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Grade A by NAAC 

(CGPA 3.05) 
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��.24/08/2017 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, 

�િુનવિસટ� રોડ, 

રાજકોટ-૫ 
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University Campus, University Road,

PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281) 

 

 

 સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની

રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાક�, િસ��ડક�ટ મીટ$ગ&મ

�િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ ખાતે મળેલ

&�    

૧.    ,ો. ,તાપિસ-હ ચૌહાણ-

૨.    ઉપ3ુલપિત4ી    

૩.    ઉ6ચ િશ8ણ કિમ9ર4ી    

૪.    િનયામક4ી, ટ�કનીકલ િશ8ણ

૫.    િનયામક4ી, આરો<ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ

૬.    િ,. ડૉ. િવજયભાઈ ક�. પટ�લ

૭.    િ,. ડૉ. ધરમભાઇ ડ�. કાબંલીયા

૮.    ડૉ. મેJુલભાઈ પી. &પાણી

૯.    ડૉ. રમેશભાઈ ડ�. વાઘાણી

૧૦.    ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર�

૧૧.    4ી ,શાતંભાઈ બી. 6હાવાલા

૧૨.    4ી હરદ�વિસ-હ ડ�. Pડ�P

૧૩.    ડૉ. ગીર�શભાઈ સી. ભીમાણી

૧૪.    4ી નેહલભાઈ સી. Qકુલ

૧૫.    4ી ,િવણિસ-હ આર. ચૌહાણ

૧૬.    ડૉ. વષા�બેન પી. છ�છ�યા

૧૭.    4ી અિન&Tિસ-હ પઢ�યાર

૧૮.    ડૉ. મનીષ મહ�તા    

૧૯.    4ી V. પી. VWવાની    

૨૦.    ડૉ. અિમતભાઈ આર. હપાણી

સભાની શ&આતમા ં V.એચ

િવXાશાખાના Yવૂ� ડ�ન4ી Wવ.ડો. 

મૌન રાખી સ[ \ગતને 4Tાજં]લ અપ^ હતી
~ 2 ~ 

SAURASHTRA UNIVERSITY 

University Campus, University Road, 
Rajkot – 360 005 

PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281) 
2586983 

સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની ઓગWટ માસની સામા�ય સભા તા.૨૪/

િસ��ડક�ટ મીટ$ગ&મ, સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�

ખાતે મળેલ, Vમા ંસ`ય4ીઓની હાજર� નીચે ,માણે હતી

�'�(�)	* ���    

-3ુલપિત4ી    

    

ટ�કનીકલ િશ8ણ    

આરો<ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ    

પટ�લ    

કાબંલીયા    

&પાણી    

વાઘાણી    

કોઠાર�    

6હાવાલા        

Pડ�P    

ભીમાણી    

Qકુલ    

ચૌહાણ    

છ�છ�યા    

4ી અિન&Tિસ-હ પઢ�યાર    

હપાણી    
    

એચ.ભાલોડ�યા કોલેજના િ,�સીપાલ અને આ �િુનવિસટ�ના કોમસ� 

. આર.એમ. aલેbાcુ ં dુઃખદ અવસાન થતા ંસ`ય4ીઓએ 

મૌન રાખી સ[ \ગતને 4Tાજં]લ અપ^ હતી.     

PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281) 

 
Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

/૦૮/૨૦૧૭ ને f&ુવારના 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લઇ, �િુનવિસટ� ક��પસ, 

Vમા ંસ`ય4ીઓની હાજર� નીચે ,માણે હતી. 
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ભાલોડ�યા કોલેજના િ,�સીપાલ અને આ �િુનવિસટ�ના કોમસ� 

aલેbાcુ ં dુઃખદ અવસાન થતા ંસ`ય4ીઓએ ૨ િમિનટcુ ં
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૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ની મીનીgસ મhૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.28/02/2017�� ����3� �*45� 

к�����* .�� અ�- ���.7	89
�(�: �-�� 9� ��� к��. 
        

૨ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની નiધ લેવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.28/02/2017�� �����* /�-8 0���; 

અ�- к����8�- 8��-8 9,8���* અ����8�� ��� 8-��. 
        

 (��� : к����8�- 8��-8 9,8���* અ����8�� ��� 9>�
ш�� "01" ���к� . ��/- 

���-8 1-.) 
        

૩ 

jથંાલય 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ંરોજ jથંાલય સિમિતની સભાની કાય�વાહ� નiધ આગામી ફ�lઆુર� 

માસમા ંમળનાર િસ��ડક�ટની સભામા ંકામકાજની યાદ� મા ંસામેલ કરવા મhુંર� આપશોm.  

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� B*/�8� �
�
��� ��.18/01/2017�� ����� 

�8��C; �*45� к���. 
        

 (��� : . D�D� E,-��* +F�� к�,G; �/� .H�� E,- ��* 9>�
ш�� “02” ���к� 

. ��/- ���-8 1-.) 
        

૪ 

jથંાલય 

તા.૦૮/૦૩/૨૦૧૭ ના ં રોજ jથંપાલ સિમિતની સભાની કાય�વાહ� નiધ આગામી માસમા ં

મળનાર િસ��ડક�ટની સભામા ંકામકાજની યાદ�મા ંસામેલ કરવા મhુંર� આપશોm. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� B*/�8� �
�
��� ��.08/03/2017�� ����� 

�8��C; �*45� к���. 
        

 (��� : . D�D� E,-��* +F�� к�,G; �/� .H�� E,- ��* 9>�
ш�� “03” ���к� 

. ��/- ���-8 1-.) 
        

૫ 

nહસાબ 

ojેm ભવન તરફથી એp�મુની એસોિસએશન માટ� આવેલ દાન તા.૦૩/૦૩/૨૦૧૭ની 

નiધમા ં મળેલ આદ�શ અcસુારના દાન Wવીકારવામા ં આવેલ અને �િુનવિસટ�ના ં

સખાવાતનીધીમા ં ચેક જમા કરાવેલ છે. આવેલ દાન Wવીકારવા માટ� માન. 3ુલપિત4ીના ં

કાય�ની બહાલી આપવા િવનતંી. 
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  (૧) ક�નેરા બsક-રાજકોટ  &|.૨૫૦૦૦/- 

 

ચેક ન.ં૭૧૫૧૨૨ તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૭ 

        

  (૨) રાજકોટ નાગnરક 

સહ. બsક લી. 

&|.૧૦,૦૦૦/

- 

ચેક ન.ં૦૬૨૧૧૯ તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૭ 

        

  (૩) શાતંાuતુ� ફાઉ�ડ�શન 

રાજકોટ  

&|.૪૦,૦૦૦/

- 

ચેક ન.ં૦૦૦૧૪૬ તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૭ 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L9�	�к� M���; .����� N��к�� к�� ������ 

7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� .9��. 

        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "04" ���к� . ��/- ���-8 1-) 

        

૬ 

nહસાબ 

ojેm ભવન તરફથી એp�મુની એસોિસએશન માટ� આવેલ દાન તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ની 

નiધમા ં મળેલ આદ�શ અcસુારના દાન Wવીકારવામા ં આવેલ અને �િુનવિસટ�ના ં

સખાવાતનીધીમા ં ચેક જમા કરાવેલ છે. આવેલ દાન Wવીકારવા માટ� માન. 3ુલપિત4ીના ં

કાય�ની બહાલી આપવા િવનતંી. 

       

  vમ દાતાઓcુ ંનામ  &|. ચેક ન.ં બsકcુ ંનામ 

  ૧ પરમાર nકશોર મડંપ 

સિવસ. 

૩૦,૦૦૦/- 

 

૦૦૧૨૪૫, 

૨૧/૦૩/૨૦૧૭ 

કોટક મnહ�wા 

બsક, રાજકોટ  

       

  ૨ પટ�લ xાસ વક�સ 

ચેર�ટ�બલ �Wટ. 

૩૦,૦૦૦/- ૩૭૨૪૯૪, 

૧૧/૦૩/૨૦૧૭ 

કોપyર�શન બsક, 

રાજકોટ 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L9�	�к� M���; .����� N��к�� к�� ������ 

7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� .9��. 

        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "05" ���к� . ��/- ���-8 1-) 

        

૭ 

nહસાબ 

તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ 

મhુંર કરવા બાબત. 
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  ./� 0�������* .�- 1- к� Q�R���� �
�
��� ��.06/03/2017�� ����� 

�8��C; �*45� к��� 

        

 (��� : Q�R���� к
�>��� ��.06/03/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� 

"06" ���к� . ��/- ���-8 1-.) 

        

૮ 

બાધંકામ 

એWટ�ટ કિમnટની તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ના ંરોજ મળેલ સભાની ભલામણો મhૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :N��� к
�>��� ��.22/03/2017�� ����� �8��C; 

�*45� к���. 

        

 (��� : :N��� к
�>��� ��.22/03/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� 

"07" ���к� . ��/- ���-8 1-.) 

        

૯ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં hુદા hુદા અcWુનાતક ભવનોમા ં ૧૧ માસ માટ� કરાર આધાર�ત આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર તર�ક� ફરજ બPવતા ંઅzયાપકોની u[ુત xેક આપી ફર�થી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આ{યાની માનનીય 3ુલપિત4ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત.  

       

  &� અT��9O(�)	*  ��� ���)	* ��� U	V� W 5C�                                                          

/�� ����х 

U	V� 8*D���                                                         

.Y�� ����х 

  ૧ 4ી અ|ાસાહ�બ મા}ુતી 

~યૂ�વશંી 

�કડાશા� ૧૭/૦૧/૧૭ તા. ૨૪/૦૧/૧૭ થી 

તા.૨૩/૧૨/૧૭ 

       

  ૨ ડૉ. �તેા પાઠક બાયો સાય�સ ૨૧/૦૧/૧૭ તા.૨૮/૦૧/૧૭ થી 

તા. ૨૭/૧૨/૧૭ 

       

  ૩ ડૉ. ��ૃ{ત.બી.�યાસ જના�]લઝમ ૩૧/૦૧/૧૭ તા. ૦૮/૦૨/૧૭ થી 

તા.૦૭/૦૧/૧૮ 

       

  ૪ ડૉ. nદશા.બી.ચાગંેલા બાયોક�મેW�� ૨૮/૦૨/૧૭ તા.૦૮/૦૩/૧૭ થી 

તા. ૦૭/૦૨/૧૮ 
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  નiધ �િુનવિસટ�ના ંઉપર દશા�વેલ ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ� કરાર આધાર�ત આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર તર�ક� ફરજ બPવતા અzયાપક4ીઓની u[ુત xેક આપી ૧૧ માસ માટ� 

લબંાવી આપેલ છે. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 

        

૧૦ 

મહ�કમ-અ 


����к���� ��.27/07/2016 �� ����� 0��� &��*к 02 /� ��Z- U	+D�� 
�,� 

�	
��
�����* 4	M� 4	M� અ)	N���к �����* 
��[	*к 9��-8� ш\]^Cк к��Z���_�; :к 

� �̀�; અ+���ш� 9����� W 5C� /�; �;� �-��� ��� ���- Mш���-8 ����х/� к���� 

к��� D�D�. 

        

  vમ નામ હો[ો ભવનcુ ં

નામ 

જોડાયા તાર�ખ કાયમી કરવાની 

તાર�ખ 

  ૧ ડો.ડ�.ડ�.પડં�ા એસોિસયેટ 

,ોફ�સર   /

ડ�{�ટુ�ડાયર��ટર  

UGC-HRDC ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

 

  

  ૨ ડો.ક�.એ.આય� ,ોફ�સર/ 

ડાયર��ટર  

UGC-HRDC ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૩ ડો.એ.એચ.ચૌહાણ આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

કાયદા ભવન ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૪ ડો.એ.એચ.સોલકં� એસોિસયેટ 

,ોફ�સર 

કોમસ� ભવન ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૫ ડો.ક�.ઓ.ચૌહાણ આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

એમ  .એ.બી.  ૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ૦૫/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૬ ડો.ડ�.m.3ુબેરકર 
  

,ોફ�સર નેનો સાય�સ ૦૪/૦૮/૨૦૧૬ ૦૪/૦૨/૨૦૧૭ 

  ૭ ડો.બી.આર. 

કટાર�યા 

એસોિસયેટ 

,ોફ�સર 

નેનો સાય�સ ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૮ ~4ુી.એ.ડ�.જોશી  આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

નેનો સાય�સ ૩૦/૦૮/૨૦૧૬ ૩૦/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૯ ડો. એ.બી. 

રાવલીયા 

આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

નેનો સાય�સ ૩૦/૦૮/૨૦૧૬ ૩૦/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૧૦ ડો.ક�.એચ. 

આટકોટ�યા 

,ોફ�સર �કડાશા� ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૧૧ ડો.V.ક�.ડોડ�યા   ,ોફ�સર ojેm ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૧૨ ડો.આર.ડ�.ભેડ� આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

સમાજશા� ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ ૦૨/૦૮/૨૦૧૭ 
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  ૧૩ ડો.બી.એન. 

માજંર�યા  

આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

�મુનરાઈgસ ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૧૪ ડો.આર.એમ.દવે   આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

�મુનરાઈgસ ૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ૩૦/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૧૫ ડો.વાય.ટ�. 

નાલીયાપરા  

,ોફ�સર ક�મેW�� ૨૮/૦૭/૨૦૧૬ ૨૮/૦૭/૨૦૧૭ 

  ૧૬ ડો.એસ.m. 

પરડવા 

આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

અથ�શા� ૦૮/૧૦/૨૦૧૬ ૦૮/૧૦/૨૦૧૭ 

  ૧૭ ડો.એ.બી.પટ�લ આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

અથ�શા� ૦૪/૦૮/૨૦૧૬ ૦૪/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૧૮ ડો.એસ.એ.પડંયા  આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

અથ�શા� ૧૯/૦૮/૨૦૧૬ ૧૯/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૧૯ ડો.ક�.પી.ડામોર આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

િશ8ણશા� ૩૦/૦૯/૨૦૧૬ ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ 

  ૨૦ ડો.એચ.ઓ.Vઠવા  એસોિસયેટ 

,ોફ�સર 

ફ�ઝી�સ ૦૯/૦૮/૨૦૧૬ ૦૯/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૨૧ 4ીએચ.એન. 

પર�ખ 

આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

ઈલે��ોિનકસ ૦૪/૦૮/૨૦૧૬ ૦૪/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૨૨ ડો.પી.આર. 

ચૌધર� 

આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર 

fજુરાતી ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ 

  ૨૩ ડો.V.એમ. 

ચ�wવાડ�યા 

,ોફ�સર fજુરાતી ૩૦/૦૭/૨૦૧૬ ૩૦/૦૭/૨૦૧૭ 

  

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, ઉપર uજુબની િવગતે �િુનવિસટ�ના ં hુદા hુદા 

અcWુનાતક ભવનમા ં િનમ�ુકં પામેલા શૈ8]ણક કમ�ચાર�ઓનો એક વષ�નો અજમાયશી 

પીર�યડ Yણૂ� થતો હોય ખાનગી અહ�વાલ zયાને લઈ તેમના નામ સામે દશા�વેલ તાર�ખથી 

કાયમી કરવા. 

        

  (નiધ: ઉપ�ુ��ત અzયાપકોના ખાનગી અહ�વાલ સભા સમયે રhુ કરવામા ંઆવેલ.) 

        

૧૧ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં ફામા�W�nુટકલ સાય�સ અcWુનાતક ભવનમા ં 'ફામ�-ડ�' નો અ`યાસvમ શ}ુ 

કરવા માટ� ભારત સરકાર4ીના તા.૧૦/૦૫/૨૦૦૮ ના ંPહ�રનામા ંઅcસુાર શૈ8]ણક અને 

]બન-શૈ8]ણક જ<યાઓ ભરવા oગે સરકાર4ીને દરખાWત કરવાના ંમાન.3ુલપિત4ીના કાય�ને 

બહાલી આપવા બાબત. 
        

 (નiધ: રા�ય સરકાર4ીના િશ8ણિવભાગના ં તા.૧૩/૦૪/૧૭ ના ં ઠરાવ vમાકં પરચ-

૧૦૨૦૧૬/૧૬૬૮/સ થી સૌરા�� �િુનવિસટ�ના ં 'ફામ�-ડ�' ના ં અ`યાસvમ માટ� 

ભારત સરકાર4ીના Pહ�રનામા ંઅcસુારની જ<યાઓ સવંગ�વાર અને તબ�ાવાર 
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ભરવા માટ� �િુનવિસટ�ના ં સ8મ સ�ા મડંળની મhુંર� લેવાની રહ� છે. બાદમા ં

સરકાર4ીની Yવૂ� મhુંર� મેળવી જ<યાઓ ભરવાની કાય�વાહ� હાથ ધરવાની રહ� 

છે. ભારત સરકાર4ીcુ ં તા.૧૦/૦૫/૨૦૦૮ cુ ં Pહ�રનાuુ ં િશ8ણ િવભાગનો 

તા.૧૩/૦૪/૧૭ નો ઠરાવ તથા કિમશનર4ીની કચેર�, ટ�કનીકલ િશ8ણ 

ગાધંીનગરનો તા.૧૯/૦૪/૧૭ ના ંપbની નકલ પnરિશ�ટ તર�ક� સામેલ છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 
        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "08" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૧૨ 

બાધંકામ 

એWટ�ટ કિમnટની તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૭ના ંરોજ મળેલ સભાની ભલામણો મhૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :N��� к
�>��� ��.09/05/2017�� ����� �8��C; 

�*45� к���. 

        

 (��� : :N��� к
�>��� ��.09/05/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� 

"09" ���к� . ��/- ���-8 1-.) 
        

૧૩ 

પર�8ા-૫ 

      સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમની કલમ ૧૮ (૧) (VII) ની જોગવાઈના સદંભ�મા ં V 

િવXાિથઓએ પદવી/ડ�{લોમા ં,દાન માટ� આવેદનપbો ભર�લ હોય અને પદવી/ડ�{લોમા ં

મેળવવાને પાb હોય. તેવા દર�ક િવધાથ^ઓને Wટ�6�ટુ-૧૫૮મા ં દશા�વેલ V તે 

પદવી/ડ�{લોમા ંઆગામી પદવીદાન સમારંભ/સેનેટ સભામા ં હાજર/ગેરહાજરમા ંએનાયત 

કરવા સેનેટને અિધિનયમની કલમ-૧૮ (૧) (VII) અ�વયે ભલામણ કરવા બાબત.    
    

આગામી 52 ��* ��
 ̀к 9M��M�� ����*� જો હાજરમા ંકરવાનો થતો હોય તો સાથે 

]બડાણ uજુબની તા.૧૩-૧૦-૨૦૦૮ ની રાજભવનની ગાઇડ લાઇન ,માણે bC ����х; 

��� �/� N/G િવગેર� ન�� કરવા. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L9�;O� D�D�- ���.7	89
�(��- �c� .9��. 

        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "10" ���к� . ��/- ���-8 1-) 

        

  



E:\Syndicate\2017\2. Dt. 24-08-2017\5. Minits.docx ~ 9 ~ 

૧૪ 

nહસાબ 

તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ 

મhુંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :N��� к
�>��� ��.19/06/2017�� ����� �8��C; 

�*45� к���. 

        

 (��� : Q�R���� к
�>��� ��.19/06/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� 

"11" ���к� . ��/- ���-8 1-.) 

        

૧૫ 

જોડાણ 

nદ�ય�યોત એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત –જોયાનદં કોલેજ ઓફ એ��.ુ Pમનગરના ં Wથળ 

ફ�રફાર oગેની અરm પર માન.3ુલપિત4ી �ારા નીમવામા ં આવેલ Wથાિનક તપાસ 

સિમિતનાઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

  hુcુ ંસરનાuુ ં V જ<યાએ ફ�રવવા માગેં છે તે સરનાuુ ં

  nદ�ય�યોત એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત 

–જોયાનદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન. 

ખભંાળ�યા હાઇવે ,એરપોટ રiડ,  

Pમનગર 

nદ�ય�યોત એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત 

– જોયાનદં કોલેજ ઓફ એ��કુ�શન, 

સરમત પાટ�યા, અમી પાટ�યા, પે�ોલ 

પપં પાછળ,ખભંાલીયા રોડ, 

વસઈ,Pમનગર 

        

  નiધ 

:-  

૧  Wથાિનક તપાસ સિમિતના ં સ`ય4ીનો અહ�વાલ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ 

ના ંરોજ અbે રhૂ થયેલ છે. V હકારા�મક છે અને એન.સી.ટ�.ઈ.ની 

મhુંર� મળેલ હોય સWંથા/કોલેજને Wથળ ફ�રફાર oગે ભલામણ કર�લ 

છે. 

   ૨ સWંથાcુ ંરmW��શન સટ�ફ�ક�ટ અને �Wટ ડ�ડ સામેલ છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� >Md�e�;� :e�	к�ш� �N� �*Z�^8� –+;���*M к;8-+ 

_Q :e�	. g��,���* N/G Q��Q�� E,-�� અ�h 9� N/�
�к �9�� �
�
���* 

અ����8 અ�- :�.��.��.R. i��� �*45�� .9-8 9b�� ��� 8H N/G Q��Q�� �*4	� к��� 

��e� ��к��(��- �8��C к���. 
        

 (���:- L9�;к� к;8-+�� +;��C અ�h �/� �- 9�k�-�; N/�
�к �9�� �
�
��; 

અ����8 9>�
ш�� “12” ���к� . ��/- ���-8 1-.)  
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૧૬ 

પર�8ા-

૦૩અને૦૫ 

સૌરા�� �િુનવિસટ� ના પર�8ા િવભાગ-૦૩ (ખાનગી) મા ં {લેસમે�ટ કમ�ચાર� તર�ક� ફરજ 

બPવતા કમ�ચાર�ઓ (૧) બારડ જસપાલિસ-હ �પુતિસ-હ (બી.બી.એ., એમ.કોમ.) (૨) ભ�ી 

જયદ�પિસ-હ �પુતિસ-હ ( બી.કોમ., એમ.કોમ.) Vઓ પર�8ા (ખાનગી) િવભાગ માથંી 

,9પbોની ચોર� કરવામા ંપોલીસ �ારા આરોપી તર�ક� ધડપકડ કરવામા ંઆવેલ હોય તેથી 

બ|ે {લેસમે�ટ કમ�ચાર�ઓની આ �િુનવિસટ� માથંી પાસ કર�લ તમામ પર�8ાના પર�ણામ 

તથા ડ�jી રદ કરવા કાય�વાહ� અથ� માન.3ુલપિત4ીના આદ�શાcસુાર સમj ,કરણ 

િસ�ડ�ક�ટ સમ8 રhુ કરવામા ંઆવે છે. (પેજ ૧ થી ૪ આ સાથે સામેલ છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L9�	�O� D�D�- 8�,8 અ^�l�� �-G�� .,��� 


����к����* �4	 к��;. 
        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "13" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૧૭ 

પર�8ા 

(બાહય) 

બાહય પર�8ાના િવધાથ^ઓને ડ�jી પર�8ા પાસ કર� �યાર� િવધાથ^ઓની રhૂઆત ના ં 

સદંભ� &|.૫૦/-ફ� લઈને Attempt Certificate આપવામા ં આવે છે, આ િવભાગની 

તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૬ની નiધ ઉપરના માન.3ુલપિત4ીના ંઆદ�શ અ�વયે Attempt Certificate 

આપતા સમયે નીચે જણા�યા uજુબની બાબતોને zયાને લઇ આપવામા ં આવે છે. 

માન.3ુલપિત4ી ના ંઆદ�શના કાય�ને બહાલી આપવા Attempt Certificate આપવા oગેના ં

િનયમોને મા�ય રાખવા oગે િવચારણા કરવા બાબત... 

        

  ૧ ડ�jી ક8ાએ પાસ થયેલ િવધાથ^ તેમના આ અ`યાસના સમયગાળા 

દર�યાન ફ�ઈલ થયા વગર પર�8ા પાસ કર� તેવા સમયે first Attempt 

Certificate આપવામા ંઆવે છે. 

  ૨ V િવધાથ^ ડ�jી ક8ાએ તેમના અ`યાસના સમયગાળા દર�યાન કોઈ પણ 

વખતે સેમેWટર/વષ�મા ંએક વખત ફ�ઈલ થાય ઓ બીજો ,ય�ન તેમજ Vટલી 

વખત ફ�ઈલ થાય તેટલા ,ય�નોcુ ંAttempt Certificate આપવામા ંઆવે છે. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 

        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "14" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
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૧૮ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં hુદા hુદા અcWુનાતક ભવનમા ં “વોક ઇન ઇ�ટર��”ુ �ારા કરાર આધાnરત 

આસીWટ�ટ ,ોફ�સર (�યા¥યાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ� &|.૨૫,૦૦૦/- nફ�સ વેતનથી િનમ�ુકં 

કરવા માટ� મળેલી hુદ� hુદ� વરણી સિમિતની બઠેકમા ં પસદં થયેલા ઉમેદવારોને િસ��ડક�ટની 

બહાલીની અપે8ાએ િનમ�ુકં આદ�શ આ{યા oગેના માન.3ુલપિત4ી ના ં કાય�ને બાહાલી આપવા 

બાબત.   

        

  vમ ભવનcુ ંનામ Pહ�રાત          

આ{યા 

તાર�ખ 

વરણી 

સિમિતની 

તાર�ખ 

પસદં થયેલ 

ઉમેદવારcુ ંનામ 

પગાર 

ધોરણ 

  ૧ ફામા�W�ટુ�કલ 

સાય�સ 

અcWુનાતક 

ભવન 

તા. 

૧૮/૦૯/૧૬ 

તા. 

૨૫/૦૧/૧૭ 

(૧)4ી મેઘનાબેન પી. 

પટ�લ  

(૨)4ી મોસમીબેન સી. 

વાઘેલા  

&|. 

૨૫,૦૦૦/- 

nફ�સ    

  ૨  �કડાશા� 

અcWુનાતક 

ભવન 

તા. 

૧૫/૦૧/૧૭ 

તા. 

૧૭/૦૧/૧૭ 

3ંુ mનલ એન. શાહ   &|. 

૨૫,૦૦૦/- 

nફ�સ 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 

        

  (નiધ : hુદા hુદા અcWુનાતક ભવનમા ં કરાર આધાnરત આસીWટ�ટ ,ોફ�સર 

(�યા¥યાતા સહાયક)ની જ<યા ભરવામાટ� ઉપ�ુ��ત િવગતે “વોક ઇન 

ઇ�ટર��”ુ ગોઠવવામા ં આવેલ. વરની સિમિતની ભલામણ uજુબ 

&|.૨૫,૦૦૦ ના ં nફ�સ વેતનથી આ જ<યાઓ ભરવા માટ� ઉમેદવારની 

પસદંગી કરવામા ં આવેલ હતી, Vને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ 

માન.3ુલપિત4ીના આદ�શ uજુબ િનમ�ુકં પbો રવાના કર�લ છે. Vને 

બહાલી આપવાની રહ� છે.)   

        

૧૯ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના hુદા hુદા અcWુનાતક ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ�  કરાર આધાnરત  આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર તર�ક� ફરજ  બPવતા અzયાપકોની uદુત xેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આ{યાની માનનીય 3ુલપિત4ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
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 (નiધ: &�    અT��9к(�)	* 

���    

���)	* ���    U	M� W 5C� /�� 

����х    

U	M�  8*D��� .Y�� 

����х 

  ૧ યોગેશ બરવાળ�યા બાયોક�મેW�� તા.૨૨/૦૪/૨૦૧૭ તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૮ 

  ૨  હ�તલ પટોળ�યા મનોિવ¦ાન તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ 

  ૩  યશવતં હ�રાણી પbકાર��વ તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ 

  ૪  હ�ના બગડા ફામ�સી તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૭ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ 

  ૫  િ,યા પટ�લ ફામ�સી તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૭ તા.૧૮/૦૫/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ 

  ૬  nકરણ §ડુાસમા બાયોસાય�સ તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ 

  ૭  િમતલભાઈ 

કનેર�યા 

બાયોસાય�સ તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૭ તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ 

       

  �િુનવિસટ�ના ઉપર દશા�વેલ ભવનોમા ં ૧૧ માસ માટ� કરાર આધાnરત આસીWટ�ટ 

,ોફ�સર તર�ક� ફરજ બPવતા  અzયાપક4ીઓની uદુત xેક આપી ૧૧ માસ માટ� 

લબંાવી આપેલ છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 

        

૨૦ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ંhુદા hુદા અcWુનાતક ભવનોમા ંફરજ બPવતા અzયાપકોની રPઓ Vવી ક�, 

સી.એલ, હ� રP,માદંગી રP, ડ�ટુ�લીવ, ઓનડ�ટુ� વગેર� મhૂંર કરવા બાબતે ઓડ�ન�સ 

૨૦૫ ની જોગવાઈમા ં~ધુારો કરવા બાબત. 

        

 (નiધ: ઓડ�ન�સ ૨૦૫મા ંહાલમા ંરP મhુંર કરવા oગ ેનીચ ેuજુબ જોગવાઈ છે  . 
   

 D)  The  Head   Of   The   University  Post-Graduate   Department In  Case   

Of    His  Subordinates  And  The  Vice-Chancellor  In  Case  Of  The  Head  Of  The  

University  Post-Graduate  Department  Shall  Be  Competent  To  Sanction  The  

Leave.    

        In case  of  duty  leave  for  research work  or  other  academic  pursuit , 

the  sanctioning  authority  will  be  Vice-Chancellor   if  it  is  for  more  than  thirty  

days  in  an  academic  year  his/ her  case shall  be  placed  for  consideration  of  

the  syndicate. 
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        ઉપ�ુ��ત જોગવાઈ અcસુાર હાલમા ંભવનના અzયક4ી �ારા તેમના તાબા 

હ�ઠળના શૈ8]ણક કમ�ચાર�ઓની ડ�ટુ�લીવ િસવાયની રPઓ મhુંર કરવામા ંઆવે 

છે. �યાર� ડ�ટુ� લીવ માટ� V તે ભાવનાના વડા ભલામણ કર� અરm ફોરવડ� કર� છે 

Vને મhૂંર� માટ� માન.3ુલપિત4ી સમ8 uકુવાનો િનયમ છે.ભવનના 

અzય84ીઓની બધાજ ,કારની રPઓ માન.3ુલપિત4ી મhૂંર કર� છે. 
 

         હાલની,થામા ં ફ�રફાર કર� ભવન અzય84ીની હ�ઠળ ફરજ બPવતા 

અzયાપ�4ીઓની તમામ ,કારની રPઓ ભવનના અzય84ી �ારા મhૂંર કરવામા ં

આવે તથા તેની Pણ મહ�કમ િવભાગને કરવામા ંઆવે �યાર� ભવનના અzય84ીની 

તમામ ,કારની રાPઓના ર�પોટ�  માન.3ુલપિત4ી સમ8 મહ�કમ િવભાગ �ારા 

uકુવામા ંઆવે તેવી �યવWથા ગોઠવવા ઓડ�ન�સમા ં~ધુારો કરવાનો રહ�.  

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ��� અT�](��� ��0G Q�+ Dg��� 

અT��9к(�_�� ���� lк���� �g_ ����� અT�](� i��� �*45� к�����* .�- 

�/� �-�� gC ���к� 
���,�- к�����* .�- e���� ����� અT�](��� ���� 

lк���� ��g_�� ��9;��  ���.7	89
�(� ��] ���к� 
���, i��� U	к����* .�- �-�� 

d��N/� ,;0��� _�m��� 205��* n	���; к��;. 
 

 ./� �o	��* 0�������* .�- 1- к� અT��9к(�_�� ���� lк���� �g_)	* 

�hN�� ��� i��� 
������)	* ���ш-. 

        

૨૧ 

મહ�કમ-બ 

સૌરા�� �િુનવસ^ટ�ના hુદાhુદા ભવનમા ંઅ`યાસ કરતા િવXાથ^ઓના {લેસમે�ટ વક� માટ� 

માિસક &.૨૫૦૦૦/- ના nફકસ પગારથી ¨લટાઈમ {લેસમે�ટ ઓnફસરની ૧૧ માસ માટ� 

કરાર આધાnરત જ<યા ભરવા માટ� તા.૩૦/૦૩/૨૦૧૭ ને f}ુુવારના રોજ બપોરના ૦૧:૦૦ 

કલાક� એમ.બી.એ. અcWુનાતક ભવન ખાતે મળેલ વરણી સિમિતની ભલામણ પર િવચારણા 

કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� Y8-��-�� �к� ���� ��
�к F.25000/- �� >Qк� 

9,��/� p8��R� Y8-��-�� _>Q�� ���к� (� +� Z������ 11 ��� ���� к��� 

.��>�� +q�� 9� 
��[ 5к к��� ��C� �
�
��� �8��C �*45� к���. 

        

 (નiધ:- વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે રhુ કરવામા ંઆવેલ.) 
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૨૨ 

બાધંકામ 

એWટ�ટ કિમnટની તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૭ના ંરોજ મળેલ સભાની ભલામણો મhૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :N��� к
�>��� ��.11/07/2017�� ����� �8��C; 

�*45� к���. 

        

 (���: :N��� к
�>��� ��.11/07/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� "15" 

���к� . ��/- ���-8 1-.) 

        

૨૩ 

nહસાબ 

ડો.&wિસ-હ  V. ઝાલા તરફથી તેમના િપતા4ી Wવ.જનકિસ-હm ક�. ઝાલા Yવૂ� મbંી4ી પચંાયત 

fજુરાત રા�યના નામનો ~વુણ�ચwંક આપવા નીચેની શરતોએ દાન આપેલ છે. 
        

 (નiધ: (૧) તબીબી િવXાશાખામા ંએમ.ડ�.xાચં-૧૦ ર�nડયો ડાય<નોિસસની પર�8ા માચ�-

એિ,લ-મે-૨૦૧૭ થી ,થમ ,ય�ને સૌથી વધાર� fણુ મેળવનાર િવધાથ^/ 

િવધાથ^નીને ~વુણ�ચwંક આપવા જણાવેલ છે. 
 

(૨) આ ~વુણ�ચwંક Wવ.જનકિસ-હm ક�. ઝાલા Yવૂ� મbંી4ી પચંાયત fજુરાત 

રા�યના નામનો આપવાનો રહ�શે. 
 

(૩) ડો.&wિસ-હ  V. ઝાલા તરફથી &|.૨,૦૦,૦૦૦/-(oક� &િપયા બે લાખ) Yરુા દાન 

આપેલ દાનની રકમ Yણૂ� ન થાય �યા ં ~ધુી આપવા જણાવેલ છે. દાનની અ�ય 

શરતો �િુનવિસટ�ના ંિનયમ uજુબ રાખવી. 
 

       ઉપરોકત શરતોએ ડો.&wિસ-હ  V. ઝાલા તરફથી &|.૨,૦૦,૦૦૦/-(oક� 

&િપયા બે લાખ) Yરુા દાન આપેલ તે માન.3ુલપિત4ીએ મા�ય આખેલ હોય, 

3ુલપિત4ીના ઉ�ત કાય�ને બહાલી આપવા િવનતંી 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L9�	�к� M���; .����� N��к�� к�� ������ 

7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� .9��. 
        

૨૪ 

શા.િશ. 

સૌરા�� �િુનવસ^ટ� બોડ� ઓફ Wપોટ�સ ની એક સભા તા.૬/૦૭/૨૦૧૭ ને f}ુુવાર બપોર�   

૩-૦૦ કલાક� મળેલ હતી. તેની કાય�વાહ� નiધ ને મhુંર થયા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� બોડ� ઓફ Wપોટ�સ�� ��.06/07/2017�� ����� 

�8��C; �*45� к���. 
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 (���: L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "16" ���к� . ��/- ���-8 1-) 

   

૨૫ 

પર�8ા-૧ 

 રાઇટર રાખવા માટ� હાલ �િુનવિસટ�, િનયમોcસુાર �.ુm. ક8ાએ અને પી.m. ક8ાએ 

academic qualification not above the passing of higher secondary examination અમલમા ંછે 

(માચ�-૧૯૮૫ ના ં િસ�ડ�ક�ટના ં ઠરાવ uજુબ) તેમા ં ~ધુારો કરવા માટ� રhૂઆત આવેલ છે. 

રાઈટર oગેના ઠરાવમા ં�.ુm. માટ� એક ધોરણ ની§ ુઅને પી.m. ક8ાએ jે��એુટ રાઈટર 

રાખવા દ�વા ~ધુારાની ચચા� િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 (નiધ: (૧) માન.3ુલપિત4ીએ નiધ પર આપેલ ર�માકસ�ની નકલ    

   )૨ (  fજુરાત Pહ�ર સેવા આયોગમા ં,થમ વષ�મા ંઅ`યાસ કરતી �યnકત લહ�યા   

      તર�ક� રાખી શક� છે તે oગેનો પbની નકલ  

  (૩)  રhુઆત આવેલ પbની નકલ  

   

  ./� 0�������* .�- 1- к� �	.h.к]�: અ�- 9�.h.к]�: r � �̀��* 
���/s 

અ'��� к��� �;� �-�� к��� :к � �̀ _1; અ'��� ������ 
���/s�- 8>��� 

(��R��) ���к� ��х�� ���� �*4	�� .9��.  

   

 (���: L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "17" ���к� . ��/- ���-8 1-) 

   

૨૬ 

સામા�ય 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ના ંસમયનો વષ� ૨૦૧૬-૧૭ નો ૫૦ મો વાિષક 

અહ�વાલ તૈયાર કરવા માટ� માન.3ુલપિત4ી �ારા નીચે uજુબના પાચં સ`યોની િનમ�ુકં 

કરવામા ંઆવેલ છે, માન.3ુલપિત4ી ના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

 ૧ ડો.િવજયભાઈ પટ�લ 

   

 ૨ ડો.ધરમભાઈ  કાબંલીયા  

   

 ૩ ડો.નીિતનભાઈ વડગામા  

   

 ૪ ડો.રાVશભાઈ ચોટલીયા  
   

 ૫ ડો.સજંયભાઈ uખુજ^ 
   

 ૬ ડો.રંજનબેન ªુટં 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 
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૨૭ 

જોડાણ 

ઓસવાલ એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત-ઇ�Wટ�ટ�ટુ ઓફ લે�<વેજ ટ�]ચ-ગ (બી.એડ «<લીશ 

કોલેજ) Pમનગરની �Wટ ¬ુ �Wટ ફ�રફાર અને Wથળ ફ�રફાર oગેની અરm પર 

માન.3ુલપિત4ી �ારા એસી/િસ��ડક�ટની બહાલીની અપે8ાએ રા�ય સરકાર4ીને કર�લ �Wટ 

ફ�રફાર oગેની દરખાWતના કાય�ની નiધ લેવા તેમજ jા�ટ ઇન એઇડ કોલેજની Wથળ ફ�રફાર 

અને �Wટ ફ�રફાર oગેની ઓ.૧૪૪ uજુબ િનયત થયેલ ફ� અ�વયે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  �Wટcુ ંhુcુ ંનામ �Wટcુ ંનુ ંનામ 

  ઓસવાલ એ��કુ�શન �Wટ Pમનગર 

ઠ�. એ.હnરયા W3ુલ ક�પાઉ�ડ ]બpડ$ગ, 

ઉXોગનગર રોડ, રણmતનગર પાસે, 

ઇ��દરા ગાધંી માગ�, Pમનગર  

સૌરા�� હાઈW3ુલ �Wટ, 

કાલાવડ રોડ, 

રાજકોટ  

  કોલેજcુ ંhુcુ ંસરનાuુ ં કોલેજcુ ંનુ ંસરનાuુ ં
  ઓસવાલ એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત-

ઇ�Wટ�ટ�ટુ ઓફ લે�<વેજ ટ�]ચ-ગ 

(બી.એડ «<લીશ કોલેજ) 

 

ઓસવાલ એ��કુ�શન �Wટ Pમનગર 

ઠ�. એ.હnરયા W3ુલ ક�પાઉ�ડ ]બpડ$ગ, 

ઉXોગનગર રોડ, રણmતનગર પાસે, 

ઇ��દરા ગાધંી માગ�, Pમનગર 

સૌરા�� હાઈW3ુલ �Wટ સચંા]લત- 

ઇ�Wટ�ટ�ટુ ઓફ લે�<વેજ ટ�]ચ-ગ 

(બી.એડ «<લીશ કોલેજ) 

કાલાવડ રોડ, 

રાજકોટ 

    

  ૧ રા�ય સરકાર4ી �ારા �Wટ ¬ુ �Wટ ફ�રફાર અને Wથળ ફ�રફાર ની સૈTાિંતક Yવૂ� 

મhુંર� આપેલ છે તેની નકલ સામેલ છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� _���8 :e�	к�ш� �N� �*Z�^8�-H�N����	� _Q 

8-�q�-+ ��^Zt, (D�.:� uq8�ш к;8-+) g��,� �N� v	 �N� Q��Q�� અ�- N/G Q��Q�� 

E,-�� અ�h 9� N/�
�к �9�� �
�
� ��* અ����8 9� ���.7	89
�(� i��� 


����к���� D��8� �� અ9-]�: �N� v	 �N� અ�- N/G Q��Q�� �*4	� к��� અ�- ��e� 

��к��(��� �8��C к����� к����� D��8� .9��.  

 

 ./� �o	��* 0�������* .�- 1- к� �M�w	 к;8-+ B���-H�-:H� �;�C- Z�8�� 

અ�- ���. ��e���к��(� i��� 
��� к�����* .��� h..R.:.��* �;�C; અ)	����� 

Q� 8-���� �;� N/G Q��Q��/ �N� v	 �N� Q��Q�� ���� F.25000/- Q� 8-�� અ�- �- 

અ)	��� _�m��� 144��* +F�� n	���; к��; 
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 ��� к;8-+)	*  N/G Q��Q�� E,-�; અ����8 9>�
ш�� "18”���к� . ��/- ���-8 1-. 
        

૨૮ 

જોડાણ 

સરકાર� િવિનયન કોલેજ, કોટડાસાગંાણી m.રાજકોટcુ ં રા�ય સરકાર4ી �ારા નોટ�ફ�ક�શન 

નબંર-m.સી.ઓ-૧૫૧૬-એચ.આર.-૮૮/ખ, તા.૦૪/૦૧/૧૧ થી નુ ં નામાભીધાન નીચે 

uજુબ બહાર પાડવામા ંઆવેલ છે, Vની નiધ લેવા બાબત. 
        

  “ઠાકોર4ી uળૂવાm િવિનયન કોલેજ, કોટડાસાગંાણી” 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, ��к��� 
�
��� к;8-+, к;�����*,�C� h.��+к;���* 

��� ��������� E,- ��� 8-��. 
        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "19" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૨૯ 

પી.m.ટ�.આર 

૧. બી.�.ુટ�. ની તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૬ થી નવી સWંથાને મhુંર� આપવા નો ઠરાવ “અcWુનાતક 

અ`યાસvમો ની નવી સWંથાઓની મા�યતા આપવા સદંભ� નવી અ®Wત�વ મા ં આવેલી 

ભ�તકિવ નરિસ-હ મહ�તા �િુનવિસટ� ના ંકાય�8ેb હ�ઠળ આવતી અને સૌરા�� �િુનવિસટ� ના ં

કાય�8ેb હ�ઠળ આવતી તમામ અરm ઓની એક સાથે િવચારણા કરવામા ંઆવી તથા Y¥ુત 

િવચારણા ના ં oતે ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, નવી સWંથાની મા�યતા આપવા સદંભ� 

માન.3ુલપિત4ી �ારા સબંિધત િવXાશાખાના ં અzય8, V તે િવષયના િન�ણાતં તેમજ 

શૈ8]ણક અને વહ�વટ� બાબતોના િન�ણાતં એમ bણ સ`યોનો સિમિત ની રચના કરવી.    
     

 આથી વ¯મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક�, નવા શૈ8]ણક સb પહ�લા ,nvયા થઇ શક� તે 

અcસુાર સિમિત �ારા �વર�ત અહ�વાલ સીધો જ િસ�ડ�ક�ટ ની સભા સમ8 િવચારણા અથ� 

રhૂ કરવો. 
        

 ૨. કિમટ� નો અહ�વાલ પી.m.ટ�.આર. િવભાગમા ંતા.૨૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ,ા{ત થયેલ 

છે. 
        

 ૩. કિમટ�ના સ`યો તર�ક� (૧) ડો.m.સી.ભીમાણી (૨) ડો.આર.આર.કાલર�યા (૩) ડો.એચ.એચ.જોષી 

ની િનમ�ુકં કરવામા ંઆવેલ હતી.    
    

 કિમટ�ના સ`યોએ શૈ8]ણક વષ� ૨૦૧૬-૧૭ મા ંવધારાની મા�ય સWંથાઓને િવિવધ િવષયો 

અcWુનાતક અ`યાસvમ શ& કરવા oગે નીમાયેલ સિમિતના સદWય4ીઓ �ારા િવW�તૃ ચચા� 

િવચારણા કરવામા ંઆવેલ Vના તારણો થઇ આવેલ છે.    
    

 શૈ8]ણક વષ� ૨૦૧૬-૧૭ મા ં Vમણ ે એમ.એસસી.(આઈ.ટ�.&સી.એ.)ના ં અcWુનાતક 

અ`યાસvમ શ& કરવા અરm કર�લ તેઓને તે અ`યાસvમ શૈ8]ણક વષ� ૨૦૧૭-૧૮થી શ& કરવા 

સદરJ ુિવષયોના અcWુનાતક અ`યાસvમ માટ� નવી મા�ય સWંથા તર�ક� મhૂંર� આપવા ભલામણ છે. 
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 ૪. કમીટ�એ શૈ8]ણક વષ� ૨૦૧૬-૧૭ મા ંનવા અ`યાસvમ શ}ુ કરવા અરm કર�લ હોય તેને 

શૈ8]ણક વષ� ૨૦૧૭-૧૮મા ંએમ.એસસી.(આઈ.ટ�.&સી.એ.)નો નવો અ`યાસvમ શ& કરવા 

ભલામણ કર�લ છે.    
  

  ./� 0�������* .�- 1- к� ��8 L9�	�O� D�D� 9-��x, ��х�� �-�+ ��� к; �̀ 

���� ���� �*N/��� �*4	�� .9�� �����; 
�Ny z� અ����8 .,��� g��	���� ��� ��* 

�G��� 
����к����* �45 к��;. 
  

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "20" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૩૦ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં�કડાશા� અcWુનાતક ભવનમા ં “વોક ઇન ઇ�ટર��ુ”ં �ારા કરાર આધાnરત 

આસીWટ�ટ ,ોફ�સર (�યા¥યાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ� ˆ૨૫,૦૦૦/- nફકસ વેતનથી 

િનમ�ુકં કરવા માટ� મળેલી વરણી સિમિતની બેઠકમા ંપસદં થયેલા ઉમેદવારોને િસ��ડક�ટની 

બહાલીની અપે8ાએ િનમ�ુકં આદ�શ આ{યા oગેના માનનીય 3ુલપિત4ીના ંકાય�ને બહાલી 

આપવા બાબત. 
        

  vમ ભવનcુ ંનામ Pહ�રાત          

આ{યા તાર�ખ 

વરણી સિમિતની 

તાર�ખ 

પસદં 

થયેલ 

ઉમેદવારcુ ં

નામ 

પગાર 

ધોરણ 

  ૧  �કડાશા�  

અcWુનાતક 

ભવન  

તા. 

૨૪/૦૬/૨૦૧૭ 

તા. 

૨૯/૦૬/૨૦૧૭ 

(૧)ફ�નલ 

આર. ક6છ�  

ˆ 

૨૫,૦૦૦

/- nફકસ 

        

  (નiધ �કડાશા� અcWુનાતક ભવનમા ં કરાર આધાnરત આસીWટ�ટ ,ોફ�સર 

(�યા¥યાતા સહાયક) ની જ<યા ભરવા માટ� ઉપ�ુ��ત િવગતે “વોક ઇન 

ઇ�ટર��ુ”ંગોઠવવામા ં આવેલ. વરણી સિમિતની ભલામણ uજુબ 

ˆ૨૫,૦૦૦/- ના ં nફકસ વેતનથી આ જ<યાઓ ભરવા માટ� ઉમેદવારની 

પસદંગી કરવામા ં આવેલ હતી, Vને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ 

માન.3ુલપિત4ીના ં આદ�શ uજુબ િનમ�ુકં પbો રવાના કર�લ છે. Vને 

બહાલી આપવાની રહ� છે.)  

    
  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 
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૩૧ 

બાધંકામ 

ગાધંીjામ-૨ પોલીસ Wટ�શનના બાધંકામ માટ� વધારાની જમીન ફાળવવા oગે. 

        

 નiધ �િુનવિસટ� ક��પસમા ં ગાધંીjામ-૨ પોલીસ Wટ�શન માટ� િસ�ડ�ક�ટની 

તા.૨૪/૦૭/૧૪ ની સભાના ઠરાવ ન.ં૪૪ અ�વયે ૨૦૦૦ ચો.મી. જમીન 

ફાળવવામા ંઆવેલ છે. આ જમીન ઉપર પોલીસ Wટ�શનના ]બpડ$ગcુ ં બાધંકામ 

fજુરાત રા�ય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. મારફતે મા�ય એજ�સી �ારા હાલ 

ચાલી રહ�ુ ંછે.    
    

     આ કામના ં અcસુધંાને માન.પોલીસ કિમશનર4ી �ારા પb: સીબી-

૨/લાf/ુજમીન/ફાળવણી/૧૨૦૭/૨૦૧૭ તા.૨૪/૦૭/૧૭ થી જણાવવામા ંઆવે 

છે ક� પોલીસ Wટ�શનને ફાળવવામા ં આવેલી જમીન રાજકોટ શહ�રના વWતી 

િવWતારને લ8મા ં લેતા અને પોલીસ Wટ�શનના મહ�કમ અ�વયે પોલીસ Wટ�શન 

સ3ુંલ માટ� પયા�{ત થઇ શક� તેમ ન હોવાથી ફાળવાયેલ લાf ુ ૨૦૦૦ ચો.મી. 

જમીન સાથે વધારાની ૧૪૪૭.૫૮ ચો.મી.જમીન ફાળવવા િવનતંી કરવામા ંઆવેલ 

છે. V oગે ચચા� િવચારણા કર� િનણ�ય લેતા oગે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
��� (,�*��B��-2) 9;8�� N��ш��� 

D�*�к�� ���� ���.9;8�� к
�ш��(���* 9b : ��D�-2 / 8�{	 / +��� / Q�G�C� / 

1207 / 2017 ��.24/07/17 અ���- ������� 1447.58 Z;.��.+��� Q�G���.    
    

 ./� �o	��* 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
�����* d��N/��� ��,F9-  

9;8�� D*M;DN� ���� ��к�� .9�� �-�+ 
���U 5|�- D*M;DN� W	�; 9���� ���� 

M�х�N� к���. 
        

 (��� : L9�;к� D�D�  9>�
ш�� "21" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૩૨ 

nહસાબ 

તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ 

મhુંર કરવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :N��� к
�>��� ��.22/08/2017�� ����� 

�8��C; �*45� к���. 
        

 (��� : Q�R���� к
�>��� ��.22/08/2017��* �;+ �G-8 ����� �8��C; 9>�
ш�� 

"22" ���к� . ��/- ���-8 1-.) 
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૩૩ 

જોડાણ 

કામદાર એ��કુ�શન �Wટ સચંા]લત કામદાર સાય�સ કોલેજ, રાજકોટ એ માગેલ બી.એસસી. 

ની  નવી કોલેજ ના ં જોડાણ અરm oગે નામદાર fજુરાત હાઈકોટ�ના ં આદ�શ અ�વયે 

ઓડ�ન�સ ૧૮૪ uજુબ માન.3ુલપિત4ી એ િસ�ડ�ક�ટની બહાલી ની અપે8ાએ Wથાિનક તપાસ 

સિમિત ની િન�®ુ�ત કયા�ના કાય�ની બહાલી આપવા બાબત. 
        

 (નiધ (૧)એલ.પી.એ. ન.ં૮૮૬/૨૦૧૭ ઇન Wપે.સી.એ. ન.ં૨૨૬૬/૨૦૧૭ અ�વયે 

નામદાર fજુરાત હાઈકોટ�  એ તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૭ના ં ઓરલ ઓડ�ર થી આદ�શ 

આપેલ છે ક� િસ�ડ�ક�ટને V Wટ�6�ટુર� સતાઓ છે તે સતાઓ માન.3ુલપિત4ી ને 

આપી ન શક� પરં� ુમાન.3ુલપિત4ી જયાર� િસ�ડ�ક�ટ બેઠક મળવાની ®Wથિત ના 

હોય તે Wથિતમા ં ઓડ�ન�સ ૧૮૪ અથવા ૧૮૪-એ અ�વયે માન.3ુલપિત4ી ને 

મળેલ સ�ા નો ઉપયોગ કર� શક� છે તેમજ તે બાબત આગામી િસ�ડ�ક�ટમા ં

બહાલી Wવ&પે uકુવાની રહ� છે. 

(૨) િસ�ડ�ક�ટ તા.૦૫/૧૨/૨૦૦૫ ના ંઠરાવ ન.ં૨૭ થી સલં<ન કોલેજોની જોડાણ 

અરm પર વખતો વખત એલ.આઈ.સી. નીમવાની સતા માન.3ુલપિત4ી ને 

આપવામા ંઆવેલ છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 7	89
�(��� L9�	�O� к����- D��8� 

.9��. 
        

૩૪ 

જોડાણ 

આચાય�4ી, 4ી સવmભાઈ કોરાટ એ��કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ �Wટ સચંા]લત-

V.એસ.ક�.કોલેજ ઓફ ડ��ટલ સાય�સ-ઈ�ર�યા, રાજકોટ તરફથી hુન ૨૦૧૮થી નીચેની 

િવગતે નવી કોલેજના જોડાણ માટ� આવેલ અરm તથા તે પર�વેના ં Wથાિનક તપાસ 

સિમિતના ં અહ�વાલ પર એક�ડિમક કાઉ®�સલ ની બહાલીની અપે8ા એ િવચારણા કરવા 

બાબત. 
        

 જોડાણની િવગત: 

તબીબી િવXાશાખા-(નવા જોડાણ) 

,થમ વષ� ડ��ટલ સ±ર�ના અ`યાસvમ  

        

 નiધ:- ૧ Wથાિનક તપાસ સિમિતના ં ૩ સ`ય4ીઓનો તા.૨૨/૦૮/૨૦૧૭નો અહ�વાલ 

તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ અbે મળેલ છે. Vમા ં સ`યો4ી �ારા નીચે uજુબની 

શરતોએ ભલામણ કર�લ છે. 

 આ સામેલ બાહં�ધાર�ઓની Yતૂ�તા કરવાની શરતે. 

(૧)૧૦૦ બેડ ની હોWપીટલ એટ�ચમે�ટ લેુ.ં 

(૨)શૈ8]ણક Wટાફની ભરતી કરવી. 
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(૩)છાbાલય બનાવુ.ં 

(૪)લાયxેર� બનાવવી. 

(૫)ડ��ટલ કલીનીક તથા છ અ�ય ડ��ટલ ચેર વસાવવી. 

(૬)ડ�.સી.આઈ.ની મhુંર�ની શરતોની Yતૂ�તા કરવાની શરતે ભલામણ કર�લ છે. 

ઉ�ત દશા�વેલ શરતોએ નુ ંજોડાણ વષ�: ૨૦૧૮-૧૯માટ� આપવા ભલામણ કર�લ 

છે. 
 

૨.નવી કોલેજ હોય આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 
 

૩.સWંથા પાસે જમીન �Wટના નામ પર છે.  

        

  ./� 0�������* .�- 1- આચાય�4ી, 4ી સવmભાઈ કોરાટ એ��કુ�શન એ�ડ 

ચેર�ટ�બલ �Wટ સચંા]લત-V.એસ.ક�.કોલેજ ઓફ ડ��ટલ સાય�સ-ઈ�ર�યા, રાજકોટ ��Q/� 

4	�-2018 /� ��� +;��C ������ અ�h �/� �- 9�k�-�� N/�
�к �9�� �
�
� �� 

અ����8 T���- 8R :к����к к�L���8�� D��8� �� અ9-]�: �	
��
��� : 
��� 

к��8 +;��C �� ш��; �/� N/�
�к �9�� �
�
� : U	к�8� ш��; )	* 9>�9�8� 


����к�� �- �*�;` /�� �- ���- к�� �; к�L}��8��* અ�h к��� :�._.��. .9~	* 

�*N/��- �D�D� 
���ш�х� �� L9�	�к� 
�,�- ��.15/6/2018 /� ��.14/06/2019 

n	�� :к � �̀ ���� ��.��..R. �� �*4	���� ш��- �~	* +;��C .9�� �-�+ �\��*
�к W 5�� 

�*4	�� .9�� ��e� ��к��(� �- �8��C к��� 
        

 (���:- L9�;к� к;8-+�� +;��C અ�h �/� �- 9�k�-�; N/�
�к �9�� �
�
��; 

અ����8 9>�
ш�� “23” ���к� . ��/- ���-8 1-.)  

        

૩૫ 

પી.m.ટ�.આર. 

શૈ8ણીક વષ� ૨૦૧૮ -૧૯ મા ં   કામદાર કોલેજ રાજકોટ ખાતે એમ  .એસસી .નિસ²ગ નો નવો 

અ`યાસvમ શ& કરવા બાબત. 

        

 ��� 1. કામદાર કોલેજ ઓફ નિસ²ગ  ,રાજકોટ ��Q/� �� .12-06-2017 �� �;+ ш\]C�к 

� �̀ 2018  -19  /� એમ  .એસસી .નિસ²ગ  �-|Q Q������ અ)	N���к �*N/� шF 

к��� E,- M�х�N� .�-8 1- . 

  2. તા ૧૪ .૦૭.૨૦૧૭ ના રોજ નiધ ઉપર થયેલ આદ�શ અcસુાર એલ. આઈ .સી .ના 

સ`યો તર�ક� ડો.કમલ ડોડ�યા ,ડો .મેJલુ &પાણી ,અને ડો ભાિવન કોઠાર�ની 


��[	*к к�����* .�-8 ��� .  
  3. �� .24-08-2017 �� �;+ અb- l�Y� /�-8 N/�
�к �9�� �
�
��� અ����8 

U	+D 
��	O� �'�; ડો  .મેJલુ &પાણી ,ડો .ભાિવન કોઠાર�ની : ш\]C�к � �̀ 

2018 -19  �� � �̀ ���� ��� ������ .9�� �8��C к��8 1- .   
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  4. 9� .h.��..� .
���, �� ��.24-08-2017 નiધ ઉપર l�Y� આદ�શ અcસુાર 

આ બાબત બી .�ુ.ટ�.ની બહાલી ની અપે8ા એ િસ�ડ�ક�ટ ની સભા uકૂવાના આદ�શ 

થયેલ છે.  

  5. કામદાર કોલેજ ઓફ નિસ²ગ  ,રાજકોટ ��* ш\]C�к � �̀ 2018  -19  /� એમ .

એસસી .નિસ²ગ �-|Q Q������ અ)	N���к �*N/� шF к��� E,- 
�Z��C� к��� 

D�D�. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к��M�� к;8-+ _Q �
��,  ,��+к;�  ��Q/� ш\]C�к 

� �̀ 2018 -19 /� :�  .:��� .�
��, �-|Q Q������ અ)	N���к �*N/� шF к��� 

M�х�N� к�����* .�-8 �/� �- 9�k�-�� N/�
�к �9�� �
�
� �� અ����8�- T���- 

8R D�.�	.��.�� D��8��� અ9-]�: �	
��
��� : 
��� к��8 ш��; �/� N/�
�к 

�9�� �
�
�: U	к�8� ш��;)	* 9>�9�8� 
����к���- �*�;` /�� �- ���- к�� �; 

L9�	�к� 
�,�- ш\]C�к � �̀ 2018 -19 /� :�  .:��� .�
��, �-|Q Q������ 

અ)	N���к �*N/� �
��, к�L}��8 _Q H������� �*4	�� �G-  �- ш��- шF к��� �*45�� 

.9��. 

  

 (���:- L9�;к� �*N/��; N/�
�к �9�� �
�
��; અ����8 9>�
ш�� “24” ���к� . 

��/- ���-8 1-.)  

        

U	O� ZZ�� 
�Z��C� 

        

36 

9��]� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� .,��� 9��]�_/� 9��]��- 8,�� к;R9C 

к��,��� r�� к� 9��]к;/ l���к;�- �-��� к��,����� gC �D*
�� к��Z��� �- R-

�-R8 �-�+ ш� �;� �; �;3�:9 i��� :к અ0��>��� 9��8� к���. 

        

37 

9��]� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� r к;R 9��]к�- 9��]� ,-����[ 5к �*M�� 9��]��� 

D�� к��,���/� �5� к��8 �;� �-�� 9��]к� к;8-+�� u���8 9��]��� к��,��� 

к����� ���ш- �-�� gC к;8-+�- અ�- �D*
�� к��Z����- к���. 

  

38 

9��]� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� .,��� � �̀�� 9��]�/� 9��]�/:��;8�-����  

8-R� Q�/M*� Q� �o	��* �o	 F.5000/- к���. 
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39 

9��]� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� n	�����,� �+|8���* ����M અ�- R����-� D*� 

�;��/� 9��]�/:��;8�-�� Q;���� ����х W 5C� /�� D�M U	M� ����� .9����* .�-8 

���. . ��������* .�-8 U	M� M����� к;R 
���/s i��� ������* .�-8 8-R� 

Q��� �к� 
���/s�- ��Q*� к��� અ�- . D�D��� gC l-��;� .9� ����- к���. 

  

40 

8�,8 

 ./� 0�������* .�- 1- к� 
���/s i��� 9��]���* 
�`��- n	�*,� �� �;� �-~	* 

(D��N� 8х�C � �;� �-~	*) 8х�C �;� �-�� >кN����* R.��.:.��. _�m��� 161 ��* 

1+0 �� +;,��R к��� к
����� �Z�� к��� અ�-  к
����� અ����8 9�k�- 
�C�� 

к��� ���� ���.7	89
�(��- �c� .9��. 

  

41 

D�*�к�� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
��� к��9� 9� D�h к;R ������7z� 

D�к ���� ��RD�8��� Zк����. 

  

42 

D�*�к�� 

 ./� 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
��� к��9� 9� ������� ����� 


�tM��C ���� �;.����C� ����D�� ��,�Mш�� ��0G к������� к���. 

  

 E���* અT�](��; .������� ���)	* к��к�+ W 5C� g��� к�����* .d�	*.    
 

 

 

 

ન.ંિસ��ડક�ટ/૧૯/૨૦૧૭      

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ,    

રાજકોટ-૫  

તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૭ 

 

,િત, 

     િસ��ડક�ટના સવ� સ`ય4ીઓ તરફ... 

નકલ રવાના::-- 

   ૧. માન.3ુલપિત4ી/માન.3ુલસ]ચવ4ીના oગત સ]ચવ4ી. 

   ૨. એક�ડ�િમક ઓnફસર4ી. 

   ૩. પર�8ા િનયામક4ી. 

 

 

 

 


