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પરરપત્ર
અત્યંત તાકીદનુ-અગત્યનુ
ં
ં
પ્રનત,
ગુજરાત યુનનવનસિટી સાથે સંલગ્ન કૉલેજોના આચાયો તથા માન્ય સંસ્થાઓના વડાશ્રીઓ.

નવષયઃ વષષ 2015-2018 માટે અભ્યાસ સનમનતઓની રચના અંગે...
આચાયષશ્રી/વડાશ્રી,
ઉપરોક્ત નવષય સંદર્ભે આદે શાનુસાર ગુજરાત યુનનવનસિટી સાથે સંલગ્ન કૉલેજોના આચાયો તથા માન્ય સંસ્થાઓના
વડાશ્રીઓ.જણાવવાનુ ં કે વષષ 2012-2015 માટે રચાયેલી નવનવધ અભ્યાસ સનમનતઓની મુદત પુરી થવામાં હોઈ વષષ 20152018 માટે નવી અભ્યાસ સનમનતઓની રચના કરવાની થાય છે . જે કામ માટે આ સાથે સામેલ પત્રક મુજબની મારહતી સંલગ્ન
કૉલેજો તથા માન્ય સંસ્થાઓ પાસેથી મંગાવવામાં આવે છે . આગામી 2015 થી 2018ની અભ્યાસ સનમનતઓની રચના માટે આ
મારહતી મોકલવી ઘણી અગત્યની હોઈ આ કાયષને અગ્રિમતા આપવા નવનંતી છે . અભ્યાસ સનમનતઓની રચના અંગેના શીડયુલ
II સ્ટે ચ્યુટ-4ની કંરડકા (ii) નીચે ટાંકી છે , જે સ્વંય સ્પષ્ટ છે .
4 (ii) Persons not exceeding such number as may be determined by the Vice-chancellor to be appointed by
the Faculties, by rotation, out of Heads of Departments of the affiliated colleges and recognised institutions
where the subject pertaining to the Board is taught for degree course in the final year;
ગુજરાત યુનનવનસિટીની ધારાની કલમ 2 (3B)માં નવર્ભાગના વડા(Head of Department)ની તથા કલમ 2 (3AA)માં
નવર્ભાગ(Department)ની વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે , તે આપની જાણ સારૂ નીચે ટાંકી છે ઃ
(3B) "Head of Department" means a teacher principally responsible for instruction, training or research in a
department;
(3AA) "Department" means a department designated as such by Ordinances with reference to a subject or
a group of subjects;
ઉપરાંત સ્ટે . 108 તથા ઑરડિ. 161ની નકલ પણ સામેલ છે , જેના અનુસધ
ં ાનમાં આ સાથેના પ્રોફોમાષ મુજબની નવષયવાર
જુ દી-જુ દી મારહતી આ કાયાષ લયને તા. 05-02-2015 સુધીમાં પુરી પાડવા નવનંતી છે . ત્યારબાદ આવેલી નવગતો સ્સ્વકારવામાં
આવશે નહીં, જેની નોંધ લેવા નવનંતી.
આપનો નવશ્વાસુ,
કુ લસગ્રચવ
ગ્રબડાણઃ
1.

મારહતી મોકલવા માટે ન ુ ં નમ ૂનાપત્રક

2.

સ્ટે . 108 તથા ઑરડિ. 161ની નકલ

3.

ક્રેરડટગુણ ગણવાના નનયમો

Statute 108 :
The following Boards of Studies may be constituted under the provisions of Section 25 (1) :
Faculty of Arts
1. Gujarati
2. Marathi
3. Hindi
4. Sindhi
5. Bengali
6. English
7. Modem European Languages : German and French
8. Sanskrit
9. Prakrit and Pali
10. Persian, Arabic and Urdu
11. Avesta and Pahlavi
12. History, Archaeology, Epigraphy and Numismatics
13. Political Science
14. Sociology and Anthropology
15. Logic, Philosophy and Political Philosophy
16. Psychology
17. Indian Culture (Ancient, Mediaeval and Modern) and Eastern Culture
18. Home Science
19. Physical Education
20. Journalism
21. Fine Arts
22. Library Science
23. Linguistics
Faculty of Education
24. Education
Faculty of Science
25. Physics
26. Chemistry
27. Botany
28. Zoology
29. Microbiology
30. Bio-Chemistry
31. Life-Sciences
Faculty of Technology including Engineering
32. Civil Engineering
33. Mechanical Engineering
34. Electrical Engineering
35. Chemical Engineering
Faculty of Law
36. Board of studies in Jurisprudence, International Law (Private and Public),
Constitutional Law
37. Board of Studies in Crimes, Law of Obligation (i.e., Torts, Contracts and Labour
Laws)
38. Board of Studies in Law of Property and Personal Laws, Taxation Laws Faculty of Medicine
39. Pre-clinical subjects comprising Anatomy, Physiology, Pharmacology and Pathology
40. Medicine, comprising Medicine, Preventive Medicine and Forensic Medicine, Surgery,
comprising Surgery, Ophthalmology, Midwifery and Gynaecology

41. Nursing
Faculty of Commerce
42. Commerce
43. Accounting including Costing
44. Acturial Science and Statistics
Faculties of Arts and Commerce
45. Labour Welfare
46. Economics
47. Co-operation
Faculties of Arts, Education, Science and Commerce
48. Geography
49. Statistics
50. General Education
51. Computer Science — Applications
Faculties of Arts, Education and Technology including Engineering
52. Town Planning and Architecture
Faculties of Arts, Education, Science, Commerce and Technology including Engineering
53. Mathematics
Faculties of Arts, Education, Commerce and Technology including Engineering
54. Business Management
Faculties of Science & Technology including Engineering
55. Geology
Faculty of Dentistry
56. Dental Surgery.

O. 161 :
Department of a college means any department of a college affiliated to this University responsible
for instruction and training in each of the subjects or group of subjects mentioned below :
(i) For the Principal or Special subject taught at the Final Year of the Degree Class in the colleges
in the Faculties of Arts including Education taught in the Arts and Science colleges
respectively;
(ii) "Education" in a college of Education;
(iii) Economics, Commerce, Business Administration and an optional subject taught in the Final
year of the degree class in a college in the Faculty of Commerce;
(iv) (a) Jurisprudence, International Law (Private and Public), Constitutional Law,
(b) Crimes, Law of Obligation (i.e. Torts, Contracts and Labour Laws), and
(c) Law of Property and Personal Law, Taxational Laws in the Faculty of 'Law';
(v) Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Chemical Engineering
in the Faculty of Technology including Engineering;
(vi) (a) Preclinical subjects comprising Anatomy, Physiology, Pharmacology and Pathology;
(b) Medicine comprising Medicine, Preventive Medicine and Forensic Medicine, Surgery,
Comprising Surgery, Ophthalmology, Midewifery and Gynaecology;
(c) Mental Health and Paramedical Psychology;
(d) Nursing - in the Faculty of Medicine;
(vii) Pharmacy, Comprising Pharmaceutical Technology, Pharmaceutical Microbiology and
Biochemical Engineering, Pharmaceutical Chemistry, Pharmacognosy, Physiology,
Pharmacology, Bioassay, Pharmacy Management and Drug Marketing in the Faculty of
Pharmacy; and
(viii) Dental Surgery in the Faculty of Dental Surgery.
(ix) "Department" of a Recognised Institution means any department of the Recognised
Institution responsible for research in a subject or subjects for which it is recognised.
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શિક્ષકોના ક્રે ડિટ ગુણાાંક ગણવાનુાં સુધારે લ (Revised) ધોરણ
1.

િૈક્ષણણક લાયકાતઃ
ક્રમ

ડિગ્રી

પાસ ક્લાસ

સેકન્િ ક્લાસ

ફર્સટટ ક્લાસ

ક્લાસની જોગવાઈ ન હોય તયાાં

1

બેચલર ડિગ્રી

1

2

3

-

2

માર્સટર ડિગ્રી

1

2

3

-

3

િી.એમ.ઈ.

1

2

3

-

4

પીએચ.િી.

-

-

-

4

5

એમ.ફીલ.

-

-

-

2

6

સી.એ.

-

-

-

3

7

આઈ.સી.િબલ્યુ.એ.

-

-

-

3

8

ચાટટ િટ સેક્રેટરી

-

-

-

3

2.

કૉલેજમાાં કે યુશનવશસિટી ભવનોમાાં પ્રતયેક વર્ટના િૈક્ષણણક અનુભવ માટે એક ગુણાાંક આપવો.

3.

શિક્ષણની શવદ્યાિાખામાાં કામ કરતા શિક્ષકને બી.એિ. પરીક્ષાના ક્રે ડિટ ગુણ ગણવા માટે બી.એિ. પદવી પ્રાપ્ત કયાટ પછીના માધ્યશમક
િાળામાાં અધ્યાપક તરીકે ના શિક્ષણના અનુભવના પ્રતયેક વર્ટ દીઠ એક અને વધુમાાં વધુ પાાંચ ગુણાાંક આપવા.

4.

એક વ્યક્ક્તએ મેળવેલ ર્સનાતક અને અનુર્સનાતક કે પીએચ.િી. પદવીના ગુણાાંક ઉપર પ્રમાણે ગણવા. બે વખત ર્સનાતક હોય,
અનુર્સનાતક હોય અથવા પીએચ.િી. કે એલ.એલ.બી. હોય તો તેને ધ્યાનમાાં લેવી નહીં.

5.

(અ) માન્ય અનુર્સનાતક શિક્ષક/મદદનીિ શિક્ષકને તેને માન્યતા મળે તે પછીના પ્રતયેક પ ૂરા વર્ટ દીઠ એક, પણ વધુમાાં વધુ એવા
પાાંચ ગુણાાંક આપવા.
(બ) યુશનવશસિટીના ભવનોમાાં સેવા આપતા તમામ શિક્ષકોને માન્ય અનુર્સનાતક સાંર્સથામાાં કામ કરતા શિક્ષકોની જેમ તેમની થયેલ
શનમણ ૂકના વર્ટ પછીના પ્રતયેક પ ૂરા વર્ટ દીઠ એક, પણ વધુમાાં વધુ એવા પાાંચ ગુણાાંક આપવા.

6.

(અ) પીએચ.િી.ની પદવી જે શવર્યમાાં પ્રાપ્ત કરી હોય તે જ શવર્ય માટે શિક્ષકે પરીક્ષક થવા અરજી કરી હોય તો જ તેને
પીએચ.િી.ની પદવી માટે ના ચાર ગુણાાંક આપવા.
(બ) શિક્ષણની કૉલેજોમાાં કામ કરતા શિક્ષકોને કોઈપણ શવર્યમાાં મેળવેલ પીએચ.િી. ડિગ્રીને ગ્રાહ્ય ગણી તેના ચાર ગુણાાંક આપવા.

7.

જો કોઈ શિક્ષક પીએચ.િી. ગાઈિ તરીકે માન્ય થયેલ હોય અને શવદ્યાથીનો મહાશનબાંધ તેમના માગટદિટન હેઠળ પીએચ.િી. પદવી
માટે ક્ર્સવકૃત થયો હોય તો તેવા પ્રતયેક શવદ્યાથી દીઠ એક ગુણ અને એવા વધુમાાં વધુ ચાર ગુણાાંક આપવા.

8.

સી.એ.ની પદવી ધરાવનાર શિક્ષકને ઉપર 1 માાં જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ ગુણાાંક આપવા. તદુ પરાાંત તેમને ત્રણ કે ત્રણથી વધારે વર્ટનો
ુ વ (Professional Standing) હોય તો તે માટે બે ગુણાાંક વધુ આપવા.
કાયાટનભ

9.

આઈ.સી.િબલ્યુ.એ. અને ચાટટ િટ સેક્રેટરીની પદવી ધરાવનાર શિક્ષકને ઉપર 8 માાં જણાવ્યા પ્રમાણે સી.એ.ની માફક ગુણાાંક આપવાના
રાખવા.

10. ઉપર જણાવેલ સી.એ., આઈ.સી.િબલ્યુ.એ. કે ચાટટ િટ સેક્રેટરીની પદવી ધરાવનાર શિક્ષક જો તે

એમ.કૉમ.ની પદવી ધરાવતા હોય,

તો તેમને ઉપર 1 માાં જણાવ્યા મુજબ માર્સટર ડિગ્રીના પણ ગુણાાંક આપવા.
11. િૉક્ટરની પદવી મેળવ્યા પછી જો કોઈ વ્યક્ક્તએ રીસચટ ફેલો તરીકે શિક્ષણકાયટ કયુટ હોય તો જે સમય માટે આ કામ કયુટ હોય તે
સમયનો તેમનો શિક્ષણનો અનુભવ ગ્રાહ્ય ગણીને એ અનુભવના પ્રતયેક વર્ટ દીઠ એક ગુણાાંક અને વધુમાાં વધુ ત્રણ ગુણાાંક આપવા.
12. જો કોઈ શિક્ષકને પરીક્ષાના કામકાજમાાં ગેરરીશત અજમાવવાના કારણે એક કે વધુ વર્ટ માટે પરીક્ષકની શનમણ ૂક માટે અપાત્ર
ગણવામાાં આવેલ હોય તો જેટલા વર્ટ માટે તેમને અપાત્ર ગણવામાાં આવ્યા હોય તેટલા આંકિાને બે વિે ગુણીને જે રકમ આવે
તેટલા ગુણાાંક તેમના કુ લ ક્રે ડિટ ગુણાાંકમાાંથી બાદ કરવા.
13. જો કોઈ શિક્ષકને પરીક્ષાના કામકાજમાાં ગેરરીશત અજમાવવાના કારણે એક કે વધુ વર્ટ માટે પરીક્ષકની શનમણ ૂક માટે અપાત્ર
ગણવામાાં આવેલ હોય તો તેવા શિક્ષકને પ્રાશિક તરીકે શનમવા નહીં.
1.

કુ લપશતશ્રીએ શનમેલ સશમશતની તા. 11-09-1984ની સભાની ભલામણ.

2.

એક્ક્િક્યુડટવ કાઉક્ન્સલની સભા તા. 01-12-1984 (50)થી માંજૂર.

ગુજરાત યુનિવનસિટી
કૉલેજ કોિઃ _____________________ કૉલેજનુાં નામઃ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
શવર્યઃ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
પદવીના

જૂન-2014 સુધી

શનવ ૃત્ત

કુ લ

રીમાક્સટ

સાંબશાં ધત શવર્યના ડિપાટટ મન્ે ટના

અંશતમ વર્ટમાાં

િૈક્ષણણક અનુભવ

થવાની

ક્રે ડિટ

અગાઉ અભ્યાસ

વિાનુાં નામ

મુખ્ય શવર્ય

(પુરા વર્ટમાાં)

તારીખ

ગુણ

સશમશતના સભ્ય

ર્સટે . 108માાં દિાટવલ
ે

ઑડિિ. 161 અન્વયે કૉલેજના

અભ્યાસ સશમશતનુાં
નામ

શવર્ય-શવભાગનુાં નામ

અને ર્સપેશિયલ

બન્યા હોય તો તેન ુાં

શવર્ય

વર્ટ

શિખવાિવામાાં
આવે છે ?
નામ:

હા/ના

ઘરનુાં સરનામુ:

મોબાઈલ નાં.:
ઈમેઈલ આઈિી:
ટે ણલફોન નાં:
ઘર:
ઑડફસ:
ે રી આપુાં છાં.
ઉપરોક્ત માડહતી મારી જાણ તથા કૉલેજના રે કોિટ મુજબ સાચી છે , જેની હુાં બાાંહધ
ર્સથળ:

_________________________________

_____________________________

તારીખ:

(શવભાગના વિાના સડહ-શસક્કા)

(આચાયટશ્રીના સડહ-શસક્કા)

અગતયની નોંધઃ
1.

આ નમુના મુજબ પરફોમાટ બનાવી માડહતી મોકલવી.

2.

દરે ક શવર્ય માટે અલગ-અલગ પત્રક ભરીને મોકલવુ.ાં

3.

આ માહિતી તા. 05/02/2015 સુઘીમાાં મોકલી આપવાિી રિેશે. જેથી નવી અભ્યાસ સશમશત

4.

ર્સટે . 108 તથા ઑડિિ. 161નો પ ૂરો અભ્યાસ કયાટ બાદ આ ફોમટ ભરવાનુાં રાખિો.

5.

પદવીના અંશતમ વર્ટમાાં મુખ્ય શવર્ય અને ર્સપેશિયલ શવર્ય શિખવાિવામાાં આવતા હોય તે શવર્ય, શવભાગના વિા દિાટવવા. ગૌણ નવષય કે નવભાગિા વડા દશાાવવા િિીં.

ની રચનામાાં કોઈને અન્યાય ન થાય.

Constitution of Board of Studies (As per Schedule II)
4. Constitution of Boards of Studies.—(J) Each Board of Studies shall consist of the following members, namely:—
(i) The Head of the University Department, if any, in the Subjects pertaining to the Board;
(ii) Persons not exceeding such number as may be determined by the Vice-chancellor to-be appointed by the
Faculties, by rotation, out of Heads of Departments of the affiliated colleges and recognised institutions where the
subject pertaining to the Board is taught for degree course in the final year;
(iii) A post-graduate student in the final year of the Master's degree course, who has obtained the highest number
of marks in the subject pertaining to the Board, at the previous University examination;
(iv) Two teachers to be co-opted by the Board, as follows, namely :—
(a) One teacher from the University Department, if any, in the subject pertaining to the Board,
(b) One teacher from any of the affiliated colleges where the subject pertaining to the Board is taught for degree
course in the final year:
Provided that no person shall be co-opted from such a University Department or an affiliated college, the head of
which is a member of the Board under item (i) or item (ii:):
Provided further that where the member under item (i) or item (ii) or both is not a teacher of any branch of the
subject pertaining to the Board, an additional teacher or teachers may be co-opted under paragraph (a) or
paragraph (b) or both, as the case may be, of item (iv):
Provided also that in the case of a Board of studies pertaining to Medical Faculty the members shall be co-opted
from Honorary teachers, if any, by rotation;
(v) Two members to be co-opted by the Board from any two of the following categories, namely :— . .
(a) A University Professor or a Reader of a University in the State.
(b) A University Professor of any other University outside the State,
(c) A. person residing in the State who is well qualified in the subject pertaining to the Board.
(d) A member of the Faculty with at least ten years' experience of teaching the subject pertaining to the Board:
Provided that the total number of members of the Board shall not be less than five and more than fifteen.
(2) The Chairman of the Board shall be elected by the members of the Board from amongst themselves.
(3) The term of office of all members other than the member falling under item (iii) of clause (1) shall be three
years and that of the member falling under the said item (iii) shall be for one academic year:
Provided that a member shall cease to be a member of the Board on his ceasing to hold the office by virtue of
which he is a member of the Board.

