િુ નવિસટ

સૌરા

Accredited Grade "A" by NAAC (3rd Cycle)

િસ ડકટ સામા ય સભાની કાયવાહ ન ધ

તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૧
િુ નવિસટ કાયાલય,

સૌરા

િુ નવિસટ ક પસ,
િુ નવિસટ રોડ,
રાજકોટ-૫
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Cycle)

િુ નવિસટ

સૌરા
તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૧ને

િસ ડકટની

ુ ન-૨૦૨૧ની

િસ ડકટની

સામા ય

ુ વારના રોજ બપોરનાં ૦૩:૩૦ કલાક, િસ ડકટ મીટ ગ મ, સૌરા

િુ નવિસટ ક પસ,

કાયાલય,

માહ

સ ય ીઓની હાજર નીચે

સભા

િુ નવિસટ

િુ નવિસટ રોડ, રાજકોટ ખાતે ઓનલાઈન/ઓફલાઈન મળે લ,

માં

માણે હતી.

સ ય ી ું નામ

મ

હાજર/ગેરહાજર

૧.

ડૉ. નીિતન પેથાણી- ુ લપિત ી

હાજર

૨.

ડૉ. િવજય દસાણી-ઉપ ુ લપિત ી

હાજર

૩.

ઉ ચ િશ ણ કિમ ર ી

ગેરહાજર

૪.

િનયામક ી, ટકનીકલ િશ ણનાં

િતિનિધ,

હાજર (ઓનલાઈન)

ડૉ. સી. એચ. િવઠલાણી, સરકાર ઈજનેર કોલેજ, રાજકોટ
૫.

િનયામક ી, આરો ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ ણ

ગેરહાજર

૬.

ડૉ. રા શભાઈ આર. કાલર યા

હાજર

૭.

ડૉ. ધરમભાઈ ડ . કાંબલીયા

હાજર

૮.

ડૉ. મે ુલભાઈ પી. પાણી

હાજર

૯.

ડૉ.

ગેરહાજર

૧૦.

ડૉ. ગીર શભાઈ સી. ભીમાણી

૧૧.

ડૉ. નેહલભાઈ સી.

૧૨.

ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર

હાજર

૧૩.

ુ
ડૉ.ભરતભાઈ બી. રામા જ

હાજર

૧૪.
૧૫.

ીમતી દ ાબેન પી. ચૌહાણ

ી હરદવિસહ ડ .
ડૉ.અિન

ુ લ
ક

ડ

િસહ પઢ યાર

હાજર
હાજર

હાજર
હાજર

૧૬.

ી પાિથવભાઈ જોશી

હાજર

૧૭.

ડો. મહશભાઈ ચૌહાણ

હાજર

૧૮.

ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર

હાજર

સભાની શ આતમાં માન. ુ લસ ચવ ીએ તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧થી અમલમાં આવેલ િસ ડકટ પરના
ં ૂ લા તેમજ નવિન ુ ત િસ ડકટ સ ય ીઓને આવકારલ તેમજ સરકાર ીનો આભાર ય ત કરલ.
ટાયે
વ ુમાં માન. ુ લપિત ી ડૉ. નીતીનભાઈ પેથાણીની

ુ રાત િવ ાભારતીનાં
જ

ાંત અ ય

િન ુ ત થવા બદલ સવ િસ ડકટ સ ય ીઓ ારા અ ભનંદન પાઠવવામાં આવેલ.
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તર ક

વ ુમાં કોરોના મહામાર માં

િુ નવિસટ નાં કમચાર ઓ અને તેમનાં પ રવારનાં વજનો ુ ં ુ ઃખદ

અવસાન થતાં આજની સભા ારા ૦૨ મીનીટ ુ ં મૌન પાડ

ાંજ લ અપવામાં આવેલ.

યારબાદ સભા ુ ં કામકાજ શ કરવામાં આવેલ.

-: કાયવાહ ન ધ :૧
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ની મીની સ મં ૂર કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, િસ ડકટની તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ની મીની સ મં ૂર કરવામાં
આવી અને માન. ુ લપિત ીએ તેના પર સહ કર .
આથી વ ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, હવેથી િસ ડકટ સભાની કામકાજ યાદ સ ય ીઓને
િસ ડકટ સભાનાં ૧૦ દવસ પહલાં મળે તે ર તે મોકલાવવી.

૨
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં
અહવાલની ન ધ લેવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક િસ ડકટની તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને
કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં અહવાલની ન ધ લેવામાં આવી.
(ન ધ:

૩
એકડિમક

કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં અહવાલની ન ધ પ રિશ ટ “૦૧” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

એકડિમક કાઉ સલની તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ની સભાના નીચે

ુ બના ઠરાવ
જ

માંક પર વે

યાનાથ/ન ધ લેવા અથ/િવચારણા કરવા બાબત.
એકડિમક કાઉ સલના ઠરાવ માંક :
‘૧,૩૧,૫૧ અને ૫૫’
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એકડિમક કાઉ સલની તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ની સભાના
ઉપ ુ ત ઠરાવ માંકની ન ધ લેવી.
(ન ધ : એકડિમક કાઉ સલની તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
"૦૨" સો ટકોપી તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

૪
એકડિમક

એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ની સભાના નીચે

ુ બના ઠરાવ
જ

માંક પર વે

યાનાથ/ન ધ લેવા અથ/િવચારણા કરવા બાબત.
એકડિમક કાઉ સલના ઠરાવ માંક :
‘૧,૭૧,૭૨,૭૩,૭૪,૭૭,૭૮,૭૯,૮૦,૮૧ અને ૮૪’
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ની સભાના
ઉપ ુ ત ઠરાવ માંકની ન ધ લેવી.
(ન ધ : એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
"૦૩" સો ટકોપી તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
૫
એકડિમક

એકડિમક કાઉ સલની તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ની સભાના નીચે

ુ બના ઠરાવ
જ

માંક પર વે

યાનાથ/ન ધ લેવા અથ/ િવચારણા કરવા બાબત.
એકડિમક કાઉ સલના ઠરાવ માંક :
‘૧,૧૯,૨૦,૨૧,૨૩,૨૪,૩૪,૩૮,૩૯,૪૦,૪૨,૪૪,૪૫ અને ૪૬’
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એકડિમક કાઉ સલની તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ની સભાના
ઉપ ુ ત ઠરાવ માંકની ન ધ લેવી.
(ન ધ:

એકડિમક કાઉ સલની તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
"૦૪" સો ટકોપી તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

૬
એકડિમક

M.Sc.

((Pharmaceutical

Organic

Chemistry)

અ યાસ મ

એકડિમક

કાઉ સલની

તા. ૨૪-૧૨-૨૦૧૨ની સભાના ઠરાવ માંક '૧૧૩' અને િસ ડ કટની તા. ૧૩-૨-૨૦૧૩ની સભાના ઠરાવ
માંક '૧૪(૨)' થી મં ુ ર કરવામાં આવેલ છે . જયાર પણ કોઈ નવો અ યાસ મ અમલમાં આવતો
હોય તો યાર આ અ યાસ મને 'સેનટ
ે 'ની સભા

ુ ી મં ુ ર અથ ર ુ કરવામાં આવતા હોય છે .
ધ

પરં ુ M.Sc. (Pharmaceutical Organic Chemistry)ના ક સામાં તા. ૧૩-૨-૨૦૧૩ની િસ ડ કટની
સભાના ઠરાવ

માંક '૧૪(૨)'માં ઠરાવવામાં આવેલ ક, "આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક માન.

ુ લપિત ીના ઉપ ુ ત કાયને બહાલી આપવી." આમ
ૂકથી સેનેટને ભલામણ કરવાની રહ જવા પામેલ છે .
Chemistry) િવષયનો અ યાસ

તે સમયે િસ ડ કટના ઠરાવમાં શરત
થી M.Sc. (Pharmaceutical Organic

ૂણ કરનાર િવ ાથ ઓને આ ડ

ઉપરોકત બાબતે Statute-98 (3) અને Statute-158 (3) માં નીચે
િસ ડ કટને

ી આપી શકાતી નથી.

થી

ુ બનો યથા મે ઉમેરો કરવા
જ

ુ ઃ િવચારણા અથ ર ુ .
ન
Statute-98 (3)

Faculty of Science
Pharmaceutical Organic Chemistry

Statute-158 (3)

Faculty of Science
M.Sc. (Pharmaceutical Organic Chemistry)

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, M.Sc. (Pharmaceutical Organic Chemistry) અ યાસ મ
ગે Statute-98 (3) અને Statute-158 (3)માં ઉપર

ુ બ યથા મે ઉમેરો કરવા સેનટ
જ
ે ને ભલામણ

કરવી.
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(ન ધ:

ઉપરો ત બાબત પ રિશ ટ "૦૫" તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર

૭
બાંધકામ

કરવા બાબત.
માન. ુ લપિત ીએ એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ની ભલામણો અને કાયવાહ ને

ન ધ:

િસ ડકટની બહાલીની અપે ાએ મં ુ ર કરલ હોઈ, માન. ુ લપિત ીનાં કાયને બહાલી
આપવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, માન. ુ લપિત ીનાં ઉપ ુ ત કાયને સ ય ી ડૉ. ધરમભાઈ
કાંબલીયા અને ડૉ. હરદવિસહ
(ન ધ:

ડ નાં િવરોધ સાથે બ મ
ુ તીથી બહાલી આપવી.

એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ "૦૬"
તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

૮
પર

િુ નવિસટ અિધિનયમની કલમ ૧૮ (૧) (VII)ની જોગવાઈના સંદભમાં

સૌરા
ા-૫

પદવી/ડ લોમાં

િવ ાથ ઓએ

દાન માટ આવેદનપ ો ભરલ હોય અને પદવી/ડ લોમાં મેળવવાને પા

હોય. તેવા દરક િવ ાથ ઓને

ુ -૧૫૮માં દશાવેલ
ટ

ટ

તે પદવી/ડ લોમાં આગામી

પદવીદાન સમારં ભ/સેનેટ સભામાં હાજર/ગેરહાજરમાં એનાયત કરવા સેનેટને અિધિનયમની
કલમ-૧૮ (૧) (VII) અ વયે ભલામણ કરવા બાબત.
આગામી ૫૬માં વાિષક પદવીદાન સમારં ભ જો હાજરમાં કરવાનો થતો હોય તો સાથે
ુ બના તા.૧૩/૧૦/૨૦૦૮ની રાજભવનની ગાઈડ લાઈન
જ

બીડાણ

તાર ખ અથવા માન. ુ લાિધપિત ી

ૂચવે તે તાર ખ ન

માણે

િુ નવિસટ

૯
એકડિમક

ણ

કરવા બાબત.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, આગામી ૫૬માં વાિષક પદવીદાન સમારં ભ
ુ લાિધપિત ી

ારા

ગે માનનીય

ૂચવે તે તાર ખ રાખવી.

િુ નવિસટ ના િશ ણ િવ ાશાખા હઠળના બી.એડ. તથા એમ. એડ. અ યાસ મોમાં
મેળવવા માટ દર વષ મ ય થ

વેશ સિમિતની રચના કર

હોય છે . િસ ડકટ સ ય ીઓનો તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧નો પ
િશ ણ િવ ાશાખાના તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ના પ
તથા એમ. એડ. મ ય થ

વેશ

વેશ

યા હાથ ધરવામાં આવતી

અને ડો. નીદ

બારોટ, ડ ન ી,

અ વયે તેઓ ી વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ બી.એડ.

વેશ સિમિતની જોગવાઈ રદ કરવા ભલામણ કરલ છે . ત અ વયે

િસ ડકટ સ ય ીઓ અને ડ ન ી, િશ ણ િવ ાશાખાના ઉ ત પ

અ વયે િવચારણા કરવા

બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, િસ ડકટ સ ય ીઓનો તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧નો પ
નીદ

બારોટ, ઈ ચા

ડ ન ી, િશ ણ િવ ાશાખાના તા.૨૦/૦૫/૨૦૨૧ના પ

વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ બી.એડ. તથા એમ. એડ. મ ય થ
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ણક

(ન ધ:

ુ ાં ગક બડાણ પ રિશ ટ "૦૭" તર ક આ સાથે સામેલ
ઉપરો ત બાબતે તમામ આ સ
છે .)

૧૦
પર

તા.૧૩/૦૮/૨૦૨૦
ા-૨

ની

ન ધમાં

હોિમયોપેથીક િવ ાશાખાના
ફરફાર

ગેની આ પ

ા ત

ા ીક, પર

આદશ
ક,

ાફ

ગે

ુ ં કો ટક/પ રિશ ટ

તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦

નાં

પ માં

ાયો ગક તથા ટ .એ.ડ .એનાં મહનતાણાના દરમાં
ુ બ ર ૂઆત આવેલ છે . “હોિમયોપેથીક
જ

સાથે કો ટક સામેલ

િવ ાશાખાનાં મહનતાણાના દરો વધારવા સંદ
દરો અને પર

ુ ાર
અ સ

િુ નવસ ટ

સૌરા

અને અ ય

િુ નવસ ટ ના

ુ બ”
જ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબત આગામી ફાઈના સ સિમિતમાં િવચારણા
અથ ર ૂ કરવી.
(ન ધ:

આ બાબતે હોિમયોપેથીક િવ ાશાખાનાં સ યો ી એ તા. ૧૪/ ૦૬ /૨૦૨૧ ના રોજ
ર ુ કરલ સૌરા
આધાર પર

િુ નવસ ટ તેમજ અ ય

ણ

િુ નવસ ટ ના દર ુ ં કો ટક તથા તેના

ા ફ નાં દર સ હત ુ ં બનાવેલ કો ટક પ રિશ ટ "૦૮" તર ક આ સાથે

સામેલ છે .)
ઓડ ન સ ૧૬૧– ડ

૧૧
પર

ા-૨

હઠળ રચાયેલ એ ઝાિમનેશન ડ ફો ટ ઈ કવાયર

કિમટ (E.D.I.C) ની

તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની સભાની કાયવાહ ન ધ પર િવચારણા કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એ ઝાિમનેશન ડ ફો ટ ઈ કવાયર કિમટ (E.D.I.C) ની
તા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ની સભાની કાયવાહ ન ધ મં ુ ર કરવી.
(ન ધ:

E.D.I.C ની તાર ખ.૦૭/૦૪/૨૦૨૧ ની સભાની કાય વાહ ન ધ પ રિશ ટ "૦૯" તર ક આ
સાથે સામેલ છે .)

િુ નવિસટ

૧૨
પર

ા-૨

ઓડ ન સ ૧૬૧(ડ ) હઠળ રચાયેલ એ ઝાિમનેશન

ડફો ટ ઇ કવાયર

કિમટ

(EDIC)માં તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧થી અમલમાં આવેલ નવી િસ ડ કટ પૈક ૦૪ સ યોની િન ુ ત
કરવાની થાય છે .
તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૫માં EDICમાં સ ય તર ક
(૧) ડૉ. ગર શભાઇ ભીમાણી

(૨) ડૉ. વષાબેન છ છ યા

(૩) ડૉ.

(૪) ડૉ.અિન ધિસહ પ ઢયારની િન ુ ત થયેલ હતી.

િવણિસહ ચૌહાણ

અગાઉ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮માં આ સિમિતમાં સ ય તર ક
(૧) ડૉ. ધરમભાઈ કાંબલીયા
(૨) ડૉ.િવજયભાઈ દસાણી/ડૉ. િવજયભાઈ પટલ ( િન ૃ

થાય છે )

(૩) ડૉ. અિન ધિસહ પ ઢયાર
(૪) ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર હતા
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માં ઉપરો ત સ યો પૈક

મ નંબર -૦૨ ઉપર રહલ ડૉ. િવજયભાઈ દસાણીની રા ય

સરકાર ારા ુ લનાયક તર ક િન ુ ત થતા EDIC માં એક જ યા ખાલી પડલ હતી તે જ યા પર
સ ય તર ક ડૉ. િવજયભાઈ પટલ ની િન ુ ત કરવામાં આવેલ હતી.
તાર ખ ૨૫/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ િસ ડ કટ સભા

ારા

ુ દ - ુ દ સિમિતના સ યો

િન ુ ત કરવાની સતા માં. ુ લપિત ીને આપવામાં આવેલ છે .
ઉપરો ત ઓડ ન સ ૧૬૧ (ડ ) હઠળ રચાયેલ EDIC માટ તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧ થી અમલમાં
આવેલ નવી િસ ડકટમાંથી ૦૪ સ યોની િન ુ ત માટ ની બાબત આગામી િસ ડ કટ સભામાં
િવચારણા કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતે માન. ુ લપિત ીને સ ા આપવી.
૧૩

ડો.સી.એમ.કાનાબારને એકડમીક ઓ ફસરની જ યા પર કાયમી કરવા િવચારણા કરવા બાબત.

મહકમ-બ
ન ધ:

(૧)

ડો.સી.એમ.કાનાબારને િસ ડ કટની તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૪ ની સભાના ઠરાવ નં. ૪
ની જોગવાઈ

ુ બ એકડમીક ઓ ફસરની જ યામાં તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ થી બઢતી
જ

આપવામાં આવેલ છે . બઢતી અ વયે તેઓએ િશ ણ વહ વટ પરના ચાર (૪)
િવકના સમયગાળાના બે તાલીમી કાય મો બઢતીની તાર ખ બાદ એક વષમાં
ૂણ કરવાની શરતે બઢતી આપવામાં આવેલ છે .
(૨)

ડો.સી.એમ.કાનાબાર મદદનીશ ુ લસ ચવની

યા પર હતા યાર તેઓએ નીચે

ુ બના તાલીમી કાય મો કરલ હતા.
જ
મ

ાં હો ા પર

િવગત

કઈ સં થા માંથી

સેવામાં

તાલીમી કાય મ

હતા/છે
૧

મદદનીશ
ુ લસ ચવ

૨

કઈ તાર ખ થી કઈ
ૂણ

તાર ખ

ુ ી
ધ

કરલ છે
UGC Sponsored NonTeaching
Staff
Training Programme :
NTSTP : Managing
Administration
For
Academic
Administrators

UGC : Academic Staff
College,
Saurashtra
University, Rajkot

Training
Management
(GOI)

SPIPA, Ahmedabad

on
Skills

તા.૧૭/૦૨/૨૦૧૪ થી
તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૪ (સાત
દવસ-૦૧ વીક)

તા.૦૫/૦૩/૨૦૧૪ થી
તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૪ ( ણ
દવસ)

૩
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(૩)

ડો.સી.એમ.કાનાબાર એકડમીક ઓ ફસરની

યામાં હાજર થયા યાર પછ નીચે

ુ બના તાલીમી કાય મો કરલ છે .
જ
મ

ાં હો ા પર

િવગત

સેવામાં

કઈ સં થા માંથી
તાલીમી કાય મ

હતા/છે
૧

કઈ તાર ખ થી કઈ
તાર ખ

ુ ી
ધ

ૂણ કરલ છે
Workshop on ICT in
Administration of Higher
Education

એકડિમક
ઓ ફસર

Center of Training,
IITE, Gandhinagar

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૦ થી
તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ (પાંચ
દવસ)

૨

૩

(૪)

UGC
Sponsored
1st
Online Short Term Course
on Administrative Staff of
Universities and Colleges

UGC-HRDC,
Gujarat University,
Ahmedabad

RUSA Sponsored Online
Professional Development
Programme
on
Administrative Staff of
Universities and College

UGC-HRDC,
Gujarat University,
Ahmedabad

તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ થી
તા.૧૦/૦૧/૨૦૨૧
(સાત દવસ - ૦૧ વીક)
તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૧ થી
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૧ (૦૪
વીક)

ડો.સી.એમ.કાનાબાર એકડમીક ઓ ફસરની બઢતી બાદ ચાર (૦૪) વીકના
સમયગાળાનો એક, પાંચ દવસનો એક અને એક વીકના સમયગાળાનો એક
એમ

ુલ

ણ તાલીમી કાય મો કરલ છે . િસ ડ કટની તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૪ ની

સભાના ઠરાવ નં. ૪ ની જોગવાઈ

ુ બ તાલીમી કાય મોની શરત ુ ં પાલન
જ

થયેલ નથી.
(૫)

ડો.સી.એમ.કાનાબારની તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ની અર

ુ બ તેઓ Four week
જ

online Training Programme on Educational Administration Officers of
Universitites / Central Universities Organized by Indira Gandhi National
Tribal University, Amarkanakm M.P.
તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૧

ુ ી ચાર અઠવાડ યા માટના
ધ

માંગવામાં આવેલ હતી. પરં ુ તે સમય દર યાન

ારા તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧ થી
ો ામમાં જોડાવવા મં ૂર
િુ નવિસટ માં નેક િપયર ટ મ

આવનાર હોવાથી ડો.સી.એમ.કાનાબારને તાલીમી કાય મમાં જવાની મં ૂર
આપવામાં આવેલ ન હતી.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક , ડો.સી.એમ.કાનાબારનો એકડમીક ઓ ફસરની જ યા પરનો
અજમાયશી સમયગાળો વ ુ છ માસ લંબાવવો તથા િસ ડકટની તા.૦૫/૦૨/૨૦૧૪ ની સભાના
ઠરાવ નં. ૪ ની જોગવાઈ

ુ બ તાલીમી કાય મોની શરત ુ ં પાલન થયેથી કાયમી કરવા માટ
જ

ુ ઃ િવચારણા અથ ર ૂ કર .ું
ન
(ન ધ :

ડો.સી.એમ.કાનાબારનો તા.૦૯/૦૪/૨૦૨૧નો પ

પ રિશ ટ "૧૦" તર ક આ સાથે

સામેલ છે .)
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૧૪
મહકમ-બ

િુ નવિસટ ના

ુ ડ ટ ટાટ અપ એ ડ ઇનોવેશન પોલીસીમાં Chief Executive Officer (કો ાકટ

બેઇઝ) તર ક

ું ની
ી પાથ ઉદય ુ માર સેજપાલની માિસક ફ સ | ૪૦,૦૦૦/- થી કરલ િનમ ક

માન. ુ લપિત ીના કાયને બહાલી આપવા બાબત.
ન ધ:

(૧)

દ ય ભા કર દિનક વતમાન પ માં Chief Executive Officer ની જ યા માિસક
.| ૪૦,૦૦૦/- ભરવા તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૧ને મંગળવારના રોજ

હર ખબર

આપવામાં આવેલ.
(૨)

તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧ અને તા.૧૯/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ Chief Executive Officer ની
જ યા ભરવા ઇ ટર

(૩)

ુ રાખવામાં આવેલ હતા.

વરણી સિમિતના અહવાલ પર તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ ની ન ધ પર
ુ બ િનયત સમયમાં Chief
જ

આદશ

સ પણી કરવાની હોઈ માન.

મળે લ

Executive Officer ને કામગીર ની

ુ લપિત ીએ િસ ડ કટની બહાલીની અપે ાએ

ુ ં આપેલ છે .
િનમ ક
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, માન. ુ લપિત ીનાં ઉપ ુ ત કાયને બહાલી આપવી.
(ન ધ :

ું ઓડર ની નકલ પ રિશ ટ "૧૧" તર ક આ
વરણી સિમિતની િમની સ તથા િનમ ક
સાથે સામેલ છે .)

૧૫
એકડિમક

ી મણીભાઈ િવરાણી &
પ

ીમિત નવલબેન િવરાણી સાય સ કોલેજ (ઓટોનોમસ), રાજકોટના

અ વયે નીચે દશાવેલા

ણ અ યાસ મો

થમ મં ૂર કરવાનાં રહ અને તે

દશાવેલ
ટ

ુ - 158 (3) હઠળ યથા મે ન ધવાનાં રહ
ટ

(૧) Integrated B.Sc. - M.Sc. Chemistry
(૨) Integrated B.Sc. - M.Sc. Mathematics
(૩) Integrated B.Sc. - M.Sc. Microbiology
અને Interim Exit નાં ક સાઓમાં UGCનાં Nomenclature

ુ બ
જ

(૧). Bachelor of Science (Chemistry),
(૨). Bachelor of Science (Mathematics) અને
(૩). Bachelor of Science (Microbiology)ની પદવીઓ આપવાની રહ છે .
Lateral Entryનાં ક સાઓમાં UGCનાં Nomenclature

ુ બ
જ

(૧). Master of Science (Chemistry),
(૨). Master of Science (Mathematics) અને
(૩). Master of Science (Microbiology)ની પદવીઓ આપવાની રહ છે .
E:\Syndicate\2021\5.Dt. 24-06-2021\6. SYN Minutes 24-06-21.docx

Page 9 of 14

તગત

ના અ ુસંધાને તા. ૨૨-૩-૨૦૨૧ના રોજ મળે લ િસ ડ કટની સભાના ઠરાવ
અ વયે ડો. મે ુલભાઈ પાણી, િસ ડ કટ સ ય ી અને ડો.

માંક '૨૨'

.સી. ભીમાણી, િસ ડ કટ સ ય ીની

એક કિમટ ની રચના કરવામાં આવી હતી. તેઓની કિમટ તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ના રોજ બપોર ૨:૦૦
કલાક મળે લ હતી. આ કિમટ નો અહવાલ આ સાથે અવલો નાથ તેમજ િનણય અથ સામેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતે તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ કિમ ટની
ભલામણ મં ૂર કરવી અને સેનેટને ભલામણ કરવી.
(ન ધ :

ઉપ ુ ત કિમટ નો અહવાલ પ રિશ ટ "૧૨ " તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

૧૬

ઓડ ન સ ૧૦

ુ બ બોડ ઓફ પો સનાં સ ય ીઓની
જ

શા.શી.

થયેલ હોવાથી

ુ ઃરચના કરવા િવચારણા કરવા
ન

ુ ત તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧નાં રોજ
દ

ૂર

ગે.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતે માન. ુ લપિત ીને સ ા આપવી.
(ન ધ :
૧૭
પી. .ટ .
આર.

ટ

ઓડ ન સ ૧૦ની જોગવાઈ પ રિશ ટ "૧૩ " તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

ુ ૧૧૮ની જોગવાઈ અ સ
ુ ાર નવા બોડ ઓફ
ટ

િુ નવિસટ ટ ચગ માટ એક િસ ડકટ માંથી

એક સ યની િન ુ ત કરવા, અને ભવનના અ ય

માંથી ૩ ( ણ) સ યની િન ુ ત કરવા

નીચેની િવગતે િવચારણા કરવા બાબત.
ન ધ:

Statute 118 (iv) One member nominated by the Syndicate
Statute 118 (vi) Not more than three Heads of Departments from amongst
themselves representing different faculties to be nominated by the Syndicate.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતે માન. ુ લપિત ીને સ ા આપવી.

૧૮
મહકમ-બ

િુ નવિસટ ના બાંધકામ િવભાગમાં કો ાકટ બેઇઝ એ

નીયર (િસિવલ) તર ક

ી અશોક ુ માર

ું ની માન. ુ લપિત ીના કાયને
મનહરલાલ ગાંધીની માિસક ફ સ . ૪૫,૦૦૦/- થી કરલ િનમ ક
બહાલી આપવા બાબત.
ન ધ:

(૧)

સંદશ દિનક વતમાન પ માં િસિવલ એ

નીયર (કો ાકટ બેઇઝ)ની જ યા

માિસક .| ૪૫,૦૦૦/-થી ભરવા તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ ને

ુ વારના રોજ
ધ

હર

ખબર આપવામાં આવેલ.
(૨)

તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ને સોમવારના રોજ િસિવલ એ
ની જ યા ભરવા ઇ ટર

(૩)

નીયર (કો ાકટ બેઇઝ)

ુ રાખવામાં આવેલ હતા.

વરણી સિમિતના અહવાલ પર તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ ની ન ધ પર
આદશ

ુ બ િનયત સમયમાં િસિવલ એ
જ

કામગીર ની સ પણી કરવાની હોઈ માન.

નીયર (કો ાકટ બેઇઝ)ને

ુ લપિત ીએ િસ ડકટની બહાલીની

ું આપેલ છે .
અપે ાએ િનમ ક
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, માન. ુ લપિત ીનાં ઉપ ુ ત કાયને બહાલી આપવી.
આથી વ ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, સંદશ દિનક વતમાન પ માં િસિવલ એ
(કો

ાકટ બેઇઝ)ની ૦૨ જ યા માિસક

રોજ

.૪૫,૦૦૦/- થી ભરવા તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ને
ુ ધ
ં ાને બી
નાં અ સ

હરખબર આપવામાં આવેલ હોઈ,

જ યા માટ

નીયર
ુ વારના
ધ

ી આિશષ

ઉપા યાયની િનમ કં ૂ કો ા ટ બેઈઝ પર ૧૧ માસ માટ કરવી.
ું ઓડરની નકલ પ રિશ ટ "૧૪" તર ક આ
વરણી સિમિતની િમની સ તથા િનમ ક

(ન ધ:

સાથે સામેલ છે .)
૧૯
જોડાણ

િશ ણ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૬/૦૩/૨૧ના ઠરાવથી સરકાર િવનયન કોલેજ-ચોટ લા ુ ં
નામ "રા

ય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી િવનયન કોલેજ, ચોટ લા,

ઠરાવવામાં આવેલ છે .

. રુ નગર" રાખવા ુ ં

ની ન ધ લેવા બાબત.

કોલેજ ુ ં હાલ ુ ં નામ અને સરના ું

કોલેજ ુ ં ન ું નામ અને સરના ું

સરકાર િવનયન કોલેજ- ચોટ લા,

"રા

. રુ નગર

ય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી િવનયન કોલેજ,

ચોટ લા,

ુ નગર"
. ર

ઠ:- ચોટ લા-રાજકોટ હાઈવે,જલારામ મં દર સામે,
એ ુડા તળાવની બા ુ માં,

.ુ ચોટ લા,

. ુર નગર

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, િશ ણ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૬/૦૩/૨૧ના ઠરાવથી
સરકાર િવનયન કોલેજ-ચોટ લા ુ ં
ચોટ લા,
(ન ધ:

નામ "રા

ય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી િવનયન કોલેજ,

. રુ નગર" રાખવા ુ ં ઠરાવની ન ધ લેવી.
કોલેજનાં નામ ફરફાર

ગેનો િશ ણ િવભાગ, ગાંધીનગરનો તા.૦૬/૦૩/૨૧નો ઠરાવ

પ રિશ ટ “૧૫” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
૨૦
જોડાણ

ી ઓમ એ

કુ સન

ટ સંચા લત– ી ઓમ કોલેજ ઓફ કો

થળ ફરફારની અર

કરવવામાં આવેલ તે પર વે

િન ુ ત કરવામાં આવેલ.

થાિનક તપાસ સિમિતના

ુ ર સાય સ, રાજકોટ તરફથી
ટ

થળ ફરફારની

થાિનક તપાસ સિમિત

થળ ફરફારના અહવાલ પર િવચારણા

કરવા બાબત.
કોલેજ ુ ં હાલ ુ ં સરના ું
ી ઓમ એ

ુકસન

ટ સંચા લત–

ી ઓમ કોલેજ ઓફ કો

ુ ર સાય સ,
ટ

રાજકોટ, ૩-સરદારનગર (વે ટ)
રાજ મં દર ફા ટ ડ વાળ શેર ,

કોલેજ ું ન ું સરના ું
ી ઓમ એ

કુ સન

ટ સંચા લત–

ી ઓમ કોલેજ ઓફ કો

ુ ર સાય સ, રાજકોટ
ટ

ી રણછોડદાસ બા ુ આ મની પાસે, ુ વાડવા રોડ,
તા. .રાજકોટ

હ ુગઢવી હોલની બા ુ માં, રાજકોટ
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ન ધ:

(૧)

થાિનક તપાસ સિમિતના

થળ ફરફારનો તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૧નો અહવાલમાં

થળ ફરફાર કરવા ભલામણ કરલ છે .
(૨)

ટ ારા કોલેજના થળફરફારનો ઠરાવ તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ કરાવવામાં
આવેલ છે .

ની નકલ આ સાથે સામેલ રાખેલ છે . નોટરાઈઝ ૩૦ વષ માટ ુ ં

ભાડા કરાર પર છે .
(૩)

સં થાએ થળ ફરફાર

ગેની િનયત ફ ભરલ છે . માળખાક ય

િુ વધા ધરાવે

છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબત હાલ
કોલેજ ુ ં થળ ફરફાર

(ન ધ:

ગેની અર

ુ વી રાખવી.
લ

અને એલ.આઈ.સી. અહવાલ પ રિશ ટ “૧૬”

તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
૨૧

િુ નવસ ટ

સૌરા

પી. .

ધોરણે ભણતા

ટ .આર.

આધાર થંભ

થત તમામ અ ુ નાતક ભવનમાં

ા ટ ઇન એઈડ અને સે ફ ફાયના સ

િવ ાથ ઓ એ કોરોનામાં પોતાના માતા અથવા િપતા ું અથવા પ રવારનો
ુ ા યા હોય તેવા િવ ાથ ને
મ

હો ટલ ફ , પર

િુ નવિસટ ક પસનાં પી. . ભવનોમાં િશ ણ, ફ ,

ા ફ સહ તની તમામ ફ માફ કરવી તથા હાલ અ યાસ કરતા િવ ાથ ઓની

સેમે ટરની ફ માફ કરવી.
િવ ાથ ઓ સેમે ટર ૧માં વષ ૨૦૨૧-૨૨માં

વેશ મેળવે તેવા િવ ાથ ઓને સેમે ટર ૧

ુ ત આપવા િવચારણા કરવા બાબત.

થી ૪માં ફ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, સૌરા

િુ નવિસટ

ા ટ ઇન એઈડ અને સે ફ ફાયના સ ધોરણે ભણતા
અથવા િપતા ુ ં અથવા પ રવારનો આધાર થંભ

થત તમામ અ ુ નાતક ભવનમાં

િવ ાથ ઓએ કોરોનામાં પોતાના માતા

ુ ા યા હોય તેવા િવ ાથ ને તેમજ
મ

ક પસનાં પી. . ભવનોમાં િશ ણ, ફ , હો ટલ ફ , પર

ા ફ સહ તની તમામ ફ માફ કરવી,

હાલ અ યાસ કરતાં િવ ાથ ઓની સેમે ટરની ફ માફ કરવી તેમજ
૪માં

ુ ાવા ર ૂ કય ફ
વેશ મેળવે તેવા િવ ાથ ઓને આધાર- ર
આથી વ ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, શૈ

િુ નવિસટ

િવ ાથ ઓ સેમે ટર ૧ થી

ુ ત આપવી.

ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨

ૂરતો ઉપ ુ ત બાબતનો

અમલ કરવો.
ુ ંમર અિમતાબેન અ ભ
ુ ાઈએ એમ.કોમ. સેમ-૧ થી ૪ નવે બર-૨૦૧૭ થી ઓગ ટ-૨૦૨૦ અને

૨૨
પર

ા-૩

એલએલ.બી. સેમે ટર-૦૧ થી સેમે ટર-૦૩ નવે બર-૨૦૧૯ થી ડ સે બર-૨૦૨૦ના રોજ પાસ કરલ
છે .

થી

ુ ંમર અિમતાબેન અ ભ
ુ ાઈએ એક
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એમ.કોમ. ુ ં પ રણામ ર

કરવાની અર

કરલ છે . તા.૦૮/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ િવભાગ તરફથી

કુ ાયેલ ન ધમા મળે લ આદશ અ વયે સમ

કરણ સ ા મંડળમાં

ૂકવા આદશ થયેલ છે . તે

બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
ુ ંમર અિમતાબેન અ ભ
ુ ાઈ ુ ં એમ.કોમ. ુ ં પ રણામ ર

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,
કર .ું

ઉપ ુ ત બાબત પ રિશ ટ “૧૭” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

(ન ધ:
૨3

તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૧ના સવારના

દિનક

ુ ી ટ ડ ટ તર ક ફરજ બ વતા

લીગલ

સાથેના સમાચાર

વતમાનપ

કાિશત થયેલ હતા.

િવભાગમાં

ુ િનયર

સંદભ મહકમ/બ/૧૪૦/૨૦૨૧ તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૧ના

ી હતેષ સી. આરદશણા પાસેથી

પ

ી હતેષ સી. આરદશણાએ

ુ ાસો
લ

ૂછવામાં આવેલ હતો. તા.૦૭/૦૬/૨૦૨૧ના

ુ ાસો ર ુ કરલ છે .
લ

મહકમ િવભાગના તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૧ ના પ
ુ ાર અ ય
આદશ અ સ

ા

ી હતેષ સી. આરદશણાના ફોટા સાથે તેઓ દા ની બોટલ

પ થી
થી

સંદશમાં પર

ુકમ ન થાય યાં

માંથી ફરજ-મો ૂફ કરવામાં આવેલ છે .

નં.મહકમ/બ/૬/૧૫૭/૨૦૨૧ અ વયે

ુ ી તા કા લક અસર થી સૌરા
ધ

િુ નવસ ટ ની ફરજ

ની ન ધ લેવાં બાબત.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતની ન ધ લેવી.
૨૪
હસાબ

હસાબ િવભાગ દવારા તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ પ રપ
ઓડ ન સ ૪૩ માં
સતાઓમાં
આ

ુ ારો કરવામાં આવેલ છે .
ધ
તે સમયે

પામેલ હોય તા.૯/૬/૨૦૨૧ ની
નાણા કય સતા બાબતે

હસાબ/પ રપ /૪/૨૦૧૫ થી

ડ ન સ ૪૩ (XXI) માં આિસ ટ ટ ર

ટારની નાણા કય

ુ ારો તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ માંક-૩૫ થી મં ુ ર થયેલ છે .
ધ

ુ ારો કરલ છે . આ
ધ

ુ ારો કરતી વખતે
ધ

માંક

કાશન અિધકાર ની નાણા કય સતામાં

ુ ારો કરવાનો રહ જવા
ધ

કાશન િવભાગની ન ધમાં હસાબ િવભાગને

કાશન અિધકાર ની

ુ ારો કરવા જણાવેલ છે . હસાબ િવભાગ દવારા નીચેની િવગતે
ધ

અિધકાર ની નાણા કય સતામાં

ુ ારો કરવામાં આવેલ છે . આ ધ
ુ ારો આગામી િસ ડ કટમાં
ધ

કાશન

કુ એ.

Ordinance 43-(XXI)
હાલની જોગવાઈ
Sanctioning all expenditure pertaining to his
department, branches up to Rs.50/- per item
without inviting quotations but excluding
stationery and furniture. Purchase of stamps up
to full value in the Franking Machine and up to
Rs. 500/- for other stamps ( Only for those
officers who have to supervise the branch
dealing with Franking Machine )
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ુ ારલ જોગવાઈ
ધ
(1) Sanctioning all type of expenditure
pertaining to his Department up to Rs. 5000/per item without inviting quotation.
(2) Sanctioning tour Program & TA-DA bills of
the subordinate staff
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,
ુ બ
જ

કાશન અિધકાર ની નાણા કય સ ામાં ઉપ ુ ત

ુ ારલ જોગવાઈ
ધ

ુ ારો મં ૂર કરવો અને સેનેટને ભલામણ કરવી.
ધ

૨૫

ુ ાર માનનીય િસ ડ કટ સ ય ીઓ માંથી બે સ ય ીઓને એકડિમક
અિધિનયમની એ ટની કલમ ૨૧ અ સ

સામા ય

ું આપવાની હોય છે . તદ અ વયે આગામી મળનાર િસ ડ કટની સભામાં
કાઉ સલના સ ય તર ક િનમ ક
ું કરવા
એકડિમક કાઉ સલના સ ય તર ક બે સ યની િનમ ક
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, સૌરા
ટ

ગે િવચારણા કરવા બાબત.

િુ નવિસટ અિધિનયમ-૧૯૬૫ ની કલમ ૨૧ (૧) (V) તથા

ટુ ૯૨ની જોગવાય અ વયે તા.૨૩/૦૫/૨૦૨૧થી અમલમાં આવેલ એકડિમક કાઉ સલ પર બે

સ યોને નોિમનેટ કરવા માટ ડૉ. મે લ
ુ ભાઈ પાણીએ (૧) ડૉ. નેહલભાઈ
પરમારનાં નામોની દરખા ત કરલ.

ુ લ અને (૨) ડૉ. િવમલભાઈ

ને ડૉ. ભાિવનભાઈ કોઠાર અને ડૉ. ગીર શભાઈ ભીમાણીએ ટકો

ુ તે તેમની એકડિમક કાઉ સલ પરની વરણી
આપેલ. સવ િસ ડકટ સ ય ીઓએ સવા મ

ા

રાખેલ.

ુ ત ચચા િવચારણા
૨૬

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,

એકડિમક

ુ દાં- ુ દાં િવ ાથ સંગઠનો અને િસ ડકટ સ ય ીની ર ૂઆતને

યાને લઈ એકડિમક િવભાગનાં પ રપ

નં.એક/૨૭૮/૨૦૨૧, તા.૧૮/૦૨/૨૦૨૧ અ વયે O.Gen-1 થી

26માં સમાિવ ટ O.Gen-2 તથા O.Gen-21નાં અમલ અથ નીચે

૨. ડો. મે લ
ુ ભાઈ પાણી

૧. ડો. ગીર શભાઈ ભીમાણી
ુ લ

૩. ડો. નેહલભાઈ

ુ બની કિમ ટની રચના કરવી.
જ

૪. ડો. રા શભાઈ કાલર યા

૫. ડો. મહશભાઈ ચૌહાણ

૬. ડો. ધરમભાઈ કાંબલીયા

૭. ડો. હરદવિસહ

૮. ડો. િવમલભાઈ પરમાર

ડ

ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપરો ત કિમ ટની સભા સ વર બોલાવવી અને કિમ ટની
આથી વ મ
ભલામણો એકડિમક કાઉ સલ અને િસ ડકટ સભાની બહાલીની અપે ાએ મં ૂર રાખી અમલવાર કરવી.

તમાં અ ય

ીનો આભાર માની સભા ુ ં કામકાજ

ૂણ કરવામાં આવેલ.

નં.િસ ડકટ/૩૯/૨૦૨૧
િુ નવિસટ કાયાલય,

સૌરા

િુ નવિસટ ક પસ,

િુ નવિસટ રોડ,

ુ લસ ચવ

રાજકોટ-૫
તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૧
િત,
િસ ડકટના સવ સ ય ીઓ તરફ...
નકલ સાદર રવાના ( ણ સા )::-માન. ુ લપિત ી/માન.ઉપ ુ લપિત ી/ ુ લસ ચવ ીના

ગત સ ચવ ી.

નકલરવાના (જ ર કાયવાહ અથ)::-૧. સવ િવભાગના અિધકાર

ીઓ તરફ.
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧

સૌરા

િુ નવિસટ

તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ િસ ડકટ સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ
પગલાના અહવાલની ન ધ.

૧
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની મીની સ મં ૂર કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની મીની સ નીચે

ુ
જબનાં

ુ ારા સાથે મં ૂર કરવામાં આવી અને માન. ુ લપિત ીએ તેના પર સહ કર .
ધ
ઠરાવ માંક-૦૩
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,

િુ નવિસટ અિધિનયમ

ુ બ શાળા મં ુ ર કર શકાય
જ

નહ .
કો પલાઈન તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની મીની સ મં ૂર કરવામાં આવેલ અને માન. ુ લપિત ીએ સહ કરલ.
ર પોટ
૨
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં
અહવાલની ન ધ લેવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની સભામાં થયેલ ઠરાવો
અને કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં અહવાલની ન ધ લેવામાં આવી.
(ન ધ:

કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં અહવાલની ન ધ પ રિશ ટ “૦૧” તર ક આ સાથે સામેલ
છે .)

કો પલાઈન તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની સભાએ લીધેલ પગલા અને કાયવાહ ન ધ લેવામાં આવી.
ર પોટ

-1-

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
3
મહકમ-બ

ઓ ફસ

િુ

યા ું નામા ભધાન યથાવત રાખી િવભાગીય અિધકાર ની સમક

ટ ડ ટની

યા ું નામા ભધાન યથાવત રાખી નાયબ હસાબનીશની

કડર ગણવા અને એકાઉ ટ ટની
સમક
ન ધ:-

કડર ગણવા
(૧)

ગે િવચારણા કરવા બાબત.

ુ રાત સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના ઠરાવ
જ

માંક:પરચ-૧૦૨૦૧૭-૨૯૩૪ે માં મં ૂર

સ, તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ના ઠરાવ થી ફામસી
જ યામાં ઓ ફસ

િુ

ટ ડ ટની ૦૧

(૨)

િુ

ઓ ફસ

ટ ડ ટની

યા

ુિ

િુ નવિસટ ના િવભાગીય અિધકાર ની

િવભાગીય અિધકાર ની

ડ
ે પે ૪૬૦૦)

ટ ડ ટ

યાના પગારધોરણ (૯૩૦૦યા સાથે સા યતા ધરાવે છે .

યાના પગારધોરણ (૯૩૦૦-૩૪૮૦૦,

નાયબ હસાબનીશની

યા સાથે

ુ બ ું જ પગારધોરણ ધરાવે છે . એકાઉ ટ ટની
જ

િુ નવિસટ ના નાયબ હસાબનીશની

યા

ુ બ ઓ ફસ
જ

યા બઢતી થી ભરવાની થાય.

સા યતા ધરાવે છે .
૩૪૮૦૦,

ણક

યા મં ૂર

યા અને એકાઉ ટ ટની ૦૧

થયેલ છે . ઠરાવમાં દશાવેલ શરતો પૈક શરત નં.૨
અને એકાઉ ટ ટની

બનશૈ

ડ
ે પે ૪૬૦૦)

ુ બ ુ ં જ પગારધોરણ ધરાવે છે .
જ
(૩)

િવભાગીય અિધકાર અને નાયબ હસાબનીશની જ યાના બઢતીના િનયમો હાલ
આ

માણે છે .
યા ું
નામ

ભરવાની

વય

પ ધિત

મયાદા

શૈ

ુ વ
અ ભ

ણક

સંવગમાથી

લાયકાત

યા ભરવાની
હોય તે ું નામ

િવભાગીય

--

બઢતીથી

નાતક

અિધકાર

ઓછામાં ઓછા ૫ વષનો
માં

ુ િનયર

િુ ન.

િુ ./ ગે ટ હાઉસ

િુ ./ ટોર

ક પર

તર કનો

ુ વ.
અ ભ
નાયબ

--

બઢતીથી

હસાબનીશ

નાતક

િુ ન.

હસાબનીશ /

ુ વ.
કિશયર તર કનો અ ભ

-2-

ગે ટ

િુ ./
હાઉસ

િુ ./

ટોર

ક પર.

ઓછામાં ઓછા ૫ વષનો
માં મદદનીશ

ુ િનયર

મદદનીશ
હસાબનીશ
કિશયર

/

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
િસ ડકટની તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૧ની સભાના ઠરાવ નં.૧૧માં નીચે

ુ બ ઠરાવ
જ

કરવામાં આવેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સરકાર ીના વગ કરણ અને ભરતીના
ુ બ િવભાગીય અિધકાર , નાયબ હસાબનીશ,
જ

િનયમ-૧૧ ઈ અને
િુ

ટ ડ ટ,

ુ િનયર

મદદનીશ હસાબનીશ, િસિનયર આિસ ટ ટ, કિશયર, મદદનીશ

કિશયર અને તેની સમક

બઢતીની જ યાઓમા બઢતી માટ

તે ફડર

ુ વ ધરાવતા કમચાર ઉપલ ધ ન હોય તેવી સોટજની
કડરમાં િનયત અ ભ
ુ વના સમયગાળામાં બે
થિતમાં િનયત અ ભ

ૃ યાશ અ ભ
ુ વના સમયગાળાને

યાને લઈ બઢતી આપવાની જોગવાઈ કરવી"
(૪)

િુ

ઓ ફસ

ટ ડ ટ અને એકાઉ ટ ટની

૩માં દશા યા

યાના બઢતીના િનયમો ઉપર

મ-

ુ બના રાખવાના રહ.
જ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઓ ફસ
રાખી િવભાગીય અિધકાર ની સમક

િુ

ટ ડ ટની

યા ંુ નામા ભધાન યથાવત

કડર ગણવા અને એકાઉ ટ ટની

યથાવત રાખી નાયબ હસાબનીશની સમક

કડર ગણવા

યા ંુ નામા ભધાન

ગે રા ય સરકાર ી ંુ માગદશન

મેળવ ંુ તેમજ વ ુ પ ટતા સાથે આગામી િસ ડકટમાં ર ુ કર .ંુ
(ન ધ:

િશ ણ િવભાગનો તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮નો ઠરાવ પ રિશ ટ “૦૨” તર ક આ સાથે સામેલ
છે .)

કો પલાઈન િસ ડકની સભાના ઠરાવ

માણે કાયવાહ હાલ ચા ુ છે .

ર પોટ
૪
મહકમ-અ

સૌરા

િવ

િવ ાલય િવ તાર શૈ

ક સંઘને ઓડ ન સ- ૧૮૫- એ

એસોિસએશન ઓફ એ લોઇઝ ઓફ સૌરા

ની જોગવાઈ

ુ બ
જ

િુ નવિસટ ની મા યતા આપવા િવચારણા કરવા

બાબત.
ન ધ:-

િુ નવિસટ

ારા િસ ડ કટની તા.૪/૦૭/૧૯૭૮ સભાના ઠરાવ

માંક ૯૦ થી સૌરા

િુ નવિસટ ટ ચસ એસોિસએશન (રાજકોટ ક પસ) ને ઓડ ન સ-૧૮૫-એ માં દશાવેલ
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ુ બ મા યતા આપેલ છે . હાલ સૌરા
શરતો જ

િુ નવિસટ ટ ચસ એસોિસએશન (રાજકોટ

ક પસ) કાયરત છે .
સૌરા

િવ

િવ ાલય િવ તાર શૈ ક સ ંઘનો તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના પ થી તેઓના

એસોિસએશન ૮૩ મે બરો ર

ટર થયેલા છે . તેમ જણાવેલ છે .

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉ ત ચચા િવચારણાનાં

ુ તે ઓડ ન સ-૧૮૫તે સવા મ

એ ર કરવો.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઓડ ન સ-૧૮૫-એ
આથી વ મ

ુ બ અગાઉ અપાયેલી
જ

તમામ મા યતા ર કરવી.
(ન ધ:

સૌરા

િવ

િવ ાલય િવ તાર શૈ

તા.૪/૦૭/૧૯૭૮ સભાના ઠરાવ

ક સંઘનો તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧નો પ , િસ ડ કટની

માંક ૯૦, ઓડ ન સ-૧૮૫-એ પ રિશ ટ “૦૩” તર ક

આ સાથે સામેલ છે .)
કો પલાઈન િસ ડકની સભાના ઠરાવ

માણે અમલવાર કરવામાં આવેલ છે .

ર પોટ
૫
સામા ય

ેપનમો (૫૩)મો વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવા માટ િસ ડકટ
કરવાની થાય. Covid -19 ની

પ ર થિતમાં સૌરા

ારા એક સિમિતની રચના

િુ નવિસટ ના ધણા કમચાર ઓ કોરોના

સં િમત થયેલ હોય તેથી સમય મયાદાને યાને લેતાં િસ ડકટની બહાલીની અપે ાએ માન.
ુ લપિત ી

ારા વાિષક અહવાલ સિમિતમાં નીચે

કરવામાં આવેલ.
૧) િ . ડૉ. િવજયભાઈ પટલ
૨) િ . ડૉ. ધરમભાઇ કાંબલીયા
૩)

ો. નીિતનભાઈ વડગામા

૪)

ો. દપકભાઇ પટલ

૫)

ોફસર અને હડ ડૉ. સંજયભાઈ

૬)

ો. રં જનબેન

ુ ર
ખ

ટું
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ુ બના સ ય ીઓની સિમિતની રચના
જ

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
િસ ડ કટની બહાલીની અપે ા િનમેલ સિમિતની બેઠક તા. ૮-૨-૨૦૨૧ના રોજ
મળે લ, તે અ વયે ૫૩ મો વાિષક અહવાલ

તા.૧-૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૩-૨૦૨૦

ુ ીનો
ધ

સેનટ
ે માં ર ૂ કરવા માટ મં ૂર થવા બાબત.

તૈયાર કરવામાં આવેલ.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦

ુ ીના
ધ

સમયનો વષ ૨૦૧૯-૨૦ નો ૫૩ મો વાિષક અહવાલ મં ૂર કરવો અને આગામી સેનેટ સભામાં
ર ૂ કરવા ભલામણ કરવી.
કો પલાઈન ૫૩મો વાિષક અહવાલની કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૬
પર

સૌરા
ા-૫

િુ નવિસટ અિધિનયમ કલમ-૧૮(૧) (VII)ની જોગવાઈ

સેનટ
ે સભામાં

તે િવ ાથ ઓએ પદવી/ડ લોમા

ઓ પદવી/ડ લોમા મેળવવાને પા

ુ બ આગામી માચ-૨૦૨૧ની
જ

દાન માટ આવેદનપ ો ભરલ હોય અને

હોય તેવા દરક િવ ાથ ઓને ટ

પદવી/ડ લોમા હાજર/ગેરહાજરમાં એનાયત કરવા સેનટ
ે ને સૌરા

ટુ -૧૫૮માં દશાવેલ

િુ નવિસટ અિધિનયમની

કલમ–૧૮ (૧) (VII) અ વયે ભલામણ કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સૌરા
ુ ાર
જોગવાઈ અ સ
અને

િુ નવિસટ અિધિનયમની કલમ ૧૮ (૧) (VII) ની

તે િવ ાથ ઓએ પદવી/ ડ લોમા

ઓ પદવી/ ડ લોમા મેળવવાને પા

દાન માટ આવેદનપ ો ભયા હોય

હોય તેવા દરક િવ ાથ ઓને

ટ

ુ –૧૫૮માં
ટ

દશાવેલ પદવી/ ડ લોમા હાજર/ગે રહાજરમાં એનાયત કરવા સેનેટને ભલામણ કરવી.
કો પલાઈન કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવેલ છે .
ર પોટ
૭
હસાબ

ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ
સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર કરવી.
(ન ધ :

ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
“૦૪” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
કો પલાઈન આગળ ની કાયવાહ કરલ છે . અને લા ુ પડતા િવભાગને અમલ અથ
ર પોટ
૮
બાંધકામ

ણ કરવામાં આવેલ

છે .
એ ટટ કિમ ટની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એ ટટ કિમ ટની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની
ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર કરવી.
(ન ધ:

એ ટટ કિમ ટની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ "૦૫"
તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૯
મહકમ-બ

િુ નવિસટ ના આરો ય ક માં પાટ ટાઈમ ફ સ પગારની તબીબી અિધકાર ની નવેસરથી િનમ કં ૂ ,
પગાર ધોરણ અને લાયકાત િનયત કરવા

ગે િવચારણા કરવા બાબત.

ન ધ:-

કાયાલય

(૧)

ડો.એન.ડ .અ ાવતને

તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૫ના આદશ

આદશ

નં.મહકમ/બ/૬/૮૬૮/૨૦૧૫,

ુ બ તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી
જ

.૧૫૦૦૦/-

માિસક ફ સ મહનતા ું મં ુ ર કરવામાં આવેલ છે .
(૨)

િસ ડ કટની તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ નં.૧૩ થી નીચે

ુ બ
જ

ઠરાવ થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક

િુ નવસ ટ આરો ય ક માં ફરજ બ વતા

પાટ ટાઈમ તબીબી અિધકાર

ું માિસક ફ સ મહનતા ું .૧૨,૦૦૦/- થી

માિસક

ફ સ

મહનતા ું

.૧૫૦૦૦/-

કર ું

અને

તેનો

અમલ

તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી કરવો.
(૩)

િસ ડ કટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ નં.૨૩ થી નીચે
ઠરાવ થયેલ છે .
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ુ બ
જ

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક
બ વતાં પાટ

ટાઈમ

તબીબી

િુ નવિસટ આરો ય ક માં ફરજ

અિધકાર

ુ ં માિસક

ફ સ

મહનતા ુ ં

.૧૫,૦૦૦/- થી માિસક ફ સ મહનતા ું .૨૦,૦૦૦/- કર ું અને તેનો
અમલ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી કરવો.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક
આથી વ મ
તબીબી અિધકાર ની િનયિમત

િુ નવિસટ આરો ય ક માં

યા ન ભરાય તો તે સંજોગોમાં ૩ વષ પછ

માિસક ફ સ મહનતાણા સદ
ં ભમાં

ૂન: િવચારણા કરવી.

ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક આરો ય ક માં તબીબી
આથી વ મ
અિધકાર

ીની િનયિમત િનમ કં ૂ થાય અથવા ૦૩ વષ

વહ ું હોય યાં
(૪)

ુ ી ડો.નર
ધ

ડો.એન.ડ .અ ાવતની

ડ . અ ાવતની
ુ ત
દ

ુ ી બે પૈક
ધ

ુ ત વધારવી."
દ

લંબાવવા

બાબતે

તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ નં.૨૨ થી નીચે

િસ ડ કટની

ુ બ ઠરાવ થયેલ છે .
જ

"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક માનનીય ુ લપિત ીના ઉપ ુ ત કાયને
બહાલી આપવી.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક િનયિમત જ યા ભરવા માટ
આથી વ મ
કાયવાહ કરવી અને યાં

ુ ી ડો.નર
ધ

ુ ં ની
ડ . અ ાવતની િનમ ક

ુ ત
દ

લંબાવવા માટ માનનીય ુ લપિત ીને સતા આપવી."
(૫)

સાતમાં પગારપંચના તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૭ ના ઠરાવ થી તબીબી અિધકાર ની
યા રદ થયેલ છે . નવી બાબત ૨૦૨૧-૨૨
દરખા ત કરવામાં આવેલ છે

(૬)

યા મં ૂર કરવા

હાલ િવચારાધીન છે .

િુ નવિસટ ની તબીબી અિધકાર ની
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તગત આ

યાના િનયમો હાલ આ

માણે છે .

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
વય

ુ વ
અ ભ

શૈ ણક લાયકાત

વરણી સિમિત

મયાદા

૪૦
વષ

ભરતી
પ ધિત

a) M.B.B.S.
b) At

------- - UGC નો સ

the time of appointment

selected

candidate

posses

a

certificate of basic knowledge of
computer

applications

of

any

recognized

institute

as

per

resolution

No.CRR-10-2007-

120320-

G5

ુ બ આિસ ટ ટ
જ

સીધી
ભરતી

ોફસર (લે ચરર)
માટની વરણી
સિમિત
- િસ ડ કટ સ યબે

dated

13/08/2008

of

Administration

General

Department ,

Gandhinagar.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,

િુ નવિસટ ના આરો ય ક માં પાટ ટાઈમ ફ સ પગારની

ુ વ ંુ ધોરણ ઓછામાં ઓ ં ૧૦ વષ રાખવા અને અ ય
તબીબી અિધકાર ની જ યા માટ અ ભ
ધોરણો તૈયાર કરવા તેની માન. ુલપિત ીને સ ા આપવી.

હરાત આપી વોક ઈન ઈ ટર

ંુ ં ુ

આયોજન કર .ંુ
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, આરો ય ક માં તબીબી અિધકાર
આથી વ મ
થાય યાં

ુ ડો.નર
ધી

ડ . અ ાવતની

ુ ત વધારવી.
દ

કો પલાઈન અ ન
ે ાં િવભાગના તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ના પ
ર પોટ

મહકમ-બ

નં.મહકમ/બ/૬/૯૯૬/૨૦૨૧ થી ડો. નર

ડ.

ું ન થાય યાં
અ ાવતની તબીબી અિધકાર પાટ ટાઈમ ફ સ પગાર તર કની એડવોક િનમ ક
ુ ી
ધ

૧૦

ીની િનમ કૂં ન

ુ ત લંબાવવામાં આવેલ છે .
દ

િુ નવિસટ ના કમચાર ઓ તથા ૧૧ માસ કરાર આધા રત
વધારો કરવા બાબત.
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ટાફના ઓવર ટાઈમના દરમાં

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
િુ નવસ ટ ના કમચાર તથા ૧૧ માસ કરાર આધા રત ટાફના ઓવર ટાઈમના દર

ન ધ :- હાલ

ુ બ િનયત થયેલ
માંક મહકમ/૪/૪૦૫/૨૦૦૭ થી નીચે જ

તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૭ ના પ રપ
છે .

કો ાકટ બેઇઝ ટાફ માટ િનયત થયેલ ઓવર ટાઈમના દર
૧

િસ

ોર ટ ઓ ફસર

૨

િસનીયર

૩

ો ામર

૪

િસિવલ એ

ો ામર
નીયર

૩૫/-

૬

ુ ર ઓપરટર
કો પ ટ

૫૫/-

૭

લાક કમ ડટા એ

૪૫/-

૮

ાઈવર

૪૫/-

૯

૩૦/ઓપરટર

૨૦/૨૦/-

સાથીભાઈ, આયાબેન, વીપર અને

૧૫/-

અ ય વગ -૪ ના ટાફ
૫

લેબોરટર આસી ટ ટ

૩૦/-

૧૦

ુ લ સ ચવ

નાયબ

અને

સમક

૫૫/-

(િન ૃ )

કાયમી કમચાર ઓ માટ િનયત થયેલ ઓવર ટાઈમના દર
મ

કટગર

કલાક દ ઠ મહનતા ું

૧

ુ લસ ચવ અને તેની સમક

૧૩૦/-

૨

નાયબ ુ લ સ ચવ અને તેની સમક

૧૧૫/-

૩

મદદનીશ ુ લસ ચવ અને તેની સમક

૧૦૦/-

૪

િવભાગીય અિધકાર અને તેની સમક

૮૫/-

ુ નીયર

િુ ટ ડ ટ અને તેની સમક

૭૦/-

૬

િસનીયર આસી ટ ટ અને તેની સમક

૫૫/-

૭

આસી ટ ટ અને તેની સમક

45/-

૮

પટાવાળા અને તેની સમક

૩૦/-

૫

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, હાલ
આધા રત

ટાફના

ઓવર

ટાઈમના

દર

િુ નવસ ટ ના કમચાર
ગે

તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૭

તથા ૧૧ માસ કરાર
ના

પ રપ

માંક

મહકમ/૪/૪૦૫/૨૦૦૭ યથાવત રાખવો.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક. માન.
આથી વ મ
ુ લસ ચવ ી કાયાલયમાં તેમજ પર

ુલપિત ી, માન. ઉપ ુલપિત ી,

ા િવભાગમાં ફરજ બ વતા ૧૧ માસ કરાર આધા રત

કમચાર ઓ ર નાં દવસોમાં આઠ કલાક કામ કર તો . ૩૦૦/- અને ચાર કલાક કામ કર તો
.૧૫૦/- મહનતા ંુ

ુ
કવ
.ંુ
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
(ન ધ :

મહકમ િવભાગનો તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૭ નો પ રપ

માંક મહકમ/૪/૪૦૫/૨૦૦૭

પ રિશ ટ "૦૬" તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
કો પલાઈન િસ ડકની સભાનાં ઠરાવ

માણે અમલવાર કરવામાં આવેલ છે .

ર પોટ
૧૧
એકડિમક

એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ
ન ધ મં ુ ર કરવા બાબત.
એકડિમક કાઉ સલના ઠરાવ માંક :
'૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪,
૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫,
૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬,
૬૭, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૫, ૭૬, ૮૨, ૮૩ અને ૮૫'.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ની સભાનાં ઉપર
ુ બના ઠરાવો/ભલામણો નીચે
જ

ુ બનાં
જ

ુ ારા સાથે મં ુ ર કરવા.
ધ

ુ
ઠરાવવામાં આવે છે ક, એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ની
આથી વ માં
સભાનાં કાયદા િવ ાશાખાના ઠરાવો/ભલામણો અ વયે કાયદા િવ ાશાખાના ૦૨ સેનેટ
સ ય ીઓની સં ુ ત ર ૂ આતથી આવેલ તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ના પ
રાખી િવ ાથ ઓના હત ખાતર કાયદા િવ ાશાખાના

અ વયે કોિવડ-૧૯ને યાને

િવ ાથ ઓ ંુ એનલી ટમે ટ થયેલ નથી

તેઓના આ વષ (૨૦૨૦-૨૧) એનલી ટમે ટ કરવા. આ બાબતે કોલેજો પાસેથી એ ફડિવટ
મેળવવા તેમજ બાર કાઉ સલ ઓફ ઈ ડયાને
સૌરા

Compliance ર પોટ મોકલે તેની નકલ

િુ નવિસટ ને પણ મોકલવી.
ુ
ઠરાવવામાં આવે છે ક એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ની
આથી વ માં

સભાનાં ઉપર
(ન ધ :

ુ બના આઈટમ વાઈઝ ઠરાવો પ રિશ ટ તર ક આ સાથે સામેલ છે .
જ

એકડિમક કાઉ સલની તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
"૦૭" તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
કો પલાઈન

મ

ર પોટ

૧

ઠરાવ

થયેલ કાયવાહ

૧૧(૭૫)

નં.એક/૬૯૭/૨૦૨૦ તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૦નાં પ
િનયામક ીને પ

૨

૧૧(૭૬)

અ વયે પર

ા

પાઠવેલ છે .

નં.એક/૨૮૭/૨૦૨૧ તા.૧૮-૦૨-૨૦૨૧ અ વયે તમામ કોલેજો અને
આચાય ીઓને પ રપિ ત કરલ છે .

૩

૧૧(૮૩)

નં.એક/૩૮૬/૨૦૨૧ તા. ૧૫-૦૪-૨૦૨૧નાં પ
િનયામક ીને પ

૧૨
પી. .ટ .

અ વયે પર

ા

પાઠવેલ છે .

બી. .ુ ટ . કિમ ટની તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ
મં ુ ર કરવા બાબત.

આર.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, બી. .ુ ટ . કિમ ટની તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ
સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ નીચે

ુ બનાં
જ

ુ ારા સાથે મં ુ ર કરવી.
ધ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક થાિનક તપાસ સિમિતમાં ડ ન ી તથા એક સ ય ીની
ુ કરવામાં આવે છે . તેમાંથી કોઈપણ એક સ ય ી ારા થાિનક તપાસ સિમિતનો ર પોટ
િનમ ક
ર ુ કરવામાં આવે તો તે મા ય રાખવો.
(ન ધ :

બી. .ુ ટ . કિમ ટની તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ "૦૮"
તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૧૩
પી. .ટ .
આર.

ટ

ુ –૧૧૮ના મ (૬)
ટ

ુ બ ભવનના અ ય
જ

ી તર ક ડો.પી. .રાવલ ઈિતહાસ ભવન િન ુ

થયેલ હોવાથી બી. .ુ ટ .ના સ ય તર ક ગણી શકાય ન હ. બી
ુ કરવા માટ સી ડ કટને સતા આપેલ હોય
બી. .ુ ટ .માં િનમ ક
ુ કરવા િવચારણા કરવા બાબત.
સ ય ી તર ક િનમ ક
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એક ભવનના અ ય

ીની

ગે બી. .ુ ટ . માં અ ય

ીની

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧

ન ધ:-

(૧) ડો.પી. .રાવલ ઈિતહાસ ભવનના અ ય

ુ થયેલ છે .
ીની બી. .ુ ટ .માં િનમ ક

ુ ાર ડો. પી. .
મહકમ િવભાગના તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ના કાયાલય આદશ અ સ
રાવલ ઈિતહાસ ભવન તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ના કાયાલય સમય બાદ િન ૃત થશે.
(૨) ડો.પી. .રાવલ વાય િન ૃત બાદ બંધારણીય હોદો ધરાવી શક ન હ તેવી
જોગવાઈને

યાને લેતા તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ કાયાલય સમય બાદ થી ઈિતહાસ

અ ુ નાતક ભવનના અ ય ના ચા
ભવનના અ ય

માંથી

ુ ત કરવામાં આવે લ છે . તથા
ુ ત કરવામાં આવેલ છે .

પદનો ચા નો ડો.એ.વી.ચોથાણીને

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. બી. .ુ ટ .માં

ટ

ુ –૧૧૮ના
ટ

ુ બ ભવનના
જ

મ (૬)

અ ય

ંુ કરવા માટ માન. ુ લપિત ીને સ ા આપવી.
ી તર ક સ ય ીની િનમ ક

(ન ધ:

ઉપ ુ ત બાબત પ રિશ ટ “૦૯” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૧૪
જોડાણ

તા.૫-૧૧-૨૦૨૦ ની સભાના ઠરાવ ન.૨૩ થી
એ

ુ શન
ક

ુ તવી રહલ
લ

ીસંક પ સો યલ એ ડ
ટ ુ

ુ ઓફ ડઝાઈન -રાજકોટના
ટ સંચા લત- ઇ ડયન ઇ ટ ટ ટ

ટ ફરફાર

ગે આવેલ દરખા ત પર વે િવચારણા થવા બાબત.
ુ ંુ

ન ંુ

ટ

ીસંક પ સો યલ એ ડ એ

કુ શન સંચા લત - ઓપો

ઇ ડયન ઇ ટ ટ ટુ ઓફ ડ ઝાઇન - રાજકોટ
ન ધ :-

૧.

ુ
નીટ
એ

ુ વી ઠરાવ.
લ

" આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,સં થાએ
.૫,૦૦,૦૦૦/- િનયત ફ ભરલ છે .

૨.

કુ શન ફાઉ ડશન સંચા લત -

ઇ ડયન ઇ ટ ટ ુટ ઓફ ડ ઝાઇન – રાજકોટ`૧`

સી ડ કટ તા.૫-૧૧-૨૦, ઠરાવ નંબર - ૨૩ નો

હાલ

ટ કં પની વ પે

ટ

ુ

ટ ફરફાર માટ

મા ય રાખવી તેમજ ઉપ ુ ત બાબત

ુ વી રાખવી."
લ

િસ ડ કટ તા.૧૪-૮-૧૯ની સભાના ઠરાવ નબ
ં ર-૫૩થી વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ુ શન સંચા લત-હ રભાઈ નરભેરામ
ક

ીસંક પ સો યલ એ ડ એ

ુ લ બી.એડ

કોલેજ-રાજકોટ સલ
ં ન કોલેજમાં બી.ડ ઝાઇનનો અ યાસ મ શ ુ

કરવા

ભલામણ કરવામાં આવેલ.
૩.

િસ ડ કટની બહાલીની અપે ાએ
- હ રભાઈ નરભેરામ
કરવાની

ભલામણ

ુ શન સંચા લત
ક

ીસંક પ સો યલ એ ડ એ

ુ લ બી.એડ કોલેજ-રાજકોટને ૨ કોલેજમાં બાયફકશન
રા ય

સરકાર ીને

અ ેના

પ

માંક

:

જોડાણ/૫/૨૭૧/૨૦૨૦, તા.૧૯-૬-૨૦૨૦ થી કરવામાં આવેલ.
૪.

સં થાના તા.૩-૬-૨૦ના પ
પૈક

એલઆઈસી અહવાલથી

ટ ુ

મ-૨ થી કરવામાં આવેલ બાયફકશન

કુ શન સંચા લત - ઇ ડયન ઇ ટ ટ ટુ ઓફ

ીસંક પ સો યલ એ ડ એ

ડ ઝાઇન - રાજકોટ કોલેજના

૫.

ુ બ
જ
ટ

ુ

ટ ફરફારની દરખા ત પર વે આવેલ

ટ ફરફાર કરવાની ભલામણ કરલ છે .
ટ ુ

થાિનક તપાસ સિમિતએ તા.૦૪-૧૧-૨૦૨૦ના અહવાલથી

ટ ફરફાર

કરવાની ભલામણ કરલ છે .
૬.

સં થાએ ફરફાર

ટ િનયમો ુસાર

ગે બાહધર ઓ આપેલ છે અને નવા

જમીન અને બ ડ ગ આપવાની બાહધર ઓ આપેલ છે .
૭.

ુ ના

ુ ાર નવા
ટના તા.૮-૭-૨૦ના ઠરાવ અ સ

ટ

ારા ઇ ડયન

ઇ ટ ટ ુટ ઓફ ડ ઝાઇન અ યાસ મ ું સં ૂણ સંચાલન કરશે તેવો બાંહધર
ઠરાવ કરલ છે .
૮.

સં થાએ

ટ ુ

ટ ફરફાર માટ .૫,૦૦,૦૦૦/- િનયત ફ ભરલ છે .

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. ઉપ ુ ત બાબત હાલ
(ન ધ:

ઉપ ુ ત

ટ ુ

ુ તવી રાખવી.
લ

ટ ફરફારનો અહવાલ પ રિશ ટ “૧૦” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ુ તવી રાખેલ છે .
લ

કો પલાઈન હાલ કાયવાહ
ર પોટ
૧૫

ું િનયિમત કરવા બાબત
એડહોક ધોરણે ફરજ બ વતા કમચાર ઓની િનમ ક

મહકમ-બ
ન ધ:-

સૌરા

િુ નવિસટ કમચાર પ રવારના મહામં ી ીના તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના પ

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૩/૨૦૧૯, તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પ
માં દશાવેલ (૧) રાજય સરકાર ક ાના
ોની

િવચારણા

કરવા

ો અને (૨)

બાબતે

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૭/૨૦૨૦ માં દશાવેલ

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૬/૨૦૨૦

તથા

િુ નવિસટ ક ાના પડતર

તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના

મ નં. ૧ થી ૫નાં

પ

ોની િવચારણા કરવા

બાબતે તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ બપોરના ૧૨:૩૦ કલાક માન. ુ લપિત ીના
અ ય

થાને મીટ ગ મળે લ.
ઉકત મીટ ગમાં પ ોવાર કાયવાહ હાથ ધરવા િનણય લેવામાં આ યા હતા.

માં પેકજ યોજના
સરકાર ીએ

ગેના સરકાર ીના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪નાં ઠરાવને યાને લઈ

૩૯ જ યાઓ મં ુ ર કરલ છે તે િસવાયના તે સમયે ફરજ બ વતા

એડહોક કમચાર ઓની િસ ડકટની તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ
પર વે િસ ડકટની તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ માંક ૦૧ નાં

માંક ૦૬
ુ ારા
ધ

ુ બ
જ

તેઓ જોડાયા તાર ખ થી તેઓની પગાર બાંધણી પગાર ચકાસણી એકમ, ગાંધીનગર
ારા મા ય થવાની શરતે તેઓની સેવા િવિનયિમત કરવામાં આવેલ છે .
બાંધણી પગાર ચકાસણી એકમ, ગાંધીનગર

માં પગાર

ારા મા ય થવાની શરતે તેઓની સેવા

િવિનયિમત કરવામાં આવે છે . તે ઠરાવમાં શરતે િવિનયિમત કરવાને બદલે
િવિનયિમત કરવામાં આવે છે તેમ ઠરાવ કરવા સૌરા
પ રવારના

ુ
ખ

ારા જણાવવામાં આવેલ. ઉ ત બાબતે બેઠકમાં

અથ િસ ડકટ સભા સમ
(૧)

િુ નવિસટ

કમચાર

ુ ઃિવચારણા
ન

ર ૂ કરવા ું િનયત થયેલ છે .

િસ ડકટની તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ માંક ૦૧

માંક ૦૬ તથા િસ ડકટની

ુ બની કાયવાહ કરતાં પહલા પણ
જ

વારં વાર સરકાર ીને આ બાબતે દરખા ત કરવામાં આવેલ છે .
(૨)

િસ ડકટની તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ
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માંક ૦૬ તથા િસ ડકટની

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની

સભાના

ઠરાવ

માંક

ુ બ
જ

૦૧

કાયવાહ

કર

ડો.

પી.એન.ગો વામીનો કસ ઈ.ડ .પી.સેલ ગાંધીનગર ખાતે ચકાસણી અથ મોકલેલ હતો,
માં હસાબ અને િતજોર િનયામક ીની કચેર ગાંધીનગરના તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ના
પ

થી વેર ઓ આવેલ હતી.

ની

ુ તા કરતા, હસાબ અને િતજોર િનયામક ીની
ત

કચેર ગાંધીનગરના તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦ના પ
ની

ુ ઃ
ન

ુ તા કરતા, છે લે
ત

થી ફર થી

વેર ઓ આવેલ હતી.

હસાબ અને િતજોર

િનયામક ીની કચેર

ગાંધીનગરના તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ના પ
ુ તા
ત

છે . "અગાઉના વાંધાની

ા

થી

ુ ઃ વેર આવેલ છે
ન

નીચે

ુ બ
જ

રાખી શકાય નહ " તેવા રમા સ સાથે કસ પરત

આવેલ છે .
રા યના િશ ણ િવભાગ હ તકની સરકાર

િુ નવિસટ ઓ

ારા કરવામાં આવતી મં ુ ર

ંુ ો બાબતનો િશ ણ િવભાગનો તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૧નાં ઠરાવ
મહકમ િસવાયની અિનયિમત િનમ ક
માંક: સરય/૧૨૧૩/૩૭૮૯/ખ-૨સભા સમ

ર ુ કરવામાં આવેલ અને ઠરાવ ંુ વાંચન કરવામાં

આવેલ.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. ઉપ ુ ત ઠરાવ અ વયે એડહોક કમચાર ઓ બાબતે રા ય
સરકાર ી પાસે માગદશન મેળવ .ંુ
કો પલાઈન િસ ડકની સભાના ઠરાવમાં વંચાણે લીધેલ િશ ણ િવભાગના ઠરાવ અ વયે ન ધ પરના
ર પોટ

ુ ાર કાયવાહ હાલ ચા ુ છે .
આદશા સ

૧૬

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૭

મહકમ-બ

ુ ીની સાતમા પગારપંચની તફાવતની રકમની
ધ

ુકવણી

હાલ વભંડોળ માંથી કરવા બાબત.
ન ધ:-

સૌરા

િુ નવિસટ કમચાર પ રવારના મહામં ી ીના તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના પ

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૩/૨૦૧૯, તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પ
માં દશાવેલ (૧) રાજય સરકાર ક ાના
ોની

િવચારણા

કરવા

બાબતે

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૭/૨૦૨૦ માં દશાવેલ

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૬/૨૦૨૦

ો અને (૨)
તથા

િુ નવિસટ ક ાના પડતર

તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના

મ નં. ૧ થી ૫નાં

પ

ોની િવચારણા કરવા

બાબતે તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ બપોરના ૧૨:૩૦ કલાક માન. ુ લપિત ીના
અ ય

થાને

િુ નવિસટ ના િસ ડ કટ હોલમાં એક મીટ ગ મળે લ હતી.
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ઉકત મીટ ગમાં પ ોવાર કાયવાહ હાથ ધરવા િનણય લેવામાં આ યા હતા.
તે પૈક

િવચારણા અથ ર ૂ કરવાના થાય છે તે નીચે

િસ ડકટ સમ

ુ બ
જ

છે .
(૧)

ૃ ણ ુ મારિસહ

મહારા

માંથી તફાવતની રકમ
કમચાર ઓને
િુ નવિસટ

ભાવનગર
ૂકવેલ છે .

િુ નવિસટ એ પોતાના કમચાર ઓને વભંડોળ
િુ નવિસટ નાં બન શૈ ણક

યાને લઈ સૌરા

િુ નવિસટ નાં વભંડોળ માંથી ઉ ત તફાવતની રકમ

કમચાર

ૂકવવા સૌરા

પ રવારની માંગણી કરતી િવનંતી ઉ ત િમ ટગમાં

ા

ુ ઃર ૂ કરવા ું િનયત થયેલ
ન

રાખવામાં આવેલ છે અને િનણયાથ િસ ડકટ સમ
છે .
(૨)

િસ ડકટની તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ

માંક ૩૦ થી નીચે

ુ બનો ઠરાવ
જ

થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક બન શૈ
અ વયે

ૂકવવા પા

ણક કમચાર ઓને સાતમા પગારપંચ

એ રયસ માટ રા ય સરકાર ીને દરખા ત કરવી."

ઉ ત ઠરાવ અ વયે અ ેથી તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ રા ય સરકાર ીને
દરખા ત કરવામાં આવેલ છે . દરખા ત બાબત હાલ રા ય સરકાર ી ક ાએ પે ડગ
છે .
(૩)

આ

િુ નવિસટ ના બન શૈ

ણક કમચાર ઓને સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના તા.

૨૩/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવથી સાતમા પગારપંચ

ુ બના પગાર ધોરણ મ ં ૂર
જ

કરવામાં આવેલ છે . ઠરાવની શરતો પૈક શરત નં.૫ નીચે
ુ ાર ખરખર પગાર
"(૫) રા ય સરકારના િનણય અ સ
થી મળવા પા

થશે એટલેક પગારમાં મળવા પા

તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૭

ુ ારણા તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૭
ધ
થશે. તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી

ુ ીના સમયગાળાની પગાર તફાવતની રકમ આ
ધ

સરકાર ારા િનણય લેવામાં આવે યારબાદજ મળવા પા
(૪)

માણે છે .

નાણાં િવભાગના તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૯ના

ગે રા ય

થશે."

ુ ારા પ રપ થી છ ા તથા સાતમા
ધ

પગારપંચની પગાર બાંધણી હસાબી અને િતજોર કચેર , EDP સેલ ગાંધીનગર પાસે
કરાવવા ુ ં િનયત થયેલ છે .
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કાયવાહ હાલ ચા ુ છે . અને અ ુ મે છ ા પગાર પંચ

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ુ બના તથા સાતમા પગાર પંચના અ ુ મે ૧૩૦ અને ૧૦૯ કમચાર ઓની પગાર
જ
ચકાસણી થઈ ગયેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૭
પગારપંચની તફાવતની રકમની

કુ વણી હાલ સૌરા

િુ નવિસટ

ુ ીની સાતમા
ધ

વભંડોળમાંથી કરવાની

બાબત નામં ુ ર કરવી.
કો પલાઈન િસ ડકટની સભાના ઠરાવ

માણે અમલવાર કરવામાં આવેલ છે .

ર પોટ
૧૭
લીગલ

ુ વનાં
િુ નવિસટ નાં કો ાકટ બેઇઝ પર ફરજ બ વતાં િવિવધ કમચાર ઓને અ ભ

સૌરા
માણપ

ગે ચચા કરવા બાબત સૌ. િુ ન.નાં િવિવધ િવભાગોમાં ફરજ

આપવાની બાબત

બ વતાં કરાર આધાર ત ટાફની હાલની કાયદાક ય

થતી નીચે

ુ બ છે . આ કમચાર ઓનાં
જ

પગાર અને અ ય ભ થાનો ખચ.
િુ નવિસટ ની પર

૧)

સૌરા

૨)

ભવનની સે ફ-ફાયના સ ફ ની આવક સામે પાડવામાં આવે છે .
સૌરા

ુ ત
દ

ા સંબિં ધત આવક સામે.

ુ ાર કો
િુ નવિસટ સાથે કરલ કરાર અ સ

ૂણ થયે આપોઆપ

ૂણ થઇ

ાકટ

ુ
લ
ટાફની સેવાઓ કરારની

ુ ાર કો ાકટ
ય છે . કરારની શરતો અ સ

ુ ટાફ
લ

સૌ. િુ ન.નાં કમચાર હોવાનો ક તેનાં આધાર કોઇ પગાર, િવ સ ક અ ય કોઇ લાભો કરારનાં
ુ ાર જો
સમય દ યાન ક તે બાદ દાવો કરવાનો રહતો નથી. એ ીમે ટની શરતો અ સ
ુ કમાચાર
લ

કો ાકટ

નામ.કોટમાં અર

કર તો

કો ાકટનાં પીર યડ દર યાન કોઇ કાયદાક ય હકક ઉભો કરવાં
િુ નવિસટ તેનો કરાર કોઇપણ

કારની નોટ સ કયા વગર ટમ નેટ

કર શકશે.
િુ નવિસટ
સૌરા
કો ાકટ
અદાલત,

ારા કરવામાં આવતાં કરારની નકલ ાફટ- એ તર ક સામેલ છે .
િુ નવિસટ માં

ૂતકાળમાં રોજમદાર તર ક,

ુ
લ
ટાફ ( લેસમે ટ) તર ક ફરજ બ વતાં નીચે
િુ ન.સિવસ

કસ દાખલ કર

ફકસ પગારમાં, એડહોક ક
ુ બનાં ય કતઓએ નામ.મ ુ ર
જ

ુ લ, નામ. જ
ુ રાત હાઇકોટ તેમજ નામ. િુ મ કોટ ઓફ ઇ ડયામાં
ન

િુ ન.માં કાયમી નોકર માટનાં દાવાઓ કરલ છે .
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
હાલમાં આ દાવાઓ નામ. િુ નવિસટ
ુ વનાં
આપેલ અ ભ

ુ લમાં ચા ુ છે . તદઉપરાંત
ન

માણપ નાં આધાર દાવાઓ દાખલ કર અને

પગાર ધોરણ વગેરની માંગણી કરલ છે અને નામ.કોટએ તે
કટલાંક કસમાં આ
જવાબદાર ન

કારનાં

કર

કુ વણાં

િુ ન. િવ ુ ધનાં કસોની

ુ
લ
ટાફ કરલ એ ીમે ટની શરતો

ભિવ યમાં પડનાર આિથક ભારણ અને જવાબદાર ની

૨)

કર સંબિં ધતને
૩)

િુ ન.ની

થતી,

યાને લેતાં તેમજ

િુ ન. સામે
િુ ન. પર

થતી યાને લેતાં.

માણપ ો કોઇપણ હ ુ માટ આપવા ક કમ ?

કારનાં માંગણી થયેલ

ૂતકાળમાં આ

ૂં

ક
ુ મો પણ કરલ છે .

િુ ન.પાસે ફંડની જોગવાઇ ન હોવા છતાં

થત નામ.કોટમાં રહલ

કરવામાં આવેલ કો ાકટ

આ

કુ વવાં માટ

ુ ટ , પે શન,
ઇ

કુ વણી કરવાં ક
ુ મ કરલ છે .

ઉપ ુકત હાલમાં

૧)

ે

િુ નવિસટ

કારનાં કોઇપણ હ ુ માટ આપેલ

માણપ ો તા કાલીક અસરથી રદ

ણ કરવી ક કમ?

િુ નવિસટ સાથે કો ાકટ

ુ
લ
ટાફ કરલ એ ીમે ટની જોગવાઇ ૯ અને ૧૦ અ ુસાર

તેમની સેવાઓ તા કાલીક અસરથી ટમ નેટ કરવી ક કમ?
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. સૌરા
ુ વનાં
િવિવધ કમચાર ઓને અ ભ

માણપ

િુ નવિસટ માં કો ાકટ બેઇઝ પર ફરજ બ વતાં
આપ .ંુ

ુ ઠરાવવામાં આવે છે ક, અ ભ
ુ વ તેમજ મહનતાણાનાં
આથી વ માં

માણપ માં છે લા

કો ાકટની સં ૂણ િવગત મહનતાણા સાથે તેમજ કયા ઉપયોગ માટ જ ર છે તે પણ દશાવ .ંુ
કો પલાઈન િવભાગ પાસે મંગાવેલ મા હતી સમય મયાદામાં આવેલ નથી.
ર પોટ
૧૮
મહકમ-અ

સૌરા

ુ ાિનત તથા વ િનભર તેમજ તમામ
િુ નવિસટ માં ચાલતી િવિવધ અ દ

એન.એસ. એસ., હો ટ સ વગેર

કારની

ધરાવતી ય તઓની િન ુ ત ટમ ન
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કારની ચેર,

ૃિતમાં કો -ઓડ નેટર ,ચેરમેન તેમજ િવિવધ હોદાઓ
કરવા બાબત.

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ન ધ:મ

ચેર

ંુ નામ

િનયામક ંુ નામ

હોદો

િનયામક

તર ક

િનમ કૂ

આ યા

તાર ખ
૧
૨

૩

ી ઝવેરચંદ મેઘાણી ચેર

િનયામક

ુ ાબદાસ
લ

માનદ

પ

ી

ોકર

ડો.

. એમ. ચં વાડ યા

૨૨/૧૨/૨૦૨૦

ડો. એમ.એચ.જોશી

૦૮/૦૭/૨૦૦૯

૦૬/૧૧/૨૦૧૩

ચેર

િનયામક

સરદાર વ લભભાઈ

િનયામક

ડો.

િનયામક

ડો. બી. એસ.

.સી. ભીમાણી

પટલ ચેર
૪

ીમદ રાજચં
કાન

અને

ી

ની

૦૧/૧૧/૨૦૧૩

કો -ઓડ નેટર

ડો.એમ.ક. મોલીયા

૩૧/૦૧/૨૦૨૦

િનયામક

ડો. આર. બી. ઝાલા

૧૬/૦૬/૨૦૦૯

ચેરમે ન

ડૉ. આર. એન.કાથડ

૦૬/૧૨/૨૦૧૬

વામી ઉપા યાય
ચેર

૫

મહિષ દયાનંદ સર વતી
ચેર

૬
૭

સૌરા

યન હ રટજ ચેર

ડૉ. બાબાસાહબ
બેડકર ચેર

િસ ડ કટ સ ય ી ડૉ. ધરમભાઈ કાંબલીયા ારા નીચે
સૌરા

ુ બની ર ૂઆત કરલ છે .
જ

ુ ાિનત તથા
િુ નવિસટ માં ચાલતી િવિવધ અ દ

કારની ચેર, એન.એસ. એસ., હો ટ સ વગેર

વ િનભર તેમજ તમામ

ૃિતમાં

કારની

કો ઓડ નેટર, ચેરમેન

તેમજ િવિવધ હોદાઓ ધરાવતી ય તઓની િન ુ ત ટમ બે વષની રાખવી. કારણ ક રા ય
સરકા ્ અને ક

સરકાર ારા કોઈપણ િન ુ ત પણ ટ યોર મયાદામાં હોય , તેમજ ટમ

થયા બાદ અ ય ય ત પણ વહ વટ તેમજ િવિવધ
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ૃિ

અને

ાનથી વાકફ થાય.

ૂર

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
ુ ાિનત તથા
િુ નવિસટ માં ચાલતી િવિવધ અ દ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક. સૌરા
વ િનભર તેમજ તમામ

કારની ચેર, એન.એસ.એસ., હો ટ સ, િવ ુ ષી વગેર

કારની

ૃિતમાં કો-ઓડ નેટર, ચેરમેન તેમજ િવિવધ હોદાઓ ધરાવતી ય તઓની િન ુ ત ટમ બે
વષની રાખવી.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક,
આથી વ મ

ઓની બે વષની

ુ ત
દ

ૂણ થયેલ છે તેવા

કઈસમાં અ ય ય તની નવી િન ુ ત કરવી.
(ન ધ:

ડૉ. ધરમભાઈ કાંબલીયા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ નો પ

પ રિશ ટ “૧૧” તર ક આ સાથે

સામેલ છે .)
કો પલાઈન હાલ કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
િુ નવિસટ નાં ફામા

૧૯
મહકમ-અ

ુ ટક સ સાય સ અ ુ નાતક ભવનમાં સે ફ ફાયના સ અ યાસ મ માટ ૧૧

માસ કરાર આધા રત આસી ટ ટ

ુ માટ નીચે

ોફસરની જ યા ભરવા યો યેલ વોક ઇન ઈ ટર

દશાવેલ િવગતે મળે લ વરણી સિમિતની ભલામણ ઉપર િવચારણા કરવા બાબત.
મ

અ ુ નાતક ભવન ંુ

બ ટ હડ

જ યા

વરણી સિમિતની

નામ
૧

ફામા

તાર ખ

ુ ટક સ સાય સ

સે ફ ફાયના સ

૦૨

૧૬/૦૩/૨૦૨૧

િુ નવિસટ
આસી ટ ટ

થત ફામા

ખાલી શૈ

ણક

જ યા સામે

અ ુ નાતક ભવન

(ન ધ:

ર માકસ

ુ ટક સ સાય સ અ ુ નાતક ભવનમાં ૧૧ માસ કરાર આધા રત

ોફસરની જ યા ભરવા માટ તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ વોક ઇન ઈ ટર

યોજવામાં આવેલ.)
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,

િુ નવિસટ નાં ફામા

ુ ટક સ સાય સ અ ુ નાતક

ભવનમાં સે ફ ફાયના સ અ યાસ મ માટ ૧૧ માસ કરાર આધા રત
જ યા ભરવા યો યેલ વોક ઇન ઈ ટર
ભલામણ મં ૂર કરવી.
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આસી ટ ટ

ોફસરની

ુ માટ નીચે દશાવેલ િવગતે મળે લ વરણી સિમિતની

ુ

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
૧. ુ .

ુ ફળ ુ
ુ

વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે ર ૂ કરવામાં આવેલ.)

(ન ધ:
કો પલાઈન
ર પોટ

િુ નવિસટનાં શૈ ણક જ યાઓ સામે તથા સે ફ ફાઈના સ અ યાસ મ માટ ૧૧ માસ કરાર
આધા રત આસી ટ ટ

ોફસરના વોક ઇન ઈ ટર

ું પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને િનમ ક
ુ પ
માં

પાઠવેલ છે .
૨૦
લીગલ

ુ ર થી 20 ફ આ
ુ ર 2021 દરિમયાન સૌરા
18 ફ આ
અ ડટશન
ખાતેથી

િુ નવિસટ ની

ોસેસ માટ આવેલ હતી. NAAC PEER TEAMની સદર ુ

ુ ાકાતે NAAC PEER TEAM
લ
ુ ાકાતના સંદભ રાજકોટ
લ

કાિશત થયેલ સમાચારો બાબત.
ુ ર થી 20 ફ આ
ુ ર 2021 દરિમયાન સૌરા
ગત તા. 18 ફ આ

NAAC PEER TEAM અ ડટશન
સંદભ રાજકોટ ખાતેથી

િુ નવિસટ ની

ોસેસ માટ આવેલ હતી. NAAC PEER TEAMની સદર ુ

ુ ાકાતે
લ
ુ ાકાતના
લ

કાિશત કટલાક સવારના અને સાંજના દિનક વતમાનપ ોમાં કટલાક

ુ ાવા વગરના સમાચારો
પાયિવહોણા અને આધાર ર

િસ ધ થયેલ/છપાયેલ છે .

આ સમાચારોમાં ખાસ કર ને NAAC PEER TEAM ને રજવવા NAAC ના સ યો યાં રોકાયેલ
ું ર ની યવ થા
દ

હતા તે હોટલમાં શરાબ અને

િુ નવિસટ

ારા કરવામાં આવેલ હતી, NAAC PEER

TEAM સાથે રાસડા લીધા હતા, હોટલ ખાતે મહ ફલ કરવામાં આવેલ હતી, ખાસ મહમાનગતી ની
યવ થા કરવામાં આવેલ હતી, NAAC PEER TEAM સમ
ારા માનિસક સં ુલન

ુ ાવી મોટથી વાતો કર
મ

સમાચારો

ૂમા ૂમ કરલ િવગેર િવગેર બાબતો

િસ ધ

િુ નવિસટ એ આ બાબતોના સંદભ તા. 02/03/2021 ના પ થી

થયેલ/છપાયેલ છે . સૌરા
રાજકોટથી

દા પીવામાં આવેલ હતો, એક અિધકાર

િસ થતાં તમામ સવારના અને સાંજના દિનક વતમાનપ ો ના તં ી ીઓને સદર ુ
િસ ધ થવા

ગે ર દયો આપેલ છે અને જણાવેલ છે ક આ સમાચારો તદન પાયાિવહોણા
િુ નવિસટ ની ગ રમાને

છે તેમજ હક કતલ ી નથી. સૌરા
NAAC PEER TEAM ની

ુ ાકાત દરિમયાન કરવામાં આવેલ નથી. આમ, છતાં એકપણ દિનક
લ

વતમાનપ એ આ ર દયો છાપેલ નથી ક
આમ, રાજકોટથી

કુ શાન પહોચે તે ું કોઈપણ કાય

િસ

કારના પાયાિવહોણા અને

િસ ધ કરલ નથી.

થતાં તમામ સવારના અને સાંજના દિનક વતમાનપ ોમાં આ
ુ ાવા વગરના સમાચારો
ર
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િસ ધ થવાથી/છપાવાથી સૌરા

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
િુ નવિસટ ની આબ /ગ રમા/ િત ઠા ને

ુ શાન કરવાનો
ક

િુ નવિસટ ની આબ /ગ રમા/ િત ઠા ને

કારના સૌરા

વગરના સમાચારો રાજકોટથી

િસ

ય ન થયેલ છે .

ૂતકાલમાં પણ આ

ુ શાન કરતાં પાયાિવહોણા અને ર
ુ ાવા
ક

થતાં િવિવઘ સવારના અને સાંજના દિનક વતમાનપ ોમાં

િસ ધ થયેલ/છપાયેલ છે .
સમ

ભારત દશમાં દિનક વતમાનપ ો

ારા

િસ ધ થતા/છપાતા સમાચારો ની

િવ સિનયતા/િનયં ણ માટ ભારત સરકાર ી ારા Press Council of India સાતમંડલની કાયદા
ારા રચના કરવામાં આવેલ છે .

ને PCI તર ક ઓળખવામાં આવે છે . Press Council Act 1978 ની

નકલ પ રિશ ટ તર ક આ સાથે સામેલ રાખેલ છે .
ઉપરો ત તમામ હક કત અને િવગત યાને લઈ

ેસ કાઉ સીલ ઓફ ઈ ડયા એ ટ અને

ુ ાર કાયવાહ કર અને નીચે દશાવેલ દિનક વતમાનપ ોના એ ડટર/તં ી ી પાસેથી
નો સ અ સ
આ

કારના સમાચારો

જો આધાર

િસ કરવા માટ ઉપલ ધ તમામ આધાર

ુ ાવા દવસ-3માં મંગા યા અને
ર

ુ ાવા તેમની પાસે ના હોય તો તેમના સંબિં ધત વતમાનપ માં આ કિથત સમાચારો
ર

ખોટા અને પાયિવહોણા હતા તે ું િસ કર. તે

ુ બ
જ

ણ કયાના

િુ નવિસ ટએ કરલ કાયવાહ ની

ન ઘ લેવા બાબત.
સૌરા

ાંિત

અબતક

દ ય ભા કર

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતની ન ધ લેવી.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, વતમાનપ ોમાં
આથી વ મ

િસ

થયેલ કિથત સમાચારો

ખોટા અને પાયિવહોણા છે તે ંુ િસ ડકટ સભા માને છે . તેમ છતાં ઉપ ુ ત વતમાન પ ોમાં
િસ

થયેલ સમાચારો

ગે તં ી ી

ારા આધાર

ુ ાવા ર ુ કય જવાબદાર
ર

ય ત સામે

કાયદસરની કાયવાહ કરવી.
(ન ધ:

Press Council Act 1978 ની નકલ પ રિશ ટ “૧૨” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન વતમાન પ ના એ ડટર ી/તં ી ીને તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧નાં પ થી આધાર
ર પોટ
૨૧
મહકમ-અ

મા હતી મંગાવવામાં આવેલ છે
ફામા

હ ુ

રુ ાવા સાથે

ુ ી આવેલ નથી.
ધ

ુ ટક સ સાય સ ભવનમાં અ યાપક ડૉ. િમ હર રાવલ તથા ડૉ. સ ચન પરમારને એસોસીએટ

ોફસર તર ક

મોશન/ ડઝી નેશન આપવા
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ગે િવચારણા કરવા બાબત.

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
(ન ધ:

૧

ફામા

ુ ટક સ સાય સ ભવનમાં ભવન શ ુ થયા યારથી સે ફ ફાયના સમાં
ોફસરની બે જ યા મં ુ ર થયેલ છે . પરં ુ હ ુ

એસોસીએટ

ુ ી તે ખાલી છે .
ધ

તદ ઉપરાંત , ફામસી કાઉ સલ ઓફ ઇ ડયા,

ુ દ હ ના ઇ પે શનમાં પણ

કડર રિશયોનો

અને ભવનમાં

વારં વાર ઉપ થત થાય છે

કડર રિશયો

જળવાતો નથી.
ભવનમાં ડૉ. િમ હર રાવલ તથા ડૉ. સ ચન પરમાર છે લા ૧૨.૫ વષથી
આસી ટ ટ

ભવન ુ ં કાય સંભાળે છે . પરં ુ હ ુ

ોફસર તર ક આખા

તેઓને કોઈ જ કર અર એડવા સમે ટ
અ યાપકો

PCI/ AICTE/ UGC

ક

ુ ી
ધ

મોશન આપેલ નથી. આ બંને

ના િનયમો

ુ બ
જ

એસોસીએટ

ોફસર

ુ વ અને લાયકાતો જોતા
તર કની તમામ લાયકાતો ધરાવે છે . તેઓનો અ ભ
સે ફ ફાયના સની એસોસીએટ

ોફસરની બે જ યાઓ પર ડૉ. િમ હર રાવલ

તથા ડૉ. સ ચન પરમારને એસોસીએટ

ોફસર તર ક ું

આપવા તેઓ ભાર ૂવક િવનંતી કર છે . આ
પર કોઈ જ

૨

િુ નવિસટ ના
પા

મોશન/ ડ

નેશન

નેશનથી

િુ નવિસટ

ક મ હઠળ

મોશનને

મોશન/ ડ

કાર ુ ં નાણાંક ય જવાબદાર ઉભી થતી નથી.

ા યાપકો ક જઓ કર અર એડવા સમે ટ

બનેલ છે . તેમના કર અર એડવા સમે ટ

ુ ી
ન

ક મ હઠળના ઈ ટર

િશ ણ િવભાગના તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના પ ને યાને લઇ હ ુ

યા

ુ ી કરવામાં
ધ

આવેલ નથી.
૩

ુ રાત સરકાર ીના િશ ણ િવભાગનો તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના પ
જ
પગર / ૧૦૧૮/૧૯૨/ ખ થી રા યની
કર અર એડવા સમે ટ

ક મની જોગવાઈઓ

િુ નવિસટ ઓના શૈ

માંક

ણક

લા ુ પાડવા બાબતે

ટાફને
અ ેની

િુ નવિસટ ની દરખા તનો હાલના તબકક અ વીકાર કરવામાં આવે ્ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ફામા
ડઝી નેશન આપવા

ુ ટક સ સાય સ ભવનમાં અ યાપકને

ુ ાર કાયવાહ કરવી.
ગે િનયમો સ
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મોશન/

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
(ન ધ:

ુ ટક સ સાય સ ભવનનો તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૧ નો પ ,

ફામા

િશ ણ િવભાગનો તા.૦૧/૦૬/૨૦૨૦ નો પ

ુ રાત સરકાર ીના
જ

પ રિશ ટ “૧૨” તર ક આ સાથે સામેલ

છે .)
કો પલાઈન હાલ કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૨૨
એકડિમક

સિવનય,

ી મણીભાઈ િવરાણી &

ીમિત નવલબેન િવરાણી સાય સ કોલેજ (ઓટોનોમસ),

રાજકોટના પ ાંક નં. VSC -A/SU/CON/127/2021, તા. ૧૮-૩-૨૦૨૧નો પ

(બીડાણ -

૧) આ સાથે અવલો નાથ સામેલ છે .
સદર ુ પ
ધારાધોરણો

અ વયે તેઓ ી જણાવે છે ક, ઉપરો ત ઓટોનોમસ કોલેજના UGCનાં

ુજબનાં અ યાસ મો

મક

(૧) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry
(૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics
(૩) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology
ચલાવવામાં આવે છે .

તગત તેઓએ તેમને

યાં UGC Guidelines for

Autonomous Colleges ને યાને લઇ તેમની Board of Studies (તા. ૧૩/06/૨૦૧૬) તથા
Academic Council (તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ તથા તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૬) (ક

માં Parent University

નાં Hon. VC Sir ારા િનમાયેલ નોિમની ની હાજર હોય છે ) માં મં ૂર કરલ છે .
યારબાદ

તેઓએ

અ ન
ે ા

અિધકાર

મંડળોમાં

તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ અને યારબાદ તા.૨૯/૧૧/૨૦૧૯નાં પ

મં ૂર

કરવવા

નામં ૂર કરાયેલ હતી.
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થમ

ારા મં ૂર અથ દરખા ત કરલ.

પર વે અ ેની એકડિમક કાઉ સલ તા.૧૦/૧૨/૨૦૧૯ ની સભામાં બાબત
કરવામાં આવેલ

માટ

માંક - '૭૨' ર ૂ

િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
તેઓની અ ે બીડાણ - (૧) સંદભ િવ ાથ ઓને પદવી ન મળવાને કારણે ફર થી
ર ૂઆત કરાયેલ છે . તેઓ ી તેમનાં પ માં જણાવે છે ક, ઉપરો ત

ણેય (૧) Integrated

(B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics (૩)
Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology અ યાસ મો

તગત િવ ાથ ઓએ

ણ વષ /

૬ સેમે ટર બાદ UGCનાં િનયમો

ુ બ Intrim Exit લીધેલ હોય તેવાં િવ ાથ ઓને ઉ ત
જ

Integrated અ યાસ મોની

ી

થમ ડ

તગતની Provisional Degree મળે લ છે પરં ુ Final

Degree મળે તે માટ િવનંિત કર છે .
UGC, Specification of Degrees
પાના
b)

તગતનાં The Gazette of India, July 5, 2014 નાં

માંક - ૨૯૯૩ પર દશાવેલ Guiding Principles
ુ બ
જ

િવ ાથ ઓને

િવ ાથ ઓએ

ુ ા હઠળની દશાવેલી શરતો a) તથા

ણ વષ / ૬ સેમે ટર બાદ Intrim Exit લીધેલ હોય તેવાં

ણેય (૧) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) -

(M.Sc.) Mathematics (૩) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology ની પદવીઓ અ ેનાં
િવ ાથ ઓને

મ

ટ

ુ - 158(3)
ટ

ુ બ પદવીઓ આપવામાં આવે છે તે
જ

ુ બ આ
જ

િવ ાથ ઓને પણ આપવાની રહ છે .
આથી ઉ ત ર ૂઆતોને તેમજ તે ર ૂઆત
નીચે દશાવેલ

ુ બના અ યાસ મો
જ

તગતનાં તમામ બડાણોને

થમ મં ૂર કરવાનાં રહ અને તે

યાને લેતાં

તગત દશાવેલ (૧)

Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics
(૩) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology ટ

ટુ - 158 (3) હઠળ યથા મે ન ધવાનાં

રહ અને Interim Exit નાં ક સાઓમાં UGCનાં Nomenclature
(Chemistry),

Bachelor

of

Science

(Mathematics)

અને

ુ બ Bachelor of Science
જ
Bachelor

(Microbiology)ની પદવીઓ આપવાની રહ છે . Lateral Entryનાં
Nomenclature

of

Science

ક સાઓમાં UGCનાં

ુ બ Master of Science (Chemistry), Master of Science (Mathematics)
જ

અને Master of Science (Microbiology)ની પદવીઓ આપવાની રહ છે .
થી આ બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
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િસ ડકટ :તા. ૨૪/૦૬/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતે નીચે

ુ બની કિમટ ની રચના કરવી.
જ

૧. ડૉ. મે લ
ુ ભાઈ પાણી
૨. ડૉ.

. સી. ભીમાણી
ુ
ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત કિમટ નો અહવાલ આ યે ફર થી
આથી વ માં

િસ ડકટમાં ર ુ કરવો.
(ન ધ:-

ુ ાં ગક બડાણ પ રિશ ટ “૧૪” સો ટ કોપી તર ક આ
ઉપરો ત બાબતે તમામ આ સ
સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન નં.એક/૩૮૭/૨૦૨૧ તા.૧૫-૦૪-૨૦૨૧નાં પ
ર પોટ

ભીમાણને પ

પાઠવેલ છે .
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અ વયે ડો.મે લ
ુ ભાઈ પાણી તથા ડો.

.સી.

SAURASHTRA UNIVERSITY
Academic Section
University Campus, University Road, Rajkot – 360005
Phone No.: (0281) 2578501 Ext. No. 202 & 304 / FAX No.: (0281) 2576347
E-mail Id: academic@sauuni.ac.in

rd

Accredited Grade "A" by NAAC (3 Cycle)

આથી શૌરાષ્ટ્ર યુનનળનશિટીની એકેડેનમક કાઉન્સશના શળવ શભ્યશ્રીઓંને શનળનય જણાળળાનુ ું કે એકેડેનમક
કાઉન્સશની એક શભા તા.૨૮-૧૦-૨૦૨૦ને બુધળાર રોજ શળારના

૧૧.૩૦ કાકે શૌરાષ્ટ્ર યુનનળનશિટી, યુનનળનશિટી

કેમ્શ, યુનનળનશિટી રોડ, રાજકોટ ખાતે નીચેના કામકાજ માટે મલે  ષતી. જેમાું શભ્યશ્રીઓની ષાજરી નીચે મુજબ ષતી.
ક્રભ

વભ્મશ્રીન ું નાભ

શાજય/ગેયશાજય

૧

ડૉ.નીનતનભાઈ ેથાણી (કુ નતશ્રી)

ષાજર

૨

ડૉ.નળજયભાઈ દે શાણી (ઉકુ નતશ્રી)

ષાજર

૩

ડૉ.ચૌષાણ પ્રનળણનશિંષ રણછોડભાઈ

ષાજર

૪

ડૉ.એન.કે .ડોબરરયા

૫

ડૉ.બારોટ નનદત્ત પ્રભુદાશભાઈ

ષાજર

૬

ડૉ. રૂાણી મેહુ પ્રનળણભાઈ

ષાજર

૭

ડૉ.જી.શી.ભીમાણી

ષાજર

૮

ડૉ.મયુરનશિંષ જાડેજા

ષાજર

૯

ડો. નેષભાઈ શુક્

ગેરષાજર

ગેરષાજર

૧૦

ડૉ.ોટ નળજયભાઈ ચુંદુા

ષાજર

૧૧

ડૉ.નળજયભાઈ દે શાણી

ષાજર

૧૨

ડૉ.દક્ષાબેન ી.ચૌષાણ

ગેરષાજર

૧૩

ડૉ.જે.એ.ગરમોરા

ષાજર

૧૪

પ્રા.મારશોણીયા નીેકુ માર મગના

ષાજર

૧૫

શ્રી રમાર દીપુભાઈ ભાણાભાઈ

૧૬

ડૉ.દળે નીાુંબરીબેન આર.

ષાજર

૧૭

ડૉ.અલ્ાબેન બી. ચૌષાણ

ષાજર

૧૮

ડૉ.દે ળાુંગ.એચ.ારે ખ

ષાજર

૧૯

શ્રી મષેતા રાહુ જ્યોનતસરભાઈ

ગેરષાજર

૨૦

ડૉ.પ્રતાનશિંષ એ.ચૌષાણ

ગેરષાજર

૨૧

ડૉ.એશ.જે.ભાયાણી

ગેરષાજર

૨૨

ડૉ.નમષીર રકોરભાઈ રાળ

ષાજર

૨૩

ડૉ.શચચન કે . રમાર

ષાજર

૨૪

ડૉ.ભારતીબેન જી.રાઠોડ

૨૫

ડૉ.કાધર એ. આયવ

ષાજર

૨૬

ડૉ.ોટ નળજયભાઈ ચુંદુા

ષાજર

૨૭

ડૉ.કોઠારી ભાનળનભાઈ એશ.

ષાજર

૨૮

શ્રી અનનરુ ધ્ધનશિંષ ઢીયાર

A.C. Dt.28/10/2020/1

ગેરષાજર

ગેરષાજર

ગેરષાજર

કામયલાશી નોંધ
૧

તા.0૬-૦૭-૨૦૨૦ના રોજ મલે  એકેડેનમક કાઉન્સશની શભાની કાયવળાષી નોંધ મુંજુર કરળા બાબત.

એકેડેમભક
તા.૦૬-૦૭-૨૦૨૦ના યોજ ભે ર એકેડેમભક કાઉન્સવરની વબાની કામયલાશી નોંધ ભુંજય કયલા ભાું
આલી અને તેના ય ભાન.કરમતશ્રીએ વશી કયી.

૩૧
જોડાણ

રસ્ટીશ્રી,શ્રીમતી રાજુ બાબેન દાદભાઈ કષોર ચેરીટે બ રસ્ટ શુંચાચત - શ્રી એમ.ડી.કષોર આટવ શ એસડ
કોમશવ કોેજ,મુ.ળારડયા,જી.અમરે ી ખાતે નળી કોેજ રુ કરળા નામ.ગુજરાત ષાઇકોટવ ના આદે  મુજબ
અત્રે જોડાણ અરજી કરળામાું આળે.જેનો સ્થાનનક તાશ શનમનતનો અષેળા તા.૭-૮-૨૦૨૦ ના રોજ
અત્રે મલે  છે .જે સ્થાનનક તાશ શનમનતના શભ્યો દ્વારા નળી કોેજ નામુંજૂર કરળા ભામણ કરળામાું
આળે છે .જે સ્થાનનક તાશ શનમનતનો અષેળાને દયાને ઈ શૌરાષ્ટ્ર યુનનળશીટી ઓડીનસશ - ૧૮૪
અસળયે માન.કુ નતશ્રીને મલે  શતા મુજબ એકેડેનમક અને નશસડીકેટની બષાીની અેક્ષાએ ઉયુક્વ ત
નળી કોેજ નામુંજૂર કરળા રાજ્ય શરકારશ્રીને ભામણ કયાવ ના કાયવની બષાી આળા બાબત.

જોડાણની નળગત :
મલમનમન મલદ્યાળાખા : (નવ ું જોડાણ)
પ્રથભ લય ફી.એ.
ફી.એ. મ/ગૌ
વભાજળાસ્ત્ર,અગ્રેજી,હશસદી,વુંસ્કૃત,ઈમતશાવ,અથયળાસ્ત્ર,ગજયાતી,
લાણીજ્મ મલદ્યાળાખા : (નવ ું જોડાણ)
પ્રથભ લય ફી.કોભ (લૈ)
કોય : મપ્રસવી.ઓપ ભાઈક્રો ઇકોનોમભકવ - ૧, પામનાસવ એકાઉસટીગ,
ફીઝીનેવ ઓગયનેનાઈઝેળન એસડ ભેનેજભેસટ-૧ ,કું ની રો, ડી.એવ.ઈ-૧,,વયનર
વેલરિંગ, એસડ વેલ્વભેનળી -૧ , ફીઝીનેળ ભેથેભેહટક્વ-૧, ફીઝીનેળ રો-૧,
ડી.એવ.ઈ.-૨ , એસરે પ્રેનેમળી - ૧, કોમ્પટય એપ્રીકેળન ઇન ફીઝીનેળ,
ઇરેકટીલ : એકાઉસટીગ
નોંધ :-

૧

સ્થાનનક તાશ શનમનતના ત્રણ શભ્યશ્રીઓનો તા .૭/૮/૨૦૨૦ નો અષેળા
તા.૭/૮/૨૦૨૦ નાું રોજ અત્રે મલે  છે અને જોડાણ નામુંજૂર કરળા ભામણ કરે  છે .

૨

રસ્ટની નળી કોેજ અસળયે જોડાણ નળભાગના ત્ર ક્રમાુંક

:જોડાણ/૫/૫૪૪/૨૦૨૦,તા.૭-૮-૨૦૨૦ ના ત્રથી રસ્ટની નળી કોેજનુ ું જોડાણ ના
મુંજુર કરળા રાજ્ય શરકારશ્રીને ભામણ કરે  છે .

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રી નાું ઉયોક્ત કામય ને ફશારી આલી.
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૫૧
એકેડેમભક

The institute of company secretaries of india (Rajkot)નો તા.૧૫/૧૦/૨૦૨૦ નાું યોજ ભે ર ત્ર અસલમે
મલચાયણા કયલા ફાફત."

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ઉક્ત વુંસ્થા તયપથી આલેર દયખાસ્ત અસલમે લાલણજ્મ મલદ્યાળાખા
તથા લફઝનેવ ભેનેજભેસટ મલદ્યાળાખાનાું ડીનશ્રી તથા અધયધેન ડીનશ્રીની યચના કયલાભાું આલે. વભગ્ર
ફાફતેનો અશેલાર આગાભી એકેડેમભક કાઉસવીરભાું મલચાયણાથે યજૂ કયલાભાું આલળે.

૫૫
રીક્ષા

યુનનળશીટી દ્વારા શને ૨૦૨૦-૨૧ દરમ્યાનની રીક્ષા / નળવયો માટે ૪૭-એ ની શભા દ્વારા
ભામણ થયે પ્રાશ્નીક/ રીક્ષકોની નામોની યાદી મુંજુર કયાવના કુનતકશ્રીના કાયવને બષાી
આળા અંગે.
ક્રભ
૦૧

યીક્ષા ન ું નાભ
RD

યીક્ષા લય

૪૭ એ કમભટી વબા
તા:

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૨૭-૦૬-૨૦૨૦

૦૨

B.P.T. F.Y. TO FINAL YR

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

૦૩

NURSING B.SC., F.Y. TO
FINAL YR
POST BASIC NURSING S.Y.
M.SC. NURSING F.Y. & S.Y.
M.B.B.S. 1ST

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૧૦-૦૭-૨૦૨૦

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૨૮-૦૯-૨૦૨૦

૦૫

RURAL STUDIES

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૧૪-૦૯-૨૦૨૦

૦૬

M.S. SURGERY

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૨૮-૦૯-૨૦૨૦

૦૭

BUSINESS MANAGEMENT

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૩૦-૦૯-૨૦૨૦

૦૮

PERFORMING ARTS

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૧૪-૦૯-૨૦૨૦

૦૯

ARCHITECTURE

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૦૬-૧૦-૨૦૨૦

૧૦

HOME SCIENCE

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૧૬-૦૯-૨૦૨૦

૧૧

INDUSTRIAL CHEMISTRY
M.SC. E.C.I.
M.SC. ELECTRONICS

યીક્ષા લય ૨૦૨૦-૨૧

૦૯-૧૦-૨૦૨૦

M.B.B.S. 3

૦૪

YR. PART 01 & 02

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફશારી આલી.
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SAURASHTRA UNIVERSITY
Academic Section
University Campus, University Road, Rajkot – 360005
Phone No.: (0281) 2578501 Ext. No. 202 & 304 / FAX No.: (0281) 2576347
E-mail Id: academic@sauuni.ac.in
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Accredited Grade "A" by NAAC (3 Cycle)

આથી વોયાષ્ટ્ર યુનનલવીટીની એકેડેનભક

કાઉન્સવરના વલવ વભ્મશ્રીઓંને વનલનમ જણાલલાનુ ું કે

એકેડેનભક

કાઉન્સવરની એક વબા તા ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ને વભલાયના યજ ફયના ૪.૦૦ કરાકે વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી, યુનનલનવિટી
કેમ્વ, યુનનલનવિટી યડ, યાજકટ ખાતે નીચેના કાભકાજ ભાટે ભે ર શતી. જેભાું વભ્મશ્રીઓની શાજયી નીચે મુજફ શતી.
ક્રભ

સભ્મશ્રીન ું નાભ

હાજય/ગેયહાજય

૧

ડૉ.નીનતનબાઈ ેથાણી (કુ રનતશ્રી)

શાજય

૨

ડૉ.નલજમબાઈ દે વાણી (ઉકુ રનતશ્રી)

શાજય

૩

ડૉ.ચોશાણ પ્રનલણનવિંશ યણછડબાઈ

શાજય

૪

ડૉ.એન.કે .ડફરયમા

શાજય

૫

ડૉ.ફાયટ નનદત્ત પ્રભુદાવબાઈ

ગેયશાજય

૬

ડૉ. રૂાણી ભેહુર પ્રનલણબાઈ

શાજય

૭

ડૉ.જી.વી.બીભાણી

શાજય

૮

ડૉ.ભયુયનવિંશ જાડેજા

શાજય

૯

ડ. નેશરબાઈ શુક્ર

ગેયશાજય

૧૦

ડૉ.ટ નલજમબાઈ ચુંદુરાર

શાજય

૧૧

ડૉ.નલજમબાઈ દે વાણી

શાજય

૧૨

ડૉ.દક્ષાફેન ી.ચોશાણ

ગેયશાજય

૧૩

ડૉ.જે.એર.ગયભયા

ગેયશાજય

૧૪

પ્રા.ભાયવણીમા નીરેળકુ ભાય ભગનરાર

૧૫

શ્રી યભાય દીપુબાઈ બાણાબાઈ

ગેયશાજય

૧૬

ડૉ.દલે નીરાુંફયીફેન આય.

ગેયશાજય

૧૭

ડૉ.અલ્ાફેન ફી. ચોશાણ

શાજય

૧૮

ડૉ.દે લાુંગ.એચ.ાયે ખ

શાજય

૧૯

શ્રી ભશેતા યાહુર જ્મનતસરબાઈ

ગેયશાજય

૨૦

ડૉ.પ્રતાનવિંશ એર.ચોશાણ

ગેયશાજય

૨૧

ડૉ.એવ.જે.બામાણી

૨૨

ડૉ.નભશીય રકળયબાઈ યાલર

૨૩

ડૉ.વચચન કે . યભાય

શાજય

૨૪

ડૉ.બાયતીફેન જી.યાઠડ

શાજય

૨૫

ડૉ.કરાધય એ. આમવ

૨૬

ડૉ.ટ નલજમબાઈ ચુંદુરાર

શાજય

૨૭

ડૉ.કઠાયી બાનલનબાઈ એવ.

શાજય

૨૮

શ્રી અનનરુ ધ્ધનવિંશ ઢીમાય

શાજય
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Online participate

શાજય
ગેયશાજય

Online participate

કામયલાહી નોંધ
૧

તા.૨૮-૧૦-૨૦૨૦ના યજ ભે ર એકેડેનભક કાઉન્સવરની વબાની કામવલાશી નોંધ ભુંજુય કયલા ફાફત.

એકેડેમભક
ઠયાલ

તા.૨૮-૧૦-૨૦૨૦ના યોજ ભે ર એકેડેમભક કાઉન્સસરની સબાની કામયલાહી નોંધ ભુંજય કયલા ભાું
આલી અને તેના ય ભાન.કરમતશ્રીએ સહી કયી.

૭૧
એકેડેમભક

ગુજયાત વયકાયશ્રીના નળક્ષણ નલબાગના રયત્ર ક્રભાુંક

યચ/૨૦૧૮/૬૧/ખ-૧ અસલમે ભાન. કુ રનતશ્રી દ્વાયા

ભુંજુય કયલાભાું આલેર લવ ૨૦૨૦-૨૧ની ળૈક્ષચણક વત્ર વ્મલસ્થા અધ્માદે ળ-૯૫/૨૦૫ મુજફ રયત્ર ક્રભાુંક
એકે/૧/૨૦૨૧ તા. ૫-૧-૨૦૨૧થી પ્રનવદ્ધ કયલાભાું આલેર છે . જે ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની
ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર છે . તેને ફશારી આલા ફાફત.

ઠયાલ
૭૨
એકેડેમભક

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
કામદા નલદ્યાળાખા શેઠના ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૨૦-૨૧નાું પ્રથભ લવ

LL.B.ભાું ગ્રાસટ ઈન એઇડ ગલભેસટ ર

કરેજભાું નાભદાય શાઈકટવ વભક્ષ થમેર યીટ ીટીળન ( PIL) નું. ૧૯૮ / ૨૦૨૦ દ્વાયા તા. ૧૮/૧૨/૨૦૨૦નાું
યજ ભે ર સ્ટે અસલમે ઉક્ત કરેજ દ્વાયા પ્રથભ લવ LL.B.ભાું અામેર પ્રલેળ ભાટે નાું નલદ્યાથીઓ ભાટે
પ્રથભ વત્ર તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૧
ફીજુ વત્ર તા.૨૬/૦૪/૨૦૨૧ થી તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૧
નનનિત કયલા કામદા નલદ્યાળાખાનાું ડીનશ્રી દ્વાયા તા. ૨૨/૦૧/૨૦૨૧નાું યજ કયામેર બરાભણ અસલમે ઉક્ત
ફાફતે ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર છે .

ભાન.કુ રનતશ્રીનાું ઉક્ત

ફશારીનાું કામવની નોંધ રેલા ફાફત.
ઠયાલ
૭૩
એકેડેમભક

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
ગુજયાત વયકાયશ્રીનાું નળક્ષણ નલબાગ રયત્ર ક્રભાુંક યચ/૨૦૧૮/૬૧/ખ.-૧, તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ અને ઉચ્ચ
નળક્ષણ કનભશ્નયની કચેયી ત્ર ક્રભાુંક

ISC-7/યુનન/૨૦, તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦ અસલમે ભાન.કુ રનતશ્રી રાયા ભુંજુય

કયલાભાું આલેર લવ ૨૦૨૦-૨૧ની સુધાયે ર ળૈક્ષચણક વત્ર વ્મલસ્થા નું.એકે/૫૭૭/૨૦૨૦, તા.૫/૧૧/૨૦૨૦ થી
પ્રનવદ્ધ કયલાભાું આલેર છે . જે ભાુંન.કુ રનતશ્રીએ

અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર છે .

ફશારી આલા ફાફત.
ઠયાલ

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
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તેને

૭૪
એકેડેમભક

તફીફી નલદ્યાળાખા શેઠની વલે વુંરગ્ન કરેજના આચામવશ્રીઓને વનલનમ જણાલલાનુ ું કે ડીનશ્રી, તફીફી
નલદ્યાળાખાએ તેઓશ્રીનાું તા. ૨૬-૧૦-૨૦૨૦નાું ઈ-ભેઈર (ચફડાણ ”૧

’થી વાભેર છે .) ત્રથી કયે ર બરાભણ

ધ્માને રઇ ભાનનીમ કુ રનતશ્રીએ ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૨૦ની લેકેળનની વ્મલસ્થા નીચે મુજફની નલગતે અનધકાય
ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર છે . ભાન.કુ રનતશ્રીનાું ઉક્ત ફશારીનાું કામવની નોંધ રેલા ફાફત.
DIWALI VACATION (2020-2021)
FIRST HALF
COMMON DAY
SECOND HALF
ઠયાલ
૭૭
એકેડેમભક

-

02-11-2020 TO 18-11-2020
19-11-2020
20-11-2020 TO 06-12-2020

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
ચેયભેનશ્રી, ડ. નીતાફેન વી. સુતયીમાન તા. ૧૧-૧-૨૦૨૧ના ત્ર અસલમે ળૈક્ષચણક લવ
૨૦૧૯-૨૦ના એભ.એ. વેભેસ્ટય '૧ થી ૪', તથા એભ.પીરના સુધાયે ર અભ્માવક્રભ ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય
ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર કામવને ફશારી આલા ફાફત.

ઠયાલ
૭૮
એકેડેમભક

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
ચેયભેનશ્રી તથા અધયધેન ડીનશ્રી અલ્ાફેન ફી. ચોશાણના તા. ૧૪-૧૨-૨૦૨૦ના ત્ર તથા શભવામસવ
નલદ્યાળાખાના ડીનશ્રી ડ. નીરાુંફયીફેન દલેના ત્રની બરાભણ યત્લે
નલમને ફદરે " ઈરેકટીલ સયટ્રીળન એસડ ફપટનેસ"

એવ.લામ. વેભેસ્ટય '૪'ભાું ફુડ સામસસ

નલમ એભ સુધાયે ર અભ્માવક્રભ

ભાન.કુ રનતશ્રીએ

અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર કામવને ફશારી આલા ફાફત.
ઠયાલ
૭૯
એકેડેમભક
ઠયાલ
૮૦
એકેડેમભક

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
ત્રકાફયત્લ નલમભાું ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૨૦-૨૧ના એભ.પીર./ીએચ.ડી. કવવલકવ ન

સુધાયે ર અભ્માવક્રભ

ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર કામવને ફશારી આલા ફાફત.
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
ડીનશ્રી, નળક્ષણ નલદ્યાળાખાના તા.૨૩-૧૧-૨૦૨૦ના ત્ર અસમલે આ લખતે રેલાનાય ફી.એડ. તથા એભ.એડ.ના
યીક્ષાઓના પ્રશ્નત્રના ભાખાભાું પેયપાય કયલાની બરાભણ યત્લે ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની
ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કમાવ ના ભાન.કુ રનતશ્રીના કામવને ફશારી આલા ફાફત.

ઠયાલ

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.
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૮૧
એકેડેમભક

સભાજકામય નલમના ચેયભેનશ્રીના તા. ૩-૧૨-૨૦૨૦ના ત્રાુંક અસલમે

B.S.W. વેભેસ્ટય '૧', M.S.W. વેભેસ્ટય

'૧,3' તથા M.L.W. વેભેસ્ટય '૧ ,3' ના નલદ્યાથીઓએ યાજકટ ળશેયની ૨૫ વુંસ્થાઓની મુરાકાત રપલ્ડલકવ વુંદબે
રેલાની યશે છે . B.S.W. વેભેસ્ટય '૩'ના નલદ્યાથીઓ યાજકટ ળશેયની નજીક ગ્રાભીણ નલસ્તાયભાું રપલ્ડલકવ અથે
જલાનુ ું શઈ છે . જમાયે B.S.W. વેભેસ્ટય '૫'ના તથા M.S.W. અને M.L.W. વેભેસ્ટય '૩'ના નલદ્યાથી ભાટે વયકાયી
વુંસ્થા, ચફનવયકાયી વુંસ્થા અને કુંનીભાુંથી કઇણ એક જગ્માભાું અઠલારડમાભાું ત્રણ રદલવ રપલ્ડલકવ ની
જગલાઈ અભ્માવક્રભભાું છે .
યું ત ુ શારની કયનાની ભશાભાયીને કાયણે કઈણ વુંસ્થા કે ગ્રાભ ુંચામતભાું રપલ્ડલકવ ની ભુંજુયી
આતા નથી. જેથી નલદ્યાથીઓ રપલ્ડલકવ ભાું જઈ ળકેર નથી. તેભજ શારની રયન્સ્થનત અસલમે નલદ્યાથીઓને ણ
રપલ્ડલકવ ભાટે ફરાલલાનુ ું જખભ શાર રઈ ળકામ નશી. વભાજકામવના અભ્માવક્રભભાું થીમયી ેય લાઈલાનુ ું
રપલ્ડલકવ લાઈલાભાું અભરીકયણ કયલાનુ ું શલાથી ડીનશ્રી, નલનમન નલદ્યાળાખા તથા

સભાજકામય નલમની

અભ્માવ વનભનતના ચેયભેનશ્રીની યજૂઆત યત્લે ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ
ભુંજુય કમાવ ના કામવને ફશારી આલા ફાફત.
ઠયાલ

૮૪
એકેડેમભક

ઠયાલ

આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે, ભાન.કરમતશ્રીના ઉયોક્ત કામયને ફહારી આલી.

Dr.Vallabhbhai Kathiria Chairman, Former Union Minister of State (HI & PE), (HRD), (Health & FW), Rashtriya
Kamdhenu Aayog, New Delhi નાું તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૧નાું કાભધેન ુ ું ગો-નલજ્ઞાન ડીજીટર એજ્યુકેળન અંગેનાું
ત્ર અસલમે આ યુનનલનવિટીભાું યાષ્ટ્રીમ કાભધેન ુ ું ચેય ળરૂ કયલા અંગે ચચાવ નલચાયણા કયલા ફાફત.
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે
(૧). ઉક્ત ફાફતે આમોગને ત્ર રખી કાભધેન ચેય ળરૂ કયલા ભાટે અનદાન ભી ળકે કે કેભ તે
ફાફતે ભાગયદળયન ભેલવ.ું
(૨). કાભધેન યમનલમસિટીને ત્ર રખી ગૌ-મલજ્ઞાન આનસાુંગગક મલમલધ અભ્માસક્રભો અંગે ભાફહતી
ભેલલી.
(૩). ગ્રાભ-મલદ્યા મલદ્યાળાખાનાું ડીનશ્રીનો અગબપ્રામ ભેલલો.
ઉક્ત કામયલાહી પ ૂર્ય કયી આગાભી એકેડેમભક કાઉન્સસરભાું પનઃ મલચાયર્ા અથે યજૂ કયવ.ું
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આથી વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીની એકેડેનભક કાઉન્સવરના વલવ વભ્મશ્રીઓંને વનલનમ જણાલલાનુ ું કે એકેડેનભક
કાઉન્સવરની એક વબા તા.૦૬-૦૭-૨૦૨૦ને વભ લાયના યજ ફયના ૨.૩૦ કરાકે વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી, યુનનલનવિટી
કેમ્વ, યુનનલનવિટી યડ, યાજકટ ખાતે નીચેના કાભકાજ ભાટે ભે ર શતી. જેભાું વભ્મશ્રીઓની શાજયી નીચે મુજફ શતી.
ક્રમ

શભ્યશ્રીન ું નામ

ષાજર/ગેરષાજર

૧

ડૉ.નીનતનબાઈ ેથાણી (કુ રનતશ્રી)

શાજય

૨

ડૉ.નલજમબાઈ દે વાણી (ઉકુ રનતશ્રી)

શાજય

૩

ડૉ.ચોશાણ પ્રનલણનવિંશ યણછડબાઈ

શાજય

૪

ડૉ.એન.કે .ડફરયમા

શાજય

૫

ડૉ.ફાયટ નનદત્ત પ્રભુદાવબાઈ

શાજય

૬

ડૉ.ભકલાણા જનકબાઈ રાખાબાઈ

ગેયશાજય

૭

ડૉ. રૂાણી ભેહુર પ્રનલણબાઈ

ગેયશાજય

૮

ડૉ.જી.વી.બીભાણી

શાજય

૯

ડૉ.ભયુયનવિંશ જાડેજા

શાજય

૧૦

ડ. નેશરબાઈ શુક્ર

શાજય

૧૧

ડૉ.ટ નલજમબાઈ ચુંદુરાર

૧૨

ડૉ.નલજમબાઈ દે વાણી

શાજય

૧૩

ડૉ.દક્ષાફેન ી.ચોશાણ

ગેયશાજય

૧૪

ડૉ.જે.એર.ગયભયા

શાજય

૧૫

પ્રા.ભાયવણીમા નીરેળકુ ભાય ભગનરાર

શાજય

૧૬

શ્રી યભાય દીુબાઈ બાણાબાઈ

ગેયશાજય

૧૭

ડૉ.દલે નીરાુંફયીફેન આય.

ગેયશાજય

૧૮

ડૉ.અલ્ાફેન ફી. ચોશાણ

૧૯

ડૉ.દે લાુંગ.એચ.ાયે ખ

ગેયશાજય

૨૦

શ્રી ભશેતા યાહર
ુ જ્મનતસરબાઈ

ગેયશાજય

૨૧

ડૉ.પ્રતાનવિંશ એર.ચોશાણ

શાજય

૨૨

ડૉ.એવ.જે.બામાણી

શાજય

૨૩

ડૉ.નભશીય રકળયબાઈ યાલર

શાજય

૨૪

ડૉ.વચચન કે . યભાય

શાજય

૨૫

ડૉ.બાયતીફેન જી.યાઠડ

શાજય

૨૬

ડૉ.કરાધય એ. આમવ

શાજય

૨૭

ડૉ.ટ નલજમબાઈ ચુંદુરાર

૨૮

ડૉ.કઠાયી બાનલનબાઈ એવ.

શાજય

૨૯

શ્રી અનનરુ ધ્ધનવિંશ ઢીમાય

શાજય
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ગેયશાજય

શાજય

ગેયશાજય

કાયયળાષી નોંધ
૧

તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૦ના યજ ભે ર એકેડેનભક

એકેડેમમક

કાઉન્સવરની વબાની કામવલાશી નોંધ ભુંજુય કયલા

ફાફત.
તા.૧૩-૦૩-૨૦૨૦ના રોજ મલે  એકેડેમમક કાઉન્સશની શભાની કાયયળાષી નોંધ મુંજર
કરળામાું આળી અને તેના ર માન.કમતશ્રીએ શષી કરી.

૧૯
એકેડેનભક

નેન વામસવ બલન ખાતે ચારત એભ.એવવી. (એપ્રાઇડ

રપઝીક્વ) ઇસટીગ્રેટેડ અભ્માવક્રભના

વેભેસ્ટય '૩ અને ૪'ન બલનના અધ્મક્ષશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ યજુ કયે ર
અભ્માવક્રભ ડીનશ્રી, નલજ્ઞાન નલદ્યાળાખાની બરાભણ ધ્માને રઈ ભાન.કુ રનતશ્રીએ ળૈક્ષચણક લવ
૨૦૨૦-૨૧થી ક્રભળઃ અભરભાું આલે તે યીતે ભુંજુય કયે ર કામવને ફશારી આલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.

૨૦
એકેડેનભક

નેન વામસવ બલન ખાતે ચારતા એભ.એવવી. (એપ્રાઇડ

રપઝીક્વ)

(ઇસટીગ્રેટેડ)

અભ્માવક્રભના વેભેસ્ટય '૯ અને ૧૦'ન બલનના અધ્મક્ષશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની
અેક્ષાએ યજુ કયે ર અભ્માવક્રભ ડીનશ્રી, નલજ્ઞાન નલદ્યાળાખાની બરાભણ ધ્માને રઈ
ભાન.કુ રનતશ્રીએ ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૨૦-૨૧થી ક્રભળઃ અભરભાું આલે તે યીતે ભુંજુય કયે ર કામવને
ફશારી આલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.

૨૧
એકેડેનભક

નળક્ષણ નલધાળાખાની તા. ૮-૫-૨૦૨૦ની વબાના ઠયાલ ક્રભાુંક '૨' અસલમે
ફી.એડ.અભ્માવક્રભના

શીશી-૫ ેયભા જરૂયી સુધાય ભુંજુય કયલાની બરાભણ

ભાન.કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર શઈ ઉક્ત કામવને ફશારી
આલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.

૨૩
એકેડેનભક

એકેડેનભક કાઉન્સવરની તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૯ ની વબાના ઠયાલ ક્રભાુંક '૬૯' મુજફ ઓરડિનસવ
જનયર '૧ થી ૨૬'ના સુધાયલા અંગે વુંફનું ધત નલદ્યાળાખાના નનયુક્ત ડીનશ્રીઓની એક વબા તા.
૩-૨-૨૦૨૦ના ઠયાલ ક્રભાુંક '૧ થી ૨૧'ની ચચાવ નલચાયણા કયલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે,

ઓર્ડિનસશ જનર '૧ થી ૨૬'ના સધારળા મનયક્ત

નશ્રીની શમમમતને પનઃ મળચારણા માટે મોકળી.
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૨૪

" સ્લચ્છ બાયત અચબમાન અંગે એકેડેનભક કાઉન્સવર તેની તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૬ની વબાના ઠયાલ

એકેડેનભક

ક્રભાુંક '૨૦૧' થી નનયુક્તી કયે ર ેટા વનભનતની તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ની વબાથી કયે ર બરાભણ
યત્લે નલચાયણા કયલા ફાફત.
૧.

સ્લચ્છ બાયત અચબમાન" કામવક્રભ વભય ઇસટયળીન '૧૦૦' કરાકન UGC એ સુચલેર

છે .
૨.

એકેડેનભક કાઉન્સવરે તેની તા.૦૨/૦૭/૧૯ની વબાના ઠયાલ '૨૦૧' થી ેટા-કનભરટની
નનયુન્ક્ત કયે ર અને ઉક્ત ેટા કનભરટની તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૯ની '૨' થી '૫' અસલમે

કયે ર

બરાભણ આ વાથે ધ્લજ-અ તયીકે વાભેર છે .

૩.

આ અચબમાન અંગે યુનનલનવિટીએ ૨૦૧૬ થી અભરભાું આલેર ઓ જન. '૬' ભાું

વભાલેળ

કયે ર

જલામ તે રષ્ષ્ટ્ટએ

છે . જેથી વુંરગ્ન કરેજને ભાગવદળવન અને અભરલાયીભાું એકરૂતા
ેટાકનભરટન યીટવ આદે ળ શમ ત આગાભી એકેડેનભક કાઉન્સવરની

નલચાયણા અથે યજુ કયીએ.
(૨)

ઉયક્ત ક્રભાુંક '૧' ની કામવલાશી નોંધ થમા ફાદ ઉક્ત ેટા કનભરટના અધ્મક્ષશ્રીઓ

ભોચખક

સ ૂચન કયે ર છે કે (અ) આ અચબમાનની પાલણી વરુંગ્ન કરેજના દ્વાયા જે

અધ્માકને

આચામવશ્રી દ્વાયા પાલલાભાું આલે તેના વાથેની લકવ રડભાું સુધાય કયલા

તથા (ફ) સ્લચ્છ

બાયત અચબમાન ભાટે યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી જરૂયી અનુદાન

ભુંજુય કયલા બરાભણ કયે ર

છે .)"

આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે

ઉકત ેટા શમમમત દ્વારા કરળામાું આળે ઉયક
ય ત

ભામણોની નોંધ ેળામાું આળી.

૩૪
જડાણ

ગુજયાત વયકાયશ્રીના નળક્ષણ નલબાગના તા

.૨૯/૦૫/૨૦ના ઠયાલ ક્રભાુંક : એચ.આય.એ./

૨૦૨૦/ ૫૭૨ / ખ.૧, થી યાજ્મભાું આલેર યમનળમશિટીઓ વાથે વુંકામેર વયકાયી અને
ગ્રાસટ ઇન એઇડ ફી .એડ કરેજને જે તે વુંરગ્ન

યમનળમશિટીભાુંથી ડી-એરપચરએટ કયી

ઇષ્સડમન ઓપ ટીચવવ એજ્યુકેળન , ગાુંધીનગય વાથે એપીરીએટ કયલા ફાફતે ભુંજુયી
આલાભાું આલેર છે . વોયાષ્ટ્ર

યમનળમશિટી વુંરગ્ન નીચે મુજફની ગ્રાસટ ઇન એઇડ

કરેજનુ ું જડાણ ળવય:૨૦૨૦-૨૧ થી ડી-એરપચરએટ કયી ઇષ્સડમન ઇસસ્ટીટયુટ ઓપ ટીચવવ
એજ્યુકેળન, ગાુંધીનગય વાથે તફદીર (રાસવપય) કયલાના એકેડેનભક કાઉન્સવરની
ફશારીની અેક્ષાએ આદે ળ કમાવ ના ભાન.કુ રનતશ્રીના કામવને ફશારી આલા ફાફત .
(૧) શ્રી વી.એચ.ળાશ ભૈત્રી નલદ્યાીઠ ભરશરા કૉરેજ ઓપ એજ્યુકેળન - સુયેસરનગય
(૨) દયફાય ગારદાવ નળક્ષણ ભશા નલદ્યારમ. - અરીમાફાડા
(૩) શ્રીભતી એભ.એભ.ળાશ કૉરેજ ઓપ એજ્યુકેળન-લઢલાણ વીટી
(૪) શ્રીભતી જે.જે.કુ ુંડરીમા ગ્રેજ્યુએટ ટીચવવ કૉરેજ - યાજકટ
(૫) શ્રી ી.ડી.ભારનલમા ગ્રેજ્યુએટ ટીચવવ કૉરેજ - યાજકટ
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(૬) ઇસસ્ટીટયુટ ઓપ રેંગ્લેજ ટીચચિંગ - યાજકટ
નોંધ :

૧

ઉયક્ત વદયહુ ું ( ૬) ગ્રાસટ ઇન એઇડ ધયણે ચારતા ફી.એડ. અભ્માવક્રભભાું
લવ: ૨૦૨૦ -- ૨૧ થી

પ્રલેળની પ્રરક્રમા ઈસડીમન ઇસસ્ટીટયુટ ઓપ ટીચવવ

એજ્યુકેળન, ગાુંધીનગય દ્વાયા કયલાની યશેળે.
૨

ળૈક્ષચણક લવ: ૨૦૨૦-૨૧ દયમ્માન ત્રીજા અને ચથા વેભેસ્ટયભાું અભ્માવ કયતા
નલદ્યાથીઓન અભ્માવ,યીક્ષા લગેયે એકેડેનભક પ્રવ ૃનત્તઓ વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી
દ્વાયા કયલાની યશેળે.

૩.

વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીના વલે વીસડીકેટ વભ્મશ્રીઓ અને વલે પેકલ્ટી
ડીનશ્રીઓની વયુક્ત વનભનતની તા .૩૦-૫-૨૦૨૦ની ફેઠકની બરાભણ ક્રભાક :
૫ મુજફ અત્રેની યુનનલનવિટીના તા

.૦૧-૦૬-૨૦૨૦ના આદે ળ ક્રભાુંક

:

જડાણ/૫/૧૦૮/૨૦૨૦થી ગ્રાસટ ઇન એઇડ ફી .એડ કૉરેજને ડી -એપીરીએટે ડ
કયલાભાું આલેર છે .
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે માન.કમતશ્રીના ઉયક્ય ત કાયયને બષાી
આળી.

૩૮
એકેડેનભક

પ્રાધ્માક અને અધ્મક્ષશ્રી, ઈનતશાવ બલનના ત્રાુંક ઇનત/૧/૭૮/૨૦૨૦ તા.૧-૬-૨૦૨૦થી
એભ.એ. ઈનતશાવ વેભેસ્ટય '૧ અને ૨'ના અભ્માવક્રભના કવ કડ સુધાયલા અંગે યજુ થમેર
અભ્માવક્રભ યત્લે ચેયભેનશ્રી ઈનતશાવ નલમની અભ્માવ વનભનત અને ડીનશ્રી, નલનમન
નલદ્યાળાખાની બરાભણ અસલમે ઉક્ત અભ્માવક્રભના કવકડ સુધાયલા અંગે નલચાયણા કયલા
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ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, એમ.એ. ઈમતષાશ શેમેસ્ટર '૧ અને ૨'ના અભ્યાશક્રમના
કોવય કોડ અંગેના સધારા શર્ષતનો અભ્યાશક્રમ મુંજર કરળો.

૩૯
એકેડેનભક

ગુજયાત વયકાયશ્રી રાયા અનુદાનનત અને વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટી રાયા વુંચાચરત ફાફાવાશેફ ડ.
ફી.આય. આંફેડકય ચેય-વેસટય, વુંસ્કૃત બલન તયપથી યજુ થમેર ફે વરટિરપકેટ કવ :(1) Baba Saheb Dr. Ambedkar Life and Philosophy (BDALP)
(2) Human Rights and Duties in the Constitution of India (HRDCI)
ચેયભેનશ્રી,વુંસ્કૃત નલમની અભ્માવ વનભનત અને ડીનશ્રી, નલનમન નલદ્યાળાખાની
બરાભણ ધ્માને રઈ ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૧૯-૨૦થી અભરભાું આલે તે યીતે ભુંજુય કયલા નલચાયણા
કયલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે ઉયક
ય ત ભામણ અભ્યાશ શમમમત તથા

મળદ્યાાખાની

પનઃ મળચારણા માટે મોકળી.

૪૦
એકેડેનભક

શ્રી ફી.ટી.વલાણી કીડની શસ્ીટર યાજકટ. તયપથી યજુ કયલાભાું આલેર વટીરપકેટ કવ ઇન
"ઓયે ળન થીમેટય ટે કનીક્વ" ના એક લવન અભ્માવક્રભ

તથા ઓરડિનસવ/યે ગ્યુરેળન વરશત

તફીફી નલદ્યાળાખા, એકેડેનભક કાઉન્સવર અને નવસડીકેટની ફશારીની અેક્ષાએ ળૈક્ષચણક લવ
૨૦૨૦-૨૧ થી ભુંજુય કયલા ડીનશ્રી, તફીફી નલદ્યાળાખાએ કયે ર બરાભણ અસલમે ભાન.
કુ રનતશ્રીએ ઉક્ત અભ્માવક્રભ એકેડેનભક કાઉન્સવર અને નવસડીકેટની નલચાયણા અથે યજુ કયલા
આેર આદે ળ અસલમે વટીરપકેટ કવ ઇન ઓયે ળન થીમેટય ટે કનીક્વના અભ્માવક્રભ યત્લે
નલચાયણા કયલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે ઉયક
ય ત ડીનશ્રી, તબીબી

મળદ્યાાખાની ભામણ

મળદ્યાાખાને પનઃ મળચારણા માટે મોકળી.

૪૨
એકેડેનભક

આ નલબાગના રયત્રાુંક/એકે/તફીફી/૪૪૯/થી તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ના યજ રયત્ર પ્રનવધ્ધ
કયે ર છે . ડીનશ્રી દ્વાયા

M.C.I. સયુ રદલ્શી ગાઈડરાઈન અનુવાય પ્રલતવભાન

st

1 M.B.B.S.ન

અભ્માવક્રભ ેય સ્ટાઈર વરશતન ઓગષ્ટ્ટ-૨૦૧૯થી અભરભાું આલેર ડીટે ઈર વરશતન
અભ્માવક્રભ ડીનશ્રીની બરાભણ અનુવાય ભાન.
અેક્ષાએ ભુંજુય કયે ર છે .
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કુ રનતશ્રીએ અનધકાય ભુંડની ફશારીની

આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.

૪૪
એકેડેનભક

શારભાું કયનાની ભશાભાયીને ધ્માનભાું રઈ

BHTM અભ્માવક્રભના વેભેસ્ટય '૩' ન ઇસટયળી

અંગેન અભ્માવક્રભ વેભેસ્ટય '૪'ભાું નલદ્યાથીઓના રશતને ધ્માનભાું રઈ તફદીર કયલા અંગેની
નલનુંતી યત્લે ડીનશ્રી ચફઝનેવ ભેનેજભેસટ નલદ્યાળાખાની બરાભણ ધ્માનભાું રઈ જુ ન-જુ રાઈ
૨૦૨૦ થી વેભેસ્ટય વેભેસ્ટય '૪'નુ ું ળૈક્ષચણક કામવ ળરૂ કયવુ ું અને નલેમ્ફય -૨૦૨૦ થી વેભેસ્ટય '૩'
ની ઇસટયળી ળરૂ કયલા અંગેની બરાભણ ભાન.

કુ રનતશ્રીએ ભુંજુય કયે ર છે જેથી ડીનશ્રીની

બરાભણ અને AICTEના ત્રાુંક F.7-2/DD/Admn/INTER COEER (VOL-II)PT Dt.15/04/2020 થી
આલાભાું આલેર સુચનાઓ વરશત ઉયક્ત વેભેસ્ટય '૩' અને વેભેસ્ટય '૪'ભાું ાયસ્રયક
પેયપાય મુજફ તેન અભર કયલા આથી વલે વુંફનું ધત ને નલનુંતી કયલાભાું આલે છે . જેની
ભાન.કુ રનતશ્રીના ભુંજુય કમાવ ના કામવની નોંધ રેલા ફાફત.
આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.
૪૫
એકેડેનભક

આથી વોયાષ્ટ્ર યુનનલનવિટીની

આરકિટેક્ચય નલદ્યાળાખાની તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ ની વબાની

બરાભણ '૨', '૩', '૪', '૫', '૬' યત્લે નલચાયણા કયલા ફાફત.
ઠરાળ ક્રમાુંક -૨
કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૦ની ાઠલેર એડલાઈઝયી મુજફ જે
નલદ્યાથીઓ જુ રાઈ - ૨૦૨૦ભાું વેભેસ્ટય - '૭' કે જે પ્રપેળન રે નીંગ ની જગલાઈ ધયાલે છે તે
જાસયુઆયી - ૨૦૨૧ભાું અને વેભેસ્ટય - '૮' જાસયુઆયી - ૨૦૨૧ભાું ળરૂ થતુ ું શતુ ું તે જુ રાઈ ૨૦૨૦ભાું તફદીર કયલા નલદ્યાળાખાને બરાભણ
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની ૧) ચફલ્ડીંગ વામસવ
એસડ વશ્મર ઓબ્રીગેળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની અને ૨) હ્યુભાનીટીઝ એસડ આટવ વ રડઝાઈન
એસડ યીપ્રેઝસટે ળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ની બરાભણ ક્રભાુંક '૧' ભુંજુય
કયલા એકેડેનભક કાઉસવીરને બરાભણ કયલાભાું આલે છે .

ઠરાળ ક્રમાુંક -૩
કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૦ની પ્રવીધ્ધ થમેર એડલાઈઝયી મુજફ
વેભેસ્ટય - '૧૦' નવલામના વેભેસ્ટયની રડઝાઈન સ્ટુડીમ લાઈલા (જ્યુયી) મગ્મ ઓનરાઈન
પ્રેટપભવના ભાધ્મભથી મજલા નલદ્યાળાખાને બરાભણ
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આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની ૧) ચફલ્ડીંગ વામસવ
એસડ વશ્મર ઓબ્રીગેળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની અને ૨) હ્યુભાનીટીઝ એસડ આટવ વ રડઝાઈન
એસડ યીપ્રેઝસટે ળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ની બરાભણ ક્રભાુંક '૧' ભુંજુય
કયલા એકેડેનભક કાઉસવીરને બરાભણ કયલાભાું આલે છે .
ઠરાળ ક્રમાુંક -૪
ળૈક્ષચણક લવ ૨૦૧૯-૨૦ભાું રેલાનાય વેભેસ્ટય - '૧૦' ની રડઝાઈન સ્ટુડીમની (જ્યુયી) ભાટે જે
નલદ્યાથીઓ ાત્રતા ધયાલે છે અને જેઓના યીક્ષા પભવ આલેર છે તેઓની જ્યુયી કરેજ
કેમ્વ ઉય શારની જગલાઈ મુજફ મજલા અને લાઈલાની

U.G.C. તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૦ની

ગાઈડ રાઈન Page no 8 ઉય Conduct of Examination (1) Terminal Semester/Year ના
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ લચ્ચે મજલા નલદ્યાળાખાને બરાભણ કયલાભાું
આલે છે .
કયના (કનલડ-૨૦૧૯)ના અભરલાયીના કાયણે જે યીક્ષાથીઓ વેભેસ્ટય - '૧૦'ની
જ્યુયીભાું રૂફરૂ શાજય ન યશી ળકે તેભ શમ તેલાું વુંજગભાું તેઓની યીક્ષાની ઓન-રાઈન
જ્યુયી રેલાની ભુંજુયી આલા યુનનલનવિટીના અનધકાય ભુંડને બરાભણ કયલાભાું આલે છે .
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની ૧) ચફલ્ડીંગ વામસવ
એસડ વશ્મર ઓબ્રીગેળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની અને ૨) હ્યુભાનીટીઝ એસડ આટવ વ રડઝાઈન
એસડ યીપ્રેઝસટે ળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝનીતા.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ની બરાભણ ક્રભાુંક '૧' ભુંજુય કયલા
એકેડેનભક કાઉસવીરને બરાભણ કયલાભાું આલે છે .
ઠરાળ ક્રમાુંક -૫
રડઝાઈન સ્ટુડીમ નવલામના નલમની

Term-End યીક્ષાઓ જેતે લખતે યુનનલનવિટીના

રયત્ર મુજફ યીક્ષા મજલા નલદ્યાળાખા બરાભણ
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચયની ૧) ચફલ્ડીંગ વામસવ
એસડ વશ્મર ઓબ્રીગેળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની અને ૨) હ્યુભાનીટીઝ એસડ આટવ વ રડઝાઈન
એસડ યીપ્રેઝસટે ળન ફડવ ઓપ સ્ટડીઝની તા.૦૫/૦૫/૨૦૨૦ની બરાભણ ક્રભાુંક '૧' ભુંજુય
કયલા એકેડેનભક કાઉસવીરને બરાભણ કયલાભાું આલે છે .
ઠરાળ ક્રમાુંક -૬
આથી ઠયાલલાભાું આલે છે કે કાઉન્સવર ઓપ આરકિટેક્ચય તા.૨૩/૦૪/૨૦૨૦ની
ાઠલેરી એડલાઈઝયી ાય 4.C મુજફ જ કઈ નલદ્યાથી ઓનરાઈન યીક્ષા/લાઈલા Internet
facilities ભાું ખયાફીને કાયણે ન આી ળકે ત તેલાું નલદ્યાથીની યીક્ષા અસમ ભાધ્મભથી
મજલની વતા ડીનશ્રી ને આલા બરાભણ કયલાભાું આલે છે .
આથી લધુભાું ઠયાલલાભાું આલે છે કે શારની કનલડ-૨૦૧૯ની અવયને કાયણે ઉયક્ત
ફુંને અભ્માવ વનભનતએ બરાભણ કયે ર વેભેસ્ટય - '૭' અને '૮' ના પેયપાય વુંદબે ળૈક્ષચણક લવ
૨૦૨૦-૨૦૨૧ભાું રેલાનાય યીક્ષાઓના સ ૂચચત પેયપાયની નલગત દળાવ લતા અભ્માવક્રભની એક
નકર અનધકાય ભુંડની ફશારીની અેક્ષાએ ભુંજુય કયલા ભાન.કુ રનતશ્રીને બરાભણ કયલાભાું
આલે છે .
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આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, આર્કિટેક્ચર મળદ્યાાખાના ડીનશ્રી શાથે મળચાર મળમય
કરી મનણયય ેળા અથે માન. કમતશ્રીને શત્તા આળી.

૪૬
યીક્ષા

યુનનલવીટી દ્વાયા અને વને ૨૦૧૯ ના ફીજા છ ભાવ દયમ્માન તેભજ વને ૨૦૨૦ ના પ્રથભ છ
ભાવ દયમ્માન ની યીક્ષા / નલમ ભાટે ૪૭-એ ની વબા દ્વાયા બરાભણ થમેર પ્રાશ્નીક /
યીક્ષકની નાભની માદી ભુંજુય કમાવ ના કુ રનતશ્રીના કામવને ફશારી આલા અંગે.
ક્રમ
૦૧

રીક્ષા ન ું નામ
એમબી.બી.એશ.

રીક્ષા ળવય

૪૭ એ કમમટી શભા તા

ડીશેમ્બર ૨૦૧૯

૧૧અને ૨૦૧૯-૧૦૧૪૨૦૧૯-૧૦-

૦૨

મળળધ મળદ્યાાખા રીક્ષા

માચય૨૦૨૦ એમિ/ ૧૯ થી ૨૦૧૯-૧૨૦૨૨૦૨૦-૦૧-

૦૩

બી.એશ.શી.તથા

જાસયઆરી ૨૦૨૦

૧૩૨૦૨૦-૦૧-

એમ એશી.શી.નમશિંગ.
૦૪

એમ ડી.તથા એમ.એશ. ડીપ્ોમાું.

માચય ૨૦૨૦

૨૯૨૦૨૦-૦૧-

૦૫

બીી.ટી.

એમિ ૨૦૨૦

૧૦૨૦૨૦-૦૨-

૦૬

બીએચ.એમ.એશ.

જાસયઆરી ૨૦૨૦

૩૦૨૦૧૯-૧૨-

જાઈ ૨૦૨૦

૨૧-૦૫-૨૦૨૦
૩૦-૦૫-૨૦૨૦

૦૭

બી .એચ.એમ.એશ.

૦૮

એમ.ી.ટી.

જાઈ ૨૦૨૦

૦૯

એમ.ડી.એશ.

જાઈ ૨૦૨૦

૦૮૨૦૨૦-૦૬-

આથી ઠરાળળામાું આળે છે કે, માન.કમતશ્રીના ઉરોક્ત કાયયને બષાી આળી.
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સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી

Accredited grade “A‘’ by NAAC ( 3rd Cycle)
આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટીિી એસ્ટે ટ કનિટટિાાં સવે સભ્યોશ્રીઓિે જણાવવાિાાં આવે છે કે એસ્ટે ટ કનિટટિી સભા
તા.૦૫/૦૪/૨૦૨૧ િે િાંગળવારિાાં રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ, યુનિવનસિટી કાયાાલય ખાતે િળી હતી
જેિાાં સભ્યોશ્રીઓિી હાજરી િીચે મુજબ હતી.
ક્રિ

સભ્યોશ્રીઓનુાં િાિ

હાજર/
ગેરહાજર

૧

ડો,નિનતિ પેથાણી, િાિ. કુ લપનતશ્રી

હાજર

ર

ડો.નવજય દે શાણી, િાિ. ઉપકુ લપનતશ્રી

હાજર

૩

ડૉ. જતીિ સોિી, ઈ.ચા.કુ લસચચવશ્રી

હાજર

૪

ડો. િેહલ શુકલ, નસન્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

૫

ડો. જી.સી.ચભિાણી, નસન્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

૬

ડો. િેહલ
ુ ભાઇ રુ પાણી, નસન્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

ગેરહાજર

૭

મુખ્ય સ્થપનતશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર ( આર એન્ડ બી ડીપાટા િન્ે ટ)

ગેરહાજર

૮

કાયાપાલક ઇજિેરશ્રી, શહેર િાગા અિે િકાિ નવભાગ

ગેરહાજર

૯

ડો. દે વાાંગભાઇ પારે ખ, એક્ષપટા સભ્યશ્રી

હાજર

૧૦

શ્રી રાહલ
ુ ભાઈ િહેતા, એક્ષ્પટા સભ્યશ્રી

હાજર

૧૧

ડૉ.આલોક ચક્રવાલ ( પ્લાનિિંગ બોડા િા સભ્ય)

ગેરહાજર

૧ર

ડો.જી.કે .જોશી (િાયબ કુ લસચચવશ્રી,બાાંધકાિ)

હાજર

૧૨

શ્રીિતી શીતલબેિ જાિી, ઈન્ચાર્જ, મુખ્ય ટહસાબી અનધકારીશ્રી

હાજર

૧૩

શ્રીિતી લીિાબેિ ગાાંધી, ઓડીટરશ્રી

હાજર

ગેરહાજર
હાજર

કાયાવાહીિી િોંધ

1.

તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧િાાં રોજ િળે લ એસ્ટે ટ કનિટીિી કાયાવાહીિી િોંધ િાંજુર કરવા બાબત.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
બાબત – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી નવક્રિભાઇ િાલકીયા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા
બાબત.

પાટીનુાં િાિ – શ્રી નવક્રિભાઇ િાલકીયા
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુ ા.6,03,839.00

બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય

પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી નવક્રિભાઇ િાલકીયા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ
વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા Rs.6,76,389.00 છ લાખ
છોતેર હજાર ત્રણસો િેવ્યાાંસી પુરા/- િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

1

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી ઈલેરોનિકસ ભવિ િાાં તિાિ ટોઇલેટ

14050.00

બ્લોક/ લેબ િાાં િવી િાખવાિી જરૂટરયાત જણાતી પ્લમમ્બિંગ િી
આઈટિો જેિકે (િળ,એગલકોટ,પીલોરકોટ,કિેક્શિ િળી,વેસ્ટ
પાઈપ,વાલ્વ,પાઈપ,જેટ સ્રે,સીટકવર,ટાાંકા કિેક્સિ,ફલસ ટેં ક)
કાિગીરી
2

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ સી.સી.રોડ િી આજુ બાજુ િી

72250.00

સફાઈ િી કાિ કરવાિી કાિગીરી
3

સેવાસાંકુલિાાં પ્લમ્બીંગિી કાિગીરી

5885.00

4

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િવી તેિજ જૂિી કેન્ટીિ

69263.00

પાછળ/આક્ડાશાસ્ત્ર ભવિ િી પાછળ તેિજ પ્લાઝાિી આજુ બાજુ િાાં
આવેલ ખુલી જગ્યાિાાં આવેલ આવેલ જારી જાખરા/કચરો/સુકા
પાાંદડા/વેસ્ટ િટીરીયલ/બોરડીઓ ઉપાડવાનુ ાં િાન્ય.કુ લપનતશ્રી
દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવાિાાં આવી હતી તે દરનિયાિ િૌચખક
આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી તેિજ કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી
શકાય એિ છે .
કેમ્પસ પર કોિસા ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી અંદર પાઇપ
5

લાઇિ ,પીલોર કોક ,એંગલ કોક ,િળ, વેસ્ટ પાઇપ,વાલ્વ,સીટ કવર

39332.00

,નપચકારી ટફટ કરાવાિી કાિગીરી
6

કેમ્પસ પર કન્વેિશિલ ભવિ િી અંદર િેક સાંદભા કિેક્શિ િળી
,વાલ્વ,નપચકારી ,ફ્લશ ટાાંકી ટફટ કરાવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર

7

સિાજકાયા િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી અંદર પાઇપ

લાઇિ ,પીલોર કોક ,એંગલ કોક ,િળ, વેસ્ટ પાઇપ ,કિેકશિ

32189.00

19903.00

િળી,વાલ્વ, ટફટ કરાવાિી કાિગીરી

8

કેમ્પસ પર આવેલા િિોનવજ્ઞાિ ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી
અંદર,પીલોર કોક ,એંગલ કોક ,િળ, વેસ્ટ પાઇપ,વાલ્વ, ,નપચકારી
,ફ્લશ ટાાંકી ટફટ કરાવાિી કાિગીરી

3075.00

09

કેમ્પસ પર આવેલ ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી અંદર
પાઇપ લાઇિ ,પીલોર કોક , એન્ગલ કોક ,િળ ,વેસ્ટ પાઇપ

19575.00

,કિેક્શિ િળી ,વાલ્વ ,સીટ કવર ,નપચકારી ,ટફટ કરવાિી કાિગીરી
10

િેક અંતગાત સરસ્વતી હોસ્ટેલ અિે િિાદા હોસ્ટેલિા બાથરૂિ

13460.00

અિે ટોઇલેટિાાં રે કટર તેિજ ગૃહિાતા એ જણાવેલ મુજબ
ચકાસણી કરી જરૂરી પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી કરાવેલ છે જેિાાં વેસ્ટ .
પાઈપ, બીબ ટેપ, નપલર ટેપ, સ્ટોપ ટેપ, કિેક્શિ પાઈપ, સીટ
કવર, ટેન્ક કિેક્શિ, વાલ્વ અિે યુપાઈપ ટફટ

.સી.વી.પી.

કરવાિી કાિગીરી

11

કેમ્પસ પર આવેલા કન્વેિશિલ ભવિ િી અંદર િેક સાંદભા પાઇપ
લાઇિ ,પીલોર કોક ,એન્ગળ કોક,િળ ,વેસ્ટ પાઇપ ,સીટ કવર ,ફ્લશ

41776.00

અિે નપચકારી ટફટ કરાવાિી કાિગીરી

12

VIP ગેસ્ટહાઉસિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી

13

ગેસ્ટહાઉસિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી

14

અંગ્રેજી ભવિિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી

15

યમુિા હોસ્ટેલિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી

16

ગાંગા હોસ્ટેલિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ પ્લમમ્બિંગિી કાિગીરી

17

18

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આઈ.કયુ.ાં એ.સી
નવભાગિાાં પ્લમમ્બિંગ કાિગીરી.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ હ્યુિિ રાઈટ્સ ભવિિાાં
પ્લમમ્બિંગ કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ કાયદા ભવિિાાં

19

20

પ્લમમ્બિંગ કાિગીરી.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િેઈિ ચબલ્ડીંગ અિે
પરીક્ષાિા પ્લમમ્બિંગ કાિગીરી.

49667.00
46044.00
7266.00
3011.00
2747.00
12815.00
12244.00

17638.00

40385.00

21

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ટહન્દી અિે જિાાલીઝિ
ભવિિાાં પ્લમમ્બિંગ કાિગીરી

26364.00

એજયુકેશિ ભવિિી સાિેિી બાજુએ આવેલ બાંધ ચબલ્લ્ડગિી
22

સફાઇ કાિ ગચણતશાસ્ત્ર ભવિ િા આગળિા પ્લાઝાિાાં સફાઇિી

9500.00

કાિગીરી
23

ન્યુ સીસીડીસી ભવિ પ્લમમ્બિંગ કાિિી કાિગીરી

45400.00

ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી
માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી નવક્રમભાઇ માલકીયા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.6,03,839.00 માંજુર
કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’
........................................................................................................................................................................
ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
3. બાબત – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર
યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી શટકલ કોરટડયા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા
નવચારણા કરવા બાબત.
પાટીનુ ાં િાિ – શ્રી શટકલ કોરટડયા
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુા.14,56,166.00
બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય

પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી શટકલ કોરટડયા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ
રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાા વ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા
14,56,166.00

ક્રિ

ચૌવુદ
ાં લાખ છપ્પ્િ હજાર એકસો છાાંસઠ િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

કાિ નુ ાં િાિ

રકિ

કેમ્પસ પર આવેલા સાંસ્કૃ ત ,ગુજરાતી,ઇનતહાસ ,સિાજ કાયા ,અથા
શાસ્ત્ર ,કન્વેન્શિલ ભવિ,એિ.બી.એ ,કોિેસા ભવિ િાાં
1

િેક સાંદભા

તેિજ પીવીસી િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી અંદર તેિજ બહાર િા

67246.00

ભાગ િાાં ગાડા િ એટરયા િાાં ટે રા કોટા તેિજ આઉટસાઇડ કલર િી
કાિગીરી
કેમ્પસ પર ક્ન્વેિશિલ ભવિ,એિ.બી.એ ,કોિસા ભવિ િાાં
2

િેક

સાંદભા તેિજ પીવીસી િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી અંદર ગેટ તેિજ
ચગ્રલ અિે બહાર િા ભાગ િાાં પાટકિંગ તેિજ એન્રન્સ ગેટ િાાં ઓઇલ

67851.00

પેઇન્ટ િી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા ગુજરાતી ,સાંસ્કૃ ત ,ઇનતહાસ ,અથાશાસ્ત્ર ,ઝવેર ચાંદ્ર
િેઘાણી કેન્દ્ર ,અિે િિોનવજ્ઞાિ ભવિ િાાં
3

િેક સાંદભા તેિજ પીવીસી

િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી અંદર ગેટ તેિજ ચગ્રલ અિે બહાર િા

76675.00

ભાગ િાાં પાટકિંગ તેિજ એન્રન્સ ગેટ િાાં ઓઇલ પેઇન્ટ કરવાિી
કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા ગુજરાતી ભવિ,સિાજ કાયા ભવિ,ઝવેરચાંદ્ર
4

િેઘાણી લોક સાટહત્ય કે ન્દ્ર,ટફલોસોફી ભવિિાાં અંદર રૂિ િા ઉપર િા

8825.00

ભાગ િાાં પેઇલ્ન્ટિંગ તેિજ બોડા પર પેઇલ્ન્ટિંગ કરવાિી કાિગીરી
આવિારી િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો
5

કરી શકાય એ િાટે કેમ્પસ િા તિાિ ભવિોિાાં આવેલ કચરા કુ ાંડી
પર િાંબર િાખવા િાટે િાન્ય. કુ લપનતશ્રી િા િોચખક આદે સ િે

5200.00

ધ્યાિિાાં રાખી. તાત્કાચલક િાંબર િાખવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય
6

એ િાટે કેમ્પસ િા મુખ્ય ગેટ પર આવેલ િાિકરણ િે કલર કાિિી

23500.00

કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા તેિજ િાન્ય.ઉપકુ લપનત િા
7

િોચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી કેનિસ્રી ભવિિાાં એન્રી પર તેિજ
ભવિ િી અંદર બે તેિ કુ લ ત્રણ રીસચા િાટે લોખાંડ સ્રક્ચર આવેલ

27600.00

છે . તો તેિે સુદરતા
ાં
િાટે ઓઈલ પેન્ટ કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય
એ િાટે કેમ્પસ િાાં આવેલ કેનિસ્રી ભવિ િી અંદર આવેલ સેિીિાર
8

હોલ ધાણા સિય થી બાંધ પટરસ્સ્થનત િાાં હોવાથી િેક નુ ાં રેઝન્ટે શિ
ત્યાાં કરવાનુ ાં ફાઈિલ થવાથી. કેનિસ્રી હોલ િી મુખ્ય દીવાલ પર
કલર કરવાિી કાિગીરી

8690.00

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય
એ િાટે કેમ્પસ િાાં આવેલ કેનિસ્રી ભવિ/ફાિાસી
9

ભવિ/બાયોટે કિોલોજી ભવિ િાાં પેન્ટર દ્વારા તેિજ જરૂરી ચોકડી

25580.00

િેળા કરી ભવિ નુ ાં િાિ કરણ અનત જુ ન ુ ાં હોવાથી ત્યાાં િવુ ાં િાિ
કરણિી કાિગીરી
10

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કે મ્પસ િા બધા મુખ્ય રોડ પર

95370.00

આવેલ પોલ િા ઓટા પર કલર કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કે મ્પસ િા મુખ્ય રોડ(કાલાવડ
11

રોડ, લાઈબ્રેરી પ્ઝાલા,મુજકા
ાં
સકા લ, ગેટ તકતી વોલ) પર આવેલ

50451.00

પ્લાઝા પર તેિજ વોલ પર કલર કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કે મ્પસ િા મુખ્ય
12

રોડ(લાઈબ્રેરી,લાઈબ્રેરી િી સાિેિી બજુ અબો રોડ, આકડા શાસ્ત્રિી
બાજુ િો રોડ, રાધ્યાપક કુ ટીર રોડ, નસક્યુરીટી ઓફીસ થી મુજાકા

91671.00

ચોકડી,મુજકા
ાં
સકા લ) પર આવેલ પ્લાઝા પર કલરિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી લાઈબ્રેરી ચબલ્ડીંગ થી મુજક
ાં
સકા લ તેિજ
મુજકા
ાં
સકા લ થી યુિીવસીટી રોડ અિે કાલાવડ રોડ પર આવેલ રસ્તા
13

િી બાંિે સાઈડિી કાબીિ િે ધસાઈ કરી રાઈિર લગાવી કલર કરવા

79710.00

િાટે િાન્ય.ઉપકુ લપનતશ્રી િા િોચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી તેિજ
કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરવા િાટે િી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કે મ્પસ િા
14

ભવિ(ફાિાસી,કે નિસ્રી,બયોસાઈન્સ,ગચણત,ઈલોરોનિકસ,કોમ્યુટર
સાઈન્સ,બાયોટે ક,કોમ્યુટર સેન્ટર)િી અંદરઆવેલ પાટકિંગ શેડિાાં કલર

86510.00

કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય
15

એ િાટે કેમ્પસ િાાં તિાિ સી.સી રોડ પર લગાવેલ લોખાંડિા સાઈિ
બોડા િે ઘસાઈ/રીિાર/કલર કરી તેિી ઉપર જરૂરી પેલ્ન્ટિંગ કાિ

29120.00

કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય
16

એ િાટે કેમ્પસ િાાં તિાિ સી.સી રોડ પર લગાવેલ કચરા ટોપલી િે

4645.00

કલર કાિ કરવાિી કાિગીરી
17

ત્રણ બોયઝ હોસ્ટે લિાાં અક્ષર લખવાિીકાિગીરી

3600.00

18

ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિાાં કલરિી કાિગીરી

31031.00

19

કેન્ટીિ,સિાજશાસ્ત્રભવિ,સીસીડીસીિાાં બહાર કલરિી કાિગીરી

23112.00

20

કેન્ટીિ,સિાજશાસ્ત્ર ભવિ,સીસીડીસ, િેિોસાયન્સ, શીક્ષણશાસ્ત્ર, ચારે ય
બોયઝ હોસ્ટે લિાાં લોખાંડ કલરિી કાિગીરી

33052.00

િેક અંતગાત િાિ.કુ લસચચવશ્રીિી સ ૂચિા અનુસાર ક્વાટા ર બી.૧ અિે
બી.૨ િા િેઇિ ગેટિાાં ઓઇલ ઓઈલ પેઈન્ટ કરવાિી અજરૂટરયાત
21

હોય તેથી ઓઇલ પેઈન્ટિી કાિગીરી તેિજ ચબિશેક્ષચણક સ્ટાફ

3962.00

કવાટા સિા બન્ને સાઈડિાાં રહેલ બન્ને બોડા િાાં “ આ રસ્તો રાહદારી
િથી” વગેરેન ુ ાં લખાણ ઓઇલ પેઈન્ટ િી કાિગીરી
22

લાઈબ્રેરી સાયન્સિા ગ્રાઉન્ડિાાં બગીચાિી દીવાલોિે કલરકાિ તથા

8709.00

ગેઇટિે ઓઈલ પેઈન્ટિી િેક અંતગાત જરૂટરયાત મુજબિી કાિગીરી.
ગાંગા હોસ્ટે લ ગ્રાઉન્ડિાાં બગીચાિી દીવાલોિે કલરકાિ તથા ગેઇટ,
23

પાટકિંગ શેડ અિે રૂિિા દરવાજાિે ઓઈલ પેઈન્ટ, ડીસ્ટે મ્પર કલરિી

19250.00

િેક અંતગાત કાિગીરી.
24

અંગ્રેજી ભવિિા ગ્રાઉન્ડિાાં બગીચાિી દીવાલોિે કલરકાિ તથા

29377.00

ગેઇટિે ઓઈલ પેઈન્ટિી િેક અંતગાત કાિગીરી.
ગેસ્ટહાઉસ, વી.આઈ.પી. ગેસ્ટહાઉસ, ASCગેસ્ટહાઉસ, કારગીલિા
25

ગેઇટ તથા પાટકિંગ શેડિે ઓઈલ પેઈન્ટિી તેિજ જરૂરી પરચુરણ િેક

8897.00

અંતગાત કાિગીરી.
લાઈબ્રેરી ગ્રાઉન્ડિાાં બગીચાિી દીવાલોિે કલરકાિ તથા ગેઇટિે
26

ઓઈલ પેઈન્ટિી તેિજ ડે-કે ર સેન્ટરિા ગેઇટિે ઓઈલ પેઈન્ટિી િેક

27463.00

અંતગાત કાિગીરી.
27

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ ભવિોિા બગીચાિી દીવાલો

98667.00

પર અિે પાટકિંગ સેડિે કલર કરવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ િેઈિ ચબલ્ડીંગ પ્લાઝાિા
28

બગીચાિી દીવાલોિી ટોપ સાઈડ પર ટે રાકોટા કલર કરવાિી

99864.00

કાિગીરી
29

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ ભવિોિા બગીચાિી બાંિે
તરફ દીવાલો પર સ્િો સિ કલર કરવાિી કાિગીરી

72321.00

30

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ જિરલ ટોઇલેટ બ્લોક, પ્લાઝા
, સેન્રલ લેબોરે ટરી, લેડીઝ જીિ , હોિ સાયન્સ ભવિ વગેરે જગ્યા

19855.00

પર પેલ્ન્ટિંગ દ્વારા લખાણિી કાિગીરી
31
32
33
34

35

36

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ ફીઝીક્સ ભવિિી લેબ ૧૭
િા સીલીંગ રીપેરીંગ કાિગીરી.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ કુ લપનત કાયાા લયિા કલર
કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ જિાા લીઝિ ભવિિાાં
બેન્ચોિાાં કલર કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ ટહન્દી ભવિિાાં અિે હોિ
સાયન્સ અધ્યક્સ ચેમ્બરિાાં ટદવાલિાાં કલર કાિગીરી.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર લેડીઝ જીિ કાયદા ભવિિાાં
પ્લાઝાિાાં બોડા પેટટિંગનુ ાં કાિ કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર જીપ્સિ સીલીંગ અિે કલરકાિ જેવી
આનુસચાં ગક કાિગીરી કરવાિી

17544.00
44272.00
10495.00
14188.00

4500.00

38551.00

િેક અંતગાત િાિ.કુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા અનુસાર કુલપનતશ્રી
બાંગલોિાાં, ઉપકુલપનતશ્રી બાંગલો અિે કુલસચચવશ્રી બાંગલોિાાં
કમ્પાઉન્ડ વોલિાાં કલર કાિિી જરૂટરયાત હોવાથી કલરિી
કાિગીરી કરાવેલ છે . જેિાાં ઉપકુલપનતશ્રી બાંગલો અિે
કુલસચચવશ્રી બાંગલોિી ફ્રાંટ કમ્પાઉન્ડ વોલિી નસિંગલ સાઈડ
37

અિે િેઈિ ગેટિાાં કલરકાિ કરાવેલ છે . કુલપનતશ્રી બાંગલોિાાં

98812.00

આગળિી ટદવાલિાાં બન્ને બાજુ, ગેટ,નસક્યુટરટી કેચબિિાાં અંદર
અિે બહાર, ૬ લાઈટીંગ પોલ તેિજ ગેરેજિી ફ્રાંટ ટદવાલ,
બાંગલોિી ડાબીબાજુિી ટદવાલિાાં અિે પાછળિી સાઈડિાાં
નસિંગલ સાઈડ તેિજ ઝાડિી આજુ બાજુ રહેલ ઓટ્ટાિાાં કલર
કાિિી કાિગીરી

ુ રી ૨૦૨૧ ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી
માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી શકકલ કોરકડયા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.14,56,166.00 માંજુર કરવા
નસન્ડીકે ટને ભલામણ કરવી.’’

4. બાબત –

ુ રી ૨૦૨૧િી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ

મુલાકાતિા

અનુસધ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર ભુપતભાઇ સોિાભાઇ િકવાણા પાસે
કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

પાટીનુ ાં િાિ – ભુપતભાઇ સોિાભાઇ િકવાણા
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુા.2,47,978.00
બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર ભુપતભાઇ સોિાભાઇ િકવાણા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR
તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ
પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુલ ખચા 2,47,978.00 બે લાખ સુડતાલીશ હજાર િવસો ઇઠોતેર િાંજુર
કરવા નવચારણા કરવા બાબત.
કામ ન ાંુ નામ

ક્રમ

રકમ

યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર આવેલા ગુજરાતી ભવિ િાાં િેક સાંદભા પાણી િા
ભરાવા િે લીધે ડ્રૈ િેજ લાઇિ તેિજ પેવર બ્લોક કાઢી િે ફરી થી ટફટ કરવાિી
1

કાિગીરી

7266.00

2

સિાજશાસ્ત્ર ભવિ પાછળ લેવલીંગિી કાિગીરી

5930=00

િેક અંતગાત યુનિવસીટી કેમ્પસિાાં સ્પોર્ટા સ કોપ્લેક્ષ ગેટથી બાયો-ટેકિોલોજી
ભવિ સુધીિા રોડ રસ્તાિી બાંિે તરફ જરૂટરયાત જણાતી જગ્યાઓ પર રેક્ટર
દ્વારા િોરિ િાખી િજૂરો દ્વારા લેવલીંગ કરવાિી કાિગીરી કરાવેલ છે .િોરિ
3

તથા લેવલીંગિી કાિગીરી

32877.00

િેક અંતગાત યુનિવસીટી કેમ્પસ પર િાિ. કુલપનતશ્રી સુચિા અનુસાર કેમ્પસ
પ્લાઝાિાાં આવેલ જૂિી કેન્ટીિ, િવી કેન્ટીિ તેિજ સેન્રલ બેંકિી આજુબાજુિાાં
રહેલ સુકા પાાંદડા, તેિજ વેસ્ટ કચરો ઉપાડવાિી કાિગીરી કરાવેલ છે . સફાઈિી
4

કાિગીરી

2050.00

5

લાઈબ્રેરી ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

7300.00

6

ડે-કેર સેન્ટર ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

5251.00

7

અંગ્રેજી ભવિ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

5487.00

8

ગાંગા હોસ્ટેલિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

39531.00

9

લાઈબ્રેરી સાયન્સ ભવિિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

5261.00

10

વી.આઈ.પી.ગેસ્ટહાઉસ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

3096.00

રોજગાર િાટહતી અિે િાગાદશાિ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત નસનવલ રીપેરીંગિી
11

કાિગીરી

634.00

કાયદા ભવિિી બિે અંતરી ગેઈટ વચ્ચેિા રોડ મુરિ િાખવાિી કાિગીરી ફેઝ12

૨

44220.00

13

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલબાંિે પ્લાઝાિાાં પરચુરણ સીવીલ કાિગીરી

15517.00

:- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ટહન્દી ભવિ િાિવ અનધકાર ભવિ
14

અિે એકાઉન્ટ નવભાગિાાં ફેબ્રીકેસિ રીપેરીંગિી કાિગીરી

12661.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ કાયદા ભવિ અિે સેન્રલ લેબોરે ટરી
15

રસ્તા પર મુરિ અિે

સરફેસ ડ્રેનસિંગ કાિગીરી

34740.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ગચણત શાસ્ત્ર ભવિિાાં અટેચ વોશ રૂિ
16

કાિગીરી

26157.00

ુ રી ૨૦૨૧ની મલ
ુ ાકાતના અનસ
ુ ધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર
ુ તભાઇ સોમાભાઇ મકવાણા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ
યનુ નવનસિટી માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર ભપ

રુા.2,47,978.00 માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’
...............................................................................................................................................................

5.

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
બાબત – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર એિ.જે.ભાડેશીયા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

પાટીનુાં િાિ – એિ.જે.ભાડેશીયા
િાંજુર કરવાિો થતો ખચા – રુ ા.6,10,040.00

બજેટ હેડ – બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા

કોન્રાકટર એિ.જે.ભાડેશીયા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા
મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા

6,10,040.00 છ લાખ દસ હજાર ચાલીશ

િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

ક્રમ

કામની નવગત

ખર્ચ

1

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેનિસ્રી ભવિિાાં આગળ િા

19295.00

ભાગિાાં આવેલ કચરા કુાંડી િે જરૂરી ચણતર તેિજ પ્લાસ્ટર
તેિજ આગળિા ગાડા િ િાાં આવેલ કોટા સ્ટોિ િીકળી ગયેલ
હોય તેિે રીફીસ્ક્સિંગ કરવાિી કાિગીરી
2

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા જુન ુ ાં ફાિાસી ભવિિા

8300.00

એન્રી ગેટ પાસે તેિજ પ્લાઝિા તેિજ એનિિલ હાઉસ િી
દીવાલ િાાં જરૂરી િવુ ાં પ્લાસ્ટર કાિગીરી
3

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી બાયો-ટેકિોલોજી ભવિ િાાં

47420.00

આવેલ સ્ટેર િી િીચેિા ભાગિાાં ઇલેક્રોિીક્સ પેિલ ઓપિ
પડેલી છે તેથી ત્યાાં અલ્યુિ
ાં ીન્યિ સેક્શનુ ાં પાટીશિ કરી તે
જગ્યા િે સેફટી િાટે પેક કરવાિી કાિગીરી
4

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય ઉપકુલપનતશ્રી દ્વારા િેકિા

27151.00

સાંદભા તારીખ:-૪/૦૨/૨૦૨૧ િા રોજ કોમ્યુટર સાઈન્સ ભવિ
ખાતે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારે ભવિિી અંદર આવેલ કલાસ
રૂિિાાં નવદ્યાથી ઓિે બેસવા િાટે આવેલ બેન્ચીસ િે કલરકાિ
િાટે િોચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી કલર કાિ િાટેિી
કાિગીરી
5

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કોમ્પુટર સેન્ટર ભવિ
િાાં તિાિ ઓફીસિી આગળ િા ભાગિાાં આવેલ ઓટા પર
ગ્લેઝ તેિજ જરૂરી પ્લાસ્ટરિી કાિગીરી

6840.00

6

આવિારી િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા જે હાલ

5761.00

કેિેસ્રી ભવિિાાં આવેલ જુન ુ ાં ફાિાસી ભવિિા આવેલ સ્ટોર
રૂિિાાં જૂિી લાકડાિી સીલીંગ આવેલ છે . તેન ુ ાં લાકડુાં સડી
ગયેલ હોવાથી તે સીલીંગ કાઢવી જરૂરી જણાય છે . તેિાથી ટે
કાઢતા દીવાલિાાં જરૂરી પ્લાસ્ટરિી કાિગીરી
7

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કોમ્પુટર સેન્ટર ભવિ

11940.00

િાાં તિાિ ઓફીસિી આગળ િા ભાગિાાં એક્રેચલક િેિ પ્લેટ
સ્ટેન્ડ સાથે લાગવાનુ કાિ કરાવતા કાિગીરી
8

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા કોમ્પુટર સેન્ટર ભવિ

1775.00

િાાં આવેલ ઓફીસ િાાંથી વોલ એસી કાઢવાિાાં આવેલ છે . તો
તે જગ્યા પર જરૂરી ચણતર તેિજ પ્લાસ્ટરિી કાિગીરી
9

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િેક સાંદભા ઇલેક્રોિીક્સ ભવિિાાં

15600.00

જરૂરી પ્લાઝાિાાં ચણતર કાિ તેિજ ટોઇલેટ/ પ્લાઝા તેિજ
એન્રી ગેટ પર પ્લાસ્ટરિી કાિગીરી
10

આવિાર િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કોમ્યુટર સાઈન્સ ભવિ

33920.00

ખાતે હાલ ટોઇલેટ અનત જુિા હોવાથી તે ટોઇલેટ િાાંથી પાણી
લીકેજ થાય છે . તેિજ ભેજિો ખુબજ રશ્ન રહે છે . તેથી ત્યાાં
જરૂરી કોક્રીટ કાિ તેિજ િવા વાલ તેિજ જરૂરી પ્લાસ્ટરિી
કાિગીરી
11

સિાજશાસ્ત્ર ભવિિાાં સુથારી કાિ.

3411.00

12

આરોગ્ય કેન્દ્રિાાં સુથારી કાિ.

8015.00

13

કેમ્પસ પર િેક અંતગાત રોફેસર ક્વાટર અિે લેક્ચરર

38860.00

ક્વાટરિી વચ્ચે ખુલ્લી લેવલ કરે લ જગ્યા પર સાત ગાડીિા
પાટકિંગ કરી આપવાિી િી કાિગીરી.
14

વી.આઈ.પી.ગેસ્ટહાઉસ તથા ગેસ્ટહાઉસિા ચબલ્ડીંગિાાં િેક

9524.00

અંતગાત પરચુરણ કાિગીરી
15

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ સેિેટ હોલ િી ચીર

17556.00

રીફીચક્ષિંગ કાિગીરી
16

આંકડાશાસ્ત્ર ભવિાાં બેંચ અિે ટેબલ રીપેરીંગિી કાિગીરી

30548.00

17

િાિવ અનધકાર આગળિા ભાગે ભવિનુ ાં િાિ એમ્બોસ

16875.00

કરવાિી કાિગીરી .
18

આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિાાં એક્રેચલક બોડા રીપેરીંગ કરવાિી કાિગીરી

19892.00

19

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિાાં

14263.00

ફિીચર રીપેરીંગ કાિગીરી કાિગીરી
20

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આંકડા શાસ્ત્ર ભવિિાાં

18648.00

પરચુરણ સીવીલ ફેબ્રીકેસિિી કાિગીરી.
21

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આઈ.કયુ.ાં એ.સી

13753.00

નવભાગિાાં વ્હાઈટ બોડા એક્ટીવીટી બોડા લગાવવાિી કાિગીરી
22

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર પરીક્ષા નવભાગિાાં ફિીચર

18011.00

રીપેરીંગ કાિગીરી
23

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િાિવ અનધકાર

12900.00

ભવિિા વોસ રૂિ રીપેરીંગ િી કાિગીરી
24

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ટફઇ૮ક્સટ ભવિિાાં

7545.00

ગ્લ્લાસ િેિ પ્લેટિી કાિગીરી
25

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આંકડા શાસ્ત્ર ભવિિાાં

1986.00

િા પડદા રીપેરીંગ કાિગીરી
26

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ નવદુસી નવભાગિાાં

5235.00

જોડાણ ફિીચર રીપેરીંગ કાિગીરી
27

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ બોટેલ ક્રશર િચીિ
િારે લોખાંડિી ફ્રેિ તથા ચાપડા

4600.00

સાથે ફીટીંગ તેિજ િેઈિ

પ્લેટ બિાવવાિી કાિગીરી
28

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર ફીઝીક્સ લેબ િાંબર ૧૭
અલ્્ુિ
ાં ીિીયિ સેક્સિિી સ્લાઈડીંગ

9881.00

વાળી બારી િાખવાિી

કાિગીરી
29

કેમ્પસ પર આવેલા બાબાસાહેબ આંબેડકરચેર િાાં પડદા
ફીટીંગ કરવા િાટે એસએસ પાઇપ ટફટ કરવાિી કાિગીરી

5182.00

30

કેમ્પસ પર આવેલા ઝવેર ચાંદ િેઘાણી લોક સાટહત્ય કેન્દ્ર િાાં

10638.00

િેક સાંદભા બારી કાઢી ઉપર િા ભાગે િવી પાઉડર કોટેડ
પાટીશિ પાઇપ ફ્રેનિિંગ ખુલા ભાગે ગ્લાસ ટફટટટિંગ કરી
સ્લાઇટડિંગ નવન્ડો રીટફટટિંગ અિે પાછળ િા ભાગે ગ્રીલ કાઢી
એસી ટફટટિંગ કરવાિી કાિગીરી
31

િેઇિ કાયાાલય લોગો તથા અન્ય સ્ટીલિા અક્ષરિીકાિગીરી

98490.00

32

ડોલર ચોકિાાં ક્રોન્કીટઆર.સી.સી.બોડા િી કાિગીરી

66225.00

ુ રી ૨૦૨૧ની
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ

મુલાકાતના અનુસધ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી

માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર એમ.જે.ભાડેશીયા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.6,10,040.00 માંજુર કરવા
નસન્ડીકે ટને ભલામણ કરવી.’’
........................................................................................................................................................................

6.

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
બાબત – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર િિોજભાઇ ત્રાડા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

પાટીનુાં િાિ – િિોજભાઇ ત્રાડા
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા –

રુ ા.7,46,336.00

બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા

કોન્રાકટર િિોજભાઇ ત્રાડા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા
મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા 7,46,336.00 સાત લાખ છે તાલીશ હજાર ત્રણસો
છત્રીસ િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

કામ ન ાંુ નામ

ક્રમ

રકમ

કેમ્પસ પર આવેલા ગુજરાતી ભવિિાાં િેક સાંદભા એન્રન્સ ગેટ િાથી એિએસ
1

ચગ્રલ નિકાળે લ છે તેિજ કમ્પાઉન્ડ વોલ િાાં ગાબડુાં હોવાિા લીધે ત્યાાં પ્લાસ્ટર
કરવાિી કાિગીરી

938.00

કેમ્પસ પર આવેલા અથાશાસ્ત્ર ભવિ િાાં િેક સાંદભા વીસી સર અિે પીવીસી સર
2

િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી અંદર

પટરસર િાાં છાપરા ત ૂટી ગયેલા તેિજ િા હોય

37141.00

જેથી િવા એફઆરપી છાપરા ફીટ કરવાિી કાિગીરી
3

કેમ્પસ પર આવેલા ક્ન્વેન્શિલ ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િાાં એચગ્રગેટ પ્લાસ્ટર િા

22340.00

પોપડા પડતાાં હોય જેથી પ્લાસ્ટર કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા િિોનવજ્ઞાિ ભવિ િાાં િેક સાંદભે તેિજ ભવિિાાં બાથરૂિ િાાં
4

ભેજ આવતો હોવાિા લીધે ટેરેસ પર ચાઈિા િોજેક તેિજ ભવિ િી અંદર સીિેન્ટ

26019.00

વાટા,પુટ્ટી વકા કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા સિાજકાયા ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી સાિે િા ભાગિાાં
5

પી.જી.વી.સી.એલ દ્વ્રારા અન્ડર ગ્રાઉન્ડ વીજલાઇિ કરતાાં બ્લોક ઉખડી ગયેલ હતા

12663.00

જે પેવર બ્લોક ટફટ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા અથા શાસ્ત્ર ભવિ િાાં િેક સાંદભે તેિજ વીસી સર િા સ ૂચિ
6

અનુસાર ભવિ િા ગેટ િી આગળ વોટર વે પર િી જાળી િા હોય જે જાળી

4608.00

િખાવાિી કાિગીરી
7

કેમ્પસ પર આવેલા એિ.બી.એ ભવિિાાં િેક સાંદભા ભવિિી અંદર ઓપિ
એટરયા િાાં પેવેર બ્લોક ટફટ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા સાંસ્કૃત ભવિ અિે સિાજકાયા ભવિ િાાં િેક સાંદભા

8

9847.00

તેિજ

વીસી સર િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી પાછડ તેિજ બહાર િા ભાગ િાાં વેસ્ટ

3400.00

િટટટરયલ િા રેક્ટર ફેરા િી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા અથાશાસ્ત્ર
9

ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી અંદર પટરસર કોટા

સ્ટોિ થડ િા લીધે ઉપસી ગયા હોય તેિજ અમુક ત ૂટી ગયા હોય જેથી જરૂટરયાત

2868.00

મુજબ કોટાસ્ટોિ રીટફટટિંગ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા અથાશાસ્ત્ર ભવિ િાાં િેક સાંદભા વીસી સર અિે પીવીસી સર
10

િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િી અંદર

જેન્ટ્સ અિે લેટડસ ટોઇલેટ િાાં ટાઇલ્સ ત ૂટી

5670.00

ગઈ હોવાિા લીધે ટાઇલ્સ લગાવવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે કેમ્પસ
11

િા મુજ
ાં કા ચોકડીથી કાલાવડ રોડમુખ્ય િાગા પર આવેલ ફુટ પાળી પર આવેલ પેવર
બ્લોક હાલ ત ૂટી ગયેલ છે . તો જરૂરી િવા બ્લોક તેિજ જુિા બ્લોક નુ ાં રીફીનસિંગિી
કાિગીરી

99500

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે
12

િાન્ય.કુલપનતશ્રી િા િોચખક આદે સ િે ધ્યાિે લેતા મુજ
ાં કા સકા લ પર તેિજ
નસક્યુરીટી ઓફીસ િી સાિેિી બાજુ એ તેિજ વી.સી બાંગલા તરફ જતા રોડ િા

96420

કોિાર પર પેવર બ્લોક િાખવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે
િાન્ય.કુલપનત દ્વારા કેમ્પસિાાં આવેલ નસક્યુટરટી ઓફીસ િી સાિેિી બાજુ આવેલ
13

વી.સી.બાંગલો તરફિા રોડ ખાતે નવઝીટ કરવાિાાં આવી હતી. તે દરિીયા તેિિી

5280

એન્રી પર ખુબજ ખાડા તેિજ લેવલીંગ િ હોવાથી ત્યાાં જરૂરી િોરિ િાખી લેવલીંગ
કરવાિી કાિગીરી
14

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે
કેમ્પસિાાં આવેલ મુખ્ય િાગા પર ત ૂટેલા પેવર બ્લોક કાઢવાિી કાિગીરી

36420

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે
15

કેમ્પસિાાં આવેલ બન્ને મુખ્ય ગેટ પાસે જરૂરી ચણતર/પ્લાસ્ટર/ફેન્સીંગ

20240

રીપેરીંગ/તેિજ જરૂરી રોડ પર કોન્ક્રીટિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિાાં આવેલ ગચણત ભવિ અિે ઈલેરોનિકસ
16

ભવિ નુ ાં પાટકિંગ એકી સાથે હોવાથી પાટકિંગ વ્યવસ્થા ખોવાય જતી હોવાથી ત્યાાં
વચ્ચે િી બાજુ લોખાંડ િા પોલ જરૂરી ખોદાણ કરી ફાઉન્ડેશિ કરી ફીટીંગ કરી

9300

આપવા િી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી મુખ્ય રોડ પર સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય તે િાટે
17

ત્યાાં આર.સી.સી. બોડા બિાવાિાાં આવેલ છે . પરાં ત ુ ટર જગ્યા પર જુન ુ ાં જાહેર સુચિા
નુ ાં બોડા તેિજ અન્ય બોડા લગાવેલ હોવાથી ત્યાાંથી તે બોડા હટાવી બીજી જગ્યા પર

7200

લાગવાિી કાિગીરી
18
19
20
21

િેિોસાયન્સ િોરિ િાખવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િેઈિ ચબલ્ડીંગ કેન્ટીિ ફરતે ક્ર્બીંગ
િાખવાિી કરવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ આરોગ્ય કેન્દ્ર વાળા રોડ પર પેવર બ્લોક
રીફીચક્ષિંગિી સીવીલ કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િેઈિ ચબલ્ડીંગ સાિે રે મ્પ બિાવવાિી
કાિગીરી

6600.00
30036.00

47700.00

15775.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ રસ્તાઓિી સાઈડિાાં લેવલીંગ કરાવવા.જે
22

પૈકી કુલપનત નિવાસ થી રોફેસર ક્વાટર વાળા રસ્તાિી બિે તરફ સાઈડિે જગ્યાઓ

35125.00

પર રેક્ટર દ્વારા મુરિ િાખી િજુરો દ્વારા સિથળ કરવાિી કાિગીરી
નસક્યોરીટી ચેક પોઈન્ટ ઓટફસિી આગળિા ભાગિાાં તેિજ પાછળિા ભાગિાાં
23

જુરીયત મુજબ પેવેર બ્લોક િાખવાિી તેિજ પાછળિા ભાગે મુરિ િાખી સિથળ
કરવાિી અિે રે ઈિ વોટર કોઝ-વે તેિજ આજુ બાજુિા ભાગિા પડેલ વેસ્ટ

33568.00

િટીરીયલ ભરી યુનિવસીટી કેમ્પસિી બાર િાખવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ રસ્તાઓિી સાઈડિાાં લેવલીંગ કરાવવા.જે
24

પૈકી કુલપનત નિવાસ થી રોફેસર ક્વાટર વાળા રસ્તાિી બિે તરફ સાઈડિે જગ્યાઓ
પર રેક્ટર દ્વારા રોડ લેવેલ સુધી મુરિ િાખી િજુરો દ્વારા સિથળ કરવાિી બીજા

40253.00

ફેઝિી િેક સાંદભાિી કાિગીરી
25

26

27

હોિ સાઈન્સ ભવિિી આગળિા એન્રી વાળા ભાગિાાં પેવર બ્લોક .ક્ર્બીંગ ક્યારા
કરવાિી લેન્સ્કેપીંગ કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ પરીક્ષા નવભાગ િી કુાંડી અિે કાયદા ભવિિાાં
સીવીલ

68837.00

22288.00

પરચુરણ કાિગીરી
46270.00

મુખ્ય િાગા પર આવેલ ફુટપાળી પર આરસીસીવોલનુ ાં પ્લાસ્ટરનુ ાં કાિ.

ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી માન્ય
પેનલ પરના કોન્રાકટર મનોજભાઇ ત્રાડા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.7,46,336.00 માંજુર કરવા નસન્ડીકે ટને
ભલામણ કરવી.’’
...............................................................................................................................................................................

7. બાબત –

ુ રી ૨૦૨૧િી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ

મુલાકાતિા

અનુસધ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર નિતલભાઇ નવસાવાટડયા પાસે
કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.
પાટીનુ ાં િાિ – નિતલભાઇ નવસાવાટડયા
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુા.1,86,619.00

બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર નિતલભાઇ નવસાવાટડયા પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ
જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ
વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુલ ખચા 1,86,619.00 એક લાખ છયાાંસી હજાર છસ્સો ઓગણીસ િાંજુર કરવા
નવચારણા કરવા બાબત.
ક્રિ
1

કાિ નુ ાં િાિ
કેમ્પસ પર આવેલા ગુજરાતી ભવિ િાાં િેક સાંદભા ત્રણ ટોઇલેટ ડોર
િાાં ડોર ક્લોઝર ટફટ કરવાિી કાિગીરી

રકિ
3714.00

કેમ્પસ પર આવેલા ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા પીવીસી સર િા સ ૂચિ
2

અનુસાર રોલર પડદા ,જૂિા ડોર બદલાવી િવા ડોર તેિજ ડોર નુ ાં

35854.00

ટરપેટરિંગ કાિ વગરે કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર સાંસ્કૃત ભવિ િાાં િેક સાંદભા હેડ ચેમ્બર િાાં હેન્ડલ ,રોલર પડદા
3

૨ િાંગ ,ટોઇલેટ ડોર,બેકેલાઇટ શીટ ,િોટર નુ ાં બોક્સ,ટફ્રજ િીચે રખવાનુ ાં
ટેબલ ,બોક્સ િાાં લનિિેટ ડોર, હેડ ચેમ્બર,ફોટો ફ્રેિ લગાડ્વા દીવાલિાાં

23558.00

વગેરે કાિગીરી
21300=00

4

ુ ાં ય હોસ્ટેલિાાં સુથારી કાિ.
અિાવ્હાઇલ લિા હોસ્ટેલિાાં,શેત્જ

5

ગેસ્ટહાઉસ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી કાિગીરી

6

વી.આઈ.પી.ગેસ્ટહાઉસ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી

7

અંગ્રેજી ભવિ ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી કાિગીરી

5405.00

8

ડે-કેર સેન્ટરિાાંિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી કાિગીરી

2232.00

9

લાઈબ્રેરી ચબલ્ડીંગિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી કાિગીરી

2925.00

10

લાઈબ્રેરી સાયન્સ ભવિિાાં િેક અંતગાત પડદા િા પાઈપ તથા પરચુરણ

7324.00

11

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ફીઝીક્સ ભવિિાાં અિે િેઈિ

કાિગીરી

નિસ્ત્રી રીપેરીંગિી કાિગીરી

28668.00
9857.00

25853.00

ચબલ્ડીંગિા ફિીચર રીપેરીંગિી
12

કાિગીરી

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ ફીઝીક્સ ભવિિાાં ફિીચર રીપેરીંગ
કાિગીરી

12016.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િાિ. કુલપનતશ્રીિી ચેમ્બરિાાં િેક
13

અન્વયે વોસ રૂિિા

એક અરીસો એક કાચનુ ાં એક સેલ્ફ , ટોવેલ રોડ,

3313.00

િેપકીિ રોડ લગાવવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ િેઈિ પ્લેટ જેવી કે વશ અટરયા ,
14

એિેર્જ્નન્સી એક્ઝીટ, વેઇટટિંગ એટરયા, લીફ્ટ, નુ ાં કુલ ૨૫ િાંગ પ્લેટ િેઈિ

4600.00

ચબલ્ડીગિાાં યોગ્ય સ્થળો પર લગાવવાિી કાિગીરી
ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી માન્ય
પેનલ પરના કોન્રાકટર નમતલભાઇ નવસાવાકડયા પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.1,86,619.00 માંજુર કરવા
નસન્ડીકે ટને ભલામણ કરવી.’’
...............................................................................................................................................................................

8.

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
બાબત – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર અંજલી કાંન્રકશિ પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

પાટીનુાં િાિ – અંજલી કાંન્રકશિ
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુ ા.2,35,519.00
બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા

કોન્રાકટર અંજલી કાંન્રકશિ પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા
મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા 2,35,519.00 બે લાખ પાાંત્રીસ હજાર પાાંચસો
ઓગણીસ િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

ક્રમ

કામ ન ાંુ નામ

રકમ

1

કેમ્પસ પર આવેલા એિ.બી.એ ભવિ િાાં િેક સાંદભા વીસી સપીવીસી સર
િા સ ૂચિ અનુસાર ભવિ િા અંદર િા ભાગ િાાં ટાઇલ્સ ત ૂટી ગઈ હોવાિા

33654.00

લીધે અિે ઊખડી જવાિા લીધે ટાઇલ્સ લગાવવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા સાંસ્કૃ તભવિ િેક સાંદભા ભવિ િાાં કમ્પાઉન્ડ વોલ િાાં

2

ગેપ હોવાિા લીધે ત્યાથી જિાવર આવતા હોય જેથી જેથી િવો એિએસ

2174.00

ગેટ ટફટ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા પીવીસી સર િા સ ૂચિ

3

અનુસાર ભવિ િા ક્લાસરૂિ િાાં જૂન ુ ાં ફ્લોટરિંગ હોય જેથી બે ક્લાસ રૂિ િાાં

82265.00

ફ્લોટરિંગ પર ફ્લોટરિંગ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા તેિજ પીવીસી સર િા

4

સ ૂચિ અનુસાર

ભવિ િી અંદર ગાડા િ એટરયા િાાં ઝાડ િી ફરતી બાજુ

4338.00

કરબીિ ટફટ કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા અથા શાસ્ત્ર ભવિ િાાં િેક સાંદભા

5

ભવિ િી બહાર

કમ્પાઉન્ડ વોલ િાાં ગેપ હોવાિા લીધે અસાિાજજક તત્વો આવવાિા લીધે

9929.00

ચણતર કાિ કરાવાિી કાિગીરી

6

કેમ્પસ પર ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા પીવીસી સર િા સ ૂચિ અનુસાર
ભવિ િા અંદર િા ભાગ િાાં વોટર કુ લર એટરયા િાાં ટાઇલ્સ ત ૂટી ગઈ

8911.00

હોવાિા લીધે અિે ઊખડી જવાિા લીધે ટાઇલ્સ લગાવવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર આવેલા ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િાાં વોટર કૂલર

7

એટરયા િાાં વોટર સ્ટે લ્ન્ડિંગ પ્લેટફોિા િાટે ગ્રેિાઇટ સ્ટોિ ટફટ કરવાિી

5157.00

કાિગીરી

8
9

કેમ્પસ પર આવેલા ઇનતહાસ ભવિ િાાં િેક સાંદભા ભવિ િી અંદર ગાડા િ
એટરયા િાાં પેવર બ્લોક ટફટ કરવાિી કાિગીરી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસ પર આવેલ ફીઝીક્સ ભવિિાાં સીવીલ અિે
સરફેસ ડ્રેનસિંગ અિે દીન્ફી ભવિિા િેદાિ િાથી વેસ્ટ સફાયિી કાિગીરી .

9045.00
44856.00

િેઈિ ચબલ્ડીંગિા સેલ્પ્ટક ટે ન્કિી ડ્રેિેજ પાઈપ અિેક જગ્યા પર તુટી

10

ગયેલ છે તેિજ કુ ાંડી પણ ભરાઈ અિે તુટી ગયેલ છે જેથી તિાિ વેસ્ટ
પાણી જિાા લીઝિ ભવિિા િેદાિિા જતુ ાં હોવાથી િવી ડ્રેિેજ લાઈિ તેિજ

15494.00

િવી ૨ કુ ાંડી કરવાિી કાિગીરી
કાયદા ભવિિા ડ્રેિેજ પાઈપ અિેક જગ્યા પર તુટી ગયેલ છે તેિજ કુ ાંડી

11

પણ ભરાઈ અિે તુટી ગયેલ છે જેથી તિાિ વેસ્ટ પાણી બહાર િીકળે છે .
જેથી ડ્રેિેજ લાઈિ તેિજ િવી ૨ કુ ાંડી બિાવવાિી કાિગીરી

19696.00

ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી માન્ય
પેનલ પરના કોન્રાકટર અંજલી કાં ન્રકશન પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.2,35,519.00 માંજુર કરવા નસન્ડીકે ટને
ભલામણ કરવી.’’
...............................................................................................................................................................................

9. બાબત –

ુ રી ૨૦૨૧િી
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ

મુલાકાતિા

અનુસધ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર કોિાકા એજન્સી પાસે કરાવેલ
કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.
પાટીનુ ાં િાિ – કોિાકા એજન્સી
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુા.12,52,602.00
બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર કોિાકા એજન્સી પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR
િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે દશાાવ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે
કાિગીરી કરાવ્યાિા કુલ ખચા 12,52,602.00 બાર લાખ બાવિ હજાર છસ્સો બે િાંજુર કરવા નવચારણા
કરવા બાબત.
ક્રમ
1

કામ ન ાંુ નામ
કેમ્પસ પર િેક સાંદભા સાંસ્કૃત ભવિ િાાં અંદર ગાડા િ એટરયા િાાં લેવલીંગ
કરવા િાટે કાળી િાટી તેિજ િોરિ લઈ િે લેવચલિંગ કરવાિી કાિગીરી

રકમ
28027.00

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય.કુલપનતશ્રી તેિજ િાન્ય. કુલસચચવ િા
િોચખક આદે શ િે ધ્યિિાાં રાખી િેઈિ ચબલ્ડીંગિાાં આવેલ િાન્ય કુલપનતશ્રી
2

ટીમ્જ િાન્ય ઉપકુલપનતશ્રી િી કર પાટકિંગ જગ્યાિી સાિે આવેલ દીવાલ પર
ગ્રીિ વોલ કરી એિિી એન્રીિી સુદરતાિાાં
ાં
વધારો થઇ શકે તેિ છે . તેિજ
િેઈિ ચબલ્ડીંગ િી સુદરતાિો
ાં
ભાગ બિી શકે તેિ છે . તેથી તેિે ધ્યાિિાાં
રાખી દીવાલિી વચ્ચે આવતા કોલિ િાાં પણ ગ્રીિ વોલ િી કાિગીરી

16240.00

િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ િાટે
3

કેમ્પસિાાં આવેલ હિ
ુ િરાઈ થી બોટિીકલ ગાડા િ રોડિા ભાગિાાં ખુબજ
ખાડા તેિજ લેવલીંગ િ હોવાથી ત્યાાં જરૂરી િોરિ િાખી લેવલીંગ કરવાિી

42440.00

કાિગીરી
િેક સાંદભા સુદરતાિાાં
ાં
વધારો કરી શકાય એ િાટે િાન્ય.કુલપનતશ્રી િા
4

િૌચખક આદે શ િે ધ્યાિે લેતા નસક્યુરીટી ઓફીસ િી સાિે િી બાજુ આવેલ

7790.00

પુલ િી દીવાલ જરૂરી ઉચી કરી જરૂરી લેવલીંગ કરવાિી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી નસક્યુરીટી ઓફીસ થી આકડાશાસ્ત્ર ભવિ
સુધીિા રસ્તા િી એક સાઈડિાાં આવેલ જારી જાખરા/કચરો/ સુકા
5

પાાંદડા/વેસ્ટ િટીરીયલ ઉપાડવાનુ ાં િાન્ય.કુલપનતશ્રી િા િૌચખક આદે શિે

36110.00

ધ્યાિિાાં રાખી તેિજ કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એ કાિગીરી
તાત્કાચલક કરવાિી થતી હોવાથી તો આ કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કાલાવડ રોડ િા ગેટ થી મુજ
ાં કા ચોકડી સુધીિા
6

રસ્તા િી બાંિે સાઈડિાાં આવેલ જારી જાખરા/કચરો/ સુકા પાાંદડા ઉપાડવાનુ ાં
િાન્ય.કુલપનતશ્રી િા િોચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી તેિજ કેમ્પસિી

76631.00

સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એિ છે
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી મુજ
ાં કા ચોકડી થી નસક્યુરીટી ઓફીસ સુધીિા
7

રસ્તા િી બાંિે સાઈડિાાં આવેલ જારી જાખરા/કચરો/ સુકા પાાંદડા/વેસ્ટ
િટીરીયલ ઉપાડવાનુ ાં િાન્ય.કુલપનતશ્રી િા િૌચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી

82930.00

તેિજ કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એિ છે
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી બાયોકેનિસ્રી ભવિ/ન્યુ સી.સી.ડી.સી. /તેિજ બે
સ્ટોર િી આજુ બાજુિાાં આવેલ ખુલી જગ્યાિાાં આવેલ આવેલ જારી
8

જાખરા/કચરો/સુકા પાાંદડા/વેસ્ટ િટીરીયલ/બોરડીઓ ઉપાડવાનુ ાં તારીખ
૦૫/૦૨/૨૦૨૧ િા રોજ િાન્ય.કુલપનતશ્રી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત લેવાિાાં

83365.00

આવી હતી તે દરનિયાિ િૌચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી તેિજ કેમ્પસિી
સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એિ છે . તો આ કાિગીરી
આવિાર િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી કીડિી હોસ્સ્પલ ગેટ થી મુજકા
ાં
ચોક
સુધીિા રસ્તા િી બન્ને સાઈડિાાં આવેલ જારી જાખરા/કચરો/સુકા
9

પાાંદડા/વેસ્ટ િટીરીયલ/બોરડીઓ ઉપાડવાનુ ાં તેિજ મુજકા
ાં
ચોકિાાં આવેલ
વચ્ચે િા પ્લાઝિા જરૂરી િોરિ િાખવા િાટે િાન્ય.કુલપનતશ્રી દ્વારા રૂબરૂ
મુલાકાત લેવાિાાં આવી હતી તે દરનિયાિ િૌચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી

54620.00

તેિજ કેમ્પસિી સુદરતાિાાં વધારો કરી શકાય એિ છે .

આવિાર િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય.કુલપનતશ્રી તેિજ
િાન્ય.રજીસ્રાર િા િૌચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી િેઈિ ચબલ્ડીંગિાાં આવેલ
11

િાન્ય.કુલપનતશ્રી તેિજ િાન્ય ઉપકુલપનતશ્રી િી કાર પાટકિંગ જગ્યાિી સાિે
આવેલ દીવાલ પર ગ્રીિ વોલ કરી એિિી એન્રીિી સુદરતાિાાં
ાં
વધારો થઇ

83543.00

શકે તેિ છે . તેિજ િેઈિ ચબલ્ડીંગ િી સુદરતાિો
ાં
ભાગ બિી શકે તેિ છે .
તેથી તેિે ધ્યાિિાાં રાખી કાિગીરી કરાવવી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય.કુલપનતશ્રી તેિજ િાન્ય.રજીસ્રાર િા
િૌચખક આદે શિે ધ્યાિિાાં રાખી િેઈિ ચબલ્ડીંગિાાં આવેલ િાન્ય.કુલપનતશ્રી
12

તેિજ િાન્ય ઉપકુલપનતશ્રી િી કાર પાટકિંગ જગ્યાિી સાિે આવેલ દીવાલ
પર ગ્રીિ વોલ કરી એિિી એન્રીિી સુદરતાિાાં
ાં
વધારો થઇ શકે તેિ છે .

46200.00

તેિજ િેઈિ ચબલ્ડીંગ િી સુદરતાિો
ાં
ભાગ બિી શકે તેિ છે . તેથી તેિે
ધ્યાિિાાં રાખી કાિગીરી કરાવવી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય.ઉપકુલપનતશ્રી િા િૌચખક આદે શિે
13

ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિાાં આવેલ તિાિ ભવિોિાાં દસ કુાંડા નસિેન્ટિા મુકવા
જરૂરી જણાય છે . તેથી ભવિિી એન્રીિી સુદરતાિાાં
ાં
વધારો થઇ શકે. તેથી

90000.00

તેિે ધ્યાિિાાં રાખી કાિગીરી
િેક કનિટીિે ધ્યાિિાાં રાખી િાન્ય.ઉપકુલપનતશ્રી િા િૌચખક આદે શિે
ધ્યાિિાાં રાખી કેમ્પસિાાં આવેલ તિાિ ભવિોિાાં દસ કુાંડા નસિેન્ટિા
14

મુકવાિાાં હોવાથી કુાંડાિી અંદર િાખવાિી કાળી િાટી/કોકોપીઠ તેિજ તેિા

74250.00

પ્લાન્ટ િગાવીિ પ્લાન્ટેશિ કરવુ ાં જરૂરી જણાય છે . તેથી ભવિિી એન્રીિી
સુદરતાિાાં
ાં
વધારો થઇ શકે. તેથી તેિે ધ્યાિિાાં રાખી કાિગીરી
16

વી.આઈ.પી.ગેસ્ટહાઉસિાાં િેક અંતગાત પરચુરણ કાિગીરી

20496.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસિાાં કનિટીિા સ્વાગત િાટે િેઈિ ચબલ્ડીંગિાાં િેઈિ
17

એન્રન્સ ગેઇટ તથા છર્જ્નજા પર તેિજ િાિ.કુલપનતશ્રી, િાિ. ઉપકુલપનતશ્રી
િા પાટકિંગ સાઇડ એન્રન્સ ગેઇટ તેિજ િાિ.કુલપનતશ્રી, િાિ. ઉપકુલપનતશ્રી,
રજીસ્રારશ્રી િા વેઈટીંગ એટરયાિાાં રીયલ ફૂલનુ ાં ડેકોરે શિ

26200.00

કેમ્પસ પર િાિકુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત. જુદાજુદા -

45000.00

જેિાાં .ભવિોિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપાિી કાિગીરી કરાવેલ છે
18

કેિેસ્રી ભવિિાાં ચાંપા,નસલ્વર ચાાંદિી, કરે ણ નપિંક તેિજ બાયોસાયન્સિાાં ચાંપા તેિજ ગચણતશાસ્ત્ર ભવિિાાં કરે ણ નપિંક, જેટરોપા તેિજ જૂન ુ ાં
સી ડી કરે ણ નપિંક આ તિાિ રકારિા રોપા સપ્લાય.ડી.સી.કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિકુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત. જુદાજુદા -

49000.00

ભવિોિા ગાડા િિાાંબ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપાિી કાિગીરી કરાવેલ છે જેિાાં .
19

કન્વેન્શિ સેન્ટરિાાં ચાંપા,હેિચલયા તેિજ ઈલેક્રોનિક્સ ભવિિાાં કરે ણ નપિંક
તેિજ ન્યુ એિએ ભવિિાાં કરે ણ નપિંક.ચબ., નસલ્વર ચાાંદિી, કોિોકાપાસ આ
તિાિ રકારિા રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિકુલ.પનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત િેઈિ ચબલ્લ્ડિંગિા
પ્લાઝાિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે ગાડા િ એટરયાિાાં રોપાિી કાિગીરી કરાવેલ છે .

20

44450.00

જેિાાં સ્વાનિ નવવેકાિાંદ પ્લાઝા, સરસ્વતી િાંટદર પ્લાઝા અિે
િાિ.કુલપનતશ્રી,િાિઉપકુલપનતશ્રી.,િાિ.કુલસચચવશ્રી િા પાટકિંગ એટરયાિાાં
કોિોકાપાસ, કરે ણ નપિંક કરે ણ નપિંક, હેિાચલયા, જેટરોપા અિે યુફોરચબયા,
ગોલ્ડિ બાાંબ ૂ આ તિાિ રકારિા રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિકુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત. જુદાજુદા જેિાાં .ભવિોિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપિી કાિગીરી કરાવેલ છે

49680.00

િેિો સાયન્સ ભવિિાાં હેિાચલયા તેિજ ઓલ્ડ અિે વીવીઆઈપી ગેસ્ટ
21

હાઉસિાાં કરે ણ નપિંક અિે જેટરોપા તેિજ ટહન્દીપત્રકારીત્વ ભવિિાાં એરે કા /
પાિ અિે ચાંપા તેિજ આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિાાં બોટલ પાિ,ડ્રાફ્ટ
ચાંપા,યુફોરચબયા તેિજ અંગ્રેજી ભવિિાાં કરે ણ નપિંક, ચાંપા અિે જેટરોપા આ
તિાિ રકારિા રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિકુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત. જુદાજુદા જેિાાં .ભવિોિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપાિી કાિગીરી કરાવેલ છે

22

ન્યુ ફાિાસી ભવિિાાં હેિાચલયા, લાઈબ્રેરીિાાં નસલ્વર ચાાંદિી, કરે ણ નપિંક
જેટરોપા તેિજ સરસ્વતી, િિાદા અિે ગાંગાિાાં જેટરોપા આ તિાિ રકારિા
રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી

45600.00

કેમ્પસ પર િાિ.કુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત જુદા-જુદા ભવિો
અિે રોડ સાઈડિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ કરાવેલ હોય તે િાટે રોડ
23

સાઈડિાાં નસક્યુટરટી કેચબિ થી અંગ્રેજી ભવિિા એન્ડ સુધીિાાં રોપિી

37500.00

કાિગીરી કરાવેલ છે . જેિાાં હેિાચલયા રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિ.કુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત જુદા-જુદા

25000.00

ભવિોિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપિી કાિગીરી કરાવેલ છે . જેિાાં
24

કોમ્પ્યુટર સેન્ટરિાાં જેટરોપા અિે હેિાચલયા આ રકારિા રોપા સપ્લાય
કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિ.કુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત જુદા-જુદા ભવિો

47500.00

અિે રોડ સાઈડિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોડ સાઈડિાાં નસક્યુટરટી
25

કેચબિ થી અંગ્રેજી ભવિિા એન્ડ સુધીિાાં રોપિી કાિગીરી કરાવેલ છે . જેિાાં
ચાંપા, ચાાંદિી નસલ્વર આ રોપાઓ સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી
કેમ્પસ પર િાિ.કુલપનતશ્રીિી સ ૂચિા મુજબ િેક અંતગાત જુદા-જુદા
ભવિોિા ગાડા િિાાં બ્યુટીફીકેશિ િાટે રોપાિી કાિગીરી કરાવેલ છે . જેિાાં
ટફજજક્સ ભવિિાાં ચાંપા,નસલ્વર ચાાંદિી, કરે ણ નપિંક તેિજ હ્યુિિ રાઇટ્સિાાં

26

48950.00

કરે ણ નપિંક અિે એરે કા પાિ તેિજ ઓલ્ડ ફાિાસીિાાં હેિાચલયા તેિજ
એિ.એફ.ડી.ડી િાાં કરે ણ નપિંક, જેટરોપા અિે લો ભવિિાાં હેિાચલયા, કરે ણ
નપિંક આ તિાિ રકારિા રોપા સપ્લાય કરવાિી કાિગીરી.

27

28

ઓસિ બોયઝ હોસ્ટેલિાાં િોરિ પાથરવાનુ ાં કાિ.

46200.00

ુ ાં ય બોયઝ હોસ્ટેલિાાં િોરિ પાથરવાનુ ાં કાિ.
શેત્જ

44880.00

ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી
માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર કોનાકચ એજન્સી પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા.12,52,602.00 માંજુર કરવા
નસન્ડીકે ટને ભલામણ કરવી.’’

........................................................................................................................................................................

10. બાબત

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
– સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી

િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર નશવાલીક ઇન્ટીરીયર પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા

નવચારણા કરવા

બાબત.
પાટીનુાં િાિ – નશવાલીક ઇન્ટીરીયર
િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રુ ા.3,04,344.00
બજેટ હેડ - બજેટ હેડ અલગ અલગ હોવાથી િોંધિી િાંજુરીિાાં રજૂ કરે લ છે .
િોંધ –

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા

કોન્રાકટર નશવાલીક ઇન્ટીરીયર પાસે રાજય સરકારશ્રીિા SOR તેિજ જયા SOR િથી તેવા પરચુરણ રીપેરીંગ વગેરેિા િીચે
દશાાવ્યા મુજબિા કલર, પીઓપી, ઓઇલ પેંઇન્ટ વગેરે કાિગીરી કરાવ્યાિા કુ લ ખચા 3,04,344.00 ત્રણ લાખ ચાર હજાર ત્રણસો
ચુમ્િાલીશ િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

કામ ન ાંુ નામ

ક્રમ
1

રકમ

િેક અંતગાત િિાદા હોસ્ટેલિાાં તેિજ િવા ઇન્ટરિેશિલ રાિઝીટ હાઉસિાાં પ્લેસ
ઈંન્ડીકેશિ િાટે બન્ને હોસ્ટેલિા તિાિ રૂિોિી પ્લેટ તેિજ જરૂટરયાત મુજબ
ઓટફસ, વોશ રૂિ,વોટર રૂિ, યુટટચલટી રૂિ,ઇલેલ્ક્રક રૂિ, વોનશિંગ એટરયા, ઇન્ડોર

30030.00

ગેમ્સ, ટરસેપ્શિ વગેરેઆ તિાિ રકારિી હોસ્ટેલો દ્વા .રા જણાવ્યા મુજબ
એકરે લીક શીટિાાં રે ડીયિ અક્ષર સાથેિી િેઈિ પ્લેટ બિાવી લગાડવા સટહતિી
કાિગીરી
2

ગેસ્ટહાઉસિાાં વેઈટીંગ રૂિિા થ્રીિાંગ સોફાિા રે ગ્જીિ ત ૂટી ગયેલ િવુ ાં -સીટિા બેરે ગ્જીિ ફીટ કરી રીિોવેશિ કરવા તેિજ થ્રી અિે ર્ુ સીટિા સોફાિે કેનિકલથી
વોસ િી કાિગીરી

3

યમુિા હોસ્ટેલિાાં િેક અંતગાત એકરે લીક પ્લેટિાાં રે ડીયિ અક્ષરથી લખાણ લખી
કાંમ્પ્લીટ િેઈિ પ્લેટ િી કાિગીરી

4

9845.00

ગાંગા હોસ્ટેલિાાં િેક અંતગાત નિરર ગ્લાસ તથા એકરે લીક પ્લેટિાાં રે ડીયિ
અક્ષરથી લખાણ લખી કાંમ્પ્લીટ િેઈિ પ્લેટ િી કાિગીરી

5

13950.00

47649.00

મુખ્ય વહીવટી ચબલ્ડીંગિા નવનવધ જગ્યા પર આટીફીસીયલ ગ્રીિ ગ્રાસ તરફ
િાખવાિી કરવાિી કાિગીરી

48105.00

6

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ કુલપતી કાયાાલયિાાં ઇન્ટીરીઅર
ડેકોરે ટીવ કાિગીરી

7

16000.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ એકેડને િક સેક્શિ અિે પીજી. નવભાગિા
રોલર પડદા તેિજ કુલપનત કાયાાલયિાાં ડોર ટફટટિંગ્સ િાખવાિી કાિગીરી

8
9
10

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ મુખ્ય ચબલ્ડીંગિા સેક્શિ મુજબ િાિિી
યાદીિા બોડા િી કાિગીરી

34729.00

સોફા કેનિકલ વોશિી ડયા ક્લીિીંગ કાિગીરી

18700.00

યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ

ટહન્દી ભવિિા અધ્યક્ષ ચેમ્બરિા કબાટિી

કાિગીરી
11

34173.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર આવેલ હોિ સાયન્સ ભવિિાાં પડદા િાખવાિી
કાિગીરી

12

18011.00

27652.00

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કેમ્પસ પર
બહાર આવેલ સોફો

આવેલ ચબલ્ડીંગિા નસન્ડીકેટ િીટીંગ રૂિિી

રીપેરીંગ કરવાિી કાિગીરી
Total Rs.

5500.00
3,04,344.00

ુ રી ૨૦૨૧ની મુલાકાતના અનુસધ
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, નેક કમીટીની ફેબ્રઆ
ાં ાને સૌરાષ્ટ્ર યુનનવનસિટી માન્ય
પેનલ પરના કોન્રાકટર નશવાલીક ઇન્ટીરીયર પાસે કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રુા. 3,04,344.00 માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને
ભલામણ કરવી.’’
...............................................................................................................................................................................

શારીરીક શીક્ષણ નવભાગ
11. બાબત -:સૌરાષ્ટ્ર

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીય પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા
કરવા બાબત.


પાટીનુાં િાિ – શ્રી ચાંદુભાઈ િાલકીયા



િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રૂા.૩,૨૮,૬૦૦.૦૦ (અંકે રૂનપયા ત્રણ લાખ અઠયાવીસ હજાર છસો પુરા

)


બજેટ હેડ - ગ્રાઉન્ડ િેઈન્ટે િન્સ બજેટ હેઠળ



િોંધ :- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર આવેલ સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ સ્વીિીંગ
પુલિી પાછળિા ગેટ પાસે, ટક્રકે ટ ગ્રાઉન્ડિી આજુ બાજુ િી જગ્યાિાાં, ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડ અિે ટે નિસ કોટા
ગ્રાઉન્ડિી આજુ બાજુ િી જગ્યાિાાં, ટક્રકેટ ગ્રાઉન્ડિાાં પાછળિાાં ભાગિાાં, એસ્રોટફા હોકી ગ્રાઉન્ડ પાસેિા
પાછળિા ભાગિાાંથી અિે સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિિી બાજુ િાાં જગ્યાઓિાાં, એસ્રોટફા ગ્રાઉન્ડિી
આજુ બાજુ િી જગ્યા, િેઈિ રોડ ઉપરિાાં ભાગિાાંથી, ઇન્ડોર સ્ટે ડીયિિી પાછળ અિે ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિ
અિે કબડ્ડી િેદાિિી આજુ બાજુ િી જગ્યા, િેઈિ રોડ અિે તેિી આજુ બાજુ િી જગ્યાિાાં જે.સી.બી.
ચલાવીિે પડેલ વેસ્ટ િટીરીયલ્સિે જે.સી.બી. દ્વારા રે કટર ભરાવીિે અન્ય જગ્યાએ વેસ્ટ િટીરીયલ્સ
સ્થળાાંતર કરવાિી કાિગીરી કરાવતા કુ લ ખચા રૂ. ૩૨૮૬૦૦.૦૦ (અંકે રૂનપયા ત્રણ લાખ અઠયાવીસ
હજાર છસો પુરા) િો થયેલ છે . જે અંગે નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.

’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી ર્ાંદુભાઈ માાંલકીયા પાસે
કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રા.૩, ૨૮,૬૦૦.૦૦ માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’

12. બાબત

ુ રી ૨૦૨૧િી
-:સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફે બ્રઆ

મુલાકાતિા અનુસધ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી
િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીય પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા
બાબત.


પાટીનુાં િાિ – શ્રી ચાંદુભાઈ િાલકીયા



િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રૂા.૮૩૩૨૫.૦૦ (અંકે રૂનપયા ત્યાાંસી હજાર ત્રણસો પચીસ પુરા)



બજેટ હેડ - ગ્રાઉન્ડ િેઈન્ટે િન્સ બજેટ હેઠળ



િોંધ :- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર આવેલ સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ સ્વીિીંગ
પુલ, ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિ, વોલીબોલ અિે સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિિી આજુ બાજુ િી જગ્યા,
સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િેઈિ રોડિી આજુ બાજુ િી જગ્યા, િેઈિ ગેટ પાસેિા બહારિાાં
ભાગિા રોડ ઉપર કટીંગ કરે લ વ ૃક્ષોનુ ાં કટીંગ કચરાિે િજુ રો દ્વારા રે કટર ભરાવીિે અન્ય જગ્યાએ
િાખવાિી કાિગીરી કરાવતા કુ લ ખચા રૂ.૮૩૩૨૫.૦૦ (અંકે રૂનપયા ત્યાાંસી હજાર ત્રણસો પચીસ પુરા)
િો થયેલ છે . જે અંગે નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.

’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી ર્ાંદુભાઈ માાંલકીયા પાસે
કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રા.૮૩૩૨૫.૦૦ માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’

13. બાબત -:સૌરાષ્ટ્ર

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીય પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા
કરવા બાબત.


પાટીનુાં િાિ – શ્રી ચાંદુભાઈ િાલકીયા



િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રૂા.૩૧૧૪૮.૦૦ (અંકે રૂનપયા એકત્રીસ હજાર એકસો અડતાલીસ પુરા)



બજેટ હેડ - ગ્રાઉન્ડ િેઈન્ટે િન્સ બજેટ હેઠળ



િોંધ :- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર આવેલ સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ
૧. ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડિાાં જવા િાટે િાાં લોખાંડિાાં દરવાજાિે કલરકાિિી કાિગીરી
૨. િેઈિ રોડ ઉપરિાાં તિાિ દરવાજા તથા સ્લાઈડીંગ દરવાજાિે કલરકાિિી કાિગીરી
૩. સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિિાાં લાકડાિા તથા લોખાંડિાાં દરવાજાિે કલરકાિિી કાિગીરી
૪. સ્વીિીંગ પુલિાાં લોખાંડિાાં દરવાજાિે કલરકાિિી કાિગીરી
૫. ટક્રકેટ ટફા ગ્રાઉન્ડિાાં દરવાજાિે કલરકાિિી કાિગીરી કરાવતા કુ લ ખચા રૂ. ૩૧૧૪૮.૦૦ (અંકે
રૂનપયા એકત્રીસ હજાર એકસો અડતાલીસ પુરા) િો થયેલ છે . જે અંગે નવચારણા કરી િાંજુર
કરવા બાબત.

’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી ર્ાંદુભાઈ માાંલકીયા પાસે કરાવેલ
કામગીરીનો ખર્ચ રા.૩૧૧૪૮.૦૦ માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’

14. બાબત -:સૌરાષ્ટ્ર

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીયા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા
કરવા બાબત.


પાટીનુાં િાિ – શ્રી ચાંદુભાઈ િાલકીયા



િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રૂા.૬૫૩૨૫.૦૦ (અંકે રૂનપયા પાાંસઠ હજાર ત્રણસો પચીસ પુરા)



બજેટ હેડ - ગ્રાઉન્ડ િેઈન્ટે િન્સ બજેટ હેઠળ



નોંધ :- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર આવેલ સરદાર પટેલ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ
એસ્રોટફા હોકી ગ્રાઉન્ડ, ટક્રકેટ રેકટીસ પીચ અિે સરદાર પટેલ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિિી
આજુબાજુિી જગ્યા, ઇન્ડોર સ્ટેટડયિિી બાજુિાાં આવેલ ટોઇલેટ બ્લોક પાસે અિે સ્વીિીંગ
પુલિી આગળ પાછળ અિે આજુબાજુિી જગ્યાિાાં ફાટાવાળુ રેકટર િરાવીિે જિીિિે

સિથળ કરવાિી કાિગીરી કરાવતા કુલ ખચા રૂ. ૬૫૩૨૫.૦૦ (અંકે રૂનપયા પાાંસઠ હજાર
ત્રણસો પચીસ પુરા) િો થયેલ છે . જે અંગે નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, માન્ય પેનલ પરના કોન્રાકટર શ્રી ર્ાંદુભાઈ માાંલકીયા પાસે
કરાવેલ કામગીરીનો ખર્ચ રા.૬૫૩૨૫.૦૦ માંજુર કરવા નસન્ડીકેટને ભલામણ કરવી.’’

15. બાબત -:સૌરાષ્ટ્ર

ુ રી ૨૦૨૧િી મુલાકાતિા અનુસધ
યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર િેક કિીટીિી ફેબ્રઆ
ાં ાિે સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીય પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કરવા નવચારણા
કરવા બાબત.


પાટીનુાં િાિ – શ્રી ચાંદુભાઈ િાલકીયા



િાંજુર કરવાિો થતો ટોટલ ખચા – રૂા.૧૯૪૪૯૯.૦૦ (અંકે રૂનપયા એક લાખ ચોરાણુ ાં હજાર ચારસો

િવ્વાણુ ાં પુરા)


બજેટ હેડ - ગ્રાઉન્ડ િેઈન્ટે િન્સ બજેટ હેઠળ



નોંધ :- સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િીચે મુજબિી પરચુરણ
કાિગીરી કરાવેલ.

ક્રમ

ુ ણ કામગીરીની નવગત
પરચર

૧.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિાાં જવા િાટે િો સ્લાઈડીંગ દરવાજાિે ટરપેરીંગ કરી
અિે દરવાજાિી બાજુ િાાં ચાલીિે જઈ શકાય તેવો િાિો દરવાજો બિાવવાિી કાિગીરી

૨.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િેઈિ રોડ ઉપર સ્વીિીંગ પુલ પાસેિા સ્લાઈડીંગ દરવાજાિે ટરપેરીંગ
કરવાિી કાિગીરી

૩.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િેઈિ રોડ ઉપરિાાં દરવાજાિી બાજુ િાાં ચાલીિે જઈ શકાય તે િાટે
લોખાંડિી એંગલિે કટીંગ, વેલ્ડીંગ કરીિે તેિે ટફટ કરવા િાટે નસિેન્ટ કોકરે ટ િાખવાિી કાિગીરી

૪.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિ િાાંથી પાણીિાાં નિકાલ િાટે કુ ાંડીઓ
બિાવવાિી કાિગીરી

૫.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિ િાાંથી પાણીિાાં નિકાલ પાણીિી
કુ ાંડીઓિાાં PVC િાાં પાઈપ િાખવાિી કાિગીરી

૬.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિિી ટદવાલિાાં જુ દી જુ દી જગ્યાએ પડી ગયેલ હોલિે બુરવાિી કાિગીરી

૭.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ પેવેચલયિ પાસે પીવાિા પાણીિાાં સ્ટે ન્ડ તોડવાિી કાિગીરી અિે તેિે તોડયા બાદ
પ્લાસ્ટર અિે કલરકાિ કરવાિી કાિગીરી

૮.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષ આવેલ શુટીંગ રે ન્જ અિે સ્વીિીંગ પુલિાાં ગેટિાાં િવી જાળી િાખવાિી
કાિગીરી િાલ+િજુ રી સટહત

૯.

સરદાર પટે લ સ્પોટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ પતરાિાાં સ્ટોરિાાં નસિેન્ટ કોકરે ટ કરવાિી, પગથીયા બિાવવા
િાટે િી કાિગીરી તેિજ તેિી બાજુ િાાં િાિી ટદવાલ બિાવવાિી કાિગીરી

૧૦.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ ફુટબોલ, વોલીબોલ અિે િેઈિ રોડિી સાઈડ ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડિાાં
જવા િાટે િાાં દરવાજાિે ટરપેરીંગ કરવાિી કાિગીરી

૧૧.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િેઈિ રોડિી સાફ સફાઈ કરવાિી કાિગીરી.

૧૨.

ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિી પાછળ ભાગિાાં િજુ રો દ્વારા િાટી િાખવાિી કાિગીરી

૧૩.

ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિી આગળિાાં ભાગિાાં િજુ રો દ્વારા િેંદી વાવવાિી કાિગીરી

૧૪.

ફુટબોલ ગ્રાઉન્ડ પાસે િજુ રો દ્વારા લેવલીંગ કરવાિી કાિગીરી

૧૫.

ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિી પાછળિાાં ભાગિાાં ફેન્સીંગ િાાંથી િજુ રો દ્વારા વેલા કાઢવાિી કાિગીરી

૧૬.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં ફરતે બોગિ વેલનુ ાં કટીંગ કરવાિી કાિગીરી

૧૭.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં િેઈિ રોડિી બન્ને સાઈડિાાં પેવર બ્લોક ઉપરિી િાટી િજુ રો દ્વારા
ઉપાડવાિી કાિગીરી

૧૮.

સરદાર પટે લ સ્પોર્ટા સ કોમ્પલેક્ષિાાં આવેલ ઇન્ડોર સ્ટે ટડયિિાાં બેસવા િાટે િી નસિેન્ટિી બેન્ચીસ ૦૪ િાંગ અિે
નસિેન્ટિાાં ડાઈિીંગ ટે બલ ૦૨ િાંગ બજારિાાંથી ખરીદી કરીિે ટફટ કરીિે તેિાાં પર કલરકાિ કરવાિી કાિગીરી
ઉપરોકત કોષ્ટ્ટકિાાં દશાા વ્યા મુજબિી પરચુરણ કાિગીરી કરાવીિે બ્યુટીફીકે શ કરાવતા કુ લ રૂ. ૧૯૪૪૯૯.૦૦

(અંકે રૂનપયા એક લાખ ચોરાણુ ાં હજાર ચારસો િવ્વાણુ ાં પુરા) િો થયેલ છે . જે અંગે નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવાિાાં આવે છે કે , િાન્ય પેિલ પરિા કોન્રાકટર શ્રી ચાંદુભાઈ િાાંલકીયા પાસે કરાવેલ કાિગીરીિો ખચા
રૂા.૧૯૪૪૯૯.૦૦ િાંજુર કરવા નસન્ડીકેટિે ભલાિણ કરવી.’’
..............................................................................................................................................................................................

ુ ચ કરવામાાં આવી.
અંતમાાં અધ્યક્ષશ્રીનો આભાર માની સભાની કાયચવાહી પણ

નાં.એસ્ટેટ/૧૬/૨૦૨૧
સૌરાષ્ટ્ર યનુ નવનસિટી કાયાચ લય,
સૌરાષ્ટ્ર યનુ નવનસિટી,રાજકોટ
તા.૧૫/ ૦૪ /૨૦૨૧

