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University Campus, University Road,

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

 

 

 સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની

રોજ સવારના ૧૧:૩૦ કલાક�, િસ��ડક�ટ મીટ%ગ'મ

�િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ ખાતે મળેલ

$�    

૧.    ડૉ. િનલાબંર�બેન દવે -

૨.    ઉપ3ુલપિત4ી    

૩.    ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર4ી    

૪.    િનયામક4ી, ટ�કનીકલ િશ8ણ

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

૬.    િB. ડૉ. ધરમભાઇ ડ�. કાબંલીયા

૭.    િB. ડૉ. િવજયભાઈ ક�. પટ�લ

૮.    ડૉ. મેIુલભાઈ પી. 'પાણી

૯.    ડૉ. BKLલાબેન M. રાવલ 

૧૦.    ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર�

૧૧.    ડૉ. BતાપિસPહ એલ. ચૌહાણ 

૧૨.    4ી હરદ�વિસPહ ડ�. Rડ�R

૧૩.    ડૉ. ગીર�શભાઈ સી. ભીમાણી

૧૪.    ડૉ. નેહલભાઈ સી. Sકુલ

૧૫.    ડૉ. અિન'TિસPહ પઢ�યાર

૧૬.    ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર 

૧૭.    ડૉ. ભરતભાઈ રામાVજુ 

૧૮.    4ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર�યા  

૧૯.    ડૉ. િવજયભાઈ એન. દ�સાણી 

૨૦.    ડૉ. BિવણિસPહ આર. ચૌહાણ 
 

 

૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૨૫/૦૬

   

~ 2 ~ 

SAURASHTRA UNIVERSITY 

University Campus, University Road, 
Rajkot – 360 005 

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

સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની ઓગYટ માસની સામા�ય સભા તા.૦૧/૦૮

િસ��ડક�ટ મીટ%ગ'મ, સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�

ખાતે મળેલ, Mમા ંસZય4ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી

�%�&�'	( ���    

-3ુલપિત4ી    

    

ટ�કનીકલ િશ8ણ    

આરો=ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ    

કાબંલીયા    

પટ�લ    

'પાણી    

રાવલ     

કોઠાર�    

ચૌહાણ         

Rડ�R    

ભીમાણી    

Sકુલ    

અિન'TિસPહ પઢ�યાર    

િવમલભાઈ પરમાર     

ભરતભાઈ રામાVજુ     

4ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર�યા      

દ�સાણી     

ચૌહાણ     

૦૬/૨૦૧૮ની મીની[સ મ\ૂંર કરવા બાબત. 

   

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

 
Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

૦૮/૨૦૧૮ ને ^ધુવારના 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, �િુનવિસટ� ક��પસ, 

Mમા ંસZય4ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી. 
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 ,-� .�������( ,�+ /+ к�, 
����к���� ��.25/06/2018�� ����3� �(45� 

к�����( ,�� અ�+ ���.7	89
�&�: �+�� 9� ��� к��. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� < �
�
�=�� �>�� -? /+ �+�� 
�*�@ અ�+ 

<�� �>�� -���� A�к� /+ �+�� 
�*�@ �%�&�=�+ ,9��. 
        

૨ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ની મીની[સ મ\ૂંર કરવા બાબત. 

        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к�, 
����к���� ��.02/07/2018�� ����3� �(45� 

к�����( ,�� અ�+ ���.7	89
�&�: �+�� 9� ��� к��. 
        

૩ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к�, 
����к���� ��.13/03/2018�� �����( -�+8 .���@ 

અ�+ к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 8+��. 

        

 (��� : к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 9F�
ш�� "01" ���к� , ��-+ 

���+8 /+.) 
   

૪ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к�, 
����к���� ��.25/06/2018�� �����( -�+8 .���@ 

અ�+ к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 8+��. 

        

 (��� : к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 9F�
ш�� "02" ���к� , ��-+ 

���+8 /+.) 
  

૫ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к�, 
����к���� ��.02/07/2018�� �����( -�+8 .���@ 

અ�+ к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 8+��. 

        

 (��� : к����8�+ 8��+8 9*8���( અ����8�� ��� 9F�
ш�� "03" ���к� , ��-+ 

���+8 /+.) 
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૬ 

એક�ડ�િમક 

એમ.ફ�લ./પીએચ.ડ�. કોષ� વક�ના કોમન અZયાસbમો �.ુc.સી. એમ.ફ�લ./પીએચ.ડ�. 

ર�=�લેુશન તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૬ dજુબ તૈયાર કરવા fગે માન. 3ુલપિત4ી gારા િન�hુત 

કરવામા ં આવેલ �િુનવિસટ�ના ં સવi ભવનોના અjય84ીઓની તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ 

મળેલ સભાની કાય�વાહ� ન_ધ પરkવે િવચારણા કરવા બાબત. 
  
  ,-� .�������( �	
��
�����( ��J ���@�� અK�L&�=�� ��.09/07/2018�� 

�@) �N+8 ����� к������� ��� �(4	� к���. 
  

 (��� : O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "04" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
  

૭ 

ઓlડટ 

એમ.ફ�લ. ના ં ડ�ઝરટ�શનના ં વાયવા વોસ માટ� આવનાર બાm પર�8કની કામગીર� પણ 

પીએચ.ડ�. ના ં બાm પર�8ક Mવી જ હોય તેના ં સમક8 એમ.ફ�લ. ના ં પર�8કોને પણ 

�િુનવિસટ�ના ં ઓ.૧૮૩ dજુબ ટ�.એ.ડ�.એ. અને પીએચ.ડ�. વાયવા માટ� મળnુ ં માનદ 

મહ�નતાoુ ં '.૧૦૦૦/- મળવા ભલામણ કરતા ડ�ન4ી, િવpાન િવqાશાખાના પr પર 

િવચારણા કર� ઓ.૧૮૩-૧ (૭) એ-૧ તર�ક� “Examiner for M.Phil. (Science) vive voce” 

ઉમેરવા િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к� :�. Q�8 (����) ��( ��R���ш���( ����� �@� ���� 

,���� A��� 9��Lк@�+ ��:��: �-� ��(� ������S	( T|. 1000/-  ��8�� 9�:>.��. 

��( ��R���ш���( ����� �@� ������ )@*��? W	)A ,9X	( અ�+ ��>+ Yш���+8 W	)A 

=�Z.183 ��( O�+�@ к��� �+�+��+ �8��[ к���. 
 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к� :�. Q�8 (����) ��( ��R���ш���( ����� �@� 

������( ���Y ������S	( T|. 1000/--� ������+ T|. 1500/- к�X	( �-� �	
��
�����( 9�. 

\. ��9����+�� х��+��( к@ �̂�� _+`��к8/ ����� 9��L�= ���� ,��� 9��Lк@�+ )@ 

�+= к��/��L���( W	��Q�� к�� �@ к���� ��?8+) ��� W	)A ��: ,9X	( અ�+ �+ ���� 

��>+�� 
�*�+ =�Z��� 183 ��( a	���� ����� к��� �+�+��+ �8��[ к���. 
        

 sr. 

no 

Cate

gory 

  Travel 

by  Air 

Travel 

by Rail 

Travel 

by 

Road 

DA Honorarium/ 

other 

Remuneration 

Existing rate 

Modified 

Rate  

 

   7(a) External  

referees 

coming for 

Viva Voce 

at 

doctorate 

level 

do do do 300 Rs. 1000/- for 

conducting 

viva 

Rs. 

1500/-  

for 

conductin

g viva 
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 New Added  

   7 (a) 1  Ext. 

Examiner for 

M.Phil.  

Viva Voce 

---- do do 300 ----- Rs. 1000 

/- per day 

 

 sr. 

no 

Cate

gory 

 Travel 

by  Air 

Travel 

by 

Rail 

Travel by 

Road 

DA 

 

 Honorarium/ 

other 

Remuneration 

  5(c)  External Examiner 

coming for 

Practical/ Viva Voce  

for all master course  

at University 

Department 

NA do do 

(Traveling by 

car /taxi full 

mileage rate 

as per 

norms) 

200/- ------------ 

 

  ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� �����( 9�:>.��.��( A�� 
�b�-c=�� RAC 

:к ��-+ -�� �+ ���� અK�L&�: RAC'	( ,�@)� к�X	(. 
        

૮ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં નેનોસાય�સ એ�ડ એડવા�સડ મlટlરયLસ અVYુનાતક ભવનમા ં "વોક ઇન 

ઇ�ટર��"ુ gારા કરાર આધાlરત આિસYટ�ટ Bોફ�સર (�યા�યાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ� '| 

૨૫,૦૦૦ ના ં lફhસ વેતનથી િનમoુકં કરવા માટ� મળેલી વરણી સિમિતની બેઠકમા ં પસદં 

થયેલા ઉમેદવારોને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ િનમoુકં આદ�શ આ�યા fગેના ં

માનનીય 3ુલપિત4ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

  $� ���'	( ��� g�����          

,h�� ����х 

��[�                 �
�
���    

����х 

9�(Y -�+8 O�+Y���'	( 

��� 

9*�� �@�[ 

 1     �+�@����� 

:�� 

:������ 

�F�F��i�    

��.04/06/2018    ��.15/06/2018      (1) �j.�+)� :�.��(к T| 25,000/- 

FQ`�    

 (2) �j. �k�Q :.<.�� 
    

 

T| 25,000/- 

FQ`� 

  

 (��� :-    
 

નેનોસાય�સ એ�ડ એડવા�સડ મlટlરયLસ  અVYુનાતક ભવન કરાર આધાર�ત 

આસીYટ�ટ Bોફ�સર (�યા�યાતા સહાયક) ની જ=યા ભરવા માટ� ઉપ�ુ�hત િવગતે 

"વોક ઇન ઇ�ટર��"ુ ગોઠવવામા ં આવેલ. વરણી સિમિતની ભલામણ dજુબ '| 

૨૫,૦૦૦/- ના ં lફhસ વેતનથી આ જ=યાઓ ભરવા માટ� ઉમેદવારની પસદંગી 

કરવામા ંઆવેલ હતી, િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ની સભાના ઠરાવ bમાકં ૯ 

થી ઠરા�યા dજુબ વરણી સિમિતની િમન[સ િસ�ડ�ક�ટ સમ8 dકુવાની રહ� છે પરંn ુ

નેનોસાય�સ એ�ડ એડવા�સડ મlટlરયLસ અVYુનાતક ભવનમા ં વરણી સિમિતની 

બેઠક તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ હોય Mથી માનનીય 3ુલપિત4ીના ંઆદ�શ 

dજુબ િનમoુકં પrો રવાના કર�લ છે. Mને બહાલી આપવાની રહ� છે.) 
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  ,-� .�������( ,�+ /+ к� ���.7	89
�&��� O9�	�̀ � к����+ A��8� ,9��. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� 
����к���� ��.25/06/2018��( .��� $��(к 

06 અ�+ 09 ��( -�+8 .��� અ'	��� к������� к�� ,�l�к�� અ'	��� 
����к���� 

A��8��� અ9+L�: 
��S	(к ,Y�ш ,9�� ���.7	89
�&�: 
�[�� к��@. 
        

૯ 

જોડાણ 

�િુનવિસટ� સલં=ન કોલેજો પાસેથી ઓડ�ન�સ ૧૪૪ dજુબ Bિત વષ� જોડાણ ફ� તથા અ�ય 

Bકારની ફ� લેવામા ંઆવે છે. સરકાર4ીના કાયદા dજુબ જોડાણ ફ� તથા અ�ય Bકારની ફ� 

M સYંથા પાસેથી લેવામા ંઆવે છે તે પર ૧૮% c.એસ.ટ�. વ�લુવાનો થાય છે. M પરkવે 

િવચારણા થવા તથા ઓડ�ન�સ ૧૪૪-સી મા ંયથાYથાને �ધુારો થવા બાબત. 
        

  ૧. અrેની �િુનવિસટ�ના ં તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના ં પlરપr bમાકં : lહસાબ/૩૪/ 

૨૦૧૮ dજુબ �િુનવિસટ�મા ંc.એસ.ટ�. લા� ુપાડવામા ંઆવેલ છે. 
        

  ૨. અrેની �િુનવિસટ�ના ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ ના ંપr bમાકં : lહસાબ/૧૯/૨૦૧૮ 

dજુબ c.એસ.ટ�. વ�લુવા fગે ઓડ�ન�સમા ં�ધુારો કરવાનો થાય છે. 
        

  ૩. અrેની �િુનવિસટ�ના ંતા.૦૩/૦૭/૨૦૧૮ ના ંપr bમાકં : lહસાબ/૦૫/૨૦૧૮ 

dજુબ c.એસ.ટ�. ૧૮% વ�લુ કરવાનો થાય છે. 
        

  ૪. બાબત મા�ય રહ� તો c.એસ.ટ�. કઈ તાર�ખથી અમલમા ં આવશે તે પણ 

િનયત કરવાની રહ� છે. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � A�A� ��8 W	8m�� ��х��. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� O9�@`� A�A�+ 
�no p� ��F��� �+N�� �-� 

અ�� �	
��
���=��( અ'	������( ,��� _F$���� ��F��� �+N�� 
����к����( A�A� 

�45 к���. 
        

૧૦ 

જોડાણ 

સરકાર4ીના ં િશ8ણ િવભાગના તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૮ના ંપrbમાકં: યજન-૧૦૨૦૦૧-૨૮-પાટ�-

૧-ખ-૧ થી અrેની �િુનવિસટ�ને નીચે dજુબની િવગતે કાય�વાહ� થવા જણાવવામા ંઆવેલ 

છે. 
        

 (૧) �િુનવિસટ�ના ં એhટ, Yટ�5�ટુ, ઓડ�ન�સ dજુબ Yથાિનક તપાસ સિમતીની રચના 

કરવામા ંઆવે છે Mમા ં િન�hુત સZયો પૈક� અડધા સZયો જ dલુાકાત લેતા નથી 

તેઓ ના ંર�માક�સ અહ�વાલમા ંહોતા નથી. 
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 (૨) Yથાિનક તપાસ સિમતી �યાર� M તે સYંથાની dલુાકાત લે kયાર� તે સYંથાની 

િવગતોની �રુતી ચકાસણી કર� મહ�મ સZયો શ� હોય તો તમામ સZયો તેઓના 

મતં�યો સાથેનો અહ�વાલ રા�ય સરકારને ર\ૂ કર� તે જ'ર� હોવાથી તે dજુબ ની 

આVસુા�ંગક �ચૂનાઓ �િુનવિસટ� ક8ાએ થી બહાર પાડવાની થાય છે. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� ��к��&���( 
шL[ 
���*�� O`� 9q�� ��� 

8+����( ,��. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� Offline LIC ��9@��  ���� Y��к Q�кi����( ���&� 

: :8.,?.��. Q@����( Q@�J� A�����. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� , :8.,?.��. Q@����( Q@�J�  

��.31/08/2018 a	����( �A
�� к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� Offline LIC ��9@��  ���� A�Y �+A��?� 9� 

અ98@� к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� O9�@`� A�A��@ � �̂ 2019-� અ�8 к��@. 
        

 (��� : O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "05" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
        

૧૧ 

આઈ.�.ુ 

એ.સી. 

િશ8ણ િવભાગના પr bમાકં પરચ/૨૦૧૬/ના.ંસ...૯૧૧-ઉ.િશ. તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૮ fગે 

િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 

 

 

 ,-� .�������( ,�+ /+ к� 
шL[ 
���*�� 9q $��(к 9�>/2016/��(.�...911-

O.
ш. ��.19/06/2018��( 9q અ���+ ���. ��z�9�8&��� અK�Ln-��+ �@g:8 

��z��� �	
��
���=��( 7	89
�&�=�� к@�Q��� 9�m�+�� W	k�=�� >>�� к�����( 

,�+8. 
  

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� Q����{* n7	8 ���� к
�F��� �>�� к�����( 

,��. <��( 
����к�� �%�&� �j.
�)���? 9��8, �j. �+|	8��? T9�[� �-� �j. 

�����? ����'	)�� 
��	}`� к�����( ,�+8. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� ���>� ?� �@l�8 ?~9+`� ���� 
����к�� 

�%�&� �j. 
��8��? 9������ 
��	}`� к�����( ,�+8. 
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 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� ����
9�� ���m�� *�(��\�� 150�� 

)��)�(���� O)�[� ��*�� &� �Y�	TY��, &� ��W	�� �����) અ�+ � 5. ��+ш��? 

=R��+ O�> 
шL[��( �@�8/�+i�	 A+?R :z�	к�ш� ���� ��*�Yш�� અ-J A@8���� અ�+ 

�+ ���� к������� ��- ���� к
�F��� �>�� к�����( ,��. < к
�F���( 
����к�� �%�&� 

�j. �+|	8��? T9�[� �-� �j. 
�)���? Y���[��� 
��	}`� к�����( ,�+8. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к�  ����
9�� ���m�� *�(��\�� 150�� 

)��)�(���� O)�[���( ��*T9+ Richard Attenborough’s 
�Y� 
ш� *�(��\�� FQi� 

A�� к@8+)@��( A�����, *�(�� ���� ����: 
�^� 9� 
�A(� n9���' 	( ,�@)� к�X	(, 

х�Y�'	( :`R�A�ш� �	
��
��� к�~9� х��+ �@)�� ����' 	( ,�@)� к�X	(. �	
��
��� 

���� ��.02 =`�@A��+ “х�Y� FY��” ���к� O)�[� к�� �(A(
�� ��J ���� �+ FY��+ 

х�Y��@ O9�@* к�����( ,�+ �+X	( ,�@)� к�X	(. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� A�.к@�./A�.:./A�.:���.��( nк�8 A+?�� 


�^�@ Y�х8 к��� અ�+ �к�8@���( *[�� �+ ���� ,�@)� к�X	( અ�+ �	
��
��� ���� 

A<� Q�N���+ �	
��
��� кL�: અK��9к@�� ��8�� ���� :к :к ��к��( к���$�@ 

к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� ������ �	
��
��� к���L+q��( ,��� 

\i8�=��(-� Y��к��(-� =/���( =/� :к W	)A 05 *�� Y�к 8+�� ���� ������ 

�	
��
��� 
�n�����( 4	Y�(-4	Y�( *��@ ,?�����Q�? к��� ���� к
�F��� �>�� к�����( 

,�+8. <��( (1) �j. અ
�T�
��� 9F����, (2) �j. _
�[
��� >���[, (3) �j 
��8��? 

9����, (4) �j. �����? к�~A8��� અ�+ (5) &� �����? �+к������ 
��	}`� к�����( 

,�+8.  

 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� :z�	к�ш� Q@� =8 
�^� ��*�� <8��( 

к���$�@ �@)�� અ�+ �+ ���� к
�F��� �>�� к�����( ,�+8. <��( 
����к�� �%�&� (1) 

�j. \.��.����[�, (2) �j. �����? ����'	), (3) _@. _��9
��� >���[ અ�+ (4) �j. 


��8��? 9������ ����' 	��+ 
��	}`� к�����( ,�+8. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� �+i�	 :z�	к�ш� ��*�� Y��к �����( �F��+ 

:к _X p
� к��� �+�) :Q.��.9�. અ�+ :�.��.9�.��( �@�8/�+i�	 A+?R к���$�@'	( 

,�@)� к�X	( અ�+ ���� �	n�к@ 
�b�-c= a	�� 9��>+ �+ a	
�
�� к�X	(. 
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 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� :�.��.9�.��( �@�8/�+i�	 A+?R к���$�@ ���� 

4	Y�(-4	Y�( �@
9к ,?�����Q�? к�� �+��( к���$�@ �	
��
��� к���L+q��( 4	Y�(-4	Y�( \i8� 

�-к@: к���.  

 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� 9@8���к8 અ�+ �@l�8 ?����кш� (�	- 

9�8���+��)'	( ,�@)� к�X	(. , ������ к
�F���( 
����к�� �%�&� (1) �j. �+�8��? �	к8 

અ�+ (2) �j. અ
�T�
��� 9F������ 
��	}`� к�����( ,�+8. 
         

૧૨ 

પર�8ા-૫ 

સૌરા�� �િુનવિસટ�ની સલં=ન કોલેજ રાજકોટ ના ંબી.એચ.એમ.એસ. IV Year પર�8ા એિBલ-

૨૦૧૫ના ં િવqાથ� ઢો� ુ ભાવનાબેન lહરાલાલ સીટન-ં૧૧૪, R��-ુ૨૦૧૭ ના ં રોજ તેમજ 

\ુલાઈ-૨૦૧૫ ના ં િવqાથ� 4ી ભાલીયા શૈલેશ મન�ખુભાઈ  સીટન.ં-૩૮ તથા ઓગYટ-

૨૦૧૬ તથા િવqાથ� 4ી ચાર�યા Bશાતં ડાયાભાઈ સીટન.ં-૧૪૬, બ�ે િવqાથ�ઓને 

તા.૨૫/૦૩/૨૦૧૮ ના ંરોજ સેનેટ સભામા ંપદવીઓ એનાયત કરવામા ંઆવેલ હતી. પરંn ુ

તે rણેય િવqાથ�ઓ ના ંપlરણામ રદ થતા પદવી Bમાણપr રદ કરવાના થાય છે. 
  

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � q[+� 
�b�-c=�� 9Y�� _��[9q �k 

к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� , _к����( અ�� к@? Fкn�� A�к� ��� )�� 

�@� �@ �+ 9[ �k к��� અ�+ ��� અ-J 
����к�� ��L �45 к���. 
  

૧૩ 

મહ�કમ-બ 

4ી દાનેવાર�યા અને અ�ય સદંભi નામદાર હાઇકોટ�ના SCA 3615/2014 ના �કુાદા સામે Misc 

Civil Application No.3065 of 2017 ક�સ બાબતે સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગ તરફથી આવેલ 

તા.૧૭/૦૭/૨૦૧8નો પr ન.ંસરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ fગે િવચારણા કરવા બાબત. 

(ઉhત પr પlરિશYટ તર�ક� આ સાથે સામેલ છે) 

        

 ન_ધ:- (૧) સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૮ના પr 

ન.ંસરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ થી આ �િુનવિસટ�ને આદ�શ કરવામા ં આવેલ 

હતો ક� 4ી દાનેવાર�યા તથા અ�યોને નામદાર હાઇકોટ�ના �કુાદા dજુબ 

�િુનવિસટ� gારા જ �કુવoુ ંકરવા અને તેનો અમલ lદન-૩ મા ંકર�ને િશ8ણ 

િવભાગને Rણ કરવાની રહ�શે. 
        

  (૨) ઉhત પr તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ િસ�ડ�ક�ટની સભામા ં ર\ુ 

કરવામા ંઆવતા િસ�ડ�ક�ટ gારા ઠરાવ ન.ં ૩૯ થી નીચે Bમાણે ઠરાવ થયેલ 

છે. 
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 ઠરાવ ન.ં૩૯ "સદરIુ બાબતની િવચારણા હાથ ધરવામા ંઆવતા 3ુલસ�ચવ gારા સભાVુ ં

jયાન દોરવામા ં આવેલ હn ુ ં ક� સદંભ�ત બાબતે નામદાર હાઇકોટ�ની 

અવમાનનાનો ક�સ થયેલ છે અને માન.રા�ય સરકાર4ી gારા �કુવoુ ંકરવા 

માટ� Iુકમ કર� તેનો અમલ કર� ૦૩ lદવસમા ંRણ કરવા જણાવેલ છે. M 

અVસુાર ન કરવામા ંઆવે તો ક�ટ���ટ ઓફ કોટ�નો B: ઉપ�Yથત થશે.   
   

  સમ  બાબતની ગભંીર અને ગહન િવચારણાના fતે ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� 

સદંભ�ત કમ�ચાર�ઓની સેવાઓ િનયિમત કરવા fગે અવારનવાર 

માન.રા�ય સરકાર4ીને દરખાYત કરવામા ં આવેલ M પરkવે માન.રા�ય 

સરકાર4ી gારા કઈ મા�ય જ=યાઓ સામે સમાવેશ થઇ શક� તેમ છે ? તેવી 

�5ૃછા કરવામા ંઆવતા તેની (વગ�-૪ની) માlહતી મોકલવામા ંઆવેલી હતી, 

પરંn ુ તે અ�વયે કોઈ મ\ુંર� મળેલ ન હતી અને તે જ=યાઓ માન.રા�ય 

સરકાર4ી gારા રદ કરવામા ંઆવેલી છે. �િુનવિસટ�ના િવqાથ�ઓની સ�ંયા, 

કોલેજોની સ�ંયા, ભવનોની સ�ંયા, વગેર� jયાને લેતા �િુનવિસટ�Vુ ં

કાય�ભારણ અનેકગoુ ંવધવા છતા ંરા�ય સરકાર4ી gારા વખતોવખત અનેક 

જ=યાઓ રદ કરવામા ં આવેલ છે અને તે કારણોસર આઉટસોિસ£ગના 

માjયમથી પર�8ા ફંડમાથંી સેવાઓ લેવામા ંઆવે છે પરંn ુ િન¤િૃતના લાભો 

Mવા ક�  ે5�ઈુટ�, રR પગાર તથા કાયમી ધોરણે પે�શન �કૂવવા માટ� 

�િુનવિસટ� પાસે કોઈ ફંડ ન હોય અને M જમા ફંડ હોય તે િનિ¥ત હ�n ુમાટ� 

હોય તેમાથંી આવા લાભો �કૂવી શકાય નહ� અને �િુનવિસટ� gારા �ાર�ય 

�િુનવિસટ� Yવભડંોળમાથંી �કુવવામા ંઆવેલ પણ નથી અને �િુનવિસટ� આ 

આિથક ભારણ Yવીકાર� શક� તેમ પણ ન હોઈ માન.રા�ય સરકાર4ી gારા જ 

�કુવવામા ંઆવે તે માટ� આ હ�વૂ�ક અVરુોધ કરવો.     
   

  આથી વ¦મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� સદરIુ બાબતે નામદાર �જુરાત 

હાઇકોટ�મા ં �િુનવિસટ�નો પ8 ર\ુ કરવા માટ� િસનીયર એડવોક�ટ4ીની 

સેવાઓ લેવી." 
        

  (૩) િસ�ડ�ક�ટના ઉપ�ુ�કત ઠરાવના સદંભi �િુનવિસટ� કાયા�લયના 

તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૮ના પr ન.ંમહ�કમ/બ/૨/૨૭૫/૨૦૧૮ થી સરકાર4ીના 

િશ8ણ િવભાગ/ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર4ી, ગાધંીનગરને જ'ર� મ\ુંર� આપવા 

દરખાYત કરવામા ંઆવેલ હતી. 
        

  (૪) સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૮ના પr 

ન.ંસરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ થી જણાવવામા ં આવેલ હn ુ ં ક� નામદાર 

હાઇકોટ�ના �કુાદાVુ ંપાલન ન થવાથી Misc Civil Application No.3065 of 
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2017 દાખલ થયેલ છે. આ કામે અ સ�ચવ4ી (ઉ. અને ટ�.િશ)ની 

અjય8તામા ં તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ ૧૫-૦૦ કલાક� બેઠકVુ ં આયોજન 

થયેલ છે તેમા ં જ'ર� િવગતો સાથે ઉપ�Yથત રહ�વા આ �િુનવિસટ�ના 

3ુલસ�ચવ4ીને જણાવવામા ંઆવેલ હn ુ.ં 
        

   ઉhત બેઠકમા ંઆ ક�સ સબિંધત કમ�ચાર�ઓની સ�ંણૂ� િવગતો અને માlહતી 

ર\ુ કરવામા ંઆવેલ હતી. 
    

   ઉપ�ુ�hત બેઠકના સદંભi સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગ તરફથી 

તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮નો પr ન.ંસરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ આવેલ છે. Mમા ં

જણાવવામા ંઆવેલ છે ક� "બેઠકમા ંથયેલ ચચા� અ�વયે નામદાર હાઇકોટ�ના 

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૭ના �કુાદા અ�વયે 4ી દાનેવાર�યા તથા અ�યને lદન-

૩મા ં �કુવoુ ં કર� નામદાર કોટ�મા ં દાખલ થયેલ ક�ટ���ટ પીટ�શન સદંભi 

જવાબ ફાઈલ કરવા આpાVસુાર જણાવવામા ંઆવે છે તથા કર�લ કાય�વાહ� 

fગેની Rણ અrે કરવા િવનતંી છે." 

    

  (૫) નામદાર �જુરાત હાઇકોટ�નો �કુાદો નીચેના સાત કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડ� છે. 
        

   $� ��� �@k@ ����к�� 

   ૧ 4ી એમ.બી.ભ§ી  હ�Lપર   

   ૨ 4ી એચ.M.નદંાણીયા  હ�Lપર  

   ૩ 4ી M.સી.મકવાણા  હ�Lપર 4ી મકવાણાને ¨મરના ૬૦ વષ�  �ણૂ� 

થતા તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ©ટા 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
   ૪ 4ી ક�.c.પાનસોરા  હ�Lપર  

   ૫ 4ી M.એમ.જોષી  હ�Lપર  

   ૬ 4ી ડ�.આર.દાનેવાર�યા  માળ�   

   ૭ 4ી એસ.એમ.રાઠોડ  માળ�   

       

   ઉપ�ુ�hત કમ�ચાર�ઓ પૈક� bમ-૩ મા ંદશા�વેલ 4ી M.સી.મકવાણા (હ�Lપર)ને 

¨મરના ૬૦ વષ� �ણૂ� થતા તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ©ટા કરવામા ંઆવેલ 

છે. બાક�ના ઉપરોhત ૬ કમ�ચાર�ઓ હાલ નોકર�મા ંચા� ુ છે તેથી હાલ 4ી 

M.સી.મકવાણાને એકને �કુવoુ ંકરવાVુ ંથાય. 
        

  (૬) ઉપ�ુ�hત ૭ કમ�ચાર�ઓ પૈક� હ�Lપરની જ=યા પરના નીચેના ૫ કમ�ચાર�ઓને 

તkકાલીન માન.3ુલપિત4ીના આદ�શ અVસુાર પગારબાધંણી મા�ય થવાની 

શરતે Bથમ ઉ5ચતર પગારધોરણનો લાભ આપવામા ંઆવેલ છે. સબિંધત 
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કમ�ચાર�ઓની આ સદંભi બાહં�ધર� લીધેલ છે. આ બાહં�ધર�થી પગારમાથંી 

તથા  ે5�ઈુટ�માથંી વ�લુાત કર� શકાય. 
    

   ૧) 4ી એમ.બી.ભ§ી ૨) 4ી એચ.M.નદંાણીયા  

૩) 4ી M.સી.મકવાણા  ૪) 4ી ક�.c.પાનસોરા  

૫) 4ી M.એમ.જોષી 
        

   ઉhત પાચં હ�Lપરની ઉ5ચતર પગારધોરણ સlહતની પગારબાધંણી અrેની 

Yથાિનક ભડંોળ lહસાબની કચેર�ને મા�ય કરવા માટ� ક�સ મોકલવામા ંઆવેલ 

હતા, પરંn ુ ઉhત જ=યાઓ સરકાર4ીએ સેટઅપમા ં મ\ુંર કર�લ ન હોવાથી 

તેઓના ક�સ પરત આવેલ હતા. 
        

  (૭) ઉપ�ુ�hત તમામ કમ�ચાર�ઓને તા.૦૧/૦૧/૧૯૯૬ થી અમલમા ં આવેલ 

પાચંમા ં પગારપચંના પગારધોરણ તથા તા.૦૧/૦૧/૨૦૦૬ થી અમલમા ં

આવેલ છઠા પગારપચંના પગારધોરણનો પણ બાહં�ધર� લઈને લાભ 

આપવામા ંઆવેલ છે. 
        

  (૮) સદરIુ ંબાબતની અમલવાર� સદંભ�મા ંએડવોક�ટ4ી યોગેશભાઈ રા�ય�ªુુનો 

લીગલ અ�ભBાય મગંાવેલ છે. M સભા સમયે ર\ૂ કરવામા ંઆવશે. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� ��.25/06/2018��( 
����к���� ����� .��� $��(к 

39 અ'	��� �(Y�c� к��>���=�� �+��= 
��
�� к��� �*+ અ������� ���.��z� 

��к��&��+ Y�х�n� к�����( ,�+8 < 9�m�+ ���.��z� ��к��&� ���� к? ���� 

)���= ���+ ����+ш -� шк� �+� /+ ? �+�� � p�/� к�����( ,��� �+�� (�*�-4��) 

��F��� �@к8����( ,�+8� ���, 9�(o 	 �+ અ���+ к@? �(4	�� �N+8 � ��� અ�+ �+ 

)���= ���.��z� ��к��&� ���� �Y к�����( ,�+8� /+. �	
��
����� 
�b�-c=�� 

�(���, к@8+)@�� �(���, ���@�� �(���, �*+�� K���+ 8+�� �	
��
���'	( к������[ 

અ�+к*S	( ���� /��( ��z� ��к��&� ���� �х�@�х� અ�+к )���= �Y к�����( 

,�+8 /+ અ�+ �+ к��[@�� ,O��@
� *�� ��K��-� 9��L� Q(���(-� �+��= 8+����( 

,�+ /+ 9�(o 	 
�X p
��� 8��@ <�� к� ¡+��	?��, �g 9*�� �-� к���� �@�[+ 9+�ш� 

¢ 5к��� ���� �	
��
��� 9��+ к@? Q(� � �@� અ�+ < )�� Q(� �@� �+ 
�
�� ��o 	 ���� 

�@� �+��(-� ,�� 8��@ ¢ 5к�� шк�� ��� અ�+ �	
��
��� ���� £���� �	
��
��� 

n��(�@N��(-� ¢	к�����( ,�+8 9[ �-� અ�+ �	
��
��� , ,
-к ���[ n��к��� шк� 

�+� 9[ � �@? ���.��z� ��к��&� ���� ) ¢	к�����( ,�+ �+ ���� ,¡�� 5��к 

અ'	�@� к��@ અ�+ �+ .��� 9�m�+ ���.��z���к��&�: 9[ , ¢	к�[��� �� к�� /+ 

�@ , A�A��@ ���
�к �n�@ �	( �@? шк� �+ A�A�+ ���.��z���к��&� ��-+ 9���ш� 

к��@. 
 



E:\Syndicate\2018\4. Dt.01-08-18\5. Minits.docx ~ 13 ~ 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� к���~h� 9���ш��@ )��A �45 к��� ���� 


�
��� к�O}��8��+ �@к�� અ�+ �+��� ���� �	
��
����@ 9L �45 к��@. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� O9�@`� A�A�+ a	_�� к@����( )? шк�� к� 

к�� ? �+�� �9�� к��� અ�+ ш£��= K���+ 8? �+ અ'	��� 
�[�� к��@. 
        

 (��� : :��@к��&� �@*+ш��? ��z��	¤	�@ 8�*8 અ¥�_�� ��� ���+ �45 к�����( 

,�+8.) 
        

૧૪ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના �બઝનેસ મેનેજમે�ટ અVYુનાતક ભવનમા ંYવ-િનભ�ર કોષ�મા ં૧૧ માસ આધાlરત 

આસીYટ�ટ Bોફ�સરની જ=યા ભરવા માટ� તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલી વરણી 

સિમિતની ભલામણ પરkવે િવચારણા થવા બાબત. 
        

 (ન_ધ:- િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ની સભામા ં ઠરાવ bમાકં ૦૬ થી થયેલ ઠરાવ 

dજુબ કરાર આધાlરત આસીYટ�ટ Bોફ�સરનો ૧૧ માસનો કરાર �રુો થતા સીધો જ 

ન લબંાવતા Rહ�રાત આપી ઇ�ટર�� ુ Blbયા કરવાની રહ� છે. M નીચે dજુબ 

�બઝનેસ મેનેજમે�ટ અVYુનાતક ભવનમા ં ૦૨ કરાર આધાlરત આસી.Bોફ�સરની 

જ=યા ભરવા માટ� વત�માનપrમા ં તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ Rહ�રાત આપેલ 

તથા તા.૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ વરણી સિમિત મળેલ Mથી ભલામણ મ\ુંર 

કરવાની રહ� છે. વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે ર\ુ કરવામા ંઆવશે.) 

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� �	
��
����� ¥AR�+� �+�+)�+�� અ'	n���к �����( 

n�-
���� к@ �̂��( 11 ��� ,��F�� ,��n��� _@Q����� )��� ���� ���� 

��.21/07/2018 �� �@) �N+8� ��[� �
�
��� �8��[ �(4	� к���. 
  

 (��� : ��[� �
�
��� �8��[ ��� ���+ �4	 к�����( ,�+8.) 
  

૧૫ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ભૌિતકશા« અVYુનાતક ભવનમા ં ૧૧ માસ કરાર આધાlરત આસીYટ�ટ 

Bોફ�સરની જ=યા ભરવા માટ� તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલી વરણી સિમિતની ભલામણ 

પરkવે િવચારણા થવા બાબત. 
        

 (ન_ધ:-  િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ ની સભામા ં ઠરાવ bમાકં ૦૬ થી થયેલ ઠરાવ 

dજુબ કરાર આધાlરત આસીYટ�ટ Bોફ�સરનો ૧૧ માસનો કરાર �રુો થતા સીધો જ 

ન લબંાવતા Rહ�રાત આપી ઇ�ટર�� ુ Blbયા કરવાની રહ� છે. M dજુબ 

ભૌિતકશા« અVYુનાતક ભવનમા ં કરાર આધાlરત આસી.Bોફ�સરની જ=યા ભરવા 

માટ� વત�માનપrમા ં તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ Rહ�રાત આપેલ તથા 

તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ વરણી સિમિત મળેલ Mની ભલામણ મ\ુંર કરવાની 

રહ� છે. વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે ર\ુ કરવામા ંઆવશે.)  
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  ,-� .�������( ,�+ /+ к� �	
��
����� ��
�кш�¦ અ'	n���к �����( 

11 ��� к��� ,��F�� ,��n��� _@Q����� )��� ���� ���� ��.20/07/2018 �� 

�@) �N+8� ��[� �
�
��� �8��[ �(4	� к���. 
   

 (��� : ��[� �
�
��� �8��[ ��� ���+ �4	 к�����( ,�+8.) 
   

૧૬ 

જોડાણ 

સરકાર4ીના ંિશ8ણ િવભાગના તા.૧૬-૫-૨૦૧૮ના ંપrbમાકં : યજન-૧૦૨૦૦૧-૨૮-પાટ� -૧-

ખ-૧ થી અrેની �િુનવિસટ�ને નીચે dજુબની િવગતે કાય�વાહ� થવા જણાવવામા ંઆવેલ છે. 
        

  (૧) �િુનવિસટ�ના ં એhત, Yટ�5�ટુ, ઓડ�ન�સ dજુબ Yથાિનક તપાસ સિમતીની 

રચના કરવામા ંઆવે છે Mમા ં િન�hુત સZયો પૈક� અડધા સZયો જ dલુાકાત 

લેતા હોય છે અને બાક�ના ં સZયો dલુાકાત લેતા નથી તેઓ ના ં ર�માક�સ 

અહ�વાલમા ંહોતા નથી. 
    

  (૨) Yથાિનક તપાસ સિમતી �યાર� M તે સYંથાની dલુાકાત લે kયાર� તે સYંથાની 

િવગતોની �રુતી ચકાસણી કર� મહતમ સZયો શ� હોય તો તમામ સZયો 

તેઓના મતં�યો સાથેનો અહ�વાલ રા�ય સરકારને ર\ૂ કર� તે જ'ર� હોવાથી તે 

dજુબની આVસુા�ંગક �ચૂનાઓ �િુનવિસટ� ક8ાએ થી બહાર પાડવાની થાય 

છે. 
    

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� к��к�) $��(к 10 અ�+ к��к�) $��(к 16 A(�+ ��х� 

�@� �+-� к��к�) $��(к 16 �k к���. 
    

 (���: O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "06" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
  

૧૭ 

જોડાણ 

આચાય�4ી, િશવશ�hત આિશસ �Yટ �રુ��¬નગર સચંા�લત- 4ી પlંડત નાલુાલ �યાસ કોલેજ 

ઓફ સાય�સ મેનેજમે�ટ આઈ.ટ�. એ�ડ કોમસ�, વઢવાણ, c.�રુ��¬નગર તરફથી \ુન ૨૦૧૭ 

થી નીચેની િવગતે કોલેજના તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૮ના ંપr થી ફ�ઝીયોથેરાપી અZયાસbમ બધં 

કરવાની આવેલ અરc તથા તે પરkવેના ંYથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર એક�ડ�િમક 

કાઉ��સલની બહાલીની અપે8ાએ િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 )@��[�� 
�*�  

તબીબી િવqાશાખા- (વધારાVુ ંજોડાણ) 

બી. ફ�ઝીયોથેરાપીના ંઅZયાસbમ  

        

 ન_ધ: ૧. કોલેજના ં તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૮ ના ં પr થી ફ�ઝીયોથેરાપી અZયાસbમ બધં 

કરવાની આવેલ અરc તથા તે પરkવે Yથાિનક તપાસ સિમિતની િન��ુhત 

કરવામા ંઆવેલ. 
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  ૨. Yથાિનક તપાસ સિમિતના ં બે સZય4ીઓનો તા.૨૯/૬/૨૦૧૮નો અહ�વાલ 

તા.૩૦/૬/૨૦૧૮ ના ં રોજ અrે મળેલ છે. ઉhત અZયાસbમVુ ં જોડાણ બધં 

કરવા અહ�વાલમા ંભલામણ કર�લ છે. 
        

  ૩. કોલેજમા ં વષ� : ૨૦૧૬-૧૭મા ં Bવેશ મેળવેલ િવqાથ�ઓ ર�સ®લીગ કર� 

અ�ય કોલેજમા ં Bવેશ મેળવેલ છે અને વષ� :૨૦૧૭-૧૮ મા ં એકપણ 

િવqાથ�ઓએ Bવેશ મેળવેલ નથી તેમ એલ.આઈ.સી એ જણાવેલ છે.  

        

  ,-� .�������( ,�+ /+, к� ,>���&�, 
ш�ш}`� ,
ш� �n� a	�����*� 

�(>�¥8�- &� 9(F�� ��§	8�8 ¨��� к@8+) =Q ����� �+�+)�+�� ,?.��. :�� к@���, 

����[, \.a	�����*� ��Q-� 4	� 2017 -� Q�R��@-+��9� અ%���$� A(� к����� 

,�+8 અ�\ �-� �+ 9�m�+��( n-�
�к �9�� �
�
���( અ����8 9� :к���
�к 

к�O}��8�� A��8��� અ9+L�: 4	� 2017 -� Q�R��@-+��9� અ%���$� A(� к��� 

��z� ��к��&� �+ �8��[ к���. 
        

 (���: O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "07" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
        

૧૮ 

પી.c.ટ�.

આર. 

હર�વદંના કોલેજ ખાતે ચાલતા એમ.એસસી. (ક�મેY��) મા ંશૈ8�ણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯ મા ંઇ�ટ�ક 

ઉપરાતં વધારાની ૧૦ સીટ વધારાની માગણી.  

        

 ન_ધ: ૧. હર�વદંના કોલેજ, રાજકોટનો તા.૦૩-૦૭-૨૦૧૮ નો પr સામેલ છે.કોલેજ 

તરફથી એમ.એસસી. (ક�મેY��) મા ં ઇ�ટ�ક ઉપરાતં વધારાની ૧૦ સીટની 

માગંણી કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

  ૨. પી.c.ટ�.આર. િવભાગ નો પlરપr ન.ં૨૪૩૪/૨૦૧૪ તા. ૨૮-૦૮-૨૦૧૪ મા ં

એમ.એસસી. નો ઉLલેખ નથી. 
        

  ૩. તા.૦૫-૦૭-૨૦૧૮ ની ન_ધમા ં Bા�ત આદ�શ અVસુાર હાર�વદંના ં કોલેજને 

ઇ�ટ�ક િસવાય વધારાની ૧૦ સીટ મ\ુંર� આપવા િસ��ડક�ટ ને િવચારણાઅથi. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� ����(Y��( к@8+)�+ :�.:���. (к��+n��) અ%���$���( 

����к 
���� ������� 10 ��� ш©L¥[к � �̂ 2018-19 ���� �(4	� к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� < �(n-�/к@8+) ?���к 
������ ������� 

����� ��(*[� к�� �+�� Fкn����( :�.:���. �� ,?.��. ª�(> 
���� A�� ª�(>��( 
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��Nх�*� a	
���= K���+ 8? ������� 10 ��� �(4	� к��� 
��+к���� 
�[�� к��� 

���.7	89
�&��+ ��� ,9��. 
        

 (���: O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "08" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
        

૧૯ 

પર�8ા-૪ 

પર�8ા િવભાગ-૪ ની તા.૦૯-૦૭-૨૦૧૫ ની 3ુલપિત4ી gારા મ\ુંર થયેલ ન_ધમા ંનીચેની 

િવગત મ\ુંર થયેલ. 
 

"20 ��к�  к��� ����� ��к�� �@� �@ Q��-� ��-:�+��+�� к����: અ�+ A+ �х� -�+8� 

�� -:�+��+���� :���) �	[ 8? �+ અ'	��� 9F�[�� g��� к��:.” 
 

 

 kયાર બાદ તા.૧૦-૦૭-૨૦૧૮ ની ન_ધમા ંનીચેની બાબત િસ�ડ�ક�ટ મા ંિવચારણા અથi 

dકુવા જણાવેલ છે. 

"��8 20 ��к�  к��� �������N@ 
��� ��х�:.” 

, A�A� 
�>��[� અ-J �45. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� )@ 20% к��� ����� ��`�� ���� �@� �@ Q��-� ��-

:�+��+�� к���X	( અ�+ �+ 9©к���( < A+ �\к�� �	[ �@� �+��( :���) �	[ 8? 


����'	����� ,*N�� к������� к���. 
 

 ,-� �;	��( .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � A�A� ,*��� ��.09/08/2018 �+ 

�	T����� �@) A9@�� 03 ����+ �@g��� ���{*��( �45 к���. 
        

૨૦ 

પર�8ા-૪ 

સી.�.ુશાહ મેડ�કલ કોલેજ ,�રુ��¬નગરના ંકમ�ચાર�-િવqાથ�નો માક� �ધુારવા fગેનો િવડ�યો 

વાયરલ થયેલ. તે અVસુધંાને �િુનવિસટ� gારા તપાસ કિમટ�ની રચના કરવામા ં આવેલ 

(K�) -A) 
 

 કિમટ�ની તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ ની બીc મીટ%ગની કાય�વાહ� ન_ધ (K�)-B) મા ં

જણાવેલ છે ક�, 
        

 (૧) �િુનવિસટ� gારા કમ�ચાર� િનમેષ મકવાણાના ંR��આુર�-૨૦૧૮ થી મે-૨૦૧૮ �ધુીના ં

મોબાઈલ કોલડ�ટ�ઈલ �રુ��¬નગર પોલીસ પાસેથી મેળવવા. 
        

 (૨) �િુનવિસટ� gારા D.O. પr પાઠવીને િવડ�યોની ચકાસણી ફોર���સક �િુનવિસટ�મા ં

કરાવવી. 
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 લીગલ િવભાગનો Bk�તુર (K�)-C) Bા�ત થયેલ છે. તેમણે કિમટ�ની ભલામણોમા ં

માન.3ુલપિત4ીએ આપેલ આદ�શો તેમજ ઉપરોhત  bમ (1), (2) ની માન.3ુલપિત4ી એ 

મ\ુંર કર�લ આદ�શની નકલ માગેંલ છે. 
 

 ઉપરોhત bમ (1) અને (2) ની કાય�વાહ� કરવા માટ� લીગલ િવભાગને જણાવવાVુ ંરહ�. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�@`� A�A��@ к
�F��@ ��9@��  ¬5(к �����( �45 

к��� к
�F��+ g[ к���. 
        

૨૧ 

પર�8ા-૨ 

�િુનવિસટ� gારા લેવામા ંઆવતી \ુદ� \ુદ� પર�8ાઓની લખાયેલ ઉ�રવહ�ઓ Vુ ંમjયYથ 

dLૂયાકંન કરવામા ં આવે છે. ૪૭-એ gારા તથા બોડ� પેનલમાથંી Bાjયાપકોને પર�8ક 

તર�ક�ના ંઓડ�ર મોકલવામા ંઆવે છે. પરંn ુઅVભુવે Rણવા મળેલ છે ક� પર�8કોને ઓડ�ર 

મોકLયા બાદ ઘણી પર�8ામા ં૩૦ થી ૪૦% પર�8કો જ પર�8ણ માટ� હાજર રહ� છે આથી 

પર�8ણ કાય�મા ંિવલબં થાય છે. અને સમયસર પlરણામ Rહ�ર કર� શકાતા નથી. 
        

 આગામી ઓકટોબર/નવે�બર-૨૦૧૮ ની પર�8ાથી િવqાશાખા Bમાણે સેમેYટર-૫ અને 

સેમેYટર-૬ મા ંતથા કાઉ��સલ%ગવાળા તમામ અZયાસbમોમા ંમોડર�શન સીYટમ દાખલ કરવા 

માટ� પર�8ા lરફો�સ� કમીટ�ની ભલામણ Yવીકારવામા ં આવેલ છે. આથી િન�hુત બધા જ 

પર�8કો પર�8ણ તથા મોડર�શન માટ� હાજર રહ� તે પણ આવ°યક રહ�શે. 
        

 M પર�8કો ઓડ�ર મોકLયા છતા પર�8ણ કાય� માટ� હાજર ન રહ� તેની સામે �ા ંિશ8ાkમક 

પગલા ંલેવા તેના ંઉપર િવચારણા કરવા fગે. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � A�A� ,*��� ��.09/08/2018 �+ 

�	T����� �@) A9@�� 03 ����+ �@g��� ���{*��( �45 к���. 
        

૨૨ 

પર�8ા 

કો���ટુર  

NAD Agreement ange fગે  

 

ક��¬ સરકાર ના ં NAD (National Academic Depository) ક� M, CDSL અને NSDL gારા 

સચંા�લત છે. તેમની સાથે એ ીમે�ટ કરવાના થાય છે. બ�ે ક�પની ની સાથે એ ીમે�ટ 

કરાવા ના ંઆદ�શ મળેલ છે. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� к��� ��к����( NAD (National Academic Depository) 

к� <, CDSL અ�+ NSDL ���� �(>�¥8� /+ �+��� ��-+ :¡��+�� к���.  
        

 (���: O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "09" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
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૨૩ 

પર�8ા 

આગામી પર�8ાઓVુ ં �પેુર� આયોજન કર� શકાય તે fગે િવચારણા કર� ભલામણ કરવા 

િન�hુત પર�8ા ર�ફો�સ કમીટ�ની તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૮ની સભા gારા થયેલ ભલામણો 

માનનીય 3ુલપિત4ીએ મ\ુંર કયા�ની બાબત Rણ માટ�. 
        

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � A�A� ,*��� ��.09/08/2018 �+ 

�	T����� �@) A9@�� 03 ����+ �@g��� ���{*��( �45 к���. 
        

 (���: O9�@к� A�A�  9F�
ш�� "10" ���к� , ��-+ ���+8 /+) 
        

૨૪ 

પર�8ા-૧ 

�િુનવિસટ�ની \ુદ�-\ુદ� પર�8ાના ફોમ� કોલેજ ¬ારા Online ભરવામા ં આવે છે 

c.આઇ.પી.એલ ¬ારા સોફટવેરમા ંM Bો ામ ચાલે છે તેના અZયાસbમમા ંક�ટલો સમયગાળો 

નાખવો તે ન¼� કરવા માટ� કમીટ� બનાવેલ. ઉકત કમીટ�ની મીટ%ગ તા. ૨૭-૦૭-૨૦૧૮ ના 

રોજ મળેલ અને તેમા ંએક�ડ�િમક કાઉ��સલની તા. ૦૨-૦૭-૨૦૧૬ અને િસ��ડક�ટ તા. ૧૫-૦૭-

૨૦૧૬ ની સભાથી મ\ુંર કર�લ O.Gen 1  to  26  ને jયાને લઇ ચચા�ઓ કરવામા ંઆવેલ. 
        

  (૧) અZયાસbમનો સમયગાળો નીચે દશા��યા dજુબ ન¼� કરવામા ંઆવેલ 

  

  SR 

NO 
MINIMUM NUM 

OF COURS'S YEAR 

(N) 

ACADEMIC YEAR ACADEMIC YEAR ACADEMIC YEAR 

  (<2010)                  

BEFOR 2010 
(2010 -11 TO 2015-16) 

(2016-17 TO ONWARD) 

  1 1 - YEAR COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (1 + 6 = 7 Yrs) N + 3 (1 + 3 = 4 Yrs) 

  2 1.25 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (1.25 + 6 = 7.25 Yrs) N + 3 (1.25 + 3 = 4.25 Yrs) 

  3 1.5 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (1 .5 + 6 = 7.5 Yrs) N + 3 (1.5 + 3 = 4.5 Yrs) 

  4 2 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (2 + 6 = 8 Yrs) N + 3 (2 + 3 = 5 Yrs) 

  5 2.5 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (2.5 + 6 = 8.5 Yrs) N + 3 (2.5 + 3 = 5.5 Yrs) 

  6 3 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 ( 3 + 6 = 9 Yrs) N + 3 (3 + 3 = 6 Yrs) 

  7 4 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (4 + 6 = 10 Yrs) N + 3 (4 + 3 = 7 Yrs) 

  8 5 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (5 + 6 = 11 Yrs) N + 3 (5 + 3 = 8 Yrs) 

  9 5.5 - YEARS COURSE NOT ELEGIBAL N + 6 (5.5 + 6 =11.5 Yrs) N + 3 (5.5 + 3 = 8.5 Yrs) 

  

  (૨) અZયાસ½મ બદલાય kયાર� (\ુના અZયાસ½મ) ¾ોપ આઇટ થયેલ િવધાથ�ઓ 

અમલમા હોય તે નવા અZયાસ½મમા ં જોડાઇ શક� અને આવા િવધાથ�ઓના 

એનરોલમે�ટ બદલાય નહ� અને M એનરોલમે�ટ નબંર ફાળવેલ હોય તે 

અVસુાર આગળનો અZયાસ કર� શક� તેવી જોગવાય સોફટવેરમા ંકરવી. 
        

   ઉપરોકત કમીટ�મા ં ન¼� થયા અVસુાર કાય�વાહ� કરવા  ચચા�-િવચારણા 

કરવા fગે 

    
  ,-� .�������( ,�+ /+ к� O9�	�̀ � A�A� ,*��� ��.09/08/2018 �+ 

�	T����� �@) A9@�� 03 ����+ �@g��� ���{*��( �45 к���. 



E:\Syndicate\2018\4. Dt.01-08-18\5. Minits.docx ~ 19 ~ 

૨૫ 

આઈ.�.ુએ

.સી. 

આગામી વષ�-૨૦૧૯મા ંસૌરા�� �િુનવિસટ�મા ંનેક કિમlટ આવનાર હોય તે સદંભi આયોજન 

અને િવચારણા કરવા બાબત. 

  

  ,-� .�������( ,�+ /+ к� �Y�|	( A�A�+ ,?.³	.:.��. ���� 
�no p� ,�@)� 


�>��� �
�n��� અ����8 �45 к��@. 
 

  

 ����( અK�L&��@ ,������� ���'	( к��к�) � 5[� g��� к�����( ,¨�	(.    
 

  

 

ન.ંિસ��ડક�ટ/૩૩/૨૦૧૮      

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ,    

રાજકોટ-૫ 

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૮ 

 

Bિત, 

     િસ��ડક�ટના સવi સZય4ીઓ તરફ... 

નકલ રવાના::-- 

   ૧. માન.3ુલપિત4ી/માન.3ુલસ�ચવ4ીના fગત સ�ચવ4ી. 

   ૨. એક�ડ�િમક ઓlફસર4ી. 

   ૩. પર�8ા િનયામક4ી. 

 

 

 


