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Grade A by NAAC 

(CGPA 3.05) 


����к���� ������ ����� к������� ��� 

��.13/03/2018 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, 

�િુનવિસટ� રોડ, 

રાજકોટ-૫ 
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University Campus, University Road,

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

 

 

 સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની

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

�િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ ખાતે મળેલ

%�    

૧.    ડૉ. કમલભાઈ આર. ડોડ�યા 

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. િવજયભાઈ ક�. પટ�લ

૭.    િB. ડૉ. ધરમભાઇ ડ�. કાબંલીયા

૮.    ડૉ. મેHુલભાઈ પી. 'પાણી

૯.    ડૉ. રમેશભાઈ ડ�. વાઘાણી

૧૦.    ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર�

૧૧.    4ી Bશાતંભાઈ બી. 5હાવાલા

૧૨.    4ી હરદ�વિસOહ ડ�. Pડ�P

૧૩.    ડૉ. ગીર�શભાઈ સી. ભીમાણી

૧૪.    4ી નેહલભાઈ સી. Qકુલ

૧૫.    4ી BિવણિસOહ આર. ચૌહાણ

૧૬.    ડૉ. વષા�બેન પી. છ�છ�યા

૧૭.    4ી અિન'TિસOહ પઢ�યાર

૧૮.    ડૉ. મનીષ મહ�તા    

૧૯.    4ી V. પી. VWવાની    

૨૦.    ડૉ. અિમતભાઈ આર. હપાણી

સભાની શ'આતમા ંડૉ. કમલભાઈ આર

આવકાર�લ અને સવX સYય4ીઓએ ડૉ

~ 2 ~ 

SAURASHTRA UNIVERSITY 

University Campus, University Road, 
Rajkot – 360 005 

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

સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની માચ� માસની સામા�ય સભા તા.૧૩/૦૩

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

ખાતે મળેલ, Vમા ંસYય4ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી

�&�'�(	) ���    

ડોડ�યા -3ુલપિત4ી    

    

ટ�કનીકલ િશ8ણ    

આરો<ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ    

પટ�લ    

કાબંલીયા    

'પાણી    

વાઘાણી    

કોઠાર�    

5હાવાલા        

Pડ�P    

ભીમાણી    

Qકુલ    

ચૌહાણ    

છ�છ�યા    

4ી અિન'TિસOહ પઢ�યાર    

હપાણી    
    

કમલભાઈ આર. ડો[ડયાની કાય�કાર� 3ુલપિત4ી તર�ક� 

આવકાર�લ અને સવX સYય4ીઓએ ડૉ. કમલભાઈ આર. ડો[ડયાને Qભેુ5છા પાઠવી હતી

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

 
Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

૩/૨૦૧૮ ને મગંળવારના 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લઈ, �િુનવિસટ� ક��પસ, 

Vમા ંસYય4ીઓની હાજર� નીચે Bમાણે હતી. 

��*�/+,���*�    

��*�    

---- ખાલી ----    

+,���*�    

+,���*� 

+,���*�    

��*�    

��*�    

��*� 

��*�    

��*�    

��*�    

��*�    

��*�    

+,���*�    

��*�    

��*�    

��*�    

��*�    

��*� 

��*�    

3ુલપિત4ી તર�ક� િન�\ુ]ત થતા ંતેને 

ડો[ડયાને Qભેુ5છા પાઠવી હતી. 
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૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ની મીની^સ મ_ૂંર કરવા બાબત. 

  

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.24/08/2017�� ����4� �)56� 

к�����) -�� અ�, ���.8	9:
�'�; �,�� :� ��� к��. 
        

૨ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની નaધ લેવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.24/08/2017�� �����) .�,9 /���< 

અ�, к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� 9,��. 
  

 (��� : к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� :?�
ш�� "01" ���к� - ��., 

���,9 0,.) 
   

૩ 

બાધંકામ 

તા.૧૧/૦૯/૨૦૧૭ ના ંરોજ મળેલ એWટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મ_ુંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ;C��� к
�?��� ��.11/09/2017�� ����� �9��E< 

�)56� к���. 
  

 (��� : ;C��� к
�?��� ��.11/09/2017 ��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"02" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
        

૪ 

બાધંકામ 

તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૭ ના ંરોજ મળેલ એWટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મ_ુંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ;C��� к
�?��� ��.13/10/2017�� ����� �9��E< 

�)56� к���. 
  
  -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� �	
��
��� х��, 
����E���� IкJ:<(	) 9�C� 


����к�� �&�<�, -:K	). L.� �,M ��N� 
�O�� к�� шк�.  

 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� ��, :0�.� ��� ��. ������ 

IкJ:</P�)�к��<(	) ��Q� ��к��'�M�� ��+� અ�, �к�� 
���+ R��� ����� к�����) 

-�, 0, �, ���, 5 �T� U	���� �,N������ ��.,( 	) ����� к�K	). 
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 (��� : ;C��� к
�?��� ��.13/10/2017 ��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"03" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
        

૫ 

[હસાબ 

તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નaધ 

મ_ુંર કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��.23/12/2017�� ����� 

�9��E< �)56� к��� 
        

 (��� : V�N���� к
�?��� ��.23/12/2017��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"04" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
   

૬ 

[હસાબ 

તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નaધ 

મ_ુંર કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��.14/10/2017�� ����� 

�9��E< �)56� к��� 
        

 (��� : V�N���� к
�?��� ��.14/10/2017��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"05" ���к� - ��., ���,9 0,.) 

  

૭ 

[હસાબ 

તા.૧૮/૦૯/૨૦૧૭ ના ં રોજ મળેલ ફાઈના�સ સિમિતની ભલામણો અને કાય�વાહ� નaધ 

મ_ુંર કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��.18/09/2017�� ����� 

�9��E< �)56� к��� 
        

 (��� : V�N���� к
�?��� ��.18/09/2017��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"06" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
   

૮ 

cથંપાલ 

cથંપાલ સિમિતની તા.૨૫/૧૦/૨૦૧૭ ની સભાના ઠરાવ dમાકં -૨ પર િવચારણા કરવા 

બાબત. 
        

 /��� %��)к-2  (૨) gુસા hતગ�ત વષ� ૨૦૧૭-૧૮ની cા�ટની ફા�વાની Bમાણે 

ˆ૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની સામાિયક તથા ઈ-જન�લ તેમજ iWુતક ખર�દ� 

ˆ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-ની ફાળવણી કરવા બાબત. 
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 આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક�, gુસા hતગ�ત વષ� ૨૦૧૭-૧૮ ની 

cા�ટની ફાળવણી Bમાણે ˆ૫૦,૦૦,૦૦૦/-ની સામિયક તથા ઈ-જન�લ 

તેમજ ઈ-jકુસ માટ� તેમજ iWુતક ખર�દ� ˆ૧,૦૦,૦૦,૦૦૦/-સામેલ 

પ[રિશ�ટ kજુબ મ_ૂંર કરવા િસ��ડક�ટને ભલામણ કરવી. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к�, Y	�� Z�+�� �T� 2017-18 �� [����� 

V�F�E���).� к��9 ���
�к �.� N-*��9 �,�* N-\	к� ���� �,�* ]	C�к х��^��< 

_:�	�̀ � хa� �)56� к��<.    
    

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� N-*��9 અ�, N-\	к��� 9bк �,�* c� c� 

]	C�к< �	
��
����� 9�Nd,����) 0, �,�� ��^� �,�* “New arrivals”�� ��^� :E ������ 

�	
��
����� �,P��N� :� p	к��. 
        

 (��� : _:�<к� P�P�  :?�
ш�� "07" ���к� - ��., ���,9 0,) 
        

૯ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં રસાયણશાl અmWુનાતક ભવન તથા બાયોસાય�સ અmWુનાતક ભવનમા ં

"વોક ઇન ઇ�ટરo�"ુ pારા કરાર આધા[રત આિસWટ�ટ Bોફ�સર (oયાqયાતા સહાયક) ૧૧ 

માસ માટ� '| ૨૫,૦૦૦/- [ફ]સ વેતનથી િનમsુકં કરવા માટ� મળેલી વરણી સિમિતની 

બેઠકમા ંપસદં થયેલા ઉમેદવારોને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ િનમsુકં આદ�શ આtયા 

hગેના ંમાનનીય 3ુલપિત4ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 

  

 %� ���(	) ��� q�����          

-r�� ����х 

��E�                 

�
�
���    ����х 

:�)̂  .�,9 

_�,^���(	) ��� 

:+�� 

�<�E 

 1 ����E ш�s    

અ(	C���к ���    

��.04/08/2017    ��.21/08/2017    �t.
���u� ��v    
    

ˆ̂̂̂25,000/- 

?V`�    

 2 P��<����� 

અ(	C���к ��� 

��.05/08/2017    ��.28/08/2017    Q�<
� wx���� ˆ̂̂̂25,000/- 

?V`�    

  

 (નaધ:- 
 

રસાયણશાl અmWુનાતક ભવન તથા બાયોસાય�સ અmWુનાતક ભવનમા ં કરાર 

આધાર�ત આસીWટ�ટ Bોફ�સર ( oયાqયાતા સહાયક) ની જ<યા ભરવા માટ� 

ઉપ�ુ�]ત િવગતે "વોક ઇન ઇ�ટરo�"ુ ગોઠવવામા ં આવેલ. વરણી સિમિતની 

ભલામણ kજુબ '| ૨૫,૦૦૦/- ના ં [ફ]સ વેતનથી આ જ<યાઓ ભરવા માટ� 

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

માનનીય 3ુલપિત4ીના ંઆદ�શ kજુબ િનમsુકં પuો રવાના કર�લ છે. Vને બહાલી 

આપવાની રહ� છે.) 
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  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
        

૧૦ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના _ુદા _ુદા અmWુનાતક ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ�  કરાર આધા[રત  આસીWટ�ટ 

Bોફ�સર તર�ક� ફરજ  બPવતા અvયાપકોની kદુત wેક આપી ૧૧ માસ માટ� લબંાવી 

આtયાની માનનીય 3ુલપિત4ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
  

 dમ અvયાપક4ીmુ ંનામ ભવનmુ ં

નામ 

kદુત iણૂ� થયા 

તાર�ખ 

kદુત  લબંાવી આtયા 

તાર�ખ 

 ૧ ડો.એફ ડ�.કા[રયા ક�મેW�� તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૭ તા.૧૦/૦૮/૨૦૧૭ થી 

તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ 

 ૨ ડો.મ�રુ વી.સવસાણી xકડાશાl તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭ થી 

તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૮ 

 ૩ 4ી િપનાલી ટ�.વાઢ�ર hcેy તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ 

 ૪ 4ી િવરલ ક�.Q]ુલ hcેy તા.૧૬/૦૯/૨૦૧૭ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૮ 

 ૫ 4ી નાિસર ક�.વાડ�યા ફામ�સી તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૭ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૭ થી 

તા.૦૪/૦૬/૨૦૧૮ 
  

 (���: - �િુનવિસટ�ના ઉપર દશા�વેલ ભવનોમા ં૧૧ માસ માટ� કરાર આધા[રત આસીWટ�ટ 

Bોફ�સર તર�ક� ફરજ બPવતા  અvયાપક4ીઓની kદુત wેક આપી ૧૧ માસ માટ� 

લબંાવી આપેલ છે.) 

   

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
   

૧૧ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�ના ં_ુદા _ુદા અmWુનાતક ભવનોમા ંફરજ બPવતા અvયાપકોની રPઓ Vવી ક�, 

સી.એલ, હz રP, માદંગી રP, ડ�ટુ�લીવ, ઓનડ�ટુ� વગેર� મ_ુંર કરવા બાબતે ઓડ{ન�સ 

૨૦૫ ની જોગવાઈમા ં|ધુારો કરવા બાબત. 

        

 (���: - ઓડ{ન�સ ૨૦૫મા ંહાલમા ંરP મ_ુંર કરવા hગે નીચે kજુબ જોગવાઈ છે. 
    

D)  The  head   of   the   university  post-graduate   department in  case   of    his  

subordinates  and  the  vice-chancellor  in  case  of  the  head  of  the  university  

post-graduate  department  shall  be  competent  to  sanction  the  leave.    
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         In case  of  duty  leave  for  research work  or  other  academic  pursuit , the  

sanctioning  authority  will  be  vice-chancellor   if  it  is  for  more  than  thirty  

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

the  syndicate. 

 

         િસ�ડ�ક�ટની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ની સભામા ં ઠરાવ dમાકં ૨૦ થી થયેલ 

ઠરાવ અmસુાર ઓડ{ન�સ ૨૦૫મા ં હાલમા ંરP મ_ુંર કરવા hગે V  જોગવાઈ છે 

તેમા ંનીચે kજુબ |ધુારો કરવાનો રહ� છે.                           
 

   The  head   of   the   university  post-graduate   department in  case   of    

his  subordinates the  head  of  the  university  post-graduate  department  shall  

be  competent  to  sanction all type  of leave  like  C.L,E.L,S.L,D.L  e.t.c.  the  vice-

chancellor  in  case  of  the  head  of  the  university post-graduate  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 post 

graduate department  separately.   

        

  -.� /�����) -�, 0, к�, M�y��� 205 �� *<+��N ��a, p	*P�� U	���� ��., 

�)56� к���.    

 The  head   of   the   university  department shall be competent to sanction all 

type of leave like C.L,E.L,S.L,D.L e.t.c. 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 Universty 

department  separately. 
        

૧૨ 

એક�ડિમક 

ડ�ન4ી, તબીબી િવ}ાશાખાએ તેઓ4ીના ં તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭ના ં પuથી કર�લ ભલામણ 

vયાને લઇ માનનીય 3ુલપિતએ શૈ8�ણક વષ� ૨૦૧૭-૧૮ની સu oયવWથા નીચે kજુબની 

િવગતે અિધકાર મડંળોની બહાલીની અપે8ાએ મ_ુંર કર�લ હોવાથી માનનીય 3ુલપિત4ીના 

ઉ]ત કાય�ને બહાલી આપવા બાબત તબીબી િવ}ાશાખાની મ_ુંર કર�લ સu oયવWથા નીચે 

kજુબ છે. 
        

     Diwali Vacation 

    First half of vacation is – 17/10/2017 to 31/10/2017 

    Common working day – 01/11/2017 Wednesday 

    Second half of vacation – 02/11/2017 to 16/11/2017 

    Summer Vacation 

    First half of vacation is – 17/04/2018 to 16/05/2018 

    Common working day – 17/05/2018 Thursday 

    Second half of vacation – 18/05/2018 to 16/06/2018 
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 N.B.1. - As only half of staff members are on vacation at a time academic activities will run as per 

schedule. 

2. All the principals of colleges are requested to reschedule the vacation if any changes occur due 

to emergency conditions or inspection of regulatory authorities (MCI, DCI, NCI etc.) after 

consulting the faculty dean 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
        

 (���: - સu oયવWથા પ[રપuાકં ન.ંએક�/તબીબી/૯૯૪/૨૦૧૭, તા.૨૩/૦૯/૨૦૧૭થી BિસT 

કર�લ છે. 
        

૧૩ 

એક�ડિમક 

ડ�ન4ી, તબીબી િવ}ાશાખા pારા ર_ુ થયેલ B.ASLP. અYયાસdમના ર�હ�બીલીએશન 

કાઉ\�સલ ઓફ ઇ��ડયા pારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ નીચે દશા�oયા Bમાણે એવોડ� ઓફ 

]લાસના ઓડ{ન�સ ૧૨.૧(એ) થી ૧૨.૧(એફ) ડ�ન4ીની ભલામણ પર�વે માન. 

3ુલપિત4ીએ અિધકાર મડંળોની બહાલીની અપે8ાએ શૈ8�ણક વષ� ૨૦૧૭-૧૮થી મ_ુંર કર�લ 

છે. Vથી માન. 3ુલપિત4ીના બહાલીના કાય�ની નaધ લેવા બાબત. 

        

 12.1 AWARD OF CLASS 

 (1) Successful candidate who obtains 50% to 59.99% shall be declared to have passed the 
 examination in  Second Class. 

 (2) Successful candidate who obtains 60% to 69.99% shall be declared to have passed the 
 examination in  First Class. 

 (3) Successful candidate who obtains 70% and above shall be declared to have passed the 

 examination in  First Class with Dinsction. 

 (4) Only those candidates who pass the whole examination at the First Attempt will be eligible 
 for  Distinction or class. 

12.1(A) Awards, Prizes, Medals 

 Will be given to the candidates as per rules of the university 

12.1(B) Award of Degree 

 The candidate who has successfully comlpleted the degree programme including internship shall 
 be entitled for the award of Degree of B.ASLP. 

12.1(C) Rank certificates shall be given to concern candidate as per rules of the university. 

12.1(D) The gracing rules of the Faculty of Medicine shall be apply to B.ASLP. Programme. 

12.1(E) In case of Disputes, the decision of the Vice Chancellor shall be final. 

12.1(F) Pattern of question paper shall be as per annexure attached. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
        

 (���: - ઉપરો]ત અYયાસdમ પ[રપuાકં એક�/તબીબી/B.ASLP./1139/૨૦૧૭, 

તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૭થી પ[રપuીત કરવામા ંઆવે છે.) 

        

૧૪ 

સામા�ય 

િસ��ડક�ટ નીમેલ સિમિત તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ની સામા�ય ઠરાવ અ�વયે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ 

થી ૩૧/૦૩/૨૦૧૭ |ધુીના સમયનો વષ� ૨૦૧૬-૧૭નો ૫૦મો વાિષક અહ�વાલ તૈયાર 

કરવામા ંઆવેલ છે, V સેનેટમા ંર_ૂ કરવા માટ� મ_ૂંર થવા બાબત. 
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 િસ��ડક�ટ તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ ના ં ઠરાવ dમાકં ૨૬ થી વાિષક અહ�વાલ તૈયાર કરવા માટ� 

નીચે kજુબના સYયોની સિમિતની રચના કરવામા ંઆવેલ. 
        

 (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પટ�લ 

(૨) ડૉ. ધરમભાઈ કાબંલીયા  

(૩) Bો. રાV�� ચોટલીયા  

(૪) ડૉ. નીતીનભાઈ વડગામા  

(૫) ડૉ. સજંય kખુરy  

(૬) ડૉ. રંજનબેન �ુટં  

        

  -.� /�������) -�, 0, к�, ��.01/04/2016 .� ��.31/03/2017 U	���� 

����< �T� 2016-17 �< 50 �< ��
Tк અ����9 �)56� к��� �,�,��, �9��E к���. 
        

        

૧૫ 

શા.િશ. 

સૌરા�� �િુનવિસટ� બોડ� ઓફ ક�ચર ની એક સભા તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૭ ને શિનવાર બપોર� 

૨:૦૦ કલાક� મળેલ હતી તેની કાય�વાહ� નaધ ને મ_ૂંર થવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� બોડ� ઓફ ક�ચર�� ��.26/08/2017�� ����� 

�9��E< �)56� к���. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� P<�� MV кJa��� к
�����) ;к 
����к�� 

�&�'��� 
��� 6)к к��� ���� M�y��� 29 ��) *v�� U	���< к��<. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� шc �<� �< ��� ш�u�Eк �T���) P<�� MV 

кJa�, P<�� MV C:<��� અ�, 
����к���� �)�	̀ � ��� P<9����. 
        

        

૧૬ 

બાધંકામ 

તા.૧૨/૦૧/૨૦૧૮ ના ંરોજ મળેલ એWટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મ_ુંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ;C��� к
����� ��.12/01/2018�� ����� �9��E< 

�)56� к���. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� M���<����(	) C.F ��� к��� �)̂ �� ��a, 

p	*P �� a�� �&�<�� к
�?� P�����. 

 1. �	
��
��� N*�,�'�  2. �t.
�^���N P��<� 

 3. '� ���	9��N ����� 4. '� ��.;a. ��)+
��� 
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 _:�<`� к����; :��y r9<� �?�� 5	^�-5	^� 05 ��кJ:�к C.F< ��� к�� �,��) 

V��^�/+,�V��^�, ���C.�,�����v�� �?���< અ����9 ?^� 07 ��) -:�< અ�, - 

અ����9 ����� .�, 
�
�� ����х, ��� 
����к�� �&�'�M�, C.F 
���uE ���� 

P<9��� C.F 
�
�� к�K	).  

         

 (��� : ;C��� к
�?��� ��.12/01/2018 ��) �<* �F,9 ����� �9��E< :?�
ш�� 

"08" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
        

૧૭ 

પર�8ા-૪ 

સિવનય જણાવવાmુ ંક� મા[હતી અિધકાર� અિધિનયમ-૨૦૦૫ hતગ�ત અરજદાર ને ઉતરવહ� 

ની નકલ iરૂ� પાડવા માટ�ની ગાઈડ લાઈન માન. 3ુલપિત4ીએ મ_ૂંર કયા�ના ં કાય�ને  

િસ��ડક�ટમા ંમ_ૂંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
  

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� :,:� 
���uE અ.� :��uк -�, ����� - 

_����� RTI Z�+�� 
���.��, �F��:�� 0, �, �,M�, ���9 0, અ�, �,M 

*��P^���] 6��к 
���uE к�ш, �, અ(	����< P�)����� :� �,F��<. 
        

 (��� : _:�<к� P�P�  :?�
ш�� "09" ���к� - ��., ���,9 0,) 
        

૧૮ 

પર�8ા-૪ 

તબીબી િવ}ાશાખા હ�ઠળ આવતી તમામ પર�8ાઓની ઉતરવહ�ઓના iનુઃk�ુયાકંનના ં

દરમા ં આજ |ધુી કોઈ વધારો કરવામા ં આવેલ ન હતો. પરં� ુ પર�8ા િવભાગ-૨ pારા 

તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૭ ના ંપ[રપu થી તબીબી િવ}ાશાખા હ�ઠળ આવતી તમામ પર�8ાઓની 

ઉતરવહ�ના ં k�ુયાકંન માટ� નીમવામા ં આવતા પર�8કોના મહ�નતાણામા ં વધારો કરવામા ં

આવેલ છે તે વધારો iનુઃ k�ુયાકંનમા ં પણ લા� ુ પડવાનો રહ�. V માન.3ુલપિત4ીએ 

િસ��ડક�ટ ની બહાલીની અપે8ાએ મ_ૂંર કયા�ના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
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૧૯ 

મહ�કમ-બ 

�િુનવસ�ટ�ના ં કમ�ચાર�ઓ તથા તેમના સતંાનોને  �િુનવસ�ટ�ના ં અmWુનાતક ભવનમા ં

ચાલતા વૈધાિનક સWંથાના ંકાય�8ેuમા ંઆવતા ંહોય તેવા કોસ�મા ંપરં� ુcા�ટ ઈન એઈડની 

સીટ પર Bવેશ મેળવે તો તેવા [કWસામા ં�િુનવસ�ટ�ના ં કમ�ચાર�ઓને ટ�શુન ફ� /પર�8ા 

ફ�/�ણુપuક ફ�/cથંાલય ફ�/અધ� રyW��શન  ફ� વગેર�મા ંk\ુ]તનો લાભ આપવો ક� ક�મ તે 

hગે િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 નaધ:-

(૧) 

િસ��ડક�ટની તાર�ખ ૦૫/૦૯/૦૬ ની સભાના ં ઠરાવ dમાકં ૩૭ થી નીચે kજુબ 

ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ છે.  

  

 “આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� સૌરા�� �િુનવિસટ� ના ં કમ�ચાર�ઓના 

સતંાનોને �િુનવિસટ� ખાતેના અmWુનાતક ભવનોના વૈધાિનક સWંથાઓના 

કાય�8ેuમા ંઆવતા ન હોય તેવા Wવનીભ�ર અYયાસdમોમા ંપણ [� સીટ – ર�<�લુર 

અYયાસdમોની Vમ ટ�શુન ફ�/ પર�8ા ફ�/ �ણુપuક ફ�/ cથંાલય ફ�/ અધ� 

રyW��શન ફ� વગેર�મા ંk\ુ]ત આપવી.  

        

 (૨) ઉપ�ુ�]ત ઠરાવને vયાને લઇ �િુનવિસટ� ના ં કમ�ચાર�ઓના સતંાનો વૈધાિનક 

સWંથાઓના કાય�8ેu મા ં આવતા ન હોય તેવા (એમ.બી.એ., એમ.સી.એ., 

એલ.એલ.એમ., એમ.એડ.) િસવાયના ંWવનીભ�ર અmWુનાતક અYયાસdમોમા ંBવેશ 

મેળવે તો તેઓને પણ ફ� k\ુ]તનો લાભ મળ� શકશે. 
   

  -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
�����) к��a���M �.� �)���<�, �	
��
�����) 

અ(	C���к �����) a�9�� ����
�к �)C.��� к���u,���) -��� �<� �,�� к<T���) :�)� 	 

[���-N�-;N��� ��� :� I�,ш �,F�, �< �,�� ?кC����) �	
��
�����) к��a���M�, 

��	ш� V� અ�, :��u� V� p	�`��< 9�� -:�<. 
   

૨૦ 

મહ�કમ-બ 

�જુરાત સરકાર4ીના નાણા િવભાગના તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૭ ના ઠરાવ dમાકં:વલભ-

૧૦૨૦૧૬-yઓઆઈ-૭-ચ થી રા�ય સરકાર� સરકાર� કમ�ચાર�ઓને �કૂવવાપાu મaઘવાર� 

ભ�થામા ંસાતમા ંપગાર પચંની મaઘવાર� ભ�થાની �કુવણી hગે નીચે  દશા�વેલ તાર�ખથી 

અને તેની સામે દશા�oયા kજુબના દર� મaઘવાર� ભ�થાની રકમ �કુoયા hગેની Pણ થવા 

બાબત. 
        

 નaધ

:-  

(૧) �કૂવવાપાu તાર�ખ �કૂવવાપાu માિસક મaઘવાર� ભ�થાનો દર 

   તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ થી ૦% 

   તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૬ થી ૨% 

   તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૭ થી ૪% 
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  (૨) ઠરાવમા ંદશા�વેલ dમ-૧ થી ૧૧ ની જોગવાઈ લા� ુપાડવામા ંઆવેલ છે. 

    

  (૩) િસ�ડ�ક�ટની તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ની સભાના ઠરાવ ન.ં૯ નીચે kજુબ છે.    

"આથી વ�મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� સરકાર4ી pારા વખતો વખત V 

મaઘવાર� ભ�થાનો ઠરાવ થાય તે Wવીકારવા માનનીય 3ુલપિત4ીને સતા 

આપવી." 

    

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

છે.    

"સરકાર4ી તરફથી જયાર� જયાર� મaઘવાર� ભ�થાના દરમા ંવધારો કરવાનો 

ઠરાવ �િુનવસ�ટ�મા ંઆવે ક� �રુત જ તેનો અમલ કરવો અને િસ�ડ�ક�ટની Pણ 

માટ� kકુ�ુ.ં" 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����� ��� 9,����) 

-��. 
        

૨૧ 

મહ�કમ-બ 

�જુરાત સરકાર4ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ dમાકં:બનશ-૧૦૨૦૧૩/yઓઆઈ/૧૦/ચ, 

તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાવ અmસુાર �િુનવસ�ટ�મા ં '.૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦,આઈએસ-૧, 

આઈએસ-૨ અને આઈએસ-૩ ના પગાર ધોરણમા ં સેવા બPવતા વગ�-૪ના કમ�ચાર�ઓને 

સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના [હસાબી વષ� માટ� ૩૦ (uીસ) [દવસmુ ંબોનસ �કુoયા hગેની નaધ 

લેવા બાબત. 
        

 ���:-

(1) 

�જુરાત સરકાર4ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ dમાકં:બનશ-

૧૦૨૦૧૩/yઓઆઈ/૧૦/ચ, તા.૧૭/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાવ અmસુાર �િુનવસ�ટ�મા ં

'.૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦,આઈએસ-૧, આઈએસ-૨ અને આઈએસ-૩ ના પગાર ધોરણમા ં 

સેવા બPવતા વગ�-૪ના કમ�ચાર�ઓને સને ૨૦૧૬-૨૦૧૭ ના [હસાબી વષ� માટ� ૩૦ 

(uીસ) [દવસmુ ંબોનસ �કૂવવા ઠરાવ થયેલ છે. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����� ��� 9,����) 

-��. 
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૨૨ 

મહ�કમ-બ 

સરકાર4ીના સામા�ય િવભાગના ંતા.૧૮/૧૦/૨૦૧૭ના ંPહ�રનામા ં dમાકં:ગસ-૨૦૧૭-૩૦-

જસર-૧૦૨૦૧૭-૧૩૧૪-ઘ થી બહાર પડ�લ વષ� -૨૦૧૮ની Pહ�ર તથા મરyયાત રPઓ 

�િુનવસ�ટ�ના ં તમામ શૈ8�ણક અને �બન શૈ8�ણક કમ�ચાર�ઓ તથા �િુનવસ�ટ� સલં<ન 

કોલેજો અને મા�ય સWંથાના ં કમ�ચાર�ઓ માટ� િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે8ાએ Pહ�ર 

કરવાના માન.3ુલપિત4ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
        

 (���: _:�<к� P�P�  :?�
ш�� "10" ���к� - ��., ���,9 0,) 
        

૨૩ 

મહ�કમ-બ 

�િુનવિસટ�ના આરો<ય ક���મા ંપાટ�  ટાઈમ  [ફ]સ પગારમા ંતબીબી અિધકાર� તર�ક� ફરજ 

બPવતા ડો.એન.ડ�.અcાવતmુ ં માિસક [ફ]સ મહ�નતાsુ ં વધારવા hગે િવચારણા કરવા 

બાબત. 
        

 નaધ:- (૧) ડો.એન.ડ�.અcાવતને કાયા�લય આદ�શ ન.ંમહ�કમ/બ/૬/૮૬૮/૨૦૧૫, 

તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૫ ના આદ�શ kજુબ તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી '.૧૫૦૦૦/- 

માિસક [ફ]સ મહ�નતાsુ ંમ_ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 
    

  (૨) િસ�ડ�ક�ટની તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ ન.ં૧૩ થી નીચે kજુબ 

ઠરાવ થયેલ છે.  

"આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� �િુનવસ�ટ� આરો<ય ક���મા ં ફરજ બPવતા 

પાટ�  ટાઈમ તબીબી અિધકાર�mુ ં માિસક [ફ]સ મહ�નતાsુ ં '.૧૨,૦૦૦/- થી 

માિસક  [ફ]સ મહ�નતાsુ ં '.૧૫૦૦૦/- કર�ુ ં અને તેનો અમલ 

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી કરવો. 
    

  (૩) ડો.એન.ડ�.અcાવતની kદુત લબંાવવા બાબતે િસ�ડ�ક�ટની 

તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ ન.ં૨૨ થી નીચે kજુબ ઠરાવ થયેલ છે.  

"આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� માનનીય 3ુલપિત4ીના ઉપ�ુ�]ત કાય�ને 

બહાલી આપવી. 

    આથી વ�મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� િનયિમત જ<યા ભરવા માટ� 

કાય�વાહ� કરવી અને �યા ં|ધુી ડો.નર��� ડ�. અcાવતની િનમsુકંની kદુત 

લબંાવવા માટ� માનનીય 3ુલપિત4ીને સતા આપવી." 
    

  -.� /�������) -�, 0, к� �	
������ -�<x� к�����) V�* Pq��� :���  ��N� 

�P�P� અ
�к���(	) ��
�к ?V`� �������	) v.15,000/- .� ��
�к ?V`� �������	) 

v.20,000/- к�K	) અ�, �,�< અ�9 ��.01/04/2018 .� к��<. 
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 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� �	
������ -�<x� к�����) �P�P� અ
�к����� 


��
�� *x�� � ���� �< �, �)*<+<��) 3 �T� :0� ��
�к ?V`� ������E� �)̂ ����) 

]	��
�a��E� к���. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� -�<x� к�����) �P�P� અ
�к���'��� 


��
�� 
��� 6)к .�� અ.�� 03 �T� U	�� P, :�к� L ����	) �<� ���) U	�� �<.����� ��. 

અ[����� p	�� ������. 
    

૨૪ 

મહ�કમ-બ 

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

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

કમ�ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓને k�ૃ�-ુસહ-િન�િૃ� cે5�ઈુટ�નો લાભ આપવા બાબતે Wટ�5�ટુ-૨૨૦ 

A ઘડવા બાબત. 
        

 નaધ:-  (૧) �જુરાત સરકાર4ીના નાણા ં િવભાગના તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ ના ઠરાવ dમાકં: 

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

�યારબાદ િનમsુકં પામનાર કમ�ચાર�ઓ/અિધકાર�ઓને (શૈ8�ણક અને �બન 

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

Contributory Pension Scheme) ફરyયાત ર�તે લા� ુપડ� છે. આ ઠરાવમા ંઆ 

યોજના સદંભX કરવામા ંઆવેલ જોગવાઈઓ દશા�વવામા ંઆવેલ છે. 

      આ �િુનવસ�ટ�મા ં તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ના રોજ ક� �યારબાદ િનમsુકં 

પામેલ ક� પામનાર કમ�ચાર�ઓને ઉ]ત નવી વિધત પે�શન યોજના (New 

Defined Contributory Pension Scheme) લા� ુ પાડવા માટ� 

તા.૦૨/૧૨/૨૦૦૬ ના રોજ મળેલ સેનેટની ખાસ સભામા ં Wટ�5�ટુ-૨૨૦ 

નીચેના Wવ'પે મ_ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 

Statute-220 (V ઘડવામા ંઆવેલ 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�ુ�]ત Wટ�5�ટુ મ_ુંર કરવા માટ� અuેથી  માનનીય 3ુલાિધપિત4ીને 

દરખાWત કરવામા ં આવેલ છે. આ hગેની છે�લી \Wથિત kજુબ માનનીય 

3ુલાિધપિત4ીના કાયા�લયમાથંી તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૨ના પuથી 

અcસ�ચવ4ી,િશ8ણ િવભાગ,ગાધંીનગરનો અ�ભBાય માગંવામા ંઆવેલ છે. 
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   ઉપરની હક�કતે હ_ુ |ધુી ઉ]ત Wટ�5�ટુમ_ુંર થયેલ નથી. અuેથી તૈયાર 

કરવામા ં આવેલ ઉપ�ુ�]ત Wટ�5�ટુ-૨૨૦ મા ં V Wટ�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 કરવાmુ ં

|ચૂવવામા ંઆવેલ છે પરં� ુઆ Wટ�5�ટુસ તેના હ�� ુમાટ� Wવતuંતા ધરાવે છે 

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

Contributory Pension Scheme) સાથે |સુગંત થ� ુ ં નથી, કારણક� ઉ]ત 

Wટ�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,cે5�ઈુટ�,લોન,hિતમ ઉપાડ, _ૂની પે�શન Wક�મ ઈ�યાદ� 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 �બલ3ુલ 

નવા Wવ'પની છે Vમા ંWતર-૧ (Tier-I) અને Wતર-૨ (Tier-II) kજુબ ફાળાની 

જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે. 
  
Wતર-૧ મા ં ફાળો આપવો ફરyયાત છે. જયાર� Wતર-૨ વૈક��પક અને 

કમ�ચાર�ઓના Wવિવવેક પર આધા[રત છે. ઉપરાતં Wતર-૨ ની પTિત હમણા ં

ચા� ુકરવામા ંઆવશે નહ� તે�ુ ંઉપ�ુ�]ત ઠરાવમા ંદશા�વવામા ંઆવેલ છે. 
 

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

220 V Wવ'પે થયેલ છે, તેમા ં |ચૂવવામા ં આવેલ Wટ�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 Wટ�5�ટુ-૨૨૦ નીચે kજુબ ઘડવાનો રહ�. 
 

Statute-220 (V ઘડવાપાu 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 3ુલાિધપિત4ીને મોકલવામા ંઆવેલ Wટ�5�ટુ-૨૨૦ 

રદ કરવાનો થાય અને ઉપર દશા�oયા kજુબ Wટ�5�ટુ-૨૨૦ ઘડવાનો થાય. 
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  (૨) બાદમા ં સરકાર4ીના નાણા િવભાગના તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના ઠરાવ 

dમાકં:નપન-૨૦૦૩-yઓઆઈ-૧૦ -પી થી રા�ય સરકારના નવી વિધત 

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

cે��ઈુટ�નો લાભ આપવા જોગવાઈ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

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

કમ�ચાર�ઓ ક� Vઓને નવી વિધત પે�શન યોજના (NPS) હ�ઠળ િનમsુકં 

આપવામા ંઆવેલ છે તેઓને મળવાપાu બને. 
 

  આ hગેનો પણ નવો Wટ�5�ટુ ઘડવાનો રહ� V Wટ�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 on or after 01-04-2005 
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. 

    

  -.� /�������) -�, 0, к� _:�<`� ^ш�����(	��� Statute ��  U	����� અ�, 

��� Statute ��  A �)56� к��� �,�,��, �9��E к���. 
    

૨૫ 

મહ�કમ-બ 

4ી ડ�.આર.દાનેવાર�યા તથા અ�ય ૬ મળ�ને 3ુલ - ૭ કમ�ચાર�ઓ (માળ� તથા હ��પર)ની 

િનમsુકં અને િન�િૃ�ના લાભો hગે નામદાર �જુરાત હાઇકોટ�ના �કુાદાના સદંભX જ'ર� 

મ_ૂંર� આપવા hગેની �િુનવિસટ�ની દરખાWત સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગ pારા નામ_ુંર 

કરવામા ંઆવેલ છે તેથી તે hગે િવચારણા કરવા બાબત. 
    

 ��� : 1  આ �િુનવિસટ�મા ં માળ� તર�ક� ફરજ બPવતા કમ�ચાર� 4ી 

ડ�.આર.દાનેવાર�યા તથા અ�ય ૬ મળ�ને 3ુલ ૭ કમ�ચાર�ઓએ હ��પર અને માળ�ની 

જ<યા બાબતે અને તેઓને િન�િૃ�ના લાભો મેળવવા માટ� નામદાર �જુરાત 

હાઇકોટ�મા ંએસ.સી.એ.ન.ં૩૬૧૫/૨૦૧૪ થી ર�ટ-પીટ�શન દાખલ કર�લ હતી. 
  

 આ બાબતે નામદાર �જુરાત હાઇકોટ� pારા તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૭ થી �કુાદો 

આપવામા ંઆવેલ છે. આ �કુાદામા ં k�ુા ન.ં૨ મા ં નામદાર ઇ�ડW��યલ [���નુલ, 

રાજકોટના તા.૨૭/૦૧/૧૯૯૮ના એવોડ�નો નીચે Bમાણે ઉ�લખે કરવામા ંઆવેલ છે. 
 

 " The Saurashtra University, Rajkot is directed to make the present 

workmen permanent from the date they had completed their service of three 

years. They shall also be given relevant pay scale from that date, and fixation 
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shall be carried out, but nationally up to 13.12.1996 and from 1.01.1997, they 

shall be paid arrears of pay and allowances after deducting the wages already 

drawn by them during that period. The University shall also pay Rs.500/- by 

way of costs to the union." 
 

  ઉપરાતં k�ુા ન.ં૬ મા ંનીચે Bમાણે Hકુમ કરવામા ંઆવેલ છે. 
 " In view of the above, this petition is allowed. All the respondents are 

directed to comply with the order dated 27.01.1998 passed by the Tribunal, 

within a period of one month from the date of receipt of the copy of this order. 

The present petition stands disposed of. Notice is discharged. " 
    

  2.  સરકાર4ીના નાણા િવભાગના તા.૧૧/૦૪/૨૦૦૫ના પ[રપu ન.ંપરચ-

૨૦૦૩/ડ�-૨૪૨/પી મા ં દશા�વેલ |ચૂનાઓ vયાને લઈને નામદાર �જુરાત 

હાઇકોટ�ના ઉપ�ુ�]ત �કુાદાના સદંભX અuેથી નીચેના પuોથી ઉ5ચ િશ8ણ 

કિમ:ર4ી/િશ8ણ િવભાગ, ગાધંીનગરને જ'ર� મ_ૂંર� આપવા દરખાWત કરવામા ં

આવેલ હતી. 

 (૧) પu ન.ંમહ�કમ/બ/૨/૨૭૪/૨૦૧૭, તા.૨૦/૦૭/૨૦૧૭ 

 (૨) પu ન.ંમહ�કમ/બ/૨/૪૦૫/૨૦૧૭, તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ 

 (૩) પu ન.ંમહ�કમ/બ/૨/૫૮૨/૨૦૧૭, તા.૧૪/૧૦/૨૦૧૭ 
    

  3. ઉ]ત બાબતે સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગ તરફથી તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૮નો પu 

ન.ંસરય-૨૩૧૭-૧૪૪-ખ-૨ આવેલ છે. આ પuમા ં નીચે Bમાણે દશા�વવામા ં

આવેલ છે  

 4ી ધનાભાઇ આર. દાનેવાર�યા અને અ�ય ૬ (નીચે દશા�વેલ ટ�બલ) 

ના ક�સમા ં આપની �િુનવિસટ�ના અિધકાર� સાથે ચચા� થઇ છે. આપની 

�િુનવિસટ�એ વહ�વટ� 8િત કર� આ કમ�ચાર�ઓને સરકારની પરવાનગી વગર 

િનમsુકં આપી હતી તેની જવાબદાર� રા�ય સરકાર Wવીકાર� શક� ન[હ. તેથી 

આપની �િુનવિસટ� ક8ાએથી આગળની કાય�વાહ� કરવી. હવેથી કોઈ મ_ૂંર� 

આપવાની રહ�તી નથી. 
 

 

%� ��� *x��(	) ��� 

૧. 4ી એમ.બી.ભ�ી હ��પર 

૨. 4ી એચ.V.નદંાણીયા હ��પર 

૩. 4ી V.સી.મકવાણા હ��પર 

૪. 4ી ક�.y.પાનસોરા હ��પર 

૫. 4ી V.એમ.જોશી હ��પર 

૬. 4ી ધનાભાઇ રણછોડભાઈ દાનેવાર�યા માળ� 

૭. 4ી શામy મોહન રાઠોડ માળ� 
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  4. રા�ય સરકાર4ીના િનણ�ય અmસુારનો અમલ એ નીિત િવષયક બાબત છે અને 

તેનાથી �િુનવિસટ�ના Wવભડંોળમાથંી િન�િૃ�ના લાભો ઈ�યાદ� �કૂવવા પડ�. 
    

  -.� /�������) -�, 0, к� к��a���M�, 
�K ¢
��� 9��< -:�� ������ к<N 

*<+��N �	
��
��� :��, � �<� અ�, *<+��N .N шк� �,� :E � �<N ���.��Q� 

��к��'��, ]	��
�a��E� ���� ^�х�C� к���. 
  

૨૬ 

મહ�કમ-બ 

સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના પેક�જ યોજના hગેના ઠરાવથી 

�િુનવિસટ�એ ભર�લ અમા�ય ૩૯ જ<યાઓને િનયિમત કરવાની મ_ૂંર� આપેલ છે. તે જ<યા 

પરના ૧૪ કમ�ચાર�ઓની સેવાઓ િવિનયિમત કયા� hગેના 3ુલપિત4ીના કાય�ને બહાલી 

આપવા બાબત. 
        

 ��� : 1      સૌરા�� �િુનવિસટ�, રાજકોટની નાણાકં�ય પ[ર\Wથિત બાબતમા ંસરકાર4ી 

pારા િનમવામા આવેલ સિમિતના અહ�વાલ અ�વયે સરકાર4ીના િશ8ણ 

િવભાગના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના ઠરાવ ન.ંસરય-૧૩૯૩-એમ-૪૮૯-

(૪૮/૯૩)-ખ થી પેક�જ યોજના મ_ુંર કરવામા ંઆવેલ હતી. 
 

     ઉ]ત સિમિતની આ �િુનવિસટ�ની 'બ' kલુાકાત વખતે �િુનવિસટ�ની 

મા�ય - ૪૪ ખાલી જ<યાઓની યાદ� તથા �િુનવિસટ�એ ભર�લી અમા�ય ૩૯ 

જ<યાઓની અને તે જ<યાઓ ઉપર ફરજ બPવતા કમ�ચાર�ઓની યાદ� 

આપવામા ંઆવેલ હતી. આ ૩૯ જ<યાઓ પૈક� ૧૪ જ<યાઓ ઉપર એડહોક 

ધોરણે કમ�ચાર�ઓ ફરજ બPવતા હતા. 
 

     પેક�જ યોજના hગેના સરકાર4ીના ઉપ�ુ�]ત ઠરાવથી ૪૪ મા�ય જ<યાઓ 

ર� કર�ને �િુનવિસટ�એ ભર�લ અમા�ય ૩૯ જ<યાઓને િનયિમત કરવાની 

મ_ૂંર� આપવામા ંઆવેલ છે. 
    

  2.      એડહોક ધોરણે આિસWટ�ટ (_ુિનયર ]લાક�) તર�ક� િનમsુકં પામેલ 

કમ�ચાર� 4ી એચ.ડ�.દવેને વય મયા�દાને કારણે તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૫ના રોજ 

k]ુત કરવામા ં આવેલ હતા. તેમણે નામદાર �જુરાત હાઇકોટ�મા ં

Wપે.સી.એ.ન.ં૧૯૨૭૬/૨૦૧૫ થી તેમને પે�શન તેમજ િન�િૃ�ના લાભો 

મેળવવા માટ� ર�ટપીટ�શન કર�લ હતી. આ પીટ�શનનો નામદાર �જુરાત 

હાઇકોટ�નો �કુાદો તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ આવેલ હતો. 
 

     નામદાર હાઇકોટ�ના તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૭ના �કુાદામા ંk�ુા ન.ં૧૪મા ંનીચે 

Bમાણે Hુકમ કર�લ છે. 
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14. In view of the foregoing discussion, this petition is allowed. The 

petitioner is held entitled to pension and all other benefits which are 

payable to the regularly selected employees. The respondents- State is 

directed that all such payment be made within a period of one month from 

the date of receipt of copy of this order. However, there will be no order as 

to interest or costs. Rule made absolute to the aforesaid extent. 

 

     નામદાર �જુરાત હાઇકોટ�ના ઉપ�ુ�]ત �કુાદાના સદંભX જ'ર� મ_ૂંર� 

આપવા ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર4ી / િશ8ણ િવભાગ, ગાધંીનગરને અuેથી 

દરખાWત કરવામા ંઆવેલ હતી. 
 

     સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગ તરફથી આ કાયા�લયને V પuો પાઠવવામા ં

આવેલ છે તેમા ં ૧૯૯૪ની પેક�જ યોજના સદંભX નીચે kજુબ પણ ઉ�લેખ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

 

   1. ��.19/12/2017�� :� �).���/2317/139/х-2 

  " ૧૯૯૪ની "પેક�જ યોજના" બાદ �િુનવિસટ� સ�ા મડંળ અમા�ય 

ભરતી કર�લા Wટાફને કઈ ર�તે ર�<�લુરાઈઝ કરવામા ં / સરકાર4ીની મ_ૂંર� 

લેવામા ં�લૂી ગ�ુ ંતે કાગળો પરથી  ાયં Wપ�ટ થ� ુ ંનથી. " 

 

2. ��.02/01/2018�� :� �).���/2317/139/х-2 

  " �િુનવિસટ� pારા િવભાગને ર_ુ કરવામા ંઆવેલ ર�કડ� પરથી ફ�લત 

થાય છે ક� િવભાગના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના ઠરાવ pારા િવભાગે �િુનવિસટ�ને 

૪૪ મા�ય જ<યાઓ સાથે ૩૯ અમા�ય જ<યાઓની મ_ૂંર� આપેલ હતી અને 

આ pારા પેક�જ યોજનાનો Wવીકાર કર�લ હતો. છતા ં �િુનવિસટ�એ પોતાની 

ક8ાએથી અમલવાર� ન[હ કર�ને કમ�ચાર�ઓને વાWતિવક ર�તે રા�ય 

સરકારના િનણ�યનો લાભ ન આપીને વ�ંચત રાખેલ હતા તે�ુ ંકોટ�  પીટ�શનમા ં

નav�ુ ંછે. " 

 

3. ��.15/01/2018�� :� �).���/2017/139/х-2 

  " 4ી એચ.ડ�.દવે (િન��ૃ આિસWટ�ટ) ને આપની �િુનવિસટ�એ 

વહ�વટ� 8િત કર� સરકારની પરવાનગી વગર િનમsુકં આપી હતી. 

તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના ઠરાવ hતગ�ત સરકાર4ીએ ૪૪ મા�ય જ<યાઓ સામે 

૩૯ અમા�ય જ<યાઓને મ_ૂંર� આપી હતી. તેથી નામદાર હાઇકોટ�ના આદ�શ 

kજુબ આગળની કાય�વાહ� આપની �િુનવિસટ� ક8ાએથી સ�વર� કરવાની રહ� 

છે. અહ%થી કોઈ મ_ૂંર� આપવાની રહ�તી નથી. " 
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  3.     ઉપ�ુ�]ત હક�કતે માનનીય 3ુલપિત4ીના આદ�શથી Bથમ 4ી 

એચ.ડ�.દવેની સેવાઓ જોડાયા તાર�ખથી િવિનયિમત કરવામા ં આવેલ અને 

તેમનો પગાર ચકાસણી hગેનો ક�ઈસ સરકાર4ીના પગાર ચકાસણી એકમ, 

ગાધંીનગરને મોકલવામા ંઆવેલ, V મ_ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 
    

  4.      બાદમા ંએડહોક ધોરણે િનમsુકં પામેલ બાક�ની _ુદ�-_ુદ� જ<યાઓ ઉપર 

ફરજ બPવતા ૧૩ કમ�ચાર�ઓની મા�ય 3ુલપિત4ીના આદ�શથી તેઓની 

જોડાયા તાર�ખથી રા�ય સરકાર4ીના પગાર ચકાસણી એકમ, ગાધંીનગર pારા 

પગાર ચકાસણી મા�ય થવાની શરતે તેઓની સેવાઓ િવિનયિમત કરવામા ં

આવેલ છે. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
  

૨૭ 

મહ�કમ-બ 

સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ dમાકં:સરય-૧૨૧૬-૩૦૯-ખ-૨ 

થી આ �િુનવિસટ�ના �બનશૈ8�ણક કમ�ચાર�ઓને પ[રિશ�ટ-અ મા ં દશા�oયા kજુબ ૭૪ 

સવંગ�ની ૧૬૩ કાયમી િનયિમત પગાર ધોરણની ભર�લી જ<યાઓ તથા ૪૪ Pહ�રાત આપેલ 

જ<યાઓ, રyW�ારની એક (૧) અને િસનીયર આિસWટ�ટની બઢતીથી ભરવાપાu એક (૧) 

જ<યા મળ�ને 3ુલ ૨૦૯ જ<યાઓને �જુરાત રા�ય સેવા (પગાર |ધુારણા) િનયમો-૨૦૧૬ 

અmસુાર તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી Wક�લ ¡ુ Wક�લને ધોરણે ક����ય સાતમા ંપગારપચં kજુબના 

|ધુાર�લ પગાર ધોરણો આtયા hગેના માનનીય 3ુલપિત4ીના કાય�ને બહાલી આપવા 

બાબત. 
        

 ��� : ш��< :  

  (1) �જુરાત રા�ય સેવા (પગાર |ધુારણા) િનયમો, ૨૦૧૬ અmસુાર અને તેની 

જોગવાઈઓને આધીન તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૬ થી 'Wક�લ ¡ુ Wક�લ' ને ધોરણે 

પગાર |ધુારણાનો લાભ મળવાપાu થશે. 
    

  (2) સરકાર/નાણા િવભાગની મ_ૂંર� મેળવીને વહ�વટ� િવભાગના ઠરાવ હ�ઠળ 

Vટલી જ<યાઓને Wક�લ ¡ુ Wક�લ  ના ધોરણે છ£ા પગાર પચં kજુબ 

પગાર |ધુારણા મ_ુંર કરવામા ં આવેલ છે તે જ<યાઓ અને �યારબાદ 

રા�ય સરકારની મ_ૂંર�થી િનયિમત પગાર ધોરણમા ંઉભી કરવામા ંઆવેલ 

પ[રિશ�ટ-અમા ં દશા�વેલ ૧૬૩+૪૫=૨૦૮ તેમજ રyW�ારની મ_ુંર થયેલ 

૦૧ જ<યા એમ 3ુલ મળ� ૨૦૯ જ<યાઓને સાતમા ંપગાર પચં kજુબની 

પગાર |ધુારણાનો લાભ મળવાપાu થશે. ૪૪ જ<યાઓ ભરવાની મ_ૂંર� 

આપવામા ંઆવેલ  છે તે જ<યાઓ પર િનમsુકંની તાર�ખથી પગાર 
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|ધુારણા મ_ુંર કરવાની રહ�શે. બાક�ની ૧૩૬ જ<યાઓ  પૈક� ૨૩ 

એડહોક જ<યાઓ બાદ કરતા બાક� રહ�તી ૧૧૩ જ<યાઓ ર� કરવાની રહ�શે 

અને ર� કયા� hગેના િવિધસર Hુકમો કરવાના રહ�શે. જ'ર જણાયે 

iનુઃનાણા િવભાગના પરામશ�મા ં જ<યા ઉભી કર� શકાશે. આઉટસોિસ¦ગથી 

ભરવાની મ_ૂંર� આપેલ જ<યાઓ �િુનવિસટ�એ જ'[રયાત kજુબ પોતાની 

ર�તે આઉટ સોિસ¦ગથી ભરવાની રહ�શે. 
    

  (3) પ[રિશ�ટ-અમા ં દશા�વેલ ૭૩ સવંગ�ની ૧૬૩ તથા ૧૮ સવંગ�ની ૪૪ 

Pહ�રાત આપેલ જ<યાઓ ઉપરાતં રyW�ાર ૧ જ<યા અને િસનીયર 

આિસWટ�ટની બઢતીથી ભરવાપાu ૧ (એક) જ<યા િસવાયના કોઇપણ 

 સવંગ�/જ<યાને સાતમા ં પગાર પચંનો લાભ આપી શકશે ન[હ. V 

જ<યાઓ �િુનવિસટ� pારા સરકારની  મ_ૂંર� વગર ભરવામા ં આવેલ છે 

તેવી ૨૩ જ<યાઓ hગે �િુનવિસટ� pારા જર�ર� Wપ�ટતા સાથે iનુઃ 

દરખાWત કરવાની રહ�શે. સરકારની iવૂ� મ_ૂંર� વગર તે જ<યાઓને પગાર 

|ધુારણા મ_ુંર કર� શકાશે ન[હ. 
    

  (4) અmદુાિનત �િુનવિસટ� pારા સરકારની મ_ૂંર� વગર ઉભી કરવમા ંઆવેલ 

ક� ભરવામા ંઆવેલ જ<યાઓ, કરાર આધાર� ભર�લ ક� [ફ]સ પગારથી ભર�લ 

જ<યાઓને પગાર |ધુારણાનો લાભ મળવાપાu થશે ન[હ ક� તે જ<યાઓને 

અmદુાિનત જ<યાઓમા ં તબદ�લ કર� શકાશે નહ�. �િુનવિસટ� pારા 

Wવભડંોળમાથંી વેતન �કુવવામા ં આવ�ુ ં હોય તેવી જ<યાઓને પગાર 

|ધુારણા મ_ુંર કરવા hગે �િુનવિસટ�એ િનણ�ય કરવાનો રહ�શે. પરં� ુ

રા�ય સરકાર pારા કોઈ અmદુાન આપવાmુ ં રહ�શે નહ�. અલબત નાણા 

િવભાગના તા.૧૬.૦૨.૨૦૦૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ નીિત હ�ઠળ પાચં 

વષ� |ધુી ફ�]સ પગાર અને �યારબાદ િનયત પગાર ધોરણની યોજના 

હ�ઠળ સરકારની મ_ૂંર�થી ઉભી થયેલ અને સરકારની મ_ૂંર�થી ભરવામા ં

આવેલ જ<યાઓને, અmદુાિનત મહ�કમની જ<યાઓની મયા�દામા,ં િનયત 

વષ§ની ફ�]સ પગારની સેવા iણૂ� થયેથી આ પગાર |ધુારણાનો લાભ 

મ_ુંર કર� શકાશે.  
    

  (5) રા�ય સરકારના િનણ�ય અmસુાર ખર�ખર પગાર |ધુારણા 

તા.૦૧.૦૮.૨૦૧૭ થી મળવાપાu થશે એટલે ક� પગારમા ંમળવાપાu થશે. 

તા.૦૧.૦૧.૨૦૧૬ થી તા.૩૧.૦૭.૨૦૧૭ |ધુીના સમયગાળાની પગાર 

તફાવતની રકમ આ hગે રા�ય સરકાર pારા િનણ�ય લેવામા ંઆવે �યાર 

બાદ જ મળવાપાu થશે. 
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  (6) રા�ય સરકારના િનણ�ય અmસુાર અિધકાર�/કમ�ચાર�ઓને મળવાપાu 

ભ�થા િવધમાન છ£ા પગાર પચં kજુબના પગાર ઉપર અને મળવાપાu 

દર kજુબ જ મળવાપાu થશે. 
    

  (7) સાતમા ં પગાર પચંને સબંિંધત રા�ય સરકાર pારા રા�ય સરકારના 

કમ�ચાર�ઓ માટ� V ઠરાવ બહાર પાડવામા ં આવેલ છે તે ઠરાવોની 

જોગવાઈઓmુ ં�Wુતપણે પાલન કરવાmુ ંરહ�શે. સWંથા પોતાની સ�ાની 'એ 

કોઈ ¨ટછાટ આપી શકાશે ન[હ. 
    

  (8) રા�ય સરકારની મ_ૂંર� િવના હવે પછ� કોઈ જ<યા ઠરાવ કર�ને ઉભી કર� 

શકશે ન[હ અને તેના સાતમા પગાર પચં kજુબનો પગાર/પગાર |ધુારણા 

મ_ુંર કર� શકશે નહ�. રા�ય સરકારની મ_ૂંર�થી ઉભી કરવામા ં આવેલ 

જ<યાઓ િનયત ભરતી િનયમોની જોગવાઈઓ અને િનયત ભરતી B[dયા 

અmસુાર જ ભરવાની રહ�શે. સામા�ય ર�તે રા�ય સરકારમા ંઅમલમા ંરહ�લ 

િનયમો, શૈ8�ણક લાયકાત અને લ©તુમ અmભુવના ધોરણો અmસુાર જ 

ભરતી / બઢતી આપવાની રહ�શે તથા રા�ય સરકારના સેવા અને 

વગ�કરણના િનયમો અmસુાર નીચલી જ<યાના લ©તુમ અmભુવના 

માપદંડને અmસુરવાનો રહ�શે. 
    

  (9) રા�ય સરકાર pારા મ_ુંર કરવામા ંઆવેલ જ<યાઓ પર �િુનવિસટ� pારા 

િનયત ભરતી B[dયા pારા ભર�લ જ<યાઓને જ સાતમા પગારપચં kજુબ 

પગાર |ધુારણાનો લાભ મળવાપાu થશે. તે િસવાયની જ<યાઓ માટ� 

રા�ય સરકારની જવાબદાર� રહ�શે નહ� તથા તે માટ� કોઈ અmદુાન 

(પગાર-ભ�થા અને િન�િૃ� લાભો માટ�) રા�ય સરકાર pારા �કુવવામા ં

આવશે નહ�. 
    

  (10) ભારત સરકાર અને �જુરાત સરકારની |ચૂનાઓ kજુબ વગ�-૩ સવંગ�ની 

તમામ જ<યાઓ લે�ખત પર�8ાથી ભરવાની રહ�શે. વોક ઇન ઇ�ટરo� ુ

(સા8ા�કાર કસોટ�) pારા જ<યાઓ ભર� શકાશે નહ�. તથા વગ�-૨ અને તેની 

ઉપરની જ<યાઓમા ંપણ Bાથિમક કસોટ� અને ઇ�ટરo�નુા �ણુ vયાનમા ં

લઇ પસદંગી યાદ� તૈયાર કરવાની રહ�શે. (તા.૧/૧/૨૦૧૬ અને �યાર 

બાદની તમામ Pહ�રાત ક� Vની પસદંગી B[dયા બાક� છે તેમા ંઉ]ત શરત 

લા� ુપાડવાની રહ�શે.) 
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  (11) સાતમા પગાર પચંનો લાભ આપવા માટ�ની દરખાWત કરવામા ં આવેલ 

જ<યાઓ પૈક�ની Vટલી જ<યાઓને સાતમા પગાર પચંનો લાભ મ_ુંર 

કરવામા ંઆવેલ છે તે િસવાયની કોઈ પણ જ<યાને સાતમા પગાર પચંનો 

લાભ આપી શકાશે નહ�. આ માટ� સWંથા પોતાની સ�ાનો ઉપયોગ કર�ને 

કાય�વાહ� હાથ ધરશે તો તે hગેની જવાબદાર� �િુનવિસટ�ના 

રyW�ાર/સબંિંધત અિધકાર�4ીની રહ�શે. 
    

  (12) �િુનવિસટ� pારા રા�ય સરકારના સેવા િવષયક િનયમો (ઉ.પ.ધો. યોજના 

સ[હત) mુ ં�Wુતપણે પાલન કરવાmુ ંરહ�શે. 
    

  (13) �િુનવિસટ� પોતાની સ�ાની 'એ કોઈપણ જ<યાઓ ઉભી કર� શકશે ન[હ 

અને કોઈ પણ કમ�ચાર�ની ભરતી કર� શકશે ન[હ. નવી ઉભી કરવાપાu 

જ<યાઓ માટ� તેમજ તેની ભરતી માટ� રા�ય સરકારની iવૂ� મ_ૂંર� 

મેળવવાની રહ�શે. આ શરતનો અમલ ન કરવામા ંઆવે તો �િુનવિસટ�ની 

જવાબદાર� રહ�શે. 
    

  (14) �િુનવિસટ� pારા રા�ય સરકારની કરકસરની નીિતનો �Wુતપણે અમલ 

કરવાનો રહ�શે. 
    

  (15) �િુનવિસટ� pારા સરકાર4ીની મ_ૂંર�થી ઉ5ચ�ર પગાર ધોરણની યોજના 

દાખલ કરવામા ંઆવેલ હશે, તો છ£ા પગાર પચંના અમલ બાદ ઉ5ચ�ર 

પગાર ધોરણની યોજના અમલમા ંkકુવા માટ� રા�ય સરકારની ફર� વાર 

મ_ૂંર� મેળવવામા ંઆવેલ હશે તો જ તે યોજના અમલમા ંરાખી શકાશે. તે 

િસવાય તેનો અમલ કર� શકાશે ન[હ અને કમ�ચાર�ઓને ઉ5ચ�ર પગાર 

ધોરણ મ_ુંર કર� શકાશે નહ�. 
    

  (16) પાચંમા ંપગાર પચં વખતે રા�ય સરકાર pારા Wપ�ટ મ_ૂંર�થી Hુકમો કર� 

અmદુાિનત સWંથાના કમ�ચાર�ઓને V ભ�થાઓ મ_ુંર કર�લ છે. તે ઉપરાતં 

કોઈ વધારાના ભ�થા �કુવવાના રહ�શે ન[હ ક� છ£ા પગાર પચં kજુબના 

Bવત�માન ભ�થાઓના દરમા ંકોઈ વધારો કરવાનો રહ�શે ન[હ ક� વધારાના 

Bો�સાહન (incentives) / લાભ રા�ય સરકારની મ_ૂંર� વગર આપી 

શકાશે નહ�. સરકાર� કમ�ચાર�ઓને મળવાપાu થતા ભ�થાઓ - લાભ 

hગેના Hુકમો સીધે સીધા અmદુાિનત સWંથાઓના/સWંથાઓના 

કમ�ચાર�ઓને લા� ુપડશે નહ� િસવાય ક� Hુકમોમા ં તે hગે Wપ�ટ ઉ�લેખ 

કરવામા ંઆવેલ હોય. 
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  (17) �િુનવિસટ�ના તમામ કમ�ચાર�ઓmુ ં આઈ.એફ.એમ.એસ.િસWટમ pારા 

ફરyયાતપણે ઓન લાઈન પે-[ફ]સેશન તથા ઓન લાઈન વેર�ફ�ક�શન 

કરાવવાmુ ં રહ�શે. વેર�ફ�ક�શન કરાવવાની જવાબદાર� V તે સWંથાના પે 

[ફ]સેશન કરનાર અિધકાર�/ડ�ડ�ઓની રહ�શે. છ£ા પગાર પચં Bમાણે 

કમ�ચાર�ની પગાર બાધંણી કરવામા ંઆવેલ હોય અને વેર�ફ�ક�શન થયેલ 

હોય તે કમ�ચાર�ની તમામ િવગતો-બનેલ Bસગંો(events) અ}તન કર�, 

�યાર બાદ જ સાતમા પગાર પચં kજુબ પગાર બાધંણી કરવાની રહ�શે. 
    

  (18) પ[રિશ�ટ-અ મા ં દશા�વવામા ં આવેલ નામા�ભધાન/પગાર ધોરણો પણ 

�િુનવિસટ� pારા ચકાસવાના રહ�શે અને Wક�લ ¡ુ Wક�લ kજુબ યો<ય જણાયે 

જ પગાર બાધંણી કરવાની રહ�શે. તેમા ં િવસગંતતા જણાયે iનુઃદરખાWત 

કર� મ_ૂંર� મેળવવાની રહ�શે. 
    

  (19) છ£ા પગાર પચં kજુબની પગાર બાધંણીની ચકાસણી સ8મ સ�ાિધકાર� 

pારા કરવામા ં આવેલ હોય તેવા કમ�ચાર�ઓની જ સાતમા પગાર પચં 

Bમાણે ઓન લાઈન પગાર બાધંણી કરવાની રહ�શે. પગાર બાધંણીની 

ચકાસણી બાક� હોય તેવા કમ�ચાર�ની સાતમા પગાર પચં પગાર kજુબ 

બાધંણી થઇ શકશે નહ�. તેવા કમ�ચાર�ની પગાર બાધંણી કર� સાતમા 

પગાર પચં kજુબ પગાર આકારવામા ં આવશે તો તે hગે સબંિંધત 

અિધકાર�ની જવાબદાર� નz� કરવાની રહ�શે. 
    

  (20) �િુનવિસટ�ની કોઈ જ<યા પોતાની ર�તે ભર� હશે તો અથવા ભરશે તો 

આવી જ<યાઓને પગાર |ધુારણાનો લાભ આપવાનો રહ�શે નહ�. 
    

  (21) તા.૧/૧/૨૦૧૬ના રોજ ક� �યારબાદ િન��ૃ થયેલા 

અિધકાર�ઓ/કમ�ચાર�ઓને િનયમાmસુાર સાતમા પગાર પચં kજુબના 

પગાર ધોરણ (cેડ પે ને અm'ુપ પે મે��]સના લેવલમા ંમળવાપાu પગાર 

તથા તે kજુબના િન�િૃ� લાભો જો મળવાપાu થતા હશે તો તે �કુવવાના 

રહ�શે. 
    

 ૨ �િુનવિસટ�ના કમ�ચાર� �જુરાત રા�ય સેવા (પગાર |ધુારણા) િનયમોની જોગવાઈ 

અmસુાર આ સાથે �બડ�લ Annexure-1 kજુબના િવક�પ ફોમ�મા ં િવક�પ આપવાનો 

રહ�શે તેમજ Annexure-II kજુબ બાહªધર� ખત આપવાmુ ંરહ�શે. 
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 ૩ આ પગાર |ધુારણાની મ_ૂંર� ઉપર જણાવેલ શરતોmુ ં �Wુતપણે પાલન કરવાની 

શરતે આપવામા ં આવતી હોઈ આ શરતોmુ ં પાલન થાય તે ઉ5ચ િશ8ણ 

કિમ:ર4ીની કચેર�એ |િુનિ«ત કરવાmુ ંરહ�શે.         
   

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� _:�	�̀ � к����, P��9� 

-:��. 
   

 ��� : સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ dમાકં:સરય-૧૨૧૬-

૩૦૯-ખ-૨ પ[રિશ�ટ તર�ક� આ સાથે સામેલ છે. 
    

૨૮ 

પર�8ા-૫ 

સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમની કલમ ૧૮ (૧) (VII) ની જોગવાઈ kજુબઆગામી માચ�-

૨૦૧૮ની સેનેટ સભામા ંV તે િવ}ાથ�ઓએ પદવી/[ડtલોમા Bદાન માટ� આવેદનપuો ભયા� 

હોય અને Vઓ પદવી/[ડtલોમા મેળવવાને પાu હોય તેવા દર�ક િવ}ાથ�ઓને Wટ�5�ટુ–

૧૫૮મા ંદશા�વેલ પદવી/[ડtલોમા હાજર/ગેરહાજરમા ંએનાયત કરવા સેનેટને અિધિનયમની 

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

  -.� /�������) -�, 0, к�, ������ �	
��
��� અ
�
��� к9�-18 (1) (VII) 

p	*P ��.25/03/2018��) �<* �F��� �,�,��� �����) �<q��� :^��^�� ����)���) 

L 
���.�M; -�,^�:� ���� �<� અ�, :^��/��r9<��) �,F����, :�� �<�, �,�� 

^��к 
���.�M�, C��£�	�-158 ��) ^ш���,9 L �, :^��/��r9<��) �,�,� �����) 

��*�/+,���*���) ;���� к��� �,�,��, �9��E к���. 
  

૨૯ 

જોડાણ 

આચાય�4ી, સWં3ૃિત મ[હલા ર8ક �Wટ સચંા�લત-એલ.ડ�.ધાનાણી આટ�સ કોલેજ, અમર�લીના 

વષ�:૨૦૧૬-૧૭ની જોડાણ અરy પર Wથાિનક તપાસ સિમિતના અહ�વાલ પર�વે િસ��ડક�ટના 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ઠરાવ dમાકં:૮ (૨૩૩)મા ંશરત�કૂથી ટાઈપ%ગ િમWટ�કને કારણે શૈ8�ણક 

વષ�:૨૦૧૬-૧૭ના બદલે શૈ8�ણક વષ�:૨૦૧૫-૧૬ એમ ઠરાવ થયેલ છે V |ધુાર�ને શૈ8�ણક 

વષ�:૨૦૧૬-૧૭ એમ |ધુારો કરવામા ંઆવેલ છે Vની નaધ લેવા બાબત.  
  

 થયેલ ઠરાવનો સદંભ� ભાગ   : 

  “આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, આચાય�4ી/  �Wટ�4ી સWં3ૃિત મ[હલા ર8ક �Wટ 

સચંા�લત-એલ ડ�. ધાનાણી આટ�સ કોલેજ, અમર�લી તરફથી શૈ8�ણક વષ�:૨૦૧૫-૧૬ માટ� 

મળેલ જોડાણ અરy અને ટ� પર�વેની એક�ડિમક કાઉ\�સલની ઉપર જણાવેલ ભલામણ 

Wવીકારવી અને �િુનવિસટ�એ નz� કર�લ જોડાણની શરતો તથા Wથાિનક તપાસ સિમિતએ 

kકુ�લી શરતોmુ ં પ[રપાલન તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬ |ધુીમા ં િસ��ડક�ટને સતંોષ થાય તે ર�તે 

સWંથા/કોલેજ કર� તો ઉપ�ુ�]ત જોડાણની િવગતે તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ 

|ધુી એક વષ� માટ� ચા�/ુવધારાmુ ંજોડાણ આપવા રા�ય સરકાર4ીને ભલામણ કરવી.” 
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  |ધુાર�લ ઠરાવનો સદંભ� ભાગ : 

 “આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક�, આચાય�4ી/  �Wટ�4ી સWં3ૃિત મ[હલા ર8ક �Wટ 

સચંા�લત-એલ ડ�. ધાનાણી આટ�સ કોલેજ, અમર�લી તરફથી શૈ8�ણક વષ�:૨૦૧૬-૧૭ માટ� 

મળેલ અરy અને ટ� પર�વેની એક�ડિમક કાઉ\�સલની ઉઅપર જણાવેલ ભલામણ Wવીકારવી 

અને �િુનવિસટ� એ નz� કર�લ જોડાણની શરતો તથા Wથાિનક તપાસ સિમિતએ kકુ�લી 

શરતોmુ ં પ[રપાલન તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ |ધુીમા ં િસ��ડક�ટને સતંોષ થાય તે ર�તે 

સWંથા/કોલેજ કર� તો ઉપ�ુ�]ત જોડાણની િવગતે તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ 

|ધુી એક વષ� માટ� ચા�/ુવધારાmુ ંજોડાણ આપવા રા�ય સરકાર4ીને ભલામણ કરવી.” 
  

  -.� /�������) -�, 0, к� ���.8	9:
�'���) _:�	�̀ � к����� ��� 9,��. 
        

૩૦ 

જોડાણ 

સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના પu dમાકં:સયજ/૨૦૧૩/૧૩૩૫/ખ.૧, તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ 

ના પu પર�વે િવચારણા કરવા બાબત.          
        

 ��� : )૧(  4ી અમર�લી y�લા િવ}ા સભા સચંા�લત – મા�4ૃી મaઘીબા આટ�સ 

કોલેજ ,અમર�લીએ cા�ટ ઇન એઇડ કોલેજ છે.  

 

કોલેV Wવ.િનભ�રતાના ધોરણે વષ�:૨૦૧૨-૧૩ થી વધારાના િવષય તર�ક� 

બી.એ.(kqુય/ગૌણ) hcy, સમાજશાl શ' કરવા જોડાણ અરy કર�લ 

હતી. 
    

  )૨   (

     

કોલેજની અરy પર�વે અuેના તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૫ના પuથી િશ8ણ 

િવભાગને સૈvધાિંતક iવૂ� મ_ુંર� આપવા ભલામણ/દરખાWત કરવામા ં

આવેલ હતી. 
    

  )૩   (

     

િસ��ડક�ટ તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૨, ઠરાવ ન.ં૩૯ “આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� 

સૌરા�� �િુનવિસટ� સલં<ન cા�ટ�બલ કોલેજોમા ં િવ}ાથ� iરૂતા ના ં

મળવાથી Bો�સાહન આપવા સબંધી V કોલેજ નવા િવષયોના જોડાણની 

માગંણી કર� તેની [ડપોઝીટ તેમજ જોડાણ ફ� લેવી ન[હ પરં� ુ V કોલેજ 

કોસ� ક� ફ�ક�ટ�ના જોડાણની માગંણી કર� તો તેની િનયમોmસુાર ની [ડપોઝીટ 

તેમજ ફ� લેવાmુ ંરાખ�ુ.ં” 
    

  (૪) સદરHુ સી�ડ�ક�ટના ઠરાવ અ�વયે કોલેજ પાસેથી જોડાણ ફ�  ,ડ�પોઝીટ 

લેવામા ંઆવેલ નથી. 
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  )૫   (

      

શીકા: િવભાગના તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૭ ના પuથી �િુનવિસટ�ને નીચે kજુબ 

જણાવેલ છે. 

 “.........આપની �િુનવિસટ� તા.૨૪/૧૨/૨૦૧૨નો ઠરાવ ન.ં૩૯ 

રા�ય સરકાર4ીની તા.૨૧/૧૨/૨૦૦૧ની |ચૂનાઓ સાથે |સુગંત નથી. 

સબબ B: હ�ઠળની કોલેજને નવા િવષયોના જોડાણની સૈvધાિંતક iવૂ� 

મ_ુંર� hગેની દરખાWત િનયમાmુ ં સાર �Wટ પાસે V તે [ડપોઝીટ અને 

જોડાણ ફ� V લેવા પાu હોય તે લીધા બાદ અને તે hગેના આધાર સહ�ત 

અuે દરખાWત કર� એથી આગળની િવચારણા હાથ ધર� શકાય V િવ[દત 

થાય.” 
    

  )૬ (  િસ��ડક�ટ તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૨, ઠરાવ ન.ં૨૦/(૧૩૭) થી Bથમ વષ� 

બી.એ.(kqુય/ગૌણ) hcેy, સમાજશાlના િવષયોના નવા જોડાણ માટ� 

સરકાર4ીને ભલામણ કરવા ઠરાવ થયેલ છે. 
    

  -.� /�������) -�, 0, к� ���. ��Q� ��к��'��� 
шuE 
���+�� 

�)̂ ��¤� :� અ(	��� 
����(	����� ?�:<O�� 9N -+F�� к������� ��. ����. 
        

૩૧ 

એક�ડિમક 

કાયદા િવ}ાશાખાની તા:-૧૧-૭-૨૦૧૭ની સભાના ઠરાવ dમાકં'૨' અ�વયે નીચે kજુબની 

ભલામણ પર�વે માન.3ુલપિત4ીએ આપેલ બહાલીના કાય�ની નaધ લેવા બાબત. 
        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� એલએલ.બી.(uણ વષ�)ના સેમેWટર-'૧' થી '૬'ના 

|ધુાર�લ અYયાસdમ _ુન-૨૦૧૭થી એક સાથે અમલમા ંkકુવા hગેની કાયદા િવ}ાશાખાની 

તા:-૧૧-૭-૨૦૧૭ની ભલામણ માન.3ુલપિત4ીએ અિધકાર મડંળોની મ_ુંર�ની અપે8ાએ 

મ_ુંર કર�લ હોય ઉ]ત અYયાસdમના ઓડ{ન�સ '૧' થી '૨૦' મ_ુંર કયા� hગેના 

માન.3ુલપિત4ીના કાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
  

  -.� /�������) -�, 0, к� ���.8	9:
�'���) _:�	�̀ � к����� ��� 9,��. 
  

 (���: _`� અ&���%��� M�y��� '1' .� '20' :?�
ш�� “11” ���к� ���,9 0,) 
        

૩૨ 

ઓડ�ટ 

સૌરા�� �િુનવસ�ટ�ના ં સને ૨૦૧૩-૧૪ના ં વષ�ના Wથાિનક ભડંોળ [હસાબ, રાજકોટ pારા 

અપાયેલ ઓ[ડટ અહ�વાલો જોઈ જવા તથા કાયા�લય તરફથી તેના તૈયાર કરવામા ંઆવેલા 

જવાબો પર�વે િવચારણા કરવા બાબતે િનયત થયેલ કિમટ�ના ં અહ�વાલની નaધ લેવા 

બાબત તથા આગામી સેનેટમા ંર_ુ ંકરવા બાબતે. 
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 (નaધ: સૌરા�� �િુનવિસટ� અિધિનયમની કલમ -૫૦(૨) અmસુાર આ �િુનવિસટ�ના ંસને 

૨૦૧૩-૧૪ના ં વષ�ના cા�ટ ફંડ,જનરલ ફંડ તેમજ સામા�ય ભિવ�ય િનિધના ં

�જુરાત સરકાર4ીના ંWથાિનક ભડંોળ [હસાબ pારા  [હસાબોની ચકાસણી બાદમા ં

આવેલ ઓ[ડટ ર�પોટ�સ અ�વયે કાયા�લય તરફથી સદરHુ  ઓ[ડટ ર�પોટ�સના ં

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ જવાબો ર�પોટ�  સાથે જોઈ જવા hગે િનમેલી સિમિતની 

સભા તા.૨૪/૦૨/૨૦૧૮ ના ં રોજ મળેલ હતી. તે hગેની ર�પોટ�સ સાથેની 

િમિનટસ hગે િવચારણા કરવા તથા ર�પોટ�  તથા જવાબો આગામી સેનેટની સભા 

સમ8 kકુવા hગે િનણ�ય કરવા બાબત.( ઓ[ડટ અહ�વાલ તથા કાયા�લય 

તરફથી તેના તૈયાર કરવામા ંઆવેલા જવાબો સભા સમયે ર_ુ ંકરવામા ંઆવશે.) 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
�����) ��, 2013-14 ��) �T���) C.�
�к 

�)�<F��) ?���P<�� aк��E� Z+, к����9� ��V.� �^��	) M?�� ��:<�����) ����� 

к�����) -�,9 *��P< ��:<��  ��., *<N *�� Z+, 
��,9� �
�
��� 

��.24/02/2018�� ����� к������� ��� �)56� к��� �,�* �, �,�,� અ�, ��Q� 

��к��'� ��u �56 к���.  
        

૩૩ 

પર�8ા-૫ 

4ી ગાગંાણી ધીર�ન [દલીપભાઈ એ વષ�-૨૦૦૨ થી વષ� ૨૦૦૮ દર�યાન કાયદા િવ}ાશાખા 

ની ફWટ, સેક�ડ અને Wપેિશયલ એલ.એલ.બી. પર�8ા તથા મેનેજમે�ટ િવ}ાશાખા ની 

એમ.બી.એ. પર�8ા એક સાથે પાસ કર�લ છે. 
        

  સદરHુ િવધાથ�એ કાયદા િવ}ાશાખા ની પર�8ાઓના ંપ[રણામો રદ કરાવેલ છે હવે 

સેક�ડ એલ.એલ.બી. અને Wપે. એલ.એલ.બી. ના ંપદવી Bમાણપu રદ બાબત.  

  

  -.� /�������) -�, 0, к� '� +�)+�E� ����� ?^9�:��N�� к��^� 
���ш�х� 

�� :��u�M��) :?�E��< અ�, :^�� I��E:� �^ к���. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� ��, :0�.� -�� ?кC��M��) 9�+9 

અ��I�� �,F��<. 
 

 -.� �G	��) /�������) -�, 0, к� ;к ��., �	
��
�����) P, અ&���%���) *< 

к<N 
���.� ; V<�� ���9 �<� અ.�� - Iк���� અ�� к<N ?кC��M 0, к� к�� ? �,�� 

�:�� к��� અ�, -+��� 
����к����) P�� ��?��� �56 к���. 
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૩૪ 

[હસાબ 

ફાઈના�સ સિમિતની તા

કરવા બાબત સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય

વગેર�ના ંનાણાક�ય વષ� 

વષ� ૨૦૧૬-૧૭ નો વાિષક [હસાબ મ_ૂંર કરવા િવચારણા કરવા બાબત
   

  -.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��

�9��E< �)56� к���

-�<x� к��� �+,���� ��E�?к� �T� 

�T� 2018-19 (	) Z^�*:� U	���� ����� ��., �)56� к��� અ�, ��E�?к� �T� 

2016-17 ��) ��
Tк ?���P< �)56� к��� �,�,
   

 (��� : ��E�к�� �T� 

�T�(	) Z^�*:� �.� ������ �	
��
�����) ��E�к�� �T� 

��
Tк ?���P�� �к9 :?�
ш�� 
   

૩૫ 

મહ�કમ-બ 

સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા

૩૬૬૨/પાટ� ફાઈલ/

રyW�ારની જ<યાઓ �ુ
   

 ��� : 1. સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના 

૧૨૦૯

સરકાર� �િુનવિસટ�ઓમા ં રyW�ારની જ<યાઓ �ુ

ધોરણે ભરવા નીચેની શરતોને આધીન મ_ૂંર� આપવામા ંઆવેલ છે
    

   (૧) 

    

   (૨) 

    
   (૩) 

    
~ 29 ~ 

ફાઈના�સ સિમિતની તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૮ ના ં રોજ મળેલ સભાની કાય�વાહ�ની નaધ મ_ૂંર 

કરવા બાબત સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, અmWુનાતક ભવનો

વગેર�ના ંનાણાક�ય વષ� ૨૦૧૭-૧૮ના iનુઃિનિમત hદાજપu તથા સૌરા�� �િુનવિસટ�નો 

નો વાિષક [હસાબ મ_ૂંર કરવા િવચારણા કરવા બાબત

-.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��

�9��E< �)56� к��� અ�, ������ �	
��
��� к����9�, અ(	C���к ���<

-�<x� к��� �+,���� ��E�?к� �T� 2017-18 ��) ]	��
�
�� Z^�*< �.� ��E�?к� 

(	) Z^�*:� U	���� ����� ��., �)56� к��� અ�, ��E�?к� �T� 

��) ��
Tк ?���P< �)56� к��� �,�,��, �9��E к���

��E�к�� �T� 2017-18 ��) ]	��
�
�� Z^�*< �.� �T� 

�T�(	) Z^�*:� �.� ������ �	
��
�����) ��E�к�� �T� 

��
Tк ?���P�� �к9 :?�
ш�� “12” ���к� - ��., ���,9 0,

િશ8ણ િવભાગના તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવ dમાકં

/ખ ૨ થી રા�યની િશ8ણ િવભાગ હ�ઠળની સરકાર� �િુનવિસટ�ઓમા ં

રyW�ારની જ<યાઓ �.ુy.સી.ની લાયકાતના ધોરણે ભરવા બાબતની નaધ લેવા બાબત
   

સરકાર4ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭

૧૨૦૯/ ૩૬૬૨/પાટ�  ફાઈલ/ખ-૨ થી રા�યની િશ8ણ િવભાગ હ�ઠળની 

સરકાર� �િુનવિસટ�ઓમા ં રyW�ારની જ<યાઓ �ુ

ધોરણે ભરવા નીચેની શરતોને આધીન મ_ૂંર� આપવામા ંઆવેલ છે
  

 રા�યની િશ8ણ િવભાગ હWતકની દર�ક સરકાર� �િુનવિસટ�ઓએ 

ગવમX�ટ ઓફ ઇ��ડયાના િમિનW�� ઓફ મુન [રસોસ� ડ�વલોપમે�ટ

[ડપાટ� મે�ટ ઓફ હાયર એ��કુ�શનના તા

જણાવેલ �.ુy.સી.ની લાયકાતmુ ં�Wુતપણે પાલન કરવાmુ ંરહ�શે
 

 જો કોઈ �િુનવિસટ�એ ઉપરો]ત પuમા ંજણાoયા kજુબની �ુ

લાયકાત વગર રyW�ારની જ<યા ભરવામા ંઆવશે તો તે િનમsુકં ર� 

કરવાની રહ�શે. 

 

 �િુનવિસટ�ના રyW�ાર4ીએ રા�ય સરકારના નાણાકં�ય િનયમો

નાણાકં�ય િશWત જળવાય અને ક��� સરકારમાથંી ફંડ લાવવાની 

જવાબદાર� �Wુતપણે િનભાવવાની રહ�શે. 
 

ના ં રોજ મળેલ સભાની કાય�વાહ�ની નaધ મ_ૂંર 

અmWુનાતક ભવનો, cથંાલય, આરો<ય ક��� 

ના iનુઃિનિમત hદાજપu તથા સૌરા�� �િુનવિસટ�નો 

નો વાિષક [હસાબ મ_ૂંર કરવા િવચારણા કરવા બાબત. 

-.� /�������) -�, 0, к� V�N���� �
�
��� ��.12/02/2018�� ����� 

અ(	C���к ���<, [).�9�, 

��) ]	��
�
�� Z^�*< �.� ��E�?к� 

(	) Z^�*:� U	���� ����� ��., �)56� к��� અ�, ��E�?к� �T� 

��, �9��E к���. 

��) ]	��
�
�� Z^�*< �.� �T� 2018-19 ��) 

�T�(	) Z^�*:� �.� ������ �	
��
�����) ��E�к�� �T� 2016-17 ��) 

���к� - ��., ���,9 0,. 

ના ઠરાવ dમાકં: પગર/ ૧૨૦૯/ 

િશ8ણ િવભાગ હ�ઠળની સરકાર� �િુનવિસટ�ઓમા ં

બાબતની નaધ લેવા બાબત. 
  

૨૦૧૭ના ઠરાવ dમાકં: પગર/ 

થી રા�યની િશ8ણ િવભાગ હ�ઠળની 

સરકાર� �િુનવિસટ�ઓમા ં રyW�ારની જ<યાઓ �.ુy.સી.ની લાયકાતના 

ધોરણે ભરવા નીચેની શરતોને આધીન મ_ૂંર� આપવામા ંઆવેલ છે. 
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