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ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ 
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SAURASHTRA UNIVERSITY 

University Campus, University Road, 
Rajkot – 360 005 

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

સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની સVટ��બર માસની સામા�ય સભા

૦ કલાક�, િસ��ડક�ટ મીટWગGમ, સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�

 ખાતે મળેલ, Kમા ંસZય0ીઓની હાજર� નીચે ?માણે હતી

�'�(�)	* ���    

-.ુલપિત0ી    

    

ટ�કનીકલ િશ4ણ    

આરો:ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ4ણ    

કાબંલીયા    

પટ�લ    

Gપાણી    

રાવલ     

કોઠાર�    

ચૌહાણ         

Pડ�P    

ભીમાણી    

 કુલ    

અિનGRિસNહ પઢ�યાર    

િવમલભાઈ પરમાર     

ભરતભાઈ રામાTજુ     

0ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર�યા      

દ�સાણી     

ચૌહાણ     

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

 
Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

સામા�ય સભા તા.૧૪/૦૯/૨૦૧૮ ને 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, �િુનવિસટ� 

Kમા ંસZય0ીઓની હાજર� નીચે ?માણે હતી. 
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 સભાની શGઆતમા ં આપના \તૂ^વૂ� વડા?ધાન 0ી અટલ_બહાર� વાજપેયી સાહ�બTુ ં તથા 

સૌરા�� �િુનવિસટ�ના ંદા`ા 0ી ઉકાભાઈ સોલકં�Tુ ંaુઃખદ અવસાન થતા ંસવc સZય0ીઓએ ૨ િમિનટTુ ં

મૌન રાખી સd eગતને 0Rાજં_લ અપf હતી. 

 

૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ની મીનીgસ મhૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.01/08/2018�� ����3� �*45� 

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

૨ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની નiધ લેવા બાબત. 
        

 

 ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.01/08/2018�� �����* /�-8 0���; 

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

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, 
����к�� �����* = 
���,�� .>�� �;� �- 


���,�- ����3� /�- SMS /� AB к���. 
        

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

���-8 1-.) 
   

૩ 

એક�ડ�િમક 

ફામ�સી ભવન ખાતે ચાલતા સટkફ�ક�ટ કોષ� ઈન ડાયાલીસીસ ટ�કનીક (CCDT)ની સrદ�ઠ 

ફ�ના ં ધોરણો શૈ4_ણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯ થી tધુારવા uગેની ફામ�સી િવvાશાખાની 

તા.૧૫/૦૫/૨૦૧૮ની સભાની ભલામણ !માકં ‘૩,૫’ અને ઉyત િવvાશાખાના ં ડ�ન0ીના 

પrાકં SU/DPS/343/2018 તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૮ થી કર�લ િવનતંી �યાને લઈ 

માન..ુલપિત0ીએ િસ��ડક�ટની બહાલીની અપે4ાએ સદરFુ કોષ�ની સr ફ� G.૧૦,૦૦૦/- 

(Gિપયા દશ હPર) શૈ4_ણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯ થી અમલમા ંઆવે તે ર�તે મhૂંર કર�લ છે. તેની 

નiધ લેવા બાબત. 
  

  ./� 0�������* .�- 1- к�, I9�;J� K�K��� ��� 8-����* .�� અ�- �-�- �*45� 

к�����* .��. 
  

 (��� : I9�;к� K�K�  9E�
ш�� "02" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
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૪ 

એક�ડ�િમક 

િસ��ડક�ટ સZય0ી ડૉ.મેFુલ Gપાણી તરફથી તબીબી િવvાશાખામા ં MCI/DCI િસવાયના 

અZયાસ!મો Faculty of Paramedical Science ને ફાળવવા તેની �થાપના કરવા uગે 

તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ના ંરોજ રhૂ થયેલ પr પર�વે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નiધ-૧ ઉપરોyત બાબતે એક�ડ�િમક કાઉ��સલની તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૩િન સભામા ં કામકાજ 

!માકં-૬૫ થી િવચારણા થયેલ અને પેટા કિમ�ટ િન�yુત કરવામા ંઆવેલ. 
   

 નiધ-૨ સદરFુ પેટા કમીટ�નો અહ�વાલ એક�ડ�િમક કાઉ��સલની િવચારણા અથc તેની 

તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૩િન સભામા ંરhૂ કરતા ઠરાવ ન.ં’૧૬’થી િવvાશાખાના ંિવભાજન 

 

તથા તે સદંભc �ટ�1�ટુની tધુારણા અથc િસ��ડક�ટમને ભલામણ કર�લ છે. 
   

 નiધ-૩ ઉyત બાબતે િસ�ડ�ક�ટ� તેની તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૪ની સભાના ઠરાવ ન.ં’૦૮’ થી આ 

બાબતની િવચારણા �લુતવી રાખેલ છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, �K�K� 
�L�ш�х� ��0N��* MCI/DCI R�,�� .���* 

અ'���&�; 
������* અ'���&�; S����� 
�L�ш�х� ��0N �KT�8 к��� અ�- Faculty of 

Paramedical �� ��� �d�� к��� ������ 
����)	����� к������� к���. અ8, S�кe�� 

અfg�h���* .i�- . K�� к;j� S����� S�кe����*/� �-��* ����S� к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, અ�� 
�L�ш�х�k��* 9B 
�L�ш�х��� 


���+� અ/l ���(� m��� T�х�g� .�- �; �- 9�h�- �к���h�к 
�d��B� к��� અ�- 

T�х�g�; ���� ���(�k�� ���n, K;8����. 
        

૫ 

એક�ડ�િમક 

િસ��ડક�ટ સZય0ી ડૉ. મેFુલ Gપાણી તરફથી િવ�ાન િવvાશાખામા ં Bachelor of Military 

Science નો નવો અZયાસ!મ શG કરવા uગે આવેલ તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ના પr પર�વે 

િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 
 ./� 0�������* .�- 1- к�, 
�o�� 
�L�ш�х���* Bachelor of Military Science 

�; ��; અ'���&� :к���
�к к�If��8�� K��8��� અ9-s�: �*45� к��; અ�- �- ���� 

+t�� g��u�	� v���. 
        

૬ 

બાધંકામ 

તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ એ�ટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મhુંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� :g��� к
�E��� ��.06/08/2018�� ����� �8��B; 

��d- x	+K�� y	���� ��/- �*45� к���. 
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0��� &��*к 23 : 

 ./� 0�������* .�- 1- к�, к�{9� 9� ��	 k8f{9к ��>| fg�
�}, ~	8, �-�� 

k8f{9к ��>| fg�
�}, ~	8 અ�- >��;� �	�n, ���+�� K�*�к����* ������� хd��� 

�	к�B� ���� 4	�� :g��� к
�E� અ�- ��8�� :g��� к
�E� ��/- dd�� 
�d��B� к�� 

.,N�� к������� к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, HRDC m��� �*d��8� અ���9к 7	�����* 

d�8�� અ�~	B�� � ����* ��� અ���9к; અ�- ,-g� ��I���* .���* ������; ���� + 

��8� .9���� ���ш-. અ�� K����� 8;к; � .�- અ�- h��* к;> 9��� �,-��) 	* 

.�;+� � /�� �-�� к�N� 8-��. અ��/� 
шs�h�к 9,8� 8-����* .�ш-. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, �� 9;g� અ�- અx	8 9�8�� ���� 
��� ��� 

~	�; /�� 91� ���	 Revise к��� ���� ���.7	89
�(�: �-k ��/- �-,;ш�:ш� к�� 


�B�� к��;. 
        

 (���: :g��� к
�E��� ��.06/08/2018 ��* �;+ �N-8 ����� �8��B; 9E�
ш�� 

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

૭ 

પી.�. 

ટ�.આર. 

શૈ4_ણક વષ� ૨૦૧૧મા ં પીએચ.ડ�.મા ં િવિવધ િવષયોમા ં ?વેશ મેળવેલ િવvાથfઓના 

ર����શન રદ કરવા બાબત. 

        

 નiધ  ૧ શૈ4_ણક વષ� ૨૦૧૧મા િવિવધ િવvાથfઓ O.Ph.D.-09 અTસુાર િવિવધ 

િવષયોમા ં?વેશ મેળવેલો હોય છે. 
    

  ૨ િવvાથfઓને ઇ�� ુકરવામા ંઆવેલ ર����શન પrમા ંનીચે �જુબની tચૂના ૬ 

(ક) નીચે �જુબ છે. 
 

 “પીએચ.ડ�.મા ં નiધણી કરા¢યા બાદ સાત (૭) વષ�મા ં સીનોVસીસ/ 

થીસીસ રhૂ કરવામા ંન�હ આવે તો નiધણી અને સrો આપોઆપ રદ થયેલા 

ગણાશે.” 
    

  ૩ પી.�.ટ�.આર. િવભાગના પ�રપr !માકં/પી�ટ�આર/પીએચ.ડ�./૧/૧૪૯૭ 

/૨૦૧૬ તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૬  �જુબ  

 

બી.�.ુટ�.ની તા.૧૦/૦૩/૨૦૧૬ ના ં ઠરાવ !માકં ૧૭૯ અને િસ��ડક�ટની 

તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના ંઠરાવ !માકં ૨૫ અ�વયે -  
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 “આથી વ¤મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, આગામી વષ�થી કોઈપણ 

પીએચ.ડ�. િવvાથfની �દુત વધારવામા ં આવશે ન�હ તેની માગ�દશ�ક0ીઓને 

Pણ કરવી.” 
  

 આ uગે િવચારણા કરવા બાબત. 
    

  ./� 0�������* .�- 1- к�, �j� 2011��* 9�:d.��.��* 
�
�� 
�j�;��* ��-ш 

�-N�-8 
�L�/�k��* ��g��ш� �T � /�� �- ���� �-��- 06 �E����� x	�� .9��. 
  

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, +; 06 �E����� x	�� .��� K�T 9B  

��g��ш� d��	 ��х�� ���� к;> અ�� .�- �; �- ���� ���. 7	89
�(��- 
��-к���� 


�B�� к��� ��� .9��. 
    

 (��� : I9�;к� K�K�  9E�
ш�� "04" ���к� . ��/- ���-8 1-) 
        

૮ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં hુદા-hુદા અT�ુનાતક ભવનોમા ં ખાલી શૈ4_ણક જ:યાઓ સામે / સેJફ 

ફાયના�સ અZયાસ!મ માટ� ૧૧ માસ કરાર આધા�રત આસી�ટ�ટ ?ોફ�સરની જ:યા ભરવા 

માટ� નીચે દશા�વેલ િવગતે મળેલ વરણી સિમિતની ભલામણ ઉપર િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  &� અ)	g���к 

���)	* ���    

K=� ���    +���    ��B� �
�
��� 

����х    

����к��    

  ૧ બાયોટ�કનોલો� 

ભવન 

સેJફ ફાયના�સ ૦૧ તા.૧૭/૦૮/૨૦૧૮ સેJફ ફાયના�સ 

અZયાસ!મમા ં

કો��ાyટ1�અુલ 

ધોરણે  

  ૨ રસાયણશા¥ 

ભવન 

¦ા�ટ ઇન એઇડ  ૦૩  તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ખાલી શૈ4_ણક 

જ:યા સામે  

  ૩  રસાયણશા¥ 

ભવન 

સેJફ ફાયના�સ ૦૩  તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ સેJફ ફાયના�સ 

અZયાસ!મમા ં

કો��ાyટ1�અુલ 

ધોરણે  

  ૪  વાણી§ય ભવન ¦ા�ટ ઇન એઇડ  ૦૧ તા.૨૦/૦૮/૨૦૧૮ ડૉ.એ ક�.ચ!વાલ 

I.Q.A.C મા ં

જતા  

  ૫  ગ_ણતશા¥ 

ભવન  

¦ા�ટ ઇન એઇડ  ૦૩  તા.૩૦/૦૮/૨૦૧૮ ખાલી શૈ4_ણક 

જ:યા સામે  
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  ./� 0�������* .�- 1- к� �	
��
�����* 4	T�-4	T� અ)	g���к ���;��* х�8� 

ш�s�Bк +���k ���- / �-eS S������ અ'���&� ���� 11 ��� к��� .��E�� 

.��g��� �;S����� +��� ���� ���� I9� Tш���-8 
�,�- �N-8� ��B� �
�
��� 

�8��B; �*4	� к��� અ�- .>�� &��*к 12�� 
�d��B� к�����* .�- �-�� ��/- 

к;���J� K->| ш�s�Bк g��S�� 
�d��B� к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, ��- 91�/� к;���J� K->| ��d��� ���� 

R,- �/� અ/�� �m
�� ����* шt /��* 9��8� +t�� �E&�� к���. 
  

 (���  ��B� �
�
��� �8��B ��� ���- �45 к�����* .�-8.) 

 
       

૯ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના બાયોસાય�સ અT�ુનાતક ભવનમા ં ?ોફ�સર તર�ક� ફરજ બPવતા ડૉ.એસ 

વી.ચદંાને તેમની સrાતં િનªિૃ` તા.૩૧/૧૦/૨૦૧૮ બાદ પે માઈ�સ પે�શનના િસRાતં 

�જુબ ^નુઃિન��ુyત આપવા બાબત. 
  

 �િુનવિસટ� ¦ા�ટસ કિમશન �� ુ �દJહ�ની તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૮ ની ગાઈડ લાઈ�સ તેમજ 

રા§ય સરકાર0ીના િશ4ણ િવભાગના ૦૩/૦૬/૨૦૦૮ ના ઠરાવ અTસુાર િનªિૃ` બાદ પે 

માઈ�સ પે�શન �જુબ અ�યાપકની જ:યા ભર� શકાય. ડૉ.એસ વી.ચદંાની િનªિૃ` બાદ 

િન��ુyત આપવાની અર� સદંભ�મા ં ઠરાવની અ�ય શરતો અTસુાર ?�!યા કર� કાય�વાહ� 

કરવાની થાય. K �જુબ બાયોસાય�સ અT�ુનાતક ભવનમા ં હાલમા ં ?ોફ�સરની ૦૧ જ:યા 

ખાલી છે તથા આ જ:યા માટ� �િુનવિસટ� ¬ારા તા.૧૬/૧૦/૧૭ થી Pહ�રાત આપી અર�ઓ 

મગંાવવામા ંઆવેલ છે. 
        

 ��ુસી જોગવાઈ �જુબ ડો.ચદંાબેનની અર�ની એક�ડ�મીક ચકાસણી માટ� ભવનની �ટાફ 

કાઉ��સલને મોકલવાની રહ� છે. પરં ુ ભવનની તા.૦૯/૦૭/૧૮ ની �ટાફ કાઉ��સલે 

ડો.ચદંાબેન ^નુઃ િન�yુતી માટ� ભલામણ કર�લ છે K સામેલ છે. િનયમાTસુાર આ ભલામણ 

ફ�કJટ�ના ડ�ન0ી મારફતે મોકલવાની રહ�. K મોકલેલ નથી.રા§ય સરકાર0ીના િશ4ણ 

િવભાગના તા.૦૩/૦૬/૦૮ના તથા તા.૧૦/૦૬/૦૮ ના ઠરાવ અTસુાર. 
  

 (૧) આ યોજના ઓછામા ં ઓછ� એક વષ�થી ખાલી પડ�લ જ:યાઓ પરજ લા® ુ પડશે. 

બાયોસાય�સ  ભવનમા ં?ોફ�સરની ખાલી જ:યા એક વષ�થી વ¤ ુસમયથી ખાલી છે . 
   

 (૨) ખાલી રહ�લી આ જ:યાઓની માr ૫૦ %જ:યાઓ આ યોજના હ�ઠળ ભર� શકાશે. 

�િુનવિસટ� ભવનોમા ંહાલમા ં?ોફ�સરની ખાલી જ:યા ૧૪ છે. તેની સામે હાલમા ંકોઈ 

િનªતૃ આ�યાપક ^નુઃ િન�yુતીથી ફરજ બPવતા નથી. 
   

 (૩) િનªતૃ પછ� ^નુઃ િન�yુતી પામનાર અ�યાપકોને ૬૫ વષ�ની ઉમર અથવા િનમ¯કુ 

આVયાને rણ વષ� થાય એ બે માથંી K વહ�°ુ ંહોય �યા ંtધુી િનમ¯કુ આપી શકાશે.  
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 (૪) ^નુઃ િન�yુતી પામનાર અ�યાપક લા�ટ પે માઈ�સ પે�શનના િસ�ધાતં ઉપર �ફyસ 

પગાર ઉપર કામ કર� શકશે. એટલે ક� િનªતૃ વખતે છેJલે ±કૂવેલ પગાર માથંી �ળૂ 

પે�શન બાદ કર� �ફyસ પગાર ±કુવવાનો રહ� છે. 
   

 (૫) કરારના આધાર� િનમ¯કુ પામનાર અ�યાપકની કામગીર�Tુ ંસતત �Jુયાકંન કરવામા ં

આવશે તથા જGર� જણાયે તેઓને એક માસની નોટ�સ આપી ²³ા કર� શકાશે. 
   

  * રા§યની  �િુનવિસટ� ક4ાએ િનªતૃ બાદની શૈ4_ણક જ:યાઓ ભરવા માટ� નીચે 

�જુબની સિમિત રાખવાની રહ� છે. 
 

(૧) .ુલપિત0ી -અ�ય4         (૨) બે િવષય િન�ણાત  

(૩) ફ�કJટ� ડ�ન     (૪) હ�ડ ઓફ ધ ડ�પાટ� મે�ટ 
   

  ડો.ચદંાબેનની ^નુઃ િન�yુતીની અર� ઉપ�ુ�yત સિમિત ¬ારા ચકાસવવાની રહ�છે તથા 

સિમિતની ભલામણ િસ�ડ�ક�ટ સમ4 �કુવાની રહ� છે તથા િસ�ડ�ક�ટની મhુંર� બાદ પે 

માઈનસ–પે�શન ના િસ�ધાતં�જુબ  ^નુઃ િન�yુતી આપી શકાય છે ડો.ચદંાબેન પે�શન 

�ક�મમા ંછે તેમTુ ંપે�શન હhુ મhુંર થઈ આવેલ નથી. 
   

           ઉપ�ુ�કત િવગતો �યાને લઇ ડૉ.એસ વી.ચદંાની ^નુઃ િન��ુકત uગે િનણ�ય 

કરવાનો રહ� છે. 
  

  ./� 0�������* .�- 1- к�, �	
��
����� K��;����� અ)	g���к �����* 

�;S��� ���к� S�+ KA��� ��.:� ��.d*T�: 
����)	��� ���(� ���S� અ�� к��8 

� �;> ���*45� к��	*. 

 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, ���� ��к��(��� �*45�� .���к 1- к� к�� ? 

�- dк���	* અ�- ���. ���� ��к��(���* 9- ��>�� 9-�ш���* 1-e8� 
���; dк��� �-��* 

.���� 
�B�� к����; /�; �;� �- K�K� .,��� 
����к�� ��s �45 к���.  

 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, ������  �	
��
��� кs�: 
�� �� K�T�� 

ш�s�Bк +���k ���� ������ �
�
���* 02 
����к�� �'�(�k�� 
��	fJ� к���. 
  

૧૦ 

ફામ�સી 

અT�ુનાતક 

ભવન  

ફામ�સી ભવનના ંઓનલાઈન ર����શન, એનરોલમ¶ટ તથા એન_લ�ટમ¶ટ અમો ¬ારા પર�4ા 

તથા PGTR મા ંPણ કયા� બાદ ર�:�લુર ફ� સાથે ખોલી આપવા બાબત.  
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 (નiધ : ફામ�સી ભવનમા ં ચાલતા M.Pharm તથા B.Pharm (MPM) ની ?વેશ ?�!યા 

ક���¹ય પRિત (ACPC) ¬ારા કરવામા ંઆવે છે. તેમજ (ACPC) ¬ારા ?વેશ ?�!યા 

^ણૂ� થયા બાદ આ અZયાસ!મોમા ં K બાક� ખાલી રહ�લી સીટોના ં એડિમશન 

િવભાગ ¬ારા આપવાના રહ� છે. આ સજંોગોમા ં�િુનવિસટ� ¬ારા કરવામા ંઆવતા ં

ર����શનની તાર�ખો �જુબ ર����શન કરવામા ં િવલબં થાય છે તથા તaુપરાતં 

અમારા િવભાગમા ં ચાલતા PGDCR તથા CCDT ના ં અZયાસ!મોમા ં મે�ડકલ, 

�કમોથેર�પી, આ�વુcદ, �ફ�યોથેર�પી, પેરામે�ડકલ િવગેર� અZયાસ!મોમા ંએડિમશન 

ન મળ� શક� તેવા િવvાથfઓ આ અZયાસ!મોમા ં એડિમશન મેળવતા હોય છે. 

§યાર� �િુનવિસટ� ¬ારા થતા ં િવvાથfઓના ં ર����શન, એનરોલમે�ટ તથા 

એનલી�ટમે�ટ વગેર�ની તાર�ખો ºબૂ વહ�લી પડ� છે અને તેની સરખામણીમા ં

અમારા ભવનમા ંએડિમશન ºબૂ જ મોડા થાય છે. આવા સજંોગોમા ં�િુનવિસટ�ના ં

ઓનલાઈન પોટ�લ બધં થઈ Pય છે. આ ?કારની �»ુક�લીઓના ં કારણે દર વષc 

પોટ�લ પછ�થી ર�:�લુર ફ� સાથે ખોલાવી આપવા માટ�ની પરવાનગી લેવાની થાય 

છે.)  
        

 

 ./� 0�������* .�- 1- к�, S�����, :�.��.:., :�.K�.:. અ�- ���* 

:.��.9�.��. અ/�� ���� кs��� ���g/ ��-ш �
�
� 8��	 9�� 	* �;� :�� 

અ'���&�; અ�- અ�� ����*Eк� к��� ��к�� �*d��8� અ�- �	
��
��� અ�� �*g/���*/�  

.���* 
�L�/�k ���� k�8�>� ��g��ш�, :��;8��� �/� :��8g������* 
���;��* 

 � .9��. 

 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, 9��s��� PEC �,-�� k�8�>� S;�� ���� 

K�T kS8�¢� S;�� �*,���� �E�. 

 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, અ�� �	
��
��� �*8�� �;
��;9-/� 

к;8-+��*/� અ�-�� �;
��;9-/� к;8-+��* ����S� /�-8� ��d- Tш��i��)	����� 
�L�/�k 

�-�� ���- Tш��i��)	����; �-�� x 5N к;8-+��* £st B.H.M.S. ~ 5B� к��� K�T અ�-�� 

к;8-+��* 03 ��� к��� �<	�; ��� 8��-8 1-. અ�� ���B9�; х��/�;�� 1- �; �-�;�- 

03 ��� к��� �<	 ��� /�; 1- �- к;��;� к�� �-�� (��d- Tш�i��)	�����*) ��-ш ���� 

,B��. 
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&� ��� 

= �	
��������*/� 

અ'��� 1;���- અ�- 

��-ш �-N��� >u1- 1- �- 

�	
������: 9E�B�� 

R,-)	 �	B9�к 

Issue Date 

PEC No. and 

Date 

CCH�� 
��� 

x	+K �B ��� 

к��� ����� /�-8 

����� ��E��� 

 

(૧) 

જોશી .ૃતાથ� મનોજભાઈ 

(Student of 2014 - 15 

1st Year BHMS Batch) 

Uttarakhand Uni. 

Issue Date 

03/05/2017 

16401 

Dt. 29/08/2017 
27 Days 

 

(૨) 
uP�રયા ^િુનત 

જયેશભાઈ 

Jivaji University, Gwalior 

Issue Date 

08/08/2016 

12498 

Dt. 23/02/2017 

3 Months 

16 Days 

 

(૩) હાલેપોrા અનીષા 
Vikram University, Ujjain 

Issue Date 

29/09/2011 

12140 

Dt. 19/10/2012 

9 Months 

22 Days 

 

     

૧૧ 

પર�4ા-૪ 

સી.�.ુશાહ મે�ડકલ કોલેજ, tરુ��¹નગરના ં કમ�ચાર�-િવvાથf વ1ચે માક� tધુારવાના િવ�ડયો 

વાયરલ થયેલ. તે સદંભc માનનીય .ુલપિત0ી એ એક કિમ�ટની રચના કર�લ. Kમા ં (૧) 

ડૉ.?તાપિસNહ ચૌહાણ, (૨) ડૉ.િનદ` બારોટ, (૩) ડૉ.ન�ંદનીબેન દ�સાઈ અને (૪) ડૉ.જતીન 

ભ³ની િનમ¯ુકં કરવામા ંઆવેલ. 
        

 ઉપરોyત કિમ�ટએ માનનીય .ુલપિત0ીને તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૮ના ંરોજ અહ�વાલ રhૂ કર�લ છે. 

તેના ં પર ચચા� િવચારણા કર� િનણ�ય લેવા uગે તથા ઉપરોyત અહ�વાલ િસ��ડક�ટ સભા 

સમયે રhૂ કરવામા ંઆવશે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, к
�E�: ������ 7	89
�(��- ��.13/08/2018��* 

�;+ અ����8 �45 к��8 �-��* = �8��B к�����* .�-8 1- �- x	+K .,N�� к������� 

к���. 
        

૧૨ 

મહ�કમ-બ 

�િુનવિસટ�ના કાયમી કમ�ચાર�ઓ િસવાયના ૧૧ માસના ધોરણે કો��ાyટ બેઇઝ Vલેસમે�ટ 

કમ�ચાર�ઓ સેવા બPવે છે. તેઓની સેવા uગે એડવોક�ટ0ી (૧) 0ી ?વીણભાઈ વસાવડા 

(૨) 0ી ઘન»યામભાઈ આર.ઠાકર (૩) 0ી અિનલભાઈ ગો_ગયાનો અ_ભ?ાય મગંાવવામા ં

આવેલ, K તેઓ એ બધં કવરમા ંરhુ કર�લ છે, K પર�વે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નiધ:- (૧) કરાર આધા�રત �ટાફના મહ�નતાણાના દર વધારવા uગેની કિમટ�ની 

મીટWગ તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ. મીટWગમા ં�િુનવિસટ�ના કાયમી 

કમ�ચાર�ઓ િસવાયના ૧૧ માસના ધોરણે કો��ાyટ બેઇઝ Vલેસમે�ટ 

કમ�ચાર�ઓ સેવા બPવે છે. તેની સેવા uગે નીચેની બાબતોનો અ_ભ?ાય 

એડવોક�ટ0ી (૧) 0ી ?વીણભાઈ વસાવડા (૨) 0ી ઘન»યામભાઈ આર.ઠાકર 
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(૩) 0ી અિનલભાઈ ગો_ગયા પાસેથી મેળવવાTુ ંિનયત થયેલ.    
    

(૧) �િુનવિસટ� ¬ારા Vલેસમે�ટ �ટાફની સેવાઓ આઉટસોિસ½ગ એજ�સી 

મારફત લેવામા ંઆવે તો �િુનવિસટ�ને થનાર ફાયદા અને ગેરફાયદા બ¾ે 

બાબત.    

(૨) �િુનવિસટ� ¬ારા જ ૧૧ માસના કરાર કર� Vલેસમે�ટ �ટાફની સેવાઓ 

લેવામા ંઆવે તો �િુનવિસટ�ને થનાર ફાયદા અને ગેરફાયદા બ¾ે બાબત.    

(૩) �િુનવિસટ� ¬ારા જ ૧૧ માસના કરાર કર� Vલેસમે�ટ �ટાફની સેવાઓ 

લેવામા ંઆવે અને તેમને EPF યોજનાનો લાભ આપવાનો રહ�. ભિવ�યમા ંK 

તે �ટાફની સેવા લેવાTુ ંબધં કરવામા ંઆવે તો �િુનવિસટ� ઉપર અ�ય કોઈ 

જવાબદાર� ક� કોઇપણ PતTુ ં±કુવ¯ુ ંકરªુ ંપડ� ક� ન�હ ? 
    

  (૨) એડવોક�ટ0ી (૧) 0ી ?વીણભાઈ વસાવડા (૨) 0ી ઘન»યામભાઈ આર.ઠાકર 

(૩) 0ી અિનલભાઈ ગો_ગયાનો અ_ભ?ાય uગેના બધં કવર સભા સમયે 

રhુ કરવામા ંઆવશે.  

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� �T�¤	* K�K� �<	 
�d��B� અ/l .,��� 
����к����* 

�45 к���.  

 

  

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к� �T�¤	* K�K�- ш�s�Bк અ�- �K�ш�s�Bк :� 

K�� к;���J� K->| к��d���k�� 
�d��B� к���. 
        

૧૩ 

મહ�કમ-બ 

®જુરાત સરકાર0ીના નાણા િવભાગના તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ના ઠરાવ !માકં:વલભ-

૧૦૨૦૧૬-�ઓઆઈ-૭-ચ થી રા§ય સરકાર� સરકાર� કમ�ચાર�ઓને ±કૂવવાપાr મiઘવાર� 

ભÀથામા ંસાતમા ંપગાર પચંની મiઘવાર� ભÀથાની ±કુવણી uગે નીચે  દશા�વેલ તાર�ખથી 

અને તેની સામે દશા�¢યા �જુબના દર� મiઘવાર� ભÀથાની રકમ ±કુ¢યા uગેની Pણ થવા 

બાબત. 
  

 ���:- (૧) � 5к���9�� ����х � 5к���9�� ��
�к ��v���� �¥/��; T� 

   તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી �ળૂપગારના ૭% 

  

  (૨) ઠરાવમા ંદશા�વેલ જોગવાઈ લા® ુપાડવામા ંઆવેલ છે. 
        

  (૩) િસ�ડ�ક�ટની તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ની સભાના ઠરાવ ન.ં૯ નીચે �જુબ છે.    
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"આથી વ¤મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� સરકાર0ી ¬ારા વખતો વખત K 

મiઘવાર� ભÀથાનો ઠરાવ થાય તે �વીકારવા માનનીય .ુલપિત0ીને સતા 

આપવી." 

        

  (૪) િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૪/૦૩/૧૯૭૮ની સભામા ં (ઠરાવ ન.ં૧,પેટા-૧૭) નીચે 

�જુબ છે.    
    

"સરકાર0ી તરફથી જયાર� જયાર� મiઘવાર� ભÀથાના દરમા ંવધારો કરવાનો 

ઠરાવ �િુનવસfટ�મા ંઆવે ક� રુત જ તેનો અમલ કરવો અને િસ�ડ�ક�ટની 

Pણ માટ� �કુªુ.ં" 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, �	+��� ��к��(��� ��B� 
���,�� 

��.01/09/2018 �� 0��� &��*к:�8�-102016-�k.>-7-d /� ���� ��к��� 

��к��� к��d���k�- � 5к���9�� ��v���� �¥/���* �����* 9,�� 9*d�� ��v���� 

�¥/��� �к� �	кi�� R,-�� ��� 8-����* .��. 
        

૧૪ 

મહ�કમ-અ 

બાયોસાય�સ અT�ુનાતક ભવનના ?ા�યાપક ડો. નીલેશ પચંાલ િવÃુ�ધ પીએચ.ડ�.ની �Äુડ�ટ 

¬ારા એ�ટ� સેy��અુલ હ�ર�સમે�ટ સેલ સમ4 થયેલ ફ�રયાદ સદંભ�મા ં એ�ટ� સેy��અુલ 

હ�ર�સમે�ટ સેલ ¬ારા થયેલી તપાસ uગેના અહ�વાલ પર�વે િવચારણા કરવા બાબત.    

        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, к
�E��� �8��B g��к���� અ�- �- x	+K �;. ��8-ш 

9*d�8�� ,�>�ш�9 к���� �;�B- �� к��� અ�- к
�E��� �8��B x	+K ��. ��8-ш 

9*d�8�� R����* 9�:d.��. к��� 
�L�/�k�- અ�� ,�>� S�N���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, K��;����� ����� �;S��� ��. ��8-ш 

9*d�8�� 
�t§��* /�-8 SE���T�� ,*������- ����- 8> 
�L�/��- ���� �N- અ�- 

�
�����* .�� K���; � K�- �- ���� ¨ 5K + �©� 9,8� ���� 
�B�� к�����* 

.�-8 અ�- ��. ��8-ш 9*d�8�- ��hк�8к અ��/� �g9-�� к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, �	
��
��� ��/- �*кN��-8 � �;� :�� 


��9s i�fJ�/
�� �� ++ �- �9�� �;9��. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, અ���9к(�k�� d-{K���* �8�� �;� 

8,���� અ�- d-{K���* C.C.T.V. к��-�� S�� к�����. = અ��s(�k�� d-{K���* :��� 

d-{K� 1- �- ¬5� к���. 
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 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, :��� �-Jg�	અ8 ������-�� �-8 ��s 1-e8� 

04 к� 05 �j� T�{��� /�-8 SE���T;�� 
�,�; .,��� 
����к�� ��s �45 к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, 9�:d.��.��* 05 �j� к��� �<	 ��� /�-8 

�;� �-�� K���;/
�L�/�k�� 
�,�; �-N�� �-k)	* 9�:d.��. �;�	* /�� ������* к��B;�� 

dк��B� к���. 
        

 (���:- અ����8 R,-)	* K*� к�� ��� ���- �4	 к�����* .�-8.) 
   

૧૫ 

�હસાબ 

તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ મhુંર 

કરવા બાબત. 
          

  ./� 0�������* .�- 1- к� S�>���� �
�
��� ��.31/08/2018�� ����� 

�8��B; �*45� к���. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, ��-/� S�>���� અ�- :g��� к
�E��� к������� 

��� ��l 
����к�� �'�(�k�- �;к8��. 
          

 (���: S�>���� к
�E��� ��.31/08/2018��* �;+ �N-8 ����� �8��B; 9E�
ш�� 

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

૧૬ 

�હસાબ 

તા.૦૭/૦૮/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ મhુંર 

કરવા બાબત. 
          

  ./� 0�������* .�- 1- к� S�>���� �
�
��� ��.07/08/2018�� ����� 

�8��B; �*45� к���. 
          

 (���: S�>���� к
�E��� ��.07/08/2018��* �;+ �N-8 ����� �8��B; 9E�
ш�� 

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

૧૭ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં સમાજશા¥ અT�ુનાતક ભવનમા ં "વોક ઇન ઇ�ટર¢�"ુ ¬ારા કરાર આધા�રત 

આિસ�ટ�ટ ?ોફ�સર (¢યાÅયાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ� G| ૨૫,૦૦૦/- ના ં �ફyસ વેતનથી 

િનમ¯ુકં કરવા માટ� મળેલી વરણી સિમિતની બેઠકમા ંપસદં થયેલા ઉમેદવારોને િસ�ડ�ક�ટની 

બહાલીની અપે4ાએ િનમ¯ુકં આદ�શ આVયા uગેના ં માનનીય .ુલપિત0ીના ં કાય�ને બહાલી 

આપવા બાબત. 
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 &�    ���)	* 

���    

A�����          

.��� ����х    

��B�                 �
�
���    

����х    

9�*T /�-8 

I�-T���)	* ���    

9,�� �;�B 

 ૧ સમાજશા¥ 

અT�ુનાતક 

ભવન 

તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮ મેઘરાજિસNહ 

એસ.Pડ�P 

G|. ૨૫,૦૦૦/- 

�ફyસ 

  

 (��� :-    
 

સમાજશા¥ અT�ુનાતક ભવન કરાર આધાર�ત આસી�ટ�ટ ?ોફ�સર (¢યાÅયાતા 

સહાયક) ની જ:યા ભરવા માટ� ઉપ�ુ�yત િવગતે "વોક ઇન ઇ�ટર¢�"ુ ગોઠવવામા ં

આવેલ. વરણી સિમિતની ભલામણ �જુબ G| ૨૫,૦૦૦/- ના ં �ફyસ વેતનથી આ 

જ:યાઓ ભરવા માટ� ઉમેદવારની પસદંગી કરવામા ં આવેલ હતી, િસ�ડ�ક�ટની 

તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ની સભાના ઠરાવ !માકં ૯ થી ઠરા¢યા �જુબ વરણી સિમિતની 

િમનgસ િસ�ડ�ક�ટ સમ4 �કુવાની રહ� છે પરં ુ સમાજશા¥ અT�ુનાતક ભવનમા ં

વરણી સિમિતની બેઠક તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ હોય Kથી માનનીય 

.ુલપિત0ીના ંઆદ�શ �જુબસr શÃુ થ�ુ ંતે તાર�ખથી હાજર ગણવા જણાવેલ હોઈ તે 

અTસુાર િનમ¯ુકં પr રવાના કર�લ છે. Kને બહાલી આપવાની રહ� છે.) 

          

 
 ./� 0�������* .�- 1- к� �	
��
�����* ���+ш�® અ)	g���к �����* "�;к >� 

>���i�	" m��� к��� .��E�� .
�g��� �;S��� ���� 11 ��� к��� .��E�� +��� 

���� ���� I9� Tш���-8 
�,�- �N-8� ��B� �
�
��� �8��B; �*4	� к���. 
          

૧૮ 

��ુસી 

�િુનવિસટ�ની સાય�સ ફ�કJટ�ના ડ�ન0ી અને િસ�ડ�ક�ટ સZય0ી ડો. મેFુલ Gપાણી ¬ારા 

�િુનવિસટ�મા ંકાય�રત સે�ટર ફોર એyસલ�સના �થળ tધુારણા તથા સે�ટરને ?ોફ�ટમા ંલાવવા 

માટ� સાય�સ ફ�કJટ�ના ડ�ન0ીની અ�ય4તા હ�ઠળ નીચે �જુબના સZયોની કિમટ� ની�યા 

uગેના તથા સે�ટર ફોર એyસેલ�સના �થળ tધુારવાની સં̂ ણૂ� જવાબદાર� તથા સં̂ ણૂ� 

વહ�વટ� tધુારણા માટ� િનણ�ય લેવાની સતા સદરFુ કિમટ�ને આપવા uગેના .ુલપિત0ીના 

કાય�ની નiધ લેવા બાબત. 
          

 ૧. ડ�ન0ી, સાય�સ ફ�કJટ�      અ�ય4 

૨. ?ોફ�સર એ�ડ હ�ડ, ક�મે��� ભવન     સZય0ી 

૩. ?ોફ�સર એ�ડ હ�ડ, ફામા���ટુ�કલ સાય�સ ભવન   સZય0ી 

૪. ડો. વી. બી. પટ�લ, ડાયર�yટર ઓફ એ�ડોક ફામા�.   સZય0ી 

૫. ડો. ��ેશ અકબર�, ડાયર�yટર ઓફ એસએનK ફામા�.  સZય0ી 

૬. ડો. આલોક.ુમાર ચ!વાલ, કો-ઓ�ડÇનેટર, આઇ.È.ુએ.સી.  સZય0ી 

 (માન. .ુલપિત0ી ¬ારા િન�yુત નોમીની) 
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 નiધ:- (૧) સાય�સ ફ�કJટ�ના ડ�ન0ી અને િસ�ડ�ક�ટ સZય ડો. મેFુલ Gપાણી ¬ારા તેમના 

પrમા ં �િુનવિસટ�મા ં કાય�રત સે�ટર ફોર એyસલ�સના નબળા અમલીકરણ 

તથા સે�ટર નફો અને િવકાસ કર� શક� એવી 4મતા ધરાવ ુ ંહોવા છતા ંઆ 

સે�ટર Tકુસાની દશા�વ ુ ં હોય તેના �થળ tધુારણા તથા ?ોફ�ટમા ં લાવવા 

માટ� ઉપર દશા�વેલ સZયોની કિમટ� નીમવા જણાવેલ છે. 
    

  (૨) તેઓએ તેમના પrમા ં સે�ટર ફોર એકસેલ�સના �થળ tધુારવાની સં̂ ણૂ� 

જવાબદાર� તથા સં̂ ણૂ� વહ�વટ� tધુારણા માટ� િનણ�ય લેવાની સ`ા સદરFુ 

કિમટ�ને જ સiપવામા ંઆવે તેમ દશા�વેલ છે Kને માન. .ુલપિત0ીએ મા�ય 

કર�લ હોઇ નiધ લેવાની થાય છે. 
    

  ./� 0�������* .�- 1- к�, ���.7	89
�(���* I9�	�J� к����� ��� 8-����* .��. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, �T�¤	 к
�����* �;. ���9
�}� d���B)	* ��� 

I�-��	*. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, “�-����- �;ES���* 8���� ����” ш±T;�- KT8- 

“.
/к ���- g�
���� K�- �- ����” ш±T ��;, к��;. 
    

૧૯ 

�હસાબ 

તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નiધ મhુંર 

કરવા બાબત. 
          

  ./� 0�������* .�- 1- к� S�>���� �
�
��� ��.12/09/2018�� ����� 

�8��B; �*45� к���. 
          

 (���: S�>���� к
�E��� ��.12/09/2018��* �;+ �N-8 ����� �8��B; 9E�
ш�� 

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

૨૦ 

પર�4ા 

અ�ય �િુનવિસટ�ઓમાથંી K િવvાથfઓ આપણી �િુનવિસટ�મા ં?વેશ લેવા માગેં છે તેના ફોમ� 

પર�4ા િવભાગમા ંભર�લ છે તેઓના િવષય અને !��ડટ સરખા થતા ન હોય તેવા િવvાથfઓના 

?વેશ uગેનો િનણ�ય િસ��ડક�ટની િવચારણા માટ� રhૂ કર� િસ��ડક�ટના ં ઠરાવ �જુબ તેવા 

એડિમશન uગેનો િનણ�ય લેવો જોઈએ તેવી રhૂઆત િસ��ડક�ટ સZય0ી ?ો. ?તાપિસNહ ચૌહાણ 

તેઓ0ીના ં પrાકં: એમ.બી.એ./૨૬૦/૨૦૧૮, તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૮ થી કરવામા ંઆવેલ હોય, 

ઉyત બાબત પર�વે િવચારણા કરવા બાબત. 
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  ./� 0�������* .�- 1- к�, અ�� �	
��
���k��*/� = 
�L�/�k .9B� 

�	
��
�����* ��-ш 8-�� ��*,- 1- �-�� 
�L�/��- �-k: અ�� �	
��
�����*/� 9�� к��8 

9��s��- અ)	8s��- h���K�T��* �-�-g�� 03 к� �-�-g�� 05 ��* ��-ш .9�;. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, . �	
��
�����* અ'���&� 9�к��� = 
�j�; 

9�� к����� K�к� �;� �- 9�� к����� ш��- ��-ш .9�;.  

 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, .9B� �	
��
����� &�E�� 
�g�� x	+K�� 

&�E�� ,B�� ���� �- 
�j��� �- �	
��
�����* &�E�� અ�- અ�-�� �- 
�j���* &�E�� 

�9;²�-� к�� �-��* .���� ³-� 
��� к��;. 
  

૨૧ 

પર�4ા-૧ 

ઓÉઝવ�રને ?�યેક સેશનદ�ઠ ?�યેક ઓÉઝવ�રને G|.૪૦૦/- મહ�નતાણા તર�ક� અને �થાિનક ક4ાએ 

ઓÉઝવ�રને કામગીર� માટ� ?િત દ�ન વાહન ભÀÊુ ંતર�ક� G|.૧૧૦/- ±કુવવાના અને બહારગામના 

પર�4ા ક��¹ો ઉપર જવા આવવા માટ� ઓÉઝવ�રને પોતાની કાર/?ાઈવેટ કાર માટ� ખર�ખર �ક.મી. 

માટ� �િુનવિસટ�ના ં?વત�માન િનયમોTસુાર ±કૂવવા મhુંર� આપવા િવચારણા કરવા બાબત.   
  

  ./� 0�������* .�- 1- к�, I9�;J� K�K� 9��s� �*d�8� �
�
��- S��
�d��B� 

���� �;к8��. 
 

 ./� �<	��* 0�������* .�- 1- к�, .,��� 9��s�/� 9��s� gк;���* ���� 

K���;�- �;к8��.  

  

 R���* અ��s(��; .������� ���)	* к��к�+ ~ 5B� A��� к�����* .i�	*.    
 

ન.ંિસ��ડક�ટ/૪૮/૨૦૧૮      

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ,    

રાજકોટ-૫ 

તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૮ 

 

?િત, 

     િસ��ડક�ટના સવc સZય0ીઓ તરફ... 

નકલ રવાના::-- 

   ૧. માન..ુલપિત0ી/માન..ુલસ_ચવ0ીના uગત સ_ચવ0ી. 

   ૨. એક�ડ�િમક ઓ�ફસર0ી. 

   ૩. પર�4ા િનયામક0ી. 

 

 

 

 

 


