય – 15

િવPાન પારં ગત (* ૂfમHવાgુિવPાન) અ:યાસWમના સ]-4ના િવ ાથyઓ •ારા રvૂ કરવામાં
આવતા તપાસ િનબંધના સમયગાળામાં Žટછાટ બાબતે તથા પર80ા િવભાગમાં રvૂ થયા બાદ બે
માસમાં મૌbખક પર80ા ગોઠવવા * ૂfમHવાgુ િવPાન િવભાગના ઇNચાO>ીની દરખા1ત xગે.

ઠરાવ-15

* ૂfમHવાgુિવPાન એકમના ઇNચાO>ીએ િવPાન પારં ગત (* ૂfમHવાgુિવPાન)ના તપાસ િનબંધ
દર વષ• વહ5લામાં વહ5લા 30 એિCલ *ુધીમાં અથવા તે પછ8 ગમે ^યાર5 * ૂfમHવાgુિવPાન
િવભાગમાં રvૂ કરવા અને તપાસ િનબંધ રvૂ થયા બાદ બે માસમાં િવ ાથyઓની મૌbખર પર80ા
ગોઠવવાની દરખા1તને 1વીકારવામાં આવી.

કાય – 16

િવPાન

િવશારદ

(* ૂfમHવાgુિવPાન)

અ:યાસWમમાં

અ:યાસ

કરતા

11

િવ ાથyઓની

ગેરહાજર8ના કારણે તેમDુ ં સ] મંvૂર છે ક5 નામંvૂર તે xગે પર80ા િવભાગની દરખા1ત બાબતે.
* ૂfમHવાgુિવPાન િવભાગમાં અ:યાસ કરતા િવ ાથyઓની વૈદક8ય રU, સ]ની રUમાં
વધારો તથા સ] નામંvૂર બાબતે #ુલસbચવ>ીના પ]ની નwધ લેવા xગે.

Ac_1.
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(4)

* ૂfમHવાgુિવPાન એકમના િવPાન િવશારદ સ]-2ના ]ણ, સ]-4ના છ તથા િવPાન પારં ગતના

ઠરાવ-16

બે એમ #ુલ 11 િવ ાથyઓની q તે સ] દરિમયાન 10 થી વ‹ુ ગેરહાજર8 થઈ હતી. તે સંદભ•
િવ ાથyઓ Cતીક lદોલન પર હતા. તેમની સાથેની બેઠકોમાં q િનણયો લેવામાં આRયા હતા તેને
મંvૂર રાખવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
(1)

આ િવ ાથyઓDુ ં q તે સ] નામંvૂર કર•ુ.ં

(2)

આ િવ ાથyઓની q તે સ]ની lત6રક પર80ા (સૈ•ાંિતક તથા Cાયોbગક) Kા< રાખવી.

(3)

આ િવ ાથyઓની q તે સ]ની સ]ાંત પર80ા એિCલ-2014માં ન લેવી પરં ‘ ુ નવે_બર6ડસે_બર 2014 દર_યાન લેવાતી સ]ાંત પર80ા બાદ સ]-2, 4ની સ]ાંત પર80ા લેવી.

(4)

વૈ ક8ય રUઓ, સ]દ8ઠ મળતી 10 રU તથા તેથી વ‹ુ રU થાય તો સ] નામંvૂર xગે
અગાઉની Rયવ1થા યથાવ‘્ રાખવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

િવ ાથyઓની ગેરહાજર8 બાબતે * ૂfમHવાgુિવPાન િવભાગના અ/યાપક >ી મaુરભાઈ શાહના

કાય – 17

પ] બાબતે. (પ6રિશYટ-3)
િવ ાથyઓની ગેરહાજર8 બાબતે * ૂfમHવાgુિવPાન િવભાગના અ/યાપક >ી મaુરભાઈ શાહનો

ઠરાવ-17

પ] /યાને લેવામાં આRયો અને હાલ q Cમાણે કાયવાહ8 કરવામાં આવે છે તે ચાŠુ રાખવાDુ ં
ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય – 18

મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા ખાતે સમાજિવ ા િવશારદ સ]-4માં અ:યાસ કરતા િવ ાથy
િન#ુલ હસhુખભાઈ પટ5લ તથા મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધેU ખાતે સમાજિવ ા િવશારદમાં
અ:યાસ કરતી ]ણ િવ ાિથiનીઓની ગેરવાજબી ર8તરસમ xગે પેટાસિમિતએ લીધેલા િનણયને
બહાલી આપવા xગે. (પ6રિશYટ-4)

ઠરાવ-18

મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા ખાતે સમાજિવ ા િવશારદ સ]-4માં અ:યાસ કરતા િવ ાથy
િન#ુલ હસhુખભાઈ પટ5લ તથા મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધેU ખાતે સમાજિવ ા િવશારદમાં
અ:યાસ કરતી ]ણ િવ ાિથiનીઓની ગેરવાજબી ર8તરસમ xગે પેટાસિમિતએ લીધેલા િનણયને
બહાલી આપવામાં આવી.

કાય – 19

તા. 16/03/2012ની િવ ાસભાના ઠરાવ નં.-23 hુજબ ગાંધીદશન િવભાગમાં “1વઅ/યયન •ારા
ગાંધીદશન પારં ગત”ના ચાર સ]ના મંvૂર થયેલા (રાYA8ય / lતરરાYA8ય િવ ાથyઓ માટ5)
અ:યાસWમના નામમાં કર5 લો *ુધારો “પારં ગત  ׃ગાંધીિવચાર (M.A. : Gandhian Thought)”ને
બહાલી આપવા િવભાગીય અ/ય0>ી ડૉ. XુYપાબહ5ન મોતીયાનીની તા. 25/04/2014ની અરH
બાબત.

ઠરાવ-19

તા. 16/03/2012ની િવ ાસભાના ઠરાવ નં.-23 hુજબ ગાંધીદશન િવભાગમાં “1વઅ/યયન •ારા
ગાંધીદશન પારં ગત”નો ચાર સ]ના મંvૂર થયેલા (રાYA8ય / lતરરાYA8ય િવ ાથyઓ માટ5)
અ:યાસWમના નામમાં કર5 લો *ુધારો “પારં ગત  ׃ગાંધીિવચાર (M.A. : Gandhian Thought)”ને
િવ ાસભામાં બહાલી આપવામાં આવી.

કાય – 20

vૂન-2014થી યોગિવ ા અDુ1નાતક 6ડ`લોમા(1વા/યાય પ•િત) અ:યાસWમDુ ં નામ “યોગિવ ા
અDુ1નાતક

6ડ`લોમા(ખંડ

સમય)”

બદલવા

તથા

અ:યાસWમના

xદાજપ]ને

માનનીય

#ુલસbચવ>ીએ આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવા xગે.
વષ

2013-14માં Cવેશ

મેળવેલા

િવ ાથyઓના

ુ પ]માં “યોગિવ ા
ણ

અDુ1નાતક

6ડ`લોમા(ખંડ સમય)”એમ *ુધારો કર8 આપવા િવ ાથyઓની તા. 28/04/2014ની અરH xગે.
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ઠરાવ-20

vૂન-2014થી યોગિવ ા અDુ1નાતક 6ડ`લોમા(1વા/યાય પ•િત) અ:યાસWમDુ ં નામ “યોગિવ ા
અDુ1નાતક 6ડ`લોમા(ખંડ સમય)” બદલવા આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવામાં આવી તથા વષ
ુ પ]માં “યોગિવ ા અDુ1નાતક 6ડ`લોમા(ખંડ
ણ

2013-14માં Cવેશ મેળવેલા િવ ાથyઓના

સમય)”એમ *ુધારો કર8 આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં વળ8, અ:યાસWમના xદાજપ]ને માનનીય
#ુલસbચવ>ીએ આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવામાં આવી.
નીચે દશાવેલા નવા/*ુધારા-વધારા થયેલા અ:યાસWમોને મંvૂર કરવા/બહાલી આપવા બાબતે.

કાય – 21

A(B ,9

?( $@
Cમાણપ]
અDુ1નાતક 6ડ`લોમા

C:

ુ રાતી છ માસનો Cમાણપ] અ:યાસWમ
જ

-----------------------

„ૃ”ય->ાRય કાયWમ (ટ5bલિવઝન) િનમાણનો

-----------------------

અDુ1નાતક 6ડ`લોમા
યોગિવ ા અDુ1નાતક 6ડ`લોમા (ખંડ સમય)
સમાજિવ ા િવશારદ

િવPાન િવશારદ

-----------------------

ુ રાતી
જ

-----------------------

સમાજશા\

-----------------------

ઇિતહાસ

-----------------------

6હNદ8

-----------------------

* ૂfમHવાgુિવPાન

BIO-101, BIO-201ના
અ:યાસWમમાં *ુધારા.

પારં ગત

ુ રાતી
જ

-----------------------

સમાજશા\

-----------------------

ઇિતહાસ

-----------------------

ક_`a ૂટર િવિનયોગ

MCA-402ના
અ:યાસWમમાં *ુધારા.

િશ0ણશા\

વૈક–}પક િવષય ׃
„ૃ”ય->ાRય મા/યમ અને
િશ0ણ સામKી

* ૂfમHવાgુિવPાન

અDુપારં ગત

અ:યાસકાય

િવ ાવાચ1પિત

ઉપરો[ત નવા / *ુધારા-વધારા થયેલા અ:યાસWમોને મંvૂર8 (બહાલી) / બહાલી આપવામાં

ઠરાવ-21

આવી.
કાય – 22

આદરણીય #ુલનાયક>ીએ િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ “િશ0ણશા\” િવષયમાં અ:યાસ કરતા િવ ાથy
અશોકભાઈ િવ—લદાસ CUપિત, જયેશ#ુમાર િવ—લભાઈ પટ5લ તથા અથશા\ િવષયમાં >ી *ુર_ય
દ. વોરાને

િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ ફર8 નામનwધણી માટ5 આપેલી મંvૂર8ને બહાલી

આપવા xગે.
ઠરાવ-22

આદરણીય #ુલનાયક>ીએ િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ “િશ0ણશા\” િવષયમાં અ:યાસ કરતા િવ ાથy
અશોકભાઈ િવ—લદાસ CUપિત, જયેશ#ુમાર િવ—લભાઈ પટ5લ તથા અથશા\ િવષયમાં >ી *ુર_ય
દ. વોરાને

િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ ફર8 નામનwધણી માટ5 આપેલી મંvૂર8ને બહાલી

આપવામાં આવી.
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કાય – 23

નીચે દશાવેલા સેવકોને આગળ અ:યાસ માટ5 આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવા xગે.
?( $@ B ,9

@
.
2.

(

યોગેશ#ુમાર ન. વાિસયા

P. G. Diploma in

વીર નમદ દ.

મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા

Research Methodology.

*ુરત

રિતલાલ શ. અમીન

િવ ાવાચ1પિત

સરદાર પટ5લ aુિનવિસiટ8,

શાંિત સંશોધન ક5NS,

ૂ.િવ.,

.ુ aુિન.,

વ}લભિવ ાનગર.

3.

>ી િનલેશ કાપ6ડયા

પારં ગત  ׃ગાંધીિવચાર

મ. દ5 . સમાજસેવા મહા.

4.

>ી અમીષાબહ5ન એન. શાહ

િવ ાવાચ1પિત ׃

KામRયવ1થાપન ક5NS,

Kામ Rયવ1થાપન

રાંધેU

િવ ાવાચ1પિત ׃

મ. દ5 . Kામસેવા મહા.,

* ૂfમHવાgુ િવPાન

સાદરા.

5.

ઠરાવ-23

D

>ી અરિવ?દ#ુમાર ˜ુગ
ં ર5 ચીયા

ઉપરો[ત સેવકોને પોતાના ચાŠુ કાયને અસર ન થાય તે શરતે આગળ અ:યાસ માટ5 આપેલી
મંvૂર8ને બહાલી / મંvૂર8 આપવામાં આવી.

કાય – 24

વષ 2014-15થી એમ.સી.એ. તથા પી.H.ડ8.સી.એ. ના બધા સ]માં અ:યાસ કરતા િવ ાથyઓની
lત6રક પર80ાના િનયમોને બહાલી આપવા xગે. (પ6રિશYટ-5)

ઠરાવ-24

એમ.સી.એ. તથા પી.H.ડ8.સી.એ. માટ5 િવભાગે રvૂ કર5 લાં lત6રક પર80ાના િનયમોને બહાલી
આપવામાં આવી. આ ઠરાવનો અમલ vૂન-vુલાઈ 2014થી તમામ સ]ોમાં કરવાનો રહ5શે.

કાય – 25

1નાતક / 6ડ`લોમા / પારં ગત અ:યાસWમોમાં પર80ા સંબિં ધત િનયમોમાં સમયાંતર5 થયેલા
ફ5રફારને સામેલ કરવા બાબતે. (પ6રિશYટ-6)

ઠરાવ-25

1નાતક / 6ડ`લોમા / પારં ગત અ:યાસWમોમાં પર80ા સંબિં ધત િનયમોમાં સમયાંતર5 થયેલા
ફ5રફારને પ6રિશYટ-6 hુજબ બહાલી આપવામાં આવી.
આ અહ5વાલના ઠરાવ નં.-13, 32 તથા 33નો સમાવેશ ઠરાવ નં.-25ની પ6રિશYટ-6 (પર80ા
સંબિં ધત િનયમો)માં કર5 લ છે .

કાય – 26

િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ પાંચમા વષ માટ5 hુદત વધારો આપવા xગે.
@
.

ઠરાવ-26

A(
ઘન”યામભાઈ મોહનભાઈ વાઘેલા

સમાજકાય

2.

„ુYયંત િવ ાશંકર રાવલ

KામRયવ1થાપન

3.

>ી ક5તન ઉકાભાઈ tુહા

4.

>ી અમી અšુણભાઈ ભe

6હNદ8

5.

>ી ધમ•શ એન અ/યાšુ

* ૂfમHવાgુિવPાન

6.

>ી 0મા એચ. બાસાXુર5

* ૂfમHવાgુિવPાન

7.

>ી રાક5શ સોની

* ૂfમHવાgુિવPાન

ુ રાતી
જ

િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ q તે િવષયમાં પાંચમા વષ માટ5 hુદત વધારો આપવાDુ ં ઠરાવવામાં
આRaુ.ં

કાય – 27

સેવકોની

ૂજરાત િવ ાપીઠના અ:યાસWમોમાં અ:યાસ દર_યાન વગકાય ક5 િશbબરમાં ઉપ;1થત

રહ5વા માટ5ની રUની જોગવાઈ xગે.
ઠરાવ-27

તમામ સેવકોને પારં ગત ગાંધીિવચાર અને સામા•જકિવPાન (1વા/યાય પ•િત) અ:યાસWમમાં
અ:યાસ કરવા માટ5 વગકાય ક5 િશbબરમાં ઉપ;1થત રહ5વા માટ5ની રU સં1થાગત ગણવાની મંvૂર8
આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં સ]ની #ુલ ક5ટલી રU મંvૂર8 કરવી તે ગાંધીદશન િવભાગના
આયોજનના આધાર5 ગાંધીદશન િવભાગ કરશે.

Ac_1.
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કાય – 28

“1વ. સા6હ^યકાર દ0ાબહ5ન જયેશભાઈ દ5 સાઈ” નામનો રજતચંSક “પારં ગત (િવષય ׃

ુ રાતી)”માં
જ

Cદાન કરવા માટ5 >ી જયેશભાઈ દ5 સાઈ અને અન*ુયાબહ5ન શેઠની દરખા1ત બાબતે.
ઠરાવ-28

“1વ. સા6હ^યકાર દ0ાબહ5ન જયેશભાઈ દ5 સાઈ” નામનો રજતચંSક “પારં ગત (િવષય ׃

ુ રાતી)”માં
જ

Cદાન કરવા માટ5 >ી જયેશભાઈ દ5 સાઈ અને અન*ુયાબહ5ન શેઠની દરખા1તને બહાલી આપવામાં
ૂ તા
આવી. િવ ાસભાના સૌ સ:યોએ આભારની લાગણી Rય[ત કર8 હતી. નામાbભધાનમાં અDુ#ળ
hુજબ ‘$ ; F(к ’ શœદ h ૂકવા xગે પર80ા િવભાગ િનણય કરશે તેમ ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય – 29

નીચેના નામની સામે દશાવેલા િવષયમાં િવ ાવાચ1પિત / અDુપારં ગત ક0ાએ આદરણીય
#ુલનાયક>ીએ િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ માગદશક / સહ-માગદશક તર8ક5 આપેલી મંvૂર8ને
બહાલી આપવા xગે.
A(

@
(/
1.

% 1B ,9

ડૉ. િનરજ િસલાવટ
મ. દ5 . શા. િશ. મહા., સાદરા

2

кH

ડૉ. કૌિશક આર. પટ5લ

ડૉ. સીતારામ પાનHભાઈ દ5 શhુખ

શાર86રક
િશ0ણ
ભૌિતક િવPાન

અDુપારં ગત
િવ ાવાચ1પિત
િવ ાવાચ1પિત

ડૉ. છનાભાઈ એન. ભƒસરા

િશ0ણશા\

અDુપારં ગત

ડૉ. •જPેશ#ુમાર bગ. પટ5લ

િશ0ણશા\

અDુપારં ગત

ડૉ. મહ5શનારાયણ દ8b0ત

િશ0ણશા\

િવ ાવાચ1પિત

ડૉ. /વિનલ પાર5 ખ

િશ0ણશા\

િવ ાવાચ1પિત

ડૉ. ભરતભાઈ હ6રCસાદ પટ5લ
રા†ય Kામ િવકાસ સં1થા

.ુ aુિન.,

ૂજરાત િવ ાપીઠ,
ૂજરાત િવ ાપીઠ,
ૂજરાત િવ ાપીઠ,
ૂજરાત િવ ાપીઠ,
અમદાવાદ.

ુ રાતી
જ

િવ ાવાચ1પિત

મ. દ5 . Kામસેવા મહા., સાદરા
8.

હ5મ. ઉ.

અમદાવાદ.

િશ0ણ મહા., અમદાવાદ.
7.

અમદાવાદ.

અમદાવાદ.

િશ0ણ મહા., અમદાવાદ.
6.

ૂજરાત િવ ાપીઠ,

અમદાવાદ.

િશ0ણ મહા., અમદાવાદ.
5.

$J>K)

પાટણ.

િશ0ણ મહા., અમદાવાદ.
4.

(

(I 9

* ૂfમHવાgુિવPાન એકમ, સાદરા
3.

D

ૂજરાત િવ ાપીઠ,
અમદાવાદ.

KામRયવ1થાપ

િવ ાવાચ1પિત

ન

(સહમાગદશક)

Kંથાલય અને

અDુપારં ગત

મા6હતીિવPાન

િવ ાવાચ1પિત

રસાયણશા\

િવ ાવાચ1પિત

ૂજરાત િવ ાપીઠ,
અમદાવાદ.

(વન િવભાગ)
9.

10.

>ી Cયતકરભાઈ કાન6ડયા

>ી મa ૂરભાઈ ચં. શાહ

ૂજરાત િવ ાપીઠ

કડ8 સવ
િવ•િવ ાલય

11.

>ી કૌિશક#ુમાર šુગનાથભાઈ પટ5લ

ભૌિતકશા\

િવ ાવાચ1પિત

કડ8 સવ
િવ•િવ ાલય

12.

>ી •જPેશભાઈ પટ5લ

િશ0ણશા\

અDુપારં ગત
િવ ાવાચ1પિત

13.

>ી ડા<ાભાઈ પટ5લ

િશ0ણશા\

અDુપારં ગત
િવ ાવાચ1પિત
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ઠરાવ-29

ઉપરો[ત નામની સામે દશાવેલા િવષયમાં િવ ાવાચ1પિત / અDુપારં ગત ક0ાએ આદરણીય
#ુલનાયક>ીએ િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ માગદશક / સહ-માગદશક તર8ક5 આપેલી મંvૂર8ને
બહાલી આપવામાં આવી.

કાય-30

તા. 18-10-2014ના રોજ યોUનારા 61મા પદવીદાન સમારં ભમાં એનાયત થનાર8 પદવીઓ,
પા6રતોિષકોને બહાલી આપવા

ૂજરાત િવ ાપીઠના A1ટ8મંડળને ભલામણ કરવા xગે.(પ6રિશYટ

hુજબ)
ઠરાવ-30

તા. 18-10-2014ના રોજ યોUનારા 61મા પદવીદાન સમારં ભમાં એનાયત થનાર8 પદવીઓ,
પા6રતોિષકોને બહાલી આપવા

ૂજરાત િવ ાપીઠના A1ટ8મંડળને (પ6રિશYટ-7/1 તથા 7/2 hુજબ)

ભલામણ કરવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય-31

સમાજિવ ા િવશારદના સ]-1ના પાઠEWમો સીસી 101, 104 અને સ] 2ના પાઠEWમ સીસી 204
એમ ]ણેય પાઠEWમમાં સૌથી વ‹ુ

ુ મેળવનારા િવ ાથyને “1વ.>ી હ6રલાલ માણેકલાલ દ5 સાઈ
ણ

ગાંધીિવચાર દશન પા6રતોિષક” એનાયત કરવા િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ આપેલી સંમિતને
બહાલી આપવા xગે.
ઠરાવ-31

સમાજિવ ા િવશારદના સ]-1ના પાઠEWમો સીસી 101, 104 અને સ] 2ના પાઠEWમ સીસી 204
એમ ]ણેય પાઠEWમમાં સૌથી વ‹ુ

ુ મેળવનારા િવ ાથyને “1વ.>ી હ6રલાલ માણેકલાલ દ5 સાઈ
ણ

ગાંધીિવચાર દશન પા6રતોિષક” એનાયત કરવા િવ ાસભાની મંvૂર8ની અપે0ાએ આપેલી સંમિતને
બહાલી આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય – 32

સાદરા તથા રાંધેU ક5NSમાં ચાલતા િવિવધ અ:યાસWમો માટ5 ફ5રગણતર8 અને ફ5રતપાસ માટ5નાં
અરHપ]ો q તે મહાિવ ાલય •ારા ભરાવી, જ€ર8 ફ8 મેળવી લઈને પર80ા િવભાગમાં એકસાથે
રvૂ કરવા xગે મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરાના સંયોજક>ીની દરખા1ત xગે.

ઠરાવ-32

સાદરા તથા રાંધેU ક5NSમાં ચાલતા િવિવધ અ:યાસWમો માટ5 ફ5રતપાસ અને ફ5રગણતર8 માટ5નાં
અરHપ]ો q તે મહાિવ ાલય •ારા ભરાવી, જ€ર8 ફ8 મેળવી લઈને પર80ા િવભાગમાં એકસાથે
રvૂ કરવા xગે મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરાના સંયોજક>ીની દરખા1તને મંvૂર કરવાDુ ં
અને િવ ાથy Uતે પણ પર80ા િવભાગને સીધી અરH કર8 શકશે તેમ ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય-33

ફ5રતપાસ અને ફ5રગણતર8ની તાર8ખ વીતી ગયા પછ8 િવ ાથyને
પાસ થનારા િવ ાથyઓને મેળવેલા

ુ પ] મળે તેવા સંજોગોમાં
ણ

ુ માટ5 અસંતોષ હોય તો ફ5રગણતર8 અને ફ5રતપાસ માટ5
ણ

તક આપવા બાબત મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરાના સંયોજક>ીની દરખા1ત xગે.
ઠરાવ-33

q તે અ:યાસWમDુ ં પ6રણામ Uહ5ર થાય તેમાં

ુ પ] મેળવવાની q તાર8ખ દશાવવામાં આવી
ણ

હોય તે તાર8ખથી 10 6દવસની xદર નાપાસ તથા પાસ િવ ાથy ફ5રગણતર8 ક5 ફ5રતપાસ માટ5
ઉપરો[ત ઠરાવ નં.-32ની Rયવ1થા Cમાણે િનયત અરHપ] ભર8 શકશે તે• ુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
કાય-34

બી.એસસી.(એbKક}ચર)નો અ:યાસWમ શ€ કરવા માટ5 િવ ાસભાની સૈ•ાંિતક મંvૂર8 xગે.

ઠરાવ-34

બી.એસસી.(એbKક}ચર)નો અ:યાસWમ શ€ કરવા માટ5 િવ ાસભામાં સૈ•ાંિતક મંvૂર8 આપવામાં
આવી અને ફ5ક}ટ8 ઓફ સાયNસની રચના કર8 તેમાં માઈWોબાયોલોH અને એbKક}ચરના
અ:યાસWમોને સામેલ કરવાDુ ં ન‰8 કરવામાં આRaુ.ં ઉપરાંત I.C.A.R. અને U.G.C.ની મંvૂર8
લેવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય-35

એમ.6ફલ., પીએચ.ડ8. સ6હત િવિવધ અ:યાસWમોમાં q તે ક0ા(ક5ટ5ગર8)ના િવ ાથyઓની બેઠકો
ખાલી રહ5તી હોય તેવા સંજોગોમાં અNય ક0ા(ક5ટ5ગર8)ના િવ ાથyઓ ઉપલœધ હોય તો તેમને
Cવેશ આપવા xગે.
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ઠરાવ-35

એમ.6ફલ., પીએચ.ડ8. સ6હત િવિવધ અ:યાસWમોમાં SC, ST અને OBC ક0ાના િવ ાથyઓની
બેઠકો ખાલી રહ5તી હોય તેવા સંજોગોમાં સામાNય ક0ા (General ક5ટ5ગર8)ના િવ ાથyઓ ઉપલœધ
હોય તો તેમને Cવેશ આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં આ ઠરાવનો અમલ મા] વષ 2014-15માં
થયેલી Cવેશ કાયવાહ8માં જ લા ુ પડશે.

કાય-36

એમ6ફલ., પીએચ.ડ8. Cવેશ પર80ામાં ઉ‚ીણ થયેલા અને અKતાWમ યાદ8માં 1થાન પામેલા
િવ ાથyઓને q તે િવષયમાં બેઠક (ઇNટ5ક) ન હોવાથી Cવેશ ન મ{યો હોય તો †યાર5 પણ બેઠક
(ઇNટ5ક) ઉપલœધ થાય ^યાર5 Cવેશ આપવા અને અનામત ક5 સામાNય ક0ાના િવ ાથyની
ફાળવણીની C6Wયા ન‰8 કરવા xગે.

ઠરાવ-36

ઉપરો[ત ઠરાવ-3 hુજબ ફ5ક}ટ8ઓની રચના થયા પછ8 આ xગે િવચારવાDુ ં રહ5શે. હાલની
અમલમાં Cવેશ C6Wયા ચાŠુ રાખવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય – 37

કો_`aુટર િવPાન અ:યાસWમ સિમિતને મંvૂર8 આપવા xગે.

ઠરાવ-37

કો_`aુટર િવPાન અ:યાસWમ સિમિતને મંvૂર8 આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં

કાય - 38

મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધેUના િવ ાથyઓને 1પોકન xKેH ઉપરાંત સામાNય પોષણ,
િસલાઈ (ગારમેNટ મે6ક?ગ) અને Rય;[ત^વ િવકાસ એમ વધારાની W56ડટના ]ણ પાઠEWમ માટ5
#ુલનાયક>ીએ આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવા xગે.

ઠરાવ-38

મ. દ5 . Kામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધેUના િવ ાથyઓને 1પોકન xKેH ઉપરાંત સામાNય પોષણ,
િસલાઈ (ગારમેNટ મે6ક?ગ) અને Rય;[ત^વ િવકાસ એમ વધારાની W56ડટના ]ણ પાઠEWમ માટ5
#ુલનાયક>ીએ આપેલી મંvૂર8ને બહાલી આપવામાં આવી.
>ી મંvુલાબહ5ન ડાભીને

કાય -39

ૂજરાત િવ ાપીઠમાં અથશા\ િવષયમાં િવ ાવાચ1પિત ક0ાએ માગદશક

તર8ક5ની માNયતા મેળવવા માટ5 રvૂ કર5 લા સંશોધનને લગતાં બંને Xુ1તકોને માNય કરવા બાબત.
ડૉ. મંvુલાબહ5નની શૈ0bણક લાયકાત, પારં ગત ક0ાએ સાત વષનો શૈ0bણક તથા પારં ગત ક0ાએ

ઠરાવ-39

27 તથા અDુપારં ગત ક0ાએ 07 િવ ાથyઓને માગદશન આપેŠ ું છે અને તેઓ ઉ‚ીણ થયેલા છે .
ડૉ. મંvુલાબહ5ન ડાભીના િવ ાવાચ1પિત શોધિનબંધ પરથી િવ ાપીઠ5 Cકાિશત કર5 લા Xુ1તકને તથા
સંશોધનને લગ‘ુ ં બીvુ એક Xુ1તક Discrimination in The Labour Market િવ ાપીઠ5 Cકાિશત કર5 Š ું
છે . િવ ાપીઠમાં માગદશકના ધોરણ Cમાણે આ બંને સંશોધન Xુ1તકો ]ણ-]ણ સંશોધનપ]ોની
સમક0 ગણી શકાય. ઉપરાંત તેમDુ ં એક સંશોધનપ] ત†P>ીએ માNય કર5 Š ું છે . આ તમામ
બાબતોને /યાનમાં લેતા તેમના સંશોધનપ]ોની X ૂતતા થાય છે . તેથી તેમને િવ ાવાચ1પિત
ક0ાએ “અથશા\” િવષયમાં માગદશક તર8ક5ની માNયતા આપવાDુ ં ઠરાવવામાં આRaુ.ં
આદરણીય #ુલનાયક>ીને મળે લા “ шH4 ш ! 4 ” Xુર1કારને સૌ સ:યોએ સહષ વધાવીને
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