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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.    ડૉ. િનલાબંર�બેન દવે -

૨.    ઉપ2ુલપિત3ી    

૩.    ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર3ી    

૪.    િનયામક3ી, ટ�કનીકલ િશ8ણ

૫.    િનયામક3ી, 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.    3ી 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.    3ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર�યા  
        

        

    સભાની શ&આતમા ંBથમ મXહલા 2ુલપિત તર�ક� 

તર�ક� િન�YુZત થતા ંતેને આવકાર�લ અને સવ[ સ\ય3ીઓએ ડૉ

હતી.  

~ 2 ~ 

SAURASHTRA UNIVERSITY 

University Campus, University Road, 
Rajkot – 360 005 

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

સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની ]ુન માસની સામા�ય સભા તા.૨૫/૦૬

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

ખાતે મળેલ, Mમા ંસ\ય3ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી

�'�(�)	* ���    

-2ુલપિત3ી    

    

ટ�કનીકલ િશ8ણ    

આરો=ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ    

કાબંલીયા    

પટ�લ    

ણી    

રાવલ     

કોઠાર�    

ચૌહાણ         

Rડ�R    

ભીમાણી    

Sકુલ    

અિન&TિસPહ પઢ�યાર    

િવમલભાઈ પરમાર     

ભરતભાઈ રામાVજુ     

3ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર�યા      

    

Bથમ મXહલા 2ુલપિત તર�ક� ડૉ. િનલાબંર�બેન દવેની 

તર�ક� િન�YુZત થતા ંતેને આવકાર�લ અને સવ[ સ\ય3ીઓએ ડૉ. િનલાબંર�બેન દવે

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

 
Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

૦૬/૨૦૧૮ ને સોમવારના 

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

Mમા ંસ\ય3ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી. 
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ની કાય�કાર� 2ુલપિત3ી 

ન દવેને Sભેુ5છા પાઠવી 
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આજની આ સભામા ંમાન. 2ુલપિત3ી ડૉ. િનલાબંર�બેન દવેએ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮ થી અમલમા ં

આવેલ િસ��ડક�ટ પરના ` ૂટંાયેલા તેમજ નવિન�Zુત િસ��ડક�ટ સ\યોને આવકાર�લ તેમજ સરકાર3ીનો 

આભાર bયZત કર�લ. cયારબાદ સભાVુ ંકામકાજ શ& કરવામા ંઆવેલ. 

૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની મીનીdસ મ]ૂંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.13/03/2018�� ����4� �*56� 

к�����* .�� અ�- ���.8	9:
�(�; �-�� :� ��� к��. 
        

૨ 

િસ��ડક�ટ 

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

અહ�વાલની નeધ લેવા બાબત. 
        

 

 ./� 0�������* .�- 1- к�, 
����к���� ��.13/03/2018�� �����* /�-9 0���< 

અ�- к����9�- 9��-9 :,9���* અ����9 
���4���* =�>:��* + ?-�- .A�� ��/- 9х� 

.,��� 
����к����* �56 к��<. 
        

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

���-9 1-.) 
   

૩ 

સામા�ય 

સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમ -૧૯૬૫ ની કલમ ૨૧ (૧) (V) તથા iટ�5�ટુ ૯૨ ની 

જોગવાય અ�વયે તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮ થી અમલમા ં આવેલ એક�ડ�િમક કાઉY�સલ પર બે 

સ\યોને નોિમનેટ કરવા jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નeધ:- સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમ તથા ધારા ૯૨ ની જોગવાય નીચે kજુબ છે. 
        

  (૧) સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમ-૧૯૬૫ ની કલમ ૨૧ (૧) (V); Two 

members nominated by the Syndicate from amongst its own members) 
 

    

  (૨) iટ�5�ટુ ૯૨: For the purpose of nomination of two members by the 

Syndicate from amongst its members as required under Section 21(1) 
(V) of the Act, the Registrar shall inform the members of the 
Syndicate at least 10 days in advance of the date of the meeting of 
the Syndicate to the effect that the said nomination is due and it will 
be an item of the agenda of the meeting. 

    

  ./� 0�����* .�- 1- к� ������ �	
��
��� અ
�
���-1965 �� к9� 21 (1) 

(V) �/� =��K�	� 92 �� +<,��� અ���- ��.23/05/2018 /� અ�9��* .�-9 ;к���
�к 

к�LM��9 :� N- �'�<�- �<
��-� к��� ���� �O. �����A ����)	? (1) �O. ��
����A 

к<0��� અ�- (2) �O. અ
�P	Q
�R� :ES�����* ���<�� T�х�=� к��9. ?�- ��U 
����к�� 

�'�(�V; ����) 	��- ��к< .:� �-��� ;к���
�к к�LM��9 :��� ��W� X�Y ��х-9. 



E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx ~ 4 ~ 

૪ 

મહ�કમ-બ 

આ �િુનવિસટ�ના િનlnૃ કમ�ચાર� 3ીમિત નલીનીબેન એચ.પડંoાને હpરRના રોકડમા ં

&પાતંરની તફાવતની રકમ &.૧,૦૮,૨૫૪/- (jક� &િપયા એક લાખ આઠ હRર બસો ચોપન 

rરુા) �િુનવિસટ�ના iવ.ભડંોળમાથંી `કૂવવી ક� ક�મ? તે jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 ૧. �િુનવિસટ�ના કમ�ચાર� 2ુ.મીના8ી t.uચુ/3ીમિત નલીનીબેન એચ. પડંoાના Bમોશન 

jગેના િવવાદ બાબતે નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�  wારા તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `કુાદામા ં

નીચે Bમાણે આદ�શ કર�લ છે. 
 "11. In the result, this writ application is disposed of with a direction 
that the authority concerned shall finalize the pension of the respondent No.4 and 
also the other retiral dues if not paid in accordance with the regulations. It is 
clarified that the pension shall be fixed on the basis of the salary which she would 
 have otherwise drawn if she would have been promoted on the post, as 
directed by the Tribunal. All other benefits shall also be calculated accordingly. 
Let this entire exercise be completed within a period of four weeks from the date 
of receipt of this order. Direct service is permitted." 

   

 ૨. નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�ના ઉપ�ુ�Zત `કુાદાના સદંભ[ આ કાયા�લયના તા.૨૩/૦૯/ 

૨૦૧૬ના પx ન.ંમહ�કમ/બ/૨/૫૩૦/૨૦૧૬ થી મ]ૂંર� આપવા સ�ંZુત કિમ:ર3ી, 

ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર3ીની કચેર� / િશ8ણ િવભાગ, ગાધંીનગરને દરખાiત કરવામા ં
 
 

 આવેલ હતી. આ બાબતે સરકાર3ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૭ના Iુકમ 

yમાકં: સરય/૧૨૧૭/ CHE/૬૩/ખ-૨ થી M Iુકમ કરવામા ંઆવેલ છે તેનો સદંભ� 

ભાગ નીચે Bમાણે છે. 
  

 Iુકમ  
   

  સૌરા�� �િુનવિસટ� રાજકોટ ખાતે આિસiટ�ટ (લાયzેર�) તર�ક� ફરજ બRવતા 

3ીમતી નલીનીબેન એચ.પડંoાને નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�મા ં દાખલ થયેલ 

એસ.સી.એ.ન.ં૨૫૫૨ના તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `કુાદા kજુબ 3ીમતી નલીનીબેન 

પડંoાને તા.૨૬/૦૪/૧૯૯૪થી Bમોશન ગણી નોશનલ પગાર બાધંણી કરવાની 

મ]ૂંર� નીચેની શરતે આથી મ]ુંર કરવામા ંઆવે છે. 
  

  (૧) 3ીમતી પડંoાને નામ.હાઇકોટ�ના તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `કુાદા kજુબ નોશનલ 

પગારબાધંણી બાદ િનlિૃn તાર�ખ {ધુી `કૂવવાપાx થતા પગારને આધાર� 

�િુનવિસટ� wારા `કૂવવાપાx લાભોની `કુવણીની રકમ પોતાના 

iવભડંોળમાથંી `કુવવાની રહ�શે. તે માટ� રા|ય સરકાર wારા કોઈ વધારાVુ ં

અVદુાન આપવામા ંઆવશે નXહ." 

        

  



E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx ~ 5 ~ 

 ૩. 3ીમતી નલીનીબેન એચ.પડંoાની નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�નો `કુાદો }યાને લઇ 

પગાર બાધંણી �<ш�9 કરવામા ંઆવેલ છે અને તે kજુબ પગાર ચકાસણી એકમ 

ગાધંીનગર wારા પગાર બાધંણી મા�ય કરવામા ંઆવેલ છે અને તેમVુ ંતે પગાર kજુબ 

સરકાર3ી wારા પે�શન મ]ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

 ૪. 3ીમતી નલીનીબેન એચ.પડંoા િનlnૃ થયા cયાર� તેમની ૧૯૩ Xદવસની Bા~ત રR 

જમા હતી તેVુ ં તે સમયના પગાર kજુબ રોકડ &પાતંરVુ ં`કુવ�ુ ંથયેલ છે 3ીમિત 

નલીનીબેન એચ.પડંoા તરફથી તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮નો પx આવેલ છે તેમા ં તેઓએ 

નવા પગાર kજુબ હpરRના રોકડ &પાતંરની રકમના તફાવતની માગંણી કર�લ છે. 
        

 આ તફાવતની રકમ &.૧,૦૮,૨૫૪/-ની થાય છે. આ રકમVુ ં `કુવ�ુ ં �િુનવિસટ�ના 

iવ.ભડંોળ માથંી કરlુ ંક� ક�મ ? તે નp� કરવાVુ ંરહ� છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
�����* шZ[\Wк અ�- \N�шZ[\Wк 

к��]���V�- �^�_)	* �<к���* >:�*�� к�� ? �к� ��`� ��к��(� a	к�- 1- ;�� + 

���- (���� �9���N-� ;].:*�b��- :W �^�_�� �<к� >:�*���� �c����� �к� 

ˆ̂̂̂1,08,254/- ��`� ��к��(�; a 6к��� +<A; અ�- �- ���� ���.��`� ��к��(��- 

T�х�=� к���. 
        

૫ 

સામા�ય 

સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમની ૧૯૬૫ની કલમ-૫૧મા રહ�લ જોગવાઈ kજુબ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ {ધુીના સમયનો એકાવનમો વાિષક અહ�વાલ 

તૈયાર કરવામા ંઆવનાર છે, માન.2ુલપિત3ીએ વાિષક અહ�વાલ માટ� િસ��ડક�ટની બહાલીની 

અપે8ાએ નીચે kજુબના સ\યોની િનમ�ુકં કર�લ છે, માન.2ુલપિત3ીના આ કાય�ને બહાલી 

આપવા બાબત.  

        

  ૧. િB. ડૉ. િવજયભાઈ ક�. પટ�લ  

૨. િB. ડૉ. ધરમભાઇ ડ�. કાબંલીયા  

૩. Bો. નીિતન વડગામા  

૪. Bો. આર. એ. ચોટલીયા  

૫. Bો. સજંય kખુજ�  

૬. ડૉ. રંજનબેન �ુટં  

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 8	9:
�(��� L:�	�e� к����- N��9� 

.:��. 
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૬ 

મહ�કમ-અ  

�િુનવિસટ�ના ]ુદા ]ુદા અViુનાતક ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ�  કરાર આધાXરત  આસીiટ�ટ 

Bોફ�સર તર�ક� ફરજ  બRવતા અ}યાપકોની kદુત zેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આ~યાની માનનીય 2ુલપિત3ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

 નeધ:-       

  yમ અ}યાપક3ીVુ ંનામ ભવનVુ ં

નામ 

kદુત rણૂ� થયા 

તાર�ખ 

kદુત  લબંાવી આ~યા 

તાર�ખ 

  ૧ ડૉ. ગીતા એ.રાઠોડ હોમસાય�સ તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૭ તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૭  થી  

તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮ 

  ૨ 3ી સકં�ત એમ.બદ�યાણી ગ�ણત તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭ તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭  થી  

તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ 

  ૩ ડૉ.�ેતા પાઠક બાયોસાય�સ તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૭ તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭  થી  

તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 

  ૪ ડૉ.��ૃ~ત બી.bયાસ પxકાર�cવ તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૮ તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮  થી  

તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૮ 

  ૫ ડૉ.અ�ા સાહ�બ મા�ુતી 

{યૂ�વશંી 

�કડાશા� તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૭ તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૭  થી  

તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮ 

  ૬ ડૉ.Xદશા ચાગેંલા બયોક�મેi�� તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૮ તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮  થી  

તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯ 

  ૭ 3ી મોસમી સી.વાઘેલા ફામા�i�Xુટકલ તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૮  થી  

તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯ 

  ૮ 3ી મેઘના પી.પટ�લ ફામા�i�Xુટકલ તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮ તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૮  થી  

તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯ 

  

  �િુનવિસટ�ના ઉપર દશા�વેલ ભવનોમા ં ૧૧ માસ માટ� કરાર આધાXરત આસીiટ�ટ 

Bોફ�સર તર�ક� ફરજ બRવતા  અ}યાપક3ીઓની kદુત zેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આપેલ છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 8	9:
�(��� L:�	�e� к����- N��9� 

.:��. 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� ? к��� .��E�� .��=��� g<c����< 11 

����< к��� ��� h	�< /�� N�T к��� ���< � 9*N���� _����� .:� c�� gE&�� 

к���. 
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૭ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં]ુદા ]ુદા અViુનાતક ભવનોમા ંફરજ બRવતા અ}યાપકોની રRઓ Mવી ક�, 

સી.એલ, હp રR, માદંગી રR, ડ�ટુ�લીવ, ઓનડ�ટુ� વગેર� મ]ુંર કરવા બાબતે ઓડ�ન�સ 

૨૦૫ ની જોગવાઈમા ં{ધુારો કરવા માન.2ુલપિત3ી wારા કરવામા ંઆવેલ િનણ�યને બહાલી 

આપવા બાબત. 
        

 નeધ:- િસ�ડ�ક�ટ તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ની સભામા ંઠરાવ yમાકં ૧૧ થી ઓડ�ન�સ ૨૦૫ ના 

એપે�ડ�Zસ VI મા ં કોલમ 5-D મા ં �િુનવિસટ�ના ]ુદા ં ]ુદા ંઅViુનાતક ભવનોમા ં

ફરજ બRવતા ંઅ}યાપક3ીઓની રRઓ Mવી ક�, સી.એલ, હp રR, માદંગી રR, 

ડ�ટુ� લીવ, ઓન ડ�ટુ� વગેર� મ]ુંર કરવા બાબતે નીચે kજુબ {ધુારો કરવામા ં

આવેલ છે. 

• The  head  of  the  university department shall be competent 

to sanction  all type  of  leave like C.L, E.L, S.L, D.L, etc. for his 

subordinates. The Vice-Chancellor in case of the  head  of  the 

University Department shall be competent to  sanction  the  all  

type  of  leave. if it is for more than thirty days in an academic  

year  his/her  case  shall be  placed  for consideration  of  the 

syndicate. 

•  The  register of  all  type  of  leave to be maintained  by the 

University department  separately. 

 

             ઉપ�ુ�Zત {ધુારામા ંશરત `કૂથી દર�ક Bકારની રRઓ જો ૩ Xદવસથી 

વ¬ ુસમયની હોય તો તે મ]ુંર� માટ� િસ�ડ�ક�ટ સમ8 kકુવા તેવો ઠરાવ થયેલ છે 

ખર�ખર માx ડ�ટુ� લીવ મા ંજ જો તે ૩૦ Xદવસથી વ¬ ુXદવસો માટ� ભોગવેલ હોય 

તો તેવા ક�સ િસ�ડ�ક�ટ સમ8 kકુવાના રહ� છે તેવી જોગવાઈ છે. 
 

             િસ�ડ�ક�ટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ની સભામા ં થયેલ ઉપ�ુ�Zત ઠરાવમા ં

નીચે kજુબનો {ધુારો િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ માન.2ુલપિત3ીએ મ]ુંર 

કર�લ છે. 

       The  head  of  the  university  department  shall be competent to 

sanction  all type  of  leave like C.L, E.L, S.L, D.L, etc. for his subordinates. 

The Vice-Chancellor in case of the  head  of  the University Department 

shall be competent to  sanction  the  all  type  of  leave. In the case of Duty 

Leave if it is for more than thirty days in an academic  year  his/her  case  

shall be  placed  for consideration  of  the  syndicate. The  register of  all  type  

of  leave to be maintained  by the University department  separately. 
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  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 8	9:
�(��� L:�	�e� к����- N��9� 

.:��. 
  

  ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� �	
��
�����* 5	T� 5	T� અ)	=���к ���<��* 
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૮ 

મહ�કમ-અ 

સૌરા�� �િુનવિસટ� ખાતે ફામ�સી 8ેxના ં નવીન 'ફામ� ડ�' અ\યાસyમ દાખલ કરવા તથા 

કોમન ફ�સેલીટ� તર�ક� ફામ�સી 8ેxની હાઈટ�ક લેબોર�ટર� િવકસાવવા માટ� vજુરાત 

સરકાર3ીના ંિશ8ણ િવભાગના ંતા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ ના ંઠરાવ yમાકં પરચ-૧૦૨૦૧૭-૨૯૩૪-

સ થી નીચે kજુબની શૈ8�ણક જ=યાઓ શરતોને આધીન મ]ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 
  

 yમ જ=યાનો હો®ો જ=યાની સં̄ યા જ=યાVુ ંપગાર ધોરણ 

 ૧ Bા}યાપક ૦૧ ૩૭,૪૦૦ -૬૭,૦૦૦  °ેડ પે &| ૧૦,૦૦૦ 
 ૨ સહBા}યાપક ૦૨ ૩૭,૪૦૦ -૬૭,૦૦૦  °ેડ પે &| ૦૯,૦૦૦ 
 ૩ મદદનીશ Bા}યાપક ૦૫ ૧૫,૬૦૦ -૩૯,૧૦૦  °ેડ પે &| ૬,૦૦૦ 
  

  ./� 0�������* .�- 1- к� ��к��(���* 
ш[W 
���,��* Le� 0����� ��� 

9-����* .��.    
    

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� ������ �	
��
��� х��- c����� [-r��* ���� 

'c��� ��' અ'���&� T�х9 к��� �/� к<�� c��-9��� ���к� c����� [-r�� ��A��к 

9-N<����� 
�к����� ���� t	+��� ��к��(��< .��� u�e� к��9 અ�- .��� g=��� 

�<к9�<. 
  

૯ 

મહ�કમ-અ 

 �િુનવિસટ�ના ં �કડાશા� અViુનાતક ભવન તથા ફામા�i�Xુટકલ સાય�સ અViુનાતક 

ભવનમા ં "વોક ઇન ઇ�ટરb�"ુ wારા કરાર આધાXરત Bોફ�સર / આિસiટ�ટ Bોફ�સર 

(bયા¯યાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ� &| ૨૫,૦૦૦/ &| ૪૦,૦૦૦ / &| ૬૦,૦૦૦ ના ં XફZસ 

વેતનથી િનમ�ુકં કરવા માટ� મળેલી વરણી સિમિતની બેઠકમા ં પસદં થયેલા ઉમેદવારોને 

િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ િનમ�ુકં આદ�શ આ~યા jગેના ં માનનીય 2ુલપિત3ીના ં

કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
   

  y

મ
  

ભવનVુ ંનામ  Rહ�રાત          

આ~યા તાર�ખ 

    વરણી     

સિમિતની 

તાર�ખ 

પસદં થયેલ ઉમેદવારVુ ં

નામ 

પગાર ધોરણ  

  ૧  �કડાશા� 

અViુનાતક 

ભવન 

તા. 

૨૪/૦૩/૨૦૧૮ 

તા. 

૦૨/૦૪/૨૦૧૮ 

(૧) રાકં Xદશા.ક�    
 

&| ૨૫,૦૦૦/- 

XફZસ 
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  ૨  ફામા�i�Xુટકલ 

સાય�સ 

અViુનાતક 

ભવન 

તા. 

૧૭/૦૨/૨૦૧૮ 
 

તા. 

૨૭/૦૩/૨૦૧૮ 
(૧)ડૉ. વાXડયા નાિસર 

એચ. 

(૨) 3ી પેથાણી �પેૃશ  

(૩) વૈ�ણવ દ�વે�³ M. 

(૪) 2ંુ. કોરાડ�યા Xy�ના 

(૫) 3ી ´ુ�મર કµયપ 

એન.  

(૬) 3ી રાબડ�યા સમીર  

(૭) 3ી ખેર kકુ�શ  

(૮) 3ી આય�વ િવશાલ  

(૯) 2ંુ.બગડા આરતી  

&| ૬૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

&| ૪૦,૦૦૦/- 

XફZસ 

   

 નeધ:- �કડાશા� અViુનાતક ભવન તથા ફામા�i�Xુટકલ સાય�સ અViુનાતક ભવનમા ં કરાર 

આધાર�ત Bોફ�સર/આસીiટ�ટ Bોફ�સર (bયા¯યાતા સહાયક) ની જ=યા ભરવા માટ� ઉપ�ુ�Zત 

િવગતે "વોક ઇન ઇ�ટરb�"ુ ગોઠવવામા ં આવેલ. વરણી સિમિતની ભલામણ kજુબ &| 

૨૫,૦૦૦ / &| ૪૦,૦૦૦ / &| ૬૦,૦૦૦ ના ં XફZસ વેતનથી આ જ=યાઓ ભરવા માટ� 

ઉમેદવારની પસદંગી કરવામા ંઆવેલ હતી, Mને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ માનનીય 

2ુલપિત3ીના ંઆદ�શ kજુબ િનમ�ુકં પxો રવાના કર�લ છે. Mને બહાલી આપવાની રહ� છે.) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ������ 8	9:
�(��� L:�	�e� к����- N��9� 
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 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� �	
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v���u�	" w��� к��� .��E�� g<c��� / .
�=��� g<c��� 11 ��� ���� ��* Ece� 

�-��/� 
��x	*к к��� ���� ��W� �
�
��� N-0к��* :�*T /�-9� L�-T���<�- 
��x	*к 

.T�ш .:�� :��9� 
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૧૦ 

મહ�કમ-અ 

સૌરા�� �િુનવિસટ� Yiથત અViુનાતક ભવનોમા ં" bયા¯યાતા સહાયક" તર�ક� ૧૧ માસ માટ� 

ફરજ બRવતા ંકરાર આધાXરત bયા¯યાતાના ંમહ�નતાણાના ંદર માિસક XફZસ ૨૫,૦૦૦/- થી 

વધાર� ૪૦,૧૭૬/- કરવા jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નeધ:- vજુરાત સરકાર3ીના ં િશ8ણ િવભાગના તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭ ના ં ઠરાવ yમાકં    

એન.t.સી / ૧૧૦૪/૧૬૫૭ / ખ . થી રા|યની �બનસરકાર� અVદુાિનત કોલેજોના 

અ}યાપક સહાયકોના XફZસ પગારમા ં{ધુારો કરવામા ંઆવેલ છે તથા અ}યાપક / 

bયા¯યાતા સહાયકને હાલમા ં મળcયા વેતન &| ૨૫,૦૦૦/- મા ં વધારો કર� &| 

૪૦,૧૭૬/- કર�લ છે તે kજુબ �િુનવિસટ� Yiથત અViુનાતક ભવનોમા ં                  

"bયા¯યાતા સહાયક" તર�ક� ૧૧ માસ માટ� ફરજ બRવતા ં કરાર આધાXરત 

bયા¯યાતાના ંમહ�નતાણાના ંદર માિસક XફZસ ૨૫,૦૦૦/-  થી વધાર� ૪૦,૧૭૬/- 

કરવા jગે િવચારણા કરવાની રહ� છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� 11 ��� ���� c�+ N_��� к��� .��E�� 

u��{���� ���� ���.��`� ��к��(��� u��{���� ����к ������ ������W���* T� 9�t	 

:��� шк�� �E�. ��9�� ������W���* T� �/��� ��х��. 
        

૧૧ 

પર�8ા-૫ 

સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમ કલમ ૧૮ (૧) (VII) ની જોગવાઈના સદંભ�મા ં M 

િવધાથ�ઓએ   પદવી/ડ�~લોમા ંBદાન માટ� આવેદનપxો ભર�લ હોય અને પદવી/ડ�~લોમા ં

મેળવવાને પાx હોય. તેવા દર�ક િવધાથ�ઓને iટ�5�ટુ-૧૫૮ મા ંદશા�વેલ પદવી/ડ�~લોમા ં

આગામી પદાવીદાન સમારંભ/સેનેટ સભામા ં હાજર/ગેરહાજરમા ં એનાયત કરવા સેનેટને 

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

 આગામી 53 ��* ��
|к :T���T�� ����*� જો હાજરમા ંકરવાનો થતો હોય તો 

તા.૧૩-૧૦-૨૦૦૮ ની રાજભવનની ગાઈડ લાઈન Bમાણે rW ����х< ��� �/� =/} 

િવગેર� નp� કરવા. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
        

૧૨ 

પર�8ા-૨ 

�િુનવસ�ટ� ઓ. ૧૬૧-ડ� હ�ઠળ રચાયેલ એZઝાિમનેશન ડ�ફોLટ ઈ�કવાયર� કમીટ� માટ� 

૨૩.૦૫.૨૦૧૮થી અમલમા ં આવેલ સી�ડ�ક�ટના ં સ\યો પૈક� ચાર સ\યોની િન�YુZત કરવા 

jગે.  

        

 નeધ:- �િુનવસ�ટ� ઓ. ૧૬૧-ડ� હ�ઠળ રચાયેલ કિમટ�મા ંનીચે જણાવેલ i\યો હોય છે. 
        

  ૦૧. માન. 2ુલપિત3ી    

૦૨. માન. ઉપ-2ુલપિત3ી    
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૦૩. િસ�ડ�ક�ટ wારા તેમનામાથંી િન�Xુકત થયેલ ચાર સ\યો.    

૦૪. પર�8ા િનયામક (Z�વી�યર)    
    

           

૨૩.૦૫.૨૦૧૫થી અમલમા ંઆવેલ િસ�ડ�ક�ટ પૈક� નીચે જણાવેલ સ\યો નોમીનેટ 

થયા હતા.    
    

૦૧. ડૉ. ગીર�શભાઈ ભીમાણી    

૦૨. ડૉ. વષા�બેન છ�છ�યા    

૦૩. ડૉ. BવીણિસPહ ચૌહાણ    

૦૪. ડૉ. અિન�ુ}ધિસPહ પઢ�યાર    
    

   ૨૩.૦૫.૨૦૧૮થી અમલમા ં િસ�ડ�ક�ટ પૈક� ૦૪ સ\યોની િન�Xુકત 

માટ� િવચારણા કરવા jગે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� �	
��
��� w��� 
��	e� ���� к
���V�� 

�]�� ��-��/� к��� અ�- �- ���� ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
        

૧૩ 

પર�8ા-૨ 

ઓ.૧૬૧-ડ� હ�ઠલ રચાયેલ એકઝામીનેશન ડ�ફોLટ ઈ�કવાયર� કિમટ�ની તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૮ને 

સભાની કાય�વાહ� નeધ ઉપર િવચારણા કર� મ]ૂંર કરવા jગે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ;к�����-ш� ��c<�� A�к����� к
����� 

��.27/03/2018�� ����� �9��W< �*56� к���. 
        

 (���: ;к�����-ш� ��c<�� A�к����� к
�E��� ��.27/03/2018��* �<+ �}-9 

����� �9��W< :E�
ш�� "02" ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૧૪ 

Xહસાબ 

તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નeધ મ]ુંર 

કરવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ફાઈના�સ સિમિતની તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮�� ����� 

�9��W< ��]- y	+N�� �	���� ��/- �*56� к���. 
 

0��� �*.04 

 ./� 0�������* .�- 1- к� 1�:к����* ��
|к к��� �,-�� ������� gE&�� ��/ 

����. 
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0��� �*.05 

 ./� 0�������* .�- 1- к� ������� ш��< અ)	��� �<��� .:� к��� ����� 

к��< અ�- ; T�������* ��-��/� к��� к��� ���� ����� gE&�� ��/ ����. 
 

0��� �*.06 

 ./� 0�������* .�- 1- к� �T��	* N�N� .A�� &��*к 36 ��/- 
�]��W� к�� 

�-��* к�����* .�-9 0����)	��� к������� к���. 
        

 (���: c�A���� к
�E��� ��.09/05/2018��* �<+ �}-9 ����� �9��W< :E�
ш�� 

"03" ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૧૫ 

Xહસાબ 

તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નeધ મ]ુંર 

કરવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ફાઈના�સ સિમિતની તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮�� ����� 

�9��W< �*56� к���. 
        

 (���: c�A���� к
�E��� ��.21/03/2018��* �<+ �}-9 ����� �9��W< :E�
ш�� 

"04" ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૧૬ 

બાધંકામ 

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ એiટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મ]ુંર કરવા બાબત. 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ;=��� к
�E��� તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮�� ����� 

�9��W< �*56� к���. 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� к<A ��
|к к<���e� h	�< /�< �<� અ�- �- 

������� ш��<�� ����T���* ;к �|� ���� 9*N�����< �<� �< �- ���� �*�<|к��к 

к��,��� к��� �,-�< અ����9 
�,���� T��к .A�� ��A� �56 к��<. 
        

 (���: ;=��� к
�E��� ��.13/10/2017 ��* �<+ �}-9 ����� �9��W< :E�
ш�� 

"05" ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૧૭ 

બાધંકામ 

�િુનવિસટ� અિધિનયમ ૧૯૬૫ની કમલ ૧૯(૧) અ�વયે તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮થી અમલમા ં

આવે તે ર�તે ઓડ�ન�સ ૩૭ kજુબ એiટ�ટ કિમટ�મા ંપાચં સ\યોની િન�YુZત કરવા બાબત. 
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 નeધ:-૧ Ordinance-37  

          There shall be a university Estate Committee consisting of:- 

1) The Vice-chancellor  

2) The Pro-vice-chancellor 

3) The architect to the Government of Gujarat 

4) The superintending Engineer ( R&B department, Rajkot) 

5) Five other members to be appointed by the syndicate for a   

     period of three years from whom two shall be expert 

6) Chief Account officer 

7) University Engineer  

8) Registrar as member secretary 

9) One member from planning Board appointed by the Vice- 

     Chancellor 

10) Auditor  

        

 નeધ:-૨ આ પહ�લા એiટ�ટ કિમXટમા ંનીચેના સ\યો હતા. 
        

  ૧. 3ી નેહલભાઈ SZુલ (િસ��ડક�ટ સ\ય) 

૨. 3ી અિન&}ધિસPહ પઢ�યાર (િસ��ડક�ટ સ\ય) 

૩. 3ી હરદ�વિસPહ Rડ�R (િસ��ડક�ટ સ\ય) 

૪. 3ી િનદતભાઈ બારોટ (એZસપટ� સ\ય) 

૫. 3ી રાIુલભાઈ મહ�તા  (એZસપટ� સ\ય) 

        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
  

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "06" ���к� . ��/- ���-9 1-) 

        

૧૮ 

લીગલ 

રાજકોટની બી.એ.ડાગંર હોમીઓપેથીક મેડ�કલ કોલેજ – રાજકોટમા ં૪૩ Mટલા િવ·ાથ�ઓને 

બોગસ માક�શીટના આધાર� હોિમયોપેથીક અ\યાસyમમા ં ગેરકાયદ�સર Bવેશ લેનાર 

િવધાથ�ઓ સામે તથા આ બાબતમા ં આ કામગીર�મા ં બી.એ.ડાગંર કોલેજના આચાય�3ી 

ડો.અિમતાભ જોશી તથા આ ક�સમા ં  સામેલ Rમ-ખભંાળ�યાના રહ�વાસી ડો.કાદર� સામે 

સૌરા�� �નુીવસ�ટ�એ નીમેલ તપાસ સિમિતના અહ�વાલને }યાનમા ંલઇને તા.૧૯-૪-૨૦૧૮ 

ના રોજ રાજકોટના ગાધંી°ામ પોલીસ iટ�શન -૨ (kુજંકા)મા ંપોલીસ ફXરયાદ કયા� jગેની 

બાબતે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�	�e� N�N��� ��� 9-����* .�� અ�- к
�E� 

w��� +���� L0��� 
�,���� �:�� к�� અ����9 �56 к��� NT9 અ\��*T� 

:�0�����* .�- 1-. 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- :<9�� �:�� ]��	 �<�, 

CCH �- 
�,�<�� _W к��� અ�- �:�� h 6W� /�� N�T .,}�� к������� ��/ ����.  
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 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "07" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
        

૧૯ 

°થંાલય 

°થંાલય સિમિતની સને. ૨૦૧૭-૧૮ ની સભા તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ yમાકં-૧ 

પરcવે િવચારણા કરવા બાબત. 
  

 ઠરાવ yમાકં-૧  

   આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, સને ૨૦૧૮-૧૯ના સામિયક લવાજમના 

&.૧૧,૨૫,૦૦૦/- તેમજ riુતક ખર�દ�ના &.૧૨,૩૫,૦૦૦/-ની ફાળવણી 

સામેલ પXરિશ�ટ kજુબ મ]ૂંર કરવા િસ��ડક�ટને ભલામણ કરવી. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- X*/�9� �
�
��� ��.16/03/2018�� ����� 0��� 

&��*к-1�� �9��W �*56� к���. 
        

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "08" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
        

૨૦ 

શા. િશ. 

ઓડ�ન�સ ૨૯ kજુબ બોડ� ઓફ કLચરના સ\ય3ીઓની kદુત તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ 

rરૂ� થયેલ હોવાથી rનુઃરચના કરવા િવચારણા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
        

 (���: V����� 29 �� +<,��A :E�
ш�� “09” ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૨૧ 

શા. િશ. 

સને ૨૦૧૮-૧૯ ના ંવષ� દર�યાન તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૮ ની િસ�ડ�ક�ટ ઠરાવ ન.ં ૧૫ થી બોડ� 

ઓફ કLચરની સભામા ંએક િસ�ડ�ક�ટ સ\ય3ીની િનમ�ુકં કરવા માટ� ઓડ�ન�સ ૨૯ મા ંજ&ર� 

{ધુારો કરવો. તેમ ઠરાવવામા ંઆવે છે. 
        

  હાલમા ંબોડ� ફોર કLચર એZટ�વીટ�ઝ ઓડ�ન�સ ૨૯ મા ંનીચે kજુબ જોગવાઈ છે. 

 
Ordinance : 29  

                                There Shell Be A Board For Cultural Activities In The 

University. 

                     It Shell Consist Of: 

 

i. The Vice Chancellor 

ii. The Pro Vice Chancellor, If Any 

iii. One Principal, One Teacher From Affiliated Colleges, Recognized 

Institution And University Department, One Senate Member And One 

Student Representative From Affiliated Colleges, Recognized Institution 

And University Departments Nominated By The Syndicate Representing 

The Rajkot City, Rajkot, Amreli, Surendranagar, Junagadh, Jamnagar, 

And Porbandar Dist. 

iv. One Principal Or Teacher Of A Music College Affiliated To The University. 
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v. The Director Or Youth Welfare Of The University , If Any 

vi. The Director Of Physical Education 

vii. Student Welfare Officer Of The University 

 

Note :   The Students Welfare Officer Of The University Will Act As Secretary To 

The Board. 

 

હાલમા ંઉપરોકત kજુબની જોગવાઈ છે. તેમા ંનીચે kજુબનો વધારો કર�એ.  

 

VIII.     One Member nominated by the Syndicate amongst its member. 

             ઉપરોકત બાબતે ઓડ�ન�સ ૨૯ મા ં{ધુારો કરવા અથ[ સાદર ર]ુ.... 
        

  ./� 0�������* .�- 1- V����� 29 ��* L:�<e� �	���< �*56� к��< અ�- 

.,��� �-�-� �����* �56 к��<. 
        

૨૨ 

શા. િશ. 

ઓડ�ન�સ ૧૦ kજુબ બોડ� ઓફ iપોટ�સના સ\ય3ીઓની kદુત તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ 

rરૂ� થયેલ હોવાથી rનુઃરચના કરવા િવચારણા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
        

 (���: V����� 10 �� +<,��A :E�
ш�� “10” ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
        

૨૩ 

પર�8ા-૪ 

પર�8ા િવભાગ-૪ મા ંઉતરવહ� Vુ ંર�-ચેXકPગ કરવાની BXyયા થાય છે. Mમા ંએક િવષયની ફ� 

માx ˆ૨૫ લેવામા ંઆવે છે. આ ફ� ૧૪ વષ� પહ�લા તા.૨૫/૦૯/૨૦૦૩ ના રોજ મળેલ 

િસ��ડક�ટની સભામા ંિનયત થયેલ છે. તે ફ� ˆ૨૫ હાલ મા ંપણ લેવામા ંઆવે છે. 
  

 ઉપરોZત બાબતે વ¬મુા ંજણાવવાVુ ંક� XરચેXકPગના ફોમ� મે��અુલી ભરાઈને આવે છે. તે દર�ક 

િવ·ાથ�ના ફોમ� પરથી િવષયો અને સીટ ન.ં જોઈ ઉતરવહ� શોધવી પડ� cયાર બાદ તેમનો 

સરવાળો ચેક કરવો પદ�. cયાર બાદ તેમના નામ સરનામે પx પાઠવવો વગેર� કાય�વાહ� ખચ� 

મા ંવધારો થતો હોય છે. આ બાબતને }યાન લઈ હાલ M એક િવષયની ર�-ચેXકPગની ˆ૨૫ 

ફ� લેવામા ંઆવે છે. તેની જ=યાએ હવે ˆ૧૫૦ ફ� િનયત કરવા ની બાબતે િસ��ડક�ટ સભામા ં

ર]ૂ કર�એ. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N� .,��� ��.28/06/2018��* �<+ 

�}��� :��[� E�c<��� �
�
���* �56 к���. 
        

૨૪ 

પર�8ા-૨ 

�િુનવિસટ� wારા લેવામા ંઆવતી ]ુદ� ]ુદ� પર�8ાઓના B:પxોના દ¼ િનક િવતરણ અને 

ઉતરવહ�ઓ પરત લાવવાની કામગીર� કરતા આચાય�3ીઓ/કો-ઓડ�નેટર3ીઓની 

તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ની સભા wારા કામગીર�મા ં રોકાતા મહ�કમ કમ�ચાર�ના મહ�નતાણા તથા 
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દ¼ િનક ભ½થામા ંનીચે Bમાણે વધારો કરવા માટ� કરવામા ંઆવેલ ર]ૂઆત ઉપર િવચારણા 

કરવા jગે. 
     

 &� к��� ��9�< ������W��- T� 

{
��� T����� LK]к �<�W-} 

�	���� ������ 
��*�� 

{
��� T����� LK]к �<�W-} 

 ૧. િનયામક  &. ૧૦,૦૦૦/- &. ૧૨,૦૦૦/- 

 ૨. {પુરવાઈઝર &. ૮,૦૦૦/- &. ૧૦,૦૦૦/- 

 ૩. પ¾ાવાળા &. ૫,૦૦૦/- &. ૭,૦૦૦/- 

 ૪. ચોક�દાર &. ૬,૦૦૦/- &. ૮,૦૦૦/- 

  

 B:પx િવતરણના &ટમા ં બહાર જતા કમ�ચાર�ને હાલમા ં દ¼ િનક ભ½થા પેટ� &.૭૫/- 

`કુવવામા ંઆવે છે, તેના બદલે દ¼ િનક &.૧૨૫/- `કુવવા માટ� િવનતંી કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N� .,��� ��.28/06/2018��* �<+ 

�}��� :��[� E�c<��� �
�
���* �56 к���. 
        

૨૫ 

એક�ડ�િમક 

ડ�ન3ીના કાયા�લયના કલાક�ને મહ�નતાણા `કૂવવા jગે ડ�ન3ી િવનયન, °ામિવ·ા, િશ8ણ, 

�બઝનેશ મેનેજમે�ટ અને વા�ણ|ય િવ·ાશાખાએ ડ�ન3ીના કલાક� Bિતમાસ મળતા &.૫૦૦/-

બદલે &.૧૫૦૦/-{ધુીના મહ�નતાણા વધારવા jગે કર�લ ભલામણ પરcવે િવચારણા કરવા 

બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ���(��� к����9��� к9�к��- ������W� :-�� ��
�к 

>.1500/- a 6к���. 
        

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "11" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
        

૨૬ 

િસ��ડક�ટ 

તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ મળેલ સેનેટની (ખાસ) સભામા ંકામકાજ yમાકં ૯ ના Biતાવ પર 

િવચારણા કરવા બાબત.   

        

  સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ  

        

  ૯. “આથી આજની સેનેટની આ સભા ઠરાવે છે, ક� સૌરા�� �િુનવિસટ�ના ` ૂટંાયેલા 

સેનેટ સ\યોVુ ં એક Bિતિનિધ મડંળ જવાહરલાલ નહ�& �િુનવિસટ� (JNU)-

નવી XદLહ� અને XદLહ� �િુનવિસટ�-XદLહ�ની kલુાકાતે kલુાકાતે મોકલવા અને 

આયોજન કરવા સબંિંધત સnા મડંળને ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.” 
 

  ઉપ�ુ�Zત Biતાવ સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ� ર]ૂ કયÃ હતો 

અને તેને સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. લીલાભાઈ કડછાએ ટ�કો આ~યો હતો. 
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  ચચા� િવચારણા બાદ ઉપ�ુ�Zત Biતાવ નીચે kજુબના {ધુારા સાથે મ]ૂંર 

કરવામા ંઆવે છે. 
 

  “આથી આજની સેનેટની આ સભા ઠરાવે છે, ક� સૌરા�� �િુનવિસટ�ના સેનેટ 

સ\યોVુ ં એક Bિતિનિધ મડંળ દ�શની નામાXંકત �િુનવિસટ�ઓ તથા અ�ય 

શૈ8�ણક સiંથાઓની kલુાકાતે મોકલવા અને આયોજન કરવા �િુનવિસટ�ના 

સબંિંધત સnા અિધકાર મડંળને ભલામણ કર� છે.” 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�	�e� g=����� ��� 9-����* .�� �-�+ ? к<A 

�-�-� �'�(� અ/�� �-�-� �'�(�V)	* g
�
�
� �*�} અ�� �	
��
����� y	9�к��- 

+�� AK1�� �<A �-V�- =�х]U +��)	* ���ш-. �	
��
��� w��� +>�� �9��W:r 

.:����* .�ш-. 
        

૨૭ 

િસ��ડક�ટ 

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ સેનેટની (વાિષક) સભામા ંકામકાજ yમાકં ૧૦ ના Biતાવ 

પર િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ 

        

  ૧૦. “આથી આજની સેનેટની સભા ઠરાવે છે ક�, બી. એડ.મા ં M Bવેશાથ�ને 

iનાતક ક� અViુનાતક ક8ાએ મનોિવÄાન િવષય હોય અને Bવેશાથ� ઈ5છે તો 

મનોિવÄાન પTિત રાખી શક� અને તે jગે કરવાની થતી કાય�વાહ� કરવાની 

સબંિંધત સnામડંળને ભલામણ કરવામા ંઆવે છે.”    
    

  ઉપ�ુ�Zત Biતાવ સેનેટ સ\ય3ી ડો. િBયવદનભાઈ કોરાટ� ર]ૂ કયÃ હતો 

અને તેને સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િનદnભાઈ બારોટ� ટ�કો આ~યો હતો. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- 
����)	����� .,}�� к������� 

��/ ����. 
        

૨૮ 

પર�8ા-૩ 

સૌરા�� �િુનવિસટ�મા ં વષ� ૨૦૧૨ થી B.H.M.S. મા ં M િવધાથ�ઓએ અ�ય �િુનવિસટ� 

માથંી Bવેશ મેળવેલ છે. તેમા પર�8ા સેલ િવભાગના પx Exam_cell/042/2018, 

Dt.26-04-2018 kજુબ ૪૧ િવધાથ�ની અ�ય �િુનવિસટ�ની માક�સીટ ખોટ� માÅમુ પડ�લ છે. 

Mથી તે પૈક�ના ૨૭ િવધાથ�એ સૌરા�� �િુનવિસટ� માથંી પર�8ા આપેલ છે. તેઓના ઉકત 

પર�8ાના પર�ણામ રદ કરવાના માન. 2ુલપિત3ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત 

        

  ./� 0�����* .�- 1- к� ���.8	9:
�(���* L:�<e� к����- N��9� .:��. 
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૨૯ 

મહ�કમ-બ 

હોિમયોપેથી અ\યાસyમમા ં Bવેશ ગેરર�તી સદંભ[ રચાયેલ તપાસ સિમિતના તાર�ખ 

૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ના અહ�વાલ સદંભ[ પર�8ા િવભાગના નીચે kજુબ ના xણ અિધકાર�ઓ 

પાસેથી લે�ખત મા ં�લુાશો મગંાવવામા ંઆવેલ . 
        

 (૧) 3ી એ. એસ. પાર�ખ, ઈ.ચા. પXર8ા િનયામક3ી  

(૨) ડો. સી. એમ. કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસ�ચવ  

(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર�  

        

 ઉપ�ુ�કત M ઘટના બની છે તેની ગભંીરતા દયાને લેતા �લુાસાઓ °ાÆ રાખવા ક� નહ� અને 

°ાÆ રાખવામા ંન આવે તો Sુ ંBXyયા કરવી તે jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નeધ:- (૧) હોિમયોપેથી અ\યાસyમમા ં Bવેશ ગેરર�તી સદંભ[ રચાયેલ તપાસ 

સિમિતના તાર�ખ ૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ના અહ�વાલમા ં કમીટ� wારા કરવામા ં

આવેલ ભલામણો પૈક� yમાકં - ૫ તથા ૮ મા ં નીચે kજુબ ભલામણ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

(૫) " �િુનવિસટ� wારા અ�ય �િુનવિસટ�માથંી આવતા  િવ·ાથ�ઓ wારા 

Bોિવઝનલ એલીtબીલીટ� સટ�ફ�ક�ટ મેળવવામા ં આવે તે Xકiસામા ં

ફાઈનલ એલીtબીલીટ� સટ�Xફક�ટ આપતા પહ�લા M તે �િુનવિસટ�મા ં

માક�શીટની ખરાઈ કરવી અને તે jગે M તે િવભાગની કાયદાક�ય 

જવાબદાર� XફZસ કરવી." 

(૮) " પર�8ા િવભાગ wારા બેદરકાર� દાખવવામા ંઆવી છે તે દ�ખાઈ રÇુ ં

છે આથી તે jગે જ&ર� પગલા લેવા અને આવી ઘટના ફર�થી ન ઉદભવે 

તેવી  નીિત િનધા�Xરત કરવી". 

કમીટ� wારા M તારણો દશા�વવામા ંઆવેલ છે તે પૈક� તારણ ન.ં૪ નીચે 

kજુબ છે. 

(૪) " M િવ·ાથ�ઓના ફાઈનલ એલીtબીલીટ�  સટ�ફ�ક�ટ લેવાના બાક� 

હોય તેવા િવ·ાથ�ઓના પXરણામ અનામત રાખવામા ંઆવવા જોઈએ M 

અનામત રાખવામા ંઆવેલ નથી". 

(તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ સભા સમયે ર]ુ કરવામા ંઆવશે.) 
    

  (૨) સમ° તપાસ BXyયા દર�યાન M M લે�ખત િનવેદનો/ર]ુઆતો કિમટ�ને 

મળેલ તે પૈક� નીચે kજુબના પર�8ા િવભાગના xણ અિધકાર�ઓ તરફથી 

પણ લે�ખત િનવેદનો/ ર]ુઆતો મળેલ. 

(૧) 3ી એ. એસ. પાર�ખ,  ઈ.ચા. પર�8ા િનયામક3ી 

(૨) ડો. સી.એમ.કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસ�ચવ3ી 
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(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર� 
    

  (૩) સૌરા�� �િુનવિસટ� ના Rules Regarding Condition of Service મા ંyમ ન.ં 

૧૨ તથા ૧૩ મા ંનીચે kજુબ જોગવાઈ થયેલ છે. 
(12) No permanent employee shall be punished or dismissed 
without being given a reasonable opprotunity of being heard in his 
defence. In the case of dismissal, a regular inquiry should be held 
by the competent officer of the University. The procedure shall be 
as under : 
(a)  A preliminary inquiry to see if ther is primafacie case of 
action. 
(b)  A written charge-sheet specifying the charge or charges 
brought shall be  given to the employee. 
(c)  The employee concerned shall be asked to submit his reply 
to the charge- sheeet within the period to be specified in the 
charge-sheet. 
(d)  The employee concerned shall have right to cross-examine 
the witness  against him and to lead evidence (documentary or 
oral) in his defence. 
(13) Right of Appeal: 
 (a)  Every employee shall have the right of appeal against 
his dismissal. 
 (b)  The decision of the Syndicate on the appeal shall be 
final. 
 (c)  In case of punishment other than the imposition of 
fines by the    
                 Register,an employee shall have the right of appeal to 
the Vice-   
                 Chancellor, whose decision shall be final. 

        

   ઉપરોZત yમ-૧૨ મા ં દશા�વેલ જોગવાઈ kજુબ Bથમ ઉપરોZત xણ 

અિધકાર�ઓ પાસેથી લે�ખતમા ં�લુાસો માગવામા ંઆવેલ હતો. 

(૧) 3ી એ. એસ. પાર�ખ,  ઈ.ચા. પર�8ા િનયામક3ી 

(૨) ડો. સી.એમ.કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસ�ચવ3ી 

(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર� 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ,*��� ��� 9-����* .�� અ�- 

�*N*
�� અ
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૩૦ 

બાધંકામ 

ઓડ�ટોર�યમની iથળ નp� કયા� jગેની નeધ લવેા બાબત તેમજ ઓડ�ટોર�યમની ક�પેસીટ� ૧૫૦૦ 

ની કરવા jગેના {ચુન પરcવે િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 નeધ:-૧. �િુનવસ�ટ� ક��પસમા ંઓડ�ટોર�યમ હોલ બનાવવા માટ� iથળ નp� કરવા માટ� 

િસ�ડ�ક�ટ ની તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ન ં૧૬ અVસુાર ચાર સ\યોની કિમXટ 

બનાવવામા ંઆવેલ. આ કિમXટ દવારા ]ુદા]ુદા ૬ iથળ ની ભલામણ  iથળના 

ફાયદા-ગેરફાયદા સXહતનો ર�પોટ�  ર]ુ કરવામા ંઆવેલ. 
   

  િસ�ડ�ક�ટ ના ઠરાવ અVસુાર િસ�ડ�ક�ટ સ\યો3ી દવારા ઉપરોકત iથળ પૈક� એક 

iથળ ફાઈનલ  કરવા તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૮ ના iથળ િવઝીટ કરવામા ં આવેલ. 

iથળ િનર�8ણ કાય� બાદ તેઓ દવારા iથળ ન.ં૧ M ક�વે�શન �બLડ$ગ ની 

પાછળ છે તે iથળ નp� કરવામા ં આવેલ છે. આ jગેનો ર�પોટ�  આ સાથે 

પXરિશ�ટ-૧ તર�ક� સામેલ છે. 
   

  િસ�ડ�ક�ટ wારા િન�કુત સિમિતએ આપેલ 2ુલ ૬ iથળોની ભલામણ કરવામા ં

આવેલ છે તે પૈક� કોઈ એક iથળ િસ�ડ�ક�ટ સ\યો wારા પસદં કરવાVુ ંહ� ુ ંપરં� ુ

૫ િસ�ડ�ક�ટ સ\યો wારા ઓડ�ટોર�યમની ક�પેસીટ� ૯૦૦ ના બદલે ૧૫૦૦ની કરવા 

{ચુન કર�લ છે. 
   

  હાલ ૯૦૦ ની 8મતાવાÈં ઓડ�ટોર�યમ હોલVુ ં ટ��ડર એiટ�ટ કિમXટ/ િસ�ડ�ક�ટ 

wારા મ]ુંર થયેલ છે અને તે jગેનો કામ મ]ુંર કરવાનો આદ�શ પણ પાટ�ને 

આપવામા ં આવેલ છે. M અ�વયે પાટ� wારા જ&ર� િસÉXુરટ� ડ�પોઝીટ જમા 

કરવામા ંઆવેલ છે તેમજ એ°ીમે�ટમા ંજ&ર� iટ��પ ડ�ટુ� લગાવી એ°ીમે�ટની 

કાય�વાહ� ચાÅ ુછે. 
   

  ૯૦૦ ની 8મતાવાÈં ઓડ�ટોર�યમ હોલ બનાવવા jગે એiટ�ટ કિમXટ/ િસ�ડ�ક�ટ 

વગેર�મા ં થયેલ ઠરાવો jગેની એiટ�ટ કિમXટની તા.૦૯/૦૫/૧૭ ની મીટ$ગના 

ઠરાવ ન.ં૧૧ થી આ સાથે સામેલ છે. આ બાબત િસ�ડ�ક�ટ wારા તા.૨૪/૦૮/૧૭ 

ની સભાના ઠરાવ ન.ં૧૨ થી મ]ુંર કરવામા ં આવેલ છે. Mને આધાર� ટ��ડરો 
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મગંાવી તમામ કાય�વાહ� rણૂ� થયેલ છે. ઓડ�ટોર�યમ Vુ ં ખાતkIુતૂ�  vજુરાત 

રા|યના માન.kુ̄ યમxંી 3ી િવજયભાઈ &પાણીના હiતે તા.૧૭/૦૨/૧૮ ના ંરોજ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
   

 નeધ:-૨ ૧ - કિમXટ wારા આપવામા ંઆવેલ iથળVુ ં{ચુન iવીકાર�યે. 
   

  ૨- ક�પેસીટ� વધાર�ને ઓડ�ટોર�યમ બનાવવા માટ� ~લાન અને એiટ�મેટ તથા 

ટ��ડરની સમ° BXકયા નવેસરથી કરવાની રહ� અને હાલVુ ંટ��ડર રદ કરlુ ંપડ�. 

હાલના ટ��ડરની તમામ કાય�વાહ� rણૂ� થયેલ હોય તેમજ ઓડ�ટોર�યમVુ ં

ખાતkIુતૂ� vજુરાત રા|યના માન.kુ̄ યમxંી 3ી િવજયભાઈ &પાણીના હiતેક� 

કરવામા ંઆવેલ હોય હવે થયેલ િનણ�યમા ંફ�રફાર કરવો યો=ય જણા� ુ ંનથી. 
   

  ૩- ૯૦૦ ની ક�પેસીટ�વાળા ઓડ�ટોર�યમની ટ��ડરની તમામ કાય�વાહ� rણૂ� થયેલ 

હોય, પાટ�ને કામ મ]ુંર કરવાનો ઓડર આપેલ હોય તેમજ પાટ� wારા િસÊોXરટ� 

ડ�પોઝીટ ભરવામા ંઆવેલ હોય અને એ°ીમે�ટની જ&ર� iટ��પ ડ�ટુ� ભર�લ હોય 

પાટ� પાસે કામ ચાÅ ુ ન કરાવવાનો િનણ�ય લેવામા ંઆવે તો કાયદાક�ય ર�તે 

લીટ�ગેશનનો B: ઉપYiથત થઈ શક� તે બાબતે િવચારણા કરવાની રહ�. 
   
 

 ./� 0�������* .�- 1- к� к
�E� w��� � 6]�����* .�-9 V���<����)	* =/} 

�^� к��� �,-�� ��� 9-����* .�� �-�+ V���<������ к�:-���� 900�� ��х�� અ�- 

z���� к��,��� ]��	 к�����. 
   

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "12" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
        

૩૧ 

Xહસાબ 

સૌરા�� �િુનવસ�ટ� અિધિનયમની કલમ 19(I) અ�વયે તા. ૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમા ં

આવેલ િસ�ડ�ક�ટના ંસ\યો પૈક� પાચં સ\યોને ઓડ�ન�સ 41(III) kજુબ ફાઇના�સ સિમતીના ં

સ\યો તર�ક� િન�Zુત કરવા બાબત. 
  

 સૌરા�� �િુનવસ�ટ� અિધિનયમની કલમ 19(I) અ�વયે તા. ૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમા ં

આવેલ િસ�ડ�ક�ટના ંસ\યો પૈક� પાચં સ\યોને ઓડ�ન�સ 41(III) kજુબ ફાઇના�સ સિમતીના ં

સ\યો તર�ક� િન�Zુત કરવાના ંથાય છે. ઓડ�ન�સ 41(I) અ�વયે 2ુલપિત3ી તથા  ઓડ�ન�સ 

41(II) અ�વયે 2ુલનાયક3ી હોદાની &એ ફાઇના�સ સિમતીના સ\યો છે. આ ઉપરાતં ગત 

ફાઇના�સ સિમતીમા ંનીચે kજુબના પાચં સ\યો હતા. 
  

 (૧)   3ી નેહલભાઈ Sકુલ   (૨)   ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર� 

(૩)   ડો. િવજયભાઈ પટ�લ  (૪)   ડો. ધરમભાઇ કાબંલીયા 

(૫)   ડો. t.સી.ભીમાણી 
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 તા.૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમા ં આવેલ િસ�ડ�ક�ટના ં સ\યો પૈક� પાચં સ\યોને ફાઇના�સ 

સિમતીમા ંિન�કુત કરવા આગામી િસ�ડ�ક�ટમા ંkકુ�એ. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
        

૩૨ 

પર�8ા-૩,૪ 

B:પxની MSSBેસમા ં પહeચાડવા તથા B:પxોના સીલબધં પેક�dસ પર�8ા ક��³ અથવા 

ર�િસિવPગ સે�ટર પર પહeચાડવા માટ�B:પxની Rળવણી સભંાળ માટ� આપવામા ંઆપવામા ં

આવતા વળતરમા ંવધારા jગે. 

  
 

(1) સિવનય સાથ જણાવવાVુ ં ક�,B:પxની MSSBેસમા ં પહeચાડવા તથા 

B:પxોના સીલબધં પેક�dસ પર�8ા ક��³ અથવા ર�િસિવPગ સે�ટર પર પહeચાડવા 

માટ� જતા ં આવતા શૈ8�ણકકમ�ચાર� તથા �બન શૈ8�ણક કમ�ચાર�ને એક Xદવસના 

પ¾ાવાળાને &|. ૧૫૦/- તથા અ�ય iટાફને &|. ૨૦૦/- B:પxની Rળવણી સભંાળ 

માટ� આપવામા ંઆવે છે, M વળતરનો વધારો કરવો આવµયક છે. 

અગાઉ પર�8ા rનુઃkLુયાકંન કરાવવા માટ�ની ઉતરવહ�ઓ લઈને જતા ં

આવતા કમ�ચાર�ઓનો આ વળતરનો પ¾ાવાળાને એક Xદવસના &|. ૧૫૦/- માથંી &|. 

૩૦૦/- તથા અ�ય કમ�ચાર�ઓને &|. ૨૦૦/- માથંી &|. ૪૦૦/- વધારો કર�લ છે.આ 

વધારો પર�8ા િવભાગ-૨ ની ઉતરવહ�ઓ માટ� પણ લાv ુપાડવાનો રહ�. 

 B:પx MSSBેસમાતંથા સીલબધં B:પxોના પેક�dસ પર�8ા ક��³ અથવા 

ર�િસિવPગ સે�ટર પર પહeચાડવાની કામગીર� �બુજ ગોપનીય હોય તેમજ હાલમા ં

`કુવવામા ંઆવ�ુ ંજવાબદાર�Vુ ંવળતર ઘણા સમય પહ�લા {ધુાર�લ હોય `કુવવામા ં

આવતા આ વળતરમા ંવધારો કર� આપવા અથ[ ર]ુ. તેમજ પર�8ા rનુઃkLુયાકંન 

િવભાગની વળતર {ધુારા jગેની તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ની નeધ ઉપર માન. 

2ુલપિત3ી wારા આપવામા ં આવેલી મ]ુંર� પણબહારગામ જતા ં કમ�ચાર�ઓ માટ� 

િસ��ડક�ટમા ંિવચારણા અથ[ ર]ુ.....  
   

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N� .,��� ��.28/06/2018��* �<+ 

�}��� :��[� E�c<��� �
�
���* �56 к���. 
 

૩૩ 

પી.t.ટ�.આર 

Statute 118 (IV) અને Statute 118 (VI) ની જોગવાઈ અVસુાર બોડ� ઓફ �િુનવસ�ટ� 

ટ�ચીગમા ંસ\યોની િન�Zુતી jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
 

 નોધ : -  )૧(  Statute 118 (IV)  One member nominated by the syndicate 

    

  )2(  Statute 118 (VI)  Not more than three Heads of Departments    
    from amongst themselves representing different faculties to be   
    nominated by the syndicate. 
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૩૪ 

પી.t.ટ�.

આર. 

સૌરા�� �િુનવિસટ�ના University Grants Commission (Minimum Standards and 

Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 અVસુાર નવા 

ઘડાયેલ ઓડ�ના�સમા ંજ&ર� iપ�ટતા થવા બાબત. 
        

 નeધ : -  ભારત સરકારના રાજપxમા ંBિસ}ધ થયા અVસુાર �.ુt.સી.Vુ ંપીએચ.ડ�. jગેVુ ં

ર�=�લેુશન-૨૦૧૬ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૬થી અમલમા ં આવેલ છે. આ ર�=�લેુશન 

અVસુારનો �િુનવિસટ�નો ઓડ�ના�સ તા:-૨૫/૦૧/૨૦૧૭થી અમલમા ંઆવેલ છે. 

�.ુt.સી.ના આ ર�=�લેુશન તથા �િુનવિસટ�ના ઓડ�ના�સની નકલ પXરિશ�ટ 

તર�ક� સામેલ છે. 
 

 �.ુt.સી.ના પી.એચ.ડ�. jગેના ૨૦૧૬ના ર�=�લેુશનની કલમ ૧૦ અને 

કલમ ૧૧ની જોગવાઈઓ નીચે kજુબ છે. 
        

 કલમ -૧૦ "Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by colleges for 
getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programmes: 

 

10.1 Colleges may be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. programmes only if 

they  satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure 

and  supporting administrative and research promotion facilities as per these 

Regulations. 

 

10.2 Post-graduate Departments of colleges, Research laboratories of Government 

of India/State Government with at least two Ph.D. qualified teachers/scientists/other 
academic staff in the Department concerned along with required infrastructure, 

supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations, 

stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. 

programmes. Colleges should additionally have the necessary recognition by the 

Institution under which they operate to offer M.Phil/Ph.D. programme. 

 

10.3 Colleges with adequate facilities for research as mentioned below alone shall 

offer M.Phil./Ph.D. programmes: 

 

10.3.1 In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories 

with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision 

for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential 

software, and uninterrupted power and water supply; 

 

10.3.2 Earmarked library resources including latest books, Indian and International 

journals, e-journals, extended working hours for all disciplines, adequate space for 

research scholars in the Department/library for reading, writing  and storing study and 

research materials; 
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10.3.3 Colleges may also access the required facilities of the neighbouring 

Institutions/Colleges or of those Institutions/Colleges/R&D laboratories/ which have 

the required facilities". 

        

 કલમ -૧૧ "Treatment of Ph.D./M.Phil. through Distance Mode/Part-time: 

 

11.1 Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or 

Regulation, for the time being in force, no University, Institution, Deemed to be a 

University and College shall conduct M.Phil. and Ph.D. programmes through distance 

education mode. 

 

11.2 Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the 

extant Ph.D. Regulations are met". 
        

 ઉપરોZત બ�ે કલમોનો ઉLલેખ અને તેને અV&ુપ જોગવાઈ �િુનવિસટ�ના ૨૦૧૭ના 

પીએચ.ડ�. jગેના ઓડ�ના�સમા ંકરવામા ંઆવેલ નથી. 
        

 હાલમા ંિવિવધ ભવનો wારા યોજવામા ંઆવેલ ડ�.આર.સી. અને cયારબાદ કરાવવામા ંઆવેલ 

કોષ�વક� બાદ પીએચ.ડ�.ના િવ·ાથ�ઓના નeધણી માટ�ના આવેદનપxો આ િવભાગને 

મળવામા ંછે અને આ નeધણી આવેદનપxોની ચકાસણી આ િવભાગ wારા હાથ ધરવામા ંઆવે 

છે Mમા ંમાÅમુ પડ�લ છે ક� �િુનવિસટ� ભવનના અ}યાપકો િસવાય �િુનવિસટ� સલં=ન �.ુt. 

કોલેજોના અ}યાપકો, �િુનવિસટ� મા�ય પી.t.સiંથાના અ}યાપકો અને �િુનવિસટ� મા�ય 

અViુનાતક સશંોધન ક��³ોના અ}યાપકો હ�ઠળ પણ પીએચ.ડ�.નો અ\યાસ કરાવવા માટ�ના 

નeધણી આવેદનપxો ર]ુ કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

 �.ુt.સી. ર�=�લેુશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ Bમાણે કોલેજના પી.t.િવભાગ અને ક��³ ક� રા|ય 

સરકારની સશંોધન Bયોગશાળા ખાતે બે bયYZતનો પીએચ.ડ�. ના ગાઈડ થવા માટ�ની 

લાયકાત ધરાવતો iટાફ, જ&ર� માળખાXકય {િુવધાઓ અને ર�=�લેુશનમા ં જણાbયા 

અVસુારની સશંોધન માટ�ની જ&ર� {િુવધાઓ ઉપલÖધ હોય તો તેવી કોલેજ અને ક��³ ક� 

રા|ય સરકારની સશંોધન Bયોગશાળાને પીએચ.ડ�.નો અ\યાસyમ ચલાવવા માટ� મા�યતા 

આપવાની જોગવાઈ કરવામા ં આવેલ છે. તદઅVસુાર આ �િુનવિસટ� wારા પીએચ.ડ�.નો 

અ\યાસyમ ચલાવવા માટ� કોઈ કોલેજના પી.t.િવભાગ ક� ક��³/રા|ય સરકારની સશંોધન 

Bયોગશાળાને મા�યતા આપવામા ંઆવેલ નથી. 
        

 �.ુt.સીના ર�=�લેુશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૧ Bમાણે ડ�iટ�સ એ|�કુ�શન મોડમા ંપીએચ.ડ�.નો 

અ\યાસyમ ચલાવવાની મનાઈ ફરમાવવામા ં આવેલ છે માટ� આ અ\યાસyમ ર�=�લુર 

મોડમા ં જ ચલાવવો આવµયક છે. પાટ� -ટાઈમ પીએચ.ડ�.નો અ\યાસyમ ર�=�લેુશનની 

કલમોVુ ં પXરપાલન થ�ુ ં હોય તો મા�ય ગણવામા ં આવેલ છે. �.ુt.સી.ની તા:-

૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ wારા કરવામા ં આવેલ iપ�ટતા અVસુાર પીએચ.ડ�.નો 

અ\યાસyમ પાટ�-ટાઈમ અથવા Kલ-ટાઈમ કરવામા ંઆવેલ હોય તો જ તેને ર�=�લુર મોડમા ં
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ગણવામા ં આવશે. ડ�iટ�સ મોડમા ં મેળવેલ પીએચ.ડ�.ની પદવી મા�ય રાખવામા ં આવશે 

નXહ. સદરIુ પ×Öલક નોXટસની નકલ પXરિશ�ટ તર�ક� સામેલ છે. 
        

 (૧) �.ુt.સી ર�=�લેુશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ }યાને લઈ �િુનવિસટ� ભવનો ખાતે સેવા 

બRવતા ંમાગ�દશ�કો હ�ઠળ કલમ-૧૧ અને તા:-૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ અVસુાર 

પાટ�  ટાઈમ િવ·ાથ� તર�ક� નeધણી કરવી ક� Øલ ટાઈમ િવ·ાથ� તર�ક� નeધણી કરવી તે jગે 

iપ�ટતા થવા િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 (૨) �.ુt.સી ર�=�લેુશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ }યાને લઈ �િુનવિસટ� ભવન િસવાયના 

માગ�દશ�કો હ�ઠળ િવ·ાથ�ઓની નeધણી કરવી ક� ક�મ ? તે jગે iપ�ટતા થવા િવચારણા 

કરવા બાબત. 
        

 (૩) �િુનવિસટ� ભવન િસવાયના માગ�દશ�કો હ�ઠળ િવ·ાથ�ઓની નeધણી કલમ-૧૧ અને        

તા:-૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ અVસુાર પાટ�  ટાઈમ િવ·ાથ� તર�ક� નeધણી કરવી ક� 

Øલ ટાઈમ િવ·ાથ� તર�ક� નeધણી કરવી તે jગે iપ�ટતા થવા િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� ��.�.��. ����	9-ш� 2011�� к9� 1.2, 5 અ�- 

10.1 i���- 9A �	
��
��� �����* c�+ N_��� અ�- �	
��
��� �*9�� к<9-+��* 

c�+ N_��� ��,�Tш�к 
ш[к< ��0} 
���/�V�� ���W� ����	9� �<���* к�����* 

.��� ��� �- અ)	��� + ����	9� �<���* к���. 
 

(��� : �	
��
��� w��� к<A અ'���&�< E�=��� �<���* ]9������* .��� �/�.) 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� 
���/�V�� Pre Ph.D. Viva��* =/}, 

к<|��к�) 	* .�<+� Ph.D. Viva��* �����* અi�[(��- _W к��� �,-�� N�N�<�� �*T�U 


�W�� к��� �,- ��]- y	+N�� к
����� �]�� к���. 

 (1) g<. g��:
�R� ]���W 

 (2) �O. �-�	9��A >:�W�  

 (3) �O. ,���ш��A ����W� 

 (4) �O. �����A ����)	+ 

 (5) �O. 
��9��A :���� 

 (6) �O. ��T���A N��<� 

        

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "14" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
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૩૫ 

પી.t.ટ�.

આર. 

સૌરા�� �િુનવિસટ�ના �.ુt.સી. (Minimum Standards and Procedure for Award of 

M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulation, 2009 અVસુાર ઘડાયેલ ઓડ�ના�સ, �.ુt.સી. 

ર�=�લેુશનની કલમ-૫ અને �.ુt.સી.ની તા:-૬/૭/૨૦૧૫ની iપ�ટતા }યાને લઈ 

િવ·ાથ�ઓએ પીએચ.ડ�. �.ુt.સી.ના 2009ના ર�=�લેુશન અVસુાર કર�લ છે તે મતલબના 

Bમાણપx આપવા િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નeધ : -  સૌરા�� �િુનવિસટ�માથંી �.ુt.સી.ના પીએચ.ડ�. jગેના ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશન 

અVસુારના ઘડાયેલ ઓXડÙના�સ હ�ઠળ નeધાયેલ અને પીએચ.ડ�.નો અ\યાસ rણૂ� 

કર�લ હોય તેવા િવ·ાથ�ઓ હાલમા ંતેઓને નોકર� માટ� અરt કરવાની હોય તેઓએ 

પીએચ.ડ�. �.ુt.સી.ના પીએચ.ડ�. jગેના ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશન અVસુાર કર�લ છે તે 

મતલબVુ ંBમાણપx આપવા માટ� ર]ુઆત કર� છે. 
        

  �.ુt.સી.ના ૧ ]ૂન ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશનની કલમ ૫ અVસુાર ડ�iટ�સ એ|�કુ�શન 

મોડમા ંપીએચ.ડ�.નો Bો°ામ ચલાવી નહ� શકાય તેવી iપ�ટતા કરવામા ંઆવી છે. 

�િુનવિસટ� ઓડ�ના�સમા ં પીએચ.ડ�.ના Bો°ામનો કોઈ મોડ દશા�વવામા ં આવેલ 

નથી. 
        

  �.ુt.સી.ના પીએચ.ડ�. jગેના ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશન બાબતે �.ુt.સી. wારા તેના            

તા:-૦૬/૦૭/૨૦૧૫ના પxથી iપ�ટતા કરવામા ં આવેલ છે તે અVસુાર 

પીએચ.ડ�.ના માગ�દશ�ક �િુનવિસટ� ક� �િુનવિસટ� સલં=ન પી.t.કોલેજ/સiંથાના 

ર�=�લુર ફ�કLટ� મે�બર હોવા જોઈએ અને માગ�દશ�ક �િુનવિસટ� ક� �િુનવિસટ� 

સલં=ન પી.t.કોલેજ/સiંથાના ર�=�લુર ફ�કLટ� મે�બર ન હોય તો તે �.ુt.સી.ના 

પીએચ.ડ�. jગેના ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશનનો ભગં ગણાશે. આ iપ�ટતાની Rણ 

�િુનવિસટ�ના ભવનોના અ}ય83ીઓને, સલં=ન કોલેજોના આચાય�3ીઓને તથા 

મા�ય સiંથાઓના વડા3ીઓને અમલ કરવા માટ� આ િવભાગના તા:-

૨૮/૦૭/૨૦૧૫ના પXરપx wારા કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

  �િુનવિસટ�ના પીએચ.ડ�. jગેના ઓડ�ના�સની કલમ ૧૧મા ં િવ·ાથ�ઓને 

�.ુt.સી.ના પીએચ.ડ�. jગેના ૨૦૦૯ના ર�=�લેુશનની જોગવાઈઓ અVસુાર 

પીએચ.ડ�. કર�લ છે તેlુ ંBમાણપx આપવાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

  �િુનવિસટ� ઓડ�ના�સમા ં પીએચ.ડ�. Bો°ામના મોડ jગે કોઈ iપ�ટતા ન હોય 

તેમજ ક�ટલાકં િવ·ાથ�ઓએ પોતાનો પીએચ.ડ�.નો અ\યાસ �િુનવિસટ� સલં=ન 

�.ુt. કોલેજોમા ંઅને �િુનવિસટ� મા�ય અViુનાતક સશંોધન ક��³ોમા ંફરજ બRવતા ં

માગ�દશ�કો હ�ઠળ rણૂ� કર�લ છે તેવા ં િવ·ાથ�ઓને �.ુt.સી.ના પીએચ.ડ�. jગેના 

૨૦૦૯ના ર�=�લેુશનની જોગવાઈઓ અVસુાર પીએચ.ડ�. કર�લ છે તેlુ ં Bમાણપx 
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આપlુ ંક� ક�મ ? તે બાબત પર િવચારણા કરવા બાબત. 
        

  RDC સમયે ]ુદા ]ુદા માગ�દશ�ક3ીઓ પાસેથી ઉપલÖધ જ=યાઓની માXહતી પી.t. 

િવભાગ wારા મગંાવી મા�ય Ph.d. માગ�દશ�ક3ીઓની યાદ� અને ઉપલÖધ બેઠકોની 

માXહતી પી.t. િવભાગ wારા ભવનને rરૂ� પાડવામા ંઆવે છે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� �	
��
��� w��� Ph.D. ����	9� �<���* + ]9������* 

.�- 1- અ�- ��,�Tш�к<�� c�}�W� �	.�.��.��* 
���< y	+N к�����* .�- 1- �- i���- 

9-�� V�������* Ph.D. ����* к�����* .�-9� +<,��A અ)	��� к������� к���. 
        

 (��� : L:�<к� N�N�  :E�
ш�� "15" ���к� . ��/- ���-9 1-) 
        

૩૬ 

મહ�કમ-બ 

સૌરા�� �િુનવિસટ�મા ં કો��ાZટ બેઇઝ કમ�ચાર�ઓની સ�ંZુત સહ�થી તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૮ની 
પગાર વધારાની ર]ૂઆત તેમજ તેમની તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૮ ની ખાનગી એજ�સીમા ં�ા�સફર 
ન કરવાની ર]ૂઆત મળેલ છે. 

        

 ઉપ�ુ�Zત બાબત }યાને લઇ ]ુદા]ુદા િવભાગો/ભાવનો/સે�ટરમા ંકામ કરતા કો��ાZટ બેઇઝ/ 

િનlતૃ/સેLફ ફાઈના�સ/iક�મના કમ�ચાર�ના મહ�નતાણાના દરમા ંવધારો કરવા તથા તેમની 

સેવા આઉટસોિસÚગ એજ�સી મારફત લેવામા ંઆવે છે તે બાબતે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નeધ:- ૧. કો��ાZટ બેઇઝના પગાર વધારાની સિમિતએ પોતાના તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫ના 
અહ�વાલમા ંિસ�ડ�ક�ટને નીચે kજુબની પણ ભલામણ કર�લ છે. 

"સદર મહ�નતાણા સદંભ[ અગામી ડ�સે�બર-૨૦૧૭ મા ંસમી8ા કરવી". 
        

   મહ�કમ િવભાગના તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬ ના પXરપx ન.ંમહ�કમ 

/બ/૭/૧૧૪૩/૨૦૧૭ થી કો��ાZટ બેઈઝ/િનlતૃ/XફZસ પગાર�/સેLફ 

ફાઈના�સ/iક�મના કમ�ચાર�ઓના તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૭% નો વધારો 

ઉપરાતં ૦૩ વષ� થયે ૫૦૦ &િપયા, ૬ વષ� થયે ૧૦૦૦ &િપયા અને ૯ વષ� 

rણૂ� થયે ૧૫૦૦ &િપયાનો વધારો કરવામા ંઆવેલ છે. 
        

   હાલ કો��ાZટ બેઈઝ/ XફZસ પગાર�/ િનlતૃ/સેLફ ફાઈના�સ/iક�મ ના 

કમ�ચાર�ઓની યાદ� પXરિશ�ટ તર�ક� આ સાથે સામેલ છે. 
        

  ૨. હાલ �િુનવસ�ટ�મા ં૧૧ માસના કરાર આધાXરત jદાM  ૪૧૨ Mટલો છે Mમા ં

સેLફ ફાઈના�સ ધોરણે તથા પXર8ા ~લેસમે�ટ એ�ડ ટ��પર�ર� iટાફ પે ખાતે 

Mમનો ખચ� ઉધારવા મા ંઆવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે . 
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   vજુરાત સરકાર wારા િશ8ણ િવભાગના ઠરાવ yમાકં સરય /૧૩૧૧ 

/૮૬૭૨૪૦/ ખ તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૫ થી 2ુલ ૩૦ જ=યાઓ આઉટ સોસ�ગ થી 

ભરવાની મ]ૂંર� આપેલ છે M અ�વયે હાલ આ જ=યાની સેવાઓ આઉટ સોિસÚગ 

એજ�સી મારફત લેવામા ં આવે છે અને iટ�5�ટુર� બેનીફ�ટ પણ આપવામા ં

આવે છે. 
        

   તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ક� cયાર બાદ નવા આવનારા iટાફની સેવા આઉટ સોિસÚગ 

એજ�સી મારફત  લેવામા ંઆવે છે. 
        

   કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠનના એકટ ૧૯૫૨ kજુબ ૨૦ ક� તેથી વ¬ ુ

કમ�ચાર�ઓ કોઈપણ સiંથા મા ં કાય� કરતા હોય તેમVુ ં Bોિવડ�ટ ફંડ કાપlુ ં

ફરtયાત છે . એZટ મા ંનીચે kજુબ જોગવાઈ છે. 
        

   "The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act,1952 is  
applicable to any  factory / establishment employing 20 or more employees 
directly or indirectly through a Contractor. Workers employed in such  
establishment are provided the  following Social Security benefits undr the 
Act: 
 
 01 Provident Fund under the Employees provident Fund          
  Scheme,1952 
 
 02 Pension under the Employees Pension Scheme,1995 
 
 03 Insurance under the Employees Deposit Linked Insurance  
  Scheme,1976" 

        

   કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠન wારા Üતૂકાળ મા ં �િુનવસ�ટ� wારા કો��ાZટ 
બેઇઝ iટાફ Vુ ં Bોિવડ�ટ ફંડ ના કપા� ુ ં હોય તે ચાÅ ુ કરવા jગે નોટ�સ 
પાઠવેલ છે અને તેમણે તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ {ધુીના 
સમયગાળા દર�યાન ના કો��ાZટ બેઇઝ iટાફના Bોિવડ�ટ ફંડની સiંથા 
ફાળાની રકમ કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠનને જમા કરાવવા Rણ કર�લ અને 
cયારબાદ તેમણે વખતો વખત આ બાબતે &બ& ક� અપીલ wારા તે jગે Sુ ં
કાય�વાહ� કર�લ છે તે જણાવવા Rણ કર�લ છે. હાલ આ બાબત કમ�ચાર� 
ભિવ�ય િનિધ સગંઠન ખાતે પડતર છે.  

        

   આ બાબત �િુનવિસટ�ની તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ની ફાઈના�સ કમીટ� સમ8 
kકુવામા ંઆવેલ Mમા ંઠરાવ ન.ં૪ થી નીચે kજુબ ઠરાવવા મા ંઆવેલ છે. M 
િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ની સભાના ઠરાવ ન.ં૧૪ થી મ]ુંર કરવામા ં
આવેલ છે. 
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   " આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� �િુનવસ�ટ�ના કો��ાZટ બેઇઝ iટાફના Bોિવડ�ટ 

ફંડનો સiંથા ફાળો જમા કરાવવાનો અ\યાસ કરવા નીચેના xણ સ\યોની 

સિમિતની રચના કરવી અને તેનો Xરપોટ�  આbયા બાદ ફાઈના�સ સિમિતમા ં

િવચારણા અથ[ ર]ુ કરવી." 

        

   ફાઈના�સ સિમિત wારા િનમાયેલી xણ સ\યોની સિમિતની તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ 

ની બેઠકમા ંનીચે kજુબ િનણ�ય થયેલ છે. 
        

   "રા|ય સરકાર3ીમા ં બોડ�/િનગમો/કોપÃર�શન તથા iવાયત સiંથાઓમા ં

કો��ાZટના ધોરણે ટ��યોર બેઇઝ M જ=યાઓ ભરવામા ંઆવે તેના પગારમાથંી 

E.P.F. ની કપાત કરવા jગે કઈ Bથા અમલમા ં છે તે jગે રા|ય 

સરકાર3ીના સામા�ય વહ�વટ િવભાગ પાસે માગ� દશ�ન મેળવlુ"ં. 
        

   ઉપરોZત તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ની બેઠકમા ં થયેલ િનણ�ય kજુબ મહ�કમ 

િવભાગના તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૮ ના પx ન.ંમહ�કમ/બ/૬/૧૧૫/૨૦૧૮ થી 

િશ8ણ િવભાગ, ગાધંીનગર પાસે માગ�દશ�ન માગંવામા ં આવેલ છે, M 

સરકાર3ી ક8ાએ હાલ િવચારાધીન છે. દર�યાનમા ં તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ની 

ફાઈના�સ સિમિતમા ંનીચે kજુબની ચચા� કરવામા ંઆવેલ હતી. 
        

   બાધંકામ િવભાગમા ં િસÉXુરટ�નો કો��ાZટ આઉટસોિસÚગ એજ�સીને આપવામા ં
આવેલ Mમા ંએજ�સી કોઈ િસÉરુ�ટ� ગાડ�V ુ ંBોિવડ�ટ ફંડ જમા ન કરાવવાના 
Xકiસામા ંકમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠન wારા નોટ�સ આપવામા ંઆવેલ અને 
વખતો વખત કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠન wારા XહયXરPગ પણ રાખવામા ં
આવેલ. તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠન wારા 
સૌરા�� �િુનવિસટ�Vુ ં બÝક એકાઉ�ટ પણ િસઝ કરવામા ં આવેલ બાદમા ં આ 
સદંભ�મા ં �િુનવિસટ� wારા નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�મા ં તેમા ં iટ� મેળવવામા ં
આવેલ નામદાર vજુરાત હાઈકોટ�મા ંપણ આ ક�સ પડતર છે. 

        

   તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ ની ફાઈના�સ સિમિતની આઇટમ ન.ં૫ મા ં નીચે kજુબ 
ઠરાવ થયેલ છે. 

        

   "આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કમીટ�ના અહ�વાલની નeધ લેવી. 
 
આથી વ¬મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� �િુનવસ�ટ�મા ં સાઈ િસÉXુરટ� wારા 
Üતૂકાળમા ં બRવવામા ં આવેલી કામગીર�મા ં EPF મા ં જ&ર� રકમ જમા ન 
કરાવવાના કારણે EPF કચેર� wારા તાMતરમા ંકરવામા ંઆવેલ કાય�વાહ�થી M 
B:ો ઉપYiથત થયેલ છે તે }યાને લેતા નીચે kજુબ િનણ�ય ઠરાવવામા ંઆવે 
છે. 
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  ૧. 
 

�િુનવિસટ� ખાતે કો��ાZટ બેઇઝ  �બન શૈ8�ણક ફરજ બRવતા (િનlતૃ 
િસવાયના) ~લેસમે�ટ કમ�ચાર�ઓની સેવા આઉટ સોસÞગ એજ�સી મારફત 
લેવી. 

        

  ૨. હાલ આ કમ�ચાર�ઓને M પગાર મળતો હોય તે અથવા લßતુમ વેતન બે પૈક� 

M વ¬ ુહોય તે પગાર િનયત કરવો. 
        

  ૩. ઉપરોZત (૨) મા ં દશા�વેલ `કુવણામાથંી િનયમાVસુારથી Statutory કપાતો 

કરવી અને સiંથા ફાળાની રકમ એજ�સી મારફત કમ�ચાર�ના EPF  ખાતામા ં

જમા થાય તે {િુનિàત કરlુ.ં 
        

  ૪. કો��ાZટ બેઇઝ કમ�ચાર�ઓના પગાર {ધુારણા સબંધેં સદરIુ બાબત પણ 

િવચારણામા ંલેવી. 
        

  ૫. �િુનવિસટ� ખાતે ફરજ બRવતા કો��ાZટ બેઇઝ િશ8ણ કમ�ચાર�ઓના 

પગારમાથંી EPF એZટની જોગવાઈ અVસુાર આવµયક હોય તો Statutory 

Minimumકપાતો કરવી અને સiંથા ફાળાની રકમ �િુનવિસટ�એ ભોગવવી અને 

EPF ખાતામા ંતે રકમ જમા થાય તે {િુનિàત કરlુ.ં 
        

   આથી વ¬મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� સદરIુ બાબતનો તાcકા�લક અમલ કરવા 

િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ અમલ કરવો". 
        

   કમ�ચાર� ભિવ�ય િનિધ સગંઠનને તેમના તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ના પxમા ંનીચે 

kજુબ Rણ કર�લ છે. 
        

   Your attention is also invited to provisions of Section 32 of the Civil 
Procedure Code where by the undersigned can initiate any of the following 
process to  enforce to production of summoned records and the attendance of 
the responsible persons of the establishment in 7A proceedings: 

        

   "32 The Court May compel the attendance of any persons to whom a 
summons has been issued under Section 30 and for that purpose may: 

        

    (A) Issue a warrant for arrest 
 (B) Attach and sell his property 
 (C) Impose a fine upon him (not exceeding Five  Thousand  
 Rupees) 
 (D) Order him to furnish security for his  appearance and  
 default commit him to Civil Prison. 

        

   સૌરા�� �િુનવિસટ�મા ં]ુદા]ુદા િવભાગો/ભવનો/સે�ટરમા ંકામ કરતા કો��ાZટ 

બેઇઝ/સેLફ ફાઈના�સ/iક�મના કમ�ચાર�ઓની તા.૧૬-૦૫-૨૦૧૮ થી 

આઉટસોિસÚગ એજ�સી મારફત સેવા લેવામા ંઆવે છે. 
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૩૭ 

મહ�કમ-બ 

નવી વિધત પે�શન યોજના jગે (૧) અગાઉ ઘડવામા ં આવેલ iટ�5�ટુ-૨૨૦ રદ કર� 

નવેસરથી iટ�5�ટુ-૨૨૦ ઘડવા બાબત તથા (૨) નવી વિધત પે�શન યોજના હ�ઠળના 

કમ�ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓને kcૃ�-ુસહ-િનlિૃn °ે5�ઈુટ�નો લાભ આપવા બાબતે iટ�5�ટુ-૨૨૦ 

A ઘડવા બાબત. 
  

 નeધ:- (૧) vજુરાત સરકાર3ીના નાણા ંિવભાગના તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ ના ઠરાવ yમાકં: 

નપન-૨૦૦૩-tઓઆઈ-૧૦-પી kજુબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ના રોજથી ક� 

cયારબાદ િનમ�ુકં પામનાર કમ�ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓને (શૈ8�ણક અને �બન 

શૈ8�ણક) નવી નp� કર�લ વિધત પે�શન યોજના (New Defined 

Contributory Pension Scheme) ફરtયાત ર�તે લાv ુપડ� છે. આ ઠરાવમા ં

આ યોજના સદંભ[ કરવામા ંઆવેલ જોગવાઈઓ દશા�વવામા ંઆવેલ છે. 
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   આ �િુનવસ�ટ�મા ંતા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ના રોજ ક� cયારબાદ િનમ�ુકં પામેલ ક� 

પામનાર કમ�ચાર�ઓને ઉZત નવી વિધત પે�શન યોજના (New Defined 

Contributory Pension Scheme) લાv ુપાડવા માટ� તા.૦૨/૧૨/૨૦૦૬ ના 

રોજ મળેલ સેનેટની ખાસ સભામા ં iટ�5�ટુ-૨૨૦ નીચેના iવ&પે મ]ુંર 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
    

   Statute-220 (M ઘડવામા ંઆવેલ છે) (M હવે રદ કરવાનો થાય છે) 

Notwithstanding anything contained elsewhere for the University 

employees who has joined the service of this University as a new employee 

after 1-4-2005 shall be governed under the New Defined Contribution 

Pension Scheme according to the provision of Government Resolution 

No.NPN-2004-GOI-10-P Dt.18-3-2005 and as amended by Government of 

Gujarat from time to time. For the purpose of this Statute,the provision of 

Statute No.159,160,161,162,163,164,165,,165-A,166,167, 167-A,168,169, 

170,171, 172,173,218,and 219 be modified accordingly. 
    

   ઉપ�ુ�Zત iટ�5�ટુ મ]ુંર કરવા માટ� અxેથી  માનનીય 2ુલાિધપિત3ીને 

દરખાiત કરવામા ં આવેલ છે. આ jગેની છેLલી Yiથિત kજુબ માનનીય 

2ુલાિધપિત3ીના કાયા�લયમાથંી તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૨ના પxથી અ°સ�ચવ3ી, 

િશ8ણ િવભાગ,ગાધંીનગરનો અ�ભBાય માગંવામા ંઆવેલ છે. 
    

   ઉપરની હક�કતે હ]ુ {ધુી ઉZત iટ�5�ટુમ]ુંર થયેલ નથી. અxેથી તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ ઉપ�ુ�Zત iટ�5�ટુ-૨૨૦ મા ં M iટ�5�ટુ-૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧, 

૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૫-એ, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૭-એ, ૧૬૮, ૧૬૯, 

૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૨૧૮ અને ૨૧૯મા ં તે kજુબ {ધુારા કરવાVુ ં

{ચૂવવામા ંઆવેલ છે પરં� ુઆ iટ�5�ટુસ તેના હ�� ુમાટ� iવતxંતા ધરાવે છે 

અને તેથી તે નવી નp� કર�લ વિધત પે�શન યોજના (New Defined 

Contributory Pension Scheme) સાથે {સુગંત થ� ુ ં નથી, કારણક� ઉZત 

iટ�5�ટુમા ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ પહ�લા પરં� ુ તા.૧૯/૦૨/૧૯૮૫ {ધુીમા ં

�િુનવિસટ�ની નોકર�મા ં જોડાયા છે. તેઓ માટ� Bોિવડ�ટ 

ફંડ,°ે5�ઈુટ�,લોન,jિતમ ઉપાડ, ]ૂની પે�શન iક�મ ઈcયાદ� માટ� 

જોગવાઈઓ કરવામા ંઆવેલ છે. તેથી તેમા ંનવી વિધત પે�શન યોજનાના 

સદંભ� {ધુારા થઇ શક� નહ� કારણ ક� આ નવી વિધત પે�શન યોજના 

�બલ2ુલ નવા iવ&પની છે Mમા ં iતર-૧ (Tier-I) અને iતર-૨ (Tier-II) 

kજુબ ફાળાની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે 
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   iતર-૧ મા ં ફાળો આપવો ફરtયાત છે. જયાર� iતર-૨ વૈક�Lપક અને 

કમ�ચાર�ઓના iવિવવેક પર આધાXરત છે. ઉપરાતં iતર-૨ ની પTિત હમણા ં

ચાÅ ુકરવામા ંઆવશે નહ� તેlુ ંઉપ�ુ�Zત ઠરાવમા ંદશા�વવામા ંઆવેલ છે. 
    

   ઉપરની િવગતે તા.૦૨/૧૨/૨૦૦૬ના રોજ મળેલ સેનેટની સભામા ંStatute-

220 M iવ&પે થયેલ છે, તેમા ં {ચૂવવામા ંઆવેલ iટ�5�ટુ ન.ં૧૫૯, ૧૬૦, 

૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૫-એ, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૭-એ, ૧૬૮, 

૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૨૧૮ અને ૨૧૯ મા ં {ધુારા કરવા જ&ર� 

નથી. આથી iટ�5�ટુ-૨૨૦ નીચે kજુબ ઘડવાનો રહ�. 

   Statute-220 (M ઘડવાપાx થાય છે) 

 Notwithstanding anything contained elsewhere for the University 

employees both teaching and non-teaching who have joined the service of 

this University as a new employee on or after 1-4-2005 shall    be governed 

under the New Defined Contributory Pension Scheme according to the 

provision of Government Resolution No.NPN-2003-GOI-10-P Dt.18-3-2005 

and as amended by the  Government of Gujarat from time to time. 
    

   ઉપરની હક�કતે માનનીય 2ુલાિધપિત3ીને મોકલવામા ંઆવેલ iટ�5�ટુ-૨૨૦ 

રદ કરવાનો થાય અને ઉપર દશા�bયા kજુબ iટ�5�ટુ-૨૨૦ ઘડવાનો થાય. 
    

  (૨) બાદમા ં સરકાર3ીના નાણા િવભાગના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાવ 

yમાકં:નપન-૨૦૦૩-tઓઆઈ-૧૦ -પી થી રા|ય સરકારના નવી વિધત 

પે�શન યોજના (NPS) હ�ઠળના કમ�ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓને kcૃ�-ુસહ-િનlિૃn 

°ે|�ઈુટ�નો લાભ આપવા જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. 
    

   ઉપ�ુ�Zત જોગવાઈનો લાભ આ �િુનવસ�ટ�ના શૈ8�ણક અને �બન શૈ8�ણક 

કમ�ચાર�ઓ ક� Mઓને નવી વિધત પે�શન યોજના (NPS) હ�ઠળ િનમ�ુકં 

આપવામા ંઆવેલ છે તેઓને મળવાપાx બને. 
    

   આ jગેનો પણ નવો iટ�5�ટુ ઘડવાનો રહ� M iટ�5�ટુ -૨૨૦ A નીચે Bમાણે 

ઘડવાનો થાય. 
    

   STATUTE 220 A 
 
 The employees of this University both teaching and non-teaching 
who have joined the service under New Defined Contribution Pension 
Schem shall be governed by the Death cum Retirement Gratuity according 
to the provision of Government Resolution of Finance Department No.NPN-
2003-GOI-10-P, Dt.20-10-2017 and as amended by Government of Gujarat 
from time to time. 

    



E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx ~ 34 ~ 

  (૩) આ બાબતે તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ મળેલ િસ�ડ�ક�ટની સભાના ઠરાવ 

ન.ં૨૪ થી નીચે kજુબ ઠરાવ થયેલ છે. 
    

   " આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� ઉપરોZત દશા�bયાVસુાર Statute 220  

{ધુારવા અને નવા Statute 220 A મ]ુંર કરવા સેનેટને ભલામણ કરવી." 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� Tш��u��)	��� Statute 220  �	����� અ�- 

��� Statute 220 A �*5	� к��� �-�-��- �9��W к���. 
        

૩૮ 

મહ�કમ-બ 

ઓડ�ન�સ-૧૮૬ kજુબની �બન-શૈ8�ણક કમ�ચાર�ઓ માટ�ની રચાયેલ જોઇ�ટ ક�સLટ�ટ�વ 

કમીટ�મા ંઓડ�ન�સ-૧૮૬,૨(સી) હ�ઠળ િસ�ડ�ક�ટના ૩ સ\ય3ીઓ તથા ઓડ�ન�સ-૧૮૬ ૨ 

(ડ�) હ�ઠળ સેનેટના ૨ સ\ય3ીઓની િનમ�ુકં કરવા બાબત. 
        

 નeધ:- (૧) ઓડ�ન�સ ૧૮૬- ૨ (સી) મા ંનીચે kજુબ જોગવાઈ છે. 
"Three members of the Syndicate  nominated by the Syndicate each of 
whom shall function for a period of one years" 

    

  (૨) ઓડ�ન�સ ૧૮૬- ૨ (ડ�) મા ંનીચે kજુબ જોગવાઈ છે. 
"Two members of the Senet (Not being members of the Syndicate) 
niminated by the Syndicate each of whom shall funcation for a priod of 
one year" 

    

  (૩) આ િનમ�ુકં જોગવાઈ kજુબ એક વષ� rરુતી છે. 
    

  (૪) ગત વષ� દર�યાન નીચે kજુબના સ\ય3ીઓની િન�YુZત કરવામા ંઆવેલ. 


����к�� �'�(�V              �-�-� �'�(�V 

(૧) 3ી M.પી.Miવાની            (૧) ડો. {ભુાષ ડ�.મોર� 

(૨) 3ી હરદ�વિસPહ Rડ�R        (૨) ડો. રાMશ કાલર�યા 

(૩) 3ી અિન�ુ}ધિસPહ પઢ�યાર 
 

 
   

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N�- ���.8	9:
�(��- �~� .:��. 
    

૩૯ 

મહ�કમ-બ 

3ી દાનેવાર�યા અને અ�ય િવ�ુ}ધ સૌરા�� �િુનવિસટ� SCA No.3615/2014 ના `કુાદા સદંભ[ 

સરકાર3ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ નો પx ન.ંસરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ jગે 

િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 ���:- (1) ઉZત પxમા ં જણાવવામા ં આવેલ છે ક�  નામદાર હાઇકોટ�મા ં દાખલ થયેલ 

SCA No.3615/2014 3ી દાનેવાર�યા િવ�ુT સૌરા�� �િુનવસ�ટ�ના ક�સમા ં

તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ના `કુાદા અ�વયે િવભાગના સરખા yમાકંના 
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તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૮ના પxથી 3ી દાનેવાર�યાને `કુવ�ુ ંકરવા જણાવેલ હ� ુ.ં 

3ી દાનેવાર�યાને `કુવ�ુ ંન કરતા ક�ટ��~ટ દાખલ થયેલ છે. 
    

      �િુનવિસટ�ના Xહસાબો જોતા �િુનવસ�ટ� પાસે ૩૧ માચ� ૨૦૧૭ ના રોજ 

rણૂ� થતા વષ�ના jતે નીચે kજુબની રકમની બચત હોવાVુ ંજણાયેલ છે. 
    

   �к� N]� 

   &.૨,૩૨,૭૯,૫૯,૯૪૧ રોકાણ 

   &.૩૬,૯૧,૯૫,૮૬૯.૧૩ વણ-વપરાયેલી રા|ય સરકારની iપેિશયલ °ા�ટ 

   &. ૪,૨૨,૮૦,૦૬૮.૭૧ ડ�પોઝીટ 

   &.૨,૭૩,૯૪,૩૫,૮૭૮.૮૪ 2ુલ 

    

   તથા Xહસાબોનો વ¬ ુઅ\યાસ કરતા એ પણ }યાને આવેલ છે ક� Income-

Expenditure Account Bમાણે નીચે kજુબના પે�શન તથા °ે|�ઈુટ� 

`કુવવામા ંઆવેલ છે. 
    

   (1) Office Administrative Staff Rs.3001143 

   (2) Examination Staff Rs.46625 

   (3) 

 

P.G. Department Administrative Staff 

Salary 

Rs.110748 

 

   (4) Library Staff Rs.0 

   (5) Health Centre Rs.0 

    

   �િુનવસ�ટ� wારા આ જ=યા રા|ય સરકારની પરવાનગી િવના ભર�લ છે. Mથી 

3ી દાનેવાર�યા તથા અ�યોને પે�શન સXહતના તમામ લાભો �િુનવિસટ�એ 

`કુવવાના થાય એlુ ં અગાઉ પણ િવભાગના તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ના પxથી 

જણાવવામા ં આવેલ હ� ુ.ં Mનો આપની �િુનવિસટ� wારા આજ Xદન {ધુી 

અમલ કરવામા ં આવેલ નથી. આથી િવભાગ wારા 3ી દાનેવાર�યા તથા 

અ�યોને નામદાર હાઇકોટ�ના `કુાદા kજુબ �િુનવિસટ� wારા જ `કુવ�ુ ંકરવા 

આદ�શ કરવામા ંઆવે છે Mનો અમલ Xદન-૩ મા ંકર�ને અxે િવભાગને Rણ 

જણાવેલ છે. 
 

 
   

   આ કાયા�લય wારા  િશ8ણ િવભાગના તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ ના પxના સદંભ[ 

તથા નામદાર vજુરાત હાઇકોટ�ના `કુાદા સદંભ[ જ&ર� મ]ૂંર� આપવા િશ8ણ 

િવભાગ/ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:રની કચેર�,ગાધંીનગરને ઘણી જ દરખાiતો 

કરવામા ંઆવેલ છે પરં� ુસરકાર3ી તરફથી મ]ૂંર� મળેલ નથી. 
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   આ બાબત �િુનવિસટ�ની િસ�ડ�ક�ટની તા.૧૩-૦૩-૨૦૧૮ની સભામા ંિવચારણા 

માટ� kકુવામા ંઆવતા તેમા ંનીચે kજુબ ઠરાવ થયેલ છે. 
    

   ઠરાવ ન.ં૨૫ 

"આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કમ�ચાર�ઓને િનlિૃતના લાભો આપવા માટ�ની 

કોઈ જોગવાઈ �િુનવિસટ� પાસે ન હોય અને જોગવાઈ થઇ શક� તેમ પણ ન 

હોય માન. રા|ય સરકાર3ીને rનુઃ િવચારણા માટ� દરખાiત કરવી". 
    

   ઉપ�ુ�Zત ઠરાવના સદંભ[ પણ દરખાiત કરવામા ં આવેલ પરં� ુ સરકાર3ી 

તફથી આ બાબતે મ]ૂંર� મળેલ નથી. 
        

  �T��	* N�N��� 
�]��W� ��/ ������* .��� 8	9�\]� w��� ���)	* i��� 

T<�����* .�-9 �� 	* к� �*T\� � N�N�- ���T�� ��Aк<���� અ�������< к�� /�-9 1- 

અ�- ���. ��`� ��к��(� w��� a 6к�x	* к��� ���� �	к� к�� �-�< અ�9 к�� 03 

ET����* _W к��� +W��-9 1-. ? અ)	��� � к�����* .�- �< к������ Vc к<���< g¡ 

L:M=/� /ш-. 
 

 ��X N�N��� ,*��� અ�- ,�� 
�]��W���* ��- 0�������* .�- 1- к� �*T\� � 

к��]���V�� �-��V 
��
�� к��� �,- અ���-���� ���.��`� ��к��(��- T�х�=� 

к�����* .�-9 ? :�z�- ���.��`� ��к��(� w��� кA ���� +���V ���- ����-ш /A 

шк� �-� 1< ? �-�� h ¢K1� к�����* .���* �-�� (�,�-4��) ��E��� �<к9����* .�-9� 

��� :�*� 	 �- અ���- к<A �*56�� �}-9� � ��� અ�- �- +���V ���.��`� ��к��(� 

w��� �T к�����* .�-9� 1-. �	
��
����� 
���/�V�� �*{��, к<9-+<�� �*{��, ���<�� 

�*{�� �,-�� i���- 9-�� �	
��
���)	* к������W અ�-к,x	 ���� 1��* ��`� ��к��(� 

w��� �х�< �х� અ�-к +���V �T к�����* .�-9 1- અ�- �- к��W<�� .L� 

�<
��,��* ��i��/� :��[� c*���*/� �-��V 9-����* .�- 1- :�*� 	 
�q ¢
��� 9��< ?�� 

к� X-K�	A��, �_ :,�� �/� к���� �<�W- :-�ш� a 6к��� ���� �	
��
��� :��- к<A c*� 

� �<� અ�- ? +�� c*� �<� �- 
�
�� ��� 	 ���� �<� �-��*/� .�� 9��< a 6к�� шк�� 

�E� અ�- �	
��
��� w��� £���� �	
��
��� =��*�<}��*/� a 6к�����* .�-9 :W �/� 

અ�- �	
��
��� . .
/к ���W =��к��� шк� �-� :W � �<A ���.��`� ��к��(� w��� 

+ a	к�����* .�- �- ���� .X�h 6��к અ)	�<� к��<. 
 

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� �T��	* N�N�- ���T�� t	+��� ��Aк<����* 

�	
��
����< :[ �56 к��� ���� 
����� ;��<к��(��� �-��V 9-��. 
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૪૦ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ]ુદા ]ુદા અViુનાતક ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ�  કરાર આધાXરત  આસીiટ�ટ 

Bોફ�સર તર�ક� ફરજ  બRવતા અ}યાપકોની kદુત zેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આ~યાની માનનીય 2ુલપિત3ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

 ( નeધ  : - 

  

 &�    અi��:к(�)	* 

���    

���)	* ���    y	T� h 6W� /�� 

����х    

y	T�  9*N��� .��� ����х 

 ૧ હ�તલ પટોળ�યા મનોિવÄાન તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ 

 ૨ યશવતં હ�રાણી પxકાર�cવ તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ 

 ૩ Xફનલ ક5છ� �કડાશા� તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૮ તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯ 

 ૪ હ�ના બગડા ફામ�સી તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

 ૫ િBયા પટ�લ ફામ�સી તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮ તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ થી 

તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

 ૬ Xકરણ `ડુાસમા બાયોસાય�સ તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮  થી 

તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ 

 ૭ િમતલભાઈ 

કનેર�યા 

બાયોસાય�સ તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮ તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮  થી 

તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯ 

      

 �િુનવિસટ�ના ઉપર દશા�વેલ ભવનોમા ં ૧૧ માસ માટ� કરાર આધાXરત આસીiટ�ટ Bોફ�સર 

તર�ક� ફરજ બRવતા  અ}યાપક3ીઓની kદુત zેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી આપેલ 

છે.) 
  

  ./� 0�������* .�- 1- к� ���.8	9:
�(���* L:�	�e� к����- N��9� .:��.    
    

 ./� �f	��* 0�������* .�- 1- к� ? к��� .��E�� .��=��� g<c����< 11 

����< к��� ��� h	�< /�� N�T к��� ���< � 9*N���� _����� .:� c�� gE&�� 

к���.    
        

૪૧ 

પર�8ા 

બાહય  

બાહય પર�8ાના િવ·ાથ�ઓએ પર�8ા આપતા પહ�લા ભર�લ પર�8ાVુ ંફોમ� રદ કરવા માગંતા 

હોય છે, તેમજ બાહય પર�8ાના િવ·ાથ�ઓએ આપેલ પર�8ા બાદ બાહય પર�8ાVુ ં

રti��શન રદ કરવા માગંતા હોય છે,Mની સં̄ યા હાલમા ં�બુ વધતી જતી હોય છે, અને આ 

કામગીર� સમય મયા�દામા ંrણૂ� ન થાય તેવા સમયે તેઓ અ�ય અ\યાસમા ંBવેશ મેળવી 

શકતા ન હોવાથી િવ·ાથ�ઓ તાcકા�લક રti��શન રદ કરવા ર]ુઆતો કરતા હોય છે, આ 



E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx ~ 38 ~ 

કામગીર� અ�ય િવભાગો સાથે સકંળાયેલી હોવાથી તેમજ િવધાથ�ઓની વધતી જતી સં̄ યાને 

કારને આ કામગીર� ક�વામા ં િવલબં થતો હોય છે. બાહય પર�8ાના રti��શન રદ કરવાની 

કામગીર� િવના kLુયે કરવામા ંઆવે છે, આ િવભાગની તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની નeધ ઉપરના 

માન.2ુલપિત3ીના આદ�શ ઉપર બાહય પર�8ાના િવ·ાથ�ઓના રti��શન રદ કરવા માટ�ની 

ફ�  &.૫૦૦/-નp� કરવાની બાબત ઉપર િવચારણા કરવા jગે. 
        

 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N� .,��� ��.28/06/2018��* �<+ 

�}��� :��[� E�c<��� �
�
���* �56 к���. 
      

  

૪૨ 

પર�8ા સેલ 

Bોિવઝનલ એલીtબીલીટ� સટ�ફ�ક�ટમા ંમાક�શીટ વેર�ફ�ક�શન jગે તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ રોજ 

માન.2ુલપિત3ી, માન.2ુલસ�ચવ3ી, તથા િસ��ડક�ટ સ\યો3ીઓ તથા આચાય�3ીઓની એક 

મીટ$ગ મળેલ તે અ�વયે એક કિમટ�ની રચના કરવામા ંઆવેલ અને તે કિમટ�ની મીટ$ગ 

તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ હતી. તે કિમXટ એ સવા�Vમુતે M ભલામણો કર�લ છે તેના 

પર િવચારણા કરવા jગે. 
        

  ./� 0�������* .�- 1- к� L:�<e� N�N� к
����� 
��¤, ��.01/06/2018�� 

�<+ �}-9 ?�� y	¥� �*. 1 અ�- 2 �*56� к��� અ�- અ�� N�N�< .,��� 

��.28/06/2018��* �<+ �}��� :��[� E�c<��� �
�
���* �56 к���. 
        

 (�<�:- к
����� ��.01/06/2018 �� �9��W< :E�
ш�� "16" ���к� . ��/- ���-9 

1-) 
   

૪૩ 

મહ�કમ-બ 

િસiટમ એ�tનીયર ડો.પી.એન.ગોiવામી તથા અ�ય ૯ આમ 2ુલ મળ�ને ૧૦ એડહોક 

કમ�ચાર�ઓની િનમ�ુકં િનયિમત કરવી ક� ક�મ ? તે jગે િવચારણા કરવા બાબત. 
   

 ૧. ડો.પી.એન.ગોiવામીનો તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૮, ૨૫/૦૫/૨૦૧૮ અને ૨૬/૦૫/૨૦૧૮ના 

પxથી તેમની જ=યા ૧૯૯૪ મા ં પેક�જ યોજના મા ં સમાિવ�ટ થયેલ છે તેમ જણાવી 

તેમની સેવા િવિનયિમત કરવા ર]ૂઆત કર�લ છે.  

     તcકાલીન સમયે ૧૯૯૩ મા ં�િુનવિસટ� wારા અમા�ય જ=યા પર કર�લ ભરતી સદંભ[ 

િશ8ણ િવભાગ wારા એક કમીટ� અxે આવેલ, કિમટ� સમ8 �િુનવસ�ટ� wારા ઉભી કર�લ 

જ=યાઓ પૈક� ભરાયેલ ૩૯ જ=યાઓVુ ંલીiટ આપવામા ંઆવેલ M પXરિશ�ઠ  તર�ક� આ 

સાથે સામેલ છે. આ લીiટમા ંડો. પી.એન.ગોiવામીનો સમાવેશ થયેલ નથી.  

 

      પેક�જ યોજનાના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના ઠરાવમા ં�િુનવસ�ટ� wારા ઉભી કર�લ ૩૯ 

જ=યાઓ િનયિમત કર� ખાલી રહ�લ ૪૪ જ=યાઓ રદ કર�લ.  
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 કો�~�ટુર સે�ટરની િસiટમ એ�tનીયરની જ=યા સરકાર3ી એ મ]ૂંર કર�લ હતી, 

પરં� ુ તે જ=યા ઉપર િનયમ kજુબની ભરતી BXyયા કયા� વગર એડહોક ઘોરણે ડો. 

પી.એન.ગોiવામીની િનમ�ુકં થયેલ હતી. 
   

 ૨. ડો.પી.એન.ગોiવામી ઉપરાતં અ�ય ૯ એડહોક ધોરણે ભરતી BXyયા વગર િનમ�ુકં 

પામેલ કમ�ચાર�ઓની િનમ�ુકં jગે પણ િવચારણા કરવા રહ�. ઉપર kજુબના એડહોક 

ધોરણે િનમ�ુકં પામેલ ૧૦ કમ�ચાર�ઓની િનમ�ુકં િનયિમત કરવા jગે સરકાર3ી 

ક8ાએ અવાર નવાર દરખાiત કરવામા ંઆવેલ છે. Mના નામો નીચે kજુબ છે. 

૧) ડો. પી.એન. ગોiવામી 

૨) 3ી એસ.સી.ભ¾ 

૩) ડો. સી.એમ. કાનાબાર 

૪) 3ી ડ�.એસ.પડંoા 

૫) 3ી આઈ.t.ઝાલા 

૬) 3ી બી.બી. વાકં 

૭) 3ી એસ.એમ.bયાસ 

૮) 3ી એસ.ડ�. વાઘેલા 

૯) 3ી એન.બી.કપાસી 

૧૦) 3ી આર.એમ.જોશી 
   

 ૩. િસ�ડ�ક�ટની તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૪ની સભાના ઠરાવ ન.ં૧૯ થી નીચે kજુબ ઠરાવ થયેલ છે. 

 "આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� એડહોક ધોરણે તથા નામદાર ઇ�ડi��યલ 

��Ö�નુલના એવોડ� kજુબ િનમ�ુકં પામેલા િવિવધ કમ�ચાર�ઓને સહાVÜુિૂત તથા 

માનવતાના ધોરણે િનયિમત કરવા રા|ય સરકાર3ીને ભલામણ કરવી. 
 

 આથી વ¬મુા ં ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� જ&ર જણાય તો સરકાર3ી ક8ાએ &બ& 

ર]ૂઆત માટ� િસ�ડ�ક�ટ સ\યોVુ ંBિતિનિધ મડંળ મોકલlુ.ં" 
   

 ૪. એડહોક ધોરણે ભરતી BXyયા વગર તથા સેટઅપમા ં જ=યા ન હોય છતા ં પણ ભરતી 

કર�લ હોય તેવા Xકiસામા ં રા|ય સરકાર3ી wારા િનlિૃnના લાભો �િુનવસ�ટ� wારા 

`કૂવવા તેlુ ંiપ�ટ પણે જણાવેલ છે અને �િુનવિસટ� ફંડમાથંી િનlિૃn,પે�શન સXહતના 

તમામ લાભો `કૂવવા નો B: ઉપYiથત થશે. 
   

 ૫. સાતમા ં પગાર પચંના લાભો મ]ુંર કરતા ઠરાવમા ં એડહોક ભરાયેલ જ=યાઓ માટ� 

સાતમા ંપગાર પચંનો લાભ મ]ુંર કરવામા ંઆવેલ નથી અને જણાવવામા ંઆવેલ છે ક� 

એડહોક ધોરણે ભર�લી જ=યાઓ jગે અલગથી iપ�ટતા કર� દરખાiત કરવાની રહ�શે. 

આ સદંભ[ �િુનવસ�ટ� wારા તા.૧૬/૩/૨૦૧૮ના રોજ િશ8ણ િવભાગને દરખાiત 

કરવામા ંઆવેલ છે M હાલ સરકાર3ી ક8ાએ િવચારાધીન છે. 
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 ૬. તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ મળેલી iáટ�ની કિમટ�ની બેઠકની કાયવાહ� નeધ મા ં

જણાbયા kજુબ �િુનવસ�ટ� wારા એડહોક ધોરણે િનમ�ુકં પામેલ કમ�ચાર�ઓની 

િવગતવાર દરખાiત તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પxથી કરવામા ં આવેલ છે. M હાલ 

સરકાર3ી ક8ાએ િવચારાધીન છે. પx પXરિશ�ઠ તર�ક� સામેલ છે. 
   

 ૭. સાતમા ંપગારપચંના લાભો મ]ૂંર કરતા ઠરાવની શરત ન.ં૯ તથા ૧૧ નીચે kજુબ છે. 
 

(9) ��`� ��к�� w��� �*56� к�����* .�-9 +���V :� �	
��
��� w���  
��� 

���� gE&�� w��� ���9 +���V�- + �����* :,��:*] y	+N :,�� �	���W��< 

9�� �}��:�r /ш-. �- 
������ +���V ���� ��`� ��к���� +��NT��� ���ш- 

�E� �/� �- ���� к<A અ)	T�� (:,��-�¦/� અ�- 
�q ¢
~ 9��< ����) ��`� ��к�� 

w��� a	к�����* .�ш- �E�. 
 

(11) �����* :,�� :*]�< 9�� .:�� ������ T�х�=� к�����* .�-9 +���V 

:Zк��� ?�9� +���V�- �����* :,�� :*]�< 9�� �*5	�  к�����* .�-9 1- �- 


������ к<A :W +����- �����* :,�� :*]�< 9�� .:� шк�ш- �E�. . ���� 

�*=/� :<���� =��< L:�<, к���- к������� ��/ ��ш- �< �- �,-�� +��NT��� 

�	
��
����� ��=���/�*N*��� અ
�к���(��� ���ш- �-/� ��`� ��к���� h 6�� �*56�� 

�,� L:�<e� 10 ;��<к �<�W- ����-9� +���V :��� к��]���V�� �-�� 


�
��
�� к�� шк�� �E�. 
   

 ૮. આમ, રા|ય સરકાર3ીની મ]ૂંર� rવૂ[ જો ઉપરોZત જ=યાઓ �િુનવિસટ� wારા િવિનયિમત 

કરવામા ંઆવે તો રti�ાર/સબંિંધત અિધકાર�ની જવાબદાર� ઉપYiથત થાય તેમ હોય 

તેમ જ �િુનવિસટ� નાણાક�ય બોજ ઉઠાવવાનો B: ઉપYiથત થાય તેમ હોય રા|ય 

સરકારની મ]ૂંર� અથ[ સમ° બાબત મોકલવાની રહ�. 
   

  ./� 0�������* .�- 1- L:�<e� ;��<к к��]���V�� 
��x	*к 
��
�� к��� 

���� ��`� ��к��(�)	* ��,�Tш�� �-}�q	*. 

   

 ��N9 .A�� 
  

૪૪ 

એક�ડ�િમક 

Bachelor of Design ના ં (૧) B.P.D., (૨) B.C.D., (૩) B.I.D. અને (૪) B.F.D. નવા 

અ\યાસyમ બાબતે િવચારણા કરવા બાબત. 
   

  ./� 0�������* .�- 1- к� t ¢�
�§�� 
���ш�х� ��,�� L:�<e� &� �*. 2 અ�- 

4 ��* �/� 
���� 
���ш�х� ��,�� L:�<e� &� �*. 1 અ�- 3 ��* અ'���&�< N<�� 

c�к��� અ�- ;к���
�к к�LM��9�� N��9��� અ:-[�; �*56� к���. 
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 (��� : Le� અ'���&�< :E�
ш�� “17” ���к� . ��/- ���-9 1-.) 
   

 y	e� ]]�� 
�]��W� 
   

૪૫ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� ;��<9�-���� ����х 31/07/2018 �	�� ������. 

  

૪૬ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- ,��� �<=��9�� ;�
�ш� c<�� к<�� к���. 

  

૪૭ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� �	
��
��� M=/� અ)	=���к ���<��* V�9�A� 

g�-ш gE&����* c<�� અ�- c� ���� N�T ���� к<:� ������ �	
��
�����* �N
�� 

к�������*/� y	Me� .:�� 
�]��W� к���. 

  

૪૮ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� �	
��
��� к��:� M=/� =:<��  к<�:9-[��* 5	T�* 5	T�* 

gк��� к<\]R, ]9���� ���� к<A �*56�� .:����* .�-9 �<� �< �- �T к�� ����� w��� 

gE&�� к���. 

  

૪૯ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� .�.к�. �	
��
��� w��� 
��� 
�>Q �-��* к��:� 

N��� ������ �	
��
��� 
�=�����* к<A �-��� ]9������* .���* �<� �< �- ���� 

�<��� .:��. 

  

૫૦ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- ��� к<9-+ ш> к��� ���� .�-9 અ��V :�z�- ��� 

к
����� �]�� к���. 

  

૫૧ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� X��� A� ;A� �<�W- ]�9�� �E�9� к<9-+<��* ��r 

��� 
�|���* +<��W X��� A� ;A� �<�W- ]9���� ���� �*56�� ��*,����* .�- �< 

к��� к�}�W���* ���.��`� ��к��(��� g���<�- i���- 9A E�:<�����*/� y	Me� .:�� 

���� ���.��`� ��к��(��- 
�]��W� к��� T�х�=� к���. 

  

૫૨ 

 

 ./� 0�������* .�- 1- к� L.I.C.��* �'�<�� �	]�< i���- 9A Online L.I.C. 

Submit к��� �,- +>�� �	���� к���. 
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����* અi�[(��< .������� ���)	* к��к�+ h 6W� _��� к�����* .u�	*.    
 

ન.ંિસ��ડક�ટ/૧૯/૨૦૧૮      

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ,    

રાજકોટ-૫ 

તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૮ 

 

Bિત, 

     િસ��ડક�ટના સવ[ સ\ય3ીઓ તરફ... 

નકલ રવાના::-- 

   ૧. માન.2ુલપિત3ી/માન.2ુલસ�ચવ3ીના jગત સ�ચવ3ી. 

   ૨. એક�ડ�િમક ઓXફસર3ી. 

   ૩. પર�8ા િનયામક3ી. 

 

 

 


