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SAURASHTRA UNIVERSITY
University Campus, University Road,
Rajkot – 360 005
PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281)
2586983

Re-Accredited Grade
"A" by NAAC

સૌરા ુિનવિસટ િસડકટની ]ુન માસની સામાય સભા તા.૨૫/૦૬
૦૬/૨૦૧૮ ને સોમવારના
રોજ સવારના ૧૧:૦૦ કલાક, િસડકટ મીટ$ગ&મ,
મીટ$ગ&મ સૌરા ુિનવિસટ કાયા લય, ુિનવિસટ કપસ,
ુિનવિસટ રોડ, રાજકોટ ખાતે મળે લ,
લ Mમાં સ\ય3ીઓની હાજર નીચે Bમાણે હતી.
હતી
&

'() *



я/,- я

૧.

ડૉ. િનલાંબરબેન દવે --2ુલપિત3ી

я

૨.

ઉપ2ુલપિત3ી

---- ખાલી ----

૩.

ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર3ી

,- я

૪.

િનયામક3ી, ટ કનીકલ િશ8ણ

,- я

૫.

િનયામક3ી, આરો=ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ8ણ

,- я

૬.

િB. ડૉ. ધરમભાઇ ડ. કાંબલીયા

я

૭.

િB. ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટ લ

я

૮.

ડૉ. મેIુલભાઈ પી. &પાણી
ણી

я

૯.

ડૉ. BKLલાબેન M. રાવલ

я

૧૦.

ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર

я

૧૧.

ડૉ. BતાપિસPહ એલ. ચૌહાણ

я

૧૨.

3ી હરદ વિસPહ ડ. RડR

я

૧૩.

ડૉ. ગીરશભાઈ સી. ભીમાણી

я

૧૪.

ડૉ. નેહલભાઈ સી. Sુકલ

я

૧૫.

ડૉ. અિન&TિસPહ પઢયાર

я

૧૬.

ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર

я

૧૭.

ડૉ. ભરતભાઈ રામાVુજ

я

૧૮.

3ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકરયા

я

સભાની શ&આતમાં Bથમ મXહલા 2ુ લપિત તરક ડૉ. િનલાંબરબેન દવેની
ની કાયકાર 2ુલપિત3ી
તરક િનુYZત થતાં તેને આવકાર લ અને સવ[ સ\ય3ીઓએ ડૉ.
ડૉ િનલાંબરબેન દવેને Sુભે5છા પાઠવી
હતી.
E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx

~2~

આજની આ સભામાં માન. 2ુલપિત3ી ડૉ. િનલાંબરબેન દવેએ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮ થી અમલમાં
આવેલ િસડકટ પરના `ટાયે
ં ૂ લા તેમજ નવિનુZત િસડકટ સ\યોને આવકાર લ તેમજ સરકાર3ીનો
આભાર bયZત કર લ. cયારબાદ સભાVુ ં કામકાજ શ& કરવામાં આવેલ.
૧
િસડકટ

િસડકટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની મીનીdસ મં]ૂર કરવા બાબત.
./ 0

* . - 1- к, к  .13/03/2018   4 *56

к * .  અ -  .89: (; -  :  к.
૨
િસડકટ

િસડકટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયા લયે લીધેલ પગલાનાં
અહવાલની નeધ લેવા બાબત.
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સૌરા ુિનવિસટ અિધિનયમ -૧૯૬૫ ની કલમ ૨૧ (૧) (V) તથા iટ 5ુટ ૯૨ ની

સામાય

જોગવાય અવયે તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮ થી અમલમાં આવેલ એકડિમક કાઉYસલ પર બે
સ\યોને નોિમનેટ કરવા jગે િવચારણા કરવા બાબત.
નeધ:-

સૌરા ુિનવિસટ અિધિનયમ તથા ધારા ૯૨ ની જોગવાય નીચે kુજબ છે .
(૧)

સૌરા ુિનવિસટ અિધિનયમ-૧૯૬૫ ની કલમ ૨૧ (૧) (V); Two
members nominated by the Syndicate from amongst its own members)

(૨)

iટ 5ુટ ૯૨: For the purpose of nomination of two members by the

Syndicate from amongst its members as required under Section 21(1)
(V) of the Act, the Registrar shall inform the members of the
Syndicate at least 10 days in advance of the date of the meeting of
the Syndicate to the effect that the said nomination is due and it will
be an item of the agenda of the meeting.
./ 0 * . - 1- к  
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 અ  -1965

 я<,  અ - .23/05/2018 / અ9* . -9 ;к к

кLM9 : N- '< -

<  - к   O. A )? (1) O. 

к<0 અ - (2) O. અ PQ R :ES *

~3~

A

<  Tх= к 9. ? -  U к

'(V;   )-  к< .: -  ;к к кLM9 : 
E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx

 к9 21 (1)

W XY х-9.

૪

આ ુિનવિસટના િનl ૃn કમચાર 3ીમિત નલીનીબેન એચ.પંડoાને હpરRના રોકડમાં

મહકમ-બ

&પાંતરની તફાવતની રકમ &.૧,૦૮,૨૫૪/- (jક &િપયા એક લાખ આઠ હRર બસો ચોપન
rુરા) ુિનવિસટના iવ.ભંડોળમાંથી ` ૂકવવી ક કમ? તે jગે િવચારણા કરવા બાબત.
૧.

ુિનવિસટના કમચાર 2ુ.મીના8ી t.uુચ/3ીમિત નલીનીબેન એચ. પંડoાના Bમોશન
jગેના િવવાદ બાબતે નામદાર vુજરાત હાઇકોટ wારા તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `ુકાદામાં
નીચે Bમાણે આદ શ કર લ છે .
"11. In the result, this writ application is disposed of with a direction
that the authority concerned shall finalize the pension of the respondent No.4 and
also the other retiral dues if not paid in accordance with the regulations. It is
clarified that the pension shall be fixed on the basis of the salary which she would
have otherwise drawn if she would have been promoted on the post, as
directed by the Tribunal. All other benefits shall also be calculated accordingly.
Let this entire exercise be completed within a period of four weeks from the date
of receipt of this order. Direct service is permitted."

૨.

નામદાર vુજરાત હાઇકોટ ના ઉપુZ ત `ુકાદાના સંદભ[ આ કાયા લયના તા.૨૩/૦૯/
૨૦૧૬ના પx નં.મહકમ/બ/૨/૫૩૦/૨૦૧૬ થી મં]ૂર આપવા સંZુ ત કિમ:ર3ી,
ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:ર3ીની કચેર / િશ8ણ િવભાગ, ગાંધીનગરને દરખાiત કરવામાં

આવેલ હતી. આ બાબતે સરકાર3ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૭ના Iુકમ
yમાંક: સરય/૧૨૧૭/ CHE/૬૩/ખ-૨ થી M Iુકમ કરવામાં આવેલ છે તેનો સંદભ
ભાગ નીચે Bમાણે છે .
Iુકમ
સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ ખાતે આિસiટટ (લાયzેર) તરક ફરજ બRવતા
3ીમતી નલીનીબેન એચ.પંડoાને નામદાર vુજરાત હાઇકોટ માં દાખલ થયેલ
એસ.સી.એ.નં.૨૫૫૨ના તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `ુકાદા kુજબ 3ીમતી નલીનીબેન
પંડoાને તા.૨૬/૦૪/૧૯૯૪થી Bમોશન ગણી નોશનલ પગાર બાંધણી કરવાની
મં]ૂર નીચેની શરતે આથી મં]ુર કરવામાં આવે છે .
(૧)

3ીમતી પંડoાને નામ.હાઇકોટ ના તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ના `ુકાદા kુજબ નોશનલ
પગારબાંધણી બાદ િનl ૃિn તારખ {ુધી ` ૂકવવાપાx થતા પગારને આધાર
ુિનવિસટ

wારા

` ૂકવવાપાx

લાભોની

`ુકવણીની

રકમ

પોતાના

iવભંડોળમાંથી `ુકવવાની રહશે. તે માટ રા|ય સરકાર wારા કોઈ વધારાVુ ં
અVુદાન આપવામાં આવશે નXહ."
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૩.

3ીમતી નલીનીબેન એચ.પંડoાની નામદાર vુજરાત હાઇકોટ નો `ુકાદો }યાને લઇ
<ш 9 કરવામાં આવેલ છે અને તે kુજબ પગાર ચકાસણી એકમ

પગાર બાંધણી

ગાંધીનગર wારા પગાર બાંધણી માય કરવામાં આવેલ છે અને તેમVુ ં તે પગાર kુજબ
સરકાર3ી wારા પેશન મં]ુર કરવામાં આવેલ છે .
૪.

3ીમતી નલીનીબેન એચ.પંડoા િનl ૃn થયા cયાર તેમની ૧૯૩ Xદવસની Bા~ત રR
જમા હતી તેV ુ ં તે સમયના પગાર kુજબ રોકડ &પાંતરVુ ં `ુકવુ ં થયેલ છે 3ીમિત
નલીનીબેન એચ.પંડoા તરફથી તા.૦૯/૦૪/૨૦૧૮નો પx આવેલ છે તેમાં તેઓએ
નવા પગાર kુજબ હpરRના રોકડ &પાંતરની રકમના તફાવતની માંગણી કર લ છે .

આ તફાવતની રકમ &.૧,૦૮,૨૫૪/-ની થાય છે . આ રકમVુ ં `ુકવુ ં ુિનવિસટના
iવ.ભંડોળ માંથી કરlુ ં ક કમ ? તે નp કરવાVુ ં રહ છે .
./ 0
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;].:*b - :W ^_  <к >:*  c   к

9 N-
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Tх= к .
૫
સામાય

સૌરા

ુિનવિસટ

અિધિનયમની

૧૯૬૫ની

કલમ-૫૧મા

રહલ

જોગવાઈ

kુજબ

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ {ુધીના સમયનો એકાવનમો વાિષક અહવાલ
તૈયાર કરવામાં આવનાર છે , માન.2ુલપિત3ીએ વાિષક અહવાલ માટ િસડકટની બહાલીની
અપે8ાએ નીચે kુજબના સ\યોની િનમુકં કર લ છે , માન.2ુલપિત3ીના આ કાયને બહાલી
આપવા બાબત.
૧. િB. ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટ લ
૨. િB. ડૉ. ધરમભાઇ ડ. કાંબલીયા
૩. Bો. નીિતન વડગામા
૪. Bો. આર. એ. ચોટલીયા
૫. Bો. સંજય kુખજ
૬. ડૉ. રં જનબેન ુટં
./ 0

* . - 1- к 

.: .
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૬
મહકમ-અ

ુિનવિસટના ]ુદા ]ુદા અVુiનાતક ભવનોમાં ૧૧ માસ માટ
Bોફસર તરક ફરજ

કરાર આધાXરત આસીiટટ

બRવતા અ}યાપકોની kુદત zેક આપી ૧૧ માસ માટ લંબાવી

આ~યાની માનનીય 2ુલપિત3ીના કાયને બહાલી આપવા બાબત.
નeધ:yમ
૧

અ}યાપક3ીVુ ં નામ
ડૉ. ગીતા એ.રાઠોડ

ભવનVુ ં

kુદત r ૂણ થયા

kુદત લંબાવી આ~યા

નામ

તારખ

તારખ

હોમસાયસ

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૭

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૭ થી
તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૮

૨

3ી સંકત એમ.બદયાણી

ગણત

તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૭

તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૭ થી
તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮

૩

ડૉ. ેતા પાઠક

બાયોસાયસ

તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૭

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૭ થી
તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮

૪

ડૉ. ૃ~ત બી.bયાસ

પxકારcવ

તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૮

તા.૦૯/૦૧/૨૦૧૮ થી
તા.૦૮/૧૨/૨૦૧૮

૫

ડૉ.અા સાહબ માુતી

કડાશા

તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૭

{ ૂયવશ
ં ી
૬

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૭ થી
તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૮

ડૉ.Xદશા ચાંગેલા

બયોકમેi

તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૮

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૮ થી
તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૯

૭

3ી મોસમી સી.વાઘેલા

ફામા iુXટકલ

તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮

તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૮ થી
તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯

૮

3ી મેઘના પી.પટ લ

ફામા iુXટકલ

તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૮

તા.૦૮/૦૨/૨૦૧૮ થી
તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯

ુિનવિસટના ઉપર દશાવેલ ભવનોમાં ૧૧ માસ માટ કરાર આધાXરત આસીiટટ
Bોફસર તરક ફરજ બRવતા

અ}યાપક3ીઓની kુદત zેક આપી ૧૧ માસ માટ લંબાવી

આપેલ છે .)
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ુિનવિસટનાં ]ુદા ]ુદા અVુiનાતક ભવનોમાં ફરજ બRવતા અ}યાપકોની રRઓ Mવી ક,

મહકમ-અ

સી.એલ, હp રR, માંદગી રR, ડુટલીવ, ઓનડુટ વગેર મં]ુર કરવા બાબતે ઓડનસ
૨૦૫ ની જોગવાઈમાં {ુધારો કરવા માન.2ુલપિત3ી wારા કરવામાં આવેલ િનણયને બહાલી
આપવા બાબત.
નeધ:-

િસડકટ તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ની સભામાં ઠરાવ yમાંક ૧૧ થી ઓડનસ ૨૦૫ ના
એપેડZસ VI માં કોલમ 5-D માં ુિનવિસટના ]ુદાં ]ુદાં અVુiનાતક ભવનોમાં
ફરજ બRવતાં અ}યાપક3ીઓની રRઓ Mવી ક, સી.એલ, હp રR, માંદગી રR,
ડુટ લીવ, ઓન ડુટ વગેર મં]ુર કરવા બાબતે નીચે kુજબ {ુધારો કરવામાં
આવેલ છે .

• The head of the university department shall be competent
to sanction all type of leave like C.L, E.L, S.L, D.L, etc. for his
subordinates. The Vice-Chancellor in case of the
University Department shall be competent to
type of

head

sanction

of

the

the

all

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

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

• The register of all type of leave to be maintained by the
University department separately.
ઉપુZ ત {ુધારામાં શરત ` ૂકથી દર ક Bકારની રRઓ જો ૩ Xદવસથી
વ¬ુ સમયની હોય તો તે મં]ુર માટ િસડકટ સમ8 kુકવા તેવો ઠરાવ થયેલ છે
ખર ખર માx ડુટ લીવ માં જ જો તે ૩૦ Xદવસથી વ¬ુ Xદવસો માટ ભોગવેલ હોય
તો તેવા કસ િસડકટ સમ8 kુકવાના રહ છે તેવી જોગવાઈ છે .
િસડકટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ની સભામાં થયેલ ઉપુZ ત ઠરાવમાં
નીચે kુજબનો {ુધારો િસડકટની બહાલીની અપે8ાએ માન.2ુલપિત3ીએ મં]ુર
કર લ છે .
The

head

of

the

university

department

shall be competent to

sanction all type of leave like C.L, E.L, S.L, D.L, etc. for his subordinates.
The Vice-Chancellor in case of the

head

of

the University Department

shall be competent to sanction the all type of leave. In the case of Duty
Leave if it is for more than thirty days in an academic year his/her case
shall be placed for consideration of the syndicate. The register of all type
of leave to be maintained by the University department separately.
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સૌરા ુિનવિસટ ખાતે ફામસી 8ેxનાં નવીન 'ફામ ડ' અ\યાસyમ દાખલ કરવા તથા

મહકમ-અ

કોમન ફસેલીટ તરક ફામસી 8ેxની હાઈટક લેબોર ટર િવકસાવવા માટ vુજરાત
સરકાર3ીનાં િશ8ણ િવભાગનાં તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ નાં ઠરાવ yમાંક પરચ-૧૦૨૦૧૭-૨૯૩૪સ થી નીચે kુજબની શૈ8ણક જ=યાઓ શરતોને આધીન મં]ુર કરવામાં આવેલ છે .
yમ

જ=યાનો હો®ો

જ=યાની સં¯યા

જ=યાVુ ં પગાર ધોરણ

૧

Bા}યાપક

૦૧

૩૭,૪૦૦ -૬૭,૦૦૦ °ેડ પે &| ૧૦,૦૦૦

૨

સહBા}યાપક

૦૨

૩૭,૪૦૦ -૬૭,૦૦૦ °ેડ પે &| ૦૯,૦૦૦

૩

મદદનીશ Bા}યાપક

૦૫

૧૫,૬૦૦ -૩૯,૧૦૦ °ેડ પે &| ૬,૦૦૦
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ુિનવિસટનાં કડાશા અVુiનાતક ભવન તથા ફામા iુXટકલ સાયસ અVુiનાતક

મહકમ-અ

ભવનમાં "વોક ઇન ઇટરbુ" wારા કરાર આધાXરત Bોફસર / આિસiટટ Bોફસર
(bયા¯યાતા સહાયક) ૧૧ માસ માટ &| ૨૫,૦૦૦/ &| ૪૦,૦૦૦ / &| ૬૦,૦૦૦ નાં XફZસ
વેતનથી િનમુકં કરવા માટ મળે લી વરણી સિમિતની બેઠકમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને
િસડકટની બહાલીની અપે8ાએ િનમુકં આદ શ આ~યા jગેનાં માનનીય 2ુલપિત3ીનાં
કાયને બહાલી આપવા બાબત.
y

ભવનVું નામ

મ

Rહરાત
આ~યા તારખ

વરણી
સિમિતની

પસંદ થયેલ ઉમેદવારVુ ં પગાર ધોરણ
નામ

તારખ
૧

કડાશા

તા.

તા.

અVુiનાતક

૨૪/૦૩/૨૦૧૮

૦૨/૦૪/૨૦૧૮

ભવન
E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx
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(૧) રાંક Xદશા.ક

&| ૨૫,૦૦૦/XફZસ

૨

ફામાiુXટકલ

તા.

તા.

સાયસ

૧૭/૦૨/૨૦૧૮

૨૭/૦૩/૨૦૧૮

અVુiનાતક
ભવન

(૧)ડૉ.

વાXડયા

નાિસર

&| ૬૦,૦૦૦/-

એચ.

XફZસ

(૨) 3ી પેથાણી  ૃપેશ

&| ૪૦,૦૦૦/-

(૩) વૈણવ દ વે³ M.

XફZસ

(૪) 2ુ ં. કોરાડયા Xyના

&| ૪૦,૦૦૦/-

(૫) 3ી ´ુ મર કµયપ
એન.

XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/-

(૬) 3ી રાબડયા સમીર
(૭) 3ી ખેર kુકશ

XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/-

(૮) 3ી આયવ િવશાલ
(૯) 2ુ ં.બગડા આરતી

XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/XફZસ
&| ૪૦,૦૦૦/XફZસ

કડાશા અVુiનાતક ભવન તથા ફામાiુXટકલ સાયસ અVુiનાતક ભવનમાં કરાર

નeધ:-

આધારત Bોફસર/આસીiટટ Bોફસર (bયા¯યાતા સહાયક) ની જ=યા ભરવા માટ ઉપુZ ત
િવગતે "વોક ઇન ઇટરbુ" ગોઠવવામાં આવેલ. વરણી સિમિતની ભલામણ kુજબ &|
૨૫,૦૦૦ / &| ૪૦,૦૦૦ / &| ૬૦,૦૦૦ નાં XફZસ વેતનથી આ જ=યાઓ ભરવા માટ
ઉમેદવારની પસંદગી કરવામાં આવેલ હતી, Mને િસડકટની બહાલીની અપે8ાએ માનનીય
2ુલપિત3ીનાં આદ શ kુજબ િનમુકં પxો રવાના કર લ છે . Mને બહાલી આપવાની રહ છે .)
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૧૦

સૌરા ુિનવિસટ Yiથત અVુiનાતક ભવનોમાં " bયા¯યાતા સહાયક" તરક ૧૧ માસ માટ

મહકમ-અ

ફરજ બRવતાં કરાર આધાXરત bયા¯યાતાનાં મહનતાણાનાં દર માિસક XફZસ ૨૫,૦૦૦/- થી
વધાર ૪૦,૧૭૬/- કરવા jગે િવચારણા કરવા બાબત.
નeધ:-

vુજરાત સરકાર3ીનાં િશ8ણ િવભાગના તા.૦૪/૦૪/૨૦૧૭ નાં ઠરાવ yમાંક
એન.t.સી / ૧૧૦૪/૧૬૫૭ / ખ . થી રા|યની બનસરકાર અVુદાિનત કોલેજોના
અ}યાપક સહાયકોના XફZસ પગારમાં {ુધારો કરવામાં આવેલ છે તથા અ}યાપક /
bયા¯યાતા સહાયકને હાલમાં મળcયા વેતન &| ૨૫,૦૦૦/- માં વધારો કર &|
૪૦,૧૭૬/-

કર લ

છે

તે

kુજબ

ુિનવિસટ

Yiથત

અVુiનાતક

ભવનોમાં

"bયા¯યાતા સહાયક" તરક ૧૧ માસ માટ ફરજ બRવતાં કરાર આધાXરત
bયા¯યાતાનાં મહનતાણાનાં દર માિસક XફZસ ૨૫,૦૦૦/- થી વધાર ૪૦,૧૭૬/કરવા jગે િવચારણા કરવાની રહ છે .
./ 0
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સૌરા ુિનવિસટ અિધિનયમ કલમ ૧૮ (૧) (VII) ની જોગવાઈના સંદભમાં M
િવધાથઓએ

પદવી/ડ~લોમાં Bદાન માટ આવેદનપxો ભર લ હોય અને પદવી/ડ~લોમાં

મેળવવાને પાx હોય. તેવા દર ક િવધાથઓને iટ 5ુટ-૧૫૮ માં દશા વેલ પદવી/ડ~લોમાં
આગામી પદાવીદાન સમારં ભ/સેનેટ સભામાં હાજર/ગેરહાજરમાં એનાયત કરવા સેનેટને
કલમ-૧૮ (૧) (VII) અવયે ભલામણ કરવા બાબત.
આગામી 53 *

 |к :T T

*  જો હાજરમાં કરવાનો થતો હોય તો

તા.૧૩-૧૦-૨૦૦૮ ની રાજભવનની ગાઈડ લાઈન Bમાણે rW х<  / =/}
િવગેર નp કરવા.
./ 0
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૧૨

ુિનવસટ ઓ. ૧૬૧-ડ હઠળ રચાયેલ એZઝાિમનેશન ડફોLટ ઈકવાયર કમીટ માટ

પર8ા-૨

૨૩.૦૫.૨૦૧૮થી અમલમાં આવેલ સીડકટનાં સ\યો પૈક ચાર સ\યોની િનુYZત કરવા
jગે.
નeધ:-

ુિનવસટ ઓ. ૧૬૧-ડ હઠળ રચાયેલ કિમટમાં નીચે જણાવેલ i\યો હોય છે .
૦૧. માન. 2ુલપિત3ી
૦૨. માન. ઉપ-2ુલપિત3ી
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૦૩. િસડકટ wારા તેમનામાંથી િનુXકત થયેલ ચાર સ\યો.
૦૪. પર8ા િનયામક (Zવીયર)
૨૩.૦૫.૨૦૧૫થી અમલમાં આવેલ િસડકટ પૈક નીચે જણાવેલ સ\યો નોમીનેટ
થયા હતા.
૦૧. ડૉ. ગીરશભાઈ ભીમાણી
૦૨. ડૉ. વષા બેન છછયા
૦૩. ડૉ. BવીણિસPહ ચૌહાણ
૦૪. ડૉ. અિનુ}ધિસPહ પઢયાર
૨૩.૦૫.૨૦૧૮થી અમલમાં િસડકટ પૈક ૦૪ સ\યોની િનુXકત
માટ િવચારણા કરવા jગે.
./ 0
./
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ઓ.૧૬૧-ડ હઠલ રચાયેલ એકઝામીનેશન ડફોLટ ઈકવાયર કિમટની તા.૨૭-૦૩-૨૦૧૮ને
સભાની કાયવાહ નeધ ઉપર િવચારણા કર મં]ૂર કરવા jગે.
* . - 1-

./ 0
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૧૪
Xહસાબ

તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ નાં રોજ મળે લ ફાઈનાસ સિમિતની ભલામણો અને કાયવાહ નeધ મં]ુર
કરવા બાબત.
./ 0
9W<
0

* . - 1- к ફાઈનાસ સિમિતની તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮   

]- yяN   /- *56 к .

.* 04
./ 0
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E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx

~ 11 ~

 |к к ,-    gE& /

0

.* 05
./ 0

* . - 1- к    ш< અ)

к < અ - ; T  *
0

< .: к 

-/ к к     gE& /  .

.* 06
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૧૫
Xહસાબ

તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮ નાં રોજ મળે લ ફાઈનાસ સિમિતની ભલામણો અને કાયવાહ નeધ મં]ુર
કરવા બાબત.
./ 0

* . - 1- к ફાઈનાસ સિમિતની તા.૨૧/૦૩/૨૦૧૮   

9W< *56 к .
( :

cA  к E  .21/03/2018 * <я }- 9   9W< :E ш
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૧૬

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮ નાં રોજ મળે લ એiટ ટ કિમટ ની ભલામણો મં]ુર કરવા બાબત.

બાંધકામ
./ 0

* . - 1- к ;=  к E  તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૮   

9W< *56 к .
./

f* 0

* . - 1- к к<A

   ш<  T* ;к
к, к ,- < અ 9
( :

|  9*N

 |к к<e h< /< < અ -  < < < -  *<|кк

,  T к .A

;=  к E  .13/10/2017

A 56 к <.

* <я }- 9   9W< :E ш

"05" к . /- -9 1- .)
૧૭
બાંધકામ

ુિનવિસટ અિધિનયમ ૧૯૬૫ની કમલ ૧૯(૧) અવયે તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૮થી અમલમાં
આવે તે રતે ઓડનસ ૩૭ kુજબ એiટ ટ કિમટમાં પાંચ સ\યોની િનુYZત કરવા બાબત.
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નeધ:-૧

Ordinance-37
There shall be a university Estate Committee consisting of:1) The Vice-chancellor
2) The Pro-vice-chancellor
3) The architect to the Government of Gujarat
4) The superintending Engineer ( R&B department, Rajkot)
5) Five other members to be appointed by the syndicate for a
period of three years from whom two shall be expert
6) Chief Account officer
7) University Engineer
8) Registrar as member secretary
9) One member from planning Board appointed by the ViceChancellor
10) Auditor

નeધ:-૨

આ પહલા એiટ ટ કિમXટમાં નીચેના સ\યો હતા.
૧. 3ી નેહલભાઈ SુZલ (િસડકટ સ\ય)
૨. 3ી અિન&}ધિસPહ પઢયાર (િસડકટ સ\ય)
૩. 3ી હરદ વિસPહ RડR (િસડકટ સ\ય)
૪. 3ી િનદતભાઈ બારોટ (એZસપટ સ\ય)
૫. 3ી રાIુલભાઈ મહતા (એZસપટ સ\ય)

./ 0
(  :
૧૮
લીગલ

* . - 1- к L:<e NN-  .89: ( - ~ .: .

L:<к NN :E ш "06" к . /- -9 1- )

રાજકોટની બી.એ.ડાંગર હોમીઓપેથીક મેડકલ કોલેજ – રાજકોટમાં ૪૩ Mટલા િવ·ાથઓને
બોગસ માક શીટના આધાર

હોિમયોપેથીક અ\યાસyમમાં ગેરકાયદ સર Bવેશ લેનાર

િવધાથઓ સામે તથા આ બાબતમાં આ કામગીરમાં બી.એ.ડાંગર કોલેજના આચાય3ી
ડો.અિમતાભ જોશી તથા આ કસમાં

સામેલ Rમ-ખંભાળયાના રહવાસી ડો.કાદર સામે

સૌરા ુનીવસટએ નીમેલ તપાસ સિમિતના અહવાલને }યાનમાં લઇને તા.૧૯-૪-૨૦૧૮
ના રોજ રાજકોટના ગાંધી°ામ પોલીસ iટ શન -૨ (kુજ
ં કા)માં પોલીસ ફXરયાદ કયા jગેની
બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
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°ંથાલય

L:<к NN :E ш "07" к . /- -9 1- )

°ંથાલય સિમિતની સને. ૨૦૧૭-૧૮ ની સભા તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ yમાંક-૧
પરcવે િવચારણા કરવા બાબત.
ઠરાવ yમાંક-૧
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, સને ૨૦૧૮-૧૯ના સામિયક લવાજમના
&.૧૧,૨૫,૦૦૦/- તેમજ rુiતક ખરદના &.૧૨,૩૫,૦૦૦/-ની ફાળવણી
સામેલ પXરિશટ kુજબ મં]ૂર કરવા િસડકટને ભલામણ કરવી.
* . - 1- X*/9     .16/03/2018    0

./ 0

&*к-1  9W *56 к .
(  :
૨૦
શા. િશ.

L:<к NN :E ш "08" к . /- -9 1- )

ઓડનસ ૨૯ kુજબ બોડ ઓફ કLચરના સ\ય3ીઓની kુદત તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ
r ૂર થયેલ હોવાથી rુનઃરચના કરવા િવચારણા બાબત.
./ 0
( :

* . - 1- к L:<e NN-  .89: ( - ~ .: .
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૨૧

સને ૨૦૧૮-૧૯ નાં વષ દરયાન તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૮ ની િસડકટ ઠરાવ નં. ૧૫ થી બોડ

શા. િશ.

ઓફ કLચરની સભામાં એક િસડકટ સ\ય3ીની િનમુકં કરવા માટ ઓડનસ ૨૯ માં જ&ર
{ુધારો કરવો. તેમ ઠરાવવામાં આવે છે .
હાલમાં બોડ ફોર કLચર એZટવીટઝ ઓડનસ ૨૯ માં નીચે kુજબ જોગવાઈ છે .
Ordinance : 29
There Shell Be A Board For Cultural Activities In The
University.
It Shell Consist Of:
i.
ii.
iii.

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

The Vice Chancellor
The Pro Vice Chancellor, If Any
One Principal, One Teacher From Affiliated Colleges, Recognized
Institution And University Department, One Senate Member And One
Student Representative From Affiliated Colleges, Recognized Institution
And University Departments Nominated By The Syndicate Representing
The Rajkot City, Rajkot, Amreli, Surendranagar, Junagadh, Jamnagar,
And Porbandar Dist.
One Principal Or Teacher Of A Music College Affiliated To The University.
~ 14 ~

v.
vi.
vii.

The Director Or Youth Welfare Of The University , If Any
The Director Of Physical Education
Student Welfare Officer Of The University

Note : The Students Welfare Officer Of The University Will Act As Secretary To
The Board.
હાલમાં ઉપરોકત kુજબની જોગવાઈ છે . તેમાં નીચે kુજબનો વધારો કરએ.
VIII.

One Member nominated by the Syndicate amongst its member.
ઉપરોકત બાબતે ઓડનસ ૨૯ માં {ુધારો કરવા અથ[ સાદર ર]ુ....

./ 0
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૨૨
શા. િશ.

ઓડનસ ૧૦ kુજબ બોડ ઓફ iપોટ સના સ\ય3ીઓની kુદત તા.૨૨/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ
r ૂર થયેલ હોવાથી rુનઃરચના કરવા િવચારણા બાબત.
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૨૩

પર8ા િવભાગ-૪ માં ઉતરવહ Vુ ં ર-ચેXકPગ કરવાની BXyયા થાય છે . Mમાં એક િવષયની ફ

પર8ા-૪

માx ˆ૨૫ લેવામાં આવે છે . આ ફ ૧૪ વષ પહલા તા.૨૫/૦૯/૨૦૦૩ ના રોજ મળે લ
િસડકટની સભામાં િનયત થયેલ છે . તે ફ ˆ૨૫ હાલ માં પણ લેવામાં આવે છે .
ઉપરોZત બાબતે વ¬ુમાં જણાવવાVુ ં ક XરચેXકPગના ફોમ મેુઅલી ભરાઈને આવે છે . તે દર ક
િવ·ાથના ફોમ પરથી િવષયો અને સીટ નં. જોઈ ઉતરવહ શોધવી પડ cયાર બાદ તેમનો
સરવાળો ચેક કરવો પદ . cયાર બાદ તેમના નામ સરનામે પx પાઠવવો વગેર કાયવાહ ખચ
માં વધારો થતો હોય છે . આ બાબતને }યાન લઈ હાલ M એક િવષયની ર-ચેXકPગની ˆ૨૫
ફ લેવામાં આવે છે . તેની જ=યાએ હવે ˆ૧૫૦ ફ િનયત કરવા ની બાબતે િસડકટ સભામાં
ર]ૂ કરએ.
./ 0

* . - 1- к L:<e NN ., .28/06/2018 * <я

}  :[ Ec<    * 56 к .
૨૪
પર8ા-૨

ુિનવિસટ wારા લેવામાં આવતી ]ુદ ]ુદ પર8ાઓના B:પxોના દ¼ િનક િવતરણ અને
ઉતરવહઓ

પરત

લાવવાની

કામગીર

કરતા

આચાય3ીઓ/કો-ઓડનેટર3ીઓની

તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ની સભા wારા કામગીરમાં રોકાતા મહકમ કમચારના મહનતાણા તથા
E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx
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દ¼ િનક ભ½થામાં નીચે Bમાણે વધારો કરવા માટ કરવામાં આવેલ ર]ૂઆત ઉપર િવચારણા
કરવા jગે.
&

9 <  W - T

к

{ 
૧.

િનયામક

૨.

T 

LK]к <W-}

  
{ 

T 


* 

LK]к <W-}

&. ૧૦,૦૦૦/-

&. ૧૨,૦૦૦/-

{ુપરવાઈઝર

&. ૮,૦૦૦/-

&. ૧૦,૦૦૦/-

૩.

પ¾ાવાળા

&. ૫,૦૦૦/-

&. ૭,૦૦૦/-

૪.

ચોકદાર

&. ૬,૦૦૦/-

&. ૮,૦૦૦/-

B:પx િવતરણના &ટમાં બહાર જતા કમચારને હાલમાં દ¼ િનક ભ½થા પેટ &.૭૫/`ુકવવામાં આવે છે , તેના બદલે દ¼ િનક &.૧૨૫/- `ુકવવા માટ િવનંતી કરવામાં આવેલ છે .
* . - 1- к L:<e NN ., .28/06/2018 * <я

./ 0

}  :[ Ec<    * 56 к .
૨૫

ડન3ીના કાયા લયના કલાક ને મહનતાણા ` ૂકવવા jગે ડન3ી િવનયન, °ામિવ·ા, િશ8ણ,

એકડિમક

બઝનેશ મેનેજમેટ અને વાણ|ય િવ·ાશાખાએ ડન3ીના કલાક Bિતમાસ મળતા &.૫૦૦/બદલે &.૧૫૦૦/-{ુધીના મહનતાણા વધારવા jગે કર લ ભલામણ પરcવે િવચારણા કરવા
બાબત.
* . - 1- к  (  к 9  к9к -  W :-  к

./ 0
>.1500/- a 6к
(  :
૨૬
િસડકટ

.
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તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ મળે લ સેનેટની (ખાસ) સભામાં કામકાજ yમાંક ૯ ના Biતાવ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ
૯. “આથી આજની સેનેટની આ સભા ઠરાવે છે , ક સૌરા ુિનવિસટના `ટાયે
ં ૂ લા
સેનેટ સ\યોVુ ં એક Bિતિનિધ મંડળ જવાહરલાલ નહ& ુિનવિસટ (JNU)નવી XદLહ અને XદLહ ુિનવિસટ-XદLહની kુલાકાતે kુલાકાતે મોકલવા અને
આયોજન કરવા સંબિં ધત સnા મંડળને ભલામણ કરવામાં આવે છે .”
ઉપુZ ત Biતાવ સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ ર]ૂ કયÃ હતો
અને તેને સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. લીલાભાઈ કડછાએ ટકો આ~યો હતો.

E:\Syndicate\2018\2. Dt. 25-06-2018\5. Minits.docx
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ચચા િવચારણા બાદ ઉપુZ ત Biતાવ નીચે kુજબના {ુધારા સાથે મં]ૂર
કરવામાં આવે છે .
“આથી આજની સેનેટની આ સભા ઠરાવે છે , ક સૌરા ુિનવિસટના સેનેટ
સ\યોVુ ં એક Bિતિનિધ મંડળ દ શની નામાંXકત ુિનવિસટઓ તથા અય
શૈ8ણક સંiથાઓની kુલાકાતે મોકલવા અને આયોજન કરવા ુિનવિસટના
સંબિં ધત સnા અિધકાર મંડળને ભલામણ કર છે .”
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૨૭
િસડકટ

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ સેનેટની (વાિષક) સભામાં કામકાજ yમાંક ૧૦ ના Biતાવ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િBયવદનભાઈ કોરાટ
૧૦.

“આથી આજની સેનેટની સભા ઠરાવે છે ક, બી. એડ.માં M Bવેશાથને

iનાતક ક અVુiનાતક ક8ાએ મનોિવÄાન િવષય હોય અને Bવેશાથ ઈ5છે તો
મનોિવÄાન પTિત રાખી શક અને તે jગે કરવાની થતી કાયવાહ કરવાની
સંબિં ધત સnામંડળને ભલામણ કરવામાં આવે છે .”
ઉપુZ ત Biતાવ સેનેટ સ\ય3ી ડો. િBયવદનભાઈ કોરાટ ર]ૂ કયÃ હતો
અને તેને સેનેટ સ\ય3ી ડૉ. િનદnભાઈ બારોટ ટ કો આ~યો હતો.
./ 0

* . - 1- к L:<e NN-

)  .,}  к 

/  .
૨૮

સૌરા ુિનવિસટમાં વષ ૨૦૧૨ થી B.H.M.S. માં M િવધાથઓએ અય ુિનવિસટ

પર8ા-૩

માંથી Bવેશ મેળવેલ છે . તેમા પર8ા સેલ િવભાગના પx Exam_cell/042/2018,
Dt.26-04-2018 kુજબ ૪૧ િવધાથની અય ુિનવિસટની માક સીટ ખોટ માÅુમ પડલ છે .
Mથી તે પૈકના ૨૭ િવધાથએ સૌરા ુિનવિસટ માંથી પર8ા આપેલ છે . તેઓના ઉકત
પર8ાના પરણામ રદ કરવાના માન. 2ુલપિત3ીના કાયને બહાલી આપવા બાબત
./ 0 * . - 1- к  .89: ( * L:<e к - N9 .: .
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૨૯

હોિમયોપેથી અ\યાસyમમાં Bવેશ ગેરરતી સંદભ[ રચાયેલ તપાસ સિમિતના તારખ

મહકમ-બ

૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ના અહવાલ સંદભ[ પર8ા િવભાગના નીચે kુજબ ના xણ અિધકારઓ
પાસેથી લેખત માં ુલાશો મંગાવવામાં આવેલ .
(૧) 3ી એ. એસ. પાર ખ, ઈ.ચા. પXર8ા િનયામક3ી
(૨) ડો. સી. એમ. કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસચવ
(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર
ઉપુક
 ત M ઘટના બની છે તેની ગંભીરતા દયાને લેતા ુલાસાઓ °ાÆ રાખવા ક નહ અને
°ાÆ રાખવામાં ન આવે તો Sુ ં BXyયા કરવી તે jગે િવચારણા કરવા બાબત.
નeધ:-

(૧)

હોિમયોપેથી

અ\યાસyમમાં

Bવેશ

ગેરરતી

સંદભ[

રચાયેલ

તપાસ

સિમિતના તારખ ૧૫/૦૪/૨૦૧૮ ના અહવાલમાં કમીટ wારા કરવામાં
આવેલ ભલામણો પૈક yમાંક - ૫ તથા ૮ માં નીચે kુજબ ભલામણ
કરવામાં આવેલ છે .
(૫) " ુિનવિસટ wારા અય ુિનવિસટમાંથી આવતા

િવ·ાથઓ wારા

Bોિવઝનલ એલીtબીલીટ સટફકટ મેળવવામાં આવે તે Xકiસામાં
ફાઈનલ એલીtબીલીટ સટXફકટ આપતા પહલા M તે ુિનવિસટમાં
માક શીટની ખરાઈ કરવી અને તે jગે M તે િવભાગની કાયદાકય
જવાબદાર XફZસ કરવી."
(૮) " પર8ા િવભાગ wારા બેદરકાર દાખવવામાં આવી છે તે દ ખાઈ રÇું
છે આથી તે jગે જ&ર પગલા લેવા અને આવી ઘટના ફરથી ન ઉદભવે
તેવી નીિત િનધા Xરત કરવી".
કમીટ wારા M તારણો દશા વવામાં આવેલ છે તે પૈક તારણ નં.૪ નીચે
kુજબ છે .
(૪) " M િવ·ાથઓના ફાઈનલ એલીtબીલીટ સટફકટ લેવાના બાક
હોય તેવા િવ·ાથઓના પXરણામ અનામત રાખવામાં આવવા જોઈએ M
અનામત રાખવામાં આવેલ નથી".
(તપાસ સિમિતનો અહવાલ સભા સમયે ર]ુ કરવામાં આવશે.)
(૨)

સમ° તપાસ BXyયા દરયાન M M લેખત િનવેદનો/ર]ુઆતો કિમટને
મળે લ તે પૈક નીચે kુજબના પર8ા િવભાગના xણ અિધકારઓ તરફથી
પણ લેખત િનવેદનો/ ર]ુઆતો મળે લ.
(૧) 3ી એ. એસ. પાર ખ, ઈ.ચા. પર8ા િનયામક3ી
(૨) ડો. સી.એમ.કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસચવ3ી
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(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર
(૩)

સૌરા ુિનવિસટ ના Rules Regarding Condition of Service માં yમ નં.
૧૨ તથા ૧૩ માં નીચે kુજબ જોગવાઈ થયેલ છે .
(12) No permanent employee shall be punished or dismissed
without being given a reasonable opprotunity of being heard in his
defence. In the case of dismissal, a regular inquiry should be held
by the competent officer of the University. The procedure shall be
as under :
(a)
A preliminary inquiry to see if ther is primafacie case of
action.
(b)
A written charge-sheet specifying the charge or charges
brought shall be
given to the employee.
(c)
The employee concerned shall be asked to submit his reply
to the chargesheeet within the period to be specified in the
charge-sheet.
(d)
The employee concerned shall have right to cross-examine
the witness against him and to lead evidence (documentary or
oral) in his defence.
(13) Right of Appeal:
(a)
Every employee shall have the right of appeal against
his dismissal.
(b)
The decision of the Syndicate on the appeal shall be
final.
(c)
In case of punishment other than the imposition of
fines by the
Register,an employee shall have the right of appeal to
the ViceChancellor, whose decision shall be final.
ઉપરોZત yમ-૧૨ માં દશા વેલ જોગવાઈ kુજબ Bથમ ઉપરોZત xણ
અિધકારઓ પાસેથી લેખતમાં ુલાસો માગવામાં આવેલ હતો.
(૧) 3ી એ. એસ. પાર ખ, ઈ.ચા. પર8ા િનયામક3ી
(૨) ડો. સી.એમ.કાનાબાર, મદદનીશ 2ુલસચવ3ી
(૩) 3ી માધવીબેન વી. કડવાતર, િવભાગીય અિધકાર
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ઓડટોરયમની iથળ નp કયા jગેની નeધ લેવા બાબત તેમજ ઓડટોરયમની કપેસીટ ૧૫૦૦
ની કરવા jગેના {ુચન પરcવે િવચારણા કરવા બાબત.

નeધ:-૧.

ુિનવસટ કપસમાં ઓડટોરયમ હોલ બનાવવા માટ iથળ નp કરવા માટ
િસડકટ ની તા.૧૩/૦૨/૨૦૧૮ ના ઠરાવ નં ૧૬ અVુસાર ચાર સ\યોની કિમXટ
બનાવવામાં આવેલ. આ કિમXટ દવારા ]ુદા]ુદા ૬ iથળ ની ભલામણ iથળના
ફાયદા-ગેરફાયદા સXહતનો રપોટ ર]ુ કરવામાં આવેલ.
િસડકટ ના ઠરાવ અVુસાર િસડકટ સ\યો3ી દવારા ઉપરોકત iથળ પૈક એક
iથળ ફાઈનલ

કરવા તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૮ ના iથળ િવઝીટ કરવામાં આવેલ.

iથળ િનર8ણ કાય બાદ તેઓ દવારા iથળ નં.૧ M કવેશન બLડ$ગ ની
પાછળ છે તે iથળ નp કરવામાં આવેલ છે . આ jગેનો રપોટ આ સાથે
પXરિશટ-૧ તરક સામેલ છે .
િસડકટ wારા િનુકત સિમિતએ આપેલ 2ુલ ૬ iથળોની ભલામણ કરવામાં
આવેલ છે તે પૈક કોઈ એક iથળ િસડકટ સ\યો wારા પસંદ કરવાVુ ં હુ ં પરં  ુ
૫ િસડકટ સ\યો wારા ઓડટોરયમની કપેસીટ ૯૦૦ ના બદલે ૧૫૦૦ની કરવા
{ુચન કર લ છે .
હાલ ૯૦૦ ની 8મતાવાÈં ઓડટોરયમ હોલVુ ં ટ ડર એiટ ટ કિમXટ/ િસડકટ
wારા મં]ુર થયેલ છે અને તે jગેનો કામ મં]ુર કરવાનો આદ શ પણ પાટને
આપવામાં આવેલ છે . M અવયે પાટ wારા જ&ર િસÉુXરટ ડપોઝીટ જમા
કરવામાં આવેલ છે તેમજ એ°ીમેટમાં જ&ર iટપ ડુટ લગાવી એ°ીમેટની
કાયવાહ ચાÅુ છે .
૯૦૦ ની 8મતાવાÈં ઓડટોરયમ હોલ બનાવવા jગે એiટ ટ કિમXટ/ િસડકટ
વગેરમાં થયેલ ઠરાવો jગેની એiટ ટ કિમXટની તા.૦૯/૦૫/૧૭ ની મીટ$ગના
ઠરાવ નં.૧૧ થી આ સાથે સામેલ છે . આ બાબત િસડકટ wારા તા.૨૪/૦૮/૧૭
ની સભાના ઠરાવ નં.૧૨ થી મં]ુર કરવામાં આવેલ છે . Mને આધાર ટ ડરો
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મંગાવી તમામ કાયવાહ r ૂણ થયેલ છે . ઓડટોરયમ Vુ ં ખાતkુIત
ૂ 

vુજરાત

રા|યના માન.kુ¯યમંxી 3ી િવજયભાઈ &પાણીના હiતે તા.૧૭/૦૨/૧૮ નાં રોજ
કરવામાં આવેલ છે .
નeધ:-૨

૧ -કિમXટ wારા આપવામાં આવેલ iથળVુ ં {ુચન iવીકારયે.
૨- કપેસીટ વધારને ઓડટોરયમ બનાવવા માટ ~લાન અને એiટમેટ તથા
ટ ડરની સમ° BXકયા નવેસરથી કરવાની રહ અને હાલVુ ં ટ ડર રદ કરlુ ં પડ.
હાલના ટ ડરની તમામ કાયવાહ r ૂણ થયેલ હોય તેમજ ઓડટોરયમVુ ં
ખાતkુIત
ૂ  vુજરાત રા|યના માન.kુ¯યમંxી 3ી િવજયભાઈ &પાણીના હiતેક
કરવામાં આવેલ હોય હવે થયેલ િનણયમાં ફરફાર કરવો યો=ય જણા ુ ં નથી.
૩- ૯૦૦ ની કપેસીટવાળા ઓડટોરયમની ટ ડરની તમામ કાયવાહ r ૂણ થયેલ
હોય, પાટને કામ મં]ુર કરવાનો ઓડર આપેલ હોય તેમજ પાટ wારા િસÊોXરટ
ડપોઝીટ ભરવામાં આવેલ હોય અને એ°ીમેટની જ&ર iટ પ ડુટ ભર લ હોય
પાટ પાસે કામ ચાÅુ ન કરાવવાનો િનણય લેવામાં આવે તો કાયદાકય રતે
લીટગેશનનો B: ઉપYiથત થઈ શક તે બાબતે િવચારણા કરવાની રહ.
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સૌરા ુિનવસટ અિધિનયમની કલમ 19(I) અવયે તા. ૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમાં

Xહસાબ

આવેલ િસડકટનાં સ\યો પૈક પાંચ સ\યોને ઓડનસ 41(III) kુજબ ફાઇનાસ સિમતીનાં
સ\યો તરક િનુZત કરવા બાબત.
સૌરા ુિનવસટ અિધિનયમની કલમ 19(I) અવયે તા. ૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમાં
આવેલ િસડકટનાં સ\યો પૈક પાંચ સ\યોને ઓડનસ 41(III) kુજબ ફાઇનાસ સિમતીનાં
સ\યો તરક િનુZત કરવાનાં થાય છે . ઓડનસ 41(I) અવયે 2ુલપિત3ી તથા ઓડનસ
41(II) અવયે 2ુલનાયક3ી હોદાની &એ ફાઇનાસ સિમતીના સ\યો છે . આ ઉપરાંત ગત
ફાઇનાસ સિમતીમાં નીચે kુજબના પાંચ સ\યો હતા.
(૧)

3ી નેહલભાઈ Sુકલ

(૨)

ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર

(૩)

ડો. િવજયભાઈ પટલ

(૪)

ડો. ધરમભાઇ કાંબલીયા

(૫)

ડો. t.સી.ભીમાણી
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તા.૨૩-૫-૨૦૧૮ થી અમલમાં આવેલ િસડકટનાં સ\યો પૈક પાંચ સ\યોને ફાઇનાસ
સિમતીમાં િનુકત કરવા આગામી િસડકટમાં kુકએ.
* . - 1- к L:<e NN-  .89: ( - ~ .: .

./ 0
૩૨

B:પxની MSSBેસમાં પહeચાડવા તથા B:પxોના સીલબંધ પેકdસ પર8ા ક³ અથવા

પર8ા-૩,૪ રિસિવPગ સેટર પર પહeચાડવા માટ B:પxની Rળવણી સંભાળ માટ આપવામાં આપવામાં
આવતા વળતરમાં વધારા jગે.
(1)

સિવનય

સાથ

જણાવવાVુ ં ક,B:પxની

MSSBેસમાં

પહeચાડવા

તથા

B:પxોના સીલબંધ પેકdસ પર8ા ક³ અથવા રિસિવPગ સેટર પર પહeચાડવા
માટ જતાં આવતા શૈ8ણકકમચાર તથા બન શૈ8ણક કમચારને એક Xદવસના
પ¾ાવાળાને &|. ૧૫૦/- તથા અય iટાફને &|. ૨૦૦/- B:પxની Rળવણી સંભાળ
માટ આપવામાં આવે છે , M વળતરનો વધારો કરવો આવµયક છે .
અગાઉ પર8ા rુનઃkુLયાંકન કરાવવા માટ ની ઉતરવહઓ લઈને જતાં
આવતા કમચારઓનો આ વળતરનો પ¾ાવાળાને એક Xદવસના &|. ૧૫૦/- માંથી &|.
૩૦૦/- તથા અય કમચારઓને &|. ૨૦૦/- માંથી &|. ૪૦૦/- વધારો કર લ છે .આ
વધારો પર8ા િવભાગ-૨ ની ઉતરવહઓ માટ પણ લાvુ પાડવાનો રહ.
B:પx MSSBેસમાંતથા સીલબંધ B:પxોના પેકdસ પર8ા ક³ અથવા
રિસિવPગ સેટર પર પહeચાડવાની કામગીર ુબજ ગોપનીય હોય તેમજ હાલમાં
`ુકવવામાં આવ ુ ં જવાબદારVુ ં વળતર ઘણા સમય પહલા {ુધાર લ હોય `ુકવવામાં
આવતા આ વળતરમાં વધારો કર આપવા અથ[ ર]ુ. તેમજ પર8ા rુનઃkુLયાંકન
િવભાગની વળતર {ુધારા jગેની તા. ૦૫/૧૦/૨૦૧૬ની નeધ ઉપર માન.
2ુલપિત3ી wારા આપવામાં આવેલી મં]ુર પણબહારગામ જતાં કમચારઓ માટ
િસડકટમાં િવચારણા અથ[ ર]ુ.....
./ 0

* . - 1- к L:<e NN ., .28/06/2018 * <я

}  :[ Ec<    * 56 к .
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Statute 118 (IV) અને Statute 118 (VI) ની જોગવાઈ અVુસાર બોડ ઓફ ુિનવસટ

પી.t.ટ.આર ટચીગમાં સ\યોની િનુZતી jગે િવચારણા કરવા બાબત.
નોધ-:

(૧)

Statute 118 (IV) One member nominated by the syndicate

(2)

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

સૌરા
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ુિનવિસટના University

Grants

Commission

(Minimum

Standards

and

Procedure for Award of M.Phil./Ph.D. Degree) Regulation, 2016 અVુસાર નવા
ઘડાયેલ ઓડનાસમાં જ&ર iપટતા થવા બાબત.
નeધ-:

ભારત સરકારના રાજપxમાં Bિસ}ધ થયા અVુસાર ુ.t.સી.Vુ ં પીએચ.ડ. jગેV ુ ં
ર =ુલેશન-૨૦૧૬ તા:-૦૫/૦૫/૨૦૧૬થી અમલમાં આવેલ છે . આ ર =ુલેશન
અVુસારનો ુિનવિસટનો ઓડનાસ તા:-૨૫/૦૧/૨૦૧૭થી અમલમાં આવેલ છે .
ુ.t.સી.ના આ ર =ુલેશન તથા ુિનવિસટના ઓડનાસની નકલ પXરિશટ
તરક સામેલ છે .
ુ.t.સી.ના પી.એચ.ડ. jગેના ૨૦૧૬ના ર =ુલેશનની કલમ ૧૦ અને
કલમ ૧૧ની જોગવાઈઓ નીચે kુજબ છે .

કલમ-૧૦

"Academic, administrative and infrastructure requirement to be fulfilled by colleges for
getting recognition for offering M.Phil./Ph.D. programmes:
10.1 Colleges may be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D. programmes only if
they satisfy the availability of eligible Research Supervisors, required infrastructure
and supporting administrative and research promotion facilities as per these
Regulations.
10.2 Post-graduate Departments of colleges, Research laboratories of Government
of India/State Government with at least two Ph.D. qualified teachers/scientists/other
academic staff in the Department concerned along with required infrastructure,
supporting administrative and research promotion facilities as per these Regulations,
stipulated under sub-clause 10.3, shall be considered eligible to offer M.Phil./Ph.D.
programmes. Colleges should additionally have the necessary recognition by the
Institution under which they operate to offer M.Phil/Ph.D. programme.
10.3 Colleges with adequate facilities for research as mentioned below alone shall
offer M.Phil./Ph.D. programmes:
10.3.1 In case of science and technology disciplines, exclusive research laboratories
with sophisticated equipment as specified by the Institution concerned with provision
for adequate space per research scholar along with computer facilities and essential
software, and uninterrupted power and water supply;
10.3.2 Earmarked library resources including latest books, Indian and International
journals, e-journals, extended working hours for all disciplines, adequate space for
research scholars in the Department/library for reading, writing and storing study and
research materials;
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10.3.3 Colleges may also access the required facilities of the neighbouring
Institutions/Colleges or of those Institutions/Colleges/R&D laboratories/ which have
the required facilities".
કલમ-૧૧

"Treatment of Ph.D./M.Phil. through Distance Mode/Part-time:
11.1 Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or
Regulation, for the time being in force, no University, Institution, Deemed to be a
University and College shall conduct M.Phil. and Ph.D. programmes through distance
education mode.
11.2 Part-time Ph.D. will be allowed provided all the conditions mentioned in the
extant Ph.D. Regulations are met".

ઉપરોZત બે કલમોનો ઉLલેખ અને તેને અVુ&પ જોગવાઈ ુિનવિસટના ૨૦૧૭ના
પીએચ.ડ. jગેના ઓડનાસમાં કરવામાં આવેલ નથી.
હાલમાં િવિવધ ભવનો wારા યોજવામાં આવેલ ડ.આર.સી. અને cયારબાદ કરાવવામાં આવેલ
કોષવક બાદ પીએચ.ડ.ના િવ·ાથઓના નeધણી માટ ના આવેદનપxો આ િવભાગને
મળવામાં છે અને આ નeધણી આવેદનપxોની ચકાસણી આ િવભાગ wારા હાથ ધરવામાં આવે
છે Mમાં માÅુમ પડલ છે ક ુિનવિસટ ભવનના અ}યાપકો િસવાય ુિનવિસટ સંલ=ન ુ.t.
કોલેજોના અ}યાપકો, ુિનવિસટ માય પી.t.સંiથાના અ}યાપકો અને ુિનવિસટ માય
અVુiનાતક સંશોધન ક³ોના અ}યાપકો હઠળ પણ પીએચ.ડ.નો અ\યાસ કરાવવા માટ ના
નeધણી આવેદનપxો ર]ુ કરવામાં આવેલ છે .
ુ.t.સી. ર =ુલેશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ Bમાણે કોલેજના પી.t.િવભાગ અને ક³ ક રા|ય
સરકારની સંશોધન Bયોગશાળા ખાતે બે bયYZતનો પીએચ.ડ. ના ગાઈડ થવા માટ ની
લાયકાત ધરાવતો iટાફ, જ&ર માળખાXકય {ુિવધાઓ અને ર =ુલેશનમાં જણાbયા
અVુસારની સંશોધન માટ ની જ&ર {ુિવધાઓ ઉપલÖધ હોય તો તેવી કોલેજ અને ક³ ક
રા|ય સરકારની સંશોધન Bયોગશાળાને પીએચ.ડ.નો અ\યાસyમ ચલાવવા માટ માયતા
આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે . તદઅVુસાર આ ુિનવિસટ wારા પીએચ.ડ.નો
અ\યાસyમ ચલાવવા માટ કોઈ કોલેજના પી.t.િવભાગ ક ક³/રા|ય સરકારની સંશોધન
Bયોગશાળાને માયતા આપવામાં આવેલ નથી.
ુ.t.સીના ર =ુલેશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૧ Bમાણે ડiટસ એ|ુકશન મોડમાં પીએચ.ડ.નો
અ\યાસyમ ચલાવવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવેલ છે માટ આ અ\યાસyમ ર =ુલર
મોડમાં જ ચલાવવો આવµયક છે . પાટ -ટાઈમ પીએચ.ડ.નો અ\યાસyમ ર =ુલેશનની
કલમોVુ ં પXરપાલન થુ ં હોય તો માય ગણવામાં આવેલ છે . ુ.t.સી.ની તા:૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ wારા કરવામાં આવેલ iપટતા અVુસાર પીએચ.ડ.નો
અ\યાસyમ પાટ -ટાઈમ અથવા Kલ-ટાઈમ કરવામાં આવેલ હોય તો જ તેને ર =ુલર મોડમાં
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ગણવામાં આવશે. ડiટસ મોડમાં મેળવેલ પીએચ.ડ.ની પદવી માય રાખવામાં આવશે
નXહ. સદરIુ પ×Öલક નોXટસની નકલ પXરિશટ તરક સામેલ છે .
(૧) ુ.t.સી ર =ુલેશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ }યાને લઈ ુિનવિસટ ભવનો ખાતે સેવા
બRવતાં માગદશકો હઠળ કલમ-૧૧ અને તા:-૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ અVુસાર
પાટ ટાઈમ િવ·ાથ તરક નeધણી કરવી ક Øલ ટાઈમ િવ·ાથ તરક નeધણી કરવી તે jગે
iપટતા થવા િવચારણા કરવા બાબત.
(૨) ુ.t.સી ર =ુલેશન ૨૦૧૬ની કલમ-૧૦ }યાને લઈ ુિનવિસટ ભવન િસવાયના
માગદશકો હઠળ િવ·ાથઓની નeધણી કરવી ક કમ ? તે jગે iપટતા થવા િવચારણા
કરવા બાબત.
(૩) ુિનવિસટ ભવન િસવાયના માગદશકો હઠળ િવ·ાથઓની નeધણી કલમ-૧૧ અને
તા:-૧૭/૦૩/૨૦૧૭ની પÖલીક નોXટસ અVુસાર પાટ ટાઈમ િવ·ાથ તરક નeધણી કરવી ક
Øલ ટાઈમ િવ·ાથ તરક નeધણી કરવી તે jગે iપટતા થવા િવચારણા કરવા બાબત.
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સૌરા ુિનવિસટના ુ.t.સી. (Minimum Standards and Procedure for Award of

પી.t.ટ.

M.Phil./Ph.D. Degrees) Regulation, 2009 અVુસાર ઘડાયેલ ઓડનાસ, ુ.t.સી.

આર.

ર =ુલેશનની

કલમ-૫

અને

ુ.t.સી.ની

તા:-૬/૭/૨૦૧૫ની

iપટતા

}યાને

લઈ

િવ·ાથઓએ પીએચ.ડ. ુ.t.સી.ના 2009ના ર =ુલેશન અVુસાર કર લ છે તે મતલબના
Bમાણપx આપવા િવચારણા કરવા બાબત.
નeધ-:

સૌરા ુિનવિસટમાંથી ુ.t.સી.ના પીએચ.ડ. jગેના ૨૦૦૯ના ર =ુલેશન
અVુસારના ઘડાયેલ ઓXડÙનાસ હઠળ નeધાયેલ અને પીએચ.ડ.નો અ\યાસ r ૂણ
કર લ હોય તેવા િવ·ાથઓ હાલમાં તેઓને નોકર માટ અરt કરવાની હોય તેઓએ
પીએચ.ડ. ુ.t.સી.ના પીએચ.ડ. jગેના ૨૦૦૯ના ર =ુલેશન અVુસાર કર લ છે તે
મતલબVુ ં Bમાણપx આપવા માટ ર]ુઆત કર છે .
ુ.t.સી.ના ૧ ]ૂન ૨૦૦૯ના ર =ુલેશનની કલમ ૫ અVુસાર ડiટસ એ|ુકશન
મોડમાં પીએચ.ડ.નો Bો°ામ ચલાવી નહ શકાય તેવી iપટતા કરવામાં આવી છે .
ુિનવિસટ ઓડનાસમાં પીએચ.ડ.ના Bો°ામનો કોઈ મોડ દશા વવામાં આવેલ
નથી.
ુ.t.સી.ના પીએચ.ડ. jગેના ૨૦૦૯ના ર =ુલશ
ે ન બાબતે ુ.t.સી. wારા તેના
તા:-૦૬/૦૭/૨૦૧૫ના

પxથી

iપટતા

કરવામાં

આવેલ

છે

તે

અVુસાર

પીએચ.ડ.ના માગદશક ુિનવિસટ ક ુિનવિસટ સંલ=ન પી.t.કોલેજ/સંiથાના
ર =ુલર ફકLટ મેબર હોવા જોઈએ અને માગદશક ુિનવિસટ ક ુિનવિસટ
સંલ=ન પી.t.કોલેજ/સંiથાના ર =ુલર ફકLટ મેબર ન હોય તો તે ુ.t.સી.ના
પીએચ.ડ. jગેના ૨૦૦૯ના ર =ુલેશનનો ભંગ ગણાશે. આ iપટતાની Rણ
ુિનવિસટના ભવનોના અ}ય83ીઓને, સંલ=ન કોલેજોના આચાય3ીઓને તથા
માય

સંiથાઓના

વડા3ીઓને

અમલ

કરવા

માટ

આ

િવભાગના

તા:-

૨૮/૦૭/૨૦૧૫ના પXરપx wારા કરવામાં આવેલ છે .
ુિનવિસટના

પીએચ.ડ.

jગેના

ઓડનાસની

કલમ

૧૧માં

િવ·ાથઓને

ુ.t.સી.ના પીએચ.ડ. jગેના ૨૦૦૯ના ર =ુલેશનની જોગવાઈઓ અVુસાર
પીએચ.ડ. કર લ છે તેl ુ ં Bમાણપx આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે .
ુિનવિસટ ઓડનાસમાં પીએચ.ડ. Bો°ામના મોડ jગે કોઈ iપટતા ન હોય
તેમજ કટલાંક િવ·ાથઓએ પોતાનો પીએચ.ડ.નો અ\યાસ ુિનવિસટ સંલ=ન
ુ.t. કોલેજોમાં અને ુિનવિસટ માય અVુiનાતક સંશોધન ક³ોમાં ફરજ બRવતાં
માગદશકો હઠળ r ૂણ કર લ છે તેવાં િવ·ાથઓને ુ.t.સી.ના પીએચ.ડ. jગેના
૨૦૦૯ના ર =ુલેશનની જોગવાઈઓ અVુસાર પીએચ.ડ. કર લ છે તેl ુ ં Bમાણપx
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આપlુ ં ક કમ ? તે બાબત પર િવચારણા કરવા બાબત.
RDC સમયે ]ુદા ]ુદા માગદશક3ીઓ પાસેથી ઉપલÖધ જ=યાઓની માXહતી પી.t.
િવભાગ wારા મંગાવી માય Ph.d. માગદશક3ીઓની યાદ અને ઉપલÖધ બેઠકોની
માXહતી પી.t. િવભાગ wારા ભવનને r ૂર પાડવામાં આવે છે .
./ 0
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૩૬

સૌરા ુિનવિસટમાં કોાZટ બેઇઝ કમચારઓની સંZુ ત સહથી તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૮ની

મહકમ-બ

પગાર વધારાની ર]ૂઆત તેમજ તેમની તા.૨૮/૦૫/૨૦૧૮ ની ખાનગી એજસીમાં ાસફર
ન કરવાની ર]ૂઆત મળે લ છે .
ઉપુZ ત બાબત }યાને લઇ ]ુદા]ુદા િવભાગો/ભાવનો/સેટરમાં કામ કરતા કોાZટ બેઇઝ/
િનl ૃત/સેLફ ફાઈનાસ/iકમના કમચારના મહનતાણાના દરમાં વધારો કરવા તથા તેમની
સેવા આઉટસોિસÚગ એજસી મારફત લેવામાં આવે છે તે બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
નeધ:-

૧. કોાZટ બેઇઝના પગાર વધારાની સિમિતએ પોતાના તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૫ના
અહવાલમાં િસડકટને નીચે kુજબની પણ ભલામણ કર લ છે .
"સદર મહનતાણા સંદભ[ અગામી ડસેબર-૨૦૧૭ માં સમી8ા કરવી".
મહકમ

િવભાગના

/બ/૭/૧૧૪૩/૨૦૧૭

તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૬
થી

કોાZટ

ના

પXરપx

બેઈઝ/િનl ૃત/XફZસ

નં.મહકમ
પગાર/સેLફ

ફાઈનાસ/iકમના કમચારઓના તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૧૭% નો વધારો
ઉપરાંત ૦૩ વષ થયે ૫૦૦ &િપયા, ૬ વષ થયે ૧૦૦૦ &િપયા અને ૯ વષ
r ૂણ થયે ૧૫૦૦ &િપયાનો વધારો કરવામાં આવેલ છે .
હાલ કોાZટ બેઈઝ/ XફZસ પગાર/ િનl ૃત/સેLફ ફાઈનાસ/iકમ ના
કમચારઓની યાદ પXરિશટ તરક આ સાથે સામેલ છે .
૨. હાલ ુિનવસટમાં ૧૧ માસના કરાર આધાXરત jદાM ૪૧૨ Mટલો છે Mમાં
સેLફ ફાઈનાસ ધોરણે તથા પXર8ા ~લેસમેટ એડ ટ પર ર iટાફ પે ખાતે
Mમનો ખચ ઉધારવા માં આવે છે તેનો સમાવેશ થાય છે .
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vુજરાત સરકાર wારા િશ8ણ િવભાગના ઠરાવ yમાંક સરય /૧૩૧૧
/૮૬૭૨૪૦/ ખ તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૫ થી 2ુલ ૩૦ જ=યાઓ આઉટ સોસગ થી
ભરવાની મં]ૂર આપેલ છે M અવયે હાલ આ જ=યાની સેવાઓ આઉટ સોિસÚગ
એજસી મારફત લેવામાં આવે છે અને iટ 5ુટર બેનીફટ પણ આપવામાં
આવે છે .
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮ ક cયાર બાદ નવા આવનારા iટાફની સેવા આઉટ સોિસÚગ
એજસી મારફત લેવામાં આવે છે .
કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠનના એકટ ૧૯૫૨ kુજબ ૨૦ ક તેથી વ¬ુ
કમચારઓ કોઈપણ સંiથા માં કાય કરતા હોય તેમVુ ં Bોિવડટ ફંડ કાપlુ ં
ફરtયાત છે . એZટ માં નીચે kુજબ જોગવાઈ છે .
"The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act,1952 is
applicable to any factory / establishment employing 20 or more employees
directly or indirectly through a Contractor. Workers employed in such
establishment are provided the following Social Security benefits undr the
Act:
01

Provident Fund under the Employees provident Fund
Scheme,1952

02

Pension under the Employees Pension Scheme,1995

03

Insurance under the Employees Deposit Linked Insurance
Scheme,1976"

કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠન wારા Ü ૂતકાળ માં ુિનવસટ wારા કોાZટ
બેઇઝ iટાફ Vુ ં Bોિવડટ ફંડ ના કપા ુ ં હોય તે ચાÅુ કરવા jગે નોટસ
પાઠવેલ છે અને તેમણે તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૯ થી ૩૧/૧૨/૨૦૧૬ {ુધીના
સમયગાળા દરયાન ના કોાZટ બેઇઝ iટાફના Bોિવડટ ફંડની સંiથા
ફાળાની રકમ કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠનને જમા કરાવવા Rણ કર લ અને
cયારબાદ તેમણે વખતો વખત આ બાબતે &બ& ક અપીલ wારા તે jગે Sુ ં
કાયવાહ કર લ છે તે જણાવવા Rણ કર લ છે . હાલ આ બાબત કમચાર
ભિવય િનિધ સંગઠન ખાતે પડતર છે .
આ બાબત ુિનવિસટની તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭ ની ફાઈનાસ કમીટ સમ8
kુકવામાં આવેલ Mમાં ઠરાવ નં.૪ થી નીચે kુજબ ઠરાવવા માં આવેલ છે . M
િસડકટની તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૭ની સભાના ઠરાવ નં.૧૪ થી મં]ુર કરવામાં
આવેલ છે .
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" આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ુિનવસટના કોાZટ બેઇઝ iટાફના Bોિવડટ
ફંડનો સંiથા ફાળો જમા કરાવવાનો અ\યાસ કરવા નીચેના xણ સ\યોની
સિમિતની રચના કરવી અને તેનો Xરપોટ આbયા બાદ ફાઈનાસ સિમિતમાં
િવચારણા અથ[ ર]ુ કરવી."
ફાઈનાસ સિમિત wારા િનમાયેલી xણ સ\યોની સિમિતની તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮
ની બેઠકમાં નીચે kુજબ િનણય થયેલ છે .
"રા|ય

સરકાર3ીમાં બોડ /િનગમો/કોપÃર શન

તથા

iવાયત

સંiથાઓમાં

કોાZટના ધોરણે ટ યોર બેઇઝ M જ=યાઓ ભરવામાં આવે તેના પગારમાંથી
E.P.F. ની કપાત કરવા jગે કઈ Bથા અમલમાં છે તે jગે રા|ય
સરકાર3ીના સામાય વહવટ િવભાગ પાસે માગ દશન મેળવlુ"ં .
ઉપરોZત

તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ની

બેઠકમાં

થયેલ

િનણય

kુજબ

મહકમ

િવભાગના તા.૦૮/૦૫/૨૦૧૮ ના પx નં.મહકમ/બ/૬/૧૧૫/૨૦૧૮ થી
િશ8ણ િવભાગ, ગાંધીનગર પાસે માગદશન માંગવામાં આવેલ છે , M
સરકાર3ી ક8ાએ હાલ િવચારાધીન છે . દરયાનમાં તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ની
ફાઈનાસ સિમિતમાં નીચે kુજબની ચચા કરવામાં આવેલ હતી.
બાંધકામ િવભાગમાં િસÉુXરટનો કોાZટ આઉટસોિસÚગ એજસીને આપવામાં
આવેલ Mમાં એજસી કોઈ િસÉુરટ ગાડ V ુ ં Bોિવડટ ફંડ જમા ન કરાવવાના
Xકiસામાં કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠન wારા નોટસ આપવામાં આવેલ અને
વખતો વખત કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠન wારા XહયXરPગ પણ રાખવામાં
આવેલ. તા.૦૫/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠન wારા
સૌરા ુિનવિસટVુ ં બÝક એકાઉટ પણ િસઝ કરવામાં આવેલ બાદમાં આ
સંદભમાં ુિનવિસટ wારા નામદાર vુજરાત હાઇકોટ માં તેમાં iટ મેળવવામાં
આવેલ નામદાર vુજરાત હાઈકોટ માં પણ આ કસ પડતર છે .
તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૮ ની ફાઈનાસ સિમિતની આઇટમ નં.૫ માં નીચે kુજબ
ઠરાવ થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક કમીટના અહવાલની નeધ લેવી.
આથી વ¬ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક ુિનવસટમાં સાઈ િસÉુXરટ wારા
Ü ૂતકાળમાં બRવવામાં આવેલી કામગીરમાં EPF માં જ&ર રકમ જમા ન
કરાવવાના કારણે EPF કચેર wારા તાMતરમાં કરવામાં આવેલ કાયવાહથી M
B:ો ઉપYiથત થયેલ છે તે }યાને લેતા નીચે kુજબ િનણય ઠરાવવામાં આવે
છે .
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૧. ુિનવિસટ ખાતે કોાZટ બેઇઝ

બન શૈ8ણક ફરજ બRવતા (િનl ૃત

િસવાયના) ~લેસમેટ કમચારઓની સેવા આઉટ સોસÞગ એજસી મારફત
લેવી.
૨. હાલ આ કમચારઓને M પગાર મળતો હોય તે અથવા લßુતમ વેતન બે પૈક
M વ¬ુ હોય તે પગાર િનયત કરવો.
૩. ઉપરોZત (૨) માં દશા વેલ `ુકવણામાંથી િનયમાVુસારથી Statutory કપાતો
કરવી અને સંiથા ફાળાની રકમ એજસી મારફત કમચારના EPF ખાતામાં
જમા થાય તે {ુિનિàત કરlુ.ં
૪. કોાZટ બેઇઝ કમચારઓના પગાર {ુધારણા સંબધ
ં ે સદરIુ બાબત પણ
િવચારણામાં લેવી.
૫. ુિનવિસટ ખાતે ફરજ બRવતા કોાZટ બેઇઝ િશ8ણ કમચારઓના
પગારમાંથી EPF એZટની જોગવાઈ અVુસાર આવµયક હોય તો Statutory
Minimumકપાતો કરવી અને સંiથા ફાળાની રકમ ુિનવિસટએ ભોગવવી અને
EPF ખાતામાં તે રકમ જમા થાય તે {ુિનિàત કરlુ.ં
આથી વ¬ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક સદરIુ બાબતનો તાcકાલક અમલ કરવા
િસડકટની બહાલીની અપે8ાએ અમલ કરવો".
કમચાર ભિવય િનિધ સંગઠનને તેમના તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૮ ના પxમાં નીચે
kુજબ Rણ કર લ છે .
Your attention is also invited to provisions of Section 32 of the Civil
Procedure Code where by the undersigned can initiate any of the following
process to enforce to production of summoned records and the attendance of
the responsible persons of the establishment in 7A proceedings:
"32 The Court May compel the attendance of any persons to whom a
summons has been issued under Section 30 and for that purpose may:
(A)
Issue a warrant for arrest
(B)
Attach and sell his property
(C)
Impose a fine upon him (not exceeding Five Thousand
Rupees)
(D)
Order him to furnish security for his appearance and
default commit him to Civil Prison.
સૌરા ુિનવિસટમાં ]ુદા]ુદા િવભાગો/ભવનો/સેટરમાં કામ કરતા કોાZટ
બેઇઝ/સેLફ

ફાઈનાસ/iકમના

કમચારઓની

આઉટસોિસÚગ એજસી મારફત સેવા લેવામાં આવે છે .
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૩૭

નવી વિધત પેશન યોજના jગે (૧) અગાઉ ઘડવામાં આવેલ iટ 5ુટ-૨૨૦ રદ કર

મહકમ-બ

નવેસરથી iટ 5ુટ-૨૨૦ ઘડવા બાબત તથા (૨) નવી વિધત પેશન યોજના હઠળના
કમચારઓ/અિધકારઓને kcૃ ુ-સહ-િનl ૃિn °ે5ુઈટનો લાભ આપવા બાબતે iટ 5ુટ-૨૨૦
A ઘડવા બાબત.
નeધ:-

(૧) vુજરાત સરકાર3ીના નાણાં િવભાગના તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ ના ઠરાવ yમાંક:
નપન-૨૦૦૩-tઓઆઈ-૧૦-પી kુજબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ના રોજથી ક
cયારબાદ િનમુકં પામનાર કમચારઓ/અિધકારઓને (શૈ8ણક અને બન
શૈ8ણક)

નવી

નp કર લ વિધત

પેશન યોજના (New Defined

Contributory Pension Scheme) ફરtયાત રતે લાvુ પડ છે . આ ઠરાવમાં
આ યોજના સંદભ[ કરવામાં આવેલ જોગવાઈઓ દશા વવામાં આવેલ છે .
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આ ુિનવસટમાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ના રોજ ક cયારબાદ િનમુકં પામેલ ક
પામનાર કમચારઓને ઉZત નવી વિધત પેશન યોજના (New Defined
Contributory Pension Scheme) લાvુ પાડવા માટ તા.૦૨/૧૨/૨૦૦૬ ના
રોજ મળે લ સેનેટની ખાસ સભામાં iટ 5ુટ-૨૨૦ નીચેના iવ&પે મં]ુર
કરવામાં આવેલ છે .
Statute-220 (M ઘડવામાં આવેલ છે ) (M હવે રદ કરવાનો થાય છે )
Notwithstanding anything contained elsewhere for the University
employees who has joined the service of this University as a new employee
after 1-4-2005 shall be governed under the New Defined Contribution
Pension Scheme according to the provision of Government Resolution
No.NPN-2004-GOI-10-P Dt.18-3-2005 and as amended by Government of
Gujarat from time to time. For the purpose of this Statute,the provision of
Statute No.159,160,161,162,163,164,165,,165-A,166,167, 167-A,168,169,
170,171, 172,173,218,and 219 be modified accordingly.
ઉપુZ ત iટ 5ુટ મં]ુર કરવા માટ અxેથી

માનનીય 2ુલાિધપિત3ીને

દરખાiત કરવામાં આવેલ છે . આ jગેની છે Lલી Yiથિત kુજબ માનનીય
2ુલાિધપિત3ીના કાયા લયમાંથી તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૨ના પxથી અ°સચવ3ી,
િશ8ણ િવભાગ,ગાંધીનગરનો અભBાય માંગવામાં આવેલ છે .
ઉપરની હકકતે હ]ુ {ુધી ઉZત iટ 5ુટમં]ુર થયેલ નથી. અxેથી તૈયાર
કરવામાં આવેલ ઉપુZ ત iટ 5ુટ-૨૨૦ માં M iટ 5ુટ-૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧,
૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૫-એ, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૭-એ, ૧૬૮, ૧૬૯,
૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૨૧૮ અને ૨૧૯માં તે kુજબ {ુધારા કરવાVુ ં
{ ૂચવવામાં આવેલ છે પરં  ુ આ iટ 5ુટસ તેના હ ુ માટ iવતંxતા ધરાવે છે
અને તેથી તે નવી નp કર લ વિધત પેશન યોજના (New Defined
Contributory Pension Scheme) સાથે {ુસગ
ં ત થુ ં નથી, કારણક ઉZત
iટ 5ુટમાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ પહલા પરં  ુ તા.૧૯/૦૨/૧૯૮૫ {ુધીમાં
ુિનવિસટની

નોકરમાં

ફંડ,°ે5ુઈટ,લોન,jિતમ

જોડાયા
ઉપાડ,

]ૂની

છે .

તેઓ

પેશન

iકમ

માટ

Bોિવડટ

ઈcયાદ

માટ

જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે . તેથી તેમાં નવી વિધત પેશન યોજનાના
સંદભ {ુધારા થઇ શક નહ કારણ ક આ નવી વિધત પેશન યોજના
બલ2ુલ નવા iવ&પની છે Mમાં iતર-૧ (Tier-I) અને iતર-૨ (Tier-II)
kુજબ ફાળાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે
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iતર-૧ માં ફાળો આપવો ફરtયાત છે . જયાર iતર-૨ વૈકLપક અને
કમચારઓના iવિવવેક પર આધાXરત છે . ઉપરાંત iતર-૨ ની પTિત હમણાં
ચાÅુ કરવામાં આવશે નહ તેl ુ ં ઉપુZ ત ઠરાવમાં દશા વવામાં આવેલ છે .
ઉપરની િવગતે તા.૦૨/૧૨/૨૦૦૬ના રોજ મળે લ સેનેટની સભામાં Statute220 M iવ&પે થયેલ છે , તેમાં { ૂચવવામાં આવેલ iટ 5ુટ નં.૧૫૯, ૧૬૦,
૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૫-એ, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૭-એ, ૧૬૮,
૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૨૧૮ અને ૨૧૯ માં {ુધારા કરવા જ&ર
નથી. આથી iટ 5ુટ-૨૨૦ નીચે kુજબ ઘડવાનો રહ.
Statute-220 (M ઘડવાપાx થાય છે )
Notwithstanding anything contained elsewhere for the University
employees both teaching and non-teaching who have joined the service of
this University as a new employee on or after 1-4-2005 shall be governed
under the New Defined Contributory Pension Scheme according to the
provision of Government Resolution No.NPN-2003-GOI-10-P Dt.18-3-2005
and as amended by the Government of Gujarat from time to time.
ઉપરની હકકતે માનનીય 2ુલાિધપિત3ીને મોકલવામાં આવેલ iટ 5ુટ-૨૨૦
રદ કરવાનો થાય અને ઉપર દશા bયા kુજબ iટ 5ુટ-૨૨૦ ઘડવાનો થાય.
(૨) બાદમાં

સરકાર3ીના

નાણા

િવભાગના

તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૭ના

ઠરાવ

yમાંક:નપન-૨૦૦૩-tઓઆઈ-૧૦ -પી થી રા|ય સરકારના નવી વિધત
પેશન યોજના (NPS) હઠળના કમચારઓ/અિધકારઓને kcૃ ુ-સહ-િનl ૃિn
°ે|ુઈટનો લાભ આપવા જોગવાઈ કરવામાં આવેલ છે .
ઉપુZ ત જોગવાઈનો લાભ આ ુિનવસટના શૈ8ણક અને બન શૈ8ણક
કમચારઓ ક Mઓને નવી વિધત પેશન યોજના (NPS) હઠળ િનમુકં
આપવામાં આવેલ છે તેઓને મળવાપાx બને.
આ jગેનો પણ નવો iટ 5ુટ ઘડવાનો રહ M iટ 5ુટ -૨૨૦ A નીચે Bમાણે
ઘડવાનો થાય.
STATUTE 220 A
The employees of this University both teaching and non-teaching
who have joined the service under New Defined Contribution Pension
Schem shall be governed by the Death cum Retirement Gratuity according
to the provision of Government Resolution of Finance Department No.NPN2003-GOI-10-P, Dt.20-10-2017 and as amended by Government of Gujarat
from time to time.
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(૩) આ બાબતે તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ મળે લ િસડકટની સભાના ઠરાવ
નં.૨૪ થી નીચે kુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
" આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ઉપરોZત દશા bયાVુસાર Statute 220
{ુધારવા અને નવા Statute 220 A મં]ુર કરવા સેનેટને ભલામણ કરવી."
./ 0

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

 Statute 220 A *5 к  - - - 9W к .
૩૮

ઓડનસ-૧૮૬ kુજબની બન-શૈ8ણક કમચારઓ માટ ની રચાયેલ જોઇટ કસLટ ટવ

મહકમ-બ

કમીટમાં ઓડનસ-૧૮૬,૨(સી) હઠળ િસડકટના ૩ સ\ય3ીઓ તથા ઓડનસ-૧૮૬ ૨
(ડ) હઠળ સેનેટના ૨ સ\ય3ીઓની િનમુકં કરવા બાબત.
નeધ:-

(૧)

ઓડનસ ૧૮૬- ૨ (સી) માં નીચે kુજબ જોગવાઈ છે .
"Three members of the Syndicate nominated by the Syndicate each of
whom shall function for a period of one years"

(૨)

ઓડનસ ૧૮૬- ૨ (ડ) માં નીચે kુજબ જોગવાઈ છે .
"Two members of the Senet (Not being members of the Syndicate)
niminated by the Syndicate each of whom shall funcation for a priod of
one year"

(૩)

આ િનમુકં જોગવાઈ kુજબ એક વષ rુરતી છે .

(૪)

ગત વષ દરયાન નીચે kુજબના સ\ય3ીઓની િનુYZત કરવામાં આવેલ.
к '(V

- - '(V

(૧) 3ી M.પી.Miવાની

(૧) ડો. {ુભાષ ડ.મોર

(૨) 3ી હરદ વિસPહ RડR

(૨) ડો. રાMશ કાલરયા

(૩) 3ી અિનુ}ધિસPહ પઢયાર
./ 0

* . - 1- к L:<e NN-  .89: ( - ~ .: .

૩૯

3ી દાનેવારયા અને અય િવુ}ધ સૌરા ુિનવિસટ SCA No.3615/2014 ના `ુકાદા સંદભ[

મહકમ-બ

સરકાર3ીના િશ8ણ િવભાગના તા.૧૧-૦૬-૨૦૧૮ નો પx નં.સરય/૨૩૧૭/૧૪૪/ખ-૨ jગે
િવચારણા કરવા બાબત.
:-

(1)

ઉZત પxમાં જણાવવામાં આવેલ છે ક

નામદાર હાઇકોટ માં દાખલ થયેલ

SCA No.3615/2014 3ી દાનેવારયા િવુT સૌરા ુિનવસટના કસમાં
તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૭ના
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`ુકાદા

અવયે

િવભાગના

સરખા

yમાંકના

તા.૧૫/૦૧/૨૦૧૮ના પxથી 3ી દાનેવારયાને `ુકવુ ં કરવા જણાવેલ હુ.ં
3ી દાનેવારયાને `ુકવુ ં ન કરતા કટ ~ટ દાખલ થયેલ છે .
ુિનવિસટના Xહસાબો જોતા ુિનવસટ પાસે ૩૧ માચ ૨૦૧૭ ના રોજ
r ૂણ થતા વષના jતે નીચે kુજબની રકમની બચત હોવાVુ ં જણાયેલ છે .
к

N]

&.૨,૩૨,૭૯,૫૯,૯૪૧

રોકાણ

&.૩૬,૯૧,૯૫,૮૬૯.૧૩

વણ-વપરાયેલી રા|ય સરકારની iપેિશયલ °ાટ

&. ૪,૨૨,૮૦,૦૬૮.૭૧

ડપોઝીટ

&.૨,૭૩,૯૪,૩૫,૮૭૮.૮૪ 2ુલ
તથા Xહસાબોનો વ¬ુ અ\યાસ કરતા એ પણ }યાને આવેલ છે ક IncomeExpenditure

Account

Bમાણે નીચે kુજબના પેશન તથા °ે|ુઈટ

`ુકવવામાં આવેલ છે .
(1)

Office Administrative Staff

Rs.3001143

(2)

Examination Staff

Rs.46625

(3)
(4)

P.G. Department Administrative Staff Rs.110748
Salary
Library Staff
Rs.0

(5)

Health Centre

Rs.0

ુિનવસટ wારા આ જ=યા રા|ય સરકારની પરવાનગી િવના ભર લ છે . Mથી
3ી દાનેવારયા તથા અયોને પેશન સXહતના તમામ લાભો ુિનવિસટએ
`ુકવવાના થાય એlુ ં અગાઉ પણ િવભાગના તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ના પxથી
જણાવવામાં આવેલ હુ.ં Mનો આપની ુિનવિસટ wારા આજ Xદન {ુધી
અમલ કરવામાં આવેલ નથી. આથી િવભાગ wારા 3ી દાનેવારયા તથા
અયોને નામદાર હાઇકોટ ના `ુકાદા kુજબ ુિનવિસટ wારા જ `ુકવુ ં કરવા
આદ શ કરવામાં આવે છે Mનો અમલ Xદન-૩ માં કરને અxે િવભાગને Rણ
જણાવેલ છે .
આ કાયા લય wારા

િશ8ણ િવભાગના તા.૧૫-૦૧-૨૦૧૮ ના પxના સંદભ[

તથા નામદાર vુજરાત હાઇકોટ ના `ુકાદા સંદભ[ જ&ર મં]ૂર આપવા િશ8ણ
િવભાગ/ઉ5ચ િશ8ણ કિમ:રની કચેર,ગાંધીનગરને ઘણી જ દરખાiતો
કરવામાં આવેલ છે પરં  ુ સરકાર3ી તરફથી મં]ૂર મળે લ નથી.
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આ બાબત ુિનવિસટની િસડકટની તા.૧૩-૦૩-૨૦૧૮ની સભામાં િવચારણા
માટ kુકવામાં આવતા તેમાં નીચે kુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
ઠરાવ નં.૨૫
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક કમચારઓને િનl ૃિતના લાભો આપવા માટની
કોઈ જોગવાઈ ુિનવિસટ પાસે ન હોય અને જોગવાઈ થઇ શક તેમ પણ ન
હોય માન. રા|ય સરકાર3ીને rુનઃ િવચારણા માટ દરખાiત કરવી".
ઉપુZ ત ઠરાવના સંદભ[ પણ દરખાiત કરવામાં આવેલ પરં  ુ સરકાર3ી
તફથી આ બાબતે મં]ૂર મળે લ નથી.
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૪૦
મહકમ-અ

ુિનવિસટના ]ુદા ]ુદા અVુiનાતક ભવનોમાં ૧૧ માસ માટ કરાર આધાXરત આસીiટટ
Bોફસર તરક ફરજ

બRવતા અ}યાપકોની kુદત zેક આપી ૧૧ માસ માટ લંબાવી

આ~યાની માનનીય 2ુલપિત3ીના કાયને બહાલી આપવા બાબત.
( નeધ : &

અi:к() *



)*




૧

yT h 6W /

yT 9*N  . х

х

હતલ પટોળયા

મનોિવÄાન

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯

૨

યશવંત હરાણી

પxકારcવ

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯

૩

Xફનલ ક5છ

કડાશા

તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૮

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ થી
તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૯

૪

હના બગડા

ફામસી

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮

તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ થી
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯

૫

િBયા પટલ

ફામસી

તા.૧૭/૦૪/૨૦૧૮

તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૮ થી
તા.૧૯/૦૩/૨૦૧૯

૬

Xકરણ `ુડાસમા

બાયોસાયસ

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮

તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮ થી
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯

૭

િમતલભાઈ

બાયોસાયસ

તા.૧૪/૦૫/૨૦૧૮

કનેરયા

તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૮ થી
તા.૨૦/૦૪/૨૦૧૯

ુિનવિસટના ઉપર દશાવેલ ભવનોમાં ૧૧ માસ માટ કરાર આધાXરત આસીiટટ Bોફસર
તરક ફરજ બRવતા

અ}યાપક3ીઓની kુદત zેક આપી ૧૧ માસ માટ લંબાવી આપેલ

છે .)
./ 0
./

* . - 1- к  .89: ( * L:e  к - N9 .: .

f* 0

* . - 1- к ? к .E .= g<c < 11

 < к  h< / NT к <

9*N  _ .: c gE&

к .
૪૧

બાહય પર8ાના િવ·ાથઓએ પર8ા આપતા પહલા ભર લ પર8ાVુ ં ફોમ રદ કરવા માંગતા

પર8ા

હોય છે , તેમજ બાહય પર8ાના િવ·ાથઓએ આપેલ પર8ા બાદ બાહય પર8ાVુ ં

બાહય

રti શન રદ કરવા માંગતા હોય છે ,Mની સં¯યા હાલમાં ુબ વધતી જતી હોય છે , અને આ
કામગીર સમય મયા દામાં r ૂણ ન થાય તેવા સમયે તેઓ અય અ\યાસમાં Bવેશ મેળવી
શકતા ન હોવાથી િવ·ાથઓ તાcકાલક રti શન રદ કરવા ર]ુઆતો કરતા હોય છે , આ
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કામગીર અય િવભાગો સાથે સંકળાયેલી હોવાથી તેમજ િવધાથઓની વધતી જતી સં¯યાને
કારને આ કામગીર કવામાં િવલંબ થતો હોય છે . બાહય પર8ાના રti શન રદ કરવાની
કામગીર િવના kુLયે કરવામાં આવે છે , આ િવભાગની તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ની નeધ ઉપરના
માન.2ુલપિત3ીના આદ શ ઉપર બાહય પર8ાના િવ·ાથઓના રti શન રદ કરવા માટ ની
ફ &.૫૦૦/-નp કરવાની બાબત ઉપર િવચારણા કરવા jગે.
./ 0

* . - 1- к L:<e NN ., .28/06/2018 * <я

}  :[ Ec<    * 56 к .
૪૨

Bોિવઝનલ એલીtબીલીટ સટફકટમાં માક શીટ વેરફકશન jગે તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૮ રોજ

પર8ા સેલ

માન.2ુલપિત3ી, માન.2ુલસચવ3ી, તથા િસડકટ સ\યો3ીઓ તથા આચાય3ીઓની એક
મીટ$ગ મળે લ તે અવયે એક કિમટની રચના કરવામાં આવેલ અને તે કિમટની મીટ$ગ
ુ તે M ભલામણો કર લ છે તેના
તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૮ના રોજ મળે લ હતી. તે કિમXટ એ સવા Vમ
પર િવચારણા કરવા jગે.
./ 0

* . - 1- к L:<e NN к   ¤, .01/06/2018 

<я }- 9 ?  y¥

.* 1 અ - 2 *56 к  અ - અ NN< .,

.28/06/2018 * <я }  :[ Ec<    * 56 к .
( <:-

к   .01/06/2018

 9W< :E ш "16" к . /- -9

1- )
૪૩
મહકમ-બ

િસiટમ એtનીયર ડો.પી.એન.ગોiવામી તથા અય ૯ આમ 2ુલ મળને ૧૦ એડહોક
કમચારઓની િનમુકં િનયિમત કરવી ક કમ ? તે jગે િવચારણા કરવા બાબત.
૧. ડો.પી.એન.ગોiવામીનો તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૮, ૨૫/૦૫/૨૦૧૮ અને ૨૬/૦૫/૨૦૧૮ના
પxથી તેમની જ=યા ૧૯૯૪ માં પેકજ યોજના માં સમાિવટ થયેલ છે તેમ જણાવી
તેમની સેવા િવિનયિમત કરવા ર]ૂઆત કર લ છે .
તcકાલીન સમયે ૧૯૯૩ માં ુિનવિસટ wારા અમાય જ=યા પર કર લ ભરતી સંદભ[
િશ8ણ િવભાગ wારા એક કમીટ અxે આવેલ, કિમટ સમ8 ુિનવસટ wારા ઉભી કર લ
જ=યાઓ પૈક ભરાયેલ ૩૯ જ=યાઓVુ ં લીiટ આપવામાં આવેલ M પXરિશઠ તરક આ
સાથે સામેલ છે . આ લીiટમાં ડો. પી.એન.ગોiવામીનો સમાવેશ થયેલ નથી.
પેકજ યોજનાના તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪ના ઠરાવમાં ુિનવસટ wારા ઉભી કર લ ૩૯
જ=યાઓ િનયિમત કર ખાલી રહલ ૪૪ જ=યાઓ રદ કર લ.
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કો~ુટર સેટરની િસiટમ એtનીયરની જ=યા સરકાર3ી એ મં]ૂર કર લ હતી,
પરં  ુ તે જ=યા ઉપર િનયમ kુજબની ભરતી BXyયા કયા વગર એડહોક ઘોરણે ડો.
પી.એન.ગોiવામીની િનમુકં થયેલ હતી.
૨. ડો.પી.એન.ગોiવામી ઉપરાંત અય ૯ એડહોક ધોરણે ભરતી BXyયા વગર િનમુકં
પામેલ કમચારઓની િનમુકં jગે પણ િવચારણા કરવા રહ. ઉપર kુજબના એડહોક
ધોરણે િનમુકં પામેલ ૧૦ કમચારઓની િનમુકં િનયિમત કરવા jગે સરકાર3ી
ક8ાએ અવાર નવાર દરખાiત કરવામાં આવેલ છે . Mના નામો નીચે kુજબ છે .
૧) ડો. પી.એન. ગોiવામી
૨) 3ી એસ.સી.ભ¾
૩) ડો. સી.એમ. કાનાબાર
૪) 3ી ડ.એસ.પંડoા
૫) 3ી આઈ.t.ઝાલા
૬) 3ી બી.બી. વાંક
૭) 3ી એસ.એમ.bયાસ
૮) 3ી એસ.ડ. વાઘેલા
૯) 3ી એન.બી.કપાસી
૧૦) 3ી આર.એમ.જોશી
૩. િસડકટની તા.૩૧/૦૫/૨૦૧૪ની સભાના ઠરાવ નં.૧૯ થી નીચે kુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક એડહોક ધોરણે તથા નામદાર ઇડiયલ
Öુનલના એવોડ kુજબ િનમુકં પામેલા િવિવધ કમચારઓને સહાVુÜ ૂિત તથા
માનવતાના ધોરણે િનયિમત કરવા રા|ય સરકાર3ીને ભલામણ કરવી.
આથી વ¬ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક જ&ર જણાય તો સરકાર3ી ક8ાએ &બ&
ર]ૂઆત માટ િસડકટ સ\યોVુ ં Bિતિનિધ મંડળ મોકલlુ.ં "
૪. એડહોક ધોરણે ભરતી BXyયા વગર તથા સેટઅપમાં જ=યા ન હોય છતાં પણ ભરતી
કર લ હોય તેવા Xકiસામાં રા|ય સરકાર3ી wારા િનl ૃિnના લાભો ુિનવસટ wારા
` ૂકવવા તેl ુ ં iપટ પણે જણાવેલ છે અને ુિનવિસટ ફંડમાંથી િનl ૃિn,પેશન સXહતના
તમામ લાભો ` ૂકવવા નો B: ઉપYiથત થશે.
૫. સાતમાં પગાર પંચના લાભો મં]ુર કરતા ઠરાવમાં એડહોક ભરાયેલ જ=યાઓ માટ
સાતમાં પગાર પંચનો લાભ મં]ુર કરવામાં આવેલ નથી અને જણાવવામાં આવેલ છે ક
એડહોક ધોરણે ભર લી જ=યાઓ jગે અલગથી iપટતા કર દરખાiત કરવાની રહશે.
આ સંદભ[ ુિનવસટ wારા તા.૧૬/૩/૨૦૧૮ના રોજ િશ8ણ િવભાગને દરખાiત
કરવામાં આવેલ છે M હાલ સરકાર3ી ક8ાએ િવચારાધીન છે .
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૬. તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ મળે લી iáટની કિમટની બેઠકની કાયવાહ નeધ માં
જણાbયા kુજબ ુિનવસટ wારા એડહોક ધોરણે િનમુકં પામેલ કમચારઓની
િવગતવાર દરખાiત તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૮ ના પxથી કરવામાં આવેલ છે . M હાલ
સરકાર3ી ક8ાએ િવચારાધીન છે . પx પXરિશઠ તરક સામેલ છે .
૭. સાતમાં પગારપંચના લાભો મં]ૂર કરતા ઠરાવની શરત નં.૯ તથા ૧૧ નીચે kુજબ છે .
(9) ` к w *56 к * . -9 яV : 
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૮. આમ, રા|ય સરકાર3ીની મં]ૂર r ૂવ[ જો ઉપરોZત જ=યાઓ ુિનવિસટ wારા િવિનયિમત
કરવામાં આવે તો રtiાર/સંબિં ધત અિધકારની જવાબદાર ઉપYiથત થાય તેમ હોય
તેમ જ ુિનવિસટ નાણાકય બોજ ઉઠાવવાનો B: ઉપYiથત થાય તેમ હોય રા|ય
સરકારની મં]ૂર અથ[ સમ° બાબત મોકલવાની રહ.
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Bachelor of Design નાં (૧) B.P.D., (૨) B.C.D., (૩) B.I.D. અને (૪) B.F.D. નવા
અ\યાસyમ બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
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* અi[( < .  ) * ккя h 6W _ к * .u.*
નં.િસડકટ/૧૯/૨૦૧૮
સૌરા ુિનવિસટ કાયાલય,
ુિનવિસટ કપસ, ુિનવિસટ રોડ,
રાજકોટ-૫
તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૮
Bિત,
િસડકટના સવ[ સ\ય3ીઓ તરફ...
નકલ રવાના::-૧. માન.2ુલપિત3ી/માન.2ુલસચવ3ીના jગત સચવ3ી.
૨. એકડિ મક ઓXફસર3ી.
૩. પર8ા િનયામક3ી.
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