સેનેટ (ખાસ) સભા
તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦

 



Accredited
Grade A by NAAC (3rd Cycle)
સૌરા ુિનવિસટની સેનેટની ખાસ સભા તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦ના
ના રોજ રાખેલ હતી.
હતી 
કોરોના વાઈરસ કોવીડ-૧૯ નાં કારણે મોXૂફ રાખવામાં આવેલ.
 તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૦ના
ના રોજ િવ!ડઓ કો#ફર#સ %ારા મળે લ િસ)#ડક*ટ સભાના ઠરાવ
-માંક ૧(૨)નો
નો સંદભ/ ભાગ નીચે 2ુજબ છે .
“આથી
આથી વ7ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક* નાણાંકય વષ/ ૨૦૧૮-૧૯
૧૯ના વાિષક !હસાબો,
નાણાંકય વષ/ ૨૦૧૯-૨૦ના
ના :ુનઃ િનિમત <દાજો તથા નાણાંકય વષ/ ૨૦૨૦-૨૧ના
<દાજપ>ની બાબત સેનટ
ે ના સવ? સ@યAીઓને સરBુલર એજ#ડાથી મોકલવી અને સ@યAીઓ
તરફથી આવેલ Eિતસાદ/અFભEાય
અFભEાય 2ુજબ આગળની કાય/વાહ હાથ ધરવી.”
ધરવી ”
ઉપુJ/ ત ઠરાવ પરKવે સવ? સેનેટ સ@યAીઓને બટને લગતો પોતાનો Eિતસાદ/અFભEાય
આપવાં જણાવવામાં આવેલ.
માં નીચે 2ુજબનાં સ@યAીઓ પોતાનો Eિતસાદ/અFભEાય
અFભEાય આપેલ.
   


૧.

ડૉ. એસ.
એસ . ભાયાણી

૨.

ડૉ. બી.
બી બી. રામાZુજ

૩.

ડૉ. O.
O સી. ભીમાણી

૪.

ડૉ. એન.
એન આર. વડગામા

૫.

ડૉ. િનતાબેન વી.
વી ઉદાણી

૬.

ડૉ. ERSલાબેન .
 રાવલ

૭.

ડૉ. એસ.
એસ પી. િસ[ઘ

૮.

ડૉ. એચ.
એચ એસ. જોશી
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સેનેટ (ખાસ) સભા
તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦
૯.

1.

ડૉ. બી. ક*. કલાસવા

૧૦.

ડૉ. આર. ડ. વાઘાણી

૧૧.

ડૉ. એસ. ક*. વૈધ

૧૨.

ડૉ. એ. ક*. મોલીયા

૧૩.

ડૉ. વાય. એ. જોગસણ

૧૪.

ડૉ. જયAીબેન એમ. નાયક

૧૫.

ડૉ. બી. O. મણીયાર

૧૬.

ડૉ. ડ. O. Xુબેરકર

૧૭.

ડૉ. કરણ Xુમાર O. aુલેરા

૧૮.

ડો. ર* મેદઓસ રચાડ/ ટbુસ

૧૯.

ડૉ. Eિતક એ. દવે

૨૦.

ડૉ. હસ2ુખXુમાર બાcુભાઈ ઘેલાણી

૨૧.

ડૉ. નયનાબેન એસ. <ટાળા

૨૨.

ડૉ. એન.ક*. ડોબ!રયા

૨૩.

ડૉ. િવજયભાઈ ક*. પટ*લ

૨૪.

ડૉ. અિનdeિસ[હ રાfુભા પ!ઢયાર

૨૫.

ડૉ. િવમલ રમણીકલાલ પરમાર
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“સૌરા ુિનવિસટની અિધિનયમની કલમ-૨૦ની પેટા કલમ (૫) અZુસાર
િસ)#ડક*ટ* સેનેટ સમi રjૂ કર* લ સને ૨૦૧૮-૧૯નાં વાિષક !હસાબો તથા સને ૨૦૧૯૨૦૨૦Zુ ં :ુનઃિનિમત <દાજપ> અને સને ૨૦૨૦-૨૦૨૧નાં <દાજપ> પર સેનેટનાં
સ@યAીઓએ િવચારણા કર છે અને તેને મંjૂર કરવામાં આવે છે .”
સદરlુ Emતાવ <ગે ઉપરોJત સ@યAીઓએ પોતાનો Eિતસાદ/અFભEાય આપી
ુ તે મંjૂર કરવામાં આવેલ.
સવા/ Zમ
( A :- C>D1 " 66" 
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સેનેટ (ખાસ) સભા
તા.૨૭/૦૩/૨૦૨૦

·

Saurashtra University Act Section 50
(1) The annual accounts of the University shall be prepared under the direction
of the Syndicate and shall be submitted to the State Government for audit.
(2) The Syndicate shall, after the accounts are audited, submit, a copy there of
along with a copy of the audit report to the Senate and to the State
Government.
(3) The Syndicate shall also prepare, before such date as may be prescribed by the
Statutes, the financial estimates for the ensuing year.
(4) The annual accounts and the financial estimates shall be considered by the
Senate at its annual meeting and the Senate may pass resolutions with reference
thereto and communicate the same to the Syndicate which shall take them into
consideration and take such action thereon as it thinks fit; and finally adopt the
accounts and financial estimates. The Syndicate shall inform the Senate at its
next meeting of the action taken by it or of its reasons
reasons for taking no action.

XX STATUTE 89 :
The Syndicate shall prepare the financial estimates for the ensuing year,
atleast eight weeks before the date fixed for the annual meeting of the Senate and
shall send a copy of the financial estimates prepared by the Syndicate to all the
members of the Senate, so as to reach them at least six weeks before the annual
meeting of the Senate every year and the consideration of the budget shall be an item
of the agenda of the annual meeting of the Senate.

નં.સેનેટ/૩૯/૨૦૨૦
સૌરા ુિનવિસટ કાયા/લય,
સૌરા ુિનવિસટ ક*oપસ,
ુિનવિસટ રોડ,
રાજકોટ.
તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦
I ",
સેનેટના સવ? સ@યAીઓ તરફ...
...
к    ::૧. માન.XુલપિતAી/ઉપX
ઉપXુલપિતAી/X
પિતAી ુ લસFચવAીના <ગત સFચવAી
૨. સવ? િવભાગના વડાAીઓ
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