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એકેડેનર્ક પ્ાનનિંગ બોડમ  
56ર્ી બેઠક, તા.09/03/2021, ર્ાંગલળાર   

 

કાયમનોંધ  

યનુનલનવિટીના એકેડનેભક પ્રાનનિંગ ફડડની 56ભી ફેઠક તા.09/03/2021, ભગંલાયના યજ વલાયે 11.30 કરાકે યુત ુ ં
વસ્મર ડીસ્ટન્વ યાખીન ે ભાનનીમ કુરનતશ્રીની ધ્મક્ષતાભા ંભેર શતી. જેભા ંનીચેના વભ્મશ્રીઓ શાજય યહ્યા શતા.  

 
 

1. પ્ર.(ડૉ.) ભી ઈાધ્મામ, ભાનનીમ કુરનતશ્રી   ધ્મક્ષશ્રી 
2. શ્રી સનુનરબાઇ ળાશ                                               વભ્મશ્રી  
3. પ્ર.(ડ) જગદીળ જળી                                         વભ્મશ્રી 
4. પ્ર.અંજરી શાડ                                                વભ્મશ્રી 
5. પ્ર.યભેળ કઠાયી                                             વભ્મશ્રી 
6. પ્ર.વજંમ બામાણી                                               વભ્મશ્રી 
7. પ્ર.(ડૉ.) નનરેળ ભદી                                           વભ્મશ્રી 
8. પ્ર.(ડૉ.) જીતનવિંશ યાણા                                      વભ્મશ્રી                              

9. પ્ર.(ડૉ.) ભનજ ળાશ                                              વભ્મશ્રી       

10. પ્ર.(ડૉ.) મગેન્ર ાયેખ                                            વભ્મશ્રી      

11. ડૉ. લની નિલેદી બટ્ટ                                             વભ્મશ્રી                                   

12. શ્રી અંકકત ટેર                                            વભ્મશ્રી     

13. ડૉ. અલા શકુ્રા ,                                                  વભ્મશ્રી 

14. ડૉ. ભશળેપ્રવાદ નિલેદી, નનમાભક(એકેડનેભક)      વભ્મવચચલ 

      

 
 

ડૉ. કંજ શકુ્રા ને શ્રી ચફનીત મકેુળ ળાશ નનલામડ કાયણવય ફેઠકભા ં શાજય યશી ળક્યા ન શતા. ફેઠકની 
ળરૂઅતભા ં નનમાભક(એકેડનેભક) દ્વાયા વો વભ્મશ્રીઓને અલકાય અલાભા ંઅવ્મ, ત્માયફાદ નીચે મજુફની ફાફતની 
ચચાડ કયલાભા ંઅલી શતી. 
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બાબત  નળગત 
ફાફત-1 તા. 08/10/2020 ના યજ મજામેરી એકેડનેભક પ્રાનનિંગ ફડડની 55 ફેઠકની કામડનોંધભા ંરેલામરેા નનણડમને 

ફશારી અલા ફાફત        

ઠયાલ તા. 08/10/2020 ના યજ મજામેરી એકેડનેભક પ્રાનનિંગ ફડડની 55 ફેઠકની કામડનોંધભા ંરેલામરેા નનણડમને 
શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી        

ફાફત-2 કાઈન્ન્વર ઓપ સ્કરૂ ઓપ હ્યભેુનનટીઝ એન્ડ વશ્મર વામન્ન્વઝની તા. તા.8/3/2021  ના યજ મજામરે  ફેઠકની 
કામડનોંધને ફશારી અલા ફાફત.  

ઠયાલ કાઈન્ન્વર ઓપ સ્કરૂ ઓપ હ્યભેુનનટીઝ એન્ડ વશ્મર વામન્ન્વઝની તા. તા.8/3/2021  ના યજ મજામરે  ફેઠકની 
કામડનોંધને શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી.                    ( નનમાભક  SHSS) 

ફાફત-3 તા.01/03/2021 ના યજ મજામેર સ્કુર ઓપ કમ્પપ્યટુય વામવંની એકેડનેભક કાઈન્વીરની કામડનોંધ ભજુંય કયલા 
ફાફત   

ઠયાલ તા.01/03/2021 ના યજ મજામેર સ્કુર ઓપ કમ્પપ્યટુય વામવંની એકેડનેભક કાઈન્વીરની કામડનોંધન ે શાજય વો 
વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી.                                               (નનમાભક SOC) 

 ફાફત-4 તા.28/12/2020ના યજ  સ્કરૂ ઓપ એજ્યકેુળન, ડીસ્ટન્વ એજ્યકેુળન ને એજ્યકેુળનર ટેકનરજીની એકેડનેભક 
કાઈન્ન્વરની કામડનોંધ ભજૂંય કયલા ફાફત. 

ઠયાલ તા.28/12/2020ના યજ  સ્કરૂ ઓપ એજ્યકેુળન, ડીસ્ટન્વ એજ્યકેુળન ને એજ્યકેુળનર ટેકનરજીની એકેડનેભક 
કાઈન્ન્વરની કામડનોંધને શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી.             (નનમાભક SoE) 

ફાફત-5 સ્કરૂ ઓપ એજ્યકેુળન, ડીસ્ટન્વ એજ્યકેુળન ને એજ્યકેુળનર ટેકનરજી  દ્વાયા તૈમાય થમેર ફી.એડ.તેભજ 
સ્ે.ફી.એડ.ભ્માવક્રભના રેખક, નલમ ને બાા યાભળડક ફાફત  

ઠયાલ ફી.એડ.તેભજ સ્ે.ફી.એડ.ભ્માવક્રભના સુ્તકનુ ંનુઃ યાભળડન  ફીજી અવનૃિ લખતે કયાલલાનુ ંઠયાલલાભા ં
અવ્યુ.ં કેભકે અ SLM સ્કુર દ્વાયા મરુણ ભાટે શરેા અલાભા ંઅલેર શત ને તેનુ ંપ્રકાળન ને નલતયણ 
ણ થઆ ગયુ ંશલાથી, જે સુ્તક શાર ભટીયીમર નલબાગભા ંસ્ટકભા ંડયા શમ તેની ય શદ્દા નરુૂ સ્ટીકય 
રગાડલાભા ંઅલ ેને ફીજી અવનૃિ લખતે પયીથી યાભળડન કયાલલાભા ંઅલે. શાર સ્ટ પેકટ ઇપેક્ટથી 
થમેર કામડન,ે  ઈયક્ત નુઃ યાભળડનની ધ્માને રઇ ળયતી  ભજુંયી અીએ.            (નનમાભક SoE) 

ફાફત-6  તા.26/02/2021 ના યજ મજામેર CIQA ( Centre for Internal Quality Assurance )કનભટીની ફેઠકની કામડનોંધ 
ભજુંય કયલા ફાફત            

ઠયાલ  તા.26/02/2021 ના યજ મજામેર CIQA ( Centre for Internal Quality Assurance )કનભટીની ફેઠકની કામડનોંધને 
શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી.                                           (કડીનેટય CIQA) 

ફાફત-7 તા.26/02/2021 યજ મજામેર IT કનભટીની ફેઠકની કામડનોંધ ભજુંય કયલા ફાફત  

ઠયાલ તા.26/02/2021 યજ મજામેર IT કનભટીની ફેઠકની કામડનોંધને શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ંઅલી. 
                                                                                          (કડીનેટય IT કનભટી) 

ફાફત-8 તા.29/12/2020 ના યજ મજામેર પ્રકાળન ને નલતયણ વનભનતની ફેઠકની કામડનોંધને ભજુંય કયલા ફાફત  

ઠયાલ તા.29/12/2020 ના યજ મજામેર પ્રકાળન ને નલતયણ વનભનતની ફેઠકની કામડનોંધને શાજય વો વભ્મ દ્વાયા 
ફશારી અલાભા ંઅલી. 

ફાફત-9 યનુનલવીટી દ્વાયા પ્રકાનળત થનાયા વદંબડસુ્તકના નલમ યાભળડનના યુસ્કાય નનમત ફાફત  

ઠયાલ યનુનલવીટી દ્વાયા પ્રકાનળત થનાયા વદંબડસુ્તકના નલમ યાભળડનના યુસ્કાય તયીકે રૂ.2000/- અલાનુ ં
નક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં                                                                  (નનમાભક તભાભ ) 



ફાફત-10 તા.10/11/2020 ના યજ મજામેર 14 ભી ગ્રથંારમ ની કામડનોંધ  ભજુંય કયલા ફાફત  

ઠયાલ તા.10/11/2020 ના યજ મજામરે 14 ભી ગ્રથંારમ ની કામડનોંધને શાજય વો વભ્મ દ્વાયા ફશારી અલાભા ં
અલી. અ કામડનોંધની ફાફત ન. 14.7 ના નવુધંાને SPSS AMOS Academic Liscence-5 Users ની જગ્માએ 
શાર 1 user રઇએ તેલ નનણડમ કયલાભા ંઅવ્મ.  

      14 ભી ગ્રથંારમ કનભટીની ફાફત ન.14.10 મજુફ યનુનલવીટીના પયજમકુત કભડચાયીઓને  ઇશ્ય ુકયેર 144 
સુ્તક જભા કયાલલા ફાફતે જાણ કયલાભા ંઅલેર શતી. અ કભડચાયીઓ કન્રાક્ટચ્યરુ/યજભદાય કભડચાયીઓ 
શતા. એ વભમે ‘No Due’ વટીપીકેટન નનમભ ન શત. 
     અ જ ફાફતભા ંજે શારભા ંયનુનલવીટીભા ંકામડયત કભડચાયીઓ /ધ્માક છે એભના ખાતાભા ંસુ્તક છે. 
તેભને ણ અ સુ્તક યત /Renew કયલા ભાટે ભેઇરથી જાણ કયેર છે.            (ગ્રથંાર BAOU) 

ફાફત-11 INFLIBNET ના વશમગથી યનુનલવીટીની લેફવાઇટ વાથે   IRINS Instance ની રીંક જડલા અંગે જાણ કયલા 
અંગે. 

ઠયાલ  IRINS(Indian Research Information Network System) is web-based Research Information 

Management (RIM) service developed by the Information and Library Network (INFLIBNET) 

Centre. The portal facilitates the academic, R&D organisations and faculty members, scientists to 

collect, curate and showcase the scholarly communication activities and provide an opportunity to 

create the scholarly network. The IRINS is available as free software-as-service to the academic and 

R&D organisations in India. 

INFLIBNET ના વશમગથી યનુનલવીટીની લેફવાઇટ વાથે   IRINS Instance ની રીંક જડલા અંગે જાણ કયલાભા ં
અલી.                                                                               (ગ્રથંાર BAOU) 

ફાફત-12 BAOU ના નલદ્યાથીઓએ કે જેભને તેભન ભ્માવ સ્થચગત કયેર શમ તેભને UG/PG કવડભા ંજે ત ેલડભા ંપ્રલળે 
અલા અંગ ે 

ઠયાલ BAOU ના નલદ્યાથીઓએ કે જેભને તેભન ભ્માવ સ્થચગત કયેર શમ તેભને UG/PG કવડભા ંજે ત ેલડભા ંપ્રલળે 
અલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં                                            (નનમાભક SS –એડભીળન નલબાગ ) 

ફાફત-13 Foreign students ને SIG (Study In Gujarat) અંતગડત Ph.D. ભ્માવક્રભભા ંપ્રલેળ અલ  

ઠયાલ  Foreign students ને SIG (Study In Gujarat) અંતગડત Ph.D. ભ્માવક્રભભા ંપ્રલેળ ફાફતે UGC ની Guidelines 
ન ભ્માવ કયી પ્રલેળ અંગેની પ્રનલનધ કયલાન નનણડમ કયલાભા ંઅવ્મ.. (નનમાભક SS –એડભીળન નલબાગ ) 

ફાફત-14 Ph.D. એડભીળન પ્રકક્રમા લડભા ંફે લાય મજલા અંગે  

ઠયાલ Ph.D. એડભીળન પ્રકક્રમા લડભા ંફે લાય મજલાની ફાફતને ભજુંયી અલાભા ંઅલી. અગાઈ થમેરી પ્રલેળ 
પ્રકક્રમાને ણ ભજુંયી અલાભા ંઅલી.                                  (નનમાભક SS –એડભીળન નલબાગ ) 

ફાફત-15 Ph.D. પ્રલેળ યીક્ષા ાવની વભમવીભા નક્કી કયલા ફાફત  

ઠયાલ Ph.D. પ્રલેળ યીક્ષા ાવની વભમવીભા જે તે કયક્ષા યુતી યાખલાનુ ંવલાડનભુતે નક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં 
                                                                       (નનમાભક તભાભ  –એડભીળન નલબાગ ) 

ફાફત-16 Ph.D. થીવીવની વફ્ટ કી ક્યા ંસ્લરૂ ેરેલી તે ફાફત નક્કી કયલા ફાફત( ડીલીડી-વીડી કે ભેઇર ?) 

ઠયાલ Ph.D. થીવીવની વફ્ટ કી વફ્ટ કી સ્લરૂે ેન ડ્રાઇલભા,ં ભેઇર સ્લરૂે સ્લીકાયલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં 
                                                                                     ( નનમાભક તભાભ)   

ફાફત-17 નલનલધ ભ્માવક્રભભા ંપ્રલળે ફાફત ેFlexi Entry- Flexi Exit ફાફત  
ઠયાલ નલનલધ ભ્માવક્રભભા ંપ્રલળે ફાફત ેFlexi Entry- Flexi Exit  ફાફતને વો વભ્મ દ્વાયા ભજુંયી અલાભા ંઅલી. 

                                                                           (નનમાભક SS –એડભીળન નલબાગ ) 



ફાફત-18 SCOPE ને ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી વયંકુ્ત ઈક્રભે એક કવડ ળરુ કયલા ફાફત  

ઠયાલ SCOPE(Society for Creation of Opportunity through Proficiency in English) A Government of Gujarat 

Initiative,  ને ડ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી વાથે થમેરા MoU અંતગડત એક વયુકંત કવડ ળરુ 
કયલાની ફાફતને વો વભ્મ દ્વાયા અલકાયલાભા ંઅલી.                     ( એકેડનેભક કડીનેટય SHSS ) 

ફાફત-19 તા.૦3/04/2021 ના યજ મજાનાય 6th Convocation ભા ંનલદ્યાથીઓને દલી એનામત કયલા ફાફત  

ઠયાલ તા.૦3/04/2021 ના યજ મજાનાય 6th Convocation ભા ંનલદ્યાથીઓને દલી એનામત કયલાનુ ંવલાડનભુતે 
ઠયાલલાભા ંઅવ્યુ.ં                                                              (કયક્ષા નનમાભક ) 

ફાફત-20 તા.17/02/2021ના યજ મજામેર ભાનદ દલી-ડકટયેટ અંગેની ફેઠકની કામડનોંધને ફશારી અલા ફાફત  

ઠયાલ ડ.ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યનુનલવીટી એક્ટ 1994 CH.II ભા ં“ The University shall have the power to 

confer honorary degrees or other academic distinctions in the manner laiddown by the Statutes 28. 
Conferment of Honorary Degrees(U/S 20(g) of the Act)” ભા ં જણાવ્મા નવુાય યનુનલવીટી ભાનદ કડગ્રી પ્રદાન 
કયી ળકે છે. તે વદંબે તા.17/02/2021ના યજ મજામેર ભાનદ દલી-ડકટયેટ અંગેની ફેઠક મજામ ગઇ. તનેી  
કામડનોંધને ફશારી અલાભા ં અલી તેભજ નલધ નલધ ક્ષેિભા ં નેરંુ મગદાન અનાયા ભશાનબુાલને 
તા.૦3/04/2021 ના યજ મજાનાય 6th Convocation ભા ંભાનદ દલી-ડક્ટયેટ અલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં 
25 લડના યનુનલવીટીના ઇનતશાવભા ં વો પ્રથભલાય અ પ્રકાયનુ ંવયાશનીમ અમજન કયલા ફદર વો વભ્મએ 
ભાનનીમ કુરનતશ્રી પ્ર.(ડ)ભી ઈાધ્મામને તેભજ ટીભ BAOUને ચબનદંન ાઠવ્મા. 
                                                                      (કયક્ષા નનમાભક  ને લશીલટ નલબાગ ) 

ફાફત-21 Post Doctoral Degree Programme ળરુ કયલા અંગે  

ઠયાલ Post Doctoral Degree Programme ળરુ કયલા અંગે જરૂયી કામડલાશી કયલાનુ ંનક્કી કયલાભા ંઅવ્યુ.ં 
ફાફત-22 તા.01/01/2021 ના યજ ભેર યીક્ષા વનભનતની કામડનોંધ ભજુંય કયલા ફાફત  

ઠયાલ તા.01/01/2021 ના યજ ભેર યીક્ષા વનભનતની કામડનોંધ ભજુંય કયલાભા ંઅલી. (કયક્ષા નનમાભક)   
ફાફત-23 તા.21/01/2021 ના યજ ભેર ES-314 Teaching of English નલમની  વનભનતની કામડનોંધ યજુ કયલા ફાફત     

ઠયાલ તા.21/01/2021 ના યજ ભેર ES-314 Teaching of English નલમની  વનભનતની કામડનોંધને ભજુંય કયલાભા ં
અલી.                                                                             (કયક્ષા નનમાભક )  

ફાફત-24 બાા વાકશત્મ નલઝન ભદાલાદ ને યનુનલવીટીના વયંકુ્ત ઈક્રભે તા.4/4/2021 ના યજ એકકદલવીમ 
કન્પયન્વ મજલા ફાફત  

ઠયાલ  બાા વાકશત્મ નલઝન ભદાલાદ ને યનુનલવીટીના વયંકુ્ત ઈક્રભે  એકકદલવીમ કન્પયન્વ મજલાની ભજુંયી 
અલાભા ંઅલી. 



ફાફત-25 યનુનલવીટીના ળૈક્ષચણક ને લશીલટી કામડને લધ ુસરુઢ ફનાલલાના શતેથુી તૈમાય કયામેરી નલનલધ રીવીના 
ડ્રાફ્ટ ભજુંય કયલા ફાફત 

 a.   Policy document on SLM  Development                      b.      Policy document on Evaluation    

                                                                                                            Methodology 
c.       Policy document on Promotion of Research              d.      Policy on Consultancy 
e.       Policy document on welfare measures                       f.        Policy on Internal and External audit   
                                                                                                            mechanism 
 
g.       Resource mobilization policy                                       h.      Policy document on Transparency in      
                                                                                                            functioning 
i.         Policy document on Best Practices                             j.         Technology Enabled Learning (TEL) Policy 
k.       Grievance Redressal Mechanism Policy                      l.         Academic and Administrative Audit Policy 
m.      Institute Perspective Plan                                            n.       Maintenance Policy (including  
                                                                                                             Infrastructure) 
o.      Green Policy                                                                   p.      Collaboration Policy 
q.      Values and Ethics Policy                                               r.        Gender Equality Policy 
s.       Inclusive Education Policy                                           t.        Quality Policy 
u.      Anti-Plagiarism Policy 

ઠયાલ છેલ્રા 25 લડથી કામડયત અ યનુનલવીટીભા ં અ પ્રકાયની રીવી ભાનનીમ કુરનતશ્રી પ્ર.(ડ.)ભી 
ઈાધ્મામના ભાગડદળડન શઠે પ્રથભ તૈમાય કયલાભા ંઅલી છે. યનુનલવીટીના ળૈક્ષચણક ને લશીલટી કામડને લધ ુ
સરુઢ ફનાલલાના શતેથુી તૈમાય કયામેરી નલનલધ  રીવીથી કામડની ગણુલિા ને મથાથડતાભા ંલધાય થળે. 
શાજય યશરેા વો વભ્મ દ્વાયા અ કામડને ચફયદાલલાભા ંઅવ્યુ ંને અ રીવીઓના ડ્રાપટને વલાડનભુતે ભજુંય 
કયલાભા ંઅવ્મા.                                                 (કડીનેટય NAAC ને લશીલટ નલબાગ ) 

 

                                                              ટેબ આઈટર્ 

ટેફર 
અઇટભ-1 

તા. 11/02/2021ના યજ િી સ્ેનળમર રનડય વટડ વેન્ટયની PAC(Programme Adivsory Committee)ની ફેઠકની 
કામડનોંધને ફશારી અલા અંગે  

ઠયાલ  તા. 11/02/2021ના યજ િી સ્ેનળમર રનડય વટડ વેન્ટયની PAC(Programme Adivsory Committee)ની ફેઠકની 
કામડનોંધને ફશારી અલાભા ંઅલી.                                                    (નનમાભક SS) 

 

ટેફર  

અઇટભ-2 

‘વટીપીકેટ આન થીએટય અટડવ’ ની કવડ પી  ફાફત  

ઠયાલ  ‘વટીપીકેટ આન થીએટય અટડવ’ ભ્માવક્રભ નલનળષ્ટ ને પ્રામચગક શલાથી, અ ભ્માવક્રભ ળરુ કયલા આચ્છતી ભાન્મ 
વસં્થા/કરેજ/ભ્માવકેન્ર  નલદ્યાથીઓ ભાટે યનુનલવીટીએ નનમત કયેર થીયી ને પે્રક્ટીકરની કાભગીયી( પે્રક્ટીકર 
ને થીયી  લકડળ) તેભના કેન્ર ય કયે ને તેની વયકાયકતાને ધ્માને રઇ ભ્માવકેન્રને કુર પી ભાથંી યકભ 
અલાન નનણડમ કયલાભા ંઅવ્મ.                                                     (નનમાભક SS ને કદગીળ વ્માવ ) 

  

 

         અંતભા ંવભ્મવચચલ દ્વાયા ભાનનીમ ધ્મક્ષશ્રી-કુરનતશ્રીન તથા વો વભ્મશ્રીઓન અબાયભાની ફેઠક ણૂડ 

કયલાભા ંઅલી. 
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