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સૌરાષ્ટ્ર

યુનિવનસિટી

નસન્ડડકેટિી

માહે

િવેમ્બર-૨૦૨૦િી

નસન્ડડકેટિી

સામાડર્

સભા

તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦િે ગુરૂવારિા રોજ બપોરિાાં ૦૨:૩૦ કલાકે, સેિેટ હોલ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી
કાર્ાાલર્, યુનિવનસિટી કેમ્પસ, યુનિવનસિટી રોડ, રાજકોટ ખાતે મળે લ, જેમાાં સભ્ર્શ્રીઓિી હાજરી િીચે
પ્રમાણે હતી.

સભ્યશ્રીન ુંુ િામ

ક્રમ

હાજર/ગેરહાજર

૧.

ડૉ. િીનતિ પેથાણી-કુલપનતશ્રી

હાજર

૨.

ડૉ. નવજર્ દે સાણી-ઉપકુલપનતશ્રી

હાજર

૩.

ઉચ્ચ નિક્ષણ કનમશ્નરશ્રી

ગે રહાજર

૪.

નિર્ામકશ્રી, ટેકિીકલ નિક્ષણ

ગે રહાજર

૫.

નિર્ામકશ્રી, આરોગ્ર્ અિે તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી નિક્ષણ

ગે રહાજર

૬.

નપ્ર. ડૉ. ધરમભાઇ ડી. કાાંબલીર્ા

હાજર

૭.

નપ્ર. ડૉ. નવજર્ભાઈ કે. પટેલ

હાજર

૮.

ડૉ. મેહુલભાઈ પી. રૂપાણી

હાજર

૯.

ડૉ. ભાનવિભાઈ એસ. કોઠારી

હાજર

૧૦.

ડૉ. પ્રતાપનસિંહ એલ. ચૌહાણ

હાજર

૧૧.

શ્રી હરદે વનસિંહ ડી. જાડેજા

હાજર

૧૨.

ડૉ. ગીરીિભાઈ સી. ભીમાણી

હાજર

૧૩.

ડૉ. િેહલભાઈ સી. શુકલ

હાજર

૧૪.

ડૉ.અનિરૂદ્ધનસિંહ પઢીર્ાર

હાજર

૧૫.

ડૉ. નવમલભાઈ પરમાર

હાજર

૧૬.

ડૉ. ભરતભાઈ રામાનુજ

હાજર

૧૭.

શ્રી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકરીર્ા

હાજર

૧૮.

ડૉ. પ્રનવણનસિંહ આર. ચૌહાણ

હાજર

૧૯.

ડૉ. િીતાબેિ ઉદાણી

હાજર

-: કાયયવાહી િોંધ :ુ ાઈ પટેલિે સવે નસન્ડડકેટ સભ્ર્શ્રીઓ દ્વારા ૦૨
સભાિી િરૂઆતમાાં પ ૂવા મુખ્ર્માંત્રી સ્વ. કેશભ
મીિીટનુ ાં મૌિ પાડી શ્રદ્ધાાંજલલ અપાવામાાં આવેલ.
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ત્ર્ારબાદ

IQACિાાં

ડાર્રે ક્ટરશ્રીએ

આગામી

સમર્માાં

આવિાર

NAAC

Pear

Team

યુનિવનસિટીિી મુલાકાતે આવિાર છે તે અંગે નવસ્ત ૃત માહહતી આપેલ.
૧
નસન્ડડકેટ

નસન્ડડકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦િી મીિીટ્સ માંજૂર કરવા બાબત.

ુ બિા
આથીઠરાવવામાું આવે છે કે, નસન્ડિકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦િી મીિીટ્સ િીચે મજ
ુ ારા સાથે મુંજૂર કરવામાું આવી અિે માિ.કુ લપનતશ્રીએ તેિા પર સહી કરી.
સધ
ઠરાવ ક્રમાુંક : ૧૩
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, ભારતીય ગ્રહમાલલકા સુંગઠિ સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી કેમ્પસ પર
કઈ રીતે નવકાસ કરવા માુંગે છે તે અંગે િવી સ્પષ્ટ્ટ પ્રપોજલ મુંગાવવી.
ઠરાવ ક્રમાુંક : ૨૨
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી કેમ્પસ ઉપર ૬૬ કે.વી. સબસ્ટેશિ
સ્થાનપત કરવા માટે પી.જી.વી.સી.એલ. પાસેથી િવી સ્પષ્ટ્ટ પ્રપોજલ મુંગાવવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, ઉપયક્ય ુ ત સુંદભે િીચે મજ
ુ બિાું સભ્યશ્રીઓિી
આથી વધમ
કનમટીિી રચિા કરવી.

૨
નસન્ડડકેટ

૧. િૉ.મેહુલભાઈ રૂપાણી

૨. િૉ. ગીરીશભાઈ ભીમાણી

૪. િૉ. ધરમભાઈ કાુંબલીયા

૫. િૉ. પ્રવીણનસિંહ ચૌહાણ.

૩. િૉ. િેહલભાઈ શક્ુ લ

નસન્ડડકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦િી સભામાાં થર્ેલ ઠરાવો અિે કાર્ાાલર્ે લીધેલ પગલાિાાં
અહેવાલિી િોંધ લેવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે નસન્ડિકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦િી સભામાું થયેલ ઠરાવો અિે
કાયાયલયે લીધેલ પગલાિાું અહેવાલિી િોંધ લેવામાું આવી.
(િોંધ:

કાયાયલયે લીધેલ પગલાિાું અહેવાલિી િોંધ પરરનશષ્ટ્ટ "૦૧" તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૩

માિ.મુખ્ર્માંત્રી એપ્રેડટીસિીપ ર્ોજિામાાં કામગીરી કરતાાં કમાચારીઓિા ભારત સરકારશ્રીિા

મહેકમ-બ

તા૨૫/૦૯/૨૦૧૯િા ગેઝેટ મુજબ માિકુલપનતશ્રી દ્વારા મહેિતાણામાાં વધારો કરવામાાં આવેલ છે .
માિકુલપનતશ્રીિા કાર્ાિે બહાલી આપવા બાબત.
િોંધ:

૧ નિક્ષણ નવભાગિા તા૨૦/૦૪/૨૦૧૮િા કચેરી આદે િ મુજબ સ્િાતક, ડીપ્લોમા તેમજ
ડીપ્લોમાથી િીચેિી પદવી ધરાવિાર ઉમેદવારોિે એપ્રેડટીસિીપ ર્ોજિા હેઠળ
આવરી લઇ `૬૦૦૦/-નુ ાં સ્ટાઈપેડડ મળિાર છે .ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્િાતકિે
`૩૦૦૦/-, ડીપ્લોમા ઉમેદવારિે `૨૦૦૦/- અિે હડપ્લોમાથી િીચેિાિે `૧૫૦૦/સ્ટાઈપેડડ આપવામાાં આવે છે . જેમાાં ભારત સરકારશ્રીિો વધારાિો `૧૫૦૦/- િો
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હહસ્સો તેમજ જે તે એકમ `૧૫૦૦/- થી `૩૦૦૦/- સુધીિો હહસ્સો ઉમેરી પ્રત્ર્ેક
એપ્રેડટીસ ઉમેદવારિે લધુતમ પ્રનતમાસ `૬૦૦૦/- ચુકવામાાં આવે છે .
૨ ધી ગેઝેટ ઓફ ઇન્ડડર્ાિા મુદ્દા િાં.૫(૧)માાં એપ્રેડટીસિા હફક્સ વેતિમાાં િીચે મુજબ
સુધારો કરવામાાં આવેલ છે .
- ધોરણ-૫ થી ધોરણ-૯ પાસ

-

` ૫૦૦૦/-

- ધોરણ-૧૦ પાસ

-

`૬૦૦૦/-

- ધોરણ-૧૨ પાસ

-

`૭૦૦૦/-

- રાષ્ટ્રીર્ અથવા રાજ્ર્ પ્રમાણપનત્રત

-

`૭૦૦૦/-

- ડીપ્લોમાાં પાસ (વ્ર્વસાનર્ક)

-

`૭૦૦૦/-

- ડીપ્લોમાાં પાસ (સ્રીમ)

-

`૮૦૦૦/-

- સ્િાતક

-

`૯૦૦૦/-

૩ હાલ એપ્રેડટીસિીપ ર્ોજિા હેઠળ નિમણુકાં પામેલ પટાવાળાિે `૬૦૦૦/- અિે ક્લાકા
િે `૮૧૯૦/- ચુકવવામાાં આવે છે કેડર સરકારશ્રી, રાજર્ સરકારશ્રી દ્વારા જે રકમ
ચુક્વવામાાં આવે છે તે ઉપરાતિી રકમ યુનિવસીટીિા "પહરક્ષા ટે મ્પરરી સ્ટાફ પે"
ખાતે પાડવામાાં આવે છે .
૪ એપ્રેન્ડટસિીપ ર્ોજિા હેઠળ નિમણ ૂક પામેલા પટાવાળા િે `૬૦૦૦/- અિે ક્લાકા િે
`૯૦૦૦/- મુજબ માિ.કુલપનતશ્રીિા આદે િ અનુસાર તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦થી પગાર
વધારો અમલમાાં મ ૂકવામાાં આવેલ છે .
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, માિ.કુ લપનતશ્રીિાું ઉપયક્ય ુ ત કાયયિે બહાલી આપવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, માિ.મખ્
ુ યમુંત્રી એપ્રેડટીસશીપ યોજિા અંતગયત
આથી વધમ
મહેિતાણામાું વધારો કરવા બદલ રાજ્ય સરકારશ્રીિે અલભિુંદિ પાઠવવા.
૪

યુનિવસીટીિાાં કુલસલચવિી નિમણુકાં અંગેિા નિક્ષણ નવભાગિા તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯િાાં પત્ર અડવર્ે

મહેકમ-બ

સ્ટેચ્યુટ-૧૩૯ તથા સ્ટેચ્યુટ-૧૪૨ માાં કરવા પાત્ર સુધારાિી બાબત સેિેટિી સભા દ્વારા પુિઃ
નવચારણા અથે પરત કરતા આ બાબતે નવચારણા કરવા બાબત.
િોંધ:

૧ નિક્ષણ

નવભાગિા

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮િાાં

પહરપત્ર

ક્રમાાંક:પગર/૧૨૦૮/

/૩૬૬૨/પરત ફાઈલ/ખ-૨ થી રજીસ્રારિી જગ્ર્ા ૫ (પાાંચ) વર્ાિા ટેડર્ોર બેઇઝ
મુજબ ભરવાિી રહે છે .
૨ નિક્ષણ નવભાગિાાં તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯ સરખા પત્ર ક્રમાાંક થી રજીસ્રારિી જગ્ર્ા સત્વરે
ભરવા તથા આ અંગે યુનિવસીટીિાાં એક્ટ/ સ્ટે ચ્યુટમાાં સુધારો કરવાપાત્ર હોર્ તે
કરવા સુચિા આપવામાાં આવેલ છે જે અડવર્ે સ્ટે ચ્યુટ-૧૩૯ તથા સ્ટે ચ્યુટ-૧૪૨ માાં
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કરવા પત્ર સુધારા નસડડીકેટિી તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯િી સભામાાં રજુ કરે લ જેમાાં ઠરાવ
ક્રમાાંક:૨૬ થી કરવા પાત્ર સુધારાિે બહાલી આપવામાાં આવેલ છે .
૩ બાદમાાં સીડડીકેટિાાં આ ઠરાવ અડવર્ે સેિેટિી તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૦ િી સભામાાં રજુ
થર્ેલ જેમાાં ઠરાવ ક્રમાાંક:૬ થી િીચે મુજબ ઠરાવ થર્ેલ છે .

"સેિેટિી આ સભા આથી ઠરાવે છે કે સ્ટે ચ્યુટ-૧૩૯ તથા સ્ટે ચ્યુટ -૧૪૨ મુજબ સુધારો
માંજુર કરવો."

ુ તે રીફરબેક કરવામાાં આવ્ર્ો.
ચચાા નવચારણાિે અંતે સદરહુ ાં પ્રસ્તાવ સવાાનમ
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, યનુ િવસીટીિાું કુ લસલચવિી નિમણક
ુંુ અંગે િા નશક્ષણ
નવભાગિા તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯િાું પત્ર અડવયે સ્ટેચ્યટુ -૧૩૯માું વરણી સનમનતમાું તેમજ પાુંચ વર્ય
ુ લ સમયે પણ સવે નસન્ડિકેટ સભ્યશ્રીઓિો સમાવેશ કરવો અિે રાજ્ય સરકારશ્રીિે
પછી રીડયઅ
ુ ારવા સેિેટિે ભલામણ કરવી.
ભલામણ કરવી, ઉપયક્ય ુ ત સ્ટેચ્ય ૂટ સધ
(િોંધ:

ુ ારા
તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૦ િી સેિેટમાું સ્ટેચ્યટુ -૧૩૯ તથા સ્ટેચ્યટુ -૧૪૨ માું કરવાપાત્ર સધ
સાથે

રજુ

થયેલ

સ્ટે ચ્યટુ -૧૩૯

તથા

સ્ટેચ્યટુ -૧૪૨

તથા

નશક્ષણ

નવભાગિા

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૮ તથા તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૯િાું પત્રો પરરનશષ્ટ્ઠ “૦૨” તરીકે આ સાથે સામેલ
છે .)
૫

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ સ્સ્થત કોમ્પ્યુટર સાર્ડસ ભવિિા અધ્ર્ક્ષશ્રી તથા કોમ્પ્યુટર સાર્ડસ

એકેડેનમક

નવર્ર્િી અભ્ર્ાસ સનમનતિા ચેરમેિશ્રી દ્વારા AICTE ડયુ હદલ્હીિા પત્રાાંક AB/MCA/2020-21 તા.
૩-૭-૨૦૨૦િા પત્રાનુસાર િૈક્ષલણક વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ થી M.C.A.િા અભ્ર્ાસક્રમિો સમર્ગાળો
(અવધી) ત્રણ વર્ાિે બદલે બે વર્ા કરવા તેમજ તેિા પ્રવેિ માટે િવા લાર્કાતિા ધોરણો
સ ૂચવેલ છે .
તદ્દઅડવર્ે ચેરમેિશ્રીિી ભલામણ અિે M.C.A. હડપાટા મેડટિા અધ્ર્ક્ષશ્રી ડો.સી.કે. કુાંભારણા
દ્વારા M.C.A.અભ્ર્ાસક્રમિો િવો સુધારે લ અભ્ર્ાસક્રમ તથા ઓહડિિડસ /રે ગ્યુલેિિ નવગેરે િૈક્ષલણક
વર્ા ૨૦૨૦-૨૧થી અમલમાાં આવે તે રીતે માિ.કુલપનતશ્રીએ અનધકાર માંડળોિી બહાલીિી
અપેક્ષાએ માંજુર કરે લ છે .માિ.કુલપનતશ્રીિાાં ઉક્ત બહાલીિાાં કાર્ાિી િોંધ લેવા બાબત
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, માિ.કુ લપનતશ્રીિાું ઉપયક્ય ુ ત કાયયિે બહાલી આપવી.
(િોંધ:

ઉક્ત AICTE ડય ુ રદલ્હીિા પત્રાુંક AB/MCA/2020-21 સોફ્ટ કોપી આ સાથે પરરનશષ્ટ્ટ “૦૩”
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૬
ઓહડટ

એ.જી.ઓહડટ

રાજકોટ

તરફથી

આવેલ

ડેપ્યુટી

એકાઉડટડટ

જિરલ

(AMG-II)

િો

તા.૩૦/૯/૨૦૨૦ િો પત્ર અડવર્ે અગાઉ આપણી યુનિ. નુ ાં વર્ા ૨૦૧૪-૧૮ સુધીનુ ાં થીમ બેઇઝ
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ઓડીટ “Functioning of the Saurashtra University” નિર્ાક હેઠળ થઈ ગર્ેલ છે /પ ૂણા થર્ેલ છે .
પત્રમાાં જણાવ્ર્ા અનુસાર ડ્રાફ્ટ રીપોટા હજુ સુધી તૈર્ાર થર્ેલ િથી અિે ડ્રાફ્ટ રીપોટા માાં વર્ા
૨૦૧૯/૨૦ ઉમેરવાિી જરૂરીર્ાત છે જેથી એ.જી.િા સક્ષમ સતામાંડળે વર્ા ૨૦૧૫-૧૬ થી ૨૦૧૯૨૦ સુધીિા સમર્ માટે ડ્રાફ્ટ રીપોટા માાં સુધારો કરવાનુ ાં િક્કી કરે લ છે . આ કાર્ા માટે શ્રી
એિ.આર.વમાા સીિીર્ર ઓડીટ ઓહફસરિી નિમણુકાં કરવામાાં આવેલ છે કે જે ઓડીટ કવેરીિો
ડેટા ઈલેક્રોનિક માધ્ર્મથી મેળવિે, અિે જ્ર્ાાં જરૂર જણાર્ ત્ર્ાાં યુનિ. િી માંજુરીથી યુનિ. િા જુદા
જુદા નવભાગો તથા કોલેજોિી મુલાકાત લેિે. જેથી માહહતી સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ િકે.
નસડડીકેટિી તા.૧૪/૮/૨૦૧૯ િાાં ઠરાવ ક્રમાાંક -૦૬ અડવર્ે િીચે મુજબ ઠરાવ થર્ેલ છે :“આથી વધુમાાં ઠરાવવામાાં આવે છે કે ભનવષ્ટ્ર્માાં એ.જી. ઓફીસ તરફથી થીમ બેઈઝ ઓડીટ
માાંગણી આવે તો બાબત નસડડીકેટમાાં રજુ કર્ાા બાદ ઓડીટ કાર્ાવાહીિી સાંમતી આપવી.”
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટી અંતગયત એકેિને મક ઓિીટ અિે
રહસાબ/ઓિીટિી વ્યવસ્થા હોવાથી થીમ બેઈઝ ઓિીટ અંગે હાલ પ ૂરતી જરૂરીયાત જણાતી િ
હોય જેથી સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટીિી ઓિીટ અંગે િી જે વ્યવસ્થા છે તે હાલ યથાવત રાખવી.
૭

નસડડીકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ િી સભાિા ઠરાવ ક્રમાાંક ૦૮ મુજબ જે ઉમેદવારે યુજીસી

મહેકમ-અ િોમ્સા/સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી દ્વારા નિર્ત કરે લ લાર્કાતિા ધોરણ મુજબ પીએચ.ડી./િેટ/સ્લેટ
પસાર કરે લ િ હોર્ અિે તેમિી વરણી સનમનત દ્વારા નિમણ ૂક કરવા માટે ભલામણ કરે લ હોર્ તો
તેમિી આગમી નસડડીકેટમાાં સમીક્ષા કર્ાા બાદ જ નિમણ ૂક પત્ર આપવા અંગે નવચારણા કરવા
બાબત.
િોંધ:

૧ યુનિવનસિટી સ્સ્થત જુદા જુદા અનુસ્િાતક ભવિમાાં ૧૧ માસ કરાર આધાહરત
આસીસ્ટડટ પ્રોફેસરિા તા.૧૬/૦૯/૨૦૨૦ થી તા. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦

દરમ્ર્ાિ

ર્ોજાર્ેલ વોક ઇિ ઈડટરવ્યુમાાં પીએચ.ડી./ િેટ/સ્લેટ િી પદવી ધરાવતા િ હોર્
તેવા ઉમેદવારોિી પસાંદગી વરણી સનમનત દ્વારા કરવામાાં આવેલ છે જે અંગે
નસડડીકેટિી તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ િી સભામાાં થર્ેલ ઠરાવ અનુસાર આ બાબત
આગામી નસડડીકેટમાાં સમીક્ષા કર્ાા બાદ નિમણકાં ૂ પત્ર આપવા તેમ ઠરાવેલ છે .
૨ િીચે મુજબિી નવગતે છ ભવિોમા ર્ોજાર્ેલ વોક ઇિ ઈડટરવ્યુિી વરણી સનમનત
દ્વારા પીએચ.ડી./િેટ/સ્લેટ િી પદવી ધરાવતા િ હોર્ તેવા ઉમેદવારોિી પસાંદગી
કરવા ભલામણ કરવામાાં આવેલ છે .
Sr.
NO.

Name of the
Department

Number
of Post

1

Mathematics

04

Date of the
Walk in
Interview
16-9-2020

2

Bio-Technology

02

22-9-2020

Name of the selected
Candidate without
Ph.D/ NET/ SET
1. Badiyani Sanket M.
2. Parmar Anil D.
1. Kavan Andhariya

Name of
the
Degree
M.Phil
M.Phil
M.Sc/
M.Phil
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આથી

3

Electronics

02

21-9-2020

4

Statistics

03

25-9-2020

5
6

Journalism
MSW

02
04

19-9-2020
25-9-2020

ઠરાવવામાું

આવે

છે

કે,

ગલણતશાસ્ત્ર,

1.Jatin Savaliya
2. Ankit Siddhpara
1. Kachhi Fenal R.
2.Rank Disha
1. Jitendra Radadiya
1.Darshanaben
Chavda

બાયોટેક્િોલોજી,

M.Sc
M.Sc
M.Phil
M.Phil
M.Phil
MSW

પત્રકારરત્વ

અિે

એમ.એસ.િબ્લલ્ય.ુ અનસ્ુ િાતક ભવિિાું ઉપયક્ય ુ ત ઉમેદવારો માટે વરણી સનમનતએ કરે લ ભલામણ
િામુંજૂર કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, ઈલેક્રોિીક્સ તેમજ આંકિાશાસ્ત્ર અનસ્ુ િાતક
આથી વધમ
ભવિિાું ઉપયક્ય ુ ત ઉમેદવારો માટે વરણી સનમનતએ કરે લ ભલામણ મુંજુર કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, અનસ્ુ િાતક ભવિોમાું ખાલી રહેતી જગ્યા માટે ફરીથી
આથી વધમ
ુ બિી પિ
ુ ઃજાહેરાત આપી પ્રરક્રયા હાથ ધરવી.
અગાઉિી જાહેરાત મજ
(િોંધ:

ુ ાર ઉપર મજ
ુ બિા
મહેકમ નવભાગિી તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૦િી િોંધ પર મળે લ આદે શાનસ
ક્રમ ૧ થી ૬ પરિા ભવિોિા અધ્યક્ષશ્રીઓ પાસેથી સ્પષ્ટ્ટતા મુંગાવવામાું આવેલ છે . જે
પરરનશષ્ટ્ટ “૦૪” તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૮

હહસાબ નવભાગિી તા. ૧૧.૦૫.૨૦૨૦િી િોંધમાાં મળે લ આદે િાનુસાર GST યુનિવનસિટીિી કઈ કઈ

હહસાબ

આવક પર લાગે તથા કેટલા ટકા લાગે તે આ સાથે એિેક્ષર – ૧ મુજબ જે આવકો પર GST લાગુ
પડે છે તે Taxable આવક દિાાવેલ છે તથા જેિા પર હાલમાાં યુનિવનસિટી દ્વારા

GST લાગુ

પાડવામાાં આવેલ િથી તે અંગે નિષ્ટ્ણાત CA િો પણ અલભપ્રાર્ મેળવેલ છે તેમિા અલભપ્રાર્
મુજબિી આ ૧૩ આઈટમ િીચે મુજબ છે .
SR. NO.

DETIAL

EFFECTIVE DATE

RATE

1

Guest House Rent

01/07/2017

18%

2

Seminar Hall Rent

01/07/2017

18%

3

Breakagee Charges (Damage)

01/07/2017

18%

4

Scrapes Sales

01/07/2017

18%

5

Additional Affi.Fee.

01/07/2017

18%

6

Aff. Application Pro.Fee

01/07/2017

18%

7

Affiliation Fee

01/07/2017

18%

8

Election Registration Fee

01/07/2017

18%

9

Indoor / Outdoor Stadium Member Fee

01/07/2017

18%

10

P.G. Affiliation Fee

01/07/2017

18%

11

Tender Fee

01/07/2017

18%

12

Gymnasium Member Fee

01/07/2017

18%

13

Publication Income (Discount)

01/07/2017

18%
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એિેક્ષર- ૨ મુજબ જે આવકો પર GST લેવામાાં આવે છે . તે આવક દિાાવેલ છે .
એિેક્ષર – ૩ મુજબ જે આવકો પર GST Exempted છે તે આવક દિાાવેલ છે .
ઉપયુક્ત નવગતે એિેક્ષર ૧ મુજબ યુનિવનસિટીમાાં થતી આવકો પર GST લાગુ પાડવા અંગે
અિે કર્ા સમર્થી
GST લાગ ુ પાિવો તે અંગે તા.૦૧.૧૦.૨૦૨૦િી નસડિીકેટમાું ઠરાવ ક્રમાુંક ૧૨થી પ ૂખ્ત
નવચારણા કયાય બાદ આગામી નસડિીકે ટમાું મ ૂકવાન ુંુ ઠરાવ થયેલ છે જે બાબત આગામી નસડિીકેટમાું
ુ વા આદે શાથે.
નિણયયાથે મક
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, GST યનુ િવનસિટીિી કઈ કઈ આવક પર લાગે તથા કેટલા ટકા
લાગે તે અંગે ફાઈિાડસ કનમટીિા સભ્યશ્રીઓિી કનમટીિી રચિા કરવી.
૯

તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૯ િી િોંધમાાં પ્રાપ્ત આદે િ અનુસાર પ્રાર્ોલગક પરીક્ષાિા મહેિતાણાિાાં દરો

પરીક્ષા-૨

વધારવા અંગે નવચારણા કરવા અંગેિી કનમટીિી મીટીંગ તા.૧૬/૦૭/૨૦૨૦ િાાં રોજ બપોરે
૦૧:૦૦ કલાકે સીડડીકેટ રૂમમાાં મળે લ સભા રારા નવિર્િ નવદ્યાિાખાિાાં મિોનવજ્ઞાિ નવર્ર્િાાં
પ્રાર્ોલગક પરીક્ષાિા મહેિતાણાિાાં દરો વધારવા સ ૂચવેલ છે . તે બાબત નવચારણા કરવા ગત
સીડડીકેટિી તા. ૦૧/૧૦/૨૦૨૦ િી સામાડર્ સભાિા ઠરાવ િાંબર -૧૦ માાં ઠરાવવામાાં આવેલ છે
કે “નવિર્િ નવદ્યાિાખાિાાં મિોનવજ્ઞાિ નવર્ર્િા પ્રાર્ોલગક પરીક્ષાિા મહેિતાણાિા દરો વધારવા
સાંદભા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી અિે અડર્ યુનિવસીટીિા દરો અિે પરીક્ષા ફી અંગે પુખ્ત નવચારણા
કર્ાા બાદ ફરી આગામી સીડડીકેટમાાં રજુ કરવુ.ાં ”
ુ ત્વી રાખવી.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, ઉપયક્ય ુ ત બાબત હાલ મલ
(િોંધ:

આ બાબતે મિોનવજ્ઞાિ નવર્યિા ચેરમેિશ્રી એ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ િા રોજ રજુ કરે લ
ત્રણ યનુ િવસીટીિા દરન ુંુ કોષ્ટ્ટક અને તેિા આધારે પરીક્ષા ફીિાું દર સરહતન ુંુ બિાવેલ
કોષ્ટ્ટક પરરનશષ્ટ્ટ “૦૫” તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૦

યુનિવનસિટી દ્વારા ર્ોજવામાાં આવતી નસન્ડડકેટ સભા તેમજ અડર્ સભામાાં નસન્ડડકેટ સભ્ર્શ્રી

નસન્ડડકેટ

ઓિલાઈિ હાજરી આપે ત્ર્ારે નસન્ડડકેટ સભ્ર્શ્રીિે સીહટિંગ એલાઉડસ ચ ૂકવવા અંગે નવચારણા
કરવા બાબત.
િોંધ:

સીહટિંગ એલાઉડસ અંગે િીચે મુજબ ઠરાવ થર્ેલ છે .
૧. નસન્ડડકેટ સભાિી તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬િા ઠરાવ ક્રમાાંક: ૩૪
“આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે ખાંડેલવાલ સનમનત દ્વારા આપવામાાં આવેલ
અહેવાલ સ્વીકારી તે યુ.જી.સી. િોમ્સા અનુસાર નસડડીકેટ અિે વરણી સનમનતમાાં સભ્ર્ોિે
એક મીટીંગ માટે ˆ૩૦૦૦/- અિે એક હદવસમાાં એક કરતા વધુ મીટીંગ હોર્ તો મહત્તમ
ˆ૫૦૦૦/- સીહટિંગ એલાઉડસ ચ ૂકવવુ.ાં ”
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૨. નસન્ડડકેટ સભાિી તા.૦૫/૨૦/૨૦૨૦િા ઠરાવ ક્રમાાંક: ૦૧િા ઠરાવ ક્રમાાંક: ૧૯
”આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે બાાંધકામ સનમનત, ફાર્િાડસ સનમનત, EDAC, EDIC
સનમનતમાાં નસન્ડડકેટ સભ્ર્ સનમનતિા સભ્ર્ તરીકે હાજરી આપે ત્ર્ારે સીહટિંગ એલાઉડસ
રૂપે પ્રનત સભા ˆ૧૦૦૦/- સીહટિંગ એલાઉડસ તરીકે મહેિતાણુ ાં ચ ૂકવવુ.”ાં
૩. ઉપરોક્ત ઠરાવોિે ધ્ર્ાિે લઈ ઠરાવમાાં ઓિલાઈિ મીટીંગ મળ્ર્ે સીહટિંગ એલાઉડસ
ચુકવવાિી સ્પષ્ટ્ટતા િ હોર્, જેથી ઓહડટ સમર્ે ક્વેરી આવતા ઓિલાઈિ મળે લ
સભામાાં સીહટિંગ એલાઉડસ ચ ૂકવવા નવચારણા કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, નસન્ડિકેટ સભ્યશ્રીઓિે નસન્ડિકેટ અિે વરણી સનમનતમાું એક
મીટીંગ માટે ˆ૩૦૦૦/- અિે એક રદવસમાું એક કરતા વધ ુ મીટીંગ હોય તો મહત્તમ ˆ૫૦૦૦/અિે બાુંધકામ સનમનત, ફાયિાડસ સનમનત, EDAC, EDIC સનમનતમાું પ્રનત સભા ˆ૧૦૦૦/- નસન્ડિકેટ
સભ્ય સનમનતિા સભ્ય તરીકે ઓિલાઈિ/ઓફલાઈિ હાજરી આપે ત્યારે સીરટિંગ એલાઉડસ તરીકે
મહેિતાણુંુ ચ ૂકવવ.ુંુ
૧૧

વેકરીર્ા હદવ્ર્ાબેિ અિોકભાઈએ એમ.કોમ. સેમ-૧ થી ૪ ડીસેમ્બર-૨૦૧૪ થી એપ્રીલ-૨૦૧૮ િા

પરીક્ષા-૩

અિે એલએલ.બી. સેમ-૧ થી ૬ િવેમ્બર-૨૦૧૬ થી માચા-૨૦૧૯ િા રોજ પાસ કરે લ છે . જેથી
વેકરીર્ા હદવ્ર્ાબેિ અિોકભાઈએ એકી સાથે બે ડીગ્રી સાથે લેતા બેમાાંથી એક ડીગ્રી રદ કરવાિી
હોવાથી નવદ્યાથીિીએ એમ.કોમનુ ાં પહરણામ રદ્દિી અરજી આવતા તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦િી િોંધમ ાં
આપેલ સાહેબશ્રીિા આદે િ અડવર્ે એમ.કોમ.નુ ાં પહરમાણ રદ્દ કરવાનુ ાં થાર્ છે .
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, વેકરીયા રદવ્યાબેિ અશોકભાઈન ુંુ એમ.કોમ.ન ુંુ પરરમાણ રદ્દ
કરવ.ુંુ
(િોંધ:

ઉપયક્ય ુ ત બાબત પરરનશષ્ટ્ટ “૦૬” તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૨

એકેડેનમક કાઉસ્ડસલ તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦િી સભાિા ઠરાવ–૦૨, નસન્ડડકેટ તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦િી

જોડાણ

સભાિા ઠરાવ િાં. ૧૮ (૨) થી નવચારણામાાં મુકવામાાં આવેલ. જે અડવર્ે માત્ર કોલેજિા એક વર્ાન ુ ાં
ચાલુ જોડાણ આપવા રાજ્ર્ સરકારશ્રીિે ભલામણ કરવા ઠરાવ થર્ેલ છે . વધુમાાં થર્ેલ ઠરાવિી
બાબત નસન્ડડકેટમાાં નવચારણા થર્ેલ િથી. તે પરત્વે નવચારણા થવા બાબત.
એકેડેનમક કાઉસ્ડસલ તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦િી સભાિા ઠરાવ ભાગ – ૦૨
“આથી વધુમાાં ઠરાવવામાાં આવે છે કે કોલેજમાાં ફરજ બજાવતા િૈક્ષલણક સ્ટાફ એક થી વધુ
કોલેજોમાાં િૈક્ષલણક માડર્તા ધરાવતા હોર્ ફરજ બજાવતા હોઈ તો તેવા અધ્ર્ાપકએ કઈ
કોલેજમાાં નવનધવત નિમણુકાં મેળવેલ છે તેમજ ફરજ બજાવે છે તેિી નવગતો માંગાવવી અિે તે
પરત્વે જે કોલેજમાાં અધ્ર્ાપકએ નવનધવત નિમણુકાં મેળવેલ િ હોર્ તેવી કોલેજિે પ્રનત અધ્ર્ાપક
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ˆ૧,૦૦,૦૦૦/-િો દાંડ કરવો અિે જો કોલેજ દાંડિી રકમ ભરપાઈ િ કરે તો જોડણ રદ્દ કરવાિી
કાર્ાવાહી હાથ ધરવા નસન્ડડકેટિે ભલામણ કરવી.
આથી વધુમાાં ઠરાવવામાાં આવે છે કે જે કોલેજમાાં આચાર્ાિી નિર્નમત નિમણુકાં થર્ેલ િથી
તેવી કોલેજોએ આચાર્ાિો વધારાિો હવાલો અડર્ અધ્ર્ાપકિે સોંપી તેિી જાણ યુનિવનસિટીિે
કરવા નસન્ડડકેટિે ભલામણ કરવી.
આથી વધુમાાં ઠરાવવામાાં આવે છે કે કોલેજિી બાર્ફકે િિ પ્રહક્રર્ાિી ફીિી જોગવાઈિો
ઓડીિડસ- ૧૪૪ (૩) ટેબલ (૪) રદ્દ કરવા નસન્ડડકેટિે ભલામણ કરવી.”
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, માડય સુંસ્થામાું અધ્યાપક તરીકે નિમણક
ું ૂ મળે લ હોય,
માડયતા પ્રાપ્ત અધ્યાપક હોય તેમજ અડય સુંસ્થામાુંથી કુ લસલચવશ્રી સમક્ષ રાજીિામ ુંુ આપેલ િ
હોય તો બીજી સુંસ્થામાું અધ્યાપક તરીકે જોિાવા માટેિી પ ૂવય મુંજૂરી િ આપવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, સુંસ્થા દ્વારા સ્ટાફિી િીમ્નખ
ુ આપતી વખતે જે તે
આથી વધમ
અધ્યાપકન ુંુ િામ અડય સુંસ્થા સાથે જોિાયેલ છે કે િરહ? તે ચકાસવ ુંુ તેમજ જો અધ્યાપક દ્વારા
મારહતી છુપાવવામાું આવે તો અધ્યાપકિે આનથિક દું િ પાુંચ હજાર કરવો તથા તેિી શૈક્ષલણક
માડયતા રદ કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે જે કોલેજમાું આચાયયિી નિયનમત નિમણક
આથી વધમ
ુંુ થયેલ િથી
તેવી કોલેજોએ આચાયયિો વધારાિો હવાલો અડય અધ્યાપકિે સોંપી તેિી જાણ યનુ િવનસિટીિે
કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે કોલેજિી બાયફકે શિ પ્રરક્રયાિી ફીિી જોગવાઈિો
આથી વધમ
ઓિીિડસ- ૧૪૪ (૩) ટેબલ (૪) રદ્દ કરવા સેિેટિે ભલામણ કરવી.
(િોંધ:

નસડિીકેટ તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦ િી સભાિા ઠરાવ િું.૧૮ (૨) પરરનશષ્ટ્ટ “૦૭” તરીકે આ સાથે
સામેલ છે .)

૧૩
જોડાણ

રસ્ટીશ્રી, શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ રસ્ટ સાંચાલલત - હહરભાઈ િરભેરામ

શુકલ બી.એડ

કોલેજ- રાજકોટ સાંલગ્િ બી.હડઝાઈિ અભ્ર્ાસક્રમ િરુ કરવા નસન્ડડકેટિી તા.૧૪/૦૮/૧૯િી
સભાિા ઠરાવ ક્રમાાંક : ૫૩ થી વર્ા : ૨૦૨૦-૨૧ માટે જોડાણ આપવામાાં આવેલ છે . જે અતગાત
રસ્ટ દ્વારા તા.૩-૧૨-૨૦૧૯ િા પત્રથી નિર્ત ફી તેમજ રસ્ટિા ઠરાવથી એક કોલેજમાાંથી બે
કોલેજિી બાર્ફકે િિ

કરવાિી અરજી અડવર્ે યુનિવસીટી દ્વારા એલ.આઈ.સી. નિયુસ્ક્ત કરવામાાં

આવેલ.જે સ્થાનિક તપાસ સનમનતિો અહેવાલિે ધ્ર્ાિે લઈ તથા યુનિવસીટી દ્વારા નિર્ત થર્ેલ
િરતોનુ ાં પહરપાલિ કરવાિી િરતે માિ.કુલપનત દ્વારા

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી ઓડીિડસ -૧૮૪

અડવર્ે મળે લ સત્તા મુજબ એકેડેનમક કાઉસ્ડસલ અિે સીડડીકેટિી બહાલીિી અપેક્ષાએ સાંલગ્િ
કોલેજિા બી.ડીઝાઇિિા િવા અભ્ર્ાસક્રમિી કૉલેજ તરીકે બાર્ફકે િિ કર્ાાિા કાર્ાિે બહાલી
આપવા બાબત.
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મ ૂળ કૉલેજ

બાયફકે શિથી િામાલભધાિ

શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ રસ્ટ ૧, શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ રસ્ટ
સાંચાલલત-શ્રી હહરભાઈ િરભેિકાં ર શુક્લ સાંચાલલત- શ્રી હહરભાઈ િરભેિકાં ર શુક્લ બી.એડ.
બી.એડ. કોલેજ,

કોલેજ,

સરિામુાં : હહલ વ્યુ ક્લબ સામે, ઈશ્વહરર્ા
મેઈિ

રોડ,

બાલાજી

વેફર

પાછળ,

કાલાવડ રોડ, રાજકોટ

સરિામુાં : હહલ વ્યુ ક્લબ સામે, ઈશ્વહરર્ા મેઈિરોડ,
બાલાજી વેફર પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ
૨. શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ રસ્ટ
સાંચાલલત- ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇિ
સરિામુાં : શ્રી એચ. એિ. શુક્લ કોલેજ, િેરી િાં -૩
વૈિાલી િગર, રૈ ર્ા રોડ, રાજકોટ 281-2440478

આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, માિ.કુ લપનતશ્રીિાું ઉપયક્ય ુ ત કાયયિે બહાલી આપવી.
૧૪
હહસાબ

ફાઈિાડસ કનમહટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ
માંજુર કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, ફાઈિાડસ કનમરટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી
ભલામણો અિે કાયયવાહી િોંધ મુંજુર કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, અનસ્ુ િાતક ભવિોમાું ચાલતા સેલ્ફ ફાઈિાડસ
આથી વધમ
ુ બિાું સભ્યશ્રીઓિી સનમનતિી રચિા
કોર્યિા ખચય તેમજ આવક-જાવકિાું રહસાબો અંગે િીચે મજ
કરવી.
૧. િૉ. મેહુલભાઈ રૂપાણી

૨. િૉ. િેહલભાઈ શક્ુ લ

૩. િૉ. ગીરીશભાઈ ભીમાણી

૪. િૉ. પ્રતાપનસિંહ ચૌહાણ

૫. િૉ. ભાનવિભાઈ કોઠારી

૬. િૉ. ધરમભાઇ કાુંબલીયા

(િોંધ :

ફાઈિાડસ કનમરટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ “૦૮”
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૫
પી.જી.ટી.

બી.યુ.ટી. કનમહટિી તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ
માંજુર કરવા બાબત.

આર.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, બી.ય.ુ ટી. કનમરટિી તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી
ભલામણો અિે કાયયવાહી િોંધ મુંજુર કરવી.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, અિામત િીનત/રોસ્ટર ક્રમાુંક અંગે િા ૨૦૧૨િાું
આથી વધમ
ુ બિી કનમટીિી રચિા કરવી.
પરરપત્રિી ચકાસણી કરવા અંગે િીચે મજ
Page 11 of 16

૧. િૉ. િેહલભાઈ શક્ુ લ

૨. િૉ. ભાનવિભાઈ કોઠારી

૩. િૉ. ગીરીશભાઈ ભીમાણી

ુ
૪. િૉ. ભરતભાઈ રામાનજ

૫. શ્રી હરદે વનસિંહ જાિેજા

૬. િૉ. િીદત્તભાઈ બારોટ

ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, DMLTિી કોલેજોિે િીિ કનમટીમાું લઇ જોિાણ
આથી વધમ
અંગેિી આગળિી કાયયવાહી હાથ ધરવી તેમજ િીિ કનમટીિી મીટીંગ બોલાવવી.
(િોંધ :

બી.ય.ુ ટી. કનમરટિી તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ "૦૯"
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૬
એકેડેનમક

એકેડેનમક કાઉસ્ડસલિી તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ
માંજુર કરવા બાબત.
એકેડેનમક કાઉસ્ડસલિા ઠરાવ ક્રમાાંક :
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,
૩૦,૩૨,૩૩,૩૪,૩૫,૩૬,૩૭,૩૮,૩૯,૪૦,૪૧,૪૨,૪૩,૪૪,૪૫,૪૬,૪૭,૪૮,૪૯,૫૦,૫૨,૫૩ અિે ૫૪
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે એકેિેનમક કાઉન્ડસલિી તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦િી સભાિાું ઉપર
ુ બિા ઠરાવો/ભલામણો મુંજુર કરવા.
મજ
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે એકેિેનમક કાઉન્ડસલિી તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦િી સભાિાું
આથી વધમ
ુ બિા આઈટમ વાઈઝ ઠરાવો પરરનશષ્ટ્ટ તરીકે આ સાથે સામેલ છે .
ઉપર મજ
(િોંધ :

એકેડેનમક કાઉસ્ડસલિી તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ
"૧૦" તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૭

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિી તાજેતરમાાં લેવાર્ેલ પીએચ.ડી. પ્રવેિ પરીક્ષા-૨૦૨૦ અંતગાત ડી.આર.સી.

પી.જી.ટી.

દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવેલ નવદ્યાથીઓનુ ાં નસડડીકેટ સમક્ષ ફાઈિલ પ્રેઝડટે િિ થર્ા બાદ જ

આર.

ફાઈિલ મેરીટ લીસ્ટ બહાર પાડી પીએચ.ડી. રજીસ્રેિિ કરવા બાબત.
તાજેતરમાાં પીએચ.ડી. તથા મેરીટ પ્રવેિ પરીક્ષામાાં ઉતીણા થર્ેલ નવદ્યાથીઓ
ડી.આર.સી.માાં ભાગ લેિાર છે . ડી.આર.સી. દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવે તે તમમાાં નવદ્યાથીઓિી
ગુણવતા સારી રીતે જળવાઈ રહે અિે રીસચાન ુ ાં સ્તર ઊંચુ ાં આવે તે માટે તમામ નસડડીકેટ સભ્ર્ો
તથા એકેડેનમક કાઉડસીલિા સભ્ર્ોિી નવિાંતી છે કે ડી.આર.સી. દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવેલ
તમામ નવદ્યાથીઓનુ ાં નસડડીકેટ સમક્ષ પ્રેઝડટે િિ કરવામાાં આવે જેમાાં પ્રનતહદિ કુલ ૨૦
નવદ્યાથીઓિે સાાંજે ૪:૦૦ થી ૬:૦૦ બોલાવવામાાં આવે અિે ત્ર્ાર બાદ જ મેરીટ લીસ્ટ જાહેર કરી
અિે તેઓનુ ાં પીએચ.ડી.રજીસ્રે િિ કરવામાાં આવે.
યુ.જી.સી.િા રે ગ્યુલેિિમાાં આ અંગે કોઈ જોગવાઈ િથી
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નસડડીકેટિા સભ્ર્ોિી રજૂઆત અડવર્ે ડી.આર.સી.દ્વારા પસાંદ કરવામાાં આવેલ
તમામ નવદ્યાથીઓનુ ાં નસડડીકેટ સમક્ષ પ્રેઝડટે િિ કરવમાાં આવે અિે ત્ર્ાર બાદજ ફાઈિલ મેરીટ
લીસ્ટ જાહેર કરવુાં તે બાબતોિે ધ્ર્ાિે રાખી આગામી નસડડીકેટમાાં મુકવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, નવદ્યાથીન ુંુ મેરીટ માડય રાખવ ુંુ તેમજ રજીસ્રે શિિી છૂટ
આપવી. િીસેમ્બર માસથી પ્રથમ અિે ત ૃનતય શનિવારે ૪ થી ૬ દરમ્યાિ નવદ્યાથીન ુંુ સુંશોધિ
સમાજ ઉપયોગી બિે તે અંગેિી ચચાય અંગે વીસ વીસિી સુંખ્યામાું નવદ્યાથીિે બોલાવવા.
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, ઉપયક્ય ુ ત કામગીરી પી.જી.ટી.આર. નવભાગિે સોપવી.
આથી વધમ
ુ ાું ઠરાવવામાું આવે છે કે, પીએચ.િી. પ્રવેશ ૨૦૨૦િી કામગીરી ખબ
ુ સારી રીતે
આથી વધમ
સમય મયાયદામાું પ ૂણય કરવા બદલ પી.જી.ટી.આર. નવભાગિે અલભિુંદિ પાઠવવા.
૧૮
બાાંધકામ

એસ્ટેટ કનમહટિી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ માંજુર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, એસ્ટેટ કનમરટિી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી
ુ બિાું સધ
ુ ારા સાથે મુંજુર કરવી.
ભલામણો અિે કાયયવાહી િોંધ િીચે મજ
ઠરાવ ક્રમાુંક:૧૩
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, પારકિંગ શેિિી કામગીરી માટેિો િીટેઇલ પ્લાિ તથા િીટેઇલ
એસ્ટીમેડટ ખચય રૂ. ૩૦ લાખિી મયાયદામાું મુંજુર કરવા તથા ટેડિર કરવ.ુંુ
(િોંધ:

એસ્ટેટ કનમરટિી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ "૧૧"
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૧૯
બાાંધકામ

એસ્ટેટ કનમહટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ માંજુર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, એસ્ટેટ કનમરટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી
ભલામણો અિે કાયયવાહી િોંધ મુંજુર કરવી.
(િોંધ:

એસ્ટેટ કનમરટિી તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ "૧૨"
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૨૦

નિક્ષણ નવદ્યાિાખાિા ડીિશ્રીિા તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૯િા પત્રથી યુનિવનસિટીમાાં જોડાણિી િરતો

જોડાણ

અનુસાર મુકવામાાં આવેલ એફ.ડી.આર વ્ર્ાજ સહીત યુનિવનસિટીમાાં જમા છે . જે કોનવડ-૧૯િે
ધ્ર્ાિે લઈ જૂિી રીસીપ્ટ વ્ર્ાજ સહીત કોલેજિે પરત કરવા અિે તેિી સામે કોલેજ દ્વારા િવી
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એફ.ડી.આર.િી િકલ જમા કરાવવાિી તેમજ વ્ર્ાજિી રકમ કોલેજિે તેિા રોજીંદા ખચામાાં
ઉપર્ોગ કરી િકે તેવી રજૂઆત પર નવચારણા કરવા બાબત.
િોંધ:-

૧ નિક્ષણ નવભાગિા ક્રમાાંક : ર્જિ/૧૦૨૦૦૧-/(૨૮)ખ.-૧, તા.૦૬/૦૭/૨૦૦૨
૨(અ)૩ મુજબ જે અભ્ર્ાસક્રમિી જોડાણ માટે મુકેલ એફ.ડી.આર. તે અભ્ર્ાસક્રમનુ ાં
જોડાણ કાર્મીમાાં પહરવનતિત િ થાર્ ત્ર્ાાં સુધી હફક્સ ડીપોઝીટ વ્ર્ાજ સહીત રીડયુ
કરવાિી જોગવાઈ છે .
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, ઉપયક્ય ુ ત બાબતિી િોંધ લેવી.

(િોંધ :

નશક્ષણ નવદ્યાશાખાિા િીિશ્રીિા તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૯િો પત્ર પરરનશષ્ટ્ટ “૧૩” તરીકે આ
સાથે સામેલ છે .)

૨૧

ડૉ. મેહુલભાઈ રૂપાણી, ડીિ ઓફ સાર્ડસ ફેકલ્ટીિો તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦િો પત્ર સૌરાષ્ટ્ર

પરીક્ષા-૫

યુનિવનસિટીિાાં માિ.કુલપનતશ્રીિે લખેલ પત્રમાાં સૌરાષ્ટ્રિાાં સાંત પરમ પ ૂજિીર્ આદરણીર્ શ્રી
રમેિભાઈ ઓઝા (ભાઈશ્રી) તથા ઈિરોિાાં ચેરમેિ ડૉ. કે. નિવાિિે ડૉક્ટર ઓફ લીટરે ચર
(D.Lit.)િી માિદ્દ પદવી આપવા અંગે તા.૦૨/૧૧/૨૦૨૦િી િોંધ પર માિ.કુલપનતશ્રીિાાં
આદે િ મુજબ નવચારણા કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, સૌરાષ્ટ્રિાું સુંત પરમ પ ૂજિીય આદરણીય શ્રી રમેશભાઈ
ઓઝા (ભાઈશ્રી) તથા ઈશરોિાું ચેરમેિ િૉ. કે. નશવાિિે તેમજ સભ્યશ્રી િૉ.ગીરીશભાઈ
ુ ાઈ પટેલિે મરણોત્તર, િૉ. િેહલભાઈ શક્ુ લએ આનશર્ભાઈ ચૌહાણિે,
ભીમાણીએ સ્વ.કેશભ
િૉ.ધરમભાઈ કાુંબલીયાએ રકરીટભાઈ ગણાત્રા અિે િૉ. નવજયભાઈ પટેલે શ્રીભાણદે વજીિે િૉક્ટર
ઓફ લીટરે ચર (D.Lit.)િી માિદ્દ પદવી આપવા તેમજ આ નસવાયિા િામોિી ચચાય માટે િીચે
ુ બિી કનમટીિી રચિા કરવી જેમાું નસન્ડિકેટ સભ્યશ્રીઓ, સૌરાષ્ટ્ર યનુ િવનસિટીિાું તજજ્ઞો તેમજ
મજ
રાજ્ય સરકારિા તજજ્ઞોિી કનમટીિી રચિા કરવી. નવશ્વમાું જેમન ુંુ બહુ જ મોટુંુ િામ છે જે ઓ
ભારતિે લીિ કરે છે તેઓિા સુંભનવત િામો ઉમેરવા અિે તેિી કનમટીમાું ચચાય કરવી. આ
અંગે િી માિ. કુ લપનતશ્રીિે સતા આપવી.
૧. િૉ. મેહલ
ુ ભાઈ રૂપાણી

૨. િૉ. િેહલભાઈ શક્ુ લ

૪. િૉ. નવમલભાઈ પરમાર

૫. િૉ. િીદત્તભાઈ બારોટ

(િોંધ :
૨૨
હહસાબ

૩. િૉ. ભાનવિભાઈ કોઠારી

ઉપયક્ય ુ ત બાબત પરરનશષ્ટ્ટ “૧૪” તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

ફાઈિાડસ કનમહટિી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦િાાં રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો અિે કાર્ાવાહી િોંધ
માંજુર કરવા બાબત.
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આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, ફાઈિાડસ કનમરટિી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ
સભાિી ભલામણો અિે કાયયવાહી િોંધ મુંજુર કરવી.
(િોંધ :

ફાઈિાડસ કનમરટિી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦િાું રોજ મળે લ સભાિી ભલામણો પરરનશષ્ટ્ટ “૧૫”
તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

૨૩
જોડાણ

શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ રસ્ટ સાંચાલલત - ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ હડઝાઈિ રાજકોટિા રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફાર અંગે આવેલ દરખાસ્ત પરત્વે નવચારણા થવા બાબત,
જુન ુંુ રસ્ટ

િવ ુંુ રસ્ટ કું પિી સ્વરૂપે

શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ

ઓપોચ્યુિ
ું ીટી એજ્યુકેિિ ફાઉડડેિિ સાંચાલલત -

સાંચાલલત - ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ

ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇિ – રાજકોટ

ડીઝાઇિ - રાજકોટ
િોંધ :-

૧. નસડડીકેટ તા.૧૪-૮-૧૯ િી સભાિા ઠરાવ િ.૫૩ થી વર્ા : ૨૦૨૦-૨૧ માટે શ્રી
સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ સાંચાલલત - હહરભાઈ િરભેરામ શુક્લ બી.એડ
કોલેજ-રાજકોટ સાંલગ્િ કોલેજમાાં બી.ડીઝાઇિિો અભ્ર્ાસક્રમ િરુ કરવા ભલામણ
કરવામાાં આવેલ છે .
૨. નસડડીકેટ િી બહાલીિી અપેક્ષાએ શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ સાંચાલલત
- હહરભાઈ િરભેરામ શુક્લ બી.એડ કોલેજ-રાજકોટિે ૨ કોલેજમાાં બાર્ફકે િિ
કરવાિી ભલામણ જોડાણ નવભાગિા પત્ર ક્રમાાંક : જોડાણ/૫/૨૭૧/૨૦૨૦,
તા.૧૯-૬-૨૦૨૦ થી કરવામાાં આવેલ.
૩. સાંસ્થાિા તા.૩-૬-૨૦િા પત્ર મુજબ ક્રમ-૨ થી કરવામાાં આવેલ બાર્ફકે િિ
પૈકી (બ)

કોલેજિા રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફારિી દરખાસ્ત આવેલ અહેવાલથી રસ્ટ ટુ રસ્ટ
ફેરફાર કરવાિી ભલામણ કરે લ છે .

શ્રી સાંકલ્પ સોશ્ર્લ એડડ એજ્યુકેિિ સાંચાલલત ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ ડીઝાઇિ

સરિામુ ાં :- શ્રી એચ.એિ.શુક્લ કોલેજ.િેરી િ.૩, વૈિાલીિગર,રે ર્ા રોડ,રાજકોટ
૪. સ્થાનિક તપાસ સનમનતએ તા.૦૪-૧૧-૨૦૨૦ િા અહેવાલથી રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફાર
કરવાિી ભલામણ કરે લ છે .
૫. સાંસ્થાએ રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફાર અંગે બાહેંધરીઓ આપેલ છે અિે િવા રસ્ટે
નિર્મોનુસાર જમીિ અિે લબલ્ડીંગ આપવાિી બાહેંધરીઓ આપેલ છે .
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૬. બાંિે રસ્ટો વચ્ચે ઠરાવ અનુસાર િવા રસ્ટ દ્વારા ઇન્ડડર્િ ઇડસ્ટીટયુટ ઓફ
ડીઝાઇિ અભ્ર્ાસક્રમનુ ાં સમ્પ ૂણા સાંચાલિ કરિે તેવો ઠરાવ કરે લ છે .
૭. સાંસ્થાએ રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફાર માટે રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- નિર્ત ફી ભરે લ છે .
આથી ઠરાવવામાું આવે છે કે, સુંસ્થાએ રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફાર માટે રૂ.૫,૦૦,૦૦૦/- નિયત
ુ ત્વી રાખવી.
ફી ભરે લ છે . જે માડય રાખવી તેમજ ઉપયક્ય ુ ત બાબત હાલ મલ
(િોંધ :

ઉપયક્ું ુ ત રસ્ટ ટુ રસ્ટ ફેરફારિો અહેવાલ પરરનશષ્ટ્ટ "૧૬" તરીકે આ સાથે સામેલ છે .)

અંતમાું અધ્યક્ષશ્રીિો આભાર માિી સભાન ુંુ કામકાજ પ ૂણય કરવામાું આવેલ.
િાં.નસન્ડડકેટ/૭૫/૨૦૨૦
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કાર્ાાલર્,
યુનિવનસિટી કેમ્પસ, યુનિવનસિટી રોડ,
રાજકોટ-૫
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦
પ્રનત,
નસન્ડડકેટિા સવે સભ્ર્શ્રીઓ તરફ...
િકલ સાદર રવાિા (જાણ સારૂ)::-માિ.કુલપનતશ્રી/માિ.ઉપકુલપનતશ્રી/કુલસલચવશ્રીિા અંગત સલચવશ્રી.
િકલરવાિા (જરૂરી કાયયવાહી અથે)::-૧. સવે નવભાગિા અનધકારીશ્રીઓ તરફ.
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પરિશિષ્ટ
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં શિન્સડકેટ તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦નાાં આઈટિ વાઈઝ ઠિાવ
૧૬ (૨)

આચાર્યશ્રી, શ્રી સ્વામિનારાર્ણ ગુરુકુળ અિરે લી સંચાલલત – શ્રીિતી વસંતબેન

જોડાણ

એન.વ્ર્ાસ હોમિર્ોપેથીક િેડીકલ કોલેજ, અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ િાટે ની
નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
હોમિર્ોપેથી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
દ્વિતીર્ ,ત ૃતીર્, ચતુથય બી.એચ.એિ.એસના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના

બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૪/૬/૨૦૨૦ નો

અહેવાલ તા.૦૯/૬/૨૦૨૦નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .
૨

સીન્ડીકેટ તા.૧૪-૮-૧૯ ના ઠરાવ ન.૫૯ થી કોલેજનુ ં જોડાણ વર્ય :

૩

જે

૪
૫
૬

૨૦૨૦ થી ક્રિશ : રદ કરવાનો ઠરાવ થર્ેલ છે .

અન્વર્ે રાજ્ર્ સરકારશ્રીને તથા આયુર્ મવભાગ - ન્યુ દદલ્હીને

કોલેજનુ ં જોડાણ રદ કરવાની ભલાિણ અત્રેની યુમનવમસટી તરફથી
કરવાિાં આવેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .`

શૈક્ષલણક િાન્ર્તાવાળો - ૫ નો સ્ટાફ છે .યુમનવમસટી િારા અન્ર્ સ્ટાફ િાટે
પ ૂતયતા િંગાવેલ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૮.૦૨૫૬ ચો.િીટર દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, શ્રી સ્વામિનારાર્ણ ગુરુકુળ અિરે લી

સંચાલલત – શ્રીિતી વસંતબેન એન. વ્ર્ાસ હોમિર્ોપેથીક િેડીકલ કોલેજ, અિરે લી
તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ
સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ હોમિર્ોપેથીક મવદ્યાશાખાના દ્વ્રીતીર્,
ત ૃતીર્, ચત ુથય બી.એચ.એિ.એસ.ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની

શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ
જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, લાઈબ્રેરીર્ન અને પી.ટી.આઈ. ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી

પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં
આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી,

િેદાન, જિીન અને િકાન

વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ુ કુળ અિિે લી
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી સ્વાશિનાિાર્ણ ગર

િાંચાલલત – શ્રીિતી વિાંતબેન એન. વ્ર્ાિ હોશિર્ોપેથીક િેડીકલ કોલેજ, અિિે લી

તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ

ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો , સ્થાશનક તપાિ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્
િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ હોશિર્ોપેથીક

ુ ય વષય બી.એચ.એિ.એિ.ના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા. ૧૫શવદ્યાિાખાના દ્વ્રીતીર્, ત ૃતીર્, ચતથ
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્
૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૩)

આચાર્યશ્રી, સોરાષ્ટ્ટ્ર કીડની દરસચય ઇન્સ્ટીટયુટ સંચાલલત - સોરાષ્ટ્ટ્ર પેરા િેડીકલ

જોડાણ

ઇન્સ્ટીટયુટ, રાજકોટ તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે

આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - ( ચાલુ જોડાણ )
ડી.એિ.એલ.ટી ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૩૦/૭/૨૦૨૦
નો અહેવાલ તા.૪-૮-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .
કોલેજના સ્ટાફની મવગત,
િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ : ૩

X

X

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટ ના નાિ પર છે .

૫

કોલેજ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૬.૩૭ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
ફરજીર્ાત

સુમવધા

ધરાવે

છે ./સી.સી.ટી.વી.

કેિેરા

રે કોદડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, સોરાષ્ટ્ટ્ર કીડની દરસચય ઇન્સ્ટીટયુટ
સંચાલલત - સોરાષ્ટ્ટ્ર પેરા િેડીકલ ઇન્સ્ટીટયુટ, રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં
દશાયવેલ મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના ડી.એિ.એલ.ટી.ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા
મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ
જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા
કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન ,

જિીન અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ
કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, િોિાષ્ર કીડની રિિચય ઇસસ્ટીટયટુ
િાંચાલલત - િોિાષ્ર પેિા િેડીકલ ઇસસ્ટીટયટુ , િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના ડી.એિ.એલ.ટી. ના
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ
અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૪)

આચાર્યશ્રી, શ્રીિતી ટી.વી.િહેતા ફાઉન્ડેશન સંચાલલત - લલીતાબેન રિણીકલાલ શાહ

જોડાણ

હોમિર્ોપેથી કોલેજ - આણંદપર તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે વધારાનુ ં
જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર

મવચારણા કરવા.
જોડાણની મવગત :
હોમિર્ોપેથી મવદ્યાશાખા:- ( વધારાનુ ં જોડાણ)
બી.એચ.એિ.એસ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧-૦૮-૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૭/૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે અને િાટે ચાલુ
જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

કોલેજને વર્ય : ૨૦૧૯-૨૦ની આયુર્ મવભાગ િારા િંજુરી િળે લ છે

૩

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

જેની નકલ સાિેલ રાખેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

√
X

કોલેજના સ્ટાફની મવગત,

િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ : ૧૭
૪

પ ૂવય િંજુરી વાળો : ૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૩.૧૮ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૬

કોલેજ

ફરજીર્ાત

સુમવધા

ધરાવે

છે .

/

સી.સી.ટી.વી.

કેિેરા

રે કોદડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૪
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, શ્રીિતી ટી.વી.િહેતા ફાઉન્ડેશન

સંચાલલત - લલીતાબેન રિણીકલાલ શાહ હોમિર્ોપેથી કોલેજ - આણંદપર તરફથી જુન
૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

હોમિર્ોપેથી મવદ્યાશાખાના બી.એચ.એિ.એસ. ના

અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં વધારાનુ ં

જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ

કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે

પી.ટી.આઈ. ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ

કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ
તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ કોલેજે
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી, િેદાન , જિીન અને

૨.

િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રીિતી ટી.વી.િહેતા ફાઉસડેિન
િાંચાલલત - લલીતાબેન િિણીકલાલ િાહ હોશિર્ોપેથી કોલેજ - આણાંદપિ તિફથી જુન
– ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

હોશિર્ોપેથી શવદ્યાિાખાના

ુ ી એક
બી.એચ.એિ.એિ. ના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
વષયન ાંુ વધાિાન ાંુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૫)

આચાર્યશ્રી

નગરપાલીકા ગોંડલ સંચાલલત – એિ.બી.આટય સ કોલેજ એન્ડ કોિસય

જોડાણ

કોલેજ, ગોંડલ તરફથી આવેલ જુન ૨૦૨૦ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ
િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર
મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના એક સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૮/૭/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૭/૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે અને ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .
૨ આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

√
√
x

૩ કોલેજ એલ.આઈ.સી.સાથે રજુ કરે લ બેનો એડહોક સ્ટાફ ભરે લ છે .
૪ નગરપાલીકાની િાંલલકીની જગ્ર્ા છે .
૫ મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૦.૫ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૫
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી

નગરપાલીકા ગોંડલ સંચાલલત –

એિ.બી.આટય સ કોલેજ એન્ડ કોિસય કોલેજ, ગોંડલ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં
દશાયવેલ

મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા

મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ
જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે

પી.ટી.આઈ. ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ

કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ

તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ કોલેજે
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી, િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી

નગિપાલીકા ગોંડલ િાંચાલલત –

એિ.બી.આટય િ કોલેજ એસડ કોિિય કોલેજ, ગોંડલ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત

જોડાણની

શવગતિાાં

દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ.ના

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ
અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૬)

આચાર્યશ્રી અિરે લી કેળવણી િંડળ સંચાલલત-નુતન કોિસય કોલેજ –અિરે લી તરફથી

જોડાણ

આવેલ જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધી (એિ ૫ વર્ય) નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ
િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર
મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :

વાલણજ્ર્ મવદ્યા શાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ ના મવર્ર્ો
ઈલેક્ટીવ -૧ ના એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ, બીઝીનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ
િેનેજિેન્ટ)કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ તથા બેન્કીંગ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧/૮/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૫/૮/૨૦૨૦ રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X
√
√

કોલેજના સ્ટાફની મવગત,
િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ :
૩
૪
૫

પ ૂવય િંજુરી વાળો :

૬

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૯.૦૬ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૬
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

અિરે લી કેળવણી િંડળ સંચાલલત નુતન કોિસય

કોલેજ –અિરે લી તરફથી ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધી (એિ ૫ વર્ય) ની જોડાણ અરજી
અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં
દશાયવેલ વાલણજર્ મવદ્યાશાખાના બી.કોિ.ના મવર્ર્ોનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની
શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ
આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્યની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં
આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો
અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

કોલેજે

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

ુ ન કોિિય
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, અિિે લી કેળવણી િાંડળ િાંચાલલત નત
કોલેજ –અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ
ુ ેલી
જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦
થી

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને

ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૭)

આચાર્યશ્રી

શ્રી શ્રેર્સ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત – શ્રી િીરામ્પબીકા બી.એડ કોલેજ,

જોડાણ

રાજકોટ તરફથી આવેલ જુન ૨૦૧૯ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ
અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા
બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૫/૨/૨૦૧૯ નો
અહેવાલ તા.૧૮/૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી
કોલેજના સ્ટાફની મવગત,

√
√
x

િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ : ૧૮
૩
૪
૫

પ ૂવય િંજુરી વાળો :

૪

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૬.૨૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૭
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, શ્રી શ્રેર્સ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત –
શ્રી િીરામ્પબીકા બી.એડ કોલેજ, રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અરજી અને
સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની
શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા.૧૪-૬૨૦૨૦ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે

પી.ટી.આઈ.ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ

કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ

તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ કોલેજે
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની ભરતી પણ પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી શ્રેર્િ એજ્યકુ ેિન રસ્ટ િાંચાલલત
– શ્રી િીિામ્બીકા બી.એડ કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૧૯ ની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ
નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
મક

ઉપયક્ય ુ ત

જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ
ુ ી એક
કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૦ સધ
વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૮)

આચાર્યશ્રી સંકટ મનવારણ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ િોરબી સંચાલલત – શ્રી ઓધવજીભાઈ

જોડાણ

રવજીભાઈ ભાલોડીર્ા િદહલા સાર્ન્સ કોલેજ – ટંકારા તરફથી

જુન ૨૦૨૦

થી

િાટેની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી (મુખ્ર્/ગોણ)
કેિેસ્ટ્રી,િાઈક્રોબાર્ોલોજી,િેથેિેદટક્સ, બાર્ોટેકનોલોજી,બોટની,ઝુલોજી

ગોણ : ફીઝીક્સ
વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખા : ( ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (ઈલેક્ટીવ)
એકાઉન્ટીગ,બીઝીનેશ િેનેજિેન્ટ,કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ,બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૨/૭/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩/૭/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X

૨૦ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે , જે અહેવાલિાં સાિેલ રાખેલ છે .

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ બી.એસ.સી.િાં ૧૬ ભરે લ છે
અને ૨ વીઝીટીંગ ભરે લ છે . તેિજ બી.કોિિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા

ધરાવતો સ્ટાફ ૪ ભરે લ છે . ૩ ના સ્ટાફ ની િાન્ર્તા િાટે ફાઈલ
૩
૪
૫

મુકેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર ૭ એકર અને ૯ ગુઠં ા જિીન છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૭૯.૧૩ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે ..

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૮
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી સંકટ મનવારણ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ

િોરબી સંચાલલત – શ્રી ઓધવજીભાઈ રવજીભાઈ ભાલોડીર્ા િદહલા સાર્ન્સ કોલેજ –

ટંકારા તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ
સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના

બી.એસસી.ના

મવર્ર્ો અને વાલણજર્ મવદ્યાશાખાના બી.કોિ. ના મવર્ર્ોનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની
શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ
આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ.ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા
તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે

નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

૨.

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી િાંકટ શનવાિણ એજયકુ ેિન રસ્ટ
િોિબી િાંચાલલત – શ્રી ઓધવજીભાઈ િવજીભાઈ ભાલોડીર્ા િરહલા િાર્સિ કોલેજ –
ટાં કાિા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ
જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષર્ો અને વાલણજર્ શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ
શવષર્ોન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

જોડાણ

આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬ (૯)

આચાર્યશ્રી, સરકારી મવનર્ન અને વાલણજ્ર્ કૉલેજ -લીલીર્ા ,અિરે લી તરફથી જુન

જોડાણ

૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવનર્ન મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ.(મુખ્ર્/ગૌણ)
ગુજરાતી,અંગ્રેજી,સંસ્કૃત,સિાજશાસ્ત્ર,ઈમતહાસ,િનોમવજ્ઞાન,અથયશાસ્ત્ર,દહન્દી
વાણીજ્ર્ મવદ્યાશાખા : ( ચાલુ જોડાણ )
બી.કોિ. ( ઈલેકટીવ )
બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ, એકાઉન્ટીંગ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા૨૨/૭/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૦૩/૭/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

તેિજ ૮ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે , જે અહેવાલિાં સાિેલ રાખેલ છે .

૩

સરકારી કોલેજ છે .સરકારશ્રી િારા કૉલેજ િાટે જિીન સંપાદન થર્ેલ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ચો.ફુટ દશાયવેલ નથી.

છે .સરકારશ્રી િારા લબલ્ડીંગ બાંધવાિાં આવશે.

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૦૯
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, સરકારી મવનર્ન અને વાલણજ્ર્ કૉલેજ
-લીલીર્ા

, અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ

સમિમતનો

અહેવાલ

સ્વીકારી

ઉપયુક્ય ત

જોડાણની

મવગતિાં

દશાયવેલ

મવનર્ન

મવદ્યાશાખાના બી.એ. ના મવર્ર્ો અને વાલણજર્ મવદ્યાશાખાના બી.કોિ. ના મવર્ર્ોનુ ં
તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, િિકાિી શવનર્ન અને વાલણજ્ર્
કૉલેજ -લીલીર્ા , અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ
ુ ેલી
જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાયવેલ

શવનર્ન

શવદ્યાિાખાના

બી.એ.ના શવષર્ો અને વાલણજર્

ુ ી એક
શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના શવષર્ોન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૦) આચાર્યશ્રી, મસધ્ધી મવનાર્ક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત- એસ.વી.ઈ.ટી. કોિસય એન્ડ
જોડાણ

બી.બી.એ. કોલેજ, જાિનગર તરફથી આવેલ જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (ત્રણ

વર્ય) િાટેની નીચેની મવગતે વધારાનુ/ચાલુ
ં
જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે
પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખા : ( ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ (ઈલેકટીવ)
એકાઉન્ટીંગ, બી.એિ.
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
કાર્દા મવદ્યાશાખા : ( વધારાનુ ં જોડાણ)
દ્વિતીર્ વર્ય એલ.એલબીના અભ્ર્ાસક્રિ
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
પી.જી.ડી.સી.એ. ના અભ્ર્ાસક્રિ ( કોલેજે વર્ય : ૨૦૨૦ થી બંધ કરે લ છે અને ફી ભરે લ
નથી)
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૪/૭/૨૦૨૦નો અહેવાલ
તા.૧૩/૭/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩
સુધી (ત્રણ વર્ય) િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે અને લો
નુ ં વધારાનુ ં જોડાણ એક વર્ય િાટે આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

√
√

પી.ટી.આઈ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

√

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ છે .
બીકોિ - ૭ અને ૧ વીઝીટીંગ ભરે લ છે .

બી.બી.એ. - ૩ અને ૧ વીઝીટીંગ ભરે લ છે .

બી.સી.એ - ૩ અને ૧ વીઝીટીંગ ભરે લ છે .

લો - ૪ એડહોક સ્ટાફ કોલેજે ભરે લ છે .જે ફોટાવાળી સ્ટાફ પ્રોફાઈલ
૩
૪
૫

અહેવાલિાં સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર ૭૨૫.૮૯ ચો.િીટર છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૪.૧૫ સ્કે ફીટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૦
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, મસધ્ધી મવનાર્ક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ
સંચાલલત- એસ.વી.ઈ.ટી. કોિસય એન્ડ બી.બી.એ. કોલેજ, જાિનગર તરફથી જુન
૨૦૨૦થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (ત્રણ વર્ય) ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ
સમિમતનો

અહેવાલ

સ્વીકારી

ઉપયુક્ય ત

જોડાણની

મવદ્યાશાખાના બી.કોિ. ના મવર્ર્ોનુ ં ,

મવજ્ઞાન

મવગતિાં દશાયવેલ

વાલણજર્

મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ. ના

અભ્ર્ાસક્રિ , બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખા બી.બી.એ. ના અભ્ર્ાસક્રિ ચાલુ જોડાણ
અને કાર્દા મવદ્યાશાખાના એલએલ.બી. અભ્ર્ાસક્રિનુ ં વધારાનુ ં જોડાણ

કાઉન્ન્સલની

િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨-૨૩ સુધી ત્રણ

વર્યન ુ ં વધારાનુ/ચાલુ
ં
જોડાણ આપવા

મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાિાં પી.જી.ડી.સી.એ.
અભ્ર્ાસક્રિ વર્ય ૨૦૨૦ થી બંધ કરવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧ કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
.
૨ કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,
.

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શિધ્ધી શવનાર્ક એજ્યકુ ેિન રસ્ટ
િાંચાલલત- એિ.વી.ઈ.ટી. કોિિય એસડ બી.બી.એ. કોલેજ, જાિનગિ તિફથી જુન
ુ ી (ત્રણ વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની
૨૦૨૦થી ૨૦૨૨-૨૩ સધ
ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડશે િક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
વાલણજર્ શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના શવષર્ોન ાંુ , શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. ના
અભ્ર્ાિક્રિ , બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા બી.બી.એ. ના અભ્ર્ાિક્રિ ચાલ ુ જોડાણ
અને કાર્દા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી. અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ વધાિાન ાંુ જોડાણ

કાઉન્સિલની

ુ ી ત્રણ વષયન ાંુ
િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૩ સધ
વધાિાન/ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી
ુ ાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાિાાં પી.જી.ડી.િી.એ.
આથી વધિ

અભ્ર્ાિક્રિ વષય ૨૦૨૦ થી બાંધ કિવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી
૧૬(૧૧) આચાર્યશ્રી શ્રી કડવા પાટીદાર મવદ્યાથી ભુવન સંચાલલત - િેઘજીભાઈ પુજા
ં ભાઈ પટે લ
જોડાણ

બી.એડ કોલેજ -જોધપુર (નદી) તરફથી જુન ૨૦૧૯ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ
િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર
મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા :- (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી (મુખ્ર્/ગૌણ)
કેિેસ્ટ્રી, ફીઝીક્સ, િેથેિેદટક્સ, િાઈક્રોબાર્ોલોજી, બાર્ોટેકનોલોજી
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨/૮/૨0૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૫-૦૮-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

૩

૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√
√
√

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભરે લ છે .
શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો -

બી.એડ - ૬ , બી.એસસી - ૧૧ જેની નકલ અહેવાલિાં સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .૪ એકર અને ૧૯ ગુઠ
ં ા જિીન
સંસ્થા પોતાના નાિે ધરાવે છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૫૬.૫૩ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૧
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, શ્રી કડવા પાટીદાર મવદ્યાથી ભુવન

સંચાલલત - િેઘજીભાઈ પુજાભાઈ
ં
પટે લ બી.એડ કોલેજ-જોધપુર (નદી) તરફથી જુન
૨૦૧૯ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત

જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખા

બી.એડ. ના અભ્ર્ાસક્રિિાં

કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે અને મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના બી.એસસી. મવર્ર્ોનુ ં
તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૦
સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧ કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
.
૨ કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની

.

રહેશે.

ુ ન
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી કડવા પાટીદાિ શવદ્યાથી ભવ
િાંચાલલત - િેઘજીભાઈ પજા
ાંુ ભાઈ પટેલ બી.એડ કોલેજ-જોધપિુ (નદી) તિફથી જુન –
૨૦૧૯ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખા બી.એડ. ના
અભ્ર્ાિક્રિિાાં

કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે અને શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ
બી.એિિી. શવષર્ોન ાંુ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૦ સધ
જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૨) આચાર્યશ્રી શ્રી ઓિ કોલેજ ઓફ કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ, રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી
જોડાણ

િાટેની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
પી.જી.ડી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૬/20૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૨-૭ -૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

૩
૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

X
√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભરે લ છે .
િાન્ર્તા વાળો - ૩ તેિજ એડહોક- ૪

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા ભાડા કરાર પર છે .જે કરાર અહેવાલિાં સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૬ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી શ્રી ઓિ કોલેજ ઓફ કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ,
રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ
સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ.
અભ્ર્ાસક્રિનુ ં

અને પી.જી.ડી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની

શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ
આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧ કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ. ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા

તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે
નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨ કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

ુ િ
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી ઓિ કોલેજ ઓફ કોમ્્યટ
િાર્સિ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ
ુ ેલી
જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની
શવગતિાાં

દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ.

અને

પી.જી.ડી.િી.એ.ના

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ
અભ્ર્ાિક્રિોના તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી

૧૬(૧૩)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી ચાણક્ય એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - તક્ષશીલા બી.એડ
કોલેજ, હળવદ તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩વર્ય)િાટે ની નીચેની

મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૪/૩/20૨૦ અને
તા.૨૪-૫-૨૦ નો અહેવાલ તા.૩-૧૦-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ
છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

૩
૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X
√
√

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભરે લ છે .

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો - ૧૫ જેની નકલ અહેવાલિાં સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા લોંગ લીઝ પર છે . ૨૦૦૬ થી ૩૫ વર્ય િાટે ન ુ ં લોંગ
લીઝ ડીડ સંસ્થા ધરાવે છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૭ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી ચાણક્ય એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ
સંચાલલત - તક્ષશીલા બી.એડ કોલેજ, હળવદ તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી
(૩વર્ય) ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ મશક્ષણ

મવદ્યાશાખાના

બી.એડ. અભ્ર્ાસક્રિની

કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી

એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા

મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧ કોલેજે આચાર્યની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં
આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો

અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ

કોલેજે

ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨ કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

ુ ેિન એસડ ચેિીટેબલ
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી ચાણક્ય એજ્યક
રસ્ટ િાંચાલલત - તક્ષિીલા બી.એડ કોલેજ, હળવદ તિફથી જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩
ુ ી (૩વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડશે િક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સધ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી

તા. ૧૪-

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૬-૨૦૨૧ સધ
૧૬(૧૪) આચાર્યશ્રી, શાંતાબા િેડીકલ કોલેજ, અિરે લી તરફથી
જોડાણ

જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની

મવગતે વધારાના જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (વધારાનુ ં જોડાણ)
દ્વિતીર્ વર્ય એિ.બી.બી.એસ.ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૭/૮/20૨૦ નો
અહેવાલ તા.૩૦-૦૯-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .વધારાનુ ં જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .
૨ આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X

X

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી X (શૈક્ષલણક િાન્ર્તાની પ્રદક્રર્ા
ચાલુ છે તેિ કોલેજ પત્રકિાં દશાયવેલ છે )

૩ કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભરે લ છે .

૯૬ ની શૈક્ષલણક િાન્ર્તાની પ્રદક્રર્ા ચાલુ છે તેિ સ્ટાફ પ્રોફાઇલિાં
દશાયવેલ છે જેની નકલ અહેવાલિાં સાિેલ છે .

૪

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .૯ એકર અને ૨૨ ગુઠં ા જિીન

૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૮ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૬

સંસ્થા પોતાના નાિે ધરાવે છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૪
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, શાંતાબા િેડીકલ કોલેજ, અિરે લી

તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૦ સુધીની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો
અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ તબીબી મવદ્યાશાખાના
એિ.બી.બી.એસ.ના અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે
દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક

વર્યન ુ ં વધારાનુ ં જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, િાાંતાબા િેડીકલ કોલેજ, અિિે લી
તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ
ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને
તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી

શવદ્યાિાખાના દ્વિતીર્ વષય એિ.બી.બી.એિ.ના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી
ુ ી એક વષયન ાંુ વધાિાન ાંુ
િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૫) આચાર્યશ્રી, શ્રી રાધેદક્રશ્ના ગોસેવા ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રી એન.એલ.અિોદ્રા નમસિંગ કોલેજ
જોડાણ

– ચરાડવા તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી બી.એસ.સી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિના વધારાના

જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર

મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (વધારાના જોડાણ)
ત ૃતીર્ વર્ય બેઝીક બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૩/૭/૨૦૨૦ નો અહેવાલ
તા.૪/૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ િાટે જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .
૨ આચાર્ય ની મનયુકતી થર્ેલ નથી

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

√

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ છે .
૭ નો સ્ટાફ કોલેજે ભરે લ છે .જે અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .

૩ સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર ૪ એકર અને ૧૫ ગુઠં ા છે . ૭/૧૨ નો
ગાિ નમુના ન.ની નકલ સાિેલ છે .

૪ મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૭ સ્કે ફીટ દશાયવલ
ે છે .

૫ કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૫
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, શ્રી રાધેદક્રશ્ના ગોસેવા ટ્રસ્ટ સંચાલલત શ્રી એન.એલ.અિોદ્રા નમસિંગ કોલેજ – ચરાડવા તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી
અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
તબીબી મવદ્યાશાખાના બી.એસ.સી નમસિંગના

અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી

િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં

વધારાનુ ં

જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ

કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્યની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં
આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી
વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે ઘટતા

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી િાધેરક્રશ્ના ગોિેવા રસ્ટ િાંચાલલત શ્રી એન.એલ.અિોદ્રા નશિિંગ કોલેજ – ચિાડવા

તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ

અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના ત ૃતીર્ વષય બી.એિ.િી
નશિિંગના

અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી

ુ ી એક વષયન ાંુ વધાિાન ાંુ
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને

ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૬) આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત – શ્રી દક્રશ્નાબેન મુકેશભાઈ જાની કોલેજ
જોડાણ

ઓફ નમસિંગ – અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે
આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી નમસિંગ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ.
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીનો ૨૮-૦૧-૨૦૨૦નો અહેવાલ
તા.૨૭-૮-૨૦૨૦ના રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્યની મનિણ ૂક થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ નથી.

પી.ટી.આઈ ની મનયુકતી થર્ેલ નથી.

X
X
X

(યુમનવસીટી કક્ષાએ પ્રદક્રર્ા ચાલુ છે તેિ જણાવેલ છે .)

૨૪ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ કોલેજે એડહોક ભરે લ છે જે અહેવાલિાં સાિેલ
૩
૪
૫

રાખેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે . એકર ૩.૦૧ ગુઠં ા જિીન
ધરાવે છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૪૨.૮૨૧ સ્ક્રે.ફીટ અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૬
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત – શ્રી
દક્રશ્નાબેન મુકેશભાઈ જાની કોલેજ ઓફ નમસિંગ – અિરે લી

તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની

જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
મવગતિાં દશાયવેલ તબીબી મવદ્યાશાખાના

બી.એસ.સી નમસિંગના

અભ્ર્ાસક્રિની

કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં

ચાલુ

જોડાણ આપવા

મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી

૧.

પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને

૨.

િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ુ કુળ િાંચાલલત –
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી સ્વાિીનાિાર્ણ ગર
ુ ેિભાઈ જાની કોલેજ ઓફ નશિિંગ – અિિે લી
શ્રી રક્રશ્નાબેન મક

તિફથી જુન – ૨૦૨૦

ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી
અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાના

બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬૨૦૨૦ થી

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

જોડાણ આપવા િાજ્ર્

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૭) આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત - શ્રીિતી વસંતબેન વ્ર્ાસ બી.એડ
જોડાણ

કોલેજ - અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે
આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા
કરવા બાબત.

જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧/૮/20૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૦-૮-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

૩
૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી

X

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભરે લ છે .
િાન્ર્તા વાળો - ૧૫ નો ભરે લ છે . જે આ સાથે સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા લોંગ લીઝ પર છે . તેિ દશાયવેલ છે .જે અહેવાલિાં
સાિેલ નથી

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૬.૩૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૭
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત શ્રીિતી વસંતબેન વ્ર્ાસ બી.એડ કોલેજ - અિરે લી

તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ

અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં
દશાયવેલ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના

અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી

િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં
શરતો :-

૧.

ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.

કોલેજે પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા

તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે
નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ુ કુળ િાંચાલલત આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી સ્વાિીનાિાર્ણ ગર
શ્રીિતી વિાંતબેન વ્ર્ાિ બી.એડ કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાિક્રિની
ુ ી એક
કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૮) આચાર્યશ્રી,શ્રી મવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત , શ્રી આર્યતેજ બી.એડ.
જોડાણ

કોલેજ, મુ. લક્ષ્િીનગર ,

જી.િોરબી તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩

વર્ય )િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧/૦૩/૨૦૨૦નો
અહેવાલ તા.૧૪-૦૮-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

સીન્ડીકેટ તા.૨૦-૧૨-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ન. ૨૪(૧૨) અનુસાર એક થી
વધુ વર્ોના કોલેજના જોડાણ અરજી પરત્વે ઠરાવિાં નીચે દશાયવેલ
શરતો મુજબ,

૧.સંસ્થાએ મનર્મિત આચાર્યની

૧. આચાર્યની મનિણુક થર્ેલ

૨.લાર્બ્રેરીર્ન અથવા

૨. લાર્બ્રેરીર્ન અને

મનિણુક કરે લ હોર્ -

પી.ટી.આઈ ની મનયુન્ક્ત
કરે લ હોર્ -

૩.િાળખાકીર્ સુમવધાઓ કોલેજ
ધરાવે છે કે કેિ ?

છે .

પી.ટી.આઈ મનિણુક કોલેજે
કરે લ છે .

૩. કોલેજ એલ.આઈ.સી.

અહેવાલિાં દશાયવેલ સમ્પપ ૂણય
સુમવધાઓ ધરાવે છે .

ઉક્ત કોલેજ ઠરાવિાં દશાયવેલ શરતોની પ ૂતયતા કરે લ છે .
કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ છે .
બી.એડ.- ૧૭ નો ભરે લ છે .જે અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ૩૫ વર્ય ના લોંગ લીઝ પર છે જે આ સાથે સાિેલ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૭.૧૬ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૮
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી

શ્રી મવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયુકેશન ટ્રસ્ટ

સંચાલલત , શ્રી આર્યતેજ બી.એડ. કોલેજ, મુ. લક્ષ્િીનગર

તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી

૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩ વર્ય )ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ
સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના

અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની
શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨-૨૩ સુધી ત્રણ વર્યન ુ ં

ચાલુ

જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧

કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી શવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયકુ ેિન રસ્ટ
િાંચાલલત , શ્રી આર્યતેજ બી.એડ. કોલેજ, મ.ુ લક્ષ્િીનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૦ થી
ુ ી (૩ વષય )ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ
૨૦૨૨-૨૩ સધ
જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડશે િક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૩

ુ ી ત્રણ વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્
સધ

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૧૯) આચાર્યશ્રી, શ્રી ડી.એિ.પટેલ કોલેજ ઓફ ફીઝીર્ોથેરાપી, અિરે લી તરફથી આવેલ
જોડાણ

જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.

જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.દફઝીર્ોથેરાપી પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૮/૮/૨૦૨૦ નો અહેવાલ
તા.૧૯-૮-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ
કરે લ છે .
૨ આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ.ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

કોલેજના સ્ટાફની મવગત,
િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ : ૧
પ ૂવય િંજુરી વાળો :

૪

જેની નકલ અહેવાલ સાથે સાિેલ છે .

એડહોક : ૮

૩ સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટ ના નાિ પર છે .
૪ મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
૫ કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૧૯
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, શ્રી ડી.એિ.પટેલ કોલેજ ઓફ
ફીઝીર્ોથેરાપી,અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ
સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

તબીબી

મવદ્યાશાખાના બી.દફઝીર્ોથેરાપીના અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની
શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં
શરતો :-

૧

ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા
કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે
નદહ. તેિજ

કરવાની રહેશે.
૨

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને

િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી ડી.એિ.પટેલ કોલેજ ઓફ
ફીઝીર્ોથેિાપી, અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ
ુ ેલી
જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.રફઝીર્ોથેિાપીના અભ્ર્ાિક્રિની તા.૧૫૬-૨૦૨૦ થી

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૨૦) આચાર્યશ્રી શ્રી અિરે લી જીલ્લા લેઊવા પટેલ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સુરત સંચાલલત – શ્રી
જોડાણ કે.પી.ધોળદકર્ા ઈન્ફોટે ક િદહલા કોલેજ,અિરે લી તરફથી

જુન ૨૦૨૦

થી િાટે ની

નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૬/૭/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૫/૦૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્યની મનિણ ૂક થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ અને પી.ટી.આઈ. ની મનિણ ૂક થર્ેલ નથી.

x

અને શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ ૪ દશાયવેલ છે .

૧ પ્રદકર્ાિાં છે તેિ દશાયવેલ છે . ૬ એડહોક ભરે લ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૯ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા
રે કોદડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૦
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી

શ્રી અિરે લી જીલ્લા લેઊવા પટેલ

ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત સંચાલલત – શ્રી કે.પી.ધોળદકર્ા ઈન્ફોટેક િદહલા કોલેજ,અિરે લી
તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

મવજ્ઞાન

મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ.ના

અભ્ર્ાસક્રિની તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬- ૨૦૨૦
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં
શરતો :-

૧

થી

ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.

કોલેજે પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા

તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે
નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી

શ્રી અિિે લી જીલ્લા લેઊવા પટેલ

ચેિીટેબલ રસ્ટ સિુ ત િાંચાલલત – શ્રી કે.પી.ધોળરકર્ા ઈસફોટેક િરહલા કોલેજ,અિિે લી
તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ
ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ
તપાિ િશિશત તથા એકેડશે િક કાઉન્સિલએ મક
થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિની તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી

ુ ી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૨૧) આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત – શ્રી દક્રશ્નાબેન મુકેશભાઈ જાની કોલેજ
જોડાણ

ઓફ નમસિંગ – અિરે લી તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે સંલગ્નિા નવુ ં

જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર
મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :તબીબી મવદ્યાશાખા - (નવુ ં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ.

નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીનો ૧૯-૩-૨૦૨૦નો અહેવાલ
તા.૩૦-૬-૨૦૨૦ ના રોજ અત્રે િળે લ છે .
આઈ.એન.સી,જી.એન.સી,સરકારશ્રી અને યુમનવસીટીના મનર્િોનુ ં વખતો
વખત પાલન કરવાનુ ં રહેશે,લેબોરે ટરીિાં જરૂરીર્ાત મુજબના સાધનો
વસાવવાના રહેશે તેિજ લાર્બ્રેરીિાં જરૂદરર્ાત મુજબની બુક્સ
વસાવવાની રહેશે વગેરે શરતોને આધીન નવુ ં જોડાણ આપવા ભલાિણ
કરે લ છે .અહેવાલ સાથે સીડી સાિેલ છે .

૨

સંસ્થાને પોષ્ટ્ટ બેઝીક બીએસસી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિની વર્ય : ૨૦૨૦-

૩

સંસ્થાને પોષ્ટ્ટ બેઝીક બીએસસી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિની જી.એન.સી ની

૪

૨૧ ની જી.એન.સી.ની િંજુરી િળે લ છે .

િાન્ર્તા વર્ય : ૨૦૧૮-૧૯ તથા ૨૦૧૯-૨૦ િાટે િળે લ છે .

સંસ્થા િારા આઈ.એન.સી. િાં રજુ કરવા પ્રિાણપત્ર િાંગવાિાં આવેલ
છે પરં ત ુ પ્રથિ વર્ય નમસિંગનુ ં જોડાણ િંજુર થર્ેલ ન હોર્ તા.૨૫-૯૨૦ ની નોંધ પર િળે લ આદે શ અનુસાર આગાિી એકેડેમિક

કાઉન્ન્સલિાં મુકવાના આદે શ થર્ેલ હોર્ મવચારણાિાં મુકવાિાં
૫

૬
૭
૮

આવેલ છે .

બી.એસસી નમસિંગ કોલેજિાં આચાર્ય,ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ

નથી.શૈક્ષલણક િાંન્ર્તા વાળો સ્ટાફ ભરે લ નથી.એડહોક ભરે લ છે . જેની
ફોટાવાળી નકલ અહેવાલ સાથે સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર ૩.૦૧ ગુઠં ા છે .

કોલેજની સુમવધાઓિાંના પત્રકિાં કુલ ૪૨,૮૨૧ ચો.ફૂટ બાંધકાિની
મવગત દશાયવેલ છે .મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાયવલ
ે નથી.

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૧
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી સ્વાિીનારાર્ણ ગુરુકુળ સંચાલલત – શ્રી
દક્રશ્નાબેન મુકેશભાઈ જાની કોલેજ ઓફ નમસિંગ – અિરે લી તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની
સંલગ્નિાં નવા જોડાણની અરજી પરત્વે સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ તબીબી મવદ્યાશાખાના પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક
બી.એસસી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિની નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં નવુ ં જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ
કરવી.

શરતો :- ૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા
કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે
નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી, િેદાન, જિીન અને િકાન
વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ુ કુળ િાંચાલલત –
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી સ્વાિીનાિાર્ણ ગર
ુ ેિભાઈ જાની કોલેજ ઓફ નશિિંગ – અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની
શ્રી રક્રશ્નાબેન મક
જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના
અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬ુ ી એક વષયન ાંુ નવ ાંુ જોડાણ આપવા તથા િૈદ્ાાંશતક પ ૂવય િાંજૂિી આપવા િાજ્ર્
૨૦૨૧ સધ
િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬

આચાર્યશ્રી, રચના ડેવલોપિેન્ટ સેન્ટર - રાજકોટ, ક્રીએશન બી.એસ.ડબલ્યુ. કોલેજ,

(૨૨)

રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧

જોડાણ

અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા

િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ

બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા:- (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી (આઈટી) પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
મવમનર્ન મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસ.ડબ્લ્યુ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૦૯-૧૦-૨૦ અને તા.૨૧૧૦-૨૦ નો અહેવાલ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી

x

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે

√

પી.ટી.આઈ. મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભરે લ છે .

બી.એસ.ડબ્લ્યુ અને

બી.એસસી.(આઈ.ટી.) અન્વર્ે એલ.આઈ.સી. અહેવાલિાં ૧૦ નો સ્ટાફ
દશાયવેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા અંગે લાંબા ગાળાનો ભાડાકરાર છે .જેની નકલ સાિેલ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮.૮૨ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

છે .

કોલેજ

ફરજીર્ાત

સુમવધા

ધરાવે

છે /સી.સી.ટી.વીકેિેરા

રે કોદડિંગની

કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, રચના ડેવલોપિેન્ટ સેન્ટર - રાજકોટ,
ક્રીએશન બી.એસ.ડબલ્યુ. કોલેજ, રાજકોટ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને
સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના બી.એસસી. (આઈ.ટી.)
ના અભ્ર્ાસક્રિ અને મવમનર્ન મવદ્યાશાખાના બી.એસ.ડબ્લ્યુ ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે
દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક

વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧
.

કોલેજે આચાર્યની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં
આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી
વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨
.

કોલેજે ઘટતા

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, િચના ડેવલોપિેસટ િેસટિ - િાજકોટ,
ક્રીએિન બી.એિ.ડબલ્ય.ુ કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ
નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
મક
જોડાણની

શવગતિાાં

દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી.

ઉપયક્ય ુ ત

(આઈ.ટી.)

ના

અભ્ર્ાિક્રિ અને શવનર્ન શવદ્યાિાખાના બી.એિ.ડબલ્ય.ુ પદવીના અભ્ર્ાિક્રિનો
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૬

આચાર્યશ્રી શ્રી ઉમિર્ાજી પદરવાર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ - ધ્રોલ સંચાલલત –િદહલા બી.એડ.
જુન ૨૦૨૦-૨૧

(૨૩)

કોલેજ,ધ્રોલ તરફથી

િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે

જોડાણ

આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખા : ( ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ.
ઈલેક્ટીવ -૧ ના એકાઉન્ટીગ , બીઝીનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ)બેન્કીંગ
બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસ.સી. (મુખ્ર્/ગોણ)
િેથેિેદટક્સ,,ફીઝીક્સ, િાઈક્રોબાર્ોલોજી. કેિેસ્ટ્રી,
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૦ અને
તા.૧-૮-૨૦નો અહેવાલ તા.૨૨-૧૦-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .વર્ય :
૨૦૨૦ િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

૧. આચાર્યની મનિણુક થર્ેલ છે .

√

૨. લાર્બ્રેરીર્ન અને પી.ટી.આઈ મનિણુક કોલેજે કરે લ છે .

√

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભરે લ છે .
બી.એડ : ૧૧ ,બી.બી.એ. : ૫,બી.સી.એ. : ૫,બી.કોિ : ૨ ,
બી.એસસી : ૯ જેની નકલ અહેવાલ સાથે સાિેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે ૯૯ વર્ય િાટે લાંબા ગાળાનો ભાડા કરાર સાિેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિની જગ્ર્ા આશરે ૧૦ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી શ્રી ઉમિર્ાજી પદરવાર એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ
ધ્રોલ સંચાલલત , િદહલા બી.એડ. કોલેજ – ધ્રોલ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી

અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
વાલણજર્

મવદ્યાશાખા

બી.બી.એ.ના

બી.કોિ.

અભ્ર્ાસક્રિ,

ના

મવજ્ઞાન

મવર્ર્ો,

લબઝનેશ

મવદ્યાશાખાના

િેનેજિેન્ટ

બી.સી.એ.ના

મવદ્યાશાખાના

અભ્ર્ાસક્રિ

અને

બી.એસસી.ના મવર્ર્ોનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને
ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧ કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
.
૨ કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
.

િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ેિન
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી ઉશિર્ાજી પરિવાિ એજ્યક
રસ્ટ ધ્રોલ િાંચાલલત , િરહલા બી.એડ. કોલેજ – ધ્રોલ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

વાલણજર્ શવદ્યાિાખા બી.કોિ. ના શવષર્ો,

લબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિ, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના
બી.િી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિ અને બી.એિિી.ના શવષર્ોન ાંુ તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૨૧ સધ
૧૬(૨૪) આચાર્યશ્રી, રં ગત ગ્રુપ ઓફ પોરબંદર સંચાલલત – સહજાનંદ કોલેજ ઓફ આઈ.ટી.
જોડાણ

એન્ડ િેનેજિેન્ટ, ગોંડલ તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ
િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર
મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :- ૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૦૯/૦૮/૨૦૨૦નો
અહેવાલ તા..૩૦-૦૯-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુકતી થર્ેલ નથી
ગ્રંથપાલ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુકતી થર્ેલ છે .

X
√
√

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ છે .
બી.બી.એ. - ૧૦,

બી.સી.એ. - ૩ , એડહોક - ૩ ભરે લ છે . નો સ્ટાફ કોલેજે ભરે લ છે .જે
અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટીના નાિ પર છે .લોંગ લીઝ આ સાથે સાિેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૪
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, રં ગત ગ્રુપ ઓફ પોરબંદર સંચાલલત –
સહજાનંદ કોલેજ ઓફ આઈ.ટી. એન્ડ િેનેજિેન્ટ, ગોંડલ તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં
દશાયવેલ મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિ અને િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખાના
બી.બી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિનુ ં તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને
ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્યની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં
આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી
વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે ઘટતા

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

ુ ઓફ પોિબાંદિ િાંચાલલત –
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, િાં ગત ગ્રપ
િહજાનાંદ કોલેજ ઓફ આઈ.ટી. એસડ િેનેજિેસટ, ગોંડલ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની
જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડશે િક
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
કાઉન્સિલએ મક
ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિ
અને લબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
કિવી.
૧૬(૨૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, ભાગ્ર્ોદર્ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત ,અમપિત સ્કુલ એન્ડ
કોલેજ ઓફ નમસિંગ ,હડાળા તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી બી.એસ.સી નમસિંગ

અભ્ર્ાસક્રિની કોલેજના વધારાના જોડાણ િાટે આવેલ અરજી પરત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરી એકેડેમિક કાઉંમસલ તથા સીન્ડીકેટની
બહાલીની અપેક્ષાએ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં પ્રવેશ પ્રદક્રર્ા િાટે જોડાણ
પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (વધારાના જોડાણ)
ત ૃતીર્ વર્ય બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ વર્ય :
૨૦૨૦-૨૧ િાટે આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

સંસ્થા ટ્રસ્ટના નાિે જગ્ર્ા ધરાવે છે .

૩

આચાર્ય ભરે લ નથી

X

ગ્રંથપાલ ભરે લ નથી

X

પી.ટી.આઈ. ભરે લ નથી. X
૮ નો એડહોક સ્ટાફ અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ નીર્િોસાર દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૫
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, ભાગ્ર્ોદર્ એજ્યુકેશન એન્ડ

ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત ,અમપિત સ્કુલ એન્ડ કોલેજ ઓફ નમસિંગ , હડાળા જુન ૨૦૨૦

ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી એકેડમે િક
કાઉન્ન્સલની અને મસન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના
િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી. તેિજ કોલેજના તબીબી મવદ્યાશાખાિાં
ત ૃતીર્ વર્ય બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે
તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં વધારાનુ ં જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે
નદહ. તેિજ

કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, ભાગ્ર્ોદર્ એજ્યકુ ેિન એસડ ચેિીટેબલ
રસ્ટ િાંચાલલત ,અશપિત સ્કુ લ એસડ કોલેજ ઓફ નશિિંગ , હડાળા તિફથી

જુન ૨૦૨૦

એક વષયની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી , સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડશે િક કાઉન્સિલ અને
શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે બી.એિ.િી
નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિના પ્રવેિ િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપશતશ્રીના
કાર્યને બહાલી આપવી.
ુ ાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,
આથી વધિ

યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની

ુ ેલી િિતોન ાંુ
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં

ત ૃતીર્ વષય બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની

ુ ી એક
કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
વષયન ાંુ વધાિાન ાંુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૨૬)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી,શ્રી

જીવન

જ્ર્ોત

િદહલા

બી.એ.બી.એડ

(ઇન્ટીગ્રેટેડ)

કોલેજ-

વાઘેલા,જી.સુરેન્દ્રનગર તરફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે
આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા
કરવા બાબત.

જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા:- ( ચાલુ જોડાણ)
બી.એ. બી.એડ. ( ઇન્ટીગ્રેટેડ ) પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના એક સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૬/૨૦૨૦નો
અહેવાલ તા.૦૭/૦૮/૨૦નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે
પી.ટી.આઈ. મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે
તેિજ

૩
૪
૫

√
√
√

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભરે લ છે .

૫ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે જે અહેવાલિાં સાિેલ રાખેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૪૮ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૬

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી,શ્રી જીવન જ્ર્ોત િદહલા બી.એ.બી.એડ
(ઇન્ટીગ્રેટેડ) કોલેજ - વાઘેલા તરફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક
તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવલ
ે
મવદ્યાશાખાના

મશક્ષણ

બી.એ. બી.એડ. ( ઇન્ટીગ્રેટેડ ) ના અભ્ર્ાસક્રિ કાઉન્ન્સલની િંજુરી

િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને

આથી

િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.
ઠિાવવાિાાં

આવે

છે

કે,

આચાર્યશ્રી,શ્રી

જીવન

જ્ર્ોત

િરહલા

બી.એ.બી.એડ (ઇસટીગ્રેટેડ) કોલેજ - વાઘેલા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ

નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
મક
જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના

ઉપયક્ય ુ ત

બી.એ. બી.એડ. ( ઇસટીગ્રેટેડ ) ના

અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે

તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૨૧ સધ
૧૬(૨૭)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ
ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન, ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી આવેલ જુન ૨૦૧૮ થી નીચેની

મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેના સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :- ૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩-૦૯-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય અને ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ છે . પી.ટી.આઈની મનિણ ૂક
થર્ેલ નથી.

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ ૧૧ નો ભરે લ છે .જે અહેવાલ સાથે
૩
૪
૫

સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૭
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ
ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન, ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી

જુન ૨૦૧૮ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે

મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાસક્રિ
તા.૧૫-૬-૨૦૧૮

થી તા.૧૪-૬-૨૦૧૯ સુધી

એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યકુ ેિન એસડ ચેિીટેબલ
રસ્ટ િાંચાલલત, ભિાડ ઇસસ્ટીટયટુ ઓફ ટીચિય એજ્યકુ ેિન,

ત્રાંબા - િાજકોટ

તિફથી

જુન – ૨૦૧૮ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના
અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૮

થી તા.૧૪-૬-

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૧૯ સધ
૧૬(૨૮)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ
ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન, ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી આવેલ જુન ૨૦૧૯ થી નીચેની

મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેના સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩-૦૯-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .
૨ આચાર્ય અને ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ છે . પી.ટી.આઈની મનિણ ૂક
થર્ેલ નથી.

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ ૧૧ નો ભરે લ છે .જે અહેવાલ સાથે
સાિેલ છે .

૩ સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .
૪ મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
૫ કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૮
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ
ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન, ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી

જુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ
કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે

મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાસક્રિ
તા.૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૦

સુધી

એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યકુ ેિન એસડ ચેિીટેબલ
રસ્ટ િાંચાલલત, ભિાડ ઇસસ્ટીટયટુ ઓફ ટીચિય એજ્યકુ ેિન,

ત્રાંબા - િાજકોટ

તિફથી

જુન – ૨૦૧૯ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના
અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૧૯

થી તા.૧૪-૬-

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૨૦ સધ
૧૬(૨૯)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ
ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન, ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી આવેલ જુન ૨૦૨૦થી નીચેની

મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેના સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :- ૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૧/૦૯/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩-૦૯-૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્ય અને ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ છે . પી.ટી.આઈની મનિણ ૂક
થર્ેલ નથી.

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધરાવતો સ્ટાફ ૧૧ નો ભરે લ છે .જે અહેવાલ સાથે
૩
૪
૫

સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપસ
ે ીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૨૯
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટે બલ
ટ્રસ્ટ સંચાલલત, ભરાડ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ ટીચસય એજ્યુકેશન,

ત્રંબા - રાજકોટ

તરફથી

જુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાસક્રિ કાઉન્ન્સલની
િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં

ચાલુ

જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને

ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે પી.ટી.આઈ.ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ
કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો
અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ

કોલેજે

ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી શ્રી િોહન એજ્યકુ ેિન એસડ ચેિીટેબલ
રસ્ટ િાંચાલલત, ભિાડ ઇસસ્ટીટયટુ ઓફ ટીચિય એજ્યકુ ેિન,

ત્રાંબા - િાજકોટ

તિફથી

જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે
તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના
અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૨૧ સધ
૧૬(૩૦)

આચાર્યશ્રી , ક્લાવધયન એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત – નવયુગ બી.એડ કોલેજ,િોરબીના

જોડાણ

તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે ની અરજી પરત્વે સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.

જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા:- (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા:- (ચાલુ જોડાણ)

બી.એસસી (મુખ્ર્/ગોણ)
કેિેસ્ટ્રી,ફીઝીક્સ,િેથેિેદટક્સ,બોટની,(બાર્ોલોજી,િાઈક્રો બાર્ોલોજી,બાર્ો
કેિેસ્ટ્રી,ઇન્ડસ્ટીર્લ, કેિેસ્ટ્રી,
કાર્દા મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલ.એલબી ના પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ વર્ય :
૨૦૨૦-૨૧ િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

સંસ્થા ટ્રસ્ટના નાિે જગ્ર્ા ધરાવે છે .

૩

આચાર્ય ભરે લ છે .

ગ્રંથપાલ ભરે લ છે .

પી.ટી.આઈ. ભરે લ છે .

√
√
√

૧૩ નો સ્ટાફ અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૮ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૦
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી , ક્લાવધયન એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત
– નવયુગ બી.એડ કોલેજ,િોરબી તરફથી જુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક
તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની મવગતિાં દશાયવલ
ે

મશક્ષણ

મવદ્યાશાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાસક્રિ કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે , મવજ્ઞાન
મવદ્યાશાખાના બી.એસસી. ના મવર્ર્ો અને કાર્દા મવદ્યાશાખાના એલ.એલબી ના
અભ્ર્ાસક્રિ કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને
આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા
મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજના ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી , ક્લાવધયન એજયકુ ેિન રસ્ટ
ુ બી.એડ કોલેજ,િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી
િાંચાલલત – નવયગ

પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ
નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો
મક

ઉપયક્ય ુ ત

જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.ના અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની
િાંજુિી િેળવવાની િિતે , શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. ના શવષર્ો અને કાર્દા
શવદ્યાિાખાના એલ.એલબી ના અભ્ર્ાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૩૧)
જોડાણ

ટ્રસ્ટીશ્રી,શ્રીિતી

રાજુબાબેન

દાદભાઈ

કહોર

ચેરીટે બલ

ટ્રસ્ટ

સંચાલલત

-

શ્રી

એિ.ડી.કહોર આટય સ એન્ડ કોિસય કોલેજ,મુ.વાદડર્ા,જી.અિરે લી ખાતે નવી કોલેજ શરુ
કરવા નાિ.ગુજરાત હાઇકોટય ના આદે શ મુજબ અત્રે જોડાણ અરજી કરવાિાં
આવેલ.જેનો સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ તા.૭-૮-૨૦૨૦ ના રોજ અત્રે િળે લ
છે .જે સ્થામનક તપાસ સમિમતના સભ્ર્ો િારા નવી કોલેજ નાિંજૂર કરવા ભલાિણ
કરવાિાં આવેલ છે .જે સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલને દર્ાને લઈ સૌરાષ્ટ્ટ્ર
યુમનવસીટી ઓડીનન્સ - ૧૮૪ અન્વર્ે િાન.કુલપમતશ્રીને િળે લ સતા મુજબ એકેડેમિક
અને મસન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ ઉપયુક્ય ત નવી કોલેજ નાિંજૂર કરવા

રાજ્ર્

સરકારશ્રીને ભલાિણ કર્ાયના કાર્યની બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવમનર્ન મવદ્યાશાખા : (નવુ ં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય બી.એ.
બી.એ. મુ/ગૌ
સિાજશાસ્ત્ર,અગ્રેજી,દહન્દી,સંસ્કૃત,ઈમતહાસ,અથયશાસ્ત્ર,ગુજરાતી,
વાણીજ્ર્ મવદ્યાશાખા : (નવું જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય બી.કોિ (વૈ)
કોર : મપ્રન્સી.ઓફ િાઈક્રો ઇકોનોમિકસ - ૧, ફાર્નાન્સ એકાઉન્ટીગ,
બીઝીનેસ ઓગયનેનાઈઝેશન એન્ડ િેનેજિેન્ટ-૧ ,કંપની લો, ડી.એસ.ઈ૧,,પસયનલ
સેલલિંગ, એન્ડ સેલ્સિેનશીપ -૧ , બીઝીનેશ િેથેિેદટક્સ-૧, બીઝીનેશ લો-૧,
ડી.એસ.ઈ.-૨ , એન્ટ્રેપ્રેનેર્શીપ - ૧, કોમ્પપુટર એ્લીકેશન ઇન બીઝીનેશ,
ઇલેકટીવ : એકાઉન્ટીગ

નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૭/૮/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૭/૮/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે અને જોડાણ
નાિંજૂર કરવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

ટ્રસ્ટની

નવી

કોલેજ

અન્વર્ે

જોડાણ

મવભાગના

પત્ર

ક્રિાંક

:જોડાણ/૫/૫૪૪/૨૦૨૦,તા.૭-૮-૨૦૨૦ ના પત્રથી ટ્રસ્ટની નવી

કોલેજનુ ં જોડાણ ના િંજુર કરવા રાજ્ર્ સરકારશ્રીને ભલાિણ કરે લ
છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૧
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીના ઉપયુક્ય ત કાર્યને બહાલી

આપવી.

શિસડીકેટ તા. ૧-૧૦-૨૦૨૦ ના ઠિાવ ક્રિાાંક ૧૧ થી ઉપયક્ય ુ ત બાબતે બહાલી
આપવાિાાં આવેલ છે .
૧૬(૩૨)

આચાર્યશ્રી, ક્રાઈસ્ટ હોન્સ્પટલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - ક્રાઈસ્ટ કોલેજ ઓફ નમસિંગ.રાજકોટ

જોડાણ

તરફથી જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે વધારાનુ ં જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા
તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરી એકેડેમિક
કાઉંમસલ તથા સીન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં
પ્રવેશ પ્રદક્રર્ા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી
આપવા બાબત.
જોડાણની મવગત :તબીબી મવદ્યાશાખા - ( વધારાનુ ં જોડાણ )
ત ૃતીર્ વર્ય બી.એસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦નો
અહેવાલ તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . વર્ય : ૨૦૨૦
િાટે એલ.આઈ.સી.એ આચાર્યની ભરતી થર્ે એનરોલિેન્ટ
સ્વીકારવાિાં આવશે તે શરતે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી.
પી.ટી.આઈ મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી.

X
X

X

તેિજ ૧૧ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે જે અહેવાલિાં સાિેલ રાખેલ
છે .
૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે આવેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૦૮.૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે

આચાર્યશ્રી, ક્રાઈસ્ટ હોન્સ્પટલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત -

ક્રાઈસ્ટ કોલેજ ઓફ નમસિંગ, રાજકોટ જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક
તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની અને મસન્ડીકેટની બહાલીની
અપેક્ષાએ જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.
તેિજ કોલેજના

તબીબી મવદ્યાશાખાિાં ત ૃતીર્ વર્ય

બી.એસ.સી નમસિંગના

અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની
શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં વધારાનુ ં
જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, ક્રાઈસ્ટ હોન્સ્પટલ રસ્ટ િાંચાલલત ક્રાઈસ્ટ કોલેજ ઓફ નશિિંગ, િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦ એક વષયની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી , સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડશે િક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ
કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિના પ્રવેિ
િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં ત ૃતીર્ વષય બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની
ુ ી એક વષયન ાંુ
િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
વધાિાન ાંુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૩૩)

આચાર્યશ્રી, શ્રી કડવા પાટીદાર કેળવણી િંડળ િોરબી સંચાલલત – શ્રીિતી

જોડાણ

આર.ઓ.પટે લ વુિેન્સ કોલેજ,િોરબી તરફથી આવેલ જુન ૨૦૨૦ િાટે ની નીચેની
મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવનર્ન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ. (મુખ્ર્/ ગોણ)
અંગ્રેજી,ગુજરાતી,દહન્દી,સંસ્કૃત,
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખા : ( ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (વૈ)
એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ, બીઝીનેશ િેનેજિેન્ટ,(પસોનલ િેનેજિેન્ટ)કોમ્પ્યુટર
સાર્ન્સ,બેનન્કિંગ
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૯/૮/૨૦૨૦ નો અહેવાલ
તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ
કરે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી X
પી.ટી.આઈ. મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

તેિજ૨૮ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે જે અહેવાલિાં સાિેલ રાખેલ છે .
૩
૪

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાયવેલ નથી.

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, શ્રી કડવા પાટીદાર કેળવણી િંડળ
િોરબી સંચાલલત – શ્રીિતી આર.ઓ.પટે લ વુિેન્સ કોલેજ,િોરબી તરફથી જુન ૨૦૨૦
ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની મવગતિાં દશાયવેલ

મવનર્ન મવદ્યાશાખાના બી.એ.ના મવર્ર્ો,

મવદ્યાશાખાના બી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિ ,
અને મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના

મવજ્ઞાન

વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખાના બી.કોિ.ના મવર્ર્ો

બી.એડ.ના અભ્ર્ાસક્રિ કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની

શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા

તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે
નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, શ્રી કડવા પાટીદાિ કેળવણી િાંડળ
ુ ેસિ કોલેજ, િોિબી તિફથી જુન –
િોિબી િાંચાલલત – શ્રીિતી આિ.ઓ.પટેલ વિ
૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્
િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનર્ન શવદ્યાિાખાના
બી.એ.ના શવષર્ો,
શવદ્યાિાખાના

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.ના અભ્ર્ાિક્રિ , વાલણજ્ર્

બી.કોિ.ના

શવષર્ો

તથા

શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના

બી.એડ.ના

અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૨૦૨૧ સધ
૧૬(૩૪)

આચાર્યશ્રી, દક્રશ્ના એજ્યુકેશન એન્ડ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રીિતી િીનાક્ષીબેન

જોડાણ

શાંમતલાલ દવે કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન - લાખાબાવળ,જી.જાિનગર તરફથી જુન

૨૦૨૦

થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં

સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરી એકેડેમિક કાઉંમસલ તથા
સીન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં પ્રવેશ પ્રદક્રર્ા િાટે
જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
તબીબી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
ફીઝીઓથેરાપી પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૦નો
અહેવાલ તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુન્ક્ત થર્ેલ છે .

√
√

પી.ટી.આઈ. મનયુન્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

તેિજ ૨૬ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભરે લ છે જે અહેવાલિાં સાિેલ
રાખેલ છે .

બી.એડિાં ૧૨ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ અને ફીઝીઓથેરાપીિાં શૈક્ષલણક
૩

સ્ટાફ ૧૪ નો ફોટાવાળો અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે આવેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા
રે કોદડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૪

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, દક્રશ્ના એજ્યુકેશન એન્ડ ફાઉન્ડેશન
ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રીિતી િીનાક્ષીબેન શાંમતલાલ દવે કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન લાખાબાવળ,જી.જાિનગર જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ
સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની અને મસન્ડીકેટની બહાલીની

અપેક્ષાએ જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.
તેિજ કોલેજના

મશક્ષણ મવદ્યાશાખાના બી.એડ. અભ્ર્ાસક્રિનુ ં કાઉન્ન્સલની િંજુરી

િેળવવાની શરતે અને

તબીબી મવદ્યાશાખાિાં

બી. ફીઝીઓથેરાપી

પદવીના

અભ્ર્ાસક્રિ તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.
૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ

ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને

ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે પી.ટી.આઈ.ની ચાલુ વર્યિાં ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ
કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાિાં આવશે નદહ તો
અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવશે નદહ. તેિજ
ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

૨.

કોલેજે

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, રક્રશ્ના એજ્યકુ ેિન એસડ ફાઉસડેિન
રસ્ટ િાંચાલલત - શ્રીિતી િીનાક્ષીબેન િાાંશતલાલ દવે કોલેજ ઓફ એજ્યકુ ેિન લાખાબાવળ, જી.જાિનગિ તિફથી

જુન ૨૦૨૦ એક વષયની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી , સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને
વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે બી. ફીઝીર્ોથેિાપીના અભ્ર્ાિક્રિના પ્રવેિ િાટે જોડાણ
પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે
તથા તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં બી. ફીઝીર્ોથેિાપીના અભ્ર્ાિક્રિન ાંુ તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
કિવી.
૧૬(૩૫) આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનારાર્ણ સિાજ સેવા ટ્રસ્ટ સંચાલલત,
જોડાણ

શ્રી સ્વાિીનારાર્ણ

દફઝીર્ોથેરાપી કોલેજ, નાઘેડી ,જાિનગરના સીન્ડીકેટ તા.૧૦-૭-૨૦ ની સભાના
ઠરાવ ન.૧૮(૩૩ )િાં બાર્ો કેિેસ્ટ્રી અને ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કેિેસ્ટ્રી મવર્ર્ો મપ્રન્ટ મિસ્ટેક થી
રહી ગર્ેલ હોર્ તે ઉિેરો કરવા મવચારણા કરવા બાબત.

જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસ.સી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બાર્ો કેિેસ્ટ્રી, ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કેિેસ્ટ્રી
નોંધ :-

૧

સીન્ડીકેટ તા.૧૦-૭-૨૦ ની સભાના ઠરાવ ન.૧૮(૩૩ ) થી જુન
૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ એિ ૩ વર્ય સુધીનુ ં જોડાણ િંજુર કરવા
ભલાિણ કરવાિાં આવેલ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૫
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનારાર્ણ સિાજ સેવા ટ્રસ્ટ
સંચાલલત,

શ્રી સ્વાિીનારાર્ણ દફઝીર્ોથેરાપી કોલેજ, નાઘેડી ,જાિનગર ના

વર્ય તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦-૨૧

થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨-૨૩

સુધી ત્રણ વર્યન ુ ં

વધારાનુ/ચાલુ
ં
જોડાણ મસન્ડીકેટ તા.૧૦-૭-૨૦ ની સભાના ઠરાવ ન.૧૮(૩૩) િાં મપ્રન્ટ
મિસ્ટે કથી રહી ગર્ેલ મવર્ર્ો બાર્ો કેિેસ્ટ્રી, ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કેિેસ્ટ્રી ની રાજ્ર્ સરકારશ્રીને
ભલાિણ કરવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનાિાર્ણ િિાજ િેવા રસ્ટ
િાંચાલલત, શ્રી સ્વાિીનાિાર્ણ રફઝીર્ોથેિાપી કોલેજ, નાઘેડી ,જાિનગિ ના શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. બાર્ો કેિેસ્રી, ઇસડસ્રીર્લ કેિેસ્રીના શવષર્ોન ાંુ વષય તા. ૧૫ુ ી બે વષયન ાંુ વધાિાન ાંુ તથા તા.૧૫-૬-૨૦૨૨ થી
૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સધ
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૩ એક વષયન ાંુ

ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ

કિવી.
૧૬(૩૬)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, મુરલીધર કોલેજ ઓફ નમસિંગ - કાળીપાટ,જી.રાજકોટ તરફથી
૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ

જુન

જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં

સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરી એકેડેમિક કાઉંમસલ તથા
સીન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં પ્રવેશ પ્રદક્રર્ા િાટે
જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)

બી.એસ.સી નમસિંગ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧ સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે .
૨ આચાર્ય ભરે લ નથી
ગ્રંથપાલ ભરે લ નથી

X
X

પી.ટી.આઈ.ભરે લ નથી

X

૨૦ નો એડહોક સ્ટાફ અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .

૩ સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

૪ મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશરે ૧૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
૫ કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૬
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, મુરલીધર કોલેજ ઓફ નમસિંગ કાળીપાટ, જી. રાજકોટ જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો
અહેવાલ સ્વીકારી એકેડમે િક કાઉન્ન્સલની અને મસન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ જોડાણ
પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી. તેિજ કોલેજના
તબીબી

મવદ્યાશાખા

બી.એસ.સી

નમસિંગના

અભ્ર્ાસક્રિની

કાઉન્ન્સલની

િંજુરી

િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં

ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ

કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી ,

િેદાન , જિીન

અને િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની
રહેશે.

ુ લીધિ કોલેજ ઓફ નશિિંગ આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, મિ
કાળીપાટ, જી. િાજકોટ તિફથી

જુન ૨૦૨૦ એક વષયની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ સ્વીકાિવી , સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને
વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિના

પ્રવેિ િાટે

જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી
િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ

જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૩૭)

આચાર્યશ્રી, રાજહંસ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત- સંજર્ભાઈ રાજગુરૂ સાર્ન્સ કોલેજ-

જોડાણ

હડિમતર્ા (બેડી) જી.રાજકોટ તરફથી વર્ય : ૨૦૨૦ થી સંલગ્નિાં બી.સી.એ.
અભ્ર્ાસક્રિના નવા જોડાણ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નુ ં જોડાણ વર્ય :
૨૦૨૧-૨૨ િાં તબદીલ કરી આપવાની રજૂઆત અન્વર્ે મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (નવુ ં જોડાણ)
બી.સી.એ ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :- ૧

સંસ્થાનો તા.૩૦-૯-૨૦નો પત્ર.

૨

સીન્ડીકેટ તા.૧૪-૮-૨૦ ની સભાના ઠરાવ ન.૧૪ થી સંલગ્નિાં

૩

સીન્ડીકેટ તા.૨૦-૧૨-૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ ન.૨૪(૪૬) થી સંલગ્નિાં

૪

બી.સી.એ.નુ ં નવું જોડાણ િંજુર કરવાિાં આવેલ છે .

બી.સી.એ.નુ ં નવું જોડાણ ૨૦૧૯ નુ ં જોડાણ ૨૦૨૦ િાં તબદીલ
કરવાિાં આવેલ છે .

જોડાણ મવભાગની નોંધ પર િળે લ આદે શ.

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૭
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, રાજહંસ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલતસંજર્ભાઈ રાજગુરૂ સાર્ન્સ કોલેજ- હડિમતર્ા (બેડી) જી.રાજકોટ તરફથી વર્ય :

૨૦૨૦ થી સંલગ્નિાં બી.સી.એ. અભ્ર્ાસક્રિના નવા જોડાણ

આપવાિાં આવેલ જે

કોલેજની રજૂઆત િાન્ર્ રાખી વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નુ ં નવુ ં જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨
િાં તબદીલ કરવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયક્ય ુ ત ભલાિણ સ્વીકાિી
આચાર્યશ્રી, િાજહાંિ એજ્યકુ ેિન રસ્ટ િાંચાલલત- િાંજર્ભાઈ િાજગરૂુ િાર્સિ કોલેજહડિશતર્ા (બેડી) જી.િાજકોટ ના

વષય : ૨૦૨૦-૨૧ િાટે ભલાિણ થર્ેલ િાંલગ્નિાાં

બી.િી.એ. અભ્ર્ાિક્રિના નવા જોડાણને વષય : ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ કિવા િાજ્ર્
િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૩૮)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, ધડુક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત - બાલાજી કોલેજ ઓફ નમસિંગ. ગોિટા,
તા.ગોંડલ, જી.રાજકોટ તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી ૩ વર્ય િાટે

બી.એસ.સી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિની કોલેજના ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અરજી
પરત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરી એકેડેમિક કાઉંમસલ
તથા સીન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ સદરહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં પ્રવેશ
પ્રદક્રર્ા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવા
બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
પોસ્ટ બેઝીક બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૦/૧/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૪/૨/૨૦

નાં રોજ અને બીજો અહેવાલ

તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૦ નો અહેવાલ તા.૨૦/૧૦/૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ
છે . અને ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કરે લ છે .
૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

૩

આચાર્ય ભરે લ નથી

X

ગ્રંથપાલ ભરે લ નથી

X

પી.ટી.આઈ.ભરે લ નથી

X

૧૩ નો એડહોક સ્ટાફ અહેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, ધડુક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત બાલાજી કોલેજ ઓફ નમસિંગ. ગોિટા, તા.ગોંડલ, જી.રાજકોટ જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨૨૩ ( ત્રણ વર્ય ) ની જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની અને મસન્ડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ જોડાણ પ્રિાણપત્ર
આ્ર્ાના િાન.કુલપમતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી. તેિજ કોલેજના

તબીબી

મવદ્યાશાખા બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિની અને પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી
નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિની

કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે તથા નીચે દશાયવ્ર્ા

મુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુ ં એક વર્યન ુ ં
ચાલુ જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે આચાર્ય, પી.ટી.આઈ., લાઈબ્રેરીર્નની ચાલુ વર્યિાં ભરતી
પ્રદક્રર્ા કરવા તાકીદ કરવાિાં આવે છે . કોલેજ િારા ભરતી પ્રદક્રર્ા

કરવાિાં આવશે નદહ તો અગાિી વર્યન ુ ં જોડાણ િંજુર કરવાિાં
આવશે નદહ. તેિજ

પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.
૨.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી , િેદાન , જિીન અને
િકાન વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, ધડુક એજ્યકુ ેિન રસ્ટ િાંચાલલત બાલાજી કોલેજ ઓફ નશિિંગ. ગોિટા, તા.ગોંડલ, જી.િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦ થી
ુ ી ૩ વષયની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ
૨૦૨૨-૨૩ સધ
ભલાિણ સ્વીકાિવી , સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક કાઉન્સિલ
અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે
બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિના પ્રવેિ િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાર્યને બહાલી આપવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન
સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્ તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
તબીબી શવદ્યાિાખા બી.એિ.િી નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની અને પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી
નશિિંગના અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી

ુ ી એક વષયન ાંુ ચાલ ુ જોડાણ આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
કિવી.

૧૬(૩૯)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનારાર્ણ સિાજ સેવા ટ્રસ્ટ સંચાલલત,

શ્રી સ્વાિીનારાર્ણ

દફઝીર્ોથેરાપી કોલેજ, ઓખા સ્ટેટ હાઈવે, મસમવલ એરપોટ ની બાજુિાં , નાઘેડી ,
જાિનગર તરફથી

જુન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે સંલગ્નિાં પોસ્ટ બેઝીક

બી.એસ.સી નમસિંગના નવા

જોડાણ િાટે આવેલ અરજી તથા તે પરત્વેનાં સ્થામનક

તપાસ સમિમતનાં અહેવાલ પર મવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની મવગત :
તબીબી મવદ્યાશાખા - (નવું જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક બી.એસ.સી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :-

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ નો
અહેવાલ તા.૨૩/૧૦/૨૦૨૦ નાં રોજ અત્રે િળે લ છે .નવું જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરે લ છે . અહેવાલિાં દશાયવેલ છે કે રાજ્ર્
સરકારશ્રીએ તેના પત્ર નંબર - Essn/No.NSG102020-5Fs-37 - F ,Dt.710-20 થી એસેન્સીર્ાલીટી આપેલ છે તેની શરત ન.૧૩ અને તે પત્રિાં
દશાયવેલ ૪૦ બેઠકો સાથે શૈક્ષલણક વર્ય - ૨૦૨૦-૨૧ થી જોડાણ
આપવા ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .

૨

આચાર્ય,ગ્રંથપાલ અને પી.ટી.આઈ મનિણ ૂક થર્ેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ I.N.C/G.N.C મનર્િોનુસાર દશાયવેલ છે .

૩
૫

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પર છે .

કોલેજ ફરજીર્ાત સુમવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેરા રે કોદડિંગની
કેપેસીટીના ફીટ કરે લ છે .

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૩૯
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનારાર્ણ સિાજ સેવા ટ્રસ્ટ
સંચાલલત, શ્રી સ્વાિીનારાર્ણ દફઝીર્ોથેરાપી કોલેજ,

નાઘેડી ,જાિનગર તરફથી જુન

૨૦૨૦ થી સંલગ્નિાં નવા પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક બી.એસ.સી નમસિંગ અભ્ર્ાસક્રિની
જોડાણ અરજી અને સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અહેવાલ સ્વીકારી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
મવગતિાં દશાયવેલ તબીબી મવદ્યાશાખા

પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક બી.એસ.સી નમસિંગ

અભ્ર્ાસક્રિની કાઉન્ન્સલની િંજુરી િેળવવાની શરતે

તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-

૬-૨૦૨૧ સુધી એક વર્યન ુ ં નવું જોડાણ આપવા મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેજે ઘટતા શૈક્ષલણક સ્ટાફની પણ ભરતી પ્રદક્રર્ા કરવાની રહેશે.

કોલેજે લેબોરે ટરી સુમવધા, ક્લાસરૂિ, લાઇબ્રેરી, િેદાન, જિીન અને િકાન

૨.

વગેરેની િાળખાકીર્ સુમવધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવાની રહેશે.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાર્યશ્રી, સ્વાિીનાિાર્ણ િિાજ િેવા રસ્ટ
િાંચાલલત, શ્રી સ્વાિીનાિાર્ણ રફઝીર્ોથેિાપી કોલેજ, નાઘેડી ,જાિનગિ તિફથી જુન –
૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિ જણાવેલ ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યશુ નવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ
ુ ેલી િિતોન ાંુ પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાર્
િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મક
તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયક્ય ુ ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના

પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિ.િી નશિિંગ અભ્ર્ાિક્રિની કાઉન્સિલની િાંજુિી
ુ ી એક વષયન ાંુ નવ ાંુ જોડાણ
િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સધ
આપવા તથા િૈદ્ાાંશતક પ ૂવય િાંજૂિી આપવા િાજ્ર્ િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૬(૪૦) સૌરાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી કેમ્પપસ ન્સ્થત કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ ભવનના અધ્ર્ક્ષશ્રી તથા
એકેડમે િક કોમ્પ્યુટર સાર્ન્સ મવર્ર્ની અભ્ર્ાસ સમિમતના ચેરિેનશ્રી િારા AICTE ન્યુ દદલ્હીના
પત્રાંક AB/MCA/2020-21 તા. ૩-૭-૨૦૨૦ના પત્રાનુસાર શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧થી
M.C.A.ના અભ્ર્ાસક્રિનો સિર્ગાળો (અવધી) ત્રણ વર્યને બદલે બે વર્ય કરવા તેિજ
તેના પ્રવેશ િાટે નવા લાર્કાતના ધોરણો સ ૂચવેલ છે .
તદ્દઅન્વર્ે ચેરિેનશ્રીની ભલાિણ અને M.C.A. દડપાટય િેન્ટના અધ્ર્ક્ષશ્રી ડો.
સી.કે. કુંભારણા િારા M.C.A.અભ્ર્ાસક્રિનો નવો સુધારે લ અભ્ર્ાસક્રિ તથા ઓદડિનન્સ
/

રે ગ્યુલેશન

મવગેરે

િાન.કુલપમતશ્રીએ

શૈક્ષલણક

અમધકાર

વર્ય

િંડળોની

૨૦૨૦-૨૧થી
બહાલીની

અિલિાં

અપેક્ષાએ

આવે
િંજુર

તે

રીતે

કરે લ

છે .

િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉક્ત બહાલીનાં કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૦
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી
આપી અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.

૧૬(૪૧) તબીબી મવદ્યાશાખા હેઠળનાં પીજી રજીસ્ટ્રેશનની કાર્યવાહી પ ૂણય કરી પીજી શૈક્ષલણક વર્ય
એકેડેમિક ૨૦૨૦-૨૧ િાટે ન ુ ં સત્ર તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી શરૂ કરવાનુ ં રહેશે. આ બાબતે તબીબી
મવદ્યાશાખાના ડીનશ્રીની ભલાિણ મુજબ MCIનાં PG અભ્ર્ાસક્રિો િાટે િાનનીર્
કુલપમતશ્રીએ

અમધકાર

િંડળોની

બહાલીની

અપેક્ષાએ

િંજૂર

કરે લ

છે .

િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉક્ત બહાલીનાં કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૧
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી
આપી અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૪૨) "રસાર્ણશાસ્ત્ર અનુસ્નાતક ભવન િારા ચલાવવાિાં આવતા “Post Graduate Diploma
એકેડેમિક In Sophisticated Instrumentation Techniques For Pharama And Related
Industries” (1-Year/2 Semesters) નો અભ્ર્ાસક્રિ તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૨ની એકેડેમિક
કાઉન્ન્સલની સભાનાં ઠરાવ ક્રિાંક – ૪ થી િંજુર કરવાિાં આવેલ છે . તેિજ સૌરાષ્ટ્ટ્ર
યુમનવમસિટીની તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૩ની સેનેટની સભાિાં સેનેટ મવભાગ િારા તેના
અનુસધ
ં ાને સંદભય – (૧) મુજબ પદરપત્ર કરવાિાં આવેલ હતો. જેિાં ઉપરોક્ત દમશિત
અભ્ર્ાસક્રિનુ ં નાિ દશાયવવાિાં આવેલ જ હત.ું પરં ત ુ જે અભ્ર્ાસક્રિ અત્રે રજુ કરવાિાં
આવેલ હતો તેિાં શરતચ ૂકથી “Post Graduate Diploma In Sophisticated Analytical
Instrument Techniques For Pharama And Other Industries” દશાયવવાિાં આવેલ
હતું જે અન્વર્ે ગુણપત્રકો વગેરે અંતગયત તે મુજબ અભ્ર્ાસક્રિનુ ં નાિ દશાયવવાિાં
આવતું હતુ.ં અલબત્ત પદવીિાં નાિદાર કુલામધપમતશ્રીએ જે નાિ વળે સંિતી આપેલ
તે નાિ મુજબની પદવીઓ મવદ્યાથીઓને એનાર્ત કરવાિાં આવતી હતી.
આથી તિાિ હકીકતોને અને મવદ્યાથીની રજૂઆતને ધ્ર્ાને લેતા સૌરાષ્ટ્ટ્ર
યુમનવમસિટીની મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા હેઠળની

રસાર્ણશાસ્ત્રની અભ્ર્ાસ સમિમત અને

મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના ડીનશ્રીની ભલાિણ અન્વર્ે અમધકાર િંડળોની બહાલીની
અપેક્ષાએ િાન.કુલપમતશ્રીએ આપેલ આદે શાનુસાર હવેથી અભ્ર્ાસક્રિનુ ં નાિ નાિદાર

કુલામધપમતશ્રીએ જે નાિ સાથે િંજુરી આપેલ છે તે મુજબ “Post Graduate Diploma
In Sophisticated Instrumentation Techniques For Pharama And Related
Industries” દશાયવવાનુ ં રહેશે.
આ બાબતે અગાઉ અપાર્ેલ ગુણપત્રકોિાં રસાર્ણશાસ્ત્ર ભવન િારફતે પરીક્ષા
મવભાગ િારા આ મુજબ ફેરફાર સાથેનાં
રસાર્ણશાસ્ત્ર

નવા ગુણપત્રકો આપવાનાં

રહેશે તેિજ

ભવન િારા અભ્ર્ાસક્રિિાં પણ આ મુજબનો સુધારો કરવાનો રહેશે

િાનનીર્ કુલપમતશ્રીએ અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િંજૂર કરે લ છે .
િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉક્ત બહાલીનાં કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૪૩) શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૧૯-૨૦૨૦થી અિલિાં આવેલ મવનર્ન મવદ્યાશાખા હેઠળનાં M.Phil
એકેડેમિક નાં અભ્ર્ાસક્રિોિાં Passing Marks અને Class Structure શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૧૬ થી
અિલિાં આવેલ મવનર્ન મવદ્યાશાખા હેઠળનાં M.Phil અભ્ર્ાસક્રિ મુજબ રાખવા.

િાન.કુલપમતશ્રીએ ડીનશ્રી મવનર્ન મવદ્યાશાખા અને મવનર્ન મવદ્યાશાખા હેઠળનાં
M.Phil નાં અભ્ર્ાસક્રિ ચલાવતા અનુસ્નાતક ભવનના અધ્ર્ક્ષશ્રીઓની ભલાિણ
અન્વર્ે ઉક્ત બાબત અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િંજુર કરે લ છે .
િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉક્ત બહાલીનાં કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.

૧૬(૪૪) બી.એ.બી.એડ.(ઇન્ટીગ્રેટેડ)સેિેસ્ટર ‘૩’ અને ‘૪’ના અભ્ર્ાસક્રિના મવર્ર્ો પૈકી ગુજરાતી,
એકેડેમિક દહન્દી,ઈંગ્લીશ, સંસ્કૃત અને ઈમતહાસના અભ્ર્ાસક્રિો શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧થી
અિલિાં આવે તે રીતે અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િાન. કુલપમતશ્રીએ
િંજુર કરે લ કાર્યને બહાલી આપવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૪
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે,

એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની ઉપરોકત ભલાિણ િંજુર

કરવી.
૧૬(૪૫) M.Sc. (ECI)અભ્ર્ાસક્રિના સેિેસ્ટર '૯ અને ૧૦'ના અભ્ર્ાસક્રિો ક્રિશ: અિલિાં આવે
એકેડેમિક તે રીતે િંજુર કરવાની અધ્ર્ક્ષશ્રીની મવનંતી પરત્વે ડીનશ્રી, મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાની

ભલાિણ મુજબ િાન.કુલપમતશ્રીએ અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ ઉક્ત
અભ્ર્ાસક્રિો િંજુર કરે લકાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૫
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.

૧૬(૪૬) ગુજરાત સરકારશ્રીના મશક્ષણ મવભાગના પદરપત્ર ક્રિાંક પરચ/૧૨૧૮/૬૧/ખ-૧ તા.
એકેડેમિક ૧૨-૧૦-૨૦૨૦

અન્વર્ે િાન. કુલપમતશ્રી િારા િંજુર કરવાિાં આવેલ વર્ય ૨૦૨૦-

૨૧ની શૈક્ષલણક સત્ર વ્ર્વસ્થા અધ્ર્ાદે શ-૯૫/૨૦૫ મુજબ પદરપત્ર ક્રિાંક એકે/
૪૯૨/૨૦૨૦ તા. ૧૪-૧૦-૨૦૨૦થી પ્રમસદ્ધ કરવાિાં આવેલ છે . જે િાન.કુલપમતશ્રીએ
અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િંજુર કરે લ છે . તેને બહાલી આપવા બાબત.

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૬
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૪૭) Gujarat Tourism Corporation Limited (A Govt. of Gujarat Undertaking),ઉદ્યોગ
એકેડેમિક ભવન, ગાંધીનગરના તા. ૪-૨-૨૦૨૦ના પત્ર અન્વર્ે નીચે મુજબના સટીફીકેટ
અભ્ર્ાસક્રિ િાટેની દરખાસ્ત કરવાિાં આવેલ હતી.

1) Certificate Course of Travel Counselor.
2) Skill Up gradation Programme in Travel, Tourism & Hospitality
Industry.
ડીનશ્રી, મવનર્ન મવદ્યાશાખા તથા અધ્ર્ક્ષશ્રી, અથયશાસ્ત્ર ભવનએ તેિના પત્રિાં
ઉક્ત બે અભ્ર્ાસકિો મવનર્ન મવદ્યાશાખા હેઠળ અથયશાસ્ત્ર મવર્ર્ની અભ્ર્ાસ સમિમતની
અંતગયત ચલાવવા િાટે ભલાિણ કરે લ હતી. તદ્દઅન્વર્ે િાન.કુલપમતશ્રીએ અમધકાર
િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ ઉક્ત અભ્ર્ાસક્રિો િંજુર કરે લ છે .
તદઉપરાંત, ટ્રાવેલ અને ટુદરઝિના ક્ષેત્રિાં મનપુણતા અને મવદ્યાથીઓને
ુ ી H.K. School of Foreign Languages, H
વ્ર્વસાર્ીક તાલીિ પુરી પડવાના હેતથ
Kumar's Education Institute, Ahmadabad સાથે કોવીડ-૧૯ની પદરન્સ્થમતને ધ્ર્ાનિાં
લેતાં ઉક્ત અભ્ર્ાસક્રિો આઉટસોમસિંગથી ચલાવવા આ સંસ્થા સાથે

રૂ. ૩૦૦/-ના

ભારતીર્ સ્ટેમ્પપ પેપર ઉપર સૌરાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી િારા MOU કરવાિાં આવેલ છે .
H.K. School of Foreign Languages, H Kumar's Education Institute,
Ahmadabad સાથે સૌરાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટીએ કરે લ MOUની કાિગીરીની નોંધ લેવા
બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૭
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે આ પ્રકાર Soft Skill Based Certificate
અભ્ર્ાસક્રિો િાટે એક એડહોક બોડય ની રચના કરવી અને તે બાબતે નીમત-મનર્િો
ઘડવાિાં આવે તેવી મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવાિાં આવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૪૮) મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાના ડીનશ્રી, ડો. િેહુલ રૂપાણીના તા. ૧૬-૧૦-૨૦૨૦ ઈ-િેઈલ પત્ર
એકેડેમિક અન્વર્ે ચાલુ વર્ે Covid-19ની પદરન્સ્થમતિાં સાર્ન્સ ફેકલ્ટી અંતગયત અભ્ર્ાસક્રિોિાં

વતયિાન સેિેસ્ટરિાં પ્રેક્ટીકલના લેકચર અને મપ્રપ્રેરેશન ન થર્ા હોવાના કારણે ચાલુ
સેિેસ્ટરિાં પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાના બદલે viva પ્રેક્ટીકલ ર્ોજવા અંગે મવચારણા કરવા
બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૮
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે , COVID-19 કોરોનાની િહાિારીની ન્સ્થમતને ધ્ર્ાને
ુ તે સ્વીકાર કરવાિાં આવેલ અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ
લેતા ઉક્ત રજૂઆતને સવાયનિ
કરી.
આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત ભલાિણ િાત્ર COVID-19 કોરોનાની
િહાિારીની ન્સ્થમતને ધ્ર્ાને લેતા આ વર્ય પ ૂરતી િર્ાયદદત રાખવી અને સાર્ન્સ ફેકલ્ટી
મસવાર્ અન્ર્ કોઈપણ ફેકલ્ટી કે જ્ર્ાં વતયિાન સેિેસ્ટરિાં પ્રેક્ટીકલના લેકચર અને
મપ્રપ્રેરેશન ન થર્ા હોર્ ત્ર્ાં પણ ચાલુ સેિેસ્ટરિાં પ્રેક્ટીકલ પરીક્ષાના બદલે પ્રેક્ટીકલ
VIVA ર્ોજવા.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.

૧૬(૪૯) અધ્ર્ક્ષશ્રી, ગુજરાતી ભવન, સૌરાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી, રાજકોટ િારા ચલાવવાિાં આવતા
એકેડેમિક એિ.ફીલ ગુજરાતી મવર્ર્ના સેિેસ્ટર '૨'ના શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૧૯-૨૦થી ક્રિશઃ જુનો

અભ્ર્ાસક્રિ ચલાવવાની ભલાિણ પરત્વે ચેરિેનશ્રી િારા બોડય ની બહાલીની અપેક્ષાએ
મવનંતી કરતા િાન. કુલપમતશ્રીએ અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ જુનો
અભ્ર્ાસક્રિ ચાલુ રાખવા શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૧૯-૨૦થી અિલિાં આવે તે રીતે િંજુર
કર્ાયના કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૪૯
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૫૦) એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની તા.૦૬-૦૭-૨૦૨૦ની સભાનાં ઠરાવ ક્રિાંક '૨૩'થી ઓ.જનરલ
એકેડેમિક '૧ થી ૨૬' સુધારવા અંગે સંબમં ધત મવદ્યાશાખાના ડીનશ્રીઓની મનયુક્ત કરવાિાં આવેલ

કમિટીની પુનઃ મવચારણા િાટે ની એક સભાફરીથી તા:-૧૪-૮-૨૦૨૦ને શુક્રવારનારોજ
બપોરનાં ૧૨:૩૦ કલાકે, સૌરાષ્ટ્ટ્રયુમનવમસિટી, યુમનવમસિટી કેમ્પપસ, યુમનવમસિટી રોડ,
રાજકોટ ખાતે નીચેના કાિકાજ િાટે િળે લ હતી. તદ્દુપરાંત તા. ૧૯-૧૦-૨૦૨૦,
સોિવારનાં રોજ ફરી ઓનલાઈન ગ ૂગલ િીટનાં િાધ્ર્િથી ગત સભાની મિમનટ્સ તથા
Ord. Gen. 1 to 26 (Proposed – English Version)ને Draft For Approval (DFA)
બાબતે પણ સભા િળે લ હતી.
ઉક્ત દમશિત મિમનટ્સ તથા Ord. Gen. 1 to 26 (Proposed – English Version)ને
Draft For Approval (DFA) કરાવેલ છે જે લબડાણ - (1) તથા (2)થી અત્રે સાિેલ છે .
વધુિાં તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૦,

તા. ૧૪/૦૮/૨૦૨૦ તથા તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦

(ઓનલાઈન ગ ૂગલ સભા))ની િળે લ સભાિાં થર્ેલ ભલાિણોને ધ્ર્ાને લેતા અને
એકેડેમિક મવભાગના પદરપત્ર ક્રિાંક નં એકે/592/2019 તા. 15/10/2019િાં દશાયવેલ
ઓ.જનરલ '૧ થી ૨૬'નાં અંગ્રેજીિાં રૂપાંતરને ધ્ર્ાને લેતા નવા ઓ.જનરલ '૧ થી
૨૬'નાં અંગ્રેજીિાં રૂપાંતરને અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િાન. કુલપમતશ્રીને
ુ ી પદરપમત્રત
િંજૂર કરવા તથા શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧થી અિલિાં આવે તે હેતથ
કરવા ભલાિણ કરવાિાં આવેલ છે .
જેને િાનનીર્ કુલપમતશ્રીએ અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ િંજૂર કરે લ છે . જે
અન્વર્ે સિગ્ર બાબતે નોંધ લેવા સમવનર્ રજૂ.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૫૦
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુલપમતશ્રીનાં ઉપરોક્ત કાર્યને બહાલી આપી
અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૫૨) આથી સૌરાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટીની તબીબી મવદ્યાશાખાની તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦ની સભાની
એકેડેમિક ભલાિણ ઠરાવ ક્રિાંક '૨', '૬', '૭', ‘૧૦’ અને '૧૭' અન્વર્ે મવચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ ક્રિાંક

'૨'

શ્રી બી.ટી.સવાણી કીડની હોન્સ્પટલ રાજકોટનાં પત્રાંક M/50 તા.૧૩/૧૨/૨૦૧૯નો
પત્ર

અન્વર્ે

તથા

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૯

નાં પત્ર

અન્વર્ે

“ઓપરે શન

થીર્ેટર

ટેકમનમશર્ન” મવર્ર્નો સટીદફકેટ કોર્યના અભ્ર્ાસક્રિનાં ઓદડિનન્સ/રે ગ્યુલેશનની AC.
ની તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦નાં ઠરાવ ક્રિાંક “૪૦” અન્વર્ે પુનઃ મવચારણા કરવા બાબત.
ુ તે ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત
આથી પુનઃ મવચારણા કર્ાય બાદ સવાયનિ
અભ્ર્ાસક્રિ નવ (૯) િાસનો રાખવો અને તે અંતગયત સિગ્ર અભ્ર્ાસક્રિ દરમ્પર્ાન
મવદ્યાથીઓની હાજરી ઓછાિાં ઓછી ૭૫ % મનર્ત કરવી. ફરીથી એકેડેમિક
કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
ઠરાવ ક્રિાંક
૬.

'૬'

pharmacology including pharmacotherapeutics, Pathology,
Microbiology, Forensic medicine
મવર્ર્ની અભ્ર્ાસ સમિમતની તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ની સભાના ઠરાવ ક્રિાંક '૨',
'૩', '૪', '૫', અને '૬' અન્વર્ેની ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.

ઠરાવ ક્રિાંક '૨'
૨.

ઓગષ્ટ્ટ-૨૦૧૯ થી M.C.I. િારા અિલિાં મુકવાિાં આવેલ U.G. અભ્ર્ાસક્રિોના
કન્ટેન્ટ

ટીલચિંગ

અને

એકઝાિીનેશન

સ્કીિ

તથા

ઓડીનન્સ/રે ગ્યુલશ
ે ન

મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવા બાબત.
અ)

આથી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ફસ્ટય

એિ.બી.બી.એસ.નાં

તિાિ મવર્ર્ોની લોગબુક યુમનવમસિટીનાં લોગો સાથે

તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ની ગાઈડ લાઈન મુજબ દરે ક મવદ્યાથીઓ િાટે તૈર્ાર કરવી
લોગબુકનુ ં ઇન્ટરનલ ઈવોલ્યુશન

સંબમં ધત અધ્ર્ાપકશ્રી કરે લ અને ગુણની

ફાળવણી જે તે મવર્ર્ના H.O.D. ની સહીથી કરવાની જોગવાઈ કરવી.
ઠરાવ :
ુ તે િંજૂર કરવાિાં
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ

આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં
આવે છે .
(બ)
આથી વધુિાં ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ઇન્ટરનલ િાકય સના
ક્રાઈટેદરર્ા નીચે
૧.

મુજબ મનર્ત કરવા

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે બેંચનાં મવદ્યાથીઓ ૨૦૧૯ િાં એડમિશન

લીધેલ હોર્ તે

બેંચનાં

ફોરે ન્ન્સક િેડીસીન મવર્ર્ની યુમનવમસિટી

એક્ઝાિ ફાઈનલ M.B.B.S. પાટય 1 મવર્ર્ો સાથે લેવાિાં આવે તેવી ભલાિણ
કરવાિાં આવે છે .
ઠરાવ :
ુ તે િંજૂર કરવાિાં
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ
આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં
આવે છે .
૨.

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે યુજી અભ્ર્ાસક્રિ M.C.I. િારા આપવાિાં

આવે તે COMPETENCY BASED UNDER GRADUATE CURRICULUM
FOR THE INDIAN MEDICAL GRADUATE િાં દશાયવ્ર્ા મુજબની તિાિ
ગાઈડલાઈનનુ ં અનુસરણ કરવાની ભલાિણ કરવાિાં આવે તે ઉપર મુજબના
િોડયુઅલની હાડય કોપી તેિજ સોફ્ટ કોપી આજ રોજ રજુ કરવાિાં આવેલ છે .
ઠરાવ :
ુ તે િંજૂર કરવાિાં
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ
આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં આવે
છે . ઉપર મુજબના િોડયુઅલની હાડય કોપી તેિજ સોફ્ટ કોપી જિા કરાવેલ છે .
૩.

ઠરાવ ક્રિાંક '૩'
M.C.I.ની જોગવાઈ મુજબના P.G. (ડીગ્રી/ડી્લોિાં) અભ્ર્ાસક્રિોના કન્ટેન્ટ
ટીલચિંગ અને એકઝાિીનેશન સ્કીિ તથા ઓડીનન્સ/રે ગ્યુલેશન મવદ્યાશાખાને
ભલાિણ કરવા બાબત.

આથી ઠરાવવાિાં આવે છે M.C.I. િારા M.B.B.S.નો નવો અભ્ર્ાસક્રિ
ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૯ થી અિલિાં આવેલ છે અને તે સુધારે લ અભ્ર્ાસક્રિ સંદભે
હાલનો બેંચનાં ફોરે ન્ન્સક િેડીસીનનાં મવર્ર્ની પરીક્ષા ફસ્ટય ફાઈનલ M.B.B.S.
િાં ફોરે ન્ન્સક સાર્ન્સ મવર્ર્ોનો સિાવેશ કરી સેકન્ડ પ્રોફેશનલ એક્ઝાિ અને
ફસ્ટય ફાઈનલ એક્ઝાિનાં મવર્ર્ોિાં ફેરફાર થતો હોવાથી યુમનવમસિટીનાં સ્ટે ચ્યુટ
૧૫૮ (૭) િાં જરૂરી સુધારો કરવાિાં આવે તે છે . આ સુધારો કરવા આથી
તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે . આ સુધારાનો અિલિાં ફસ્ટય
M.B.B.S.ની ૨૦૧૯ ની બેંચનાં મવદ્યાથીઓ સેકન્ડ M.B.B.S. િાં પ્રવેશ િેળવે તે
શૈક્ષલણક વર્યથી કરવા મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
ઠરાવ :
ુ તે િંજૂર કરવાિાં
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ
આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં આવે
છે .
ઠરાવ ક્રિાંક '૪'
૪.

આથી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે તબીબી મવદ્યાશાખાનાં યુ.જી.
અભ્ર્ાસક્રિ M.C.I. િારા મનર્ત કરવાિાં આવેલ છે .
અ)

આથી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ફસ્ટય

એિ.બી.બી.એસ.નાં

તિાિ મવર્ર્ોની લોગબુક યુમનવમસિટીનાં લોગો સાથે

તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ની ગાઈડ લાઈન મુજબ દરે ક મવદ્યાથીઓ િાટે તૈર્ાર કરવી
લોગબુકનુ ં ઇન્ટરનલ ઈવોલ્યુશન

સંબમં ધત અધ્ર્ાપકશ્રી કરે લ અને ગુણની

ફાળવણી જે તે મવર્ર્ના H.O.D. ની સહીથી કરવાની જોગવાઈ કરવી.
ઠરાવ :

ુ તે િંજૂર
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ
કરવાિાં આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ
કરવાિાં આવે છે .

(બ)

આથી વધુિાં ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ઇન્ટરનલ િાકય સના

ક્રાઈટેદરર્ા નીચે મુજબ મનર્ત કરવા

ઠરાવ :
ુ તે િંજૂર કરવાિાં
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબત સવાયનિ
આવે છે અને એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં િાટે ભલાિણ કરવાિાં આવે
છે .
ઠરાવ ક્રિાંક '૫'
૫.

આથી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે M.C.I. ની જોગવાઈ મુજબના
પી.જી. (ડીગ્રી/ડી્લોિાં) અભ્ર્ાસક્રિોનાં કન્ટેન્ટ ટીલચિંગ અને એકઝાિીનેશન
સ્કીિ તૈર્ાર કરવા એક પેટા-સમિમતની મનયુક્તી કરવી.
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે નીચે મુજબના ત્રણ સભ્ર્ોની એક પેટાુ તે મનયુન્ક્ત કરવાિાં આવે છે .
સમિમતની સવાયનિ
(1). ડો. વંદનાબેન મત્રવેદી, જાિનગર
(2). ડો. સુધીરભાઈ િહેતા, જાિનગર
(3). ડો. ગૌરવીબેન ધ્રુવ, રાજકોટ

૬.

ઠરાવ ક્રિાંક '૬'
આથી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે M.C.I. િારા ઓગષ્ટ્ટ ૨૦૧૯
થી સુધારે લ અભ્ર્ાસક્રિ અિલિાં આવતા સેકન્ડ પ્રોફેશનલ એક્ઝાિની
પ્રાશ્નીક/પરીક્ષકોની પેનલિાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવા જરૂરી હોર્ ડીનશ્રીનાં
અધ્ર્ક્ષ સ્થાને પ્રાશ્નીક/પરીક્ષકોની પેનલની સુધારવા અભ્ર્ાસ સમિમતની એક
સભા ર્ોજવી.
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે તા. 05, 06 તથા 07-102020નાં રોજ સભા ર્ોજાઈ ગર્ેલ છે . જે બાબતે સવે સભ્ર્શ્રીઓ સ્વીકાર કર્ો.

ઠરાવ ક્રિાંક
૭.

'૭'

anatomy, physiology including bio-physics, bio-chemistry મવર્ર્ની અભ્ર્ાસ
સમિમતની તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦ની સભાના ઠરાવ ક્રિાંક '૨', '૩', '૪', '૫', '૬', અને
'૭' અન્વર્ેની ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.

૨.

ઠરાવ ક્રિાંક ‘2’
ઓગષ્ટ્ટ-૨૦૧૯ થી M.C.I. િારા અિલિાં મુકવાિાં આવેલ U.G. અભ્ર્ાસક્રિોના
કન્ટેન્ટ ટીલચિંગ અને એકઝાિીનેશન સ્કીિ તથા ઓડીનન્સ/રે ગ્યુલેશન
મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવા બાબત.
આથી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે M.B.B.S. First
Professional Exam અભ્ર્ાસક્રિોથી M.C.I. મુજબ તૈર્ાર
કરવા અને તે હેત ુ િાટે ડીનશ્રીનાં અધ્ર્ક્ષ સ્થાને સભા ર્ોજવી અને જુન ૨૦૧૬
થી અિલિાં આવેલ તબીબી મવદ્યાશાખાનાં અભ્ર્ાસક્રિો
ધ્ર્ાને લઈ તે મુજબ નમુના મુજબના અભ્ર્ાસક્રિો ઓડીનન્સ રે ગ્યુલેશન સાથે
તૈર્ાર કરવા.
ઠરાવ
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે ભલાિણનો સ્વીકાર
ુ તે કરાર્ેલ છે અને એકેડેમિક કાઉન્સીલને િંજૂર કરવાં ભલાિણ
સવાયનિ
કરવાિાં આવે છે .

૩.

ઠરાવ ક્રિાંક '૩'
M.C.I.ની જોગવાઈ મુજબના P.G. (ડીગ્રી/ડી્લોિાં) અભ્ર્ાસક્રિોના કન્ટેન્ટ
ટીલચિંગ અને એકઝાિીનેશન સ્કીિ તથા ઓડીનન્સ/રે ગ્યુલેશન
મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવા બાબત.
(અ)

આથી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ફસ્ટય

એિ.બી.બી.એસ.નાં

તિાિ મવર્ર્ોની કોિન લોગબુક યુમનવમસિટીનાં લોગો

સાથે તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૦ની
િાટે

M.C.I.ની ગાઈડ લાઈન મુજબ દરે ક મવદ્યાથીઓ

તૈર્ાર કરવી લોગબુકનુ ં ઇન્ટરનલ ઈવોલ્યુશન સંબમં ધત અધ્ર્ાપકશ્રીએ

કરે લ અને ગુણની ફાળવણી જે તે મવર્ર્ના H.O.D. ની સહીથી કરવાની
જોગવાઈ કરવી.

(બ)

આથી વધુિાં ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે ઇન્ટરનલ િાકય સના

ક્રાઈટેદરર્ા નીચે

મુજબ મનર્ત કરવા.

ક્રિ

નાિ

ગુણ

૧

એટેન્ડસનાં .............

૧૦

૨

લોગબુકનાં .............

૨૦

૩

ફસ્ટય ઇન્ટરનલ

૧૫

૪

એકઝાિીના

૧૫

૫

મપ્રલીિ એક્ઝાિ

૪૦
કુલ ૧૦૦
ગુણ

પ્રેક્ટીકલ એક્ઝાિના ગુણની ફાળવણીનીચે મુજબ કરવી.
ક્રિ

નાિ

ગુણ

૧

એટેન્ડસનાં .............

૧૦

૨

જનયલ મ ૂલ્ર્ાંકન

૨૦

૩

ફસ્ટય ઇન્ટરનલ

૧૫

૪

સેકન્ડ ઇન્ટરનલ

૧૫

૫

મપ્રલીિ એક્ઝાિ

૪૦
કુલ ૧૦૦
ગુણ

(ક)
૧.

યુમનવમસિટી પરીક્ષાિાં પ્રવેશ િાટે ની પાત્રતાનાં ધોરણો
૭૫% થી ઓછી એટેન્ડસ હોર્તો િળવા પાત્ર ગુણ શ ૂન્ર્ અને

તેવાં મવદ્યાથી પ્રવેશ િાટે પાત્ર
૨.

થશે નહી.

૭૬% થી ૮૦% સુધીની એટે ન્ડસ િાટે ૨(બે) િાકય સ

૩.

૮૧% થી ૮૫% સુધીની એટે ન્ડસ િાટે ૪(ચાર) િાકય સ

૪.

૮૬% થી ૯૦% સુધીની એટે ન્ડસ િાટે ૬(છ) િાકય સ

૫.

૯૧% થી ૯૫% સુધીની એટેન્ડસ િાટે૮(આઠ) િાકય સ

૬.

૯૬% થી ૧૦૦% સુધીની એટે ન્ડસ િાટે (૧૦)દશ) િાકય

ઠરાવ આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત (અ), (બ) તથા (ક) બાબતેની
ુ તે કરાર્ેલ છે અને
ભલાિણનો સ્વીકાર સવાયનિ
એકેડેમિક કાઉન્સીલને િંજૂર કરવાં ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .

AET COM િોડયુલ નીચે પ્રિાણે લેવાના અને તેન ુ ં અધ્ર્ાપન કરાવવુ ં

(ડ)

અને (આંતદરક?) પરીક્ષાિાં પ ૂછવા.
૧.

એનેટોિી મવર્ર્:-િોડયુઅલ ૧.૫

*

દફલઝર્ોલોજી મવર્ર્:-િોડયુઅલ ૧.૨

*

બાર્ોકેિેસ્ટ્રી

*

એનેટોિી

૨.

દફલઝર્ોલોજી િોડયુઅલ ૧.૧ (ફક્ત અધ્ર્ાપન કરાવવા નુ ં રહેશે)

મવર્ર્:-િોડયુઅલ ૧.૩
િોડયુલ નંબર ૧.૪ (ફક્ત અધ્ર્ાપન કરાવવા નુ ં રહેશે)

ઠરાવ
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે ભલાિણનો સ્વીકાર
ુ તે કરાર્ેલ છે અને એકેડેમિક કાઉન્સીલને િંજૂર કરવાં ભલાિણ
સવાયનિ
કરવાિાં આવે છે .
૩.

ફસ્ટય ઈન્ટરનલ એક્ઝાિ શરૂ કરવાની સ ૂલચત તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦ થી શરૂ

કરવી.
*

સેકન્ડ ઈન્ટરનલ એક્ઝાિ શરૂ કરવાની સ ૂલચત તા.૩૦-૩૧/૦૩/૨૦૨૦

થી શરૂ કરવી.
*

મપ્રલલમ્પસ એક્ઝાિ તા.૨૦-૨૧/૦૭/૨૦૨૦ થી શરૂ કરવી.

ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે જણાવવાનુ ં કે હાલ આ
બાબત લાગુ પડતી નથી કારણ કે કોરોના િહાિારીનેકારણે ઉક્ત દમશિત
તિાિ પરીક્ષાઓ વચ્યુર્
ય લ િોડિાં લેવાિાં આવી રહેલ છે અને વામર્િક
ુ તે નક્કી કરાર્ેલ
પરીક્ષાઓ નવેમ્પબર િાસથી લેવાિાં આવશે જે સવાયનિ
છે .
ઠરાવ ક્રિાંક '૪'
૪.
M.C.I.નાં મનર્િ મ ૂજબ CBA િોડયુલ ઈન્ટરનલ એસેસિેન્ટ પેઈજ '૭'નાં
પોઇન્ટ નંબર -૪ નો એલીઝીબલ મવદ્યાથી િાટે
રીિીડીર્લ િેજર તરીકે 'અ' મુજબ નાં ટુલ નો ઉપર્ોગ કરી શકાશે.
(A)

CLASSIC

(B)
(C)
(D)

TWO THEORY PAPERS
PRACTICAL EXAM
LOG BOOK

ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે જણાવવાનુ ં કે MCIની
ગાઈડલાઇન્સ મુજબ તિાિ રીિીડીર્લ પરીક્ષાઓ ત્રણ િાસની સિર્
િર્ાયદાિાં લેવાિાં આવશે.

૫.

ઠરાવ ક્રિાંક '૫'
યુમનવમસિટી િારા લેવાિાં આવતી યુમનવમસિટી પરીક્ષાની પેપર સ્ટાઈલ આ સાથે
સાિેલ છે . તે મુજબ મનર્ત કરવી (પેપર સ્ટાઈલ ચેરિેન શ્રી
રજુ કરશે) (બાર્ોકેિેસ્ટ્રી પેપર સ્ટાઈલ મિતલ સાહેબ રજુ કરશે).
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે જણાવવાનુ ં કે યુમનવમસિટી
ુ તે
પરીક્ષાની બાર્ોકેિેસ્ટ્રી પેપર સ્ટાઈલિાં જે ફેરફાર આવેલ છે તેનો સવાયનિ
સ્વીકાર કરે લ છે .

૬.

ઠરાવ ક્રિાંક '૬'
યુમનવમસિટી િારા લેવાતી વામર્િક પરીક્ષાનો પ્રારં ભ તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ થી કરવા
ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે જણાવવાનુ ં કે કોરોના
િહાિારીને કારણે ઉક્ત દમશિત પરીક્ષાઓ નવેમ્પબર િાસથી લેવાિાં આવશે
ુ તે નક્કી કરાર્ેલ છે .
જે સવાયનિ

૭.

ઠરાવ ક્રિાંક '૭'
આથી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે સેકન્ડ

M.B.B.S.નો અભ્ર્ાસ

તા.૦૧/૧૦/૨૦૨૦ થી શરૂ કરવો.
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતે જણાવવાનુ ં કે કોરોના

િહાિારીને કારણે ઉક્ત દમશિત પરીક્ષાઓ દડસેમ્પબર િાસથી લેવાિાં આવશે
ુ તે નક્કી કરાર્ેલ છે .
જે સવાયનિ
ઠરાવ ક્રિાંક

'૧૦'

એકેડેમિક કાઉન્ન્સલની તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૯ની સભાનાં ઠરાવ ક્રિાંક ૩૬૭, ૩૭૩,

૧૦.

૩૭૯, અને ૩૮૦ ની ભલાિણો પુનઃ મવચારણા અથે રજુ કરે લ છે . જેની પુનઃ
મવચારણા કરવા બાબત.
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલના ઠરાવ ક્રિાંક ૩૬૭
તબીબી મવદ્યાશાખાની તા. ૨૭/૦૯/૨૦૧૭ની સભાના નીચે મુજબનાં ઠરાવ ક્રિાંક ‘૭’ થી
કરવાિાં આવેલ નીચે મુજબની ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.
૭ (2)

આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે તબીબી મવદ્યાશાખાને લગતા સ્ટે ચ્યુટ ૯૯

(૭) (૪)

િાં ક્રિાંક (૫) તરીકે "Orthopedics ” શબ્દ નોંધવા તથા હાલિાં

અિલિાં રહેલ સ્ટેચ્યુટ ૯૯ (૭) (૫)નાં ક્રિાંક (૩) (બોડય ઓફ સ્પેશીર્ાલલટીઝ) િાંથી
“Orthopedics” શબ્દ રદ્દ કરવો તથા સ્ટે ચ્યુટ ૯૯ (૭) (૫)િાં નવા મવર્ર્ો નોંધવા
િાટે ઉક્ત સ્ટેચ્યુટ ૯૯ (૭) (૫) નીચે મુજબની મવગતે સુધારવા અમધકાર િંડળોને
ભલાિણ કરવી.
STATUTE 99 (7) (5) FACULTY OF MEDICINE
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ANAESTHESIOLOGY
RADIO THERAPY
SKIN & V.D.
TB PULMONARY DISEASE
RADIOLOGY
EMERGENCY MEDICINE
PSYCHIATRICS
IMMUNO
HAEMATOLOGY
TRANSFUSION (IHBT)

&

BLOOD

નોંધ:- યુમનવમસિટીની તબીબી મવદ્યાશાખાને લગતા પ્રવતયિાન સ્ટે ચ્યુટ ૧૫૮ (૭)
(તબીબી મવદ્યાશાખા)િાં MD અને MSની પદવી નોંધાર્ેલ છે અને તે રીતે પદવી
પ્રિાણપત્રો એનાર્ત થાર્ છે તેથી MD (IHBT) અને MD (EMERGENCY MEDICINE)ની
પદવી પણ અલગ ક્રિાંકે સ્ટે ચ્યુટ ૧૫૮ (૭) િાં નોંધવા અંગે હાલ ભલાિણ કરવાની
રહેતી નથી.

ઠરાવ :
ુ તે સ્વીકાર
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતેની ભલાિણ નો સવાયનિ
કરવાિાં આવેલ છે અને તે બાબતેની િંજૂરી િાટે એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને
ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે

કે IHBT તથા EMERGENCY

MEDICINE એિ બંને બ્રાન્ચનો Specialty બોડય િાં સિાવેશ કરવા િાટે
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલના ઠરાવ ક્રિાંક ૩૭૩
તબીબી મવદ્યાશાખાની તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૭ની સભાના કાિકાજ ક્રિાંક ’૧૩.૨’

અન્વર્ે

કરવાિાં આવેલ નીચે મુજબની ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.
૧૩.૨

આથી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે બી.ડી.એસ.
અભ્ર્ાસક્રિનાં દરે ક વર્યની િાકય શીટિાં જે પરીક્ષાથીએ પ્રથિ પ્રર્ત્ને પરીક્ષા પાસ
કરે લ હોર્ તેને એવોડય ઓફ ક્લાસની અભ્ર્ાસક્રિિાં કરે લ જોગવાઈ મુજબ કલાસ
એવોડય કરવો પરં ત ુ તે મસવાર્ના એકથી વધુ પ્રર્ત્ને પરીક્ષા પાસ કરે લ હોર્ તેવા
દકસ્સાિાં ક્લાસ એવોડય કરવાનો રહેશે નહીં તેવી જોગવાઈ િંજૂર કરવી.
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે અભ્ર્ાસ સમિમતની ઉપરોક્ત બાબત સ્પષ્ટ્ટ અલભપ્રાર્

િાટે બોડે તથા મવદ્યાશાખાની પુનઃ મવચારણા િાટે િોકલવી.
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે , અભ્ર્ાસ સમિમતની ઉપરોક્ત બાબત સ્પષ્ટ્ટ
અલભપ્રાર્ િાટે બોડય તથા મવદ્યાશાખાની પુનઃ મવચારણા અથે રજુ કરવાિાં આવેલ અને
તે મુજબ જોગવાઈ િંજુર કરવા એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલના ઠરાવ ક્રિાંક ૩૭૯
તબીબી મવદ્યાશાખાનીતા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ ક્રિાંક '૧૨' નીચે પ્રિાણેની
ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.

૧૨.

તબીબી મવદ્યાશાખા હેઠળના તબીબી અભ્ર્ાસક્રિ ઉપરાંત દફઝીર્ોથેરાપી,
નમસિંગ, ડેન્ટીસ્ટ્રી, B.ASLP ચલાવતી સંસ્થાઓનુ ં ફ્રીક્વંટ અને સરપ્રાઈઝ
ઇન્સ્પેક્શન કરવાની જોગવાઈ અિલી બનાવવા બાબત મવચારણા કરવા
બાબત.

મવદ્યાશાખાની ભલાિણ
આથી એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે તબીબી મવદ્યાશાખા
હેઠળના તબીબી અભ્ર્ાસક્રિઉપરાંત દફઝીર્ોથેરાપી, નમસિંગ, ડેન્ટીસ્ટ્રી, B.ASLP ચલાવતી
સંસ્થાઓનુ ં ફ્રીક્વંટ અને સરપ્રાઈઝ ઇન્સ્પેક્શન કરવાની જોગવાઈ િંજુર કરવા એકેડેમિક
કાઉન્ન્સલને ભલાિણ કરવી.
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતેની નોંધ લેવાિાં આવે છે અને
પેરાિેડીકલ અભ્ર્ાસક્રિોિાં જ્ર્ાં કાઉન્ન્સલ હશે ત્ર્ાં કાઉન્ન્સલનાં વખતોવખતનાં
મનર્િોનુ ં ચ ૂસ્તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
એકેડેમિક કાઉન્ન્સલના ઠરાવ ક્રિાંક ૩૮૦
તબીબી મવદ્યાશાખાની તા. ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ ક્રિાંક ’૧૪.૧’ નીચે
પ્રિાણેની ભલાિણ પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.
૧૪.૧

આથી એકેડેમિક કાઉન્ન્સલને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે તબીબી મવદ્યાશાખા
હેઠળના પેરાિેડીકલ અભ્ર્ાસક્રિો િાટે રાજ્ર્ સરકારશ્રી અથવા જે-તે સંબમં ધત
સ્ટેચ્યુટરી કાઉન્ન્સલ િારા સ્પષ્ટ્ટ ભલાિણ/ધોરણો/મનર્િો અિલિાં ન હોર્ તેવી
પેરાિેડીકલ અભ્ર્ાસક્રિોની પરીક્ષા િાટે ગ્રેસીંગની જોગવાઈ વધુિાંવધુ '૧૦'
િાક્સયની મનર્ત કરવી અને તેનો અિલ શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૧૯-૨૦નાં શૈક્ષલણક
વર્યની પરીક્ષાઓથી કરવો.
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, તબીબી મવદ્યાશાખાના અભ્ર્ાસક્રિો સંદભે િેડીકલ

કાઉન્ન્સલ સંદભે ગ્રેમસિંગ અંગે ની જે જોગવાઈઓ મનર્ત કરવાિાં આવી હોર્ તે મુજબ તેનો
અિલ કરવા અને MCI મસવાર્નાં અભ્ર્ાસક્રિો સંદભે સંબમધત કાઉન્ન્સલ િારા ગ્રેમસિંગ અંગે

ની જે જોગવાઈઓ મનર્ત કરવાિાં આવી હોર્ તો જે તે સંબમં ધત કાઉન્ન્સલની
જોગવાઈઓનો અિલ કરવા તથા અન્ર્ પેરાિેડીકલ અભ્ર્ાસક્રિોનાં ગ્રેમસિંગ અંગે જ્ર્ાં
સ્ટે ચ્યુટરી કાઉન્ન્સલ િારા મનર્ત થર્ેલ ન હોર્ તેવા અભ્ર્ાસક્રિોનાં ગ્રેમસિંગનાં મનર્િો
તૈર્ાર કરવા િાટે આ બાબત તબીબી મવદ્યાશાખાને રીફર કરવી.

આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે યુમનવસીટીની ઉપરોક્ત બાબત તિાિ
મવદ્યાશાખાઓની મવચારણા અથે રજુકરી ગ્રેમસિંગ અંગેન ુ ં કોિન ફોિેટ તૈર્ાર કરવા
મવદ્યાશાખાઓની ભલાિણ એકેડમિક કાઉન્ન્સલની મવચારણા અથે રજુ કરવી.
ઠરાવ :
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે ઉક્ત બાબતેની નોંધ લેવાિાં આવે છે અને
પેરાિેડીકલ

અભ્ર્ાસક્રિોિાં જ્ર્ાંકાઉન્ન્સલ

હશે

ત્ર્ાં કાઉન્ન્સલનાં વખતોવખતનાં

મનર્િોનુ ં ચ ૂસ્તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે. જે પેરાિેડીકલ અભ્ર્ાસક્રિોિાં જ્ર્ાં કાઉન્ન્સલ
તરફથી ગ્રેસીંગ બાબતે સ્પષ્ટ્ટ ગાઈડલાઇન્સ ન હોર્ તેવા દકસ્સાિાં MCIનાં મનર્િો
મુજબ તબીબીમવદ્યાશાખાિાં નક્કી કરવાિાં આવે તે મુજબ કાર્યવાહી કરવાની રહેશે જેનો
ુ તે સ્વીકાર કરે લ.
સવે સભ્ર્શ્રીઓએ સવાયનિ
ઠરાવ ક્રિાંક

'૧૭'

1. શ્રધ્ધા હોન્સ્પટલ, રાજકોટ તરફથી આવેલ સટીફીકેટ અભ્ર્ાસક્રિની મવગતસરની
બાબત ડીનશ્રી, તબીબી મવદ્યાશાખા એકેડેમિક મવભાગને િોકલી આપશે. જેને અત્રે
સવે સભ્ર્શ્રીઓએ િંજૂર કરી તબીબી મવદ્યાશાખાને ભલાિણ કરે લ.
ઠરાવ –
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે શ્રધ્ધા હોન્સ્પટલ, રાજકોટ તરફથી આવેલ સટીફીકેટ
અભ્ર્ાસક્રિની મવગતસરની બાબત ડીનશ્રી, તબીબી મવદ્યાશાખા એકેડેમિક મવભાગને
િળે લ છે . આજની તબીબી મવદ્યાશાખાિાં તેને િંજૂર કરવાિાં આવે છે અને એકેડેમિક
કાઉન્ન્સલને િંજૂર કરવાં ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .પરત્વે મવચારણા કરવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૫૨
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, તબીબી મવદ્યાશાખાની તિાિ ભલાિણોનો
સંયક્ુ ત સ્વીકાર કરવાિાં આવે છે અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .

આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે, બી.ટી.સવાણી હોન્સ્પટલ, રાજકોટ તરફથી
આવેલ

દરખાસ્ત

અન્વર્ે

નીમત-મનર્િો

મવર્ર્ક

બાબતિાં પુખ્ત

મવચારણાથે

મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી વધુિાં ઠરાવવાિાં આવે છે કે, શ્રધ્ધા હોન્સ્પટલ, રાજકોટ તથા H.N.
Shukla Group of Colleges, Rajkot તરફથી આવેલ સંયક્ુ ત દરખાસ્ત અન્વર્ે નીમતમનર્િો મવર્ર્ક બાબતિાં પુખ્ત મવચારણાથે મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૫૩)

ફાિયસી મવદ્યાશાખાની તા.૨૯-૭-૨૦૨૦ની ભલાિણ ક્રિાંક '૨ (૩.૨., ૩.૩, ૩.૪) પરત્વે

એકેડેમિક

મવચારણા કરવા બાબત.
૩.૨.
M.Pharm (All Speciality)ના Dissertationના મુલ્ર્ાંકનના ધોરણો સુધારવા
બાબત.
(અ.૧)૧૦૦ ગુણના એક ભાગના ઈવેલ્યુએશન િાટે
મવદ્યાથીની સંખ્ર્ા

ઇન્ટરનલ

એક્સટનયલ

એક્ઝાિીનર

એક્ઝાિીનર

૧ થી ૪ સુધી

૧

૧

૫ થી ૬ સુધી

૧

૧

૭ થી ૮ સુધી

૧

૨

૯ થી ૧૦ સુધી

૧

૨

૧૧ થી ૧૨ સુધી

૧

૩

૧૩ થી ૧૪ સુધી

૧

૩

૧૫ થી ૧૮ સુધી

૧

૪

જે તે સ્પેશ્ર્ાલીટીના ઇન્ટરનલ એક્ઝાિીનર (ગાઈડ) અને એક્સટનયલ પરીક્ષકની
મનયુન્ક્ત ઉપર મુજબના ટે બલ મુજબ કુલ બે પરીક્ષકોની પેનલ િારા Disseratationનુ ં
કુલ ગુણ -૧૦૦ (એકસો ગુણભાર િાટે મુલ્ર્ાંકન કરે તેવી જોગવાઈ દાખલ કરવી.
(અ.૨.) ૩૦૦ ગુણના મુલ્ર્ાંકન િાટે પણ '૨'એક્ઝાિીનર ઉપરના ટે બલ મુજબ મનયુક્ત
કરવાના રહેશે. તેવી
૩.૩.

આથી યુમનવમસિટી અમધકાર િંડળોને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .

આથી વધુિાં યુમનવમસિટી અમધકાર િંડળોને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે,

ઉપરોક્ત (અ.૧) અને (અ.૨) િાટે આવતા

External Examiner િાટે ૦.૧૮૩ િાં

ફાિયસી મવદ્યાશાખા િાટે ટી.એ. /ડી.એ.ની ચુકવણી િાટે જે જોગવાઈ છે તે મુજબની
ટી.એ. /ડી.એ.ની ચુકવણી કરવી અને મુલ્ર્ાંકનની અન્ર્ જોગવાઈ/પધ્ધમત ઉપર
(૩.૨.) (અ.૧.)િાં

દશાયવ્ર્ાનુસારની ૩૦૦ ગુણભાર ધરાવતાં મુલ્ર્ાંકન (અ.૨)

િાટે

પણ ગ્રુપની સંખ્ર્ા મનર્ત કરવી.
૩.૪.

આથી મવદ્યાશાખા તથા યુમનવમસિટી અમધકાર િંડળોની બહાલીની અપેક્ષાએ

ભલાિણ કરવાિાં આવે છે કે Dissertation ના એક ભાગના મુલ્ર્ાંકનિાં (૧૦૦ ગુણ)
તથા બીજા ભાગના મુલ્ર્ાંકનિાં (૩૦૦ ગુણ) એિ બન્ને મુલ્ર્ાંકનિાંથી પરીક્ષાથીને
િળે લા ગુણને એકમત્રત કરી મવદ્યાથીને આપવાિાં આવતા ગુણપત્રકિાં પ્રા્ત કુલ ગુણ
(૪૦૦ િાંથી) િળે લ ગુણ એક્સટનયલ એક્ઝાિ િાક્સય તરીકે દશાયવવાના રહે તેવી
જોગવાઈ ૨૦૧૯-૨૦િાં પ્રવેશ િેળવેલ મવદ્યાથીઓની બેચથી દાખલ કરવી. આ સાથે
મુદ્દા નં. ૩.૨, ૩.૩ અને ૩.૪ ને સત્તા િંડળની બહાલીની અપેક્ષાએ િંજુરી કરે લ છે તેને
બહાલી આપવા બાબત.
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૫૩
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે, ફાિયસી મવદ્યાશાખાની તિાિ ભલાિણોનો સંયક્ુ ત
સ્વીકાર કરવાિાં આવે છે અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરવાિાં આવે છે .

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
૧૬(૫૪)
પરીક્ષા

નીચે મુજબની ભલાિણ કરતા પત્ર અત્રે િળે લ છે તદ અન્વર્ે ચાલુ વર્ે COVID-19
ની પદરન્સ્થમતિાં નીચે દશાયવેલ મવદ્યાશાખાઓ

અંતગયત વતયિાન સેિેસ્ટરિાં

પ્રેકટીકલિાં લેકચર અને મપ્રપેરશન ન થર્ા હોવાના કારણે ચાલુ સેિેસ્ટરિાં પ્રેકટીકલ
પરીક્ષાના બદલે VIVA પ્રેકટીકલ પરીક્ષા ર્ોજવા અંગે મવચારણા કરવા બાબત .
૧. (મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા, તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૦ નો પત્ર.)
૨. (ગ્રાિમવદ્યા મવદ્યાશાખા, તા. ૧૬/૧૦/૨૦૨૦ નો પત્ર.)
૩ ) મવનર્ન મવદ્યાશાખા,

તા.૧૬/૧૦/૨૦૨૦ નો પત્ર.)

૪. પરફોમિિગ આટય સ મવદ્યાશાખા, તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ નો પત્ર.

એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦નાાં ઠિાવ નાં.૫૪
આથી ઠરાવવાિાં આવે છે કે , ઉક્ત બાબતની ચચાય અને બાબત ક્રિાંક - ૪૮ની
એક સરખી હોર્ બાબત ક્રિાંક - ૪૮િાં થર્ેલ ઠરાવ મુજબ કાર્યવાહી કરવી અને
મસન્ડીકેટને ભલાિણ કરી.
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોકત ભલાિણ િાંજુિ
કિવી.
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