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ૂજરાત િવ ાપીઠની વષ  ׃2013ની િવ ાસભાની &'
અ&ય'(થાને

.

-

-

રોજ સવારના +-

!
ુ લનાયક ડૉ.

( )# к

ુ શન આયંગારના
દ

વા,યે -ુ.ય કાયાલયના સિમિત ખંડમાં મળ2 હતી. આ

બેઠકમાં નીચેના સ6યો ઉપ8(થત ર9ા હતા.
ુ શન આયંગાર
દ

ુ લનાયક,

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.

1.

ડૉ.

2.

ડૉ. ગોિવ;દભાઈ રાવલ

׃

=(ટ2?ી,

3.

@ો. કAુભાઈ નાયક

׃

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

4.

ડૉ. જય@કાશ પંડDા

׃

કા. આચાય?ી, િશ'ણ મહાિવ ાલય,

5.

ડૉ. જમનાદાસ સાવGલયા

׃

સંયોજક, મ. દB . શાર2Hરક િશ'ણ મહાિવ ાલય, સાદરા.

6.

ડૉ. @દ2પભાઈ આચાય

׃

ઇKચાL?ી, િવMાન એકમ, મ. દB . Oામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા.

7.

ડૉ. રાQવભાઈ પટBલ

׃

ઇKચાL, OામRયવ(થાપન અ&યયન કB KS, રાંધU
ે

׃

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.

ૂ. િવ., અમદાવાદ

કા. સંયોજક, મ. દB . Oામસેવા મહાિવ ાલય, રાંધU
ે
8.

ડૉ. કનૈયાલાલ નાયક

׃

સંયોજક?ી, મ. દB . Oામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા.

9.

ડૉ. મહBY ૂબ દB સાઈ

׃

અ&ય', ઇિતહાસ અને સં( ૃિત િવભાગ, મ. દB . સ. મહા., અમદાવાદ

10.

ડૉ. ઉષાબહBન ઉપા&યાય

׃

અ&ય',

11.

ડૉ. [ુ\પાબહBન મોિતયાની

׃

કા.અ&ય'?ી, ગાંધીદશન / શાંિતસંશોધન કB KS,

12.

?ી ભારતીબહBન દB સાઈ

׃

કાયકાર2 અ&ય'?ી,

13.

ડૉ. આનંદ2બહBન પટBલ

׃

કાયકાર2 અ&ય'?ી, સમાજકાય િવભાગ,

14.

ડૉ. િનિમષાબહBન ^ુ_લ

׃

અ&ય'?ી, અથશા` િવભાગ,

15.

ડૉ. જશવંતભાઈ પંડDા

׃

અ&ય'?ી, HહKદ2 િવભાગ,

16.

ડૉ. ભરતભાઈ જોશી

׃

@ા&યાપક?ી, િશ'ણ મહાિવ ાલય,

17.

ડૉ. િવનોદભાઈ પાંડBય

׃

અ&ય'?ી, પaકારbવ િવભાગ,

18.

ડૉ. હHરભાઈ પટBલ

׃

સંયોજક?ી, અ6યાસcમ િવકાસ એકમ,

19.

ડૉ. રાdKS જોષી

׃

મદદનીશ @ા&યાપક, મ. દB . Oામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરા.

20. ડૉ. છનાભાઈ ભfસરા

׃

મદદનીશ @ા&યાપક, િશ'ણ મહાિવ ાલય,

21.

ડૉ. કB . કB. ખ.ખર

׃

સ6ય, અથશા` િવભાગ, સૌ. hુિન., રાજકોટ.

22.

ડૉ. ભSાhુ વiછરાUની

׃

સ6ય, સૌરા\= hુિનવિસjટ2, રાજકોટ.

23.

ડૉ. રાdKS ખીમાણી

׃

ુ રાતી િવભાગ, મ. દB . સ. મહા., અમદાવાદ.
જ

ુ લસGચવ?ી,

ૂ. િવ., અમદાવાદ.

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

ૂ. િવ., અમદાવાદ.

ૂ. િવ., અમદાવાદ.
ૂ. િવ., અમદાવાદ

ૂ. િવ., અમદાવાદ.
ૂ.િવ., અમદાવાદ.

ૂ.િવ., અમદાવાદ.

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ.

ઉપરો_ત બેઠકમાં (1) ડૉ. રં જના હર2શ (સ6ય, mબાવાડ2, અમદાવાદ) હાજર ર9ા ન હતા, અગાઉથી
તેમણે હાજર ન રહBવા nગે Uણ કર2 હતી. (2) ડૉ. મહBશભાઈ ગામીત (કા. અ&ય'?ી, સમાજશા` અને
સમાજમાનવશા` િવભાગ) િવ ાસભાની બેઠકની Uણ કર2 bયારB હાજર નહf રહB તેમ જણાRhુ ં હo.ું

2.

. 10-06-2013

(1)

વpુમાં (1) ડૉ. સં&યાબહBન ઠાકર (@ા&યાપક?ી, આQવન િશ'ણ અને િવ(તરણ કાય)ના @િતિનિધ તર2કB
?ી રમેશભાઈ પટBલ તથા (2) ડૉ. અજયભાઈ પર2ખ (ઇKચાL?ી, કqrh ૂટર િવભાગ)ના @િતિનિધ તર2કB
?ી ધીરB નભાઈ પટBલ ઉપ8(થત ર9ા હતા. પર2'ા િવભાગ તરફથી િવભાગીય અિધકાર2 ?ી હBમત
ં ભાવસાર
ઉપ8(થત ર9ા હતા.
, )# к

- . /(#

- к (0 12# к

-, #

!

2

3# 4

5# 6# .

કાય - 1

ગઈ તા. 14/03/2013ની બેઠકની અહBવાલનuધને બહાલી આપવી.

ઠરાવ-1

ગઈ તા. 14/03/2013ના રોજ મળે લી િવ ાસભાના ઠરાવોનો અહBવાલ તા. 01/04/2013ના રોજ
મોકલી આપવામાં આRયો હતો. તેમાં ઠરાવ નં.-5માં જvર2

ુ ારા કર2 બહાલી આપવામાં આવી.
ધ

-7  ׃d તે સaમાં સતત aણ તકના nતે d તે સaમાં નાપાસ રહBનારા િવ ાથwઓની નામનuધણી રદ કરવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં
હવે પછ2 ચાર તથા છ સaોના અ6યાસcમો માટB નીચે @માણે ઠરાવવામાં આRhુ.ં
(1)

d િવ ાથwની નuધણી @થમ સaની સaાંત પર2'ા માટB થઈ હોય તે બીU સaના અ6યાસ
માટB લાયક ગણાશે.

(2)

d િવ ાથwએ @થમ સaના બધા જ પાઠDcમો પાસ કયા હોય અને બીU સaની સaાંત
પર2'ા માટB સa મંyૂર કરાRhુ હોય તેને જ aીU સaના અ6યાસ માટB લાયક ગણાશે.

(3)

d િવ ાથwએ બીU સaના બધા જ પાઠDcમો પાસ કયા હોય અને aીU સaની સaાંત
પર2'ા માટB સa મંyૂર કરાRhુ હોય તેને જ ચોથા સaના અ6યાસ માટB લાયક ગણાશે.

(4)

d િવ ાથwએ aીU સaના બધા જ પાઠDcમો પાસ કયા હોય અને ચોથા સaની સaાંત
પર2'ા માટB સa મંyૂર કરાRhુ હોય તેને જ પાંચમા સaના અ6યાસ માટB લાયક ગણાશે.

(5)

d િવ ાથwએ ચોથા સaના બધા જ પાઠDcમો પાસ કયા હોય અને પાંચમા સaની સaાંત
પર2'ા માટB સa મંyૂર કરાRhુ હોય તેને જ છzા સaના અ6યાસ માટB લાયક ગણાશે.
{ૂંકમાં aીU સaના અ6યાસ માટB @થમ સaમાં, ચોથા સaના અ6યાસ માટB બીU સaમાં,

પાંચમા સaના અ6યાસ માટB aીU સaમાં અને છzા સaના અ6યાસ માટB ચોથા સaમાં ઉ|ીણ
થ}ુ ં અિનવાય ગણાશે. એટલે કોઈપણ િવષયસaમાં એક વખત નાપાસ થયા પછ2 તે પછ2ના
સaમાં @વેશ મેળવી શકશે. જો આ સaમાં પણ અગાઉના સaના @~પaમાં પાસ ન થાય તો
પછ2ના સaમાં @વેશ મેળવી શકશે નહf.
કાય - 2

ગઈ તા. 14/03/2013ની બેઠકની અમલવાર2નuધ &યાને લેવા nગે. (પHરિશ\ટ-1)

ઠરાવ-2

ગઈ

તા.

14/03/2013ના

રોજ

મળે લી

િવ ાસભાના

ઠરાવોની

અમલવાર2નuધ

તા.

04/06/2013ના રોજ મોકલી આપવામાં આવી હતી. તેની નuધ લેવામાં આવી.

2.

. 10-06-2013

(2)

કાય – 3

અAુપારં ગત (એમ.Hફલ.) ક'ાએ ‘રસાયણિવMાન’ અને ‘ભૌિતકશા`’ િવષયના અ6યાસcમને
ઘડવા માટB બનાવવામાં આવેલી અ6યાસ સિમિતને િવ ાસભાની મંyૂર2 અથ‚

ૂƒમQવા„ુિવMાન

એકમના ઇKચાL?ીના તા. 29-04-2013ના પa nગે.
ઠરાવ-3

અAુપારં ગત (એમ.Hફલ.) ક'ાએ ‘રસાયણિવMાન’ અને ‘ભૌિતકશા`’ િવષયના અ6યાસcમને ઘડવા માટB
બનાવવામાં આવેલી નીચે દશાવેલી અ6યાસ સિમિતને િવ ાસભામાં બહાલી આપવામાં આવી.
8

9:
1.

2.

કાય – 4

-2

(M.Phil.)

રસાયણિવMાન

ભૌિતકશા`

$

$;(

1.

ડૉ. @દ2પ આચાય

4.

ડૉ. સતીશ પરદB શી

2.

ડૉ. સંગીતા શમા

5.

ડૉ. મh ૂર શાહ

3.

ડૉ. દ2પક રાવલ

6.

ડૉ. હHરભાઈ પટBલ

1.

ડૉ. @દ2પ આચાય

4.

ડૉ. કૌિશક પટBલ

2.

ડૉ. એમ. પી. દB શપાંડB

5.

ડૉ. હHરભાઈ પટBલ

3.

ડૉ. પી. એન. ગ…જર

અAુપારં ગત (એમ.Hફલ.) ક'ાએ ‘રસાયણિવMાન’ અને ‘ભૌિતકશા`’ િવષયના અ6યાસcમને
િવ ાસભાની મંyૂર2 nગે. (પHરિશ\ટ-2)

ઠરાવ-4

અAુપારં ગત (એમ.Hફલ.) ક'ાએ ‘રસાયણિવMાન’ અને ‘ભૌિતકશા`’ િવષયના અ6યાસcમને
િવ ાસભામાં બહાલી આપવામાં આવી.

કાય – 5

સમાજિવ ા િવશારદ (B.S.Sc.) ક'ાએ -ુ.ય િવષય તર2કB ‘nOેQ’ િવષય શv કરવા મ. દB .
Oામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરાના સંયોજક?ીના તા. 18-03-2013ના પa nગે.

ઠરાવ-5

સમાજિવ ા િવશારદ (B.S.Sc.) ક'ાએ -ુ.ય િવષય તર2કB ‘nOેQ’ િવષય શv કરવા મ. દB .
Oામસેવા મહાિવ ાલય, સાદરાના સંયોજક?ીના તા. 18-03-2013ના પaની નuધ લેવામાં આવી.
વpુમાં ‘nOેQ’ િવષયના બધા જ અ&યાપકો તથા મ. દB . Oામસેવા મહાિવ ાલય સાદરા
તથા રાંધU
ે કBKSના સંયોજક?ીઓ સાથે મળ2 આ િવષયના અ6યાસcમAુ ં માળ†ુ,ં કાયની વહ‡ચણી
વગેરB તૈયાર કર2 આ nગેનો અહBવાલ રyૂ કરB તેમ ઠરાવવામાં આRhુ.ં

કાય – 6

તા. 09/05/2013ના રોજ ગેરવાજબી ર2ત-રસમ બાબતે મળે લી પેટાસિમિતના અહBવાલને
િવ ાસભાની બહાલી અથ‚.

ઠરાવ-6

તા. 09/05/2013ના રોજ ગેરવાજબી ર2ત-રસમ બાબતે મળે લી પેટાસિમિતના અહBવાલને
િવ ાસભાની બહાલી આપવામાં આવી.
વpુમાં દરB ક મહાિવ ાલય / િવભાગે આવા Hક(સાની Uણ લેGખતમાં કરવાAુ ં તથા સUના
(વvપ, @કાર અને (થળાંતર @માણપa nગે
આગામી બેઠકમાં આ

કાય – 7

ૂચનો મોકલી આપવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ ં અને

ૂચનોને આધારB -ુસˆો ઘડ2ને - ૂકવામાં આવશે.

સમાજિવ ા િવશારદ (B.S.Sc.) સa-6માં આવતા “સંશોધન @ક‰પ” ના - ૂ‰યાંકન પેટB નŠ2 કરB લા
[ુર(કારને બહાલી આપવા nગે.

ઠરાવ-7

સમાજિવ ા િવશારદ (B.S.Sc.) સa-6માં આવતા “તાલીમ @ક‰પ અહBવાલ” ના - ૂ‰યાંકન પેટB
લેGખત અહBવાલના - ૂ‰યાંકન માટB v. 75/- અને અહBવાલના મૌGખક - ૂ‰યાંકન માટB v. 25 એમ
ુ લ v. 100 નŠ2 કરB લા [ુર(કારને બહાલી આપવામાં આવી.

“સંશોધન @ક‰પ”ના બદલે “

4к<

” એવા શ‹દનો @યોગ કરવાAુ ં

ઠરાવવામાં આRhુ.ં
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. 10-06-2013

(3)

કાય – 8

hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 િસવાય સીધા @વેશ માટBના િનયમોને બહાલી આપવા nગે.

ઠરાવ-8

hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 િસવાય િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ સીધો @વેશ આપવા nગેની
ુ લનાયક?ીની સ|ા nગેના @ાવધાનને તપાસવા, મંડળ Œારા આવા અ6યાસ માટB અલગ
નામકરણની દરખા(તની શ•તા તપાસવી તથા આ માટB ના િનયમોને સરળ બનાવી ફર2થી રyૂ
કરવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં

કાય – 9

hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 @માણે @વેશ લેનારા િવ ાપીઠ િસવાયના િવ ાથwઓ માટB કાંતણ
કસોટ2 દાખલ કરવા આદરણીય ુ લસGચવ?ીના

ઠરાવ-9

ૂચન બાબતે.

hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 @માણે M.Phil. / Ph.D.માં @વેશ લેનારા િવ ાપીઠ િસવાયના િવ ાથwઓ માટB
કાંતણ કસોટ2 દાખલ કરવા આદરણીય ુ લસGચવ?ીના

ૂચનને (વીકારવામાં આRhુ.ં

વpુમાં અગાઉ hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 nગેના ઘડવામાં આવેલા િનયમોમાં hુ.Q.સી.
અિધિનયમ સિમિત જvર2 ફBરફાર કર2 ફર2થી િવ ાસભામાં રyૂ કરB તેમ ઠરાવવામાં આRhુ.ં
કાય – 10

િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ ‘વસિત િશ'ણ’ િવષયમાં મનીષભાઈ ભોઈના રદ કરB લા @વેશ બાદ તે
ફર2થી @વેશ પર2'ા પાસ કર2ને @વેશ મેળવે bયારB સંશોધન vપરB ખા રyૂ કરવા તથા અગાઉ પાસ
કરB લી અ6યાસકાયની પર2'ા માKય રાખવી કB કB મ તે nગે.

ઠરાવ-10

મનીષભાઈ ભોઈના Hક(સામાં આદરણીય

ુ લનાયક?ી તપાસ કર2ને યો,ય િનણય લે અને આવા

Hક(સાઓ માટB અગાઉ hુ.Q.સી. અિધિનયમ-2009 nગે ઘડવામાં આવેલા િનયમોમાં જvર2

ુ ારા
ધ

વધારા કરવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં (ઉપરો_ત ઠરાવ-9 -ુજબ અિધિનયમ સિમિત આ કાય nગે
કાયવાહ2 કરશે.)
કાય – 11

આદરણીય ુ લનાયક?ીએ આગામી િવ ાસભાની મ ંyૂર2ની અપે'ાએ કાઓર2 ુ ર2હારાને િવ ાવાચ(પિત
ક'ાએ ‘ગાંધીિવચાર’ િવષયમાં આગળ અ6યાસ માટB આપેલી મંyૂર2ની નuધ લેવા nગે.

ઠરાવ-11

આદરણીય ુ લનાયક?ીએ આગામી િવ ાસભાની મ ંyૂર2ની અપે'ાએ કાઓર2 ુ ર2હારાને િવ ાવાચ(પિત
ક'ાએ ‘ગાંધીિવચાર’ િવષયમાં આગળ અ6યાસ માટB આપેલી મંyૂર2ની નuધ લેવામાં આવી.

કાય – 12

નીચે દશાવેલા િવ ાથwઓને તેમની સામે દશાવેલા િવષયમાં િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ પાંચમા વષ
માટB આપેલી -ુˆત વધારાની મંyૂર2ની નuધ લેવા nગે.
8

/=9:-

>(

(

- ?@5
Aх

ઠરાવ-12

1.

જયેશ ુ માર િવzલભાઈ પટBલ

િશ'ણશા`

િશ'ણ મહાિવ ાલય,

02/04/2009

2.

અશોકભાઈ િવzલદાસ @Uપિત

િશ'ણશા`

અમદાવાદ.

11/04/2009

3.

vGચતા દ2પકભાઈ શાહ

મ. દB . સમા. મહા., અમ.

10/01/2009

કqrh ૂટર િવMાન

ઉપરો_ત િવ ાથwઓને તેમની સામે દશાવેલા િવષયમાં િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ પાંચમા વષ માટB
આપેલી -ુˆત વધારાની મંyૂર2ની નuધ લેવામાં આવી.

કાય – 13

અAુપારં ગત / િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ માગદશક તર2કBની માKયતાનાં ધોરણો સંદભ‚ સિમિતના
અહBવાલ nગે. (પHરિશ\ટ-5)

ઠરાવ-13

અAુપારં ગત / િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ માગદશક તર2કB (નાતક ક'ાએ અ&યાપન કાય કરતા
અ&યાપક?ીઓને તક આપવા તથા તે માટB માગદશક તર2કBની માKયતાનાં ધોરણોમાં જvર2

ુ ારા
ધ

વધારા કર2 ફર2થી અહBવાલ રyૂ કરવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં

2.

. 10-06-2013

(4)

કાય – 14

નીચે દશાવેલા સેવક?ીઓને િવ ાવાચ(પિત (Ph.D.) / અAુપારં ગત (M.Phil.) ક'ાએ

ૂજરાત

િવ ાપીઠ તથા અKય િવŽિવ ાલયમાં d તે િવષયમાં માગદશક તર2કB ની આપેલી મંyૂર2ને બહાલી
આપવા nગે.
8
1.

$# к9:ડૉ. અશોકભાઈ મં. પટB લ
(મ. @ા&યાપક,
મ. દB . સ. મહા.,

2.

>(

кC

ુ રાતી
જ

અAુપારં ગત

D

ૂજરાત િવ ાપીઠ,

ુ રાતી િવભાગ,
જ

અમદાવાદ

ૂ. િવ.)

?ી નરB શભાઈ ચૌહાણ

અથશા`

અAુપારં ગત

ૂજરાત િવ ાપીઠ,

(મ. @ા&યાપક, Oામઅથશા` િવભાગ,
મ. દB . સ. મહા.,
3.

અમદાવાદ

ૂ. િવ.)

ડૉ. યોગેશ ુ માર ન. વાંિસયા

અથશા`

િવ ાવાચ(પિત

ૂજરાત િવ ાપીઠ,

(મ. @ા&યાપક, મ.દB .Oા.મહા., સાદરા)
4.

ડૉ. મh ૂર ુ માર ચં. શાહ
(મ. @ા&યાપક,

(

અમદાવાદ
રસાયણિવMાન

િવ ાવાચ(પિત

ૂજરાત િવ ાપીઠ,

ૂƒમQવા„ુિવMાન

અમદાવાદ

િવભાગ, સાદરા)
5.

ડૉ. કૌિશક ુ માર v. પટB લ
(મ. @ા&યાપક,

ભૌિતકશા`

િવ ાવાચ(પિત

ૂƒમQવા„ુિવMાન

?ી d. d. ટ2•ેવાલા
િવŽિવ ાલય, -ુબ
ં ઈ

િવભાગ, સાદરા)

ઠરાવ-14

ઉપરો_ત સેવક?ીઓને િવ ાવાચ(પિત (Ph.D.) / અAુપારં ગત (M.Phil.) ક'ાએ

ૂજરાત

િવ ાપીઠ તથા અKય િવŽિવ ાલયમાં d તે િવષયમાં માગદશક તર2કB ની આપેલી મંyૂર2ને બહાલી
આપવામાં આવી.
કાય – 15

સેKટર ફોર સોિશયલ (ટડ2ઝ,

રુ ત ખાતે @ા&યાપક તર2કB સેવા આપતા ડૉ. Hકરણ દB સાઈ અને

ડૉ. અyુ ન પટBલની િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ “સમાજશા`” િવષયમાં, અને ડૉ. સbયકામ જોષીને
“સમાજશા` અને આHદવાસી” િવષયમાં માગદશક તર2કB માKયતા મેળવવા બાબતની અરQ nગે.
ઠરાવ-15

સેKટર ફોર સોિશયલ (ટડ2ઝ,

રુ ત ખાતે ફરજ બUવતા ડૉ. Hકરણ દB સાઈને ‘સમાજશા`’

િવષયમાં, ડૉ. સbયકામ જોષીને ‘સમાજશા` તથા આHદવાસી’ િવષયમાં અને ડૉ. અyુ ન પટBલને
‘સમાજશા`’ િવષયમાં

ૂજરાત િવ ાપીઠ, અમદાવાદ ખાતે િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ માગદશક

તર2કB માKયતા આપવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં
કાય – 16

ૂજરાત િવ ાપીઠના અ&યાપકોની સં(થાગત રU nગેની માHહતી બાબતે.

ઠરાવ-16

ૂજરાત િવ ાપીઠના અ&યાપકોની સં(થાગત રU nગેના િનયમો યથાવત રહBશ.ે
વpુમાં દરB ક મહાિવ ાલય / િવભાગના આચાય / સંયોજક?ી / િવભાગીય અ&ય'?ી કઈ કઈ
રUઓને સં(થાગત તર2કB ગણવી તે nગેનાં

કાય – 17

ૂચનો મોકલી આપે તેમ ઠરાવવામાં આRhુ.ં

િવશારદ તથા પારં ગત ક'ાએ cB Hડટ આધાHરત સa પ‘િતમાં રા\=2ય સેવા યોજનાને સહઅ6યાસક
@} ૃિ| તર2કB (થાન આપવા તથા @વેશ માટB તેનો ભારાંક ગણવા hુ.Q.સી.ના પa nગે.

ઠરાવ-17

િવશારદ તથા પારં ગત ક'ાએ cB Hડટ આધાHરત સa પ‘િતમાં રા\=2ય સેવા યોજનાને સહઅ6યાસક @} ૃિ|
તર2કB (થાન આપવા તથા @વેશ માટB તેનો ભારાંક ગણવા hુ.Q.સી.ના પaની નuધ લેવામાં આવી.
ભારાંક ગણવા બાબતે હવે પછ2 મળનાર2 િવ ાસભામાં િનણય અથ‚ આ કાયને રyૂ કરવાAુ ં રહBશ.ે

2.

. 10-06-2013

(5)

કાય – 18

સaાંત પર2'ા માટB કરવામાં આવતી તકB દાર2 સિમિતની Rયવ(થા nગે [ુનઃિવચારણા કરવાની
પર2'ા િવભાગની દરખા(ત બાબતે.

ઠરાવ-18

સaાંત પર2'ા માટB કરવામાં આવતી તકB દાર2 સિમિતની Rયવ(થા જvર2 ન જણાતા રદ કરવાAુ ં
ઠરાવવામાં આRhુ.ં

કાય – 19

પર2'ા િવભાગમાં િવભાગીય અિધકાર2 તર2કB ફરજ બUવતા ?ી હBમત
ં ભાઈ ભાવસારને પારંગત
ક'ાએ ‘સમાજશા`’ િવષયમાં બાબાસાહBબ mબેડકર -ુ_ત િવŽિવ ાલયમાં અ6યાસ કરવા
આદરણીય ુ લનાયક?ીએ આપેલી મંyૂર2ની નuધ લેવા બાબતે.

ઠરાવ-19

પર2'ા િવભાગમાં િવભાગીય અિધકાર2 તર2કB ફરજ બUવતા ?ી હBમત
ં ભાઈ ભાવસારને પારંગત
ક'ાએ ‘સમાજશા`’ િવષયમાં બાબાસાહBબ mબેડકર -ુ_ત િવŽિવ ાલયમાં અ6યાસ કરવા
આદરણીય ુ લનાયક?ીએ આપેલી મંyૂર2ની નuધ લેવામાં આવી.

કાય – 20

આદરણીય

ુ લનાયક?ીની

ૂચનાથી ‘પારં ગત માનવ સંસાધન સંચાલન’ ની પદવીની (પ\ટતા

ુ લનાયક?ીની

ૂચનાથી ‘પારં ગત માનવ સંસાધન સંચાલન’ની પદવીની (પ\ટતા

બાબતે.
ઠરાવ-20

આદરણીય

કરવામાં આવી. હાલ ચાલતા અ6યાસના નામકરણમાં ફBરફાર કર2 તેA ુ ં નામ “પારં ગત (િવષય ׃
માનવ સંસાધન િવકાસ અને સંચાલન) Master of Arts (M.A.) : (Subject : Human Resource
Development and Management) એમ રાખવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં આ ઠરાવનો અમલ
yૂન-2013થી @વેશ મેળવનારા િવ ાથwઓથી કરવાનો રહBશ.ે
અ6યાસ સિમિતની બેઠક બોલાવીને અ&યાપકના માનવ સંસાધન િવકાસ અને સંચાલન
િવષયના yુ દા yુ દા 'ેaને અAુલ'ીને જ િવ ાથwઓ પાસે શોધ@ક‰પ કરાવે તેમ ઠરાવવામાં આRhુ.ં તે
માટB િવષય સામે અ&યાપકના નામ નŠ2 કર2ને પર2'ા િવભાગને મોકલી આપવાના રહBશે.
કાય – 21

નીચેના અ6યાસcમોમાં કરવામાં આવેલા

ુ ારાને બહાલી આપવા અ6યાસcમ િવકાસ એકમના
ધ

સંયોજક?ીની દરખા(ત nગે.
8
1.

;( $8 9:સમાજિવ ા િવશારદ

>(

$E

nOેQ

?@

2, 3, 4

વષ 2013-14થી અમલમાં

1 થી 6

વષ 2013-14થી સa-1 થી 6 માટB

(CC-201, 301, 401)
2.

સમાજિવ ા િવશારદ

અથશા`

અમલમાં પરંo ુ માa સa-5માં વષ
2013-14 [ ૂરoું @~પa નં. MJRECO501 અલગ રહBશે. પછ2ના વષ‚ સa-5
માટB

ુ ારB લ અ6યાસcમ ઉપરાંત
ધ

પર2'ાના માળખામાં ફBરફાર nગે.
3.

પારંગ ત

અથશા`

સa-3

‘Oામઅથશા`ના િસ‘ાંતો’ પાઠDcમના
અ6યાસcમમાં ફBરફાર બાબતે.

4.

એમ.સી.એ.

કqrh ૂટર િવMાન

સa-1 (MCA-104)

વષ 2013-14થી અમલ કરવો

સa-3 (MCA-301)
સa-4 (MCA-402)
સa-4 (MCA-404)
સa-5 (MCA-502)

ઠરાવ-21
2.

ઉપરો_ત અ6યાસcમોમાં કરવામાં આવેલા

. 10-06-2013

ુ ારાને બહાલી આપવામાં આવી.
ધ
(6)

કાય – 22

સમાજિવ ા

િવશારદમાં

“@ો. રાસGબહાર2 લાલ”
ઠરાવ-22

સમાજિવ ા

િવશારદમાં

“@ો. રાસGબહાર2 લાલ”

‘સમાજશા`’

-ુ.ય

િવષય

સાથે

@થમ

આવનારા

િવ ાથwને

ુ ણચંSક માટB ?ી િવનીત લાલ તરફથી મળે લા દાન nગે.
વ

‘સમાજશા`’

-ુ.ય

િવષય

સાથે

@થમ

આવનારા

િવ ાથwને

ુ ણચંSક માટB ?ી િવનીત લાલ તરફથી મળે લા દાનની િવ ાસભાના સૌ
વ

સ6યો Œારા સહષ નuધ લેવામાં આવી. આ

ુ ણચંSક વષ-2013માં યોજનારા પદવીદાન
વ

સમારં ભથી આપવાનો રહBશે તેમ ઠરાવવામાં આRhુ.ં
અAુ(નાતક Hડrલોમા ઇન કqrh ૂટર હાડવેર એKડ નેટવHક”ગ (P.G.D.C.H.N.) તથા કqrh ૂટર

કાય – 23

િવિનયોગ અAુ(નાતક Hડrલોમા (P.G.D.C.A.)ના એક વષના અ6યાસcમ માટB છાaાલય િનવાસ
મર•જયાત કરવા d તે િવભાગના િવભાગીય અ&ય'?ીની દરખા(ત બાબતે.
અAુ(નાતક Hડrલોમા ઇન કqrh ૂટર હાડવેર એKડ નેટવHક”ગ (P.G.D.C.H.N.) તથા કqrh ૂટર

ઠરાવ-23

િવિનયોગ અAુ(નાતક Hડrલોમા (P.G.D.C.A.)ના એક વષના અ6યાસcમ સHહત બધા અAુ(નાતક
Hડrલોમા અ6યાસcમો માટB છાaાલય િનવાસ મર•જયાત રાખવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં આ ઠરાવનો
અમલ yૂન-2013 અને તે પછ2 @વેશ મેળવનાર િવ ાથwઓથી કરવાનો રહBશ.ે
કાય – 24

OામRયવ(થાપન અ&યયન કBKS, રાંધU
ે
ખાતે ફરજ બUવતા મદદનીશ @ા&યાપક ડૉ. મhુર2
ફામરને ‘વાGણ–ય સંચાલન (કોમસ મેનજ
ે મેKટ)’ િવષયમાં પેિસHફક hુિનવિસjટ2, ઉદય[ુર ખાતે
િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ માગદશક તર2કB માKયતા માટB તેમની તા. 1/6/2013ની અરQ nગે.

ઠરાવ-24

ડૉ. મhુર2 ફામરને ‘વાGણ–ય સંચાલન (કોમસ મેનજ
ે મેKટ)’ િવષયમાં િવ ાવાચ(પિત ક'ાએ
પેિસHફક hુિનવિસjટ2, ઉદય[ુરમાં માગદશક તર2કBની મંyૂર2 d તે િવ ાથw અને d તે વષ [ ૂરતી જ
આપવાAુ ં ઠરાવવામાં આRhુ.ં
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