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

સૌરા ુિનવિસટ િસડકટની માહ \ુન-૨૦૨૦ની િસડકટની સામાય સભા તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૦ને
ુ વારના રોજ બપોરનાં ૦૩:૦૦ કલાક, િસડકટ મીટ]ગGમ, સૌરા ુિનવિસટ કાયા લય, ુિનવિસટ
!
કપસ, ુિનવિસટ રોડ, રાજકોટ ખાતે મળે લ, `માં સWય/ીઓની હાજર નીચે ?માણે હતી.
હતી

$

%&' (



я/,- я

૧.

ડૉ. નીિતન પેથાણી - .ુ લપિત/ી

я

૨.

ડૉ. િવજય દ સાણી - ઉપ.ુ લપિત/ી

я

૩.

ઉ3ચ િશ6ણ કિમ8ર/ી

,- я

૪.

િનયામક/ી, ટ કનીકલ િશ6ણ

,- я

૫.

િનયામક/ી, આરો;ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ6ણ

,- я

૬.

િ?. ડૉ. ધરમભાઇ ડ. કાંબલીયા

я

૭.

િ?. ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટ લ

я

૮.

ડૉ. મેFુલભાઈ પી. Gપાણી

я

૯.

ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર

я

૧૦.

ડૉ. ?તાપિસKહ એલ. ચૌહાણ

я

૧૧.

/ી હરદ વિસKહ ડ. MડM

я

૧૨.

ડૉ. ગીરશભાઈ સી. ભીમાણી

я

૧૩.

ડૉ. નેહલભાઈ સી.

૧૪.

ડૉ. અિનGOિસKહ પઢયાર

,- я

૧૫.

ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર

я

૧૬.

ડૉ. ભરતભાઈ રામાQુજ

я

૧૭.

/ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકરયા

я

૧૮.

ડૉ. ?િવણિસKહ આર. ચૌહાણ

я

я

ુ લ
ક

-: к 

 :-

િસડકટ ની બેઠકની કાયS ૂUચ ૧ ની આઈટમ નં ૧ થી ૧૩ ની ચચા હાથ ધરતા પહલા ડો.
ડો /ી નેહલભાઈ
Vુ લ મા. િસડકટ સWય/ી એ રXજYાર/ી પાસે

UGC regulations ફોર AffiliationofCollegesbyUniversities

૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૨ ની અમલવાર સંદભZ સૌરા ુિનવિસટ માં નવા અWયાસ!મ અને નવી કોલેજ શG કરવા
માટના િનયમો બનાવવા માટિસડકટ ની તા.
તા ૨૭.૧૨.૨૦૧૩ ની બેઠકના ઠરાવ !માંક ૪૮ અવયે ડો.
િવજયભાઈ ક પટલ ના અ[ય6 Yથાને રચના કરવામાં આવેલ િસડકટ સWયો ની કિમટ ની બેઠક નો તા.
તા
૨૭.૦૧.૨૦૧૪ તથા ૩૦.૦૧.૨૦૧૪
૨૦૧૪ નો અહવાલ ક ` િસડકટ ની તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૪
૨૦૧૪ ના રોજ Sુધારા સાથે
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મં\ૂર કરવામાં આવેલ તે સભા સમ6 ર\ૂ/?Yvુત કરવા જણાવેલ હvુ.ં ` અહવાલ સભા સમ6 ર\ૂ/?Yvુત
કરવામાં આવેલ હતો અને તે અહવાલ Qુ ં વાંચન કરવામાં આવેલ હvુ.ં આ કિમટનો અહવાલ અને િસડકટ ની
તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૪ ના રોજ Sુધારા સાથે મં\ૂર કરવામાં આવેલ ઠરાવ આ સાથે પwરિશટ-A તરક સામેલ છે .
ઉપરોVત ભલામણો ક ` િસડકટ yારા Yવીકાર કર અમલવાર કરવામાં આવેલ છે તે બાબતે િવગતવાર ચચા
િવચારણા કરવામાં આવેલ હતી. `માં
1. ૨૦૧૪ થી સૌરા ુિનવિસટ yારા ` Yટ પાસે ૫ એકર જમીન હોય અને ુ{સી ર;ુલેશન ૨૦૦૯ના
ધારા ધોરણ અQુસાર Sુિવધાઓ ધરાવતા હોય તેમણે જોડાણ આપવાની કાયવાહ બાબત
2. નવી કોલેજ અને \ુલાઇ ૨૦૧૧ પહલાની મં\ૂર થયેલ કોલેજોમાં સંલ;ન અWયાસ!મો માટ ની જોડાણ
અર{ ની ફ બાબત
3. કાઉસીલ ~તગત ની કોલેજોમાં કાઉસીલ ~તગત ના આવતા નવા સંલ;ન અWયાસ!મો ના આપવા
અને ુ{સી ર;ુલેશન ૨૦૦૯ના ધારા ધોરણ જ અQુસાર ની કાયવાહ બાબત
4. \ુલાઇ ૨૦૧૧ બાદ શG થયેલ કોલેજોમાં સંલ;ન અWયાસ!મો શG કરવા માટ ુ{સી ર ;ુલશ
ે ન
૨૦૦૯ના ૫ એકર જમીન ધારણ કરવા સwહતના ધારા ધોરણQુ ં પાલન કરાવવા બાબત અને કિમટ ના
ઠરાવો તેમજ િસડકટ yારા Sુધારા સાથે મ\ૂર કરવામાં આવેલ બાબતો ની િવગતવાર ચચા કરવામાં
આવી.
ચચા દરિમયાન સWય/ીઓ yારા વષ ૨૦૧૧ બાદ મં\ૂર કરવામાં નવી કોલેજો,૨૦૧૧ પહલાની મ\ૂર
થયેલ કોલેજોમાં મ\ૂર કરવામાં આવેલ નવા સંલ;ન અWયાસ!મો તેમજ Yટ3ુટર કાઉસીલવાળ કોલેજોમાં
મં\ૂર કરવામાં આવેલ નવા સંલ;ન અWયાસ!મો ની િવગતો ની ચચા કરવામાં આવી. ચચા દરિમયાન [યાન
પર આવેલ ક ૨૦૧૧ બાદ મં\ૂર કરવામાં નવી કોલેજો, ૨૦૧૧ પહલાની મં\ૂર થયેલ કોલેજોમાં મં\ૂર
કરવામાં આવેલ નવા સંલ;ન અWયાસ!મો તેમજ Yટ3ુટર કાઉસીલવાળ કોલેજોમાં મં\ૂર કરવામાં આવેલ
નવા સંલ;ન અWયાસ!મોની વહવટ ?w!યામાં ડો. િવજયભાઈ ક પટલ ના અ[ય6 Yથાને રચના કરવામાં
આવેલ

િસડકટ

સWયો

ની

કિમટ

ની

બેઠક

નો

તા.

૨૭.૦૧.૨૦૧૪

તથા

૩૦.૦૧.૨૦૧૪

નો

અહવાલ/ભલામણ ક ` િસડકટ ની તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૪ ના રોજ Sુધારા સાથે મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે
તેની

અમલવારમાં

વહવટ

 ૂક/ ૂલ

થયેલ

છે .

`

કારણે

UGC

regulations

ફોર

AffiliationofCollegesbyUniversities૨૦૦૯ તથા ૨૦૧૨ની જોગવાઇઓનો ભંગ થયેલ છે . `થી આ વહવટ
 ૂક/ ૂલ ~ગેની તપાસ કરવી  ૂબ જ આવયક છે .
ચચા િવચારણાના ~તે આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ડો. િવજયભાઈ ક પટલ ના અ[ય6 Yથાને રચના
કરવામાં આવેલ િસડકટ સWયો ની કિમટ ની બેઠક નો તા. ૨૭.૦૧.૨૦૧૪ તથા ૩૦.૦૧.૨૦૧૪ નો
અહવાલ/ભલામણ ક ` િસડકટ ની તા. ૦૫.૦૨.૨૦૧૪ ના રોજ Sુધારા સાથે મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે
તેની અમલવારમાં વહવટ  ૂક/ ૂલ કોના yારા અને

ા કારણો સબબ થયેલ છે તેની તકાUલન

.ુલસUચવ,તકાUલન નાયબ .ુલસUચવ,તકાUલન િવભાગીય અિધકાર તેમજ જોડાણ િવભાગમાં કાય કરતાં
તકાUલન કમચારઓ સામે તથા અય જવાબદાર યVત સામે તપાસ કરવા માટ નીચે દશાવેલ મા.
િસડકટ સWયોની એક તપાસ સિમિત ની રચના કરવી અને આ કિમટએ તેનો હકકતલ6ી અહવાલ, િનકષ
અને તેના આધાર ની ભલામણો સાથેનો wરપોટ આગામી તા. ૩૧/૦૮/૨૦૨૦ પહલા િસડકટ સમ6 ર\ૂ
કરવો.
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1. ડો. િવજયભાઈ દ શાણી મા. ઉપ.ુલપિત/ી સૌરા ુિનવિસટ –અ[ય6/ી
2. િ?. ડો. િવજયભાઈ ક. પટલ મા. િસડકટ સWય/ી –સWય
3. ડો. નેહલભાઈ સી.

Vુ લ મા. િસડકટ સWય/ી –સWય

4. ડો. ધરમભાઈ ડ. કાંબલીયા મા. િસડકટ સWય/ી –સWય
5. ડો. ?િવણિસKહ આર. ચૌહાણ મા. િસડકટ સWય/ી –સWય
આથી વુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક તપાસ સિમિતની કાયવાહ દરિમયાન તપાસ સિમિત યાર
ઉપYથત

રહવા

જણાવે

યાર

તકાUલન

અને

હાલના

.ુલસUચવ,તકાUલન

અને

હાલના

નાયબ

.ુલસUચવ,તકાUલન અને હાલના મદદનીશ .ુલસUચવ,તકાUલન અને હાલના િવભાગીય અિધકાર તેમજ જોડાણ
િવભાગમાં કાય કરતાં તમામ તકાUલન અને હાલના કમચારઓએ તથા અય જવાબદાર યVતઓએ તપાસ
સિમિત સમ6 ુિનવિસટ ખાતે ઉપYથત રહ ુ ં અને તપાસ સિમિત આ બાબતો ને સંબિધત ` કચેર ર કડ માંગે
તે તમામ ર કડ Yવ-?માUણત કર ર\ૂ કરવા જણાવુ.ં
ડો. /ી Uગરશભાઈ ભીમાણી મા. િસડકટ સWય/ી એ િવશેષમાં જણાુ ં હvુ ં ક હાલમાં િવમાં કોરોના
મહામારની Yથિતને [યાને લઈ સૌરા ુિનવિસટની િસડકટ yારા ગત બેઠકમાં એક Yvુય ઠરાવ કર તમામ
સેફ ફાઇનાસ ધોરણે ચાલતી સંલ;ન કોલેજોને શૈ6Uણક ક Uબનશૈ6Uણક કમચારઓને િનયત વેતન/મહનતાણા
કરતાં ઓં વેતન/મહનતાણા ન  ૂકવવા S ૂચના/તાકદ કર લ હતી. ` સૌરા ુિનવિસટ કપસમાં પણ સેફ
ુ ે
ફાઇનાસ કોષના wકYસામાં પણ લાુ પાડવી જોઈએ. ડો. /ી Uગરશભાઈ ભીમણી સા. નો આ ?Yતાવ સવાQમ
મં\ૂર કરવાQુ ં ઠરાવવામાં આુ.ં

૧
જોડાણ

Sુરનગર

આચાય/ી,

એજુકશન

સોસાયટ

સંચાUલ-/ી

એમ.પી.શાહ

કોમસ

કોલેજ,

Sુરનગરના તરફથી આવેલ \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીની (૩ વષ માટ ) અર{ તથા
તે પરવેના Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િસડકટ તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬
(૩૦) થી ુલતવી રાખવા ઠરાવ થયેલ છે તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત:
બીઝીનેસ મેનેજમેટ :- (ચાુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરવ નં. ૧૬(૩૦) થી \ુન ૨૦૨૦-૨૧
થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીના ૩ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૨

Yથાિનક તપાસ સિમિતના બે સWય/ીઓનો તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦નો અહવાલ
તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ અે મળે લ છે . \ુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી (૩
વષ માટ ) ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ છે . અહવાલ સાથે સીડ સામેલ
રાખેલ છે .

૩

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
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૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

છે .

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન છે .

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

-પી.ટ.આઈ. વીઝીટ]ગ િનમુકં

હોય-

કોલે` કર લ છે .

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કર લ છે .
૪

કોલેજમાં શૈ6Uણક  ૂવ મં\ુર વાળો ૭ નો Yટાફ ભર લ છે તથા માયતા મેળવવા
?w!યા ચાુ છે . તેમજ કોલે` વીઝીટ]ગ ૫નો Yટાફ ભર લ છે . ` અહવાલમાં
સામેલ છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ આશર ૬.૫૦ ચો.¢ટ દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ,આચાય/ી, Sુરનગર એજુકશન સોસાયટ સંચાUલ/ી -૨૦૨૦Sુરનગરના તરફથી \ુન

,શાહ કોમસ કોલેજ.પી.એમ૨૧ થી ૨૦૨૨) Sુધીની ૨૩-૩

વષ માટ આવેલ અર{ તથા તે પરવે િનુVત કરવામાં આવેલ Yથાિનક તપાસ સિમિતનાં (
ુિનવિસટએ ન£ કર લ જોડાણની શરતો તથા Yથા અહવાલ ુજબિનક તપાસ સિમિતએ ુકલ
શરતોQુ ં પwરપાલન તાSુધીમાં િસડકટને સંતોષ થાય તે રતે કોલેજ કર તો ૨૦૨૦/૧૨/૩૧.
.ઉપુV ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ બીઝીનેસ મેનેજમેટ િવ ાશાખાના બીબી.એ. પદવીના
અWયાસ!મQુ ં .15/06/2020 0 .14/06/2023 3 45

6' ( 78 я95 :;  <

к& - =5 к 

( :-

?;@  к9=-я  я95 AB 0 - ;C - 9 D0 к ;    9 A =
;E ш "01" к : 0- -= H- .)

૨

આચાય/ી, /ી આર.પી.પટ લ Yટ-ુબ
ં ઈ સંચાUલત-/ી આર.પી.ભાલોડયા કોલેજ-રાજકોટ

જોડાણ

તરફથી આવેલ \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીની (૩ વષ માટ) અર{ તથા તે પરવેના
Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િસડકટ તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬ (૬૦) થી
ુલતવી રાખવા ઠરાવ થયેલ છે તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
બી.કોમ (વૈ) (ચાુ જોડાણ)
એકાઉટગ એડ ફાયનાસ, Yટ ટYટકસ,કો¤ુટર સાયસ,બીઝીનેશ મેનેજમેટ,
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બીઝનેસ મેનેજમેટ િવ ાશાખા- (ચાુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અWયાસ!મ
િવ¥ાન િવ ાશાખા- (ચાુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીના અWયાસ!મ
પી.{.ડ.સી.એના અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરવ નં. ૧૬(૩૦) થી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી
૨૦૨૨-૨૩ Sુધીના ૩ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૨

Yથાિનક તપાસ સિમિતના ૩ સWય/ીઓનો તા.૧૬/૦૨/૨૦૨૦નો અહવાલ
તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ અે મળે લ છે . \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી
(૩ વષ માટ ) કોલેજને ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ છે .

૩

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અથવા

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. િનમુકં થયેલ છે .

હોય૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો Yટાફ ૧૬નો ભર લ છે . `ની Yટાફ ?ોફાઈલ ફોટા વાલી
અહવાલમાં દશા વેલ છે .
નધ:- િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪ (૧૨) માં દશા વેલ શરતોની
 ૂતતા થતી નથી.
૪

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે . `નો આધાર સામેલ છે .

૫

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ આશર ૮ ચો .¨ટ દશા વેલ છે .

૬

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .
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૩

આચાય/ી, મહાકાલે૨ એુકશન એડ ચેરટબલ Yટ સંચાUલત-આમીય લો કોલેજ-નાના

જોડાણ

ખીજડયા, તા.પડધર, {.રાજકોટના તરફથી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ
માટ ની અર{ તથા તે પરવેના Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ િનણય
થયેલ છે તેમજ ` પૈક બાક રહલ વષ: ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વષની જોડાણ
અર{ િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬ (૫૯) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ
છે . તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
કાયદા િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
એલએલ.બી.
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૫૯) થી વષ: ૨૦૨૦-૨૧
Qુ ં એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .

૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૫૯) થી વષ: ૨૦૨૧-૨૨
અને ૨૦૨૨-૨૩Qુ ં બે વષQ ુ ં ચાુ જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક

તપાસ

સિમિતના

બે

સWય/ીઓનો

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯

અને

૦૧/૦૧/૨૦૨૦નો અહવાલ તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ અે મળે લ છે . ચાુ
જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ છે . અને સીડ સામેલ રાખેલ છે .
૪

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
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૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અને

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. િનમુકં થયેલ

હોય-

નથી.

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૫

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ નથી. X
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ નથી. X
શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો Yટાફ ૧નો ભર લ છે . અને તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ થી
૫નાં Yટાફની  ૂવ મં\ુર આપેલ છે . શૈ6Uણક માયતા માટ ફાઈલ ર\ૂ થયેલ છે .

૬

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે . ૩૦ વષનો ભાડા કરાર સામેલ છે .

૭

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ આશર ૧૦ ચો.¢ટ દશા વેલ છે .

૮

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .
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૪

આચાય/ી, /ી એન.પી.વેકરયા એુકશન એડ ચેરટ બલ Yટ-રાજકોટ સંચાUલત-§ેસ કોલેજ-

જોડાણ

રાજકોટ તરફથી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ માટ ની અર{ તથા તે
પરવેના Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ ઠરાવ થયેલ છે !મ-૨ ુજબ
બાક રહલ વષ: ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ
છે . તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
я95 

, :

વાણીય િવ ાશાખા :- (ચાુ જોડાણ)
બી.કોમ. (વૈ.) એકાઉટ એડ ફાયનાસ,Uબઝનેસ મેનેજમેટ, કોુટર સાયસ
- -я-

[шх :

બી.બી.એ પદવીના અWયાસ!મો
િવનયન િવ ાશાખા :- (ચાુ જોડાણ)
બી.એ.(આઈ.ડ.)
બી.`.એમ.સી.
િવ¥ાન િવ ાશાખા : (ચાુ જોડાણ)
બી.સી.એ
кT

[шх:- (78 я95)

એલ.એલબી
b

[шх :

પી.{.ડ.સી.એ સંYથા ૨૦૨૦ થી બંધ કરવા માંગે છે .
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૧૩) થી વષ: ૨૦૨૦-૨૧
Qુ ં એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .

૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૩) થી \ુન ૨૦૨૧-૨૨
થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીના ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક તપાસ સિમિતના ણ સWય/ીઓનો તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૯નો અહવાલ
તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ અે મળે લ છે . ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ
છે .
િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અને

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. િનમુકં થયેલ છે .
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૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
કોલેજનો શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો ૩૦નો Yટાફ ભર લ છે . `માં ૧૫ શૈ6Uણક
માયતા ધરાવે છે . `ની નકલ સામેલ છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૨૯ Y!ર ફટ દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .
( : - H- к, :7&, & R .;. -к R<кш

:0 J

D-як9 (7O=-c- к9=-я-як9 P0 Q
6   : -= AB 0 - ;C A = LяM 

R

2020-21 0 2022-23 3 R 3

@ к ( : -= D0 к ;    (

S к = я95  ш9 0 D0 к ;   R Lк=

.31/07/2020 3( к - (96 0 - - к9=-я к 9

ш9' ( ;E;=
?;@  я95 
M.M.R. ;T ,

,( Tш -=

5<

[шх ( M.к9., - -я-

[шх (

[шх ( M.R.(:N..) A - M.d.R.. 0



[шх ( M..R. (
-я кT

R 7- M=

b

69/A%$9' ( .15/06/2020 0 .14/06/2021 3

[шх ( R=R=.M. A%$' ( .15/06/2020 0 .14/06/2021

3 M к?\= ]P N  (Q^ -_

  ш- Rк

6' ( 78 я95 :; 

< к& - =5 к .
:0

U( J

Vк
( к,  
5<

[шх (

( : - H- к, (D0R :, Rк
 - W5 к MT ?;@  я95 

M.к9.,

- -я-

[шх (

[шх ( M.R.(:N..) A - M.d.R.. 0

b

M.M.R.

6( :7& 
,( Tш -=
;T ,



[шх ( M..R. (

69/A%$' ( .15/06/2021 0 .14/06/2023 3 M-

6' ( 78 я95
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:0
;.B...R.
( :-

U(

J

(

: -

H-

к,

Q -20200

b

[шх (

9 A%$ M( к  < к& - =5 к .

?;@  к9=-я  я95 AB 0 - ;C - 9 D0 к ;    9 A =
;E ш "04" к : 0- -= H- .)

૫

ુ ી એસ.એસ.પાંભર એુકશન એડ ચેરટ બલ Yટ સંચાUલત-સરદાર પટ લ
આચાય/ી, Yવ.માv/

જોડાણ

લો કોલેજ-બાબરા તરફથી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ માટ ની અર{ તથા
તે પરવેના Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ ઠરાવ થયેલ છે તેમજ ` પૈક
બાક રહલ વષ: ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વષની અર{ િસડકટની સભા
તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૭) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે . તે પરવે િવચારણા
કરવા બાબત.
я95 
кT

, :
[шх:- (78 я95)

એલ.એલ.બી.
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૧૭) થી વષ: ૨૦૨૦-૨૧
Qુ ં એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .

૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૩) થી \ુન ૨૦૨૧-૨૨
થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીનીના ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક

તપાસ

સિમિતના

બે

સWય/ીઓનો

તારખ

વગરનો

અહવાલ

તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ અે મળે લ છે . ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ
છે .
િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન િનમુકં થયેલ

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

નથી અને પી.ટ.આઈ. િનમુકં

હોય-

થયેલ છે .

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
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૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ નથી. X
લો કોલેજમાં શૈ6Uણક Yટાફ ૫નો ભર લ છે . ` એડ હોક ભર લ છે . `ની નકલ
સામેલ છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે . લાંબા ગાળાનો ભાડા કરાર સામેલ છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ આશર ૧૦ ચો.¢ટ દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .

:0 J

( : - H- к, :7&, D .e& R.R.;( R<кш

7- M= D (7O=-T ; = =9 к9=-я-MM P0 Q
3 R 3

6   : -= AB 0 - ;C -

   ( A = LяM 

R

  R Lк= ш9' ( ;E;=
к9=-я к 9 ?;@  я95 

R

2020-21 0 2022-23

@ к ( : -= D0 к ;

S к = я95  ш9 0 D0 к ;

.31/07/2020 3( к - (96 0 - ,( Tш -= кT

[шх ( R=R=.M.

A%$' ( .15/06/2020 0 .14/06/2021 3 M к?\= ]P N 
(Q^ -_
:0

U( J

я  к ;H (
( :-

6' ( 78 я95 :;  < к& - =5 к .

  ш- Rк

( : - H- к, (D0 X  ( : -= я95 P  Mк 
6` ( я95 (Ta я к .

?;@  к9=-я  я95 AB 0 - ;C - 9 D0 к ;    9 A =
;E ш "05" к : 0- -= H- .)

૬

આચાય/ી /ી{ એુકશન Yટ સંચાUલત-ગાયી ુ©ુ.ુપા બી.એડ. કોલેજ-લાઠ, {. અમર લી

જોડાણ

તરફથી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ માટ ની અર{ તથા તે પરવેના
Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ ઠરાવ થયેલ છે તેમજ ` પૈક બાક રહલ
વષ: ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વષની અર{ િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦
ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૫) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે . તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશ6ણ િવ ાશાખા : (ચાુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અWયાસ!મ
િવનયન િવ ાશાખા :- (ચાુ જોડાણ)
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બી.એ.(ુªય/ગોણ)
ુજરાતી,wહદ,~§ે{,મનોિવ¥ાન,(મªય) ૂગોળ,ઈિતહાસ,સંY.ુત,સમાજશા« અથશા«,(ગો)
સંY.ૃત
વાણીય િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
બી.કોમ. (વૈ.) એકાઉટ એડ ફાયનાસ,Uબઝનેસ મેનેજમેટ, કોુટર સાયસ તથા બેકગ
કાયદા િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
એલ.એલ.બી પદવીના અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૧૫) થી વષ: ૨૦૨૦-૨૧ Qુ ં
એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .

૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૫) થી \ુન ૨૦૨૧-૨૨ થી
૨૦૨૨-૨૩ Sુધીનીના ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક તપાસ સિમિતના ણ સWય/ીઓનો તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૯નો અહવાલ
તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ અે મળે લ છે . ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ
છે .
િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અને

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. િનમુકં થયેલ છે .

હોય૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
કોલેજનો શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો બી.એ./બી.કોમ.માં .ુલ ૩૮નો Yટાફ ભર લ છે ,
`ની નકલ સામેલ છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .
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૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૬.૨૫ ચો.¢ટ. દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપસ
ે ીટના
ફટ કર લ છે .
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૭

આચાય/ી સંY.ુિત મwહલા ર6ક Yટ સંચાUલત-એલ.ડ.ધાનાણી આટ સ કોલેજ-અમર લી તરફથી

જોડાણ

\ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ માટ ની અર{ તથા તે પરવેના Yથાિનક
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ ઠરાવ થયેલ છે તેમજ ઠરાવ ુજબ બાક રહલ
વષ: ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વષની અર{ િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦
ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૪) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે . તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
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જોડાણની િવગત :
િશ6ણ િવ ાશાખા : (ચાુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અWયાસ!મ
િવનયન િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
બી.એ.(ુªય/ગોણ)
ુજરાતી,wહદ,~§ે{,મનોિવ¥ાન,(મªય) ૂગોળ,ઈિતહાસ,સંY.ુત,સમાજશા« અથશા«,(ગો)
સંY.ૃત
વાણીય િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
બી.કોમ. (વૈ.) એકાઉટ એડ ફાયનાસ,Uબઝનેસ મેનેજમેટ, કોુટર સાયસ તથા બેકગ
કાયદા િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
એલ.એલ.બી પદવીના અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૧૪) થી વષ: ૨૦૨૦-૨૧ Qુ ં
એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .

૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૪) થી \ુન ૨૦૨૧-૨૨ થી
૨૦૨૨-૨૩ Sુધીનીના ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક તપાસ સિમિતના બે સWય/ીઓનો તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯નો અહવાલ
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ અે મળે લ છે . ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ
છે .
િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

છે .

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અને

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. િનમુકં થયેલ છે .

હોય૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કર લ છે .
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ છે . √
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
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કોલેજનો શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો બી.એ./બી.કોમ.માં ૧૮+૨+૬ એમ .ુલ ૨૬
નો Yટાફ ભર લ છે તેમજ લો માં શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો Yટાફ ૫નો ભર લ છે .
`ની નકલ સામેલ છે .
સંYથા પાસે જમીન Yટનાં નામ પર છે . નોટરાઈઝ કર લ ૨૦૧૪ થી ૫૦ વષ

૫

માટ નો લાંબા ગાળાનો ભાડા કરાર સામેલ છે .
૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૯.૧૬ ચો.¢ટ. દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .
( : - H- к, :7& (Dh  E= iк D (7O=-

:0 J

R=.. 5 :  к9=-я-A = P0 Q
  : -= AB 0 - ;C A = LяM 

R

2020-21 0 2022-23 3 R 3

@ к ( : -= D0 к ;    (

S к = я95  ш9 0 D0 к ;   R Lк=

.27/07/2020 3( к - (96 0 - - к9=-я к 9

ш9' ( ;E;=
?;@  я95 

,( Tш -=



[шх ( M.R. A -

69/A%$' ( .15/06/2020 0 .14/06/2023 3 45
0

шi5

6

[шх (

M.R.

A -

кT

[шх (

O5<

[шх (

6' ( 78 я95

R=R=.M.

;T  

A%$' ( .15/06/2020 0 .14/06/2021 3 N.C.T.E. A - B.C.I.  (Q
-_

  ш- Rк
:0

6' ( 78 я95 :;  < к& - =5 к .
[шх ( M.R. A -

[шх ( R=R=.M. ;T   A%$  ( : -= я95 P  Mк 

кT

я  к ;H (
( :

( : - H- к, (D0 X шi5

U( J

6`( я95 (Ta я к .

?;@  к9=-я  я95 AB 0 - ;C - 9 D0 к ;    9 A =
;E ш "07" к : 0- -= H- .)

૮

આચાય/ી, સદભાવના ચેરટ બલ Yટ સંચાUલત-/ીમતી આર.ડ.ગાડ¯ કોલેજ ઓફ એુકશન-

જોડાણ

ુ.ં હરપર (પાળ) તરફથી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ Sુધી એમ ૨ વષ માટ ની અર{ તથા
તે પરવેના Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િસડકટની તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ
નં.૧૬ (૫૭) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે . તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
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નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરવ નં. ૧૬(૫૭) થી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી
૨૦૨૧-૨૨ Sુધીના ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૨

Yથાિનક તપાસ સિમિતના બે સWય/ીઓનો તા.૨૭/૦૨/૨૦૨૦નો અહવાલ
તા.૦૯/૦૩/૨૦૨૦ના રોજ અે મળે લ છે . \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ Sુધી ૨
વષ માટ સંલ;ન કોલેજમાં ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ છે .

૩

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયનની િનમુકં

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

થયેલ નથી અને પી.ટ.આઈ.

હોય-

િનમુકં થયેલ છે .

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ નથી. X
કોલેજમાં શૈ6Uણક માયતા વાળો ભર લ Yટાફ ૧૬ છે . `ની ફોટાવાળ ?ોફાઈલ
અહવાલ સાથે જોડલ છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૧૧૧ ચો.¢ટ. દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપસ
ે ીટના
ફટ કર લ છે .
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૯

આચાય/ી, /ી રાધાw!ના ગૌસેવા Yટ સંચાUલત, /ી તે`?સાદ{ બી.એડ. કોલેજ, /ી

જોડાણ

એસ.એસ.સં.ુલ ચરાડવા ુ©ુ.ુળ, ચરાડવા, તા.હળવદ, {. મોરબીનાં તરફથી આવેલ \ુન
૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીની (૩ વષ માટ ) અર{ તથા તે પરવેના Yથાિનક તપાસ
સિમિતના અહવાલ પર િસડકટ તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૨) થી ુલતવી રાખવા
ઠરાવ થયેલ છે તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશ6ણ િવ ાશાખા : (ચાુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરવ નં. ૧૬(૨) થી \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી
૨૦૨૨-૨૩ Sુધીના ૩ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૨

Yથાિનક તપાસ સિમિતના એક સWય/ીઓનો તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૯નો અહવાલ
તા.૨૩/૧૨/૨૦૧૯ના રોજ અે મળે લ છે . \ુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી (૩
વષ માટ ) ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર લ છે . અહવાલ સાથે સીડ સામેલ
રાખેલ છે .

૩

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

છે .

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન અને

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

પી.ટ.આઈ. વીઝીટ]ગ િનમુકં

હોય-

કોલે` કર લ છે .

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કર લ છે .
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આચાય/ીની િનમુકં થયેલ છે . √
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
કોલેજમાં શૈ6Uણક માયતા વાળો ભર લ Yટાફ ૩૧ છે . તેમજ એડહોક ૪ ભર લ છે .
૪

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .

૫

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ આશર ૬.૫ ચો.¢ટ. દશા વેલ છે .

૬

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટના
ફટ કર લ છે .
Rк к к?\=  .13/03/2020    J

$(к:2  =5

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક /ી રાધાw!ના ગૌ સેવા Yટ ચરાડવા સંચાUલત-/ી
તે`?સાદ બી.એડ. કોલેજ, ચરાડવા, તા.હળવદ, {.મોરબી તરફથી \ુન
૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અર{ અને Yથાિનક તપાસ સિમિતનો
અહવાલ

Yવીકાર

ઉપુV ત

જોડાણની

િવગતમાં

દશા વેલ

િવ ાશાખાના

અWયાસ!મQુ ં કાઉસલની મં\ુર મેળવવાની શરતે તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ થી તા.
૧૪/૦૬/૨૦૨૧-૨૨ Sુદ{ ણ વષQ ુ ં ચાુ જોડાણ આપવા િસડકટને
ભલામણ કરવી.
આથી વુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક િસડકટનાં તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના
ઠરાવ !માંક ૨૪(૧૨) થી અમલમાં આવેલ નીિત ુજબ ` સંYથા Yટાફ,
માળખાકય Sુિવધાઓ ધરાવતી હોય તેવી સંYથાઓને ૨ ક તેથી વુ વષના
ચાુ જોડાણની ભલામણ િસડકટને કરવી.
આથી વુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક ૨ ક તેથી વુ વષના ચાુ જોડાણની
અર{ સંYથા કર અને િસડકટનાં તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ !માંક ુજબ
Yટાફ માળખાકય Sુિવધાઓ ધરાવતી ન હોય તો પાછળના ૨/૩ વષની
ભરવામાં આવેલ જોડાણ ફ જ¤ત કરવી, મા ૧ વષQ ુ ં જ ચાુ જોડાણની
ભલામણ કરવા િસડકટને ભલામણ કરવી.

આથી વુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક સંલ;ન સંYથા yારા વષ ૨૦૨૧-૨૨ થી
૧:૨૦ નાં ર સીયો માં એનરોલમેટ ?w!યા  ૂણ થાય યાં Sુધીમાં શૈ6Uણક Yટાફ
તથા આચાય ભરવાના રહશે, જો સંYથા yારા શૈ6Uણક Yટાફ, આચાય ભરવામાં ન
આવે તો વષ ૨૦૨૧-૨૨ ની ૨૫% ઈટ ક રદ કરવી.
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આથી

વુમાં ઠરાવવામાં આવે

છે

ક

કાઉસલ ~તગત

આવતા

અWયાસ!મો માટ સંબિં ધત કાઉસલનાં નીિત િનયમો લાુ પાડવા.
િસડકટ તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ ઠરાવ !માંક: ૧૬ (૨)
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક /ી રાધાw!ના ગૌ સેવા Yટ ચરાડવા
સંચાUલત-/ી તે`?સાદ બી.એડ. કોલેજ, ચરાડવા, તા.હળવદ, {.મોરબીની
\ુન ૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૦૨૧-૨૨ Sુધી એમ ૦૩ વષ માટ ની એકડિમક કાઉસલની
ઉપુV ત ભલામણ હાલ ુલવી રાખવી.
:0 J

( : - H- к, :7&, & E$  ,-  D (7O=, &

-dlmTB M.R. к9=-я, & R.R.(h= 7  fgh_, 7 , ._ T, B.
9M ( P0 : -= Q
0 - ;C -
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@ к ( : -= D0 к ;    ( A = LяM 

R

S к = я95  ш9 0 D0 к ;   R Lк= ш9' ( ;E;=
.27/07/2020 3( к - (96 0 - - к9=-я к 9 ?;@  я95 
,( Tш -= шi5

[шх ( M.R. ;T   A%$' ( .15/06/2020 0

.14/06/2021 3 N.C.T.E.  (Q^ -_

  ш- Rк

6' ( 78 я95 :; 

< к& - =5 к .
:0

U( J

я  к ;H (
( :

( : - H- к, (D0 X  ( : -= я95 P  Mк 
6`( я95 (Ta я к .

?;@  к9=-я  я95 AB 0 - ;C - 9 D0 к ;    9 A =
;E ш "9" к : 0- -= H- .)

૧૦
જોડાણ

આચાય/ી

/ી અ;ન ફાઉડશન-`તુર સંચાUલત-`તુર લો કોલેજ-`તુર તરફથી આવેલ

\ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધી એમ ૩ વષ માટ ની અર{ તથા તે પરવેના Yથાિનક
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર !મ-૧ ુજબ ઠરાવ થયેલ છે તેમજ ઠરાવ ુજબ બાક રહલ વષ:
૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ એમ બે વ8¡ન જોડાણ અર{ િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦
ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૬) થી ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
કાયદા િવ ાશાખા:- (ચાુ જોડાણ)
એલ.એલબી
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦નાં ઠરાવ નં.૧૬(૧૬) થી વષ: ૨૦૨૦૨૧Qુ ં એક વષ માટ Q ુ ં ચાુ જોડાણ મં\ૂર કરવામાં આવેલ છે .
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૨

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૧૬) થી \ુન ૨૦૨૧૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીનાં ૨ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૩

Yથાિનક તપાસ સિમિતના બે સWય/ીઓનો તારખ વગરનો અહવાલ
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯નાં રોજ અે મળે લ છે .ચાુ જોડાણ આપવા ભલામણ
કર લ છે .
િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ
વષના કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.

૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન િનમુકં થયેલ

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

છે અને પી.ટ.આઈ. િનમુકં

હોય-

થયેલ નથી.

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ નથી. X
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
લો કોલેજમાં શૈ6Uણક માયતાવાળો ભર લ Yટાફ ૫ છે . તેમજ એડહોક ૪ ભર લ
છે .

૫

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે . લાંબા ગાળાનો ભાડા કરાર સામેલ
છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૮ ચો.¢ટ. દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટ
ના ફટ કર લ છે .

:0 J
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૧૧

આચાય/ી, રં ગત ±ુપ ઓફ પોરબંદર-ગડલ સંચાUલત-સહMનંદ કોલેજ ઓફ આઈ.ટ. એડ

જોડાણ

મેનેજમેટ-ગડલ તરફથી \ુન ૨૦૨૦ થી સંલ;ન કોલેજમાં નવા બી.એસસીનાં અWયાસ!મનાં
જોડાણ ~ગેની અર{ તથા તે પરવેના નીડ-Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર એકડિમક
કાઉસલની બહાલીની અપે6ાએ િસડકટ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ નં.૪૪ થી
ર.Yથાિનક તપાસ સિમિતની િનુVત કરવામાં આવેલ તે પરવેનો આવેલ અહવાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવ¥ાન િવ ાશાખા - (નુ ં જોડાણ)
?થમ વષ બી.એસસી (ુªય/ગૌણ)
ફઝીVસ,કમેY,મે²સ,માઈ!ો બાયોલો{,બોટની,³લો{,બાયો ટ કનોલો{
નધ:-

૧

િસડકટ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ નં.૪૪ થી ર.એલ.આઈ.સી.ની
િનુVત કરવામાં આવેલ બે સWય/ીનો તા.૧૧/૦૩/૨૦૨૦નો અહવાલ
તા.૧૪/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ અ મળે લ છે . ` હકારામક છે , કમેY લેબ ર ડ
છે , એનરોલમેટ પહલા Yટાફ અને લેબોર ટરનાં કાગળો જમા કરવાની શરતે
ભલામણ કર લ છે તેમજ અહવાલ સાથે સીડ તેમજ પેન ´ાઈવ સામેલ રાખેલ
છે .

૨

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
સંલ;નમાં નવા બી.એસસી. અWયાસ!મનાં શૈ6Uણક Yટાફ અવયે કોલે` ૪ નો
એડહોક Yટાફ દશા વેલ છે તેમજ બાહધર આપેલ છે .

૩

Yટએ સંYથાને તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ થી ૩૬ વષ માટ ૨ એકર જમીનQુ ં લીઝ
ડડ કર આપેલ છે ` અહવાલ સાથે સામેલ રાખેલ છે .

૪
:0 J

સંYથા પાસે જમીન Yટના નામ પર છે .
( : - H- к :7&, :7&, ( , q; ]P ;9M(T-,=

(7O=-W T
( к9=-я ]P :N.. R - -я--,= P0 Q -2020 0 (=o
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૧૨

આચાય/ી માv ૃ/ી ડ.આર.ગઢયા એુકશન Yટ સંચાUલત-/ી માv ૃમંwદર કોલેજ, રાજકોટ

જોડાણ

તરફથી આવેલ \ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સધીની (૩ વષ માટ ) અર{ તથા તે પરવેનાં
Yથાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િસડકટ તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬ (૨૯) થી
ુલતવી રાખવા ઠરાવ થયેલ છે તે પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત:
િવિનયન િવ ાશાખા:
બી.એસ.ડબુ પદવીના અWયાસ!મ
વાUણય િવ ાશાખા: (ચાુ જોડાણ)
બી.કોમ પદવીના અWયાસ!મ
િવ¥ાન િવ ાશાખા-(ચાુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીનાં અWયાસ!મ
બી.એસ.સી. પદવીના અWયાસ!મ
(ુªય/ગૌણ) કમેY, ભોિતક, બોટની, મેથેમેwટVસ,³લો{, બાયોકમેY, માઈ!ોબાયોલો{
Uબઝનેસ મેનેજમેટ િવ ાશાખા-(ચાુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીનાં અWયાસ!મ
નધ:-

૧

િસડકટની સભા તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ના ઠરાવ નં.૧૬(૨૯) થી \ુન ૨૦૨૦-૨૧
થી ૨૦૨૨-૨૩ Sુધીનાં ૩ વષQ ુ ં જોડાણ ુલતવી રાખવામાં આવેલ છે .

૨

Yથાિનક તપાસ સિમિતના બે સWય/ીઓનો તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૦નો અહવાલ
તા.૨૭/૦૨/૨૦૨નાં રોજ અે મળે લ છે . ણ વષ માટ ચાુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર લ છે .

૩

િસડકટ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ના ઠરાવ નં.૨૪(૧૨) અQુસાર એક થી વુ વષના
કોલેજના જોડાણ અર{ પરવે ઠરાવમાં નીચે દશા વેલ શરતો ુજબ,
૧. સંYથાએ િનયિમત આચાયની

૧. આચાયની િનમુકં થયેલ

િનમુકં કર લ હોય-

નથી.
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૨. લાયેરયન અથવા

૨. લાયેરયન િનમુકં થયેલ

પી.ટ.આઈ.ની િનુVત કર લ

છે અને પી.ટ.આઈ. િનમુકં

હોય-

થયેલ છે .

૩. માળખાકય Sુિવધાઓ

૩.કોલેજ એલ.આઈ.સી.

કોલેજ ધરાવે છે ક કમ?

અહવાલમાં દશા વેલ સં ૂણ
Sુિવધાઓ ધરાવે છે .

ઉVત કોલેજ ઠરાવમાં દશા વેલ શરતોની  ૂતતા કરતી નથી.
૪

આચાય/ીની િનમુકં થયેલ નથી. X
પી.ટ.આઈ.ની િનમુકં થયેલ છે . √
અને §ંથપાલની િનમુકં થયેલ છે . √
કોલેજ શૈ6Uણક માયતા ધરાવતો Yટાફ નીચે ુજબ ભર લ છે .
િવિનયન

િવ ાશાખા-૩,

િવ¥ાન

િવ ાશાખા-બી.એસસી.-૧૫,

બી.સી.એ.-૩,

વાUણય િવ ાશાખા-૨, મેનેજમેટ િવ ાશાખા-૩
૫

કોલેજ પાસે જમીન/મકાન છે ` અQુદાિનત છે .

૬

િવ ાથ¡ દઠ બાંધકામ ૬.૭૬ Yક ફટ દશા વેલ છે .

૭

કોલેજ ફર{યાત Sુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટ.વી. કમેરા ર કોwડKગની કપેસીટ ના
ફટ કર લ છે .
( : - H- к, :7& e u& .:.,v R<кш
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૧૩

ગડલ નગર પાUલકા સંચાUલત-/ીમતી એસ.એસ.અજમેરા લો કોલેજ-ગડલ તરફથી વષ:૨૦૧૭-

જોડાણ

૧૮ની સંલ;નમાં કાયદા િવ ાશાખા નવા wડ¤લોમા અWયાસ!મની અર{ અવયે Yથાિનક તપાસ
સિમિતના અહવાલ પરવે િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
કાયદા િવ ાશાખા:
-wડ¤લોમા ઈન લે{Yલેટવ ´ાµટગ
-ડ¤લોમા ઈન બેકગ લો
-ડ¤લોમા ઈન આઈ.પી.આર. મેનેજમેટ (ડ.આઈ.પી.આર.નાં અWયાસ!મ)
નધ:-

૧

ઉVત કોલે` માંગેલ સંલ;નમા નવા અWયાસ!મની Yથાિનક તપાસ સિમિતનો
તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ના રોજનો અહવાલ અે તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯નો મળે લ છે . `
િસડકટને િવચારણામાં ુકવામાં આવેલ.

૨

એકડિમક કાઉસલની બહાલીની અપે6ાએ િસડકટ તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની
સભામાં િવચારણા કરવામાં આવેલ અને િસડકટનાં ઠરાવ-૧૦ થી કાયદા
િવ ાશાખાના નવા ડ¤લોમા અWયાસ!મ ના મં\ૂર કરવા રાય સરકાર/ીને
ભલામણ કરવામાં આવેલ છે .

૩

ડ¤લોમા અWયાસ!મ નામં\ૂર થતા Yટના ?ુખ/ીના તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૯ના
પથી ર\ૂઆત કરતા માન..ુલપિત/ી yારા કિમwટ િનમવામાં આવેલ.

૪

િનમેલ કિમટ yારા તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦ના અહવાલ અે ર\ૂ થયેલ છે , `
હકારામક છે .

૫

કિમટ yારા કોલેજની તમામ Sુિવધાઓ ધરાવે છે અને લાયકાત ધરાવતા
 ર આપવા આવે તો જ ડ¤લોમા ના નવા
અ[યાપકોની િનમુક કરવાની બાંહધ
અWયાસ!મ ચલાવવાની મં\ુર આપવી, તેમ અહવાલમાં જણાવેલ છે .
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૧૪

ુ.{.સી. એચ.આર.ડ.સી. yારા RUSA Sponsored “Academic Excellence Tours” For

િસડકટ

Academic Faculty as well as Administrative staff સંદભZ તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯નાં ઠરાવ !માંક
૨૨ થી સિમિતની રચના િસડકટ yારા કરવામાં આવેલ. આ સિમિતનો અહવાલ િસડકટ
સભામાં ર\ૂ કરવામાં આવેલ. િસડકટ yારા નીચે ુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
( : - H- к к .20/12/2019 ( J

“:0 J

$(к 220 7 (

: -=     M-Jк .17/02/2020  A = ;C - 9o к 

к  MT=

к&, R7: 9 =9 p ^H 9.”
`

અવયે

િનયામક/ી,

ુ.{.સી.

એચ.આર.ડ.સી.એ

તેમના

પ

!માંક

:

UGC

:

HRDC/SUR/041/2020, તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ના રોજ ુલાસો મોકલી આપવામાં આવેલ છે `
~ગે િવચારણા કરવા બાબત.
:0 J

( : - H- к, િનયામક/ી, ુ.{.સી. એચ.આર.ડ.સી.એ તેમના પ

!માંક : UGC : HRDC/SUR/041/2020, તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ d =9 :;-= к - (96кк
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૧૫
શા.શી.

સૌરા ુિનવિસટ બોડ ઓફ Yપોટ સની એક સભા તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૦ ને

ુ વારનાં રોજ
!

સવાર ૧૧:૩૦ કલાક મળે લ હતી. તેની કાયવાહ નધ મં\ૂર કરવા બાબત.
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૧૬
બાંધકામ

જના લીઝમ

એડ

માસ

કોુનીકશન

(પકારવ)

ભવન

માટ

ઓwડયો

િવઝુઅલ

ઓwડટોરયમQુ ં Æીડ િવઝન ?ેઝટ શન
કામQુ ં નામ – જના લીઝમ એડ માસ કોુનીકશન (પકારવ) ભવન માટ ઓwડયો િવઝુઅલ
ઓwડટોરયમQુ ં Æીડ િવઝન ?ેઝટ શન
ખચનો હડ – રાય સરકારની વષ ર૦૧૭ – ૧૮ માં ©ુા.૬૦.૦૦ લાખની તેમજ વષ ર૦૧૮-૧૯
માં ુટતી રકમની G.૬૦.૦૦ લાખની §ાંટ આમ .ુલ ©ુા.૧ર૦.૦૦ લાખની §ાંટના હડ હઠળ.
નધ – જના લીઝમ એડ માસ કોુનીકશન (પકારવ) ભવન માટ ઓwડયો િવઝુઅલ
ઓwડટોરયમના ¤લાન અને

એYટમેટ મં\ુર અથZ એYટટ કમીટની તા.ર૬/૧૧/ર૦૧૯ની

સભામાં આઇટમ નં.ર૩થી ર\ૂ કરવામાં આવેલ `માં િનચે ુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ઉપરોકત બાબત હાલ ુલવી રાખવી. આથી વુમાં
ઠરાવવામાં આવે છે ક ઉપરોકત કામગીરમાં તમામ જ©ુરયાતને અQુ6ી ને ૩-ડ
?ેજટ શન

એYટટ / િસડકટ સભા

િવઝનQુ ં

સમ6 ર\ૂ કરુ ં ?ેજટ શન દરયાન Sુચયા ુજબના

ફરફારને [યાનમાં રાખી ટ ડર ?w!યા હાથ ધરવી.
ઉપરોકત િવગતે કમીટ સમ6 ૩–wડ

િવઝન ર\ૂ થયેથીચચા િવચારણા કર િનણય કરવા

બાબત.
તા.૧૧/પ/ર૦ર૦ ની એYટ ટ કમીટના ઠરાવનં.૧૦માં િનચે ુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપરોકત બાબતે જના લીઝમ એડ માસ કોુનીકશન
(પકારવ) ભવન માટ ઓwડયો િવઝુઅલ ઓwડટોરયમQુ ં Æીડ ?ેઝટ શન િસડકટ સભા
સમ6 ર\ૂ

કરવાની શરતે wડટ ઇલ ¤લાન અને wડટ ઇલ એYટમેટ મં\ુર કરવા િસડકટને

ભલામણ કરવી.
તો ઉપરોકત િવગતે જના લીઝમ એડ માસ કોુનીકશન (પકારવ) ભવન માટ
ઓwડયો િવઝુઅલ ઓwડટોરયમQુ ં Æીડ ?ેઝટ શન સામેલ છે ` િસડકટની સભા સમયે ર\ૂ
કરવામાં આવશે.૩-ડ િવઝન ર\ૂ થયેથી ચચા િવચારણા કર િનણય કર મં\ુર કરવા બાબત
:0 J
 ]E9
{=

( : - H- к, я  O= R  к9 кш

A= ]9' (  m- ш

(;4кC ) 

Q^ к = d  - =N  N=

0  N= RD- 9 st( к D к к 9.
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૧૭

આ ુિનવિસટનાં નાયબ .ુલસUચવ ડૉ.આર.{.પરમારને .ુલસUચવની જ;યાનાં વધારાના

મહકમ-બ

હવાલા માંથી ુVત કરને શારwરક િશ6ણ િનયામક તરક ફરજ બMવતા ડૉ.`.એચ.સોનીને
.ુલસUચવની જ;યાનો વધારાનો હવાલો સોપવામાં આવેલ છે તેની નધ લેવા બાબત.
નધ : એસ.સી.-એસ.ટ. સેલમાં નાયબ .ુલસUચવ તરક ફરજ બMવતા ડૉ.આર.{.પરમારને
મહકમ િવભાગનાં તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦નાં કાયાલય આદ શ નં.મહકમ/બ/૬/૨૧૧/
૨૦૨૦થી .ુલસUચવની જ;યાના હવાલા માંથી ુVત કરવામાં આવેલ છે અને
ુિનવિસટમાં શારwરક િશ6ણ િનયામક તરક ફરજ બMવતા ડૉ.`.એચ.સોનીને
.ુલસUચવની જ;યાનો વધારાનો હવાલો સોપવામાં આવેલ છે .
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િસડકટ ની બેઠકની કાયS ૂUચ ૧ ની આઈટમ નં 18 ની ચચા હાથ ધરતા પહલા ડો. /ી
નેહલભાઈ

Vુ લ મા. િસડકટ સWય/ીઓએ જણાુ ં ક ુિનવિસટની જોગવાઈ ુજબ બી.એડ.

સેમેYટર-2 ની પર6ાઓમાં ઇટરનલ કોપોનટ/હડમાં માક સ આપવાની સા કોલેજ પાસે છે .
સૌરા ુિનવિસટ yારા હાલમાં માચ 2020 માં લેવામાં આવેલ બી.એડ. સેમેYટર 2 ની
પર6ાઓના Mહર થયેલ પwરણામ માં [યાન પર આવેલ છે ક કોલેજો yારા િવ ાથ¡ઓને 345
માક સ ના .ુલ ઇટરનલ કોપોનટ/હડમાં 95% એÉલે ક 328 ક તેથી વુ માક સ આપવામાં
આવેલ છે ` એકડમીકલી યો;ય નથી અને તેમાં ગેરરિતઓ થવાની શ

તા રહલી છે . આ

િવષયે ગહન ચચા િવચારણા બાદ ની ુજબ ઠરાવવામાં આુ.ં
1. સૌરા ુિનવિસટ yારા હાલમાં માચ 2020 માં લેવામાં આવેલ બી.એડ. સેમેYટર 2 ની

પર6ાઓમાં પર6ા આપેલ .ુલ િવ ાથ¡ઓમાથી 65% ક તેથી વુ િવ ાથ¡ઓને કોલેજો
yારા 345 માક સ ના ઇટરનલ કોપોનટ/હડમાં 95% એÉલે ક 328 ક તેથી વુ માક સ
આપેલ હોય તો તેવી સંબિધત કોલેજોને G. 1,00,000(Gિપયા એક લાખ)નો પેનટ/દં ડ
વS ૂલ કરવો અને હવે પછ સેમેYટર-1 ની લેવામાં આવનાર પર6ાઓમાં ુણવાુVત
શૈ6Uણક કાયQ ુ ં  ૂયાંકન કરવા તાકદ કરવી અને આ ?કારની 6િત થયે સંબિધત
કોલેજોને G. 2,00,000(Gિપયા બે લાખ)નો પેનટ/દં ડ વS ૂલ કરવો.
2. વુમાં હવે પછ આગામી તમામ િવ ાશાખાની તમામ સેમેYટરની લેવામાં આવનાર

તમામ પર6ાઓમાં ુણવાુVત શૈ6Uણક કાયQ ુ ં  ૂયાંકન થાય તે માટ ઉપર ુજબ
કાયવાહ કરવી.
૧૮
એકડિમક

એકડિમક કાઉસલની તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ની સભાના નીચે ુજબના ઠરાવો/ભલામણો પરવે
િવચારણા કરવા બાબત.
એકડિમક કાઉસલના ઠરાવ !માંક :
૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૨૨, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮,
૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૪૧, ૪૩, ૪૭, ૪૮, અને ૪૯
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૧૯
wહસાબ

ફાઈનાસ કિમwટની તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ નધ
મં\ુર કરવા બાબત.
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૨૦
બાંધકામ

એYટ ટ કિમwટની તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૦નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ નધ મં\ુર
કરવા બાબત.
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૨૧

~§ે{ અQુYનાતક ભવનમાં શૈ6Uણક વષ ૨૦૧૮-૧૯માં પીએચ.ડ. ?વેશ ?w!યામાં ભવન

પી.{.

yારા થયેલ ગંભીર ગેરરિત અને અિનયિમતતા બાબતે રચવામાં આવેલ સિમિતના અહવાલ

ટ.આર.

પરવે િવચારણા થવા બાબત.
નધ :

૧.

સિમિતના અહવાલ પરવે ?ો.સંજય ુખજ¡ પાસેથી ~§ે{ અQુYનાતક ભવનનાં
અ[ય6નો ચાË લઈને ?ો. નીલાબરબેન દવે, અ[ય6/ી, હોમસાયસને
તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૦થી તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ Sુધી આપવામાં આવેલ. યારબાદ
ભવનનાં

અ[ય6નો

વધારાનો

હવાલો

?ા.[વનીબેન

વ3છરાMનીને

તા.૨૭/૦૧/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ Sુધી સપવામાં આવેલ. યારબાદ
તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ થી ?ો. સંજય ુખજ¡ને ભવનનાં અ[ય6નો હવાલો
સપવામાં આવેલ છે .
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૨.

અેની ુિનવિસટનાં તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦નાં પ !માંક :પી.{.ટ.આર./૧/૨૬૦
/૨૦૨૦ થી ?ો. `. ક. ડોડયાને સિમિતના અહવાલ પરવે કારણદશક નોટસ
આપવામાં આવેલ.

૩.

?ો. `. ક. ડોડયાએ તેમના તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦નાં પથી ઉપુV ત !મ – (૨)
પરની કારણદશક નોટસનો ુલાસો ર\ૂ કર લ છે .

૪.

અેની ુિનવિસટનાં તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦નાં પ !માંક:પી.{.ટ.આર./૧/૨૬૧
/૨૦૨૦ થી ?ો. સંજય ુખજ¡ને સિમિતના અહવાલ પરવે કારણદશક નોટસ
આપવામાં આવેલ.

૫.

?ો. સંજય ુખજ¡એ તેમના તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦નાં પથી ઉપુV ત !મ – (૪)
પરની કરણ દશક નોટસનો ુલાસો ર\ૂ કર લ છે .

૬.

અેની ુિનવિસટ તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૦નાં પ !માંક: પી.{.ટ.આર./૧/૨૬૨/
૨૦૨૦ થી ડન/ી, ડૉ. ?િવણિસKહ ચૌહાણનાં ડ.આર.સી.નાં માwકÌગ પકમાં બે
િવ ાથ¡ઓને આપવામાં આવેલ માVસમાં તફાવત બાબતે રમાક સ મંગાવવામાં
આવેલ. ` પરવે ડન/ી તરફથી રમાક સ મળે લ નથી.

૭.

સિમિતના જણાયા ુજબ ?ો. ડોડયાએ ડ.આર.સી.માં નીચા મેરટ ધરાવતી
બે િવ ાથ¡ઓનો મેરટ લીYટમાં સમાવેશન કર ?વેશ આપવા કાય કર લ છે .
?ો. ડોડયાએ સિમિતને જણાયા ુજબ ડન/ી, િવનયન િવ ાશાખા તથા
િવષય િનણાંતોની આ બાબતે ટ લીફોિનક મં\ૂર લીધેલ છે , તેમ જણાવેલ છે .
?ો. ડોડયાએ ર\ૂ કર લ મેરટ લીYટમાં િવ ાથ¡ની (૧) ગોવલીકર S ૃટ
િશરષને ૩૪ એવર જ માVસ તેમજ (૨) કંસારા કલાવતી પી.ને ૩૩.૭૫
એવર જ માVસ આપેલ છે . `માં .ુલ ૩ (ણ) સWય/ીઓની સહ છે .
- ભવન તરફથી ર\ૂ થયેલ અય યાદ ુજબ િવ ાથ¡ની (૧) ગોવલીકર
S ૃટ િશરષને ૨૦.૭૫ એવર જ માVસ તેમજ (૨) કંસારા કલાવતી પી.ને
૨૦.૫૦ એવર જ માVસ આપેલ છે . `માં .ુલ ચાર (૪) સWય/ીઓની સહ છે .

૮.

િસડકટ તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૦નાં ઠરાવ !માંક ૦૯ થી ઉપુV ત બાબત ુલવી
રાખવામાં આવેલ હતી.

સૌ ?થમ િસડકટ yારા સિમિતના અહવાલ Qુ ં વાંચન કરવામાં આવેલ હvુ ં અને યારબાદ આ
અહવાલ પર ચચા િવચારણા હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. ?ો. ડો. ?તાપિસKહ ચૌહાણે મા.
.ુલપિત/ી /ી ગોિવKદ ુ©ુ ુિનવિસટ અને િસડકટ સWય/ી એ જણાુ ં હvુ ં ક એજડાની
આઈટમમાં સિમિતના અહવાલQુ ં હાદ દશા વુ ં જોઈએ ` દશા વેલ નથી તેની ભિવયમાં કાળ{
લેવી જોઈએ. વુમાં તેઓ/ી જણાુ ં હvુ ં ક ડન/ી િવનયન િવ ાશાખા yારા .ુલસUચવ/ી ને
wડXજટલ ફોમમાં મોકલેલ પો આઈટમ સાથે ર\ૂ કરવા જોઈએ. તકાUલન .ુલસUચવ/ી ને
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ડન/ી િવનયન િવ ાશાખાએ મોકલેલ પ િવષે  ૂછતા તેઓએ આ પો મÍયા હોવાની વાતનો
Yવીકાર કર લ હતો અને જણાુ ં હvુ ં ક મધરાિ

Sુધી આઈટમ બનાવવાની કામગીર કર લ

હોવાથી શરતુકથી રહ જવા પામેલ છે . ડો. ?િવણિસKહ ચૌહાણ મા. િસડકટ સWય/ી એ
ચચા માં ભાગ લેતા જણાુ ં હvુ ં ક એજડા આઇટમમાં ?ો. ડો. સંજય ુખજ¡ અને ?ો. ડો.
જયદપિસKહ ડોડયા ના ુલાસાપો પણ ર\ૂ કરવા જોઈતા હતા.
સમ§ ચચા -િવચારણાના ~તે ~§ે{ અQુYનાતક ભવનમાં શૈ6Uણક વષ 2018-19માં લેવામાં
આવેલી પીએચડ ?વેશ પર6ામાં થયેલ ગંભીર ગેરરિત અને અિનયિમતતા બાબતે રચવામાં
આવેલ સિમિતના અહવાલનો Yવીકાર કરવામાં આયો અને નીચે ુજબ ઠરાવવામાં આુ.ં
1. ~§ે{ અQુYનાતક ભવનના તકાUલન અ[ય6/ી yારા નીચે દશા વેલ નામની નીચા
મેરટ ધરાવતી બે િવ ાિથનીઓનો મેરટ લીYટમાં સમાવેશ કર લ છે
િવ ાિથનીઓનો નામ મેરટ લીYટમાથી

તે બંને

રદ કરુ ં અને તે બંને િવ ાિથનીઓના માક સ

નીચે ુજબ ગણવા (ભવન તરફથી ર\ૂ થયેલ .ુલ 4 સWય/ીઓની સહવાળ મેરટ
યાદ ુજબ).
1) ગોવUલકર S ૃટ િશરષ
2) કંસારા કલાવતી પી.

20.75 માક સ

20.50 માક સ

2. ?ો. ડો. સંજય ુખજ¡ ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન
સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ તથા ?ો. ડો. જયદપિસKહ ડોડયા ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ
કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ ને ÏÐ;લશ
એડ કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટમાં
શૈ6Uણક વષ 2018-19માં લેવામાં આવેલી પીએચડ ?વેશ પર6ામાં થયેલ ગંભીર
ગેરરિત અને અિનયિમતતા બાબતે કS ૂરવાન અને જવાબદાર ઠરવવામાં આવે છે . તેઓ
બંનેએ ?વેશ પર6ામાં કર લ ગંભીર ગેરરિત અને અિનયિમતતા ની સM YવGપે
આ{વન સૌરા ુિનવિસટ yારા લેવામાં આવનાર તમામ ?કારની પwર6ાના પેપર
સેટર તથા  ૂયાંકન ની કામગીર કરવા પર ફરXજયાતપણે ?િતબંધ  ૂકવામાં આવે છે .
3. ?ો. ડો. સંજય ુખજ¡ ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન
સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ તથા ?ો. ડો. જયદપિસKહ ડોડયા ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ
કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ ને ભિવયમાં
` કામગીર સોપવામાં આવે તેમાં સૌરા ુિનવિસટની ગwરમા જળવાઈ રહ તે ?કાર
કામગીર કરવા તાકદ કરવી.
4. ~§ે{ અQુYનાતક ભવનમાં શૈ6Uણક વષ 2018-19માં લેવામાં આવેલી પીએચડ ?વેશ
પર6ામાં થયેલ ગંભીર ગેરરિત અને અિનયિમતતા બાબતે રચવામાં આવેલ સિમિતના
અહવાલમાં દશા વેલ બાબતો ~ગે ?ો. ડો. સંજય ુખજ¡ ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ કંપેરwટવ
Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ તથા ?ો. ડો.
જયદપિસKહ ડોડયા ?ોફસર ÏÐ;લશ એડ કંપેરwટવ Uલટર ચર Yટડસ અQુYનાતક ભવન
સૌરા ુિનવિસટ રાજકોટ પાસેથી જGર ુલાસા/Yપટતા મંગાવવા.
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૨૨
િસડકટ

િસડકટની તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૦ની મીનીÉસ મં\ૂર કરવા બાબત.
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સૌરા ુિનવિસટ yારા .ુwરયર સેવા માટ ઓનલાઈન ટ ડરથી ભાવો મંગાવવામાં આવેલ ` પૈક

સામાય એકજ પાટ¯ /ી મા©ુિત .ુwરયર સિવસ ?ા.લી. ટ કનીકલી Vવોલીફાઈડ થતાં /ી મા©ુિત .ુwરયર
સિવસ

?ા.લી.ને

ફાઈનાસ

સિમિત

અપે6ાએ

.ુwરયર

સેવાના

કોાકટ

આ¤યાનાં

માન..ુલપિત/ીનાં કાયને બહાલી આપવા બાબત.
નધ:-

૧.

ુિનવિસટ yારા .ુwરયર સેવા માટ ઓનલાઈન ટ ડર થી માwહતી ખાતા yારા
Mહરાત આપી ભાવો મંગાવવામાં આવેલ.

૨.

ઓનલાઈન ટ ડર yારા નીચે ુજબની બે પાટ¯ઓએ ટ કનીકલ ઓનલાઈન બીડ
ભર લ હતાં.
(૧) /ી મા©ુિત .ુwરયર સિવસ ?ા.લી.
(૨) /ી ~જની .ુwરયર સિવસ ?ા.લી.

૩.

તા.૨૯/૦૬/૨૦૨૦નાં રોજ ણ સ6મ અિધકાર/ીઓ ની હાજરમાં ઓનલાઈન
ટ કનીકલ બીડ ઓપન કરવામાં આવેલ હતા.
- ઓનલાઈન ટ કનીકલ બીડ માં (૧) /ી મા©ુિત .ુwરયર સિવસ ?ા.લી.
Vવોલીફાઈડ થયેલ.
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૪.

તા.૦૬/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ ણ સ6મ અિધકાર/ીઓ ની હાજરમાં /ી મા©ુિત
.ુwરયર સિવસ ?ા.લી.Qુ ં ફાઈનાસીયલ બીડ ઓપન કરવામાં આવેલ હvુ.ં
- /ી મા©ુિત .ુwરયર સિવસ ?ા.લી. yારા આપવામાં આવેલ ભાવોQુ ં Yટ ટમેટ
નીચે ુજબ છે .
Statement of Courier Service rate

PARTY
NAME
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.

SHREE MARUTI COURIER SERVICES PVT. LTD.
Weight of Cover

Zones

Up to 100 Grams
For 101 to 250 Grams
For 251 to 500 Grams
Additional 100 grams. above 500
grams.

Zone
A
B
C
D

Total

A
Rs.12.00
Rs.15.00
Rs.20.00

B
Rs. 15.00
Rs.18.00
Rs.25.00

C
Rs. 17.00
Rs.20.00
Rs.30.00

D
Rs.25.00
Rs.35.00
Rs.55.00

Total
Rs.69
Rs.88
Rs.130

Rs.03.00

Rs.04.00

Rs.05.00

Rs.08.00

Rs.20

Rs.50

Rs.62

Rs.72

Rs.123

Rs.307

Area
Rajkot City, Jamnagar City,Morvi City, Surendra Nagar City,Amreli City
Suaurashtra University Area
(District area of Rajkot, Jamnagar, Surendranagar, Morbi, Amreli(excluding area covered in
zone A)
Within Gujarat state (Except area covered in zone A and B)
The whole of India except Zone A,B & C

-આમ ઉપુV ત િવગતો [યાને લેતાં /ી મા©ુિત .ુwરયર સિવસ ?ા.લી.નાં ભવો ુજબ
તેમને તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ Sુધી ૦૧ (એક) વષ માટ આપવામાં
આવેલ.
-ખચ “પોYટ અને ટ લી§ામ ખચ” ખાતે ફાળવવાનો રહશે.
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૨૪
મહકમ-અ

અUખલ ભારતીય િવ ાથ¡ પwરષદના તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના પ પરવે િવચારણા કરવા ~ગે.
નધ-:

૧.

શાwરરક િશ6ણ અQુYનાતક ભવનના િવ ાથ¡ની /ી Mનવી

ભÑ તથા અય

૦૬ િવ ાથ¡ઓની એમ.પીએડ. ભવનના ૧૧ માસ કરાર આધાwરત ડો, િવ!મ
વંકાણી તથા ભવનના કલાક

/ી  ૃ²વીરાજિસKહ રાણા yારા શાwરરક, માનિસક

ાસ, ¥ાિત Mિત િવષયક તથા ભેદભાવ રાખવા તેમજ નાણાકય અયાય કરવા
બાબતે માન. .ુલપિત/ીને લેUખત મા ફwરયાદ કર લ છે .
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૨.

ફwરયાદ સંદભZ તા. ૧૨/૦૩/૨૦૨૦ ની નધ પર મળે લ આદ શાQુસાર શાwરરક
િશ6ણ ભવનના અ[ય6 પાસે સદર બાબત સંદભZ રમાક સ મંગાવવામાં આવેલ.

૩.

શાwરરક િશ6ણ ભવનના અ[ય6 yારા તા. ૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ રમાક સ
આપવામાં આવેલ.

૪.

મહકમ

િવભાગની

તા.૧૫/૦૬/૨૦૨૦ની

નધ

પર

મળે લ

આદ શાQુસાર

શાwરરક િશ6ણ ભવનના અ[ય6 yારા આપવામાં આવેલ રમાક સની /ી Mનવી
ભÑ તથા અય િવ ાથ¡ઓને તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦ ના પથી Mણકાર આપવામાં
આવેલ.
૫.

/ી Sુિમત એચ.સોમૈયા તથા અય ૦૫ િવ ાથ¡ઓ yારા પણ આ સંદભZ ર\ૂઆત
આવેલ.

૬.

અUખલ ભારતીય િવ ાથ¡ પwરષદ સહમંી yારા તા. ૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના પથી
માન. .ુલપિત/ીને સૌરા ુિનવિસટ એમ.પીએડ. ડપાટ મેટના

િવિવધ

િવષયો બાબતે આવેદન આપવામાં આવેલ છે .
૭.

આવેદન સંદભZ wદવસ-૦૩માં ર\ૂઆત પરવે વwરત કાયવાહ કરવામાં આવશે
તે ~ગે લેUખતમાં જણાવવામાં આવેલ છે .
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સૌ ?થમ સૌરા ુિનવિસટના શારwરક િશ6ણ ભવન ના િવ ાથ¡ઓ yારા અUખલ ભારતીય િવ ાથ¡ પwરષદ
મારફત થયેલ શારwરક િશ6ણ ભવનને સંબિધત િવિવધ બાબતો ની લેUખત ર\ૂઆતો ની િવગતવાર ચચા
િવચારણા હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. યારબાદ ુિનવિસટના વહવટતંએ આ બાબતે કર લ કાયવાહની
પણ િવગતવાર નધ લેવામાં આવેલ. ચચાના ~તે નીચે ુજબ ઠરાવવામાં આુ.ં
1. શારwરક િશ6ણ ભવનના YટાફGમમાં સીસીટવી કમેરાની સગવડતા ઊભી કરવી.
2. િવષયો તેમજ રમતો િવ ાથ¡ઓ yારા પસંદ કરવાની મ\ૂર આપવા અ[ય6/ી શારwરક િશ6ણ
ભવનને જણાવુ.ં
3. અWયાસ!મ અQુસાર દર ક §ાÓડ નો ઉપયોગ કરવા જGર કાયવાહ કરવા અ[ય6/ી શારwરક િશ6ણ
ભવનને જણાવુ.ં
ુ ર ફાળવેલ હોય તે ુજબ ઉપયોગ કરવા
4. શારwરક િશ6ણ ભવન માટ મં\ૂર થતી §ાટ ` હvસ
અ[ય6/ી શારwરક િશ6ણ ભવનને જણાવુ.ં
5. અ[ય6/ી શારwરક િશ6ણ ભવનને િવ ાથ¡ઓની ર\ૂઆત અQુસાર ઇટરનલ માક સ ઓછા આપવાના
માનિસક ાસ બાબતે યો;ય કાયવાહ કરવા જણાવુ ં
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6. અ[ય6/ી શારwરક િશ6ણ ભવનને િવ ાથ¡ઓની ર\ૂઆત અQુસાર G.. 5000 પેનટ પેટ લીધેલ હોય
તો પરત કરવા જણાવુ.ં
~તમાં M.P.Ed. ભવનની ુત ૂવ િવ ાિથની yારા ?ો.
?ો િવ!મ વંકાની િવ©ુ O  ૂતકાળમાં આપવામાં
આવેલ ાસ બાબતે મા. .ુ લપિત/ી ને િસKwડકટના wદવસે થયેલ GબG અને લેUખત ર\ૂઆત બાબતની ચચા
હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. ચચા િવચારણાને ~તે ઠરાવવામાં આુ ં ક હાલ vુરંત આ બાબત ઇટરનલ
ઇ
કં¤લેટ કિમટ ના કાય6ેમાં હોય િ?સાઇwડKગ ઓwફસર ઇટરનલ કં¤લેઇટ કિમટ,
કિમટ સૌરા ુિનવિસટ ને
જGર કાયવાહ કરવા મોકલી આપવી અને સવર wરપોટ આપવા જણાવુ.ં

r( Ai& 9 :   ' ( ккя p ^5 W к ( : -=.

નં.િસડકટ/૩૫/૨૦૨૦
સૌરા ુિનવિસટ કાયાલય,
ુિનવિસટ કપસ, ુિનવિસટ રોડ,
રોડ
રાજકોટ-૫
તા.૨૦/૦૭/૨૦૨૦
m ,
િસડકટના સવZ સWય/ીઓ તરફ...
તરફ
к=   ::-૧. માન..ુલપિત/ી/માન.ઉપ.
ઉપ.ુલપિત/ી/.
પિત/ી ુ લસUચવ/ીના ~ગત સUચવ/ી.
૨. સવZ િવભાગના અિધકાર/ી તરફ.
તરફ
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૧૮(૨)

આચાયી વ.રિતલાલ વઘાિસયા મારક ટ સંચા લત- ી સરવતી બી.એસસી

જોડાણ

નિસ%ગ કોલેજ,)ુતવડ તરફથી આવેલ -ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0
આવેલ અર2 તથા તે પર4વેના થાિનક તપાસ સિમિતના અહ0વાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
તબીબી િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એસસી નિસ:ગ પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીનો ૨૦-૨-૨૦૨૦ અને
તા.૧૫/૩/૨૦૨૦નો અહ0વાલ તા.૧૮/૩/૨૦૨૦નાં રોજ મળે લ
છે .ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય અને પી.ટF.આઈ.ની િનમH ૂક થયેલ નથી. Jંથપાલની
િનKુLMત થયેલ છે . સંથાએ ૨૫ માNયતા વગરનો ટાફ ભર0 લ
છે .Oની ટાફ Pોફાઇલ ફોટાવાળF અહ0વાલમાં સામેલ રાખેલ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૨૬.૬૦ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેO સી.સી.ટF,વી. ક0મેરા ર0 કોWડXગ ફ0સેલીટF સાથે ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .02
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0

આચાયી વ.રિતલાલ વઘાિસયા મારક ટ

સંચા લત-ી સરવતી બી.એસસી નિસ%ગ કોલેજ, )ુતવડ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ
અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં
દશા વેલ તબીબી િવ7ાશાખાના બી.એસસી નિસ:ગના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF
મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
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કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ

૨.

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 કોલેજમાં ફરજ બfવતા શૈa ણક ટાફ એક થી
વeુ કોલેજોમાં શૈa ણક માNયતા ધરાવતા હોય ફરજ બfવતા હોઈ તો તેવા અgયાપકએ
કઈ કોલેજમાં િવિધવત

િનમHુકં

મેળવેલ છે તેમજ ફરજ બfવે છે તેની િવગતો

મંગાવવી અને તે પર4વે O કોલેજમાં અgયાપકએ િવિધવત િનમHુકં

મેળવેલ ન હોય

તેવી કોલેજને Pિત અgયાપક c. ૧,૦૦,૦૦૦/- નો દં ડ કરવો અને જો કોલેજ દં ડની રકમ
ભરપાઈ ન કર0 તો જોડણ રદ કરવાની કાયવાહF હાથ ધરવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 O કોલેજમાં આચાયની િનયિમત િનમHુકં
થયેલ નથી તેવી કોલેજોએ આચાયનો વધારાનો હવાલો અNય અgયાપકને સ>પી તેની
fણ KુિનવસSટFને કરવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 કોલેજની

બાયફકh શન PW=યાની ફFની

જોગવાઈનો ઓડiનNસ- ૧૪૪ (૩) ટ0 બલ (૪) રદ કરવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૩)

આચાયી ીમતી ચંjમણી ઝવેરચંદ મેઘ2 ગોસરાણી બી.સી.એ કોલેજ, fમનગર

જોડાણ

તરફથી -ુન ૨૦૧૯-૨૦ થી માટ0 ની નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2
તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - ( ચા/ુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના સ<યીઓનો તા.૨૦/૨/૨0૨૦નો અહ0વાલ
તા.૦૫/૩/૨0૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે .ચા/ુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .
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૨

આચાયની િનમHુક થયેલ નથી તેમજ Jંથપાલ અને પી.ટF.આઈની
િનમH ૂક થયેલ છે . કોલેજનો શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ૭ નો ટાફ
ભર0 લ છે અને ૫ વીઝીટqગ છે .૨ એડ હોક ટાફ ભર0 લ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૧૫ ચો.rટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .03
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી

ીમતી ચંjમણી ઝવેરચંદ

મેઘ2 ગોસરાણી બી.સી.એ કોલેજ, fમનગર તરફથી -ુન ૨૦૧૯-૨૦ ની જોડાણ અર2
અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ
િવmાન િવ7ાશાખાના બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને
આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૦ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા
િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,

મેદાન ,

જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૪)
જોડાણ

આચાયી,Wદ[યtયોત

એtKુક0શન

એtKુક0શન,fમનગર તરફથી

ટ

સંચા લત

–

જોયાનંદા

કોલેજ

ઓફ

-ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0

આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.
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જોડાણની િવગત :
િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એડ.પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તારFખ વગરનો અહ0વાલ
તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૯ નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાયની v ૂવ મં-ુરF આપેલ છે . શૈa ણક માNયતાની ફાઈલ ર-ુ
થયેલ છે .Jંથપાલ,પી.ટF.આઈ ભર0 લ છે .

૩

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૧૭ ભર0 લ છે .

૪

સંથા પાસે જમીન ટ ના નામ પર છે .

૫

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૧૦ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૬

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .04
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, આચાયી, Wદ[યtયોત એtKુક0શન ટ સંચા લત
– જોયાનંદા કોલેજ ઓફ એtKુક0શન,fમનગર તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2
અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ
િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા
થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં

\ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦

ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,

મેદાન ,

જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૫)
જોડાણ

આચાયી, લેટ. સી.સી.ગોવામી સાવજિનક એજKુક0શન ટ સંચા લત - જય
સોમનાથ ઇNટFટKુટ ઓફ નિસ%ગ - ઢોલરા (રાજકોટ) તરફથી -ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી
નીચેની િવગતે વધારાના જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ
સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
તબીબી િવ7ાશાખા - (વધારાZુ ં જોડાણ)
x ૃતીય વષ બીએસસી નિસ%ગના અ<યાસ=મ
z{તીય વષ પોટ બેઝીક બીએસસી નિસ%ગના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના ૨ સ<યીઓનો તા.૭/૩/૨૦૨૦ નો
અહ0વાલ તા.૧૩/૩/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . -ુન ૨૦૨૦-૨૧
માટ0 વધારાZુ ં જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

કોલેજમાં આચાયની િનમH ૂક થયેલ નથી. તેમજ

શૈa ણક માNયતા

ધરાવતો ૮ નો ટાફ ભર0 લ છે .
૩

સંથા ટના નામ| ૩૦ વષના લાંબાગાળાના ભાડા કરારથી જ}યા
ધરાવે છે ,ભાડા કરાર સામેલ છે .

૪

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .05
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 આચાયી, લેટ. સી.સી.ગોવામી સાવજિનક
એજKુક0શન ટ સંચા લત - જય સોમનાથ ઇNટFટKુટ ઓફ નિસ%ગ - ઢોલરા (રાજકોટ)
તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF
ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ

અ<યાસ=મો કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની

શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં વધારાZુ ં જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
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જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૬)

આચાયી, ી જલારામ ઉ~ચ ક0ળવણી મંડળ રાજકોટ સંચા લત - માx ૃી વીરબાઇ

જોડાણ

મWહલા આટ સ એNડ કોvુટર કોલેજ રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ
જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
વાણીtય િવ7ાશાખા:- ( ચા/ુ જોડાણ)
બી.કોમ પદવીના અ<યાસ=મ
એકાઉNટFગ એNડ ફાયનાNસ, બઝીનેસ મેનેજમેNટ,કોvુટર સાયNસ.
બઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા : ( ચા/ુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
િવmાન િવ7ાશાખા : ( ચા/ુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના oણ સ<યીઓનો તા૦૯/૧/૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૦૯/૬/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ
આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાયની િનમH ૂક થયેલ છે ક0 ક0મ ? ના
Jંથપાલ ની િનમH ૂક થયેલ છે ક0 ક0મ ? હા √
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પી.ટF.આઈ.ની િનમH ૂક થયેલ છે ક0 ક0મ ? ના
તેમજ ૧૬ નો શૈa ણક ટાફ ભર0 લ છે O અહ0વાલમાં સામેલ રાખેલ
છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૨૫.૭૧ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .06
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0

આચાયી, ી જલારામ ઉ~ચ ક0ળવણી મંડળ

રાજકોટ સંચા લત - માx ૃી વીરબાઇ મWહલા આટ સ એNડ કોvુટર કોલેજ રાજકોટ
તરફથી -ુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF
ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ વાણીtય િવ7ાશાખાના બી.કોમના િવષયો,
બઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખાના બી.બી.એ. અ<યાસ=મ અને િવmાન િવ7ાશાખાના
બી.સી.એ. અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૭)

આચાયી, ી હWરવંદના Wફઝીયોથેરાપી કોલેજ, \ુજ
ં કા,રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી

જોડાણ

ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
તબીબી િવ7ાશાખા:- ( ચા/ુ જોડાણ)
Wફઝીયોથેરાપીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના સ<યીઓનો તા.૨-૩-૨૦નો અહ0વાલ
તા.૧૯/૬/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ
કર0 લ છે .સીડF સામેલ છે .

૨

આચાય-ના
Jંથપાલ-હા
પી.ટF.આઈ-ના
તેમજ શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ૭ નો ટાફ ભર0 લ છે અને ૩ ની
PW=યા કાયરત છે . નકલ સામેલ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ભાડાકરાર પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૧૨.૧૧ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .07
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ી હWરવંદના Wફઝીયોથેરાપી કોલેજ,
\ુજ
ં કા, રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો
અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં
કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા.
૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને
ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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આચાયી, વ.રિતલાલ વઘાસીયા મારક ટ સંચા લત – ી સરવતી િશaણ

જોડાણ

મહાિવ7ાલય(બી.એડ કોલેજ) ,)ુતવડ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ
જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશaણ

િવ7ાશાખા:- ( ચા/ુ જોડાણ)

બી.એડ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તારFખ વગરનો અહ0વાલ
તા.૧૬/૩/૨૦૨૦ અને તા.૧૪-૫-૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે ચા/ુ
જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય,Jંથપાલ અને પી.ટF.આઈની િનમH ૂક થયેલ છે અને
આચાય સWહતનો ૧૯ નો શૈa ણક ટાફ ભર0 લ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૬ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .08
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, વ.રિતલાલ વઘાસીયા મારક ટ
સંચા લત – ી સરવતી િશaણ મહાિવ7ાલય(બી.એડ કોલેજ) ,)ુતવડ તરફથી -ુન
૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત
જોડાણની િવગતમાં દશાવેલ િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની
શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૯)

આચાયી,સમપણ ચેરFટ0 બલ એtKુક0શન મેડFકલ એNડ રFસચ ટ સંચા લત -

જોડાણ

બી.એ.ડાંગર હોિમયોપેથીક મેડFકલ કોલેજ-રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૧૯ થી નીચેની
િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં
અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા
જોડાણની િવગત :
હોિમયોપેથી િવ7ાશાખા:- (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એચ.એમ.એસ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૨-૧૦-૨૦૧૯નો
અહ0વાલ તા.૧૮/૧૧ /૨૦૧૯ નાં રોજ અoે મળે લ છે અને એક વષ
માટ0 ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે . અહ0વાલ સાથે સીડF
સામેલ છે .

૨

કોલેજને વષ : ૨૦૧૯-૨૦ની આKુષ િવભાગ {ારા મં-ુરF મળે લ છે
Oની નકલ સામેલ રાખેલ છે .

૩

આચાયની

િનમH ૂક

થયેલ

નથી,વષ

:

૨૦૧૯-૨૦

ના

એલ.આઈ.સી.ના અહ0વાલ સાથે કોલેO ર-ુ કર0 લ ટાફની િવગત,
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માNયતા વાળો ટાફ : ૫
v ૂવ મં-ુરF વાળો : ૨
ટ0 ભર0 લ ટાફ : ૩૪
ઉMત ર-ુ કર0 લ ટાફ Pોફાઈલ આ સાથે ર-ુ રાખેલ છે .
૪

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૫

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૯.૪૬ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૬

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .09
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, સમપણ ચેરFટ0 બલ એtKુક0શન મેડFકલ
એNડ રFસચ ટ સંચા લત - બી. એ. ડાંગર હોિમયોપેથીક મેડFકલ કોલેજ -રાજકોટ
તરફથી -ુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF
ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF
મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૦ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૧૦)
જોડાણ

આચાયી

ી ભગવતિસsહ2 ચેરFટ0 બલ ટ સંચા લત - ી મીરાબીકા બી.એડ

કોલેજ-રાજકોટના તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ
અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા (ચા/ુ જોડાણ )
બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
બઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ )
બી.બી.એ.ના પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧૭-૦૧-૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ
આપવા ભલામણ કર0 લ છે .અહ0વાલ સાથે સીડF સામેલ છે .

૨

આચાય,Jંથપાલ અને પી.ટF.આઈ.ની િનમH ૂક થયેલ છે .. શેa ણક
ટાફ બી.સી.એ.માં oણનો અને બી.બી.એ.માં oણનો ભર0 લ છે O
અહ0વાલ સાથે સામેલ રાખેલ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૬.૨૫ ચો.rટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .10
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી

ી ભગવતિસsહ2 ચેરFટ0 બલ ટ

સંચા લત - ી મીરાબીકા બી.એડ કોલેજ-રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અર2
અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ
િવmાન િવ7ાશાખાના બી.સી.એ.ના અ<યાસ=મZુ ં અને બઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખાના
બી.બી.એ.ના અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦
થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
Page 12 of 43

%& $"" 
*1 - -&

"' (' к,

&g2&к 2&.

=> ?"' @8 "AB

*+,-& -& U4"jf> *'B2 0.

к5'я-як5 9%& :8 – 2020 & я5 <

CB к я5 <& ш5, .%к   

8 & ш5E 8  .31/07/2020 GH
8 &   Bк' 5I %+ ' B'
Dк
к5'я к 5 @J, 8  я5 <& "4  Kш,"' "Y "Lшх 2&.&. .
K"& =N+O E 8 =' 12#'

''я ' "Lшх 2&.2&. . K"&

8 &
=N+O E 8 .15/06/2020 %& .14/06/2021 GH

к "I,E 8 *S 8 я5 <

" T+ к-&' U < к"&.
૧૮(૧૧)
જોડાણ

આચાયી ી સરદાર પટ0 લ ક0ળવણી મંડળ Oતvુર સંચા લત- મWહલા બી.એડ કોલેજ,
Oતvુર તરફથી

-ુન ૨૦૨૦ થી

નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2

તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧/૨/૨૦૨૦ નો
અહ0વાલ તા.૪/૩/૨૦૨૦ નાં રોજ અને ૨૧/૩/૨૦ નો અહ0વાલ
તા.૨૩/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે .ચા/ુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય- હા
પી.ટF.આઈ - હા અને Jંથપાલ હા.
O સાથે ૮ નો ુલ શૈa ણક ટાફ ભર0 લ છે O અહ0વાલમાં સામેલ
રાખેલ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૧૦.૧૦ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .11
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી

ી સરદાર પટ0 લ ક0ળવણી મંડળ

Oતvુર સંચા લત- મWહલા બી.એડ. કોલેજ, Oતvુર તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2
અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ
િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા
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તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ું

\ુજબની શરતોને આધીન

ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત

૧.

ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ

૨.

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
%& $"" 
8 *1kl

"' (' к,

f 2&.

=> ?"' @8 "AB

*+,-& -& K  кP"<&

 P

. к5'я, kl8 9%& :8 – 2020 & я5 <

CB к я5 <& ш5, .%к   

8 & ш5E 8  .31/07/2020 GH
8 &   Bк' 5I %+ ' B'
Dк
к5'я к 5

@J, 8  я5 <& "4  Kш, "'

K"& =N+O E 8 к&
8 &
.14/06/2021 GH

:
 8 B

ш\< "Lшх 2&.

.

'P""& ш' .15/06/2020 %&

к "I,E 8 *S 8 я5 <

" T+ к-&' U <

к"&.

૧૮(૧૨)

આચાયી, એચ.એNડ એચ.બી.કોટક ઇNટFટKુટ ઓફ સાયNસ - રાજકોટ તરફથી -ુન

જોડાણ

૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક
તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા : (ચા/ુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા૧૧/૬/૨૦૨૦ નો
અહ0વાલ તા.૧૧/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ
આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય ની િનKુMત થયેલ છે .
Jંથપાલ ની િનKુMત થયેલ છે .
પી.ટF.આઈ ની િનKુMત થયેલ છે . તેમજ
૫ નો શૈa ણક ટાફ ભર0 લ છે O અહ0વાલમાં સામેલ રાખેલ છે .
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૩

સરકારF કોલેજ છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૪ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .12
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, એચ.એNડ એચ.બી.કોટક ઇNટFટKુટ
ઓફ સાયNસ - રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ
સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવmાન િવ7ાશાખાના
બી.સી.એ.ના અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦
થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
%& $"" 

"' ('

к,

*+,-&,

*. 

*.2&.к5к

8 [9 + - як5 9%& :8 – 2020 & я5 < => ?"'
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@8 "AB

CB к я5 <& ш5, .%к   

8 & ш5E 8
Dк

8 &   Bк' 5I %+ ' B' к5'я к 5
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@J, 8  я5 <& "4  Kш, "' "Y "Lшх 2&.&. . K"&
8 &
=N+O E 8 .15/06/2020 %& .14/06/2021 GH

к "I,E 8 *S 8 я5 <

" T+ к-&' U < к"&.

૧૮(૧૩)
જોડાણ

આચાયી

ી Jામ સાવજિનક એtKુક0શન ટ સંચા લત- ી બી.એડ કોલેજ,

અમરાvુર. તા.િવછFયા, 2.રાજકોટ તરફથી

-ુન ૨૦૨૦ થી માટ0 ની નીચેની િવગતે

ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
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બી.એડ પદવીના અ<યાસ=મ
િવનયન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એ. (\ુય/ગોણ)
ુજરાતી,WહNદF,સંૃત,Jે2,સમાજશા .,અથશા ,ઇિતહાસ,ત4વmાન
વાણીtય િવ7ાશાખા : (ચા/ુ જોડાણ)
બી.કોમ પદવીના અ<યાસ=મ
ઈલેMટFવ : એકાઉNટFગ,બીઝીનેસ મેનેજમેNટ (પસનલ મેનેજમેNટ),કોvુટર સાયNસ તથા
બેNકગ એNડ ફાયનાNસ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧૪-૩-૨૦નો
અહ0વાલ તા.૧૯/૬/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે .ચા/ુ જોડાણ
આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય,Jંથપાલ અને પી.ટF.આઈની િનમH ૂક કર0 લ છે .

૩

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ નીચે \ુજબ ભર0 લ છે
બી.એડ

- ૭ ,.બી.એ. - ૫ અને બી.કોમ ૩ ભર0 લ છે .

૪

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૫

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૬.૫ ચો.Vટ દશા વેલ છે .
કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .13
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી ી Jામ સાવજિનક એtKુક0શન ટ
સંચા લત- ી બી.એડ કોલેજ, અમરાvુર. તા.િવછFયા, 2.રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ની
જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની
િવગતમાં દશા વેલ િવનયન િવ7ાશાખાના બી.એ.ના

િવષયો , વાણીtય િવ7ાશાખાના

િવષયો તથા િશaણ િવ7ાશાખાના બી.એડ.ના અ<યાસ=મZુ ં

કાઉLNસલની મં-ુરF

મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦

થી

તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૧૪)

આચાયી, ી િવ7ાPેમ વધન એજKુક0શન ટ સંચા લત , ી આયતેજ બી.એડ.

જોડાણ

કોલેજ, \ુ. લમીનગર, (મોરબી) તરફથી -ુન ૨૦૧૯ થી સંલ}ન કોલેજમાં નવા
બી.એસસીના અ<યાસ=મના જોડાણ ગેની અર2 તથા તે પર4વેનાં નીડ-થાિનક
તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર એક0ડ0મીક કાઉLNસલની બહાલીની અપેaાએ િવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - (નુ ં જોડાણ)
Pથમ વષ બી.એસસી (\ુય/ગોણ)
ફFઝીMસ,ક0મેF,મેસ,માઈ=ો બાયોલો2,
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીનો તા.૨૧-૦૨-૨૦નો અહ0વાલ
તા.૦૫-૦૩-૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે .એલ.આઈ.સી.{ારા માઈ=ો
બાયોલો2 લેબ ૨૦૨૦ ના એનરોલમેNટ પહ0લા v ૂતતા અપડ0ટ સાથે
કરવાની શરતે ભલામણ કર0 લ છે તેમજ અહ0વાલ સાથે પેન ાઈવ
સામેલ રાખેલ છે .

૨

કોલેO શૈa ણક ટાફ ૬ ભર0 લ છે તેમજ તે ગે બાહ0ધરF આપેલ
છે .O અહ0વાલમાં સામેલ રાખેલ છે .

૩

સંથા જ}યા વષ : ૨૦૦૭ થી ૩૫ વષ માટ0 ભાડા કરાર પર છે
Oની નકલ એ.આઈ.સી. અહ0વાલ સાથે સામેલ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .14
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ી િવ7ાPેમ વધન એજKુક0શન ટ
સંચા લત , ી આયતેજ બી.એડ. કોલેજ, \ુ. લમીનગર (મોરબી ) તરફથી -ુન ૨૦૧૯
ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતના અહ0વાલ પર4વે િવચારણા કરF વષ
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૨૦૨૦ - ૨૧ માટ0 Z ું િવmાન િવ7ાશાખાના

Pથમ વષ બી.એસસી.ના

િવષયોZું નું

જોડાણ ના મં-ુર કરવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૧૫)

આચાયી, સીgધી િવનાયક એtKુક0શન એNડ ચેરFટ0 બલ ટ સંચા લત , એ લટ

જોડાણ

ઇNટટુટ ઓફ સાયNસ, ટ0 Mનોલો2 એNડ મેનેજમેNટ, \ુ - હડમતીયા, તા. ટંકારા , 2.
મોરબી તરફથી

-ુન ૨૦૧૯

થી સંલ}ન કોલેજમાં નવા બી.બી.એ.ના અ<યાસ=મના

જોડાણ ગેની અર2 તથા તે પર4વેનાં નીડ-થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
બઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા - (નુ ં જોડાણ)
Pથમ વષ બી.બી.એ. ના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના oણ સ<યીનો તા.૨૩-૦૬-૨૦નો
અહ0વાલ તા. ૨૪-૦૬-૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે .O હકારા4મક છે
અને ભલામણ કર0 લ છે તેમજ અહ0વાલ સાથે સીડF સામેલ રાખેલ છે .

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ છે ક0 ક0મ ?

x

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ છે ક0 ક0મ ?

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત થયેલ છે ક0 ક0મ ?

√

સંલ}નમાં નવા બી.બી.એ. અ<યાસ=મના શૈa ણક ટાફ અNવયે
બાહ0ધરF આપેલ છે .
૩

ટ પાસે જ}યા પોતાના નામે આવેલ છે .O અહ0વાલ સાથે સામેલ
રાખેલ છે .

૪

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .15
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, સીgધી િવનાયક એtKુક0શન એNડ
ચેરFટ0 બલ ટ સંચા લત , એ લટ ઇNટટુટ ઓફ સાયNસ, ટ0 Mનોલો2 એNડ મેનેજમેNટ,
\ુ - હડમતીયા,

તા. ટંકારા , 2. મોરબી તરફથી -ુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અર2 અને
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થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ
બઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખાના

બી.બી.એ. અ<યાસ=મZું નીચે દશા[યા \ુજબની

શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ું નું જોડાણ
આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત

૧.

ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ

૨.

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૧૬)

આચાયી, ી િસgધી િવનાયક એtKુક0શન એNડ ચેરFટ0 બલ ટ-મોરબી સંચા લત -

જોડાણ

એલીટ ઇNટFટKુટ ઓફ સાયNસ ટ0 કનોલો2 એNડ મેનેજમેNટ - હડમતીયા, મોરબી
તરફથી

-ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે

પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - ( ચા/ુ જોડાણ)
બી.એસસી (\ુય/ગોણ)
ફFઝીMસ, ક0મેF,મેથેમેWટMસ,માઈ=ોબાયોલો2,બોટની
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના oણ સ<યીઓનો અહ0વાલ
તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૦નો અહ0વાલ
તા.૨૩/૬/૨૦૨૦ રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ
કર0 લ છે .
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૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

x

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત થયેલ છે / નથી

√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૪ ભર0 લ છે અને ૧૦
એડહોક ભર0 લ છે .O અહ0વાલમાં દશા વેલ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

એલ..આઈ.સી. અહ0વાલમાં િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૧૨૮.૦૧
ક0.ફFટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .16
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ી િસgધી િવનાયક એtKુક0શન એNડ
ચેરFટ0 બલ ટ-મોરબી સંચા લત - એલીટ ઇNટFટKુટ ઓફ સાયNસ ટ0 કનોલો2 એNડ
મેનેજમેNટ - હડમતીયા, મોરબી તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક
તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશાવેલ
િવ7ાશાખાના

બી.એસસી.ના

િવmાન

િવષયોZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા.

૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને
ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૧૭)

" COVID-19 ના સંદભ Pવતમાન પWરLથતીને gયાને લઈને સ ચવી KુિનવસSટF JાNટ

એક0ડ0િમક

કિમશન NKુ WદહFએ "Internship" તે સંદભ તેઓીનાં D.O. =માંક F.1-1/2020(Secy)
તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦થી તેઓીનાં સરખા =માંકના તા.૨૯/૦૪/૨૦૨૦ની Kુ2સી ઓન
એકઝામીનેશન

એNડ

એક0ડ0િમક

ક0લેNડર

Pિસgધ

સંદભ

હોવાથી

ઉપરોMત

તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૦ નો પo અિધકાર મંડળોની બહાલીની અપેaા મં-ુર કર0 લ છે Oની
બહાલીના કાયની ન>ધ લેવા બાબત."
к  к к .06/07/2020 $" .17
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી
અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
%& $"" 

.w8 -& @J, 8  к+,' 2f&
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૧૮(૧૮)

ડFની, તબીબી િવ7ાશાખાએ તેઓીનાં ઈ-મેઈલ પoથી કર0 લ ભલામણ gયાને લઇ

એક0ડ0િમક

માનનીય ુલપિતએ શૈa ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની વેક0શનની [યવથા નીચે \ુજબની
િવગતે અિધકાર મંડળોની બહાલીની અપેaાએ મં-ુર કર0 લ છે . Oની બહાલીના કાયની
ન>ધ લેવા િવનંતી.
ડFનીએ ] ૂ ચત કયા \ુજબની વેક0શનની સo[યવથા નીચે \ુજબ છે .
SUMMER VACATION (2019-2020)
FIRST HALF COMMON DAY
SECOND HALF -

-

18-04-2020 TO 21-05-2020
22-05-2020
23-05-2020 TO 25-06-2020

DIWALI VACATION (2020)
FIRST HALF COMMON DAY
SECOND HALF -

-

23-10-2020 TO 08-11-2020
09-11-2020
10-11-2020 TO 26-11-2020

к  к к .06/07/2020 $" .18
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી
અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0, Covied-19 કોરોના મહામારFની પWરLથિતને
gયાને લઇ O તે સમયે O િનણય લેવાનો થાય તે માટ0 માન. ુલપિતીને સા આપવી.
%& $"" 

"' (' к,

.w8 -& @J, 8  к+,' 2f&

"&.
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૧૮(૨૨)

એમ.પી.એમ.નો અ<યાસ=મ સેમેટર '૧૧'નો છે અને Kુિનવિસ:ટF JાNટસ કિમશન NKુ

એક0ડ0િમક

WદહFએ ઉપરોMત એમ.પી.એમ.ની પદવી Kુ.2.સી.ના પેશીફFક0શન ઓફ ડFJીના
લીટમાં ન>ધવા માટ0 એમ.પી.એમ.ના હાલ અમલમાં રહ0લ અ<યાસ=મમાં સેમેટર '૧૨'
તરFક0 એક સેમેટર ઉમેરવા માટ0 ફામા કો}નોસી િવષયની અ<યાસ સિમિતની તા. ૬-૩૨૦૨૦ની સભાએ તથા ફામસી િવ7ાશાખાની તા.૬-૩-૨૦૨૦ની સભાએ કર0 લ ભલામણ
\ુજબ માન.ુલપિતીએ એમ.પી.એમ. PોJામના સેમેટર '૧૨' (બાર)નો અ<યાસ=મ
અિધકાર મંડળોની બહાલીની અપેaાએ મં-ુર કર0 લ કાયને બહાલી આપવા બાબત.
к  к к .06/07/2020 $" .22
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી
અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
%& $"" 

"' (' к,

.w8 -& @J, 8  к+,' 2f&

"&.

૧૮(૨૫)

આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત – ી સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ

જોડાણ

મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન જયંિતલાલ ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા
કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ,રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૧૮ થી માટ0 ની નીચેની િવગતે
ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
બીઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૨૪/૬/૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૨૭/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .`

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ

છે .

√

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ

છે

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત

થયેલ

છે

√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૯ નો ભર0 લ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૪.૪ ક0.ફFટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત – ી
સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન જયંિતલાલ
ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ, રાજકોટ તરફથી -ુન
૨૦૧૮ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત
જોડાણની

િવગતમાં

દશા વેલ

બીઝનેસ

મેનેજમેNટ

િવ7ાશાખાના

બી.બી.એ.ના

અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા[યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૧૮ થી તા. ૧૪૬-૨૦૧૯ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,

મેદાન ,

જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૨૬)
જોડાણ

આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ ટ સંચા લત , વ. મીનાબેન જયંતીલાલ ુંડલીયા
એtKુક0શન એNડ ફFઝીકલ એtKુક0શન-રાજકોટના

તરફથી

-ુન ૨૦૧૮ માટ0 નીચેની

િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં
અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અ<યાસ=મ
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ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૨૫-૬-૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૨૫/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . એક વષ માટ0
ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ

નથી

x

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ

છે

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત

થયેલ

છે

√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૯ નો ભર0 લ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૩૯ ચો.rટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .26
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ ટ સંચા લત,
વ. મીનાબેન જયંતીલાલ ુંડલીયા એtKુક0શન એNડ ફFઝીકલ એtKુક0શન-રાજકોટ
તરફથી -ુન ૨૦૧૮ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF
ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF
મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૧૮ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૧૯ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત

૧.

ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ

૨.

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૨૭)

આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત – ી સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ

જોડાણ

મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન જયંિતલાલ ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા
કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ,રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૧૯ થી માટ0 ની નીચેની િવગતે
ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
બીઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧.

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તારFખ વગરનો અહ0વાલ
તા.૨૪/૬/૨૦૨૦ રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ
કર0 લ છે .`

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ

છે .

√

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ

છે

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત

થયેલ

છે

√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૯ નો ભર0 લ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૪.૪ ક0.ફFટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .27
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત –
ી સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન
જયંિતલાલ ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ, રાજકોટ
તરફથી -ુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF
ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ બીઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખાના બી.બી.એ.ના
અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૦ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
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કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ

૨.

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૨૮)

આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત – ી સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ

જોડાણ

મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન જયંિતલાલ ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા
કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ,રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી માટ0 ની નીચેની િવગતે
ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
બીઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ

ન>ધ :-

૧.

થાિનક તપાસ સિમિતના oણ સ<યીઓનો તા.૨૦-૬-૨૦ નો
અહ0વાલ તા.૨૭/૬/૨૦૨૦ રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .`

૨.

આચાયીની િનKુLMત થયેલ છે .
Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ છે .
પી.ટF.આઈ. િનKુLMત

થયેલ છે .

√
√
√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૯ નો ભર0 લ છે .
૩.

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪.

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૪.૪ ક0.ફFટ દશા વેલ છે .

૫.

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી રાજકોટ ક0ળવણી મંડળ સંચા લત –
ી સદુુદ0વ ી રણછોડદાસ2 બાvુ મWહલા હોમસાયNસ કોલેજ, લેટ મીનાબેન
જયંિતલાલ ુંડલીયા Jે2 માgયમ મWહલા કોમસ એNડ બી.બી.એ. કોલેજ,રાજકોટ
તરફથી -ુન ૨૦૨૦

ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ

વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ બીઝનેશ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખાના
બી.બી.એ.ના અ<યાસ=મZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦
થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૨૯)
જોડાણ

આચાયી, ફોરવડ

ુલ

કોમસ,અમર0 લી તરફથી

ટ

અમર0 લી

સંચા લત

–

ફોરવડ

સાયNસ

એNડ

-ુન ૨૦૨૦ થી નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ

અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એસસી (\ુય/ગોણ)
ફFઝીMસ,ક0મેF,મેસ,લો2,આકડાશા ,માઈ=ોબાયોલો2,બાયોટ0 કનોલો2,બાયોક0મેF,
બોટની
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ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧૪/૬/૨૦૨૦નો અહ0વાલ
તા.૨૭-૬-૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ
કર0 લ છે .

૨

આચાયની િનમH ૂક થયેલ નથી

x

Jંથપાલની િનમH ૂક થયેલ નથી

x

પી.ટF.આઈન િનમH ૂક થયેલ નથી

x

તેમજ શૈa ણક ટાફ ૧૦ નો એડહોક ભર0 લ છે અને એલ.આઈ.સી.માં તે
ગેની કાયવાહF ચા/ુ છે તેમ દશા વેલ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટ ના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૬ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે ./સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .29
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ફોરવડ ુલ ટ અમર0 લી સંચા લત –
ફોરવડ સાયNસ એNડ કોમસ,અમર0 લી તરફથી -ુન ૨૦૨૦ની જોડાણ અર2 અને થાિનક
તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવmાન
િવ7ાશાખાના બી.એસસી. ના િવષયોZુ ં નીચે દશા[યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને
ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,

મેદાન ,

જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૩૦)
જોડાણ

આચાયી, રચના ડ0વલોપમેNટ સેNટર - રાજકોટ, =Fએશન બી.એસ.ડબKુ. કોલેજ,
રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૧૯

થી સંલ}નમાં બી.સી.એના નવા જોડાણ માટ0 આવેલ

અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા:- ( નુ ં જોડાણ)
Pથમ વષ બી.સી.એ.ના અ<યાસ=મ
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧૧-૩-૨૦નો અહ0વાલ
તા.૧૮/૬/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે . સંલ}નમાં બી.સી.એZુ ં નુ ં
જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .સીડF સામેલ છે . સીડF સામેલ છે .

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

x

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત થયેલ છે / નથી

√

તેમજ

કોઈ શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ક0 માNયતા વગરનો ટાફ દશા વેલ
નથી.
૩

સંથા પાસે જ}યા ગે લાંબા ગાળાનો ભાડાકરાર છે .Oની નકલ
સામેલ છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ ૮.૮૨ ચો.Vટ દશા વેલ છે .
કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના

ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .30
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 આચાયી, રચના ડ0વલોપમેNટ સેNટર - રાજકોટ,
=Fએશન બી.એસ.ડબKુ. કોલેજ, રાજકોટ તરફથી -ુન ૨૦૧૯ ની જોડાણ અર2 અને
થાિનક તપાસ સિમિતના અહ0વાલ પર4વે િવચારણા કરF વષ ૨૦૨૦ - ૨૧ માટ0 Z ુ ં
િવmાન િવ7ાશાખાના Pથમ વષ બી.સી.એ. અ<યાસ=મZુ ં નુ ં જોડાણ ના મં-ુર કરવા
િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.

Page 29 of 43

%& $"" 

"' (' к

*+,-&, *

"5 ' ' - як5,

OB ш 2&. . 2{@.8 к5'я, як5 9%& :8 2019& я5 < => ?"'
E 8 "Y "Lшх n%

"I, 2020-21
я5 <
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જોડાણ
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આચાયી ી સરદાર પટ0 લ ક0ળવણી મંડલ - fમકંડોરણા સંચા લત - વ.નંુબેન
હંસરાજભાઈ રાદWડયા આટ સ એNડ કોમસ - fમકંડોરણા તરફથી

-ુન ૨૦૨૦ થી

નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ
સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવનયન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એ. (\ુય/ગૌણ)
ુજરાતી,WહNદF,સંૃત,અJે2,
ગૌણ : મનોિવmાન.
વાણીtય િવ7ાશાખા :- (ચા/ુ જોડાણ)
બી.કોમ. (વૈ.) એકાઉNટ એNડ ફાયનાNસ,કોvુટર સાયNસ
િવmાન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એસસી (\ુય/ગોણ)
ફFઝીMસ, ક0મેF,મેથેમેWટMસ,માઈ=ોબાયોલો2,બોટની,બાયો ક0મેF,લો2.
ન>ધ:-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૧૪-૦૬-૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૨૪/૦૬/૨૦૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ
આપવા ભલામણ કર0 લ છે .અહ0વાલ સાથે સીડF સામેલ છે .

૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

x

Jંથપાલીની િનKુLMત થયેલ છે / નથી

√

પી.ટF.આઈ. િનKુLMત

થયેલ છે / નથી

√

કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ
બી.એ. - ૮ , બી.કોમ-૭ અને
બી.એસ.સી - ૩ ભર0 લ છે .

O અહ0વાલમાં સામેલ રાખેલ છે .

૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૮ ચો.rટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી ી સરદાર પટ0 લ ક0ળવણી મંડલ fમકંડોરણા સંચા લત - વ.નંુબેન હંસરાજભાઈ રાદWડયા આટ સ એNડ કોમસ fમકંડોરણા તરફથી -ુન ૨૦૨૦

ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો

અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ િવનયન િવ7ાશાખાના બી.એ.
ના િવષયો , વા ણtય િવ7ાશાખાના બી.કોમ.ના િવષયો અને

િવmાન િવ7ાશાખાના

બી.એસસી.ના િવષયોZુ ં નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧
.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨
.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

K  кP"<&
, 

?"' @8 "AB

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.

%& $"" 
K +

કોલેજના



"' (' к,

%& $"" 

"' (' к,

*+,-& -&

  - W к 5< *1 - .".|82' fяU!

к5 , - W к 5<

9%& :8 – 2020& я5 < =>

CB к я5 <& ш5, .%к   

8 &
Dк

8 &   Bк' 5I %+ ' B' к5'я
ш5E 8  .31/07/2020 GH
к 5 @J, 8  я5 <& "4  Kш, "' "+ "Lшх 2&. . "I+5,
"1<T+ "Lшх 2&.к5 . "I+5 =' "Y "Lшх 2&. &.
8 &
"I+5E 8 .15/06/2020 %& .14/06/2021 GH

к "I,E 8 *S 8 я5 <

" T+ к-&' U < к"&.
૧૮(૩૨)
જોડાણ

આચાયી ી સરદાર પટ0 લ કNયા ક0ળવણી મંડળ - fમકંડોરણા, બી.એડ. કોલેજ,
fમકંડોરણા ના

તરફથી

-ુન ૨૦૨૦-૨૧

માટ0 નીચેની િવગતે ચા/ુ જોડાણ માટ0

આવેલ અર2 તથા તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અ<યાસ=મ
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ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૨૭-૬-૨૦નો અહ0વાલ
તા.૨૯/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અને ૨૭-૬-૨૦ નો અહ0વાલ તા.૩૦-૬-૨૦
ના રોજ અoે મળે લ છે . ચા/ુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર0 લ છે .

૨

આચાય ની િનમH ૂક થયેલ છે .

√

Jંથપાલની િનમH ૂક થયેલ છે .

√

અને

પી.ટF.આઈ.ની િનમH ૂક થયેલ છે .. √
કોલેO શૈa ણક માNયતા ધરાવતો ટાફ ૯ નો ભર0 લ છે અને કોલેO
૫ એડહોક ટાફ ભર0 લ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૮ ચો.rટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી
મંડળ - fમકંડોરણા, બી.એડ.કોલેજ,

ી સરદાર પટ0 લ કNયા ક0ળવણી
તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ

fમકંડોરણા

અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં
દશા વેલ િવ7ાશાખાના અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે તથા નીચે
દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક
વષZ ુ ં ચા/ુ જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
%& $"" 
 P - W к 5<, 2&.

"' (' к,

*+,-& -& K  к+ кP"<&

.к5'я, W к 5< 9%& :8 – 2020 & я5 <

=> ?"' @8 "AB

CB к я5 <& ш5, .%к   

8 & ш5E 8 
Dк

8 &   Bк' 5I %+ ' B'
.31/07/2020 GH

к5'я к 5 @J, 8  я5 <& "4  Kш, "' ш\< "Lшх 2&.
K"& =N+O E 8 к&
8 &
.14/06/2021 GH
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૧૮(૩૩)
જોડાણ

આચાયી,

વામીનારાયણ

સમાજ

સેવા

ટ

સંચા લત, ી

વામીનારાયણ

-ુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩

Wફઝીયોથેરાપી કોલેજ, નાઘેડF ,fમનગર તરફથી

]ુધી (૩ વષ માટ0) નીચેની િવગતે ચા/ુ/વધારાના જોડાણ માટ0 આવેલ અર2 તથા
તે પર4વેનાં થાિનક તપાસ સિમિતનાં અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
- તબીબી િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી. Wફઝીયોથેરાપી પદવીના અ<યાસ=મ
- વાણીજય િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.કોમ.પદવીના અ<યાસ=મ
- િશaણ િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એડ.પદવીના અ<યાસ=મ
- તબીબી િવ7ાશાખા : (વધારાZુ ં જોડાણ )
x ૃતીય વષ : બી.એસ.સી નિસ%ગ ના અ<યાસ=મ
- િવmાન િવ7ાશાખા - (વધારાZુ ં જોડાણ)
z{તીય બી.એસસીના અ<યાસ=મ
ફFઝીMસ,ક0મેF,મેસ,માઈ=ો બાયોલો2,બોટની,લો2,બાયોટ0 કનોલો2,
- બઝનેસ મેનેજમેNટ િવ7ાશાખા -(ચા/ુ જોડાણ)
બી.બી.એ.પદવીના અ<યાસ=મ (કોલેO વષ : ૨૦૨૦ થી બંધ કર0 લ છે .)
- િવmાન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અ<યાસ=મ (કોલેO વષ : ૨૦૨૦ થી બંધ કર0 લ છે .)
ન>ધ :-

૧

થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ<યીઓનો તા.૨૮/૬/૨૦૨૦નો
અહ0વાલ તા.૨૯/૬/૨૦૨૦ નાં રોજ અoે મળે લ છે . -ુન ૨૦૨૦-૨૧
થી ૨૦૨૨-૨૩ ]ુધી (૩ વષ માટ0 )ચા/ુ/વધારાZુ ં જોડાણ આપવા
ભલામણ કર0 લ છે .
વષ : ૨૦૨૦ થી બી.બી.એ. અને બી.સી.એની ફF ભર0 લ નથી તેમજ
બી.સી.એ. માં વષ : ૨૦૧૬-૧૭ થી એનરોલમ|Nટ થયેલ નથી.અને
બી.બી.માં વષ : ૨૦૧૪-૧૫ થી એનરોલમ|Nટ થયેલ નથી. (કોલેO
વષ : ૨૦૨૦ થી બને અ<યાસ=મ બંધ કર0 લ છે .)

૨

આચાય િનમH ૂક થયેલ છે .

√

Jંથપાલ િનમH ૂક થયેલ છે .

√

પી.ટF.આઈ િનમH ૂક થયેલ છે

√

તેમજ

કોલેજની નીચે \ુજબ ભર0 લ શૈa ણક ટાફની િવગત :Page 33 of 43

- બી.એડ

૧૧

- માNયતાવાળો

- ફFઝીઓથેરાપી

૩૦

- માNયતાવાળો

- નિસ%ગ

- v ૂવ મં-ુરF વાળો

૧

૧૫ - કોલેO એડહોક ભર0 લ છે .
- બી.એસસી

૨

- v ૂવ મં-ુરF વાળો

૧૦ - કોલેO એડહોક

ભર0 લ છે .
૩

સંથા પાસે જમીન ટના નામ પર છે .

૪

િવ7ાથS દFઠ બાંધકામ આશર0 ૬.૧૫,૧૫ અને ૧૫ ચો.Vટ દશા વેલ છે .

૫

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .
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આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, વામીનારાયણ સમાજ સેવા ટ
સંચા લત, ી વામીનારાયણ Wફઝીયોથેરાપી કોલેજ, નાઘેડF ,fમનગર તરફથી -ુન
૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ ]ુધી (૩ વષ માટ0 )ની જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ
સિમિતનો

અહ0વાલ

વીકારF

ઉપKુM ત

જોડાણની

િવગતમાં

દશાવેલ

તબીબી

િવ7ાશાખાના બી. Wફઝીયોથેરાપી પદવીના અ<યાસ=મZુ ં ચા/ુ જોડાણ , x ૃતીય વષ
બી.એસસી. નિસ%ગ અ<યાસ=મZુ ં કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે વધારાZુ ં
જોડાણ, વાણીજય િવ7ાશાખાના બી.કોમ.ના િવષયોZુ ં ચા/ુ જોડાણ, િશaણ િવ7ાશાખાના
કાઉLNસલની મં-ુરF મેળવવાની શરતે ચા/ુ જોડાણ તથા

બી.એડ.ના અ<યાસ=મZુ ં

િવmાન િવ7ાશાખાના ીતીય વષ બી.એસસી. ના િવષયોZુ ં

વધારાZુ ં

જોડાણ તથા

નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦-૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨૨૩ ]ુધી oણ વષZ ુ ં જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન ,

શૈa ણક માNયતા

Pાbત ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,
મેદાન

,

જમીન

અને

વગેર0

મકાન

માળખાકFય

]ુિવધાઓ

KુિનવસSટFના ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં
નWહ

આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.

આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 ઉપKુM ત િવગતે બઝનેસ મેનેજમેNટ
િવ7ાશાખાના બી.બી.એ.નો

અ<યાસ=મ તથા િવmાન િવ7ાશાખાના બી.સી.એ.નો

અ<યાસ=મ વષ ૨૦૨૦ થી બંધ કરવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.

Page 34 of 43

આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 સંલ}ન કોલેજમાં ચાલતા અ<યાસ=મો બંધ
કરવા માટ0 િનયત થયેલ ફFઝ સંથા પાસેથી વ]ુલવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૩૫)

આચાયી, ી Oતvુર ક0ળવણી મંડળ ટ સંચા લત - ી 2.ક0.બોસમીયા આટ સ એNડ

જોડાણ

કોમસ - OતvુરZુ ં -ુન ૨૦૧૯ થી સીNડFક0ટ તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ન. .૬ થી
નીચેની િવગતે બી.એસ.સી.(આઈ.ટF)Zુ ં નુ ં જોડાણ મં-ુર થયેલ છે . O અNવયે કોલેO
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તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ ના પoથી મં-ુર થયેલ નવા અ<યાસ=મ ચા/ુ કરવામાં માંગતા નથી
તેની fણ અoે કર0 લ છે O એક0ડ0િમક કાઉLNસલ / સીNડFક0ટમાં gયાને લેવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - (ચા/ુ જોડાણ)
બી.એસ.સી.(આઈ.ટF)ના અ<યાસ=મ
к  к к .06/07/2020 $" .35
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 ઉપKુM ત િવગતે િવmાન િવ7ાશાખાના બી.એસ.સી.
(આઈ.ટF) નો

સંથા {ારા વષ ૨૦૨૦ થી શુ કરવા માંગતા નથી. તે

અ<યાસ=મ

પર4વેના સંથાના તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ ના પoની ન>ધ લેવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૩૬)
જોડાણ

આચાયી,

ધુક

એજKુક0શન

ટ

સંચા લત, બાલા2

કોલેજ

ઓફ

નિસ%ગ,

ગોમટા,તા,ગ>ડલ,2-રાજકોટના તરફથી -ુન-૨૦૧૮ થી નીચેની િવગતે વધારાના/નવા
જોડાણ માટ0 ની અર2 પર4વે થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ gયાને લઈ તથા \ુક0લ
શરતો અને KુિનવસSટF {ારા િનયત થયેલ શરતોZુ ં પWરપાલન કરવાની શરતે સૌરા
KુિનવસSટF ઓડiનNસ – ૧૮૪ અNવયે મળે લ સાની ુએ એસી/સીNડFક0ટની બહાલીની
અપેaાએ માન.ુલપિતી {ારા વષ : તા.૧૫-૬-૧૮ થી ૧૪-૬-૧૯ ]ુધીના બી.એસસી.
નિસ%ગના નીચેના વધારાના/નવા જોડાણની રાtય સરકારીને ભલામણના કાયને
બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
તબીબી િવ7ાશાખા - ( વધારાZુ ં જોડાણ)
x ૃતીય વષ બી.એસ.સી.નિસ%ગ
Pથમ વષ પોટ બી.એસસી.નિસ%ગના અ<યાસ=મ ( નુ ં જોડાણ)
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к  к к .06/07/2020 $" .36
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, આચાયી, ધુક એજKુક0શન ટ સંચા લત, બાલા2
કોલેજ ઓફ નિસ%ગ, ગોમટા તરફથી -ુન ૨૦૧૮ માટ0 ની જોડાણ અર2 અને થાિનક
તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશા વેલ તબીબી
િવ7ાશાખાના x ૃતીય વષ બી.એસસી.નિસ%ગના અ<યાસ=મZુ ં વધારાZુ ં જોડાણ તથા Pથમ
વષ પોટ બી.એસસી. નિસ%ગના અ<યાસ=મZુ ં નુ ં જોડાણ કાઉLNસલની મં-ુરF
મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૧૮ થી તા.
૧૪-૬-૨૦૧૯ ]ુધી એક વષZ ુ ં જોડાણ એક0ડ0િમક કાઉLNસલની બહાલીની અપેaાએ રાtય
સરકારીને ભલામણ કયા ના માન.ુલપિતીના કાયને બહાલી આપવા િસNડFક0ટને
ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૩૭)

આચાયી, ધુક એજKુક0શન ટ સંચા લત , બાલા2 લો કોલેજ , ગોમટા ના તરફથી

જોડાણ

-ુન - ૨૦૧૮ થી નીચેની િવગતે સંલ}ન કોલેજમાં એલ.એલ.બી.ના વધારાના જોડાણ
માટ0 ની અર2 પર4વે થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ gયાને લઈ તથા \ુક0લ શરતો
અને KુિનવસSટF {ારા િનયત થયેલ શરતોZુ ં પWરપાલન કરવાની શરતે સૌરા
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KુિનવસSટF ઓડiનNસ – ૧૮૪ અNવયે મળે લ સાની ુએ એસી/સીNડFક0ટની બહાલીની
અપેaાએ માન.ુલપિતી {ારા વષ : તા.૧૫-૬-૧૮ થી ૧૪-૬-૧૯ ]ુધીના નીચે
\ુજબના જોડાણની રાtય સરકારીને ભલામણના કાયને બહાલી આપવા બાબત.
જોડાણની િવગત :
કાયદા િવ7ાશાખા - ( વધારાZું જોડાણ)
z{તીય વષ એલ.એલ.બીના અ<યાસ=મ
к  к к .06/07/2020 $" .37
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ધુક એજKુક0શન ટ સંચા લત ,
બાલા2 લો કોલેજ, ગોમટા તરફથી -ુન ૨૦૧૮ માટ0 ની જોડાણ અર2 અને થાિનક
તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની િવગતમાં દશાવેલ
િવ7ાશાખાના z{તીય વષ એલ.એલ.બીના અ<યાસ=મZુ ં વધારાZુ ં જોડાણ

કાયદા

કાઉLNસલની

મં-ુરF મેળવવાની શરતે તથા નીચે દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૧૮
થી તા. ૧૪-૬-૨૦૧૯ ]ુધી એક વષZ ુ ં વધારાZુ ં જોડાણ એક0ડ0િમક કાઉLNસલની બહાલીની
અપેaાએ રાtય સરકારીને ભલામણ કયા ના માન.ુલપિતીના કાયને બહાલી આપવા
િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી .
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો , લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF , મેદાન ,
જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.

૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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૧૮(૪૧)

પરફિમsગ આટ સ ફ0કટF તગત આવતા તબલા, Z ૃ4ય અને ગાયન બોડ ઉપરાંત

એક0ડ0િમક

િવ7ાશાખાની બેઠક તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ ના રોજ મળF હતી Oમાં થયેલા ઠરાવો અને
ભલામણો gયાને લઈ પરફિમsગ આટ સ િવ7ાશાખાને લગતા ટ0 ~Kુટ '૯૮' (૧૫) માં
=માંક '૧૯' ઉપર ામા (ઓલ ફોસ)નો સમાવેશ કરવા માટ0 એક0ડ0િમક કાઉNસીલ તેમજ
િસNડFક0ટને બહાલીની અપેaાએ

માન.ુલપિતી {ારા એક0ડ0િમક કાઉLNસલ તથા

િસNડFક0ટની બહાલીની અપેaાએ મં-ુર કર0 લ છે .
к  к к .06/07/2020 $" .41
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0, પરફિમsગ આટ સ િવ7ાશાખાને લગતા
ટ0 ~Kુટ '૯૭' (૧૫)માં =માંક ૧૪ ઉપર તેમજ ટ0 ~Kુટ '૯૯' (૨૪)માં =માંક ૪ ઉપર ામા
(ઓલ ફોસ)નો સમાવેશ કરવા માટ0 િસNડFક0ટને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
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કાયદા િવ7ાશાખાની તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ની સભાનાં ડFની કાયદા િવ7ાશાખાએ ઠરાવ

એક0ડ0િમક

=માંક - '૨' અNવયે Mલનીકલ (PેMટFકલ) પેપરZુ ં \ુયાંકનમાં ]ુધારો કરવા અને
સેમેટર ૫-૬ ના PેMટFકલ પેપરZુ ં \ ૂયાંકન થયા બાદ મોડર0 શન માટ0ની જોગવાઈઓ
]ુધારવા માટ0 એક0ડ0િમક કાઉLNસલને કર0 લ ભલામણ પર4વે શૈa ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ થી
અમલમાં આવેલ અ<યાસ=મ અને તેના ઓWડનNસ તથા ર0 }Kુલેશન અને ટF ચsગ અને
એકઝામીનેશન કFમ ]ુધારવા ઠરાવ =માંક '૩' થી એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કર0 લ
શૈa ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦નાં વષની Pથમ સoની યોfયેલ પરFaાઓZુ ં પWરણામ Pિસgધ
કરવા ઉપરોMત ઠરાવ '૨' તથા '૩' \ુજબ માન.ુલપિતી {ારા એક0ડ0િમક કાઉLNસલ તથા
િસNડFક0ટની બહાલીની અપેaાએ મં-ુર કર0 લ છે .
к  к к .06/07/2020 $" .43
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી
અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
%& $"" 

"' (' к,

.w8 -& @J, 8  к+,' 2f&

"&.

Page 39 of 43

૧૮(૪૭)

આથી સૌરા Kુિનવિસ:ટFની કાયદા િવ7ાશાખાની તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૦ ની સભાની

એક0ડ0િમક

ભલામણ ઠરાવ =માંક

'૨' , (બ) ૨ (ક), ૨ (ડ), અને ઠરાવ =માંક '૩', (૩.૧) '(૩.૨)

અNવયે િવચારણા કરવા બાબત.
ઠરાવ =માંક ૨
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, કાયદા િવ7ાશાખાની Mલિનકલ (PેMટFકલ)
પેપરોના \ુયાંકન માટ0 ની ભલામણો નીચે \ુજબના ]ુધારા સાથે મં-ુર કરવા એક0ડ0િમક
કાઉLNસલને ભલામણ કરવી.
ઠરાવ =માંક ૨ (અ)
કાયદા િવ7ાશાખાનાં oણ વષના અને પાંચ વષના અ<યાસ=મોમાં tયાં
Mલીનીકલ (PેMટFકલ) પેપરZુ ં \ુયાંકન O તે કોલેજના અgયાપક {ારા ઠરાવી
આચાયીનાં સહF/િસા કરF Kુિનવિસ:ટFને સેમેટર ૫-૬
Wદવસે Kુિનવિસ:ટFનાં એસેસમેNટ

િવ. ની પરFaાનાં િતમ

સેNટર ખાતે ુણ પoક અને જનલ િવ. સાWહ4ય

મોકલવાZુ ં રહ0શે 4યારબાદ Kુિનવિસ:ટF {ારા િનKુMત પરFaક આ જનલZુ ં મોડર0 શન કરશે
અને મોડર0 ટર0 દશા વેલ માક સ પWરણામ પoક અને માક શીટ માટ0 અિધુત ગણશો.
ઠરાવ =માંક ૨ (બ)
મોડર0 ટર તરFક0 Kુિનવિસ:ટF અિધિનયમની કલમ '૪૭' (એ)ની કિમWટએ \ુક0લ
નામોની યાદF માંથી િનKુMત કરવાના રહ0શે અને આ કામગીરF મોડર0 ટર તરFક0 િનKુMત
અgયાપકો માટ0 ફરજનાં ભાગ cપે ફર2યાત રહ0શે.
ઠરાવ =માંક ૨ (ક)
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, કાયદા િવ7ાશાખામાં PેMટFકલ પેપર '૧' થી '૪'માં
O PેMટFકલ વાઈવા લેવા fય તેમણે જનલZુ ં \ ૂયાંકન કરુ ં Oથી ડર ક0 ઓવર
એસેસમેNટનો યાલ આવે આ PકારZુ ં (ડર ક0 ઓવર) \ ૂયાંકન મા/ુમ પડે PેMટFકલ
પરFaાના પરFaકને મોડર0 શન કરવાની સા આપવામાં આવેલ તે જોગવાઈ રદ કરવા
એક0ડ0િમક કાઉLNસલને આથી ભલામણ કરવામાં આવે અને ઉપરોMત અ \ુજબ મોડર0 શન
કાયવાહF Kુિનવિસ:ટF ખાતે થવાની હોવાથી PેMટFકલ પરFaા લેવા કોલેજ ખાતે ગયેલ
બા

પરFaકીએ મોડર0 ટર કરવાની O જોગવાઈ હતી તે રદ કરવા આથી એક0ડ0િમક

કાઉNસીલને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
ઠરાવ =માંક ૨ (ડ)
આથી એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે ક0

મોડર0 શન માટ0

મોડર0 ટરની લાયકાતના ધોરણો O-તે અgયાપક સૌરા Kુિનવિસ:ટFની v ૂણ સમયના
અgયાપક તરFક0ની શૈa ણક માNયતા ધરાવતા હોય અને સૌરા Kુિનવિસ:ટFનાં v ૂણ
સમયના અgયાપક તરFક0ની સતત / સળંગ કાયદા િવ7ાશાખાની કોલેજોમાં અgયાપક
તરFક0નો '૧૦' વષનો અZુભવ ધરાવતા હોય તે \ુજબની લાયકાતZુ ં ધોરણ િનયત કરુ ં
અને અને ૧૧ માસ ની \ુદત ધરાવતા અgયાપકોની િનKુLMત મોડર0 ટર તરFક0 થઈ શકશે
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નહF તેવી જોગવાઈ મં-ુર કરવા આથી એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
ઠરાવ =માંક ૨ (ઈ)
આથી એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે ક0 અ<યાસ સિમિતની
ઉપરોMત ભલામણ મં-ુર કરવી અને તેનો અમલ શૈa ણક વષ ૨૦૧૭-૧૮થી કરવા
એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
ઠરાવ =માંક ૩.૧
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 કાયદા િવ7ાશાખાના એલ.એલ.બી. (¡ીયસ)/PG
Wડbલોમાં/Wડbલોમાં અને LL.M(HR-IHL) LL.M તથા B.A.LL.B. (ઇNટFJેટ0ડ) નાં સેમેટર
'૧' અને '૨' નાં અ<યાસ=મો તથા ટF ચsગ Examination(પરFaા) કFમ શૈa ણક વષ
૨૦૧૯-૨૦૨૦ અમલમાં આવે તે રFતે ઓWડનNસ/ર0 }KુલેશNસ સWહતના ]ુધાર0 લ
અ<યાસ=મો મં-ુર કરવા એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવી.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 ઉપરોMત ભલામણ મં-ુર કરવા એક0ડ0િમક
કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
ઠરાવ =માંક ૩.૨
િવ7ાશાખાની અથવા અNય િવ7ાશાખાની સલં}ન કોલેજો ખાતે Kુિનવિસ:ટF {ારા
લેવાતી પરFaાઓZું થળ િનયત કરવા એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે
છે .
ઠરાવ =માંક ૩.૩
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 શૈa ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ થી અમલમાં આવેલ
કાયદા િવ7ાશાખાનાં નાતક Maાના સેમેટર '૩' થી '૬' નાં ] ૂ ચત અ<યાસ=મો ફાઈનલ
કરવા માટ0 િનમાયેલ સ<યીઓની બનેલી સિમિત {ારા ર-ૂ કરાયેલ અ<યાસ=મ મં-ૂર
કરવા એક0ડ0િમક કાઉLNસલને ભલામણ કરવામાં આવે છે .
к  к к .06/07/2020 $" .47
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0 ઉપKુM ત િવ7ાશાખાની ભલામણ =માંક ૨, ૨(અ), ૨
(બ), ૨(ક), ૨(ડ), ૨(ઈ) અને ૩.૨ હાલ vુરતી \ુલતવી રાખવી.
આથી વeુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક0 ઉપKુM ત િવધાશાખાની ભલામણ =માંક
૩.૧ અને ૩.૩ મં-ુર કરવી અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૪૮)

KુિનવસSટFની -ુદF -ુદF િવધાશાખાઓ પૈકF િવનયન, િવmાન, વા ણtય, Jામિવધા,

એક0ડ0િમક

હોમસાયNસ, બઝનેસ મેનેજમેNટ,(બી.બી.એ.સેમેટર-૩થી૬) પરફોિમ%ગ આટ સ િવધાશાખા
તેમજ O િવધાશાખાઓના અ<યાસ=મો સેNલ ટ0 ~KુટરF કાઉLNસલ jારા િનયત કરવામાં
આવતા હોય તે િસવાયની િવધાશાખાઓના નાતક/અZુનાતક કaાના સેમેટર '૩ અને
૪'ના અ<યાસ=મો અિધકાર મંડળોની બહાલીની અપેaાએ માન.ુલપિતીએ મં-ુર કર0 લ
હોય તેનો શૈa ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧થી =મશઃ અમલ કર0 લ કાયને બહાલી આપવા બાબત.
к  к к .06/07/2020 $" .48
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક0, માન.ુલપિતીના ઉપરોMત કાયને બહાલી આપવી
અને િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
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૧૮(૪૯)

આચાયી, ી કામદાર એજKુક0શન ટ સંચા લત , ી અને ીમિત વી. ક0. કામદાર બી.

જોડાણ

એડ. કોલેજ,હWરપર(પાળ) તરફથી -ુન ૨૦૨૦ થી સંલ}ન કોલેજમાં નવા બી.એસસીના
અ<યાસ=મના જોડાણ ગેની અર2 તથા તે પર4વેનાં નીડ-થાિનક તપાસ સિમિતનાં
અહ0વાલ પર િસNડFક0ટ તા.૧૪-૮-૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ નં. ૫૨ થી રF.થાિનક તપાસ
સિમિતની િનKુLMત કરવામાં આવેલ તે પર4વેનો આવેલ અહ0વાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.

જોડાણની િવગત :
િવmાન િવ7ાશાખા - (નુ ં જોડાણ)
Pથમ વષ બી.એસસી (\ુય/ગૌણ)
ફFઝીMસ,ક0મેF,મેસ,માઈ=ોબાયોલો2,બોટની,લો2,બાયોક0મેF,ઇNડFયલ
ક0મેF,બાયો ટ0 કનોલો2,

ન>ધ :-

૧

િસNડFક0ટ

તા.૧૪-૮-૨૦૧૯ની

સભાના

ઠરાવ

ન..૫૨

થી

રF.એલ.આઈ.સી.ની િનKુLMત કરવામાં આવેલ oણ સ<યીનો તા.૦૯૦૬-૨૦નો અહ0વાલ તા. ૨૨-૦૬-૨૦નાં રોજ અoે મળે લ છે .O
હકારા4મક છે , તેમજ અહ0વાલ સાથે સીડF સામેલ રાખેલ છે .
૨

આચાયીની િનKુLMત થયેલ નથી.

√

Jંથપાલની િનKુLMત થયેલ છે

√

પી.ટF.આઈ ની િનKુLMત થયેલ.

√

સંલ}નમાં નવા બી.એસસી. અ<યાસ=મના શૈa ણક ટાફ અNવયે
કોલO બાહ0ધરF આપેલ છે અને એડહોક ટાફ ભર0 લ છે .
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૩

ટFએ સંથાને ૫ એકર- ૨૦ ુઠં ાZું લીઝ ડFડ કરF આપેલ છે O
અહ0વાલ સાથે સામેલ રાખેલ છે .

૪

કોલેજ ફર2યાત ]ુિવધા ધરાવે છે . / સી.સી.ટF.વી. ક0મેરા ર0 કોWડsગની
ક0પેસીટFના ફFટ કર0 લ છે .

к  к к .06/07/2020 $" .49
આથી ઠરાવવામાં આવે છે , ક0 આચાયી, ી કામદાર એજKુક0શન ટ સંચા લત,
ી અને ીમિત વી. ક0. કામદાર બી. એડ. કોલેજ,હWરપર(પાળ) તરફથી -ુન ૨૦૨૦ ની
જોડાણ અર2 અને થાિનક તપાસ સિમિતનો અહ0વાલ વીકારF ઉપKુM ત જોડાણની
િવગતમાં દશા વેલ િવmાન િવ7ાશાખાના Pથમ વષ બી.એસસી.ના િવષયોZુ ં નીચે
દશા [યા \ુજબની શરતોને આધીન તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ ]ુધી એક
વષZ ુ ં નુ ં જોડાણ આપવા િસNડFક0ટને ભલામણ કરવી.
શરતો :-

૧.

કોલેO આચાય, પી.ટF.આઈ., લાઈ_ેરFયન , શૈa ણક માNયતા Pાbત
ટાફની િવગતો, લેબોર0 ટરF ]ુિવધા, Mલાસcમ, લાઇ_ેરF ,

મેદાન ,

જમીન અને મકાન વગેર0 માળખાકFય ]ુિવધાઓ KુિનવસSટFના
ઓનલાઈન પોટ લ પર અપલોડ કરવાની રહ0શે.
૨.

કોલેજ તરફથી ઓનલાઈન પોટ લ પર િવગતો અપલોડ કરવામાં નWહ
આવે

તો

કોલેજના

O

તે

અ<યાસ=મના

િવ7ાથSઓના

એનરોલમેNટ/એનલીટમેNટ વીકારવામાં આવશે નWહ.
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