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SAURASHTRA UNIVERSITY 
University Campus, University Road, 

Rajkot – 360 005 
PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281) 2586983 

 
Re-Accredited Grade "A" by NAAC 

 

 
 

 સૌરા  િુનવિસટ  િસ ડકટની ુલાઈ માસની સામા ય સભા તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ ને ધુવારના રોજ 
બપોરના ૦૪:૦૦ કલાક, િસ ડકટ મીટ ગ મ, સૌરા  િુનવિસટ  કાયાલય, િુનવિસટ  ક પસ, િુનવિસટ  રોડ, 
રાજકોટ ખાતે મળેલ, મા ંસ ય ીઓની હાજર  નીચે માણે હતી. 

મ સ ય ી ુ ંનામ હાજર/ગેરહાજર 

૧. ો. તાપિસહ ચૌહાણ- ુલપિત ી હાજર 

૨. ઉપ ુલપિત ી ---- ખાલી ---- 

૩. ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ી ગેરહાજર 

૪. િનયામક ી, ટકનીકલ િશ ણ ગેરહાજર 

૫. િનયામક ી, આરો ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ ણ ગેરહાજર 

૬. િ . ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટલ હાજર 

૭. િ . ડૉ. ધરમભાઇ ડ . કાબંલીયા હાજર 

૮. ડૉ. મે લુભાઈ પી. પાણી હાજર 

૯. ડૉ. રમેશભાઈ ડ . વાઘાણી હાજર 

૧૦. ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર  હાજર 

૧૧. ી શાતંભાઈ બી. હાવાલા  હાજર 

૧૨. ી હરદવિસહ ડ . ડ  હાજર 

૧૩. ડૉ. ગીર શભાઈ સી. ભીમાણી હાજર 

૧૪. ી નેહલભાઈ સી. કુલ હાજર 

૧૫. ી િવણિસહ આર. ચૌહાણ હાજર 

૧૬. ડૉ. વષાબને પી. છ છ યા હાજર 

૧૭. ી અિન િસહ પઢ યાર હાજર 

૧૮. ડૉ. મનીષ મહતા હાજર 

૧૯. ી . પી. વાની હાજર 

૨૦. ડૉ. અિમતભાઈ આર. હપાણી હાજર 

 
  

૧ 

િસ ડકટ 
િસ ડકટની તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ની મીની સ મં ૂર કરવા બાબત. 

        
  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક, િસ ડકટની તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ની મીની સ મં ૂર કરવામા ં

આવી અને માન. ુલપિત ીએ તેના પર સહ  કર . 
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૨ 

મહકમ-અ 

િુનવિસટ  ઓડ ન સ-૨૦૫ તથા ુ સી ર લુેશન જુબ િુનવિસટ ના ં ુદા ુદા  અ ુ નાતક 
ભવનો/સે ટરમા ં ોફસર, એસોસીએટ ોફસર અને આસી ટ ટ ોફસરની ખાલી જ યાઓ સીધી 
ભરતીથી ભરવા માટ નીચે દશાવેલ િવગતે મળેલ વરણી સિમિતની ભલામણ ઉપર િવચારણા કરવા 
બાબત. 

        
 (ન ધ :       

  
 મ અ ુ નાતક ભવન / 

સે ટર ુ ંનામ 

િનમ કૂની જ યા જ યા કટગર  વરણી સિમિતની 

તાર ખ 

 ૧ મુન રસોસ ડવલોપમે ટ 
સે ટર 

એસોસીએટ ોફસર/ 
ડ ટુ  ડાયર ટર 

૦૧ GEN ૧૯/૭/૨૦૧૬ 

 ૨ મુન રસોસ ડવલોપમે ટ 
સે ટર 

ોફસર/ ડાયર ટર ૦૧ GEN ૧૯/૭/૨૦૧૬ 

 ૩ કાયદા આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૪ વા ણ ય એસોસીએટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૫ બઝનેસ મેનેજમે ટ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૬ નેનો સાય સ ોફસર ૦૧ GEN ૨૧/૭/૨૦૧૬ 

 ૭ નેનો સાય સ એસોસીએટ ોફસર ૦૧ SC ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૮ નેનો સાય સ આસી ટ ટ ોફસર ૦૨ GEN ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૯ નેનો સાય સ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૦ આકડાશા  ોફસર ૦૧ GEN ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૧ ે  ોફસર ૦૧ SEBC ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૨ સમાજશા  આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ ST ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૩ મુન રાઈ સ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૪ મુન રાઈ સ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ GEN ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૫ ઇિતહાસ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SC ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૬ કો ટુર સાય સ એસોસીએટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૭ રસાયણશા  ોફસર ૦૧ SEBC ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૮ અથશા  આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૯ અથશા  આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ ST ૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૦ અથશા  આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ GEN ૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૧ િશ ણશા  આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ ST ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
 ૨૨ ભૌિતકશા  એસોસીએટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
 ૨૩ ઈલે ોિનકસ આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ SEBC ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
 ૨૪ જુરાતી આસી ટ ટ ોફસર ૦૧ ST ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
 ૨૫ જુરાતી ોફસર ૦૧ SEBC ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
       



E:\Syndicate\2016\3. Dt 27-07-2016\5. Minits.docx  ~ 4 ~ 

  આથી  ઠરાવવામા ં આવે છે ક, નીચનેી િવગતે વરણી સિમિતની તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ થી 

તા.૨૩/૦૭/૨૦૧૬ તેમજ તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૬ થી તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ની ભલામણો વીકારવી અને તે 

ગે આ સુાં ગક કાયવાહ  કરવી. 
  

 મ પસદંગી  પામેલ 

ઉમેદવાર ુ ંનામ 

અ ુ નાતક 

ભવન / 

સે ટર ુ ંનામ 

હોદો કટગર  પગારધોરણ વરણી સિમિતની 

તાર ખ 

 ૧ ડો. પડં ા ધીરન 
દનકરરાય 

મુન રસોસ 
ડવલોપમે ટ 

સે ટર 

એસોસીએટ 
ોફસર/ 
ડ ટુ  

ડાયર ટર 

GEN ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+ ૯,૦૦૦ એ પી 

૧૯/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨ ડો. આય કલાધર 
અ ુનલાલ 

મુન રસોસ 
ડવલોપમે ટ 

સે ટર 

ોફસર/ 
ડાયર ટર 

GEN ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૧૯/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૩ ડો. ચૌહાણ આનદં 
હમતંભાઈ 

કાયદા આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+ ૬૦૦૦ એ પી 

૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૪ ડો.સોલકં  
અિ ન ુમાર  
હમીરભાઈ 

વા ણ ય એસોસીએટ 
ોફસર 

SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+ ૯,૦૦૦ એ પી 

૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૫ ડો. ચૌહાણ કર ટ 
ઓઘડભાઈ 

બઝનસે 
મેનજેમે ટ 

આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+ ૬૦૦૦ એ પી 

૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૬ ડો ુબેરકર દલીપ 
ગણશે 

નેનો સાય સ ોફસર GEN ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૭ ડો કટાર યા 
ભરત ુમાર 
રમશેભાઈ 

નેનો સાય સ એસોસીએટ 
ોફસર 

SC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+ ૯,૦૦૦ એ પી 

૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૮ વરણી સિમિતને 
કોઈ ઉમેદવાર 
લાયક જણાયેલ 

નથી 

નેનો સાય સ આસી ટ ટ 
ોફસર 

GEN ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+ ૬૦૦૦  એ પી 

૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૯ જોશી અિ નીબને  
દતા યે 

નેનો સાય સ આસી ટ ટ 
ોફસર 

GEN ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૦ ડો.રાવ લયા 
આિશષ ભીખાલાલ 

નેનો સાય સ આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૧/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૧ ડો.આટકોટ યા 
કશોરચં  

હસંરાજભાઈ 

કડાશા  ોફસર GEN ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૨ ડો. ડોડ યા 
જયદ પિસહ 
ક સાભાઈ 

ે  ોફસર SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 



E:\Syndicate\2016\3. Dt 27-07-2016\5. Minits.docx  ~ 5 ~ 

 ૧૩ ડો.ભેડ  રાકશ 
દલાભાઈ 

સમાજશા  આસી ટ ટ 
ોફસર 

ST ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+ ૬૦૦૦  એ પી 

૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૪ ડો. માજંર યા 
ભગીરથિસહ 
નન ુભાઈ 

મુન રાઈ સ આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+ ૬૦૦૦  એ પી 

૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૫ ડો.દવે રા શ 
રુલીભાઈ 

મુન રાઈ સ આસી ટ ટ 
ોફસર 

GEN ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૬ ડો સાખંટ 
તશે ુમાર 

એભાભાઈ 

ઇિતહાસ આસી ટ ટ 
ોફસર 

SC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૭ વરણી સિમિતને 
કોઈ ઉમેદવાર 
લાયક જણાયેલ 

નથી 

કો ટુર 
સાય સ 

એસોસીએટ 
ોફસર 

SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૮ ડો નલીયાપરા  
યોગશે લુસીભાઈ 

રસાયણશા  ોફસર SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૯ ડો પરડવા રુશ  
ગોપાલભાઈ 

અથશા  આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૦ ડો.પટલ અમર  
બ ભુાઈ 

અથશા  આસી ટ ટ 
ોફસર 

ST ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૧ ડો.પડં ા 
સજંય ુમાર 
અનતંરાય 

અથશા  આસી ટ ટ 
ોફસર 

GEN ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૫/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૨ ી ડામોર 
કનયૈાલાલ 
પ ાલાલ 

િશ ણશા  આસી ટ ટ 
ોફસર 

ST ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૩ ડો. ઠવા હષકા ત  
ઓધવ ભાઈ 

ભૌિતકશા  એસોસીએટ 
ોફસર 

SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૪ ી પર ખ હ ર ૃ ણ 
નટવરભાઈ 

ઈલે ોિનકસ આસી ટ ટ 
ોફસર 

SEBC ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૫ ડો.ચૌધર  
ભુાઈ 

પ ભાઈ 

જુરાતી આસી ટ ટ 
ોફસર 

ST ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ 
+૬૦૦૦  એ પી 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૬ ડો.ચં વા ડયા 
ઠાલાલ  
ુ ભાઈ 

જુરાતી ોફસર SEBC ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

        
  આથી વ મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક અ ેની િુનવિસટ ની સેવામાથંી આવતા ઉમેદવારોની 

તેમની ળૂ જ યા ુ ંLien તેઓ નવી જ યા પર કાયમી ન થાય યા ં ધુી મં ૂર કર ુ ં અને સરકાર  



E:\Syndicate\2016\3. Dt 27-07-2016\5. Minits.docx  ~ 6 ~ 

સેવામાથંી આવતા ઉમેદવારોને જુરાત સરકાર ીના ંિનયમા સુાર પગાર ર ણનો લાભ આપવો. 
        

  વરણી સિમિત ની ભલામણ સભા સમયે ર ુ કરવામા ંઆવેલ.) 
       
૩ 

મહકમ-અ 

િુનવિસટ ના ં ઓડ ન સ ૧૯૯/૨૦૫ તથા ુ સીની ગાઈડ લાઈ સ/ર લુેશન જુબ કર અર 
એડવા સમે ટ ક મ હઠળ નીચે દશાવેલ અ ુ નાતક ભવનો/સે ટરમા ં એસોસીએટ ોફસરમાથંી 
ોફસર તર ક ( ટઈજ ૪ માથંી ટઈજ ૫), આસી ટ ટ ોફસરમાથંી  એસોસીએટ ોફસર તર ક 

( ટઈજ ૩ માથંી ટઈજ ૪), આસી ટ ટ ોફસરોને િસિનયર કલમા ંજવા ગનેી વરણી સિમિતની 
બેઠક નીચેની િવગતે મળેલ ની ભલામણ પર વે િવચારણા થવા બાબત. 

       

 (ન ધ :      
  

 મ અ ુ નાતક ભવન / 

સે ટર ુ ંનામ 

બઢતીની િવગત ઉમેદવાર ુ ંનામ વરણી સિમિતની 

તાર ખ 
 ૧ મુન રસોસ 

ડવલોપમે ટ સે ટર 
એસોસીએટ ોફસર માથંી 

ોફસર 
ડો.ક.એ. આય ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨ વા ણ ય એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. ક.પી.ડામોર ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૩ વા ણ ય આસી ટ ટ ોફસર માથંી 
એસોસીએટ ોફસર 

ડો.એ.એચ.સ દરવા ૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૪ કાયદા એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.ક.પી.જોશી રુા 
 

૨૦/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૫ ે  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.આર.બી.ઝાલા ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૬ ે  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. એસ. ખુજ  ૨૨/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૭ કો ટુર સાય સ એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.સી.ક. ુ ંભારાણા ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૮ કો ટુર સાય સ આસી ટ ટ ોફસર માથંી 
એસોસીએટ ોફસર 

ડો.એ.એમ.ગોસાઈ ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૯ રસાયણશા  આસી ટ ટ ોફસર માથંી 
એસોસીએટ ોફસર 

ડો. એમ.ક.શાહ ૨૩/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૦ િશ ણશા  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.બી.બી.રામા જુ ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૧ િશ ણશા  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.એમ એસ મોલીયા ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૨ ભૌિતકશા  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. ક.બી.મોદ  ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 
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 ૧૩ ભૌિતકશા  આસી ટ ટ ોફસર માથંી  
એસોસીએટ ોફસર 

ડો. .એ. ભાલો ડયા ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૪ ઈલે ોિનકસ એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.એમ.એન. વાણી ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૫ જુરાતી એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. ડ .પી.પટલ ૨૬/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૬ સં ૃત એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.આર.એ.ચોટલીયા ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૭ સં ૃત એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. આર. એન. કાથડ ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૮ ગ ણતશા  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. વી.  કનેર યા ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૧૯ મનોિવ ાન આસી ટ ટ ોફસર માથંી  
એસોસીએટ ોફસર 

ડો. વાય.એ જોગસન ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૦ હ દ  એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો. એન.ટ .ગામીત ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૧ બાયોસાય સ એસોસીએટ ોફસર માથંી 
ોફસર 

ડો.બી.આર.એમ. યાસ ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

 ૨૨ બાયોસાય સ િસનીયર કલ અ ડર 
સીએએસ 

ડો. વી.એમ.િ વેદ  ૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 

  

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક, નીચેની િવગતે વરણી સિમિતની ભલામણો વીકારવી અને તે 

ગે આ સુાં ગક કાયવાહ  કરવી. 
  

 મ ઉમેદવાર ુ ંનામ અ ુ નાતક 

ભવન / સે ટર ુ ં

નામ 

બઢતીની િવગત પગારધોરણ વરણી સિમિતની  
ભલામણ  જુબ 
સીએએસ હઠળ  
બઢતી માટની 
પા તા તાર ખ 

 ૧ ડો.ક.એ. આય મુન રસોસ 
ડવલોપમે ટ 

સે ટર 

એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૦ 

 ૨ ડો. ક.પી.ડામોર વા ણ ય એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૫ 

 ૩ ડો.એ.એચ.સ દરવા વા ણ ય આસી ટ ટ ોફસર 
માથંી 

એસોસીએટ ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૪ 
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 ૪ ડો.ક.પી.જોશી રુા કાયદા એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૩ 

 ૫ ડો.આર.બી. ઝાલા ે  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૧/૦૨/૨૦૧૨ 

 ૬ ડો. એસ. ખુજ  ે  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૪ 

 ૭ ડો.સી.ક. ુ ંભારાણા કો ટુર 
સાય સ 

એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૨ 

 ૮ ડો.એ.એમ.ગોસાઈ કો ટુર 
સાય સ 

આસી ટ ટ ોફસર 
માથંી 

એસોસીએટ ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

તા.૧૧/૦૩/૨૦૧૩ 

 ૯ ડો. એમ.ક.શાહ રસાયણશા  આસી ટ ટ ોફસર 
માથંી 

એસોસીએટ ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૫ 

 ૧૦ ડો.બી.બી.રામા જુ િશ ણશા  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૨ 

 ૧૧ ડો. એમ એસ 
મોલીયા 

િશ ણશા  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૩ 

 ૧૨ ડો. ક.બી.મોદ  ભૌિતકશા  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૪ 

 ૧૩ ડો. .એ. ભાલો ડયા ભૌિતકશા  આસી ટ ટ ોફસર 
માથંી 

એસોસીએટ ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૫ 

 ૧૪ ડો. એમ.એન. 
વાણી 

ઈલે ોિનકસ એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૪ 

 ૧૫ ડો. ડ .પી.પટલ જુરાતી એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૫ 

 ૧૬ ડો. આર.એ. 
ચોટલીયા 

સં ૃત એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૩ 
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 ૧૭ ડો. આર. એન. 
કાથડ 

સં ૃત એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ 

 ૧૮ ડો. વી.  કનેર યા ગ ણતશા  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૩ 

 ૧૯ ડો. વાય.એ 
જોગસન 

મનોિવ ાન આસી ટ ટ ોફસર 
માથંી 

એસોસીએટ ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૯,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૫ 

 ૨૦ ડો. એન.ટ .ગામીત હ દ  એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૫ 

 ૨૧ ડો.બી.આર. એમ. 
યાસ 

બાયોસાય સ એસોસીએટ ોફસર 
માથંી 
ોફસર 

૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦ 
+૧૦,૦૦૦ એ પી 

તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૩ 

 ૨૨ ડો. વી.એમ.િ વેદ  બાયોસાય સ િસનીયર કલ 
અ ડર સીએએસ 

૧૦,૦૦૦-૩૨૫-
૧૫,૨૦૦ 

તા.૧૦/૧૦/૨૦૦૪ 

      
 વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે ર ુ કરવામા ંઆવેલ.) 
  

૪ 
મહકમ-બ 

સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ માકં: સીઆરઆર-૧૧૨૦૦૮-
૨૮૨૩૨૩-ગ.૫ ના ઠરાવથી માન. ુ યમં ી વુા વાવલબંન યોજના અ વયે રા યની તમામ ભરતી 

યામા ં એસ.સી.એસ.ટ ., ઓબીસી અને બન અનામતના દરક વગની હાલની મહ મ 
વયમયાદામા ંપાચં વષનો વધારો કરવાનો િનણય લવેાયેલ છે તેનો અમલ કરવા િવચારણા કરવા 
બાબત. 

        
 ન ધ : ૧. ઠરાવમા ંનીચે જુબની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. 
        
   (૧)  જ યાના ભરતી િનયમોમા ં ફ ત નાતકની શૈ ણક લાયકાતની જોગવાઈ 

હોય અને મહતમ વયમયાદા ૩૦ વષ િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી તમામ 
જ યાના ભરતી િનયમોમા ંમહતમ વયમયાદા ૩૫ વષની ગણાશે. 

        
   (૨)  જ યાના ભરતી િનયમોમા ં નાતક કરતા ઓછ  શૈ ણક લાયકાત એટલ ેક 

ડ લોમા,ં ધોરણ-૧૨ અથવા ધોરણ-૧૦ની શૈ ણક લાયકાત િનયત કરવામા ં
આવી હોય અને મહતમ વયમયાદા ૨૮ વષ િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય તેવી 
તમામ જ યાના ભરતીના િનયમોમા ંમહતમ વયમયાદા ૩૩ વષની ગણાશે. 

        
   (૩) આ વયમયાદાનો લાભ એસ.સી.-એસ.ટ .,ઓબીસી અને મ હલા અનામતને 

હાલમા ંમળતી વયમયાદાના લાભ ઉપરાતંનો રહશે. 
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  ૨. વ મુા ં નીચે જુબની િવગતે ભરતી િનયમોમા ં વયમયાદામા ં ધુારો કરવા ગેની 
દરખા ત તા કા લક સામા ય વહ વટ િવભાગને ર ુ કરવા સ ચવાલયના તમામ 
િવભાગોને આથી ચુના આપવામા ંઆવે છે. 

        
   (૧)  જ યાના ભરતીમા ં નાતક કરતા ઓછ  શૈ ણક લાયકાત િનયત કરવામા ં

આવેલ હોય પરં  ુઆવી શૈ ણક લાયકાત સાથે અ ભુવની જોગવાઈ િનયત 
કરવામા ંઆવેલ હોય અને  તે જ યાના ભરતી િનયમોમા ંમહતમ ૨૮ વષ 
કરતા વ  ુ વયમયાદા િનયત કરવામા ં આવેલ હોય તેવી જ યાના ભરતી 
િનયમોમા ંવયમયાદા ધુારવા ગેની દરખા તો. 

        
   (૨)  જ યાના ભરતી િનયમોમા ં નાતક કરતા વ  ુ શૈ ણક લાયકાત િનયત 

કરવામા ં આવેલ હોય અથવા નાતકની શૈ ણક લાયકાત સાથે અ ભુવની 
જોગવાઈ િનયત કરવામા ં આવેલ હોય અથવા નાતક કરતા વ  ુ શૈ ણક 
લાયકાત અને અ ભુવની જોગવાઈ િનયત કરવામા ંઆવેલ હોય અને આવી  
તે જ યાના ભરતી િનયમોમા ં મહતમ ૩૦ વષ કરતા વ  ુ વયમયાદા િનયત 
કરવામા ં આવેલ હોય તેવી જ યાના ભરતી િનયમોમા ં વયમયાદા ધુારવા 

ગેની દરખા તો. 
        
   (૩)  જ યાના ભરતી િનયમો એ ટની જોગવાઈ હઠળ મળેલ સ ાની એ 

બનાવવામા ં આ યા હોય તેવી તમામ જ યાના ભરતી િનયમોમા ં વયમયાદા 
ધુારવા ગનેી દરખા તો. 

     
  ૩. જુરાત પચંાયત સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૯૮ મા ંયો ય 

ધુારા કરવા ગનેી દરખા ત પચંાયત, ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગ ે
તા કા લક સામા ય વહ વટ િવભાગને ર ુ કરવા પણ આથી ચુના આપવામા ંઆવે 
છે. 

        
  ૪. આ િવભાગના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ના હરનામા ં માકં: એસ/૩૩/૨૦૧૫/ 

/સીઆરઆર-૧૧-૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-ગ.૫ થઈ વયમયાદામા ં કરવામા ં આવેલ 
ધુારો,  સવંગની ભરતીની હરાત આવી ગઈ હોય પરં  ુ અર  વીકારવાની 

તાર ખ વીતી ગયેલ હોય તેવી ભરતીને પણ આ ધુારો લા  ુપડશે. આવા ક સામા ં
ય તગત ધોરણે  જ યાના ભરતી િનયમોમા ં ધુારો કરવાપા  થતો હોય તેવી 

તમામ જ યાના ભરતી િનયમોમા ં ધુારો કરવા ગેની દરખા ત દન-૨ મા ં જ 
સામા ય વહ વટ િવભાગને ર ુ કરવા સ ચવાલયના તમામ િવભાગોને આથી ચુના 
આપવામા ંઆવે છે. 

     
  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ના 

ઠરાવની ન ધ લેવામા ંઆવી. 
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 (ન ધ : સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ના ઠરાવ માકં: સીઆરઆર-

૧૧૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-ગ.૫ નો ઠરાવ પ રિશ ટ "૦૧" તર ક આ સાથે સામેલ છે.) 
        

૫ 
મહકમ-અ 

ડો. જતીન એચ. સોની, શાર રક િશ ણ િનયામક, સૌરા  િુનવિસટ ની વ ણમ જુરાત પોટસ 
િુનવિસટ , ગાધંીનગર ખાતે ુલપિત પદ નુઃ િનમ કૂ થતા તા.૦૯/૦૮/૧૬ થી  

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ણ વષ માટ તેમની અ ેની િુનવિસટ ની શાર રક િશ ણ િનયામકની ળૂ 
જ યા પર ુ ં લયન મં ૂર કરવા ગે િવચારણા થવા બાબત. 

        
 (ન ધ : પોટસ, થુ એ ડ ક ચરલ ડ પાટમે ટ ગાધંીનગરના ં તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬  ના ં

નોટ ફ કશન માકં SPU/102011/1024/B જુબ ડો.જતીન એચ. સોની, શાર રક િશ ણ 
િનયામકની વ ણમ જુરાત પોટસ િુનવિસટ ના ં ુલપિત ી તર ક  ણ વષ માટ નુઃ 
િનમ કૂ થતા તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૬ થી તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ણ વષ માટ તેમની અ ેની 
િુનવિસટ ની ળૂ જ યા શાર રક િશ ણ િનયામક પર ુ ં લયન મં ૂર કરવા ુ ંરહ છે.) 

        
  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક ડો. જતીન એચ. સોની, શાર રક િશ ણ િનયામક, સૌરા  

િુનવિસટ ની વ ણમ જુરાત પોટસ િુનવિસટ , ગાધંીનગર ખાતે ુલપિત પદ નુઃ િનમ કૂ થતા 

તા.૦૯/૦૮/૧૬ થી  તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ ણ વષ માટ તેમની અ ેની િુનવિસટ ની શાર રક િશ ણ 

િનયામકની ળૂ જ યા પર ુ ં લયન મં ૂર કર ુ.ં 
        

૬ 
પર ા 

િસ ડકટના ંસ ય ી ડૉ.મે લુભાઈ પાણી અને અ યો તરફથી મળેલ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૬ની ર ૂઆત 
સદંભ ઓડ ન સ ૧૫૬ મા ં ધુારો કરવા િવચારણા કરવા બાબત. 

        
 ન ધ : ઉપરો ત બાબતે ૂચત ઓડ ન સ ૧૫૬ નીચે જુબ વાચંી શકાય તે ર તે સુદો ર ૂ 

કરલ છે. (નોન સી.બી.સી.એસ.- એ અુલ પેટન માટ) 
        
 Ordinance 156 

 
If a candidate is allowed to keep terms or has been permitted to register himself as an 
external candidate for the next higher examination under the relevant rules of the lower 
examination concerned in the result of which he has been declared to have been allowed to 
keep terms for the higher examination, he will not be permitted to appear for the higher 
examination unless  
 
 
(i) he has previously passed in the remaining subject or each of the remaining  subjects, as 
the case may be, of the lower examination or  
 
 
(ii) he appears in the remaining subject or subjects concerned in the same examination 
season in which he appears at the higher examination.  
 
However, if the candidate fails to pass remaining subject or subjects of the lower year 
examination within stipulated maximum time period of the course, the Vice Chancellor may 
under take case to case consideration as to allow a candidate to appear in the examination of 
remaining subject/subjects or examination of higher year/s. In such a case total time period 
shall not exceed more than ten years from the date of his/her admission in the first year of the 
respective course.  
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The revised Ordinance-156 shall also be applicable to the repeater (old) candidate who has 
appeared in the examination of annual pattern. 

        
  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક િવ ાથ ને મળેલ એ.ટ .ક.ટ . અથવા પી.આર.એચ.ઈ. 

(એ ટનલ) સદંભ આગળના વષના ંબાક  રહતા િવષયોની પર ા પાસ કરવા ગેની સમય મયાદા 

સદંભ "Within stipulated maximum time period of the course duration" શ દ "two years" ને 

બદલે યોજવા ગેનો ધુારો એકડિમક કાઉ સલની બહાલીની અપે ાએ મં ૂર કરવો. 
        
        

ુ ત ચચા િવચારણા 
        
        

૭  આથી એકડિમક કાઉ સલની બહાલીની અપે ાએ ઠરાવવામા ં આવે છે ક .ુ .સી.એ 
ફર યાત િવષય તર ક િનયત કરલ પયાવરણ િવષય ુ ં અ યયન સલં ન કોલેજ થમ અથવા 

તીય સેમે ટરમા ં કરાવી શકશે અને આ બાબતનો પ રપ  સવ સલં ન કોલજેોને યથા વરાએ 
પાઠવવો. 

        
૮  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક Save Water અને Save Electricity માટ િવિવધ ભવનો અને 

િુનવિસટ ના ં િવભાગોમા ં તૃતા આવે તે સવ ભવનો અને િુનવિસટ ના ં િવભાગોને પ રપ  
પાઠવી ણ કરવી. 

  

૯  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક વછતા અ ભયાન પર વે તૃતા અથ સવ ભવનો અને 
િુનવિસટ ના ં િવભાગોને પ રપ  પાઠવી ણ કરવી અને વછતા અ ભયાન વ  ુસઘન બનાવવા 

માટ ઉ ચત પગલા ંસ વર હાથ ધરવાની પણ ણ કરવી. 
        

 

તમા ંઅ ય ીનો આભારમાની સભા ુ ંકામકાજ ણૂ હર કરવામા ંઆ ુ.ં 
            
 
 
ન.ંિસ ડકટ/૩૧/૨૦૧૬      

સૌરા  િુનવિસટ  કાયાલય, 
િુનવિસટ  ક પસ, િુનવિસટ  રોડ,    

રાજકોટ-૫  
તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૬ 
 
િત, 

     િસ ડકટના સવ સ ય ીઓ તરફ... 
નકલ રવાના::-- 

   ૧. માન. ુલપિત ી/માન. ુલસ ચવ ીના ગત સ ચવ ી. 
   ૨. એકડિમક ઓ ફસર ી. 
   ૩. પર ા િનયામક ી. 

         

 


