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SAURASHTRA UNIVERSITY
SyndicateSection

University Campus, University Road, Rajkot – 360005
Accredited Grade "A" by NAAC

સૌરા

(3rd

PhoneNo. : (0281) 2578501 Ext. No. 116 / FAX No. : (0281) 2586983
E-mail Id :syndicate@sauuni.ac.in

Cycle)

િુ નવિસટ

િસ ડકટની

માહ

માચ-૨૦૨૧ની

િસ ડકટની

સામા ય

સભા

તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧ને સોમવારના રોજ બપોરનાં ૦૪:૦૦ કલાક, િસ ડકટ મીટ0ગ 2મ, સૌરા
િુ નવિસટ કાયાલય,

િુ નવિસટ ક પસ,

િુ નવિસટ રોડ, રાજકોટ ખાતે મળે લ, 5માં સ6ય7ીઓની

હાજર નીચે 9માણે હતી.

$

% & '(

) /*+

૧.

ડૉ. નીિતન પેથાણી-=ુ લપિત7ી

)

૨.

ડૉ. િવજય દસાણી-ઉપ=ુલપિત7ી

)

૩.

ઉ@ચ િશBણ કિમCર7ી

૪.

િનયામક7ી, ટકનીકલ િશBણનાં 9િતિનિધ7ી,

*+

)

)
)

આચાય7ી, બી. ક. મોદ ફામસી કોલેજ, રાજકોટ
*+

)

૫.

િનયામક7ી, આરોGય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશBણ

૬.

િ9. ડૉ. ધરમભાઇ ડ . કાંબલીયા

)

૭.

િ9. ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટલ

) (- . / )

૮.

ડૉ. મેNુલભાઈ પી. 2પાણી

)

૯.

ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર

)

૧૦.

ડૉ. 9તાપિસRહ એલ. ચૌહાણ

) (- . / )

૧૧.

7ી હરદવિસRહ ડ . SડS

)

૧૨.

ડૉ. ગીર શભાઈ સી. ભીમાણી

)

૧૩.

ડૉ. નેહલભાઈ સી. Tુકલ

)

૧૪.

ડૉ.અિન2UિસRહ પઢ યાર

)

૧૫.

ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર

)

૧૬.

ડૉ. ભરતભાઈ રામાWુજ

)

૧૭.

7ી ભરતભાઈ ઝવેરભાઈ વેકર યા

)

૧૮.

ડૉ. 9િવણિસRહ આર. ચૌહાણ

)

૧૯.

ડૉ. નીતાબેન ઉદાણી

)

સભાની શ2આતમાં િસ ડકટ સ6ય7ી ડૉ. નેહલભાઈ Tુકલ તેમજ સૌરા

િુ નવિસટ નાં િવYાથZ 7ી

હા[દ\ કભાઈ ગો[હલ કોપ]રશનની ^ુટં ણીમાં િવ5તા થતા તેમજ સેનેટ સ6ય7ી 9દ પભાઈ ડવ કોપ]રશનની
^ુટં ણીમાં િવ5તા થતા તથા મેયર તર ક િન _ુ ત થતા તથા િસ ડકટ સ6ય7ી હરદવિસRહ SડSનાં ધમપ`ની
મોરબી abલા પંચાયતમાં સ6ય7ી તર ક ^ુટં ાતા સવc સ6ય7ીઓ અdભનંદન પાઠવેલ.
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િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની મીનીeસ મંfૂર કરવા બાબત.
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િસ ડકટની તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં
અહવાલની નhધ લેવા બાબત.
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ઓ[ફસ iુિ9 ટ ડ ટની jGયાWુ ં નામાdભધાન યથાવત રાખી િવભાગીય અિધકાર ની સમકB કડર
ગણવા અને એકાઉ ટ ટની jGયાWુ ં નામાdભધાન યથાવત રાખી નાયબ [હસાબનીશની સમકB
કડર ગણવા kગે િવચારણા કરવા બાબત.
નhધ:-

(૧)

nુજરાત સરકાર7ીના િશBણ િવભાગના ઠરાવ oમાંક:પરચ-૧૦૨૦૧૭-૨૯૩૪-સ,
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૮ના ઠરાવ થી ફામસી Bેpમાં મંfૂર dબનશૈBdણક જGયામાં
ઓ[ફસ iુિ9 ટ ડ ટની ૦૧ jGયા અને એકાઉ ટ ટની ૦૧ jGયા મંfૂર થયેલ છે .
ઠરાવમાં દશાવેલ શરતો પૈક

શરત નં.૨ sુજબ ઓ[ફસ iુિ9 ટ ડ ટ અને

એકાઉ ટ ટની jGયા બઢતી થી ભરવાની થાય.
(૨)

ઓ[ફસ iુિ9 ટ ડ ટની jGયા

િુ નવિસટ ના િવભાગીય અિધકાર ની jGયા સાથે

સા યતા ધરાવે છે . 5 િવભાગીય અિધકાર ની jGયાના પગારધોરણ (૯૩૦૦૩૪૮૦૦, tેડ પે ૪૬૦૦) sુજબWુ ં જ પગારધોરણ ધરાવે છે . એકાઉ ટ ટની jGયા
િુ નવિસટ ના નાયબ [હસાબનીશની jGયા સાથે સા યતા ધરાવે છે . 5 નાયબ
[હસાબનીશની jGયાના પગારધોરણ (૯૩૦૦-૩૪૮૦૦, tેડ પે ૪૬૦૦) sુજબWુ ં જ
પગારધોરણ ધરાવે છે .
(૩)

િવભાગીય અિધકાર અને નાયબ [હસાબનીશની જGયાના બઢતીના િનયમો હાલ
આ 9માણે છે .
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4
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ો

િવભાગીય

( *

uનાતક

િુ ન.

ઓછામાં ઓછા ૫ વષનો

અિધકાર

+' (

fુ િનયર

iુિ9./

માં fુ િનયર iુિ9./ ગેuટ હાઉસ

ગેuટ હાઉસ iુિ9./

iુિ9./uટોર

uટોર ક પર.

ક પર

તર કનો

અWુભવ.
નાયબ

--

બઢતીથી

uનાતક

િુ ન.

ઓછામાં ઓછા ૫ વષનો

[હસાબનીશ

મદદનીશ

માં મદદનીશ [હસાબનીશ /

[હસાબનીશ

કિશયર તર કનો અWુભવ.

કિશયર

/

િસ ડકટની તા.૨૧/૧૧/૨૦૧૧ની સભાના ઠરાવ નં.૧૧માં નીચે sુજબ ઠરાવ
કરવામાં આવેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સરકાર7ીના વગZકરણ અને ભરતીના
િનયમ-૧૧ ઈ અને a sુજબ િવભાગીય અિધકાર , નાયબ [હસાબનીશ, fુિનયર
iુિ9 ટ ડ ટ,

મદદનીશ [હસાબનીશ, િસિનયર આિસuટ ટ, કિશયર, મદદનીશ

કિશયર અને તેની સમકB બઢતીની જGયાઓમા બઢતી માટ 5 તે [ફડર કડરમાં
િનયત અWુભવ ધરાવતા કમચાર ઉપલxધ ન હોય તેવી સોટy જની zuથિતમાં
િનયત અWુભવના સમયગાળામાં બે { ૃ`યાશ અWુભવના સમયગાળાને }યાને લઈ
બઢતી આપવાની જોગવાઈ કરવી"
(૪)

ઓ[ફસ iુિ9 ટ ડ ટ અને એકાઉ ટ ટની jGયાના બઢતીના િનયમો ઉપર oમ-૩માં
દશા~યા sુજબના રાખવાના રહ.
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િવYાલય િવuતાર શૈdBક સંઘને ઓડ•ન સ- ૧૮૫- એ
ઓફ સૌરા

х

O

4

*Lш

+D X (

( = к X.(

.28/03/2018 ો 5

મહકમ-અ એસોિસએશન ઓફ એ ‚લોઇઝ

4

к3

4+

+. 6+ .)

ની જોગવાઈ sુજબ

િુ નવિસટ ની મા યતા આપવા િવચારણા કરવા

બાબત.
નhધ:-

િુ નવિસટ ƒારા િસ ડ કટની તા.૪/૦૭/૧૯૭૮ સભાના ઠરાવ oમાંક ૯૦ થી સૌરા
િુ નવિસટ ટ ચસ એસોિસએશન (રાજકોટ ક પસ) ને ઓડ•ન સ-૧૮૫-એ માં દશાવેલ
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િુ નવિસટ

શરતો sુજબ મા યતા આપેલ છે . હાલ સૌરા

ટ ચસ એસોિસએશન

(રાજકોટ ક પસ) કાયરત છે .
સૌરા

િવ• િવYાલય િવuતાર શૈdBક સંઘનો તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧ ના પpથી તેઓના

એસોિસએશન ૮૩ મે બરો રauટર થયેલા છે . તેમ જણાવેલ છે .
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pેપનમો (૫૩)મો વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવા માટ િસ ડકટ ƒારા એક સિમિતની રચના કરવાની
િુ નવિસટ ના ધણા કમચાર ઓ કોરોના સંoિમત થયેલ

થાય. Covid -19 ની પ[રzuથિતમાં સૌરા

હોય તેથી સમય મયાદાને }યાને લેતાં િસ ડકટની બહાલીની અપેBાએ માન. =ુ લપિત7ી ƒારા
વાિષક અહવાલ સિમિતમાં નીચે sુજબના સ6ય7ીઓની સિમિતની રચના કરવામાં આવેલ.
૧) િ9. ડૉ. િવજયભાઈ પટલ
૨) િ9. ડૉ. ધરમભાઇ કાંબલીયા
૩) 9ો. નીિતનભાઈ વડગામા
૪) 9ો. [દપકભાઇ પટલ
૫) 9ોફસર અને હડ ડૉ. સંજયભાઈ sુખરa
૬) 9ો. રં જનબેન ‹ુટં
િસ ડ કટની બહાલીની અપેBા િનમેલ સિમિતની બેઠક તા. ૮-૨-૨૦૨૧ના રોજ મળે લ, તે
અ વયે ૫૩ મો વાિષક અહવાલ તા.૧-૪-૨૦૧૯ થી તા. ૩૧-૩-૨૦૨૦ iુધીનો તૈયાર કરવામાં
આવેલ. 5 સેનેટમાં રfૂ કરવા માટ મંfૂર થવા બાબત.
34
ો
=> к

( 3 + 6+ к

5

g 2019-20
.

Pк

ો 53

ો

gк ?

.01/04/2019 4
.

=
( >

к

31/03/2020 <

ો ? + 3*

+ +

.

E:\Syndicate\2021\4.Dt. 22-03-2021\6. SYN Minits 22-03-2021.docx

Page 5 of 21

(

૬
પર Bા-૫

િુ નવિસટ અિધિનયમ કલમ-૧૮(૧) (VII)ની જોગવાઈ sુજબ આગામી માચ-૨૦૨૧ની

સૌરા

સેનેટ સભામાં 5 તે િવYાથZઓએ પદવી/ડ ‚લોમા 9દાન માટ આવેદનપpો ભરલ હોય અને
ુ -૧૫૮માં દશાવેલ
5ઓ પદવી/ડ ‚લોમા મેળવવાને પાp હોય તેવા દરક િવYાથZઓને uટ@ ટ
િુ નવિસટ અિધિનયમની

પદવી/ડ ‚લોમા હાજર/ગેરહાજરમાં એનાયત કરવા સેનેટને સૌરા
કલમ–૧૮ (૧) (VII) અ વયે ભલામણ કરવા બાબત.
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(
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Pો AF ш

“04”

+. 6+ .)

4+

એuટટ કિમ[ટની તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ નhધ મંfુર
કરવા બાબત.
( 3 + 6+ к, BZ

34 5
Pો ? + к

.
(

:

BZ

=
(
к
к F

к3
૯

)

+

ો

18 (1) (VII)

મંfુર કરવા બાબત.

.

બાંધકામ

+ Ac

/F i.ો

к.

ફાઈના સ કિમ[ટની તા.૦૫/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ નhધ

34 5

૮

a 4h-B AL
+D

/F i.ો

?

к F

(

ો)

D+ .

.

.12/03/2021
4+

.12/03/2021

(

ો)

D+ .

.

Pો AF ш

"05"

+. 6+ .)

િુ નવિસટ ના આરોGય ક •માં પાટ ટાઈમ [ફ_સ પગારની તબીબી અિધકાર ની નવેસરથી

મહકમ-બ િનમ•ક
ં ૂ , પગાર ધોરણ અને લાયકાત િનયત કરવા kગે િવચારણા કરવા બાબત.
નhધ:-

(૧)

ડો.એન.ડ .અtાવતને

કાયાલય

આદશ

નં.મહકમ/બ/૬/૮૬૮/૨૦૧૫,

તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૫ના આદશ sુજબ તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી 2.૧૫૦૦૦/માિસક [ફ_સ મહનતા•ું મંfુર કરવામાં આવેલ છે .
(૨)

િસ ડ કટની તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ નં.૧૩ થી નીચે sુજબ ઠરાવ
થયેલ છે .
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"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક

િુ નવસZટ આરોGય ક •માં ફરજ બSવતા પાટ

ટાઈમ તબીબી અિધકાર Wુ ં માિસક [ફ_સ મહનતા•ુ ં 2.૧૨,૦૦૦/- થી માિસક
[ફ_સ મહનતા•ુ ં 2.૧૫૦૦૦/- કર‘ુ ં અને તેનો અમલ તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૫ થી
કરવો.
(૩)

િસ ડ કટની તા.૧૩/૦૩/૨૦૧૮ની સભાના ઠરાવ નં.૨૩ થી નીચે sુજબ ઠરાવ
થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક
બSવતાં

પાટ

ટાઈમ

તબીબી

િુ નવિસટ

અિધકાર Wુ ં

આરોGય ક •માં ફરજ

માિસક

[ફ_સ

મહનતા•ુ ં

2.૧૫,૦૦૦/- થી માિસક [ફ_સ મહનતા•ુ ં 2.૨૦,૦૦૦/- કર‘ુ ં અને તેનો અમલ
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી કરવો.

િુ નવિસટ

આથી વ’ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક

આરોGય ક •માં

તબીબી અિધકાર ની િનયિમત jGયા ન ભરાય તો તે સંજોગોમાં ૩ વષ પછ
માિસક [ફ_સ મહનતાણા સંદભમાં “ ૂન: િવચારણા કરવી.
આથી વ’ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે

ક આરોGય ક •માં તબીબી

અિધકાર 7ીની િનયિમત િનમ•ક
ં ૂ થાય અથવા ૦૩ વષ iુધી બે પૈક 5 વહ”ું
હોય `યાં iુધી ડો.નર • ડ . અtાવતની sુદત વધારવી."

(૪)

ડો.એન.ડ .અtાવતની

sુદત

લંબાવવા

બાબતે

િસ ડ કટની

તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૫ની સભાના ઠરાવ નં.૨૨ થી નીચે sુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
ુ
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક માનનીય =ુલપિત7ીના ઉપ _ત
કાયને
બહાલી આપવી.
આથી વ’ુમાં ઠરાવવામાં આવે છે ક િનયિમત જGયા ભરવા માટ કાયવાહ
કરવી અને `યાં iુધી ડો.નર • ડ . અtાવતની િનમ•ુકં ની sુદત લંબાવવા
માટ માનનીય =ુલપિત7ીને સતા આપવી."

(૫)

સાતમાં પગારપંચના તા.૨૩-૦૮-૨૦૧૭ ના ઠરાવ થી તબીબી અિધકાર ની
jGયા રદ થયેલ છે . નવી બાબત ૨૦૨૧-૨૨ kતગત આ jGયા મંfૂર કરવા
દરખાuત કરવામાં આવેલ છે 5 હાલ િવચારાધીન છે .
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િુ નવિસટ ની તબીબી અિધકાર ની jGયાના િનયમો હાલ આ 9માણે છે .

(૬)

વય

શૈBdણક લાયકાત

અWુભવ

વરણી સિમિત

ભરતી

મયાદા

૪૦

a) M.B.B.S.

વષ

b) At
the time of appointment
selected candidate posses a certificate
of basic knowledge of computer
applications of any recognized
institute as per resolution No.CRR-102007-120320- G5 dated 13/08/2008
of
General
Administration
Department , Gandhinagar.
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માટની વરણી
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- િસ ડ કટ સ6ય-બે
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к m
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FR\
х

ોк /
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34
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( 3 + 6+ к, 3 ોJ
. ?t
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(
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&

rк
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.

િુ નવિસટ ના કમચાર ઓ તથા ૧૧ માસ કરાર આધા[રત uટાફના ઓવર ટાઈમના દરમાં વધારો

મહકમ-બ કરવા બાબત.
નhધ :- હાલ

િુ નવસZટ ના કમચાર તથા ૧૧ માસ કરાર આધા[રત uટાફના ઓવર ટાઈમના

દર તા.૧૦/૦૭/૨૦૦૭ ના પ[રપp oમાંક મહકમ/૪/૪૦૫/૨૦૦૭ થી નીચે sુજબ
િનયત થયેલ છે .
કો ાકટ બેઇઝ uટાફ માટ િનયત થયેલ ઓવર ટાઈમના દર
oમ

કટગર

કલાક દ ઠ

oમ

કટગર

કલાક દ ઠ

મહનતા•ું

મહનતા•ું

૧

િસ—ોર ટ ઓ[ફસર

૩૫/-

૬

કો પ ટુ ર ઓપરટર

૨

િસનીયર 9ોtામર

૫૫/-

૭

_લાક કમ ડટા એ

૩

9ોtામર

૪૫/-

૮

˜ાઈવર

૨૦/-

૪

િસિવલ એ aનીયર

૪૫/-

૯

સાથીભાઈ, આયાબેન, uવીપર અને

૧૫/-

૩૦/ઓપરટર

૨૦/-

અ ય વગ -૪ ના uટાફ
૫

લેબોરટર આસીuટ ટ

૩૦/-

૧૦

નાયબ

=ુ લસdચવ

અને

સમકB

(િન‘ ૃ™)
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૫૫/-

કાયમી કમચાર ઓ માટ િનયત થયેલ ઓવર ટાઈમના દર
oમ

કટગર

કલાક દ ઠ મહનતા•ુ ં

૧

=ુ લસdચવ અને તેની સમકB

૧૩૦/-

૨

નાયબ =ુ લસdચવ અને તેની સમકB

૧૧૫/-

૩

મદદનીશ =ુ લસdચવ અને તેની સમકB

૧૦૦/-

૪

િવભાગીય અિધકાર અને તેની સમકB

૮૫/-

૫

fુ નીયર iુિ9ટ ડ ટ અને તેની સમકB

૭૦/-

૬

િસનીયર આસીuટ ટ અને તેની સમકB

૫૫/-

૭

આસીuટ ટ અને તેની સમકB

45/-

૮

પટાવાળા અને તેની સમકB

૩૦/-
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к3
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ો AF Ac $

к
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к /4/405/2007 AF ш

+. 6+ .)

4+

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

к

L
( \

( 3 + 6+ к Bк

5

ો/ .

34

Y

Pો

9+ :);

к к Ux

(<

4+

( 3 + 6+ к, Bк

( 5

aшх

5

ો/ .

=>3 4

3 +.

E:\Syndicate\2021\4.Dt. 22-03-2021\6. SYN Minits 22-03-2021.docx

Pો ?

.

+ к

.22/03/2021

.15/03/2021

=
(
к
к к Ux
L

.
.

.15/03/2021

aшх

Ac ?

( UA

+

02
кો

+ +
-19 +

(

% &K

Page 9 of 21

+

х

a 4h-

F

х

gy (2020-21) B . Z

;

к Ux
ોк.

:

+

к

Q

+

a 4h-' ( B . Z

. 3 ; ; + кો.+)ો A
Aો

+4 BFR
+

ોк.+

4 +.

+-

4
+D

+ )
+

к.

.
Y

UA :);
(

aшх

+ Q Compliance

. -R /

34

( 3 + 6+ к Bк

( 5

3/

Bк

/„ 5

к к Ux

"07"

પી.a.ટ .

L

3
AP

૧૨

к

ો AF ш

.

к3

к к Ux
к3

.15/03/2021

4+

.

(
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બી. .ુ ટ . કિમ[ટની તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ નhધ
મંfુર કરવા બાબત.

આર.
( 3 + 6+ к, ; . . . к F

34 5
Pો ? + к

.

9+ :);
( 3 + 6+ к Z4

34 5

( 3 + 6+ .

rк к
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ો
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ો
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х ો.
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.18/03/2021

.18/03/2021
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ો)
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Pો AF ш

"08"

+. 6+ .)

૧૩

uટ@ ટુ –૧૧૮ના oમ (૬) sુજબ ભવનના અ}યB7ી તર ક ડો.પી.5.રાવલ ઈિતહાસ ભવન િન•ુ™

પી.a.ટ .

થયેલ હોવાથી બી. .ુ ટ .ના સ6ય તર ક ગણી શકાય ન[હ. બીS એક ભવનના અ}યB7ીની

આર.

બી. .ુ ટ .માં િનમ•ુક કરવા માટ સી ડ કટને સતા આપેલ હોય 5 kગે બી. .ુ ટ . માં અ}યB7ીની
સ6ય7ી તર ક િનમ•ુક કરવા િવચારણા કરવા બાબત.

નhધ:

(૧)

ડો.પી.5.રાવલ ઈિતહાસ ભવનના અ}યB7ીની બી. .ુ ટ .માં િનમ•ુક થયેલ છે .
મહકમ િવભાગના તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ના કાયાલય આદશ અWુસાર ડો. પી.5.

-

રાવલ ઈિતહાસ ભવન તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ના કાયાલય સમય બાદ િન‘ ૃત થશે.
(૨)

ડો.પી.5.રાવલ વાય િન‘ ૃત બાદ બંધારણીય હોદો ધરાવી શક ન[હ તેવી
જોગવાઈને }યાને લેતા તા.૨૪/૧૧/૨૦૨૦ કાયાલય સમય બાદ થી ઈિતહાસ
અWુuનાતક ભવનના અ}યBના ચાž માંથી sુ_ત કરવામાં આવે_લ છે . તથા
ભવનના અ}યB પદનો ચાžનો ડો.એ.વી.ચોથાણીને iુ9ત કરવામાં આવેલ છે .
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તા.૫-૧૧-૨૦૨૦ ની સભાના ઠરાવ ન.૨૩ થી sુલતવી રહલ 7ીસંકbપ સોŸયલ એ ડ એ
uટ ¡ુ

ુ ઓફ [ડઝાઈન -રાજકોટના
uટ સંચાdલત- ઇ ડયન ઇ uટ ટ ટ

ુ શન
ક

uટ ફરફાર kગે આવેલ

દરખાuત પર`વે િવચારણા થવા બાબત.

='( Z
7ીસંકbપ સોŸયલ એ ડ એ

X( Z к( A
ુ શન સંચાdલત - ઓપો@ ન
ક
¢ ુ ીટ એ

ુ ઓફ ડ ઝાઇન - રાજકોટ
ઇ ડયન ઇ uટ ટ ટ
નhધ :-

Z uA+

ુ શન ફાઉ ડશન સંચાdલત ક

ુ ઓફ ડ ઝાઇન – રાજકોટ`૧`
ઇ ડયન ઇ uટ ટ ટ

૧. સી ડ કટ તા.૫-૧૧-૨૦, ઠરાવ નંબર - ૨૩ નો sુલ`વી ઠરાવ.
" આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,સંuથાએ

uટ ¡ુ

uટ ફરફાર માટ

ુ
2.૫,૦૦,૦૦૦/- િનયત ફ ભરલ છે .5 મા ય રાખવી તેમજ ઉપ _ત
બાબત હાલ
sુલ`વી રાખવી."
૨. િસ ડ કટ

તા.૧૪-૮-૧૯ની

7ીસંકbપ સોŸયલ એ ડ એ

સભાના

ઠરાવ

નંબર-૫૩થી

વષ:૨૦૨૦-૨૧

માટ

ુ શન સંચાdલત-હ[રભાઈ નરભેરામ Tુ_લ બી.એડ
ક

કોલેજ-રાજકોટ સંલGન કોલેજમાં બી.ડ ઝાઇનનો અ6યાસoમ શ¤ુ કરવા ભલામણ
કરવામાં આવેલ.
૩. િસ ડ કટની બહાલીની અપેBાએ 7ીસંકbપ સોŸયલ એ ડ એ

કુ શન સંચાdલત -

હ[રભાઈ નરભેરામ Tુ_લ બી.એડ કોલેજ-રાજકોટને ૨ કોલેજમાં બાયફકy શન કરવાની
ભલામણ રા ય સરકાર7ીને અpેના પpoમાંક : જોડાણ/૫/૨૭૧/૨૦૨૦, તા.૧૯-૬૨૦૨૦ થી કરવામાં આવેલ.
૪. સંuથાના તા.૩-૬-૨૦ના પp sુજબ oમ-૨ થી કરવામાં આવેલ બાયફકy શન પૈક
7ીસંકbપ સોŸયલ એ ડ એ
- રાજકોટ કોલેજના
અહવાલથી uટ ¡ુ

uટ ¡ુ

ુ ઓફ ડ ઝાઇન
કુ શન સંચાdલત - ઇ ડયન ઇ uટ ટ ટ
uટ ફરફારની દરખાuત પર`વે આવેલ એલઆઈસી

uટ ફરફાર કરવાની ભલામણ કરલ છે .

૫. uથાિનક તપાસ સિમિતએ તા.૦૪-૧૧-૨૦૨૦ના અહવાલથી

uટ ¡ુ

uટ

ફરફાર

કરવાની ભલામણ કરલ છે .
૬. સંuથાએ ફરફાર kગે બાહ¥ધર ઓ આપેલ છે અને નવા

uટ િનયમોWુસાર જમીન

અને dબbડ0ગ આપવાની બાહ¥ધર ઓ આપેલ છે .
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૭. fુના

uટના તા.૮-૭-૨૦ના ઠરાવ અWુસાર નવા

ુ
uટ ƒારા ઇ ડયન ઇ uટ ટ ટ

ઓફ ડ ઝાઇન અ6યાસoમWુ ં સં“ ૂણ સંચાલન કરશે તેવો બાંહધર ઠરાવ કરલ છે .
૮. સંuથાએ uટ ¡ુ

( 3 + 6+ к. UA \

34 5
(
૧૫

:

UA †\

uટ ફરફાર માટ 2.૫,૦૦,૦૦૦/- િનયત ફ ભરલ છે .
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એડહોક ધોરણે ફરજ બSવતા કમચાર ઓની િનમ•ુક
ં િનયિમત કરવા બાબત

મહકમ-બ
િુ નવિસટ

નhધ:- સૌરા

કમચાર

પ[રવારના મહામંpી7ીના તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના પp

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૩/૨૦૧૯, તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પp નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૬/૨૦૨૦ માં
દશાવેલ (૧) રાજય સરકાર કBાના 9Cો અને (૨)

િુ નવિસટ કBાના પડતર 9Cોની

િવચારણા કરવા બાબતે તથા તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પp નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૭/૨૦૨૦ માં
દશાવેલ oમ નં. ૧ થી ૫નાં 9Cોની િવચારણા કરવા બાબતે તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ
બપોરના ૧૨:૩૦ કલાક માન.=ુલપિત7ીના અ}યB uથાને મીટ0ગ મળે લ.
ઉકત મીટ0ગમાં પCોવાર કાયવાહ હાથ ધરવા િનણય લેવામાં આ~યા હતા. 5માં
પેકજ

યોજના

kગેના

સરકાર7ીના

તા.૨૪/૦૫/૧૯૯૪નાં

ઠરાવને

}યાને

લઈ

સરકાર7ીએ 5 ૩૯ જGયાઓ મંfુર કરલ છે તે િસવાયના તે સમયે ફરજ બSવતા
એડહોક કમચાર ઓની િસ ડકટની તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ oમાંક ૦૬ પર`વે
િસ ડકટની તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ oમાંક ૦૧ નાં iુધારા sુજબ તેઓ
જોડાયા તાર ખ થી તેઓની પગાર બાંધણી પગાર ચકાસણી એકમ, ગાંધીનગર ƒારા
મા ય થવાની શરતે તેઓની સેવા િવિનયિમત કરવામાં આવેલ છે . 5માં પગાર બાંધણી
પગાર ચકાસણી એકમ, ગાંધીનગર ƒારા મા ય થવાની શરતે તેઓની સેવા િવિનયિમત
કરવામાં આવે છે . તે ઠરાવમાં શરતે િવિનયિમત કરવાને બદલે િવિનયિમત કરવામાં
આવે છે તેમ ઠરાવ કરવા સૌરા

િુ નવિસટ

કમચાર

પ[રવારના 9sુખ ƒારા

જણાવવામાં આવેલ. ઉ_ત બાબતે બેઠકમાં “ુનઃિવચારણા અથc િસ ડકટ સભા સમB
રfૂ કરવાWુ ં િનયત થયેલ છે .
(૧)

િસ ડકટની

તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની

સભાના

ઠરાવ

oમાંક

૦૬

તથા

િસ ડકટની

તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ oમાંક ૦૧ sુજબની કાયવાહ કરતાં પહલા પણ
વારં વાર સરકાર7ીને આ બાબતે દરખાuત કરવામાં આવેલ છે .
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(૨)

િસ ડકટની

તા.૧૦/૦૬/૨૦૧૯ની

તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯ની

સભાના

સભાના

ઠરાવ

ઠરાવ

oમાંક

oમાંક

૦૧

૦૬

sુજબ

તથા

િસ ડકટની

કાયવાહ

કર

ડો.

પી.એન.ગોuવામીનો કસ ઈ.ડ .પી.સેલ ગાંધીનગર ખાતે ચકાસણી અથc મોકલેલ હતો,
5માં [હસાબ અને િતજોર િનયામક7ીની કચેર ગાંધીનગરના તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦ના પp
થી _વેર ઓ આવેલ હતી. 5ની “ુતતા કરતા, [હસાબ અને િતજોર િનયામક7ીની કચેર
ગાંધીનગરના તા.૦૫/૦૮/૨૦૨૦ના પp થી ફર થી _વેર ઓ આવેલ હતી. 5ની “ુનઃ
“ુતતા

કરતા,

છે bલે

[હસાબ

અને

િતજોર

િનયામક7ીની

કચેર

ગાંધીનગરના

તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦ના પp થી “ુનઃ _વેર આવેલ છે 5 નીચે sુજબ છે . "અગાઉના
વાંધાની “ુતતા tા§ રાખી શકાય નહ0" તેવા [રમા_સ સાથે કસ પરત આવેલ છે .
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તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી ૩૧/૦૭/૨૦૧૭ iુધીની સાતમા પગારપંચની તફાવતની રકમની ^ુકવણી

મહકમ-બ હાલ uવભંડોળ માંથી કરવા બાબત.
નhધ:- સૌરા

િુ નવિસટ

કમચાર

પ[રવારના મહામંpી7ીના તા.૧૪/૦૩/૨૦૧૯ના પp

નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૩/૨૦૧૯, તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પp નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૬/૨૦૨૦ માં
દશાવેલ (૧) રાજય સરકાર કBાના 9Cો અને (૨)

િુ નવિસટ કBાના પડતર 9Cોની

િવચારણા કરવા બાબતે તથા તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૦ના પp નં.સૌ. િુ ન.ક.પ/૧૭/૨૦૨૦ માં
દશાવેલ oમ નં. ૧ થી ૫નાં 9Cોની િવચારણા કરવા બાબતે તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ
બપોરના ૧૨:૩૦ કલાક માન.=ુલપિત7ીના અ}યB uથાને

િુ નવિસટ ના િસ ડ કટ હોલમાં

એક મીટ0ગ મળે લ હતી.
ઉકત મીટ0ગમાં પCોવાર કાયવાહ હાથ ધરવા િનણય લેવામાં આ~યા હતા. તે
પૈક 5 9C િસ ડકટ સમB િવચારણા અથc રfૂ કરવાના થાય છે તે નીચે sુજબ છે .
(૧)

મહારાS =ૃ ણ=ુમારિસRહa ભાવનગર

િુ નવિસટ એ પોતાના કમચાર ઓને uવભંડોળ

માંથી તફાવતની રકમ ^ ૂકવેલ છે . 5 }યાને લઈ સૌરા
કમચાર ઓને

િુ નવિસટ નાં dબન શૈBdણક

િુ નવિસટ નાં uવભંડોળ માંથી ઉ_ત તફાવતની રકમ ^ ૂકવવા સૌરા

િુ નવિસટ કમચાર પ[રવારની માંગણી કરતી િવનંતી ઉ_ત િમ[ટRગમાં tા§ રાખવામાં
આવેલ છે અને િનણયાથc િસ ડકટ સમB “ુનઃરfૂ કરવાWુ ં િનયત થયેલ છે .
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(૨)

િસR[ડકટની તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ની સભાના ઠરાવ oમાંક ૩૦ થી નીચે sુજબનો ઠરાવ
થયેલ છે .
"આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક dબન શૈBdણક કમચાર ઓને સાતમા પગારપંચ
અ વયે ^ ૂકવવા પાp એ[રયસ માટ રા ય સરકાર7ીને દરખાuત કરવી."
ઉ_ત ઠરાવ અ વયે અpેથી તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ રા ય સરકાર7ીને
દરખાuત કરવામાં આવેલ છે . દરખાuત બાબત હાલ રા ય સરકાર7ી કBાએ પે ડ¨ગ છે .

(૩)

િુ નવિસટ ના dબન શૈBdણક કમચાર ઓને સરકાર7ીના િશBણ િવભાગના તા.

આ

૨૩/૦૮/૨૦૧૭ના ઠરાવથી સાતમા પગારપંચ sુજબના પગાર ધોરણ મંfૂર કરવામાં
આવેલ છે . ઠરાવની શરતો પૈક શરત નં.૫ નીચે 9માણે છે .
"(૫) રા ય સરકારના િનણય અWુસાર ખરખર પગાર iુધારણા તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ થી
મળવા પાp થશે એટલેક પગારમાં મળવા પાp થશે. તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ થી તા.
૩૧/૦૭/૨૦૧૭ iુધીના સમયગાળાની પગાર તફાવતની રકમ આ kગે રા ય સરકાર
ƒારા િનણય લેવામાં આવે `યારબાદજ મળવા પાp થશે."
(૪)

નાણાં િવભાગના તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૯ના iુધારા પ[રપpથી છ©ા તથા સાતમા
પગારપંચની પગાર બાંધણી [હસાબી અને િતજોર કચેર , EDP સેલ ગાંધીનગર પાસે
કરાવવાWુ ં િનયત થયેલ છે . 5 કાયવાહ હાલ ચા”ુ છે . અને અWુoમે છ©ા પગાર પંચ
sુજબના તથા સાતમા પગાર પંચના અWુoમે ૧૩૦ અને ૧૦૯ કમચાર ઓની પગાર
ચકાસણી થઈ ગયેલ છે .
34

A* A(9
;;
૧૭
લીગલ

સૌરા

( 3 + 6+ к.
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к
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િુ નવિસટ નાં કો ાકટ બેઇઝ પર ફરજ બSવતાં િવિવધ કમચાર ઓને અWુભવનાં

9માણપp આપવાની બાબત kગે ચચા કરવા બાબત સૌ. િુ ન.નાં િવિવધ િવભાગોમાં ફરજ
બSવતાં કરાર આધાર ત uટાફની હાલની કાયદાક ય zuથતી નીચે sુજબ છે . આ કમચાર ઓનાં
પગાર અને અ ય ભ-થાનો ખચ¢.
િુ નવિસટ ની પર Bા સંબિં ધત આવક સામે.

૧)

સૌરા

૨)

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

ુ uટાફની સેવાઓ કરારની
િુ નવિસટ સાથે કરલ કરાર અWુસાર કો ાકટ@ લ

ુ uટાફ
sુદત “ ૂણ થયે આપોઆપ “ ૂણ થઇ Sય છે . કરારની શરતો અWુસાર કો ાકટ@ લ
સૌ. િુ ન.નાં કમચાર હોવાનો ક તેનાં આધાર કોઇ પગાર, િવaસ ક અ ય કોઇ લાભો કરારનાં
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સમય દ યાન ક તે બાદ દાવો કરવાનો રહતો નથી. એtીમે ટની શરતો અWુસાર જો
ુ
કો ાકટ@ લ
કમાચાર

કો ાકટનાં પીર યડ દર યાન કોઇ કાયદાક ય હકક ઉભો કરવાં

નામ.કોટમાં અરa કર તો

િુ નવિસટ તેનો કરાર કોઇપણ 9કારની નોટ સ કયા વગર ટમZનેટ

કર શકશે.
િુ નવિસટ ƒારા કરવામાં આવતાં કરારની નકલ ˜ાફટ- એ તર ક સામેલ છે .
િુ નવિસટ માં ® ૂતકાળમાં રોજમદાર તર ક, [ફકસ પગારમાં, એડહોક ક

સૌરા

ુ uટાફ (‚લેસમે ટ) તર ક ફરજ બSવતાં નીચે sુજબનાં ~ય[કતઓએ નામ.મfુર
કો ાકટ@ લ
િુ ન.સિવસ

અદાલત,

ુ લ, નામ.nુજરાત હાઇકોટ તેમજ નામ.iુિ9મ કોટ ઓફ ઇ ડયામાં
x ન

િુ ન.માં કાયમી નોકર માટનાં દાવાઓ કરલ છે .

કસ દાખલ કર

હાલમાં આ દાવાઓ નામ. િુ નવિસટ

ુ લમાં ચા”ુ છે . તદઉપરાંત
x ન

િુ નવિસટ આપેલ

ુ ટ , પે શન, “ ૂ2ં પગાર ધોરણ
અWુભવનાં 9માણપpનાં આધાર દાવાઓ દાખલ કર અને tે@ ઇ
વગેરની માંગણી કરલ છે અને નામ.કોટએ તે ^ુકવવાં માટ Nુકમો પણ કરલ છે . કટલાંક કસમાં
આ 9કારનાં ^ુકવણાં

િુ ન.પાસે ફંડની જોગવાઇ ન હોવા છતાં

િુ ન.ની જવાબદાર ન¯ કર

^ુકવણી કરવાં Nુકમ કરલ છે .
ઉપ કુ ત હાલમાં zuથત નામ.કોટમાં રહલ

િુ ન. િવ¤ુ }ધનાં કસોની zuથતી,

ુ uટાફ કરલ એtીમે ટની શરતો }યાને લેતાં તેમજ
કરવામાં આવેલ કો ાકટ@ લ

િુ ન. સામે
િુ ન. પર

ભિવ યમાં પડનાર આિથક ભારણ અને જવાબદાર ની zuથતી }યાને લેતાં.
૧)

આ 9કારનાં માંગણી થયેલ 9માણપpો કોઇપણ હ{ ુ માટ આપવા ક કમ ?

૨)

® ૂતકાળમાં આ 9કારનાં કોઇપણ હ{ુ માટ આપેલ 9માણપpો તા`કાલીક અસરથી રદ
કર સંબિં ધતને Sણ કરવી ક કમ?
ુ uટાફ કરલ એtીમે ટની જોગવાઇ ૯ અને ૧૦ અWુસાર
િુ નવિસટ સાથે કો ાકટ@ લ

૩)

તેમની સેવાઓ તા`કાલીક અસરથી ટમZનેટ કરવી ક કમ?
( 3 + 6+ к.
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િુ નવિસટ માં ચાલતી િવિવધ અWુદાિનત તથા uવ િનભર તેમજ તમામ 9કારની

ચેર,

મહકમ-અ એન.એસ. એસ., હોuટbસ વગેર 9કારની 9‘ ૃિતમાં કો -ઓડ•નેટર ,ચેરમેન તેમજ િવિવધ હોદાઓ
ધરાવતી ~યz_તઓની િન zુ _ત ટમ ન¯ કરવા બાબત.
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૧

7ી ઝવેરચંદ મેઘાણી ચેર

િનયામક

ડો. 5. એમ. ચં•વાડ યા

૨૨/૧૨/૨૦૨૦

૨

પ±7ી nુલાબદાસ ²ોકર

માનદ

ડો. એમ.એચ.જોશી

૦૮/૦૭/૨૦૦૯

ચેર

િનયામક

સરદાર વbલભભાઈ પટલ

િનયામક

ડો. a.સી. ભીમાણી

૦૬/૧૧/૨૦૧૩

િનયામક

ડો. બી. એસ. Sની

૦૧/૧૧/૨૦૧૩

કો -ઓડ•નેટર

ડો.એમ.ક. મોલીયા

૩૧/૦૧/૨૦૨૦

િનયામક

ડો. આર. બી. ઝાલા

૧૬/૦૬/૨૦૦૯

ચેરમેન

ડૉ. આર. એન.કાથડ

૦૬/૧૨/૨૦૧૬

૩

ચેર
૪

7ીમદ રાજચં• અને 7ી
કાનa uવામી ઉપા}યાય ચેર

૫

મહિષ દયાનંદ સરuવતી ચેર

૬

સૌરા

૭

યન હ[રટજ ચેર

ડૉ. બાબાસાહબ ³બેડકર
ચેર

િસ ડ કટ સ6ય7ી ડૉ. ધરમભાઈ કાંબલીયા ƒારા નીચે sુજબની રfૂઆત કરલ છે .
િુ નવિસટ માં ચાલતી િવિવધ અWુદાિનત તથા uવ િનભર તેમજ તમામ 9કારની

સૌરા

ચેર, એન.એસ. એસ., હોuટbસ વગેર 9કારની 9‘ ૃિતમાં કો ઓડ•નેટર, ચેરમેન તેમજ િવિવધ
હોદાઓ ધરાવતી ~યz_તઓની િન zુ _ત ટમ બે વષની રાખવી. કારણ ક રા ય સરકા¤્ અને ક •
સરકાર ƒારા કોઈપણ િન zુ _ત પણ ટ યોર મયાદામાં હોય , તેમજ ટમ “ ૂર થયા બાદ અ ય
~યz_ત પણ વહ વટ તેમજ િવિવધ 9‘ ૃિ™ અને µાનથી વાકફ થાય.
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િુ નવિસટ નાં ફામાu [ુ ટકbસ સાય સ અWુuનાતક ભવનમાં સેbફ ફાયના સ અ6યાસoમ માટ ૧૧

મહકમ-અ માસ કરાર આધા[રત

આસીuટ ટ 9ોફસરની જGયા ભરવા

યોSયેલ વોક ઇન ઈ ટર~ ુ માટ

નીચે દશાવેલ િવગતે મળે લ વરણી સિમિતની ભલામણ ઉપર િવચારણા કરવા બાબત.
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ફામાu [ુ ટકbસ સાય સ

૧

સેbફ ફાયના સ

૦૨

૧૬/૦૩/૨૦૨૧

ખાલી શૈBdણક

અWુuનાતક ભવન

જGયા સામે

િુ નવિસટ zuથત ફામાu [ુ ટકbસ સાય સ અWુuનાતક ભવનમાં ૧૧ માસ કરાર આધા[રત

(નhધ:

આસીuટ ટ 9ોફસરની જGયા ભરવા માટ તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ ના રોજ

વોક ઇન

ઈ ટર~ ુ યોજવામાં આવેલ.)
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18 ફ·ુઆર થી 20 ફ·ુઆર 2021 દરિમયાન સૌરા

( 3 +..)
િુ નવિસટ ની sુલાકાતે NAAC PEER

TEAM અo[ડટશન 9ોસેસ માટ આવેલ હતી. NAAC PEER TEAMની સદરNુ sુલાકાતના સંદભc
રાજકોટ ખાતેથી 9કાિશત થયેલ સમાચારો બાબત.
ગત તા. 18 ફ·ુઆર થી 20 ફ·ુઆર 2021 દરિમયાન સૌરા

િુ નવિસટ ની

sુલાકાતે NAAC PEER TEAM અo[ડટશન 9ોસેસ માટ આવેલ હતી. NAAC PEER TEAMની
સદરNુ sુલાકાતના સંદભc રાજકોટ ખાતેથી 9કાિશત કટલાક સવારના અને સાંજના દ¿ િનક
વતમાનપpોમાં

કટલાક

પાયિવહોણા

અને

આધાર

“ુરાવા

વગરના

સમાચારો

9િસ}ધ

થયેલ/છપાયેલ છે .
આ સમાચારોમાં ખાસ કર ને NAAC PEER TEAM ને [રજવવા NAAC ના સ6યો
રોકાયેલ હતા તે હોટલમાં શરાબ અને iુદ
ં ર ની ~યવuથા

યાં

િુ નવિસટ ƒારા કરવામાં આવેલ હતી,

NAAC PEER TEAM સાથે રાસડા લીધા હતા, હોટલ ખાતે મહ[ફલ કરવામાં આવેલ હતી, ખાસ
મહમાનગતી ની ~યવuથા કરવામાં આવેલ હતી, NAAC PEER TEAM સમB દા2 પીવામાં
આવેલ હતો, એક અિધકાર ƒારા માનિસક સં{ ુલન nુમાવી મોટથી વાતો કર À ૂમાÀ ૂમ કરલ
િવગેર િવગેર બાબતો 9િસ}ધ થયેલ/છપાયેલ છે . સૌરા

િુ નવિસટ એ આ બાબતોના સંદભc તા.

02/03/2021 ના પpથી રાજકોટથી 9િસU થતાં તમામ સવારના અને સાંજના દ¿ િનક
વતમાનપpો ના તંpી7ીઓને સદરNુ સમાચારો 9િસ}ધ થવા kગે ર[દયો આપેલ છે અને
જણાવેલ છે ક આ સમાચારો તદન પાયાિવહોણા છે તેમજ હક કતલBી નથી. સૌરા
િુ નવિસટ ની ગ[રમાને Wુકશાન પહોચે તે‘ ું કોઈપણ કાય NAAC PEER TEAM ની sુલાકાત
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દરિમયાન કરવામાં આવેલ નથી. આમ, છતાં એકપણ દ¿ િનક વતમાનપpએ આ ર[દયો છાપેલ
નથી ક 9િસ}ધ કરલ નથી.
આમ, રાજકોટથી 9િસU થતાં તમામ સવારના અને સાંજના દ¿ િનક વતમાનપpોમાં આ
9કારના પાયાિવહોણા અને “ુરાવા વગરના સમાચારો 9િસ}ધ થવાથી/છપાવાથી સૌરા
િુ નવિસટ ની આબ2/ગ[રમા/9િત ઠા ને Wુકશાન કરવાનો 9ય`ન થયેલ છે . ® ૂતકાલમાં પણ આ
િુ નવિસટ ની આબ2/ગ[રમા/9િત ઠા ને Wુકશાન કરતાં પાયાિવહોણા અને

9કારના સૌરા

“ુરાવા વગરના સમાચારો રાજકોટથી 9િસU થતાં િવિવઘ સવારના અને સાંજના દ¿ િનક
વતમાનપpોમાં 9િસ}ધ થયેલ/છપાયેલ છે .
સમt ભારત દશમાં દ¿ િનક વતમાનપpો ƒારા 9િસ}ધ થતા/છપાતા સમાચારો ની
િવ•સિનયતા/િનયંpણ માટ ભારત સરકાર7ી ƒારા Press Council of India સાતમંડલની કાયદા
ƒારા રચના કરવામાં આવેલ છે . 5ને PCI તર ક ઓળખવામાં આવે છે . Press Council Act š›œ•
ની નકલ પ[રિશ ટ તર ક આ સાથે સામેલ રાખેલ છે .
ઉપરો_ત તમામ હક કત અને િવગત }યાને લઈ 9ેસ કાઉ સીલ ઓફ ઈ ડયા એ_ટ અને
નો સ અWુસાર કાયવાહ કર અને નીચે દશાવેલ દ¿ િનક વતમાનપpોના એ[ડટર/તંpી7ી પાસેથી
આ 9કારના સમાચારો 9િસU કરવા માટ ઉપલxધ તમામ આધાર “ુરાવા [દવસ-3માં મંગા~યા
અને જો આધાર “ુરાવા તેમની પાસે ના હોય તો તેમના સંબિં ધત વતમાનપpમાં આ કિથત
સમાચારો ખોટા અને પાયિવહોણા હતા તે‘ ુ ં 9િસU કર. તે sુજબ Sણ કયાના

િુ નવિસ[ટએ કરલ

કાયવાહ ની નhઘ લેવા બાબત.
1. સૌરા
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ફામાu [ુ ટકbસ સાય સ ભવનમાં અ}યાપક ડૉ. િમ[હર રાવલ તથા ડૉ. સdચન પરમારને

મહકમ-અ એસોસીએટ 9ોફસર તર ક 9મોશન/ ડઝીGનેશન આપવા kગે િવચારણા કરવા બાબત.
(નhધ:

૧ ફામાu [ુ ટકbસ સાય સ ભવનમાં ભવન શ¤ુ થયા `યારથી સેbફ ફાયના સમાં
એસોસીએટ 9ોફસરની બે જGયા મંfુર થયેલ છે . પરં { ુ હfુ iુધી તે ખાલી છે . તદ
ઉપરાંત , ફામસી કાઉz સલ ઓફ ઇ ડયા,
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રિશયોનો 9C વારં વાર ઉપzuથત થાય છે

અને ભવનમાં

કડર રિશયો જળવાતો

નથી.
ભવનમાં ડૉ. િમ[હર રાવલ તથા ડૉ. સdચન પરમાર છે bલા ૧૨.૫ વષથી
આસીuટ ટ 9ોફસર તર ક આખા

ભવનWુ ં કાય સંભાળે છે . પરં { ુ હfુ iુધી તેઓને

કોઈ જ કર અર એડવા સમે ટ ક 9મોશન આપેલ નથી. આ બંને અ}યાપકો PCI/
AICTE/ UGC

ના િનયમો sુજબ

ધરાવે છે . તેઓનો અWુભવ

એસોસીએટ

અને લાયકાતો

9ોફસર તર કની તમામ લાયકાતો
જોતા સેbફ ફાયના સની એસોસીએટ

9ોફસરની બે જGયાઓ પર ડૉ. િમ[હર રાવલ તથા ડૉ. સdચન પરમારને એસોસીએટ
9ોફસર તર કWુ ં 9મોશન/ ડaGનેશન આપવા તેઓ ભાર“ ૂવક િવનંતી કર છે . આ
9મોશન/ ડaGનેશનથી

િુ નવિસટ પર કોઈ જ 9કારWુ ં નાણાંક ય જવાબદાર ઉભી

થતી નથી.
૨

િુ નવિસટ ના 9ા}યાપકો ક જ Âઓ કર અર એડવા સમે ટ
પાp બનેલ છે . તેમના કર અર એડવા સમે ટ

uક મ હઠળ 9મોશનને

ુ ી 9[oયા
uક મ હઠળના ઈ ટર~ ન

િશBણ િવભાગના તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના પpને }યાને લઇ હfુ iુધી કરવામાં
આવેલ નથી.
૩ nુજરાત સરકાર7ીના િશBણ િવભાગનો તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૦ ના પp oમાંક પગર
િુ નવિસટ ઓના શૈBdણક uટાફને કર અર

/ ૧૦૧૮/૧૯૨/ ખ થી રા યની
એડવા સમે ટ

uક મની જોગવાઈઓ

લાnુ પાડવા બાબતે

િુ નવિસટ ની

અpેની

દરખાuતનો હાલના તબકક અuવીકાર કરવામાં આવે” ્ છે .
( 3 + 6+ к, R
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સિવનય, 7ી મણીભાઈ િવરાણી & 7ીમિત નવલબેન િવરાણી સાય સ કોલેજ (ઓટોનોમસ),

એકડિમક

રાજકોટના પpાંક નં. VSC -A/SU/CON/127/2021, તા. ૧૮-૩-૨૦૨૧નો પp (બીડાણ - ૧) આ
સાથે અવલો_નાથc સામેલ છે .
સદરNુ પp અ વયે તેઓ7ી જણાવે છે ક, ઉપરો_ત ઓટોનોમસ કોલેજના UGCનાં
ધારાધોરણો sુજબનાં અ6યાસoમો 5મ ક
(૧) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry
(૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics
(૩) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology
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ચલાવવામાં આવે છે . 5 kતગત તેઓએ તેમને `યાં UGC Guidelines for Autonomous
+

Colleges ને }યાને લઇ
(

. 20/05/2016
+.

…

4

ો

Board of Studies (

. 13/¢£/2016)

. 29/11/2016) (к Q
)

ો

6+ )

(

4 Academic Council

( Parent University

( Hon. VC Sir

=
( > к . 6+ .

`યારબાદ તેઓએ અpેના અિધકાર મંડળોમાં મંfૂર કરવવા માટ S4
? + s
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;L
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.19/08/2019
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તેઓની અpે બીડાણ - (૧) સંદભc િવYાથZઓને પદવી ન મળવાને કારણે ફર થી રfૂઆત
કરાયેલ છે . તેઓ7ી તેમનાં પpમાં જણાવે છે ક, ઉપરો_ત pણેય (૧) Integrated (B.Sc.) (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics (૩) Integrated (B.Sc.) (M.Sc.) Microbiology અ6યાસoમો kતગત િવYાથZઓએ pણ વષ / ૬ સેમેuટર બાદ UGCનાં
િનયમો sુજબ Intrim Exit લીધેલ હોય તેવાં િવYાથZઓને ઉ_ત Integrated અ6યાસoમોની 9થમ
ડ tી kતગતની Provisional Degree મળે લ છે પરં { ુ Final Degree મળે તે માટ િવનંિત કર છે .
UGC, Specification of Degrees kતગતનાં The Gazette of India, July 5, 2014 નાં
પાના oમાંક - ૨૯૯૩ પર દશાવેલ Guiding Principles sુÖા હઠળની દશાવેલી શરતો a) તથા b)
sુજબ 5 િવYાથZઓએ pણ વષ / ૬ સેમેuટર બાદ Intrim Exit લીધેલ હોય તેવાં િવYાથZઓને
pણેય (૧) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.)
Mathematics (૩) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology ની પદવીઓ અpેનાં િવYાથZઓને
ુ - 158(3) sુજબ પદવીઓ આપવામાં આવે છે તે sુજબ આ િવYાથZઓને પણ
5મ uટ@ ટ
આપવાની રહ છે .
આથી ઉ_ત રfૂઆતોને તેમજ તે રfૂઆત kતગતનાં તમામ dબડાણોને }યાને લેતાં નીચે
દશાવેલ sુજબના અ6યાસoમો 9થમ મંfૂર કરવાનાં રહ અને તે kતગત દશાવેલ (૧)
Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Chemistry (૨) Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Mathematics (૩)
ુ - 158 (3) હઠળ યથાoમે નhધવાનાં રહ અને
Integrated (B.Sc.) - (M.Sc.) Microbiology uટ@ ટ
Interim Exit નાં [કuસાઓમાં UGCનાં Nomenclature sુજબ Bachelor of Science (Chemistry),
Bachelor of Science (Mathematics) અને Bachelor of Science (Microbiology)ની પદવીઓ
આપવાની રહ છે . Lateral Entryનાં [કuસાઓમાં UGCનાં Nomenclature sુજબ Master of Science
(Chemistry), Master of Science (Mathematics) અને Master of Science (Microbiology)ની
પદવીઓ આપવાની રહ છે .
5થી આ બાબતે િવચારણા કરવા બાબત.
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નં.િસ ડકટ/૧૨૬/૨૦૨૧
સૌરા

િુ નવિસટ કાયાલય,

િુ નવિસટ ક પસ,

િુ નવિસટ રોડ,

રાજકોટ-૫
તા.૨૬/૦૩/૨૦૨૧
S ,
િસ ડકટના સવc સ6ય7ીઓ તરફ...
к.

L

(pP
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માન.=ુલપિત7ી/માન.ઉપ=ુલપિત7ી/=ુલસdચવ7ીના kગત સdચવ7ી.
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૧. સવc િવભાગના અિધકાર 7ીઓ તરફ.
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧

સૌરા

િુ નવિસટ

તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ િસ ડકટ સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ
પગલાના અહવાલની ન ધ.
૧
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની મીની સ મં ૂર કરવા બાબત.

આથીઠરાવવામાં આવે છે ક, િસ ડકટની તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની મીની સ મં ૂર કરવામાં
આવી અને માન. ુ લપિત ીએ તેના પર સહ કર .
કો પલાઈન તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની મીની સ મં ૂર કરવામાં આવેલ અને માન. ુ લપિત ીએ સહ કરલ.
ર પોટ
૨
િસ ડકટ

િસ ડકટની તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં
અહવાલની ન ધ લેવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક િસ ડકટની તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની સભામાં થયેલ ઠરાવો અને
કાયાલયે લીધેલ પગલાનાં અહવાલની ન ધ લેવી.
(ન ધ:

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

કો પલાઈન તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ની સભાએ લીધેલ પગલા અને કાયવાહ ન ધ લેવામાં આવી.
ર પોટ
3
િસ ડકટ

તા.૧૬/૦૮/૨૦૨૦ના રોજ મળે લ સેનેટની (ખાસ) સભામાં કામકાજ

માંક ૧૭ ના

તાવ પર

િવચારણા કરવા બાબત.
“આથી આજની સેનેટની આ સભા ઠરાવે છે ક, સૌરા
ક ઉ ચતર મા યિમક શાળા ન હોય, ઘણી

િુ નવિસટ માં ાયો ગકના ભાગ પે શાળાઓ

ક પસમાં ચલાવવામાં આવે છે , આથી સૌરા
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િુ નવિસટ પાસે પોતાની મા યિમક
િુ નવિસટ

િુ નવિસટ નાં ભાવી િવ ાથ ઓ અને

િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
િવ ાથ નીઓના લાભાથ સૌરા
શ કવી અને તે

િુ નવિસટ ક પસમાં મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળા

ગેની કરવાની થતી ઘટતી કાયવાહ કરવા સંબિધત સ ા મંડળને ભલામણ

કરવામાં આવે છે .”
ુ તે ન ધ લેવામાં આવી.
તાવની સવા મ

ચચા િવચારણા બાદ સ ર ુ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત બાબતની ન ધ લેવી.
કો પલાઈન ન ધ લેવામાં આવી.
ર પોટ
૪
હસાબ

ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ
મં ુ ર કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ
સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ નીચે

ુ બના
જ

ુ ારા સાથે મં ુ ર કરવી.
ધ

ઠરાવ માંક : ૧૦
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ઉપ ુ ત ઠરાવ ર કરવો.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક, પર
આથી વ મ

ા સંચાલન માટનાં ખચ

થયેલા દર િવ ાથ દ ઠ . ૧૪ હતા પરં ુ

ન

િુ નવિસટ એ ગત પર

ગે

ૂવ આ સભામાં જ

ાઓમાં કોિવડ-૧૯ને

કારણે લોકમાં િવ ાથ ઓની સં યા ૩૦ ને બદલે ૧૫ િવ ાથ ઓનો લોક કરવા ંુ
૧૯ની ગાઈડલાઈન

માણે કરલ.

માટ

થી પર

ુ ી કોિવડ-૧૯ ની ગાઈડલાઈન
ધ

યાં

માણે પર

ાની યવ થા રહશે યાં

િુ નવિસટ સંલ ન કોલેજનાં આચાય ીઓએ આ

અ વયે

સંદભ વ ુ ખચ થયાની ર ૂઆત કરલ.

ૂચન કોિવડ-

ા સંચાલનનાં ખચમાં વધારો થયેલ જણાય છે

માણે એટલે ક લોક દ ઠ િવ ાથ ની સં યા ૧૫

ુ ી જ પર
ધ

ા સંચાલન ખચ િવ ાથ દ ઠ .૧૪ ને બદલે

.૨૧ કરવા.
(ન ધ : ફાઈના સ કિમ ટની તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ
“૦૨” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
કો પલાઈન આગળ ની કાયવાહ કરલ છે . અને લા ુ પડતા િવભાગને અમલ અથ
ર પોટ
૫
હસાબ

ણ કરવામાં આવેલ

છે .
તા.૦૯-૧૧-૨૦૨૦ની CCC પર
સિમિતની મીટ ગ મળે લ હતી,
નીચે

ા તેમજ વિનભર અ યાસ મનાં મહનતાણા સંદભ િનયત થયેલ
માં નીચે

ુ બના સ ય ીઓ હાજર રહલ હતાં.
જ

ની િમની સ

ુ બ છે
જ

સ ય ી ંુ નામ

મ નં.

હોદો

હાજર / ગેરહાજર

ુ લ

િસ ડ કટ સ ય ી

ગેરહાજર

. સી. ભીમાણી

િસ ડ કટ સ ય ી

હાજર

૧

ડો. નેહલભાઇ

૨

ડો.

૩

ડો. મે ુલભાઈ પાણી

િસ ડ કટ સ ય ી

ગેરહાજર

૪

ુ
ડો. ભરતભાઇ રામા જ

િસ ડ કટ સ ય ી

હાજર

૫

ડો. ધરમભાઈ કાંબલીયા

િસ ડ કટ સ ય ી

હાજર

૬

ડો.

િસ ડ કટ સ ય ી

ઓનલાઇન હાજર

૭

ડો. સી. ક. ંુ ભારણા

કો-ઓ ડનેટર ી

હાજર

૮

ડો. પી. એન. ગો વામી

કો-કો ડનેટર ી

હાજર

િવણિસહ ચૌહાણ

CCC પર
(૧)

CCC પર

(૨)

CCC પર
કામગીર કો

ા

ા સમયાંતર વેકશનમાં લેવાની રહશે.
ા

ગેની આવેદન પ ો
ુ ર સે ટરને સોપવી.
ટ
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વીકારવાની તેમજ વહ વટ / એકડિમક તમામ

િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
(૩)

CCC પર

ા

ગેનો મહકમનો ખચ ઉમેદવાર દ ઠ . ૮૦/- થી ન વધે તે

ગે િવચારણા

કરવી.
(૪)

CCC પર

ું કરવી તેમજ
ા માટ કો-ઓડ નેટરની િનમ ક

ભવનોમાં સમય માણે પર
(૫)

CCC પર

(૬)

CCC

પર

ા સંદભ ર
ા

થત તમામ

ગે ુ ં આયોજન કર .ું

ા લેવા

કરવાની સતા માન. ુ લપિત ીની રહશે.

ુ રશન ન
ન

સંદભ

િુ નવિસટ

કો-ઓડ નેટર

તથા

મહકમ

િવભાગની

ગોઠવણીની

સતા

માન. ુ લપિત ીની રહશે.
(૭)

સમ

અહવાલની િસ ડ કટમાં મં ુ ર માટ ભલામણ કરવી.

વિનભર અ યાસ મનાં મહનતાણા
(૧)

વિનભર અ યાસ મોમાં શૈ

ણક/ બન શૈ

ણક

ટાફનાં મહનતણાનાં દરમાં નીચે

ુ બનો ફરફાર કરવાનો રહશે.
જ
(૨)

િવ ાથ ની સં યા વાઈઝ કો-ઓડ નેટર ંુ મહનતા ંુ :-

િવ ાથ ની સં યા
૪૦

ુ ી
ધ

૪૦ થી વ ુ

રકમ .
૨૦૦૦/૨૫૦૦/-

િવઝીટ ગ ટ ચર ંુ મહનતા ંુ : િત લેકચર/ િત

ે ટ કલ . ૩૦૦/- (ટ ચગ / ે ટ કલ) બંને માટ
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
(૩)

લેબોરટર

આસી ટ ટ/લેબોરટર

મહનતાણાનાં દર ૪૦

ટકનીશીયન/વકશોપ

મીકનીક/

ગેસ

મીકનીકના

ુ ી િવ ાથ ની સં યા માટ ! ૧૦૦૦/- તેમજ ૪૦ થી વ ુ થી વ ુ
ધ

હોય તો ૧૨૦૦/- રહશે.
(૪)

ભવન દ ઠ સે ફ ફાઈના સ કોષ માટ એક થી વ ુ કોષ હોય તો પણ કો-ઓડ નેટર એક જ
રહશે.

(૫)

ુ બ દિનક . ૧૫૦/- લેખે મહનતા ું ક
ુ વવા ુ ં રહશે.
વીપરને િુ નવિસટ ના િનયમ જ

(૬)

મ નં.૪ થી ૧૨ ના હોદા માટ પાટ ટાઈમ કામગીર બ વનાર ર

ુ ર/ કો ા ટ
લ

ણક ટાફ કચેર સમય િસવાય વધારાની કામગીર માટ મહનતા ુ ં

બન શૈ

રહશે. (મહકમ િવભાગના પ રપ

ુ લ
ય

ૂકવવા ુ ં

નં. મહકમ/અ-૨/૭૦૧/૧૦ તા.૧/૧૨/૧૦)

ુ બનાં ધ
ુ ારા સાથે મં ુ ર કરવી.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક ઉપ ુ ત બાબત નીચે જ

CCC પર

ા

(૪) CCC પર

ંુ કરવી તેમજ
ા માટ કો-ઓડ નેટરની િનમ ક

ભવનો/ િુ નવિસટ સંલ ન સં થાઓમાં જ રયાત જણાય તો CCC પર

િુ નવિસટ
ા લેવા

થત તમામ
ગે ંુ આયોજન

ુ િત આપવી.
કરવા અ મ

વિનભર અ યાસ મનાં મહનતાણા
િુ નવિસટ

થિત ભવનોમાં િવઝીટ ગ ટ ચરને કામકાજના સમય/ચા ુ દવસ િસવાય

ર ના દવસોમાં િવઝીટ ગ ટ ચર તર ક કામગીર કયથી મહનતા ંુ
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક,
આથી વ મ
અલગ માળખાક ય

િુ નવિસટ

ૂકવ .ંુ .

થત ભવનોમાં વિનભર અ યાસ મ

િુ વધા ઉભી કાય બાદ જ શ કરવા તેમજ

ભવનમાં અલગ માળખાક ય

િુ વધાઓ ન હોય યાં વિનભર અ યાસ મ મશઃ બંધ કરવા.
(ન ધ : ઉપ ુ ત બાબત પ રિશ ટ “૦૩” તર ક આ સાથે સામેલ છે .)
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
કો પલાઈન આગળ ની કાયવાહ કરલ છે . અને લા ુ પડતા િવભાગને અમલ અથ
ર પોટ
૬
મહકમ-બ

ણ કરવામાં આવેલ

છે .
ુ રાત
જ

સરકાર ીના

નાણા

િવભાગના

ુ ાર
તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ના ઠરાવ અ સ

ઠરાવ

માંક:બનશ-૧૦૨૦૨૦/ ઓઆઈ/૦૪/ચ,

િુ નવસ ટ માં .૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦, આઈએસ-૧, આઈએસ-૨

અને આઈએસ-૩ ના પગાર ધોરણમાં સેવા બ વતા વગ-૪ના કમચાર ઓને સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦
ના હસાબી વષ માટ ૩૦ ( ીસ) દવસ ુ ં એડહોક બોનસ
ન ધ:-

(૧)

ુ યા
ક

ગેની ન ધ લેવા બાબત.

ુ રાત સરકાર ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ માંક:બનશ-૧૦૨૦૨૦/ ઓઆઈ/
જ
ુ ાર
૦૪/ચ, તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ના ઠરાવ અ સ

િુ નવસ ટ માં .૧૫૭૦૦-૫૦૦૦૦,

આઈએસ-૧, આઈએસ-૨ અને આઈએસ-૩ના પગાર ધોરણમાં સેવા બ વતા
વગ-૪ના કમચાર ઓને સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના હસાબી વષ માટ ૩૦ ( ીસ)
દવસ ુ ં એડહોક બોનસ
(૨)

મહકમ-બ

િવભાગના

િવભાગના ઠરાવ

ૂકવવા ઠરાવ થયેલ છે .
તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦ના

પ થી

સરકાર ીના નાણા

માંક: બનશ-૧૦૨૦૨૦/ ઓઆઈ/૦૪/ચ, તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦

લા ુ પાડવા હસાબ િવભાગને જણાવવામાં આવેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, વગ-૪ના કમચાર ઓને સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ ના હસાબી વષ
માટ ૩૦ ( ીસ) દવસ ંુ એડહોક બોનસ
કો પલાઈન
ર પોટ

ુ રાત
જ

સરકાર ીના

નાણા

કુ યા

િવભાગના

ગે ની ન ધ લેવી.
તા.૦૬/૧૧/૨૦૨૦ના

૧૦૨૦૨૦/ સોઆઈ/૦૪/ચ માં દશાવેલ જોગવાઈ અને શરતો

ઠરાવ
ુ બ
જ

માંક

િુ નવિસટ નાં વગ-

૪નાં કમચાર ઓને સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ના હસાબી વષ માટ ૩૦ દવસના વેતન
બોનસ

કુ વવા કાયવાહ

કરવા માટ અ ન
ે ાં િવભાગના

ટ ું એડહોક

તા.૧૦/૧૧/૨૦૨૦ના

નં.મહકમ/બ/૬/૫૭૯/૨૦૨૦ થી હસાબ િવભાગને જણાવવામાં આવેલ છે .
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બનસ-

પ

િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
૭
પર

આગામી વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ બા
ા

(બા )

અ યાસ મમાં

વેશ મેળવવા

ગે િવ ાથ ની મૌ ખક,

ટલીફોિનક અને ઇ વાયર િવ ડો પર B.A., B.Com, M.A. (ઓલ), M.A.Education, M.A. Gandhiyan
તથા M.Com સેમે ટર-૧ના ઓનલાઈન

વેશ ફોમ ભરવા માટ માન. ુ લપિત ીના કાયને બહાલી

આપવા બાબત.
(૧)

ઉપર જણા યા

ુ બ હાલમાં િવ ભરમાં નોવેલ કોરોના વાયરસ કોવીડ-૧૯ ને વ ડ
જ

હ થઓગનાઈઝેશન

ારા વૈિ ક મહામાર

સેમે ટર-૧માં એડમીશનની
આ
ર

િુ નવિસટ

યા

હર કરલ છે . હાલમાં ર

ુ ર કોલેજોમાં
લ

ૂણ થઈ ગયેલ છે .

ારા વષ ૨૦૨૦-૨૧ ના

વેશ ફોમ B.A., B.Com સેમે ટર-૩/૫

ુ ર, ર પીટર તથા D to D િવ ાથ , M.A. (ઓલ), M.Com સેમે ટર-૩ના
લ

વેશ ફોમ

ભરાવવામાં આવેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, માન. ુલપિત ીના ઉપ ુ ત કાયને બહાલી આપવી.
કો પલાઈન બહાલી
ર પોટ
૮
સામા ય

સૌરા

િુ નવિસટ અિધિનયમ ૧૯૬૫ની કલમ-૫૧માં રહલ જોગવાઈ

થી ૩૧/૦૩/૨૦૨૦

ુ ીનાં સમયનો
ધ

ુ બ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૯
જ

ેપનમો વાિષક અહવાલ તૈયાર કરવામાં આવનાર છે . માન.

ુ લપિત ીએ વાિષક અહવાલ માટ િસ ડ કટની બહાલીની અપે ાએ નીચે

ુ બનાં સ યોની
જ

ુ ં કરલ છે , માન. ુ લપિત ીનાં આ કાયને બહાલી આપવા બાબત.
િનમ ક

૧. િ . ડો. િવજયભાઈ ક. પટલ

૪. ડો. દ પકભાઈ પટલ

૨. િ . ડો. ધરમભાઇ ડ . કાંબલીયા

ુ ર
૫. ો. સંજય ખ

૩.

૬. ડો. રં જનબેન

ો. િનતીનભાઈ વડગામા

ું
ટ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, માન. ુલપિત ીના ઉપ ુ ત કાયને બહાલી આપવી.
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
કો પલાઈન બહાલી
ર પોટ
૯
બાંધકામ

એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની
ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર કરવી.
ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક,
આથી વ મ
તેમજ લોકાપણ સમયે

િુ નવિસટ

થત કોઈપણ કામનાં ખાત ુ ત
ૂ

પદાિધકાર ઓ હો ા પર હોય તેમનાં બંનેનાં નામની ત તી તે

જ યાએ લગાવવી.
(ન ધ:

એ ટટ કિમ ટની તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ "૦૪"
તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
૧૦
મહકમ-અ

િુ નવિસટ નાં ુ દા- ુ દા અ ુ નાતક ભવનોમાં ખાલી શૈ
અ યાસ મ માટ ૧૧ માસ કરાર આધા રત આસી ટ ટ

ણક જ યાઓ સામે તથા સે ફ ફાયના સ
ોફસરની જ યા ભરવા યો યેલ વોક ઇન

ુ માટ નીચે દશાવેલ િવગતે મળે લ વરણી સિમિતની ભલામણ ઉપર િવચારણા કરવા

ઈ ટર
બાબત.
મ

અ ુ નાતક ભવન ંુ

બ ટ હડ

જ યા

નામ
૧
૨

ગ ણતશા

વરણી સિમિતની
તાર ખ

ા ટ ઇન

અ ુ નાતક ભવન

એઇડ

બાયોટકનોલો

સે ફ ફાયના સ

૦૩

૦૧/૧૨/૨૦૨૦

ખાલી શૈ ણક જ યા સામે

૦૨

૦૨/૧૨/૨૦૨૦

સે ફ ફાયના સમાં

અ ુ નાતક ભવન
૩

શા રર ક િશ ણ

ર માકસ

કો ા ટ
સે ફ ફાયના સ

અ ુ નાતક ભવન

૦૨

૦૧/૧૨/૨૦૨૦

સે ફ ફાયના સમાં
કો ા ટ
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ુ લ ધોરણે
અ
ુ લ ધોરણે
અ

િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
૪

પ કાર વ

ા ટ ઇન

અ ુ નાતક ભવન

ા ટ ઇન

ભવન
૬

૦૧/૧૨/૨૦૨૦

ખાલી શૈ ણક જ યા સામે

૦૧

૦૧/૧૨/૨૦૨૦

ખાલી શૈ ણક જ યા સામે

૦૧

૦૨/૧૨/૨૦૨૦

ખાલી શૈ ણક જ યા સામે

૦૧

૦૧/૧૨/૨૦૨૦

ખાલી શૈ ણક જ યા સામે

૦૩

૦૩/૧૨/૨૦૨૦

સે ફ ફાયના સમાં

એઇડ

કાયદા અ ુ નાતક

૫

૦૧

એઇડ

લાય ેર એ ડ

ા ટ ઇન

ઈ ફોમશન સાય સ

એઇડ

અ ુ નાતક ભવન
વા ણ ય અ ુ નાતક

૭
૮

ા ટ ઇન

ભવન

એઇડ

સમાજકાય

સે ફ ફાયના સ

અ ુ નાતક ભવન

િુ નવિસટ

ન ધ:-

સામે તથા

કો ા ટ

ુ દા

થત

ુ લ ધોરણે
અ

ુ દા અ ુ નાતક ભવનોમાં મં ુ ર સેટ અપ ની ખાલી જ યા

સે ફ ફાયના સ અ યાસ મો માટ ૧૧ માસ કરાર આધા રત આસી ટ ટ

ોફસરની જ યા ભરવા માટ તા.૦૧/૧૨/૨૦૨૦ થી તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૦ દર યાન
વોક ઇન ઈ ટર
ખાતા

ારા

ુ યોજવામાં આવેલ.

હરાત

હરાત

મહકમ-અ િવભાગ

ારા મા હતી

માંક મહકમ/અ/૬૫૬/૨૦૨૦ તા.૨૫/૧૧/૨૦૨૦ના રોજ

આપવામાં આવેલ.)
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક,
શૈ

િુ નવિસટ નાં

ુ દા- ુ દા અ ુ નાતક ભવનોમાં ખાલી

ણક જ યાઓ સામે તથા સે ફ ફાયના સ અ યાસ મ માટ ૧૧ માસ કરાર આધા રત

આસી ટ ટ

ોફસરની જ યા ભરવા યો યેલ વોક ઇન ઈ ટર

ુ માટ નીચે દશાવેલ િવગતે

મળે લ વરણી સિમિતની ભલામણ મં ૂર કરવી.
Sr. NO.

Name of the
Department

Number
of Post

Date of the Walk
in Interview

1

Mathematics

03

01/12/2020

Name of the selected Candidate

1. Dr. Anil D. Parmar
2.Mr. Gusai Sunilgar L.
3. Mr.Badiyani Sanket M.
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
2

Bio-Technology

02

02/12/2020

1. Dr. Nilam Nathani
2. Dr.Chandrashekhar Mootapally

3

Physical Education

02

01/12/2020

1. Dr. Bhavik Kantesariya
2. Mr.Bhavesh V.Raba

4

Journalism

01

01/12/2020

1. Mr. Jitendra Radadiya

5

Law

01

01/12/2020

No one Selected

6

Library and
information Science

01

02/12/2020

1.Vankani Diptiben N.

7

Commerce

01

01/12/2020

1. Tushar Ajmera

8

Social Work

01

03/12/2020

1. Ms.Chavda Darshnaben

ુ ાં ઠરાવવામાં આવે છે ક,
આથી વ મ
ઉમેદવારોએ ભરતી
વરણી સિમિત સમ

ભવનમાં પીએચ.ડ ./નેટ/ લેટની લાયકાત ધરાવતા

યામાં ઉમેદવાર ન ધાવેલ ન હોય અને

બ

ઉપ થત ન હોય તેવા ક સામાં વરણી સિમિતએ

ુ ાકાત (ઇ ટર
લ

)ુ માં

પસંદગી મ આપેલ છે તે

ભલામણ મા ય રાખવી.
(ન ધ:કો પલાઈન
ર પોટ

વરણી સિમિતની ભલામણ સભા સમયે ર ૂ કરવામાં આવેલ.)

િુ નવિસટ નાં

ુ દા

ુ દા અ ુ નાતક ભવનોમાં ખાલી રહલ શૈ

ફાઈના સ અ યાસ મ માટ ૧૧ માસ કરાર આધા રત
આસી ટ ટ

ોફસરનાં વોક ઇન ઇ ટર

ણક જ યાઓ સામે તથા સે ફ

ોફસર, એસોિસએટ

ોફસર તથા

ુ ાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોને િનમ ક
ુ પ ો
મ

પાઠવેલ છે .
૧૧
જોડાણ

િુ નવસ ટ સંલ ન સે ફ ફાયના સ કોલેજો અને

ા ટ ઇન એઇડ કોલેજના કોષ/કોલેજ મશ: બંધ

કરવાની ફ િનયત કરવવા માટ િવચારણા થવા બાબત.
નધ:

૧

ભારતીય િવ ા ભવ સ સંચા લત –

ી એ.ક. દોશી મ હલા કોલેજ - મનગર

કોલેજની વષ:૨૦૨૦-૨૧ થી હોમ સાય સ ફક ટ
તા.૨૪/૦૯/૨૦૨૦ ના પ થી ર ૂઆત આવેલ છે .
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બંધ કરવવા માટની

િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
૨

િુ નવસ ટ સલં ન સે ફ ફાયના સ કોલેજો માટ કોષ

કોલેજ બંધ કરવવા માટ

.૧,૦૦,૦૦૦/- ની ફ િનયત કરવવાના આદશ થયેલ છે .
૩

િુ નવસ ટ સલં ન

ા ટ ઇન એઇડ કોલેજોમાં ચાલતા કોષ/કોલેજ બંધ કરવા માટ

કોઈ ફ િનયત કરવવામાં આવેલ નથી.
૪

કોષ ક કોલેજ બંધ કરવા માટ એલ.આઈ.સી વગેરનો ખચ થતો હોય

થી ફ િનયત

કરવી આવ યક છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, ઉપ ુ ત મ નં. ૦૩ અને ૦૪ અ વયે

િુ નવિસટ પાસે ફ

લેવાની સ ા ના હોય તેથી ફ િનયત કરવાની આવ યકતા રહતી નથી.
ુ ાર અમલ કરલ છે .
કો પલાઈન ઠરાવ અ સ
ર પોટ
૧૨
બાંધકામ

એ ટટ કિમ ટની તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર
કરવા બાબત.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, એ ટટ કિમ ટની તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની
ભલામણો અને કાયવાહ ન ધ મં ુ ર કરવી.
(ન ધ:

એ ટટ કિમ ટની તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧નાં રોજ મળે લ સભાની ભલામણો પ રિશ ટ "૦૫"
તર ક આ સાથે સામેલ છે .)

અ ય

ુ બની બાબતે ચચા િવચારણા હાથ ધરવામાં આવેલ.
ીની મં ૂર મેળવી નીચે જ

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે .
ર પોટ
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િસ ડકટ :તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧
આઈટમ નંબર-૦૨
પ રિશ ટ નંબર-૦૧
૧૩
પી. .
ટ .આર.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક, પીએચ.ડ . અ યાસ મ
ર

ગે

.ુ .સી.એ વખતો વખત

ુ ેશન ક નોટ ફ કશન બહાર પાડલ હોઈ તેને સં ૂણપણે લા ંુ કરવાનાં હ ુ
લ

પીએચ.ડ .નાં િવ ાથ ઓને અને માગદશકને આવતી સમ યાના સંદભ
પ ટ કરણ કરવા તથા કોલરશીપ અને ગાઈડની મા યતા બાબતે
પાસાઓનો િવગતવાર અ યાસ કરવા

ગે અને

.ુ .સી.નાં િનયમો ંુ

.ુ .સી. િનયમોના

ુ બની કિમ ટની રચના કરવી.
ગે નીચે જ

(૧) ડૉ. મે ુલભાઈ પી. પાણી

(૫) ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર

(૨) ડૉ. ગીર શભાઈ સી. ભીમાણી

(૬) િ . ડૉ. ધરમભાઇ ડ . કાંબલીયા

ુ લ
(૩) ડૉ. નેહલભાઈ સી. ક

(૭) ડૉ. િવણિસહ આર. ચૌહાણ

ુ
(૪) ડૉ. ભરતભાઈ રામા જ

(૮) િ . ડૉ. િવજયભાઈ ક. પટલ

કો પલાઈન કાયવાહ ચા ુ છે
ર પોટ
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યેક

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી

Accredited grade “A‘’ by NAAC ( 3rd Cycle)
આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટીિી એસ્ટે ટ કનિટટિાાં સવે સભ્યોશ્રીઓિે જણાવવાિાાં આવે છે કે એસ્ટે ટ કનિટટિી સભા
તા.૧૨/૦૩/૨૦૨૧ િે િાંગળવારિાાં રોજ બપોરે ૪.૦૦ કલાકે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ, યુનિવનસિટી કાયાાલય ખાતે િળી હતી
જેિાાં સભ્યોશ્રીઓિી હાજરી િીચે મુજબ હતી.
ક્રિ

સભ્યોશ્રીઓનુાં િાિ

હાજર/
ગેરહાજર

૧

ડો,નિનતિ પેથાણી, િાિ. કુ લપનતશ્રી

હાજર

ર

ડો.નવજય દે શાણી, િાિ. ઉપકુ લપનતશ્રી

હાજર

૩

ડૉ. જતીિ સોિી, ઈ.ચા.કુ લસચચવશ્રી

હાજર

૪

ડો. િેહલ શુકલ, નસન્ટ્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

૫

ડો. જી.સી.ચભિાણી, નસન્ટ્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

૬

ડો. િેહલ
ુ ભાઇ રુ પાણી, નસન્ટ્ડીકે ટ સભ્યશ્રી

ગેરહાજર

૭

મુખ્ય સ્થપનતશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર ( આર એન્ટ્ડ બી ડીપાટા િન્ટ્ે ટ)

ગેરહાજર

૮

કાયાપાલક ઇજિેરશ્રી, શહેર િાગા અિે િકાિ નવભાગ

ગેરહાજર

૯

ડો. દે વાાંગભાઇ પારે ખ, એક્ષપટા સભ્યશ્રી

ગેરહાજર

૧૦

શ્રી રાહલ
ુ ભાઈ િહેતા, એક્ષ્પટા સભ્યશ્રી

ગેરહાજર

૧૧

ડૉ.આલોક ચક્રવાલ ( પ્લાનિિંગ બોડા િા સભ્ય)

હાજર

૧ર

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

હાજર

૧૨

શ્રીિતી શીતલબેિ જાિી, ઈન્ટ્ચાર્જ, મુખ્ય ટહસાબી અનધકારીશ્રી

હાજર

૧૩

શ્રીિતી લીિાબેિ ગાાંધી, ઓડીટરશ્રી

હાજર

૧૪

શ્રી એ.સી.દવે, ઈ.ચા. યુનિવસીટી એન્ટ્જીિીયરશ્રી

ગેરહાજર
હાજર

ગેરહાજર

કાયાવાહીિી િોંધ
૧

તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૧િાાં રોજ િળે લ એસ્ટે ટ કનિટીિી કાયાવાહીિી િોંધ િાંજુર કરવા બાબત.

૨

બાબત –

કાંન્ટ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોટા સ હોસ્ટે લિા કાિ િાટે આવેલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રી િા કાયાિે બહાલી

આપવા અંગે.
કાિનુાં િાિ - કાંન્ટ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોટા સ હોસ્ટે લનુાં બાાંધકાિ.
ટે ન્ટ્ડરિી લોએસ્ટ રકિ – રુ ા.૨૬,૭૪૯,૨૩૨.૯૦
ખચાિો હેડ – રાજય સરકાર ધ્વારા વર્ા ૨૦૧૮ – ૧૯ સ્પોટા સિા બાાંધકાિ િાટે િાંજુર કરવાિાાં આવેલ રુ ા.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦.૦૦
િી ગ્ાાંન્ટ્ટ હેઠળ અિે વધારાિી અંદાજીત રકિ રુ ા.૨૫,૨૯,૦૦૦.૦૦ યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ હેઠળ.
િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં કન્ટ્સ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોર્ટા સ હોસ્ટે લ િા કાિ િાટે આવેલ બે પાટીિા ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડ

તા.૦૭/૦૧/૨૦૨૧િા રોજ ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં કાંમ્પેરીટીવ સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ િીચે મુજબ છે .
પાટીઓિા િાિ

૧

૨

િરે ન્ટ્ર એિ.પટે લ

એિ.વી.િાાંડવીયા

અંદાજીત રકિ

30732115.00

30732115.00

ઉંચા / િીચા

12.96 % Below

10.99 % Below

26,749,232.90

27,354,655.56

ઉપર દશાાવ્યા અનુસાર શ્રી િરે ન્ટ્ર એિ.પટે લિા ભાવ િીચા છે L૧. જેિે વકા ઓડા ર એસ્ટે ટ તથા નસન્ટ્ડીકે ટિી બહાલીિી
અપેક્ષાએ આપ્યાિા િાિ.કુ લપનતશ્રી િા કાયાિે બહાલી આપવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , કાં ન્ટ્રકશન વકક ઓફ સ્પોર્ક સ હોસ્ર્ે લના કામ માર્ે આવેલ ર્ે ન્ટ્ડર માંજુર કર્ાકના માન.કુ લપતિશ્રી
ના કાર્કને બહાલી આપવી િથા તસન્ટ્ડીકે ર્ને માંજુર કરવા ભલામણ કરવી. ’’
૩

બાબત – કાંન્ટ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોટા સ હોસ્ટે લિા કાિ િાટે િો રીવાઇઝડ એચલવેશિ અિે રીવાઇઝડ એસ્ટીિેટ મુજબ પ્લાિ
લઇ કાિગીરી િાટે િો વધારાિો ખચા ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
કાિનુાં િાિ – કાંન્ટ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોટા સ હોસ્ટે લનુાં કાિ.
ટોટલ રકિ – રૂ. ૩,૦૦,૦૦,૦૦૦.૦૦
એસ્ટીિેટિી રકિ – ૩,૨૫,૨૯,૦૦૦.૦૦
વધારાિી એસ્ટીિેટિી રકિ – ૨૦,૦૮,૩૬૭.૦૦
બજેટ હેડ – રાજય સરકાર ધ્વારા વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ િાાં રુ ા.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦.૦૦ િાંજૂર કરવાિાાં આવેલ છે . વધારાિી અંદાજીત
રકિ રુ ા.૨૫,૨૯,૦૦૦.૦૦ ક્ાાં હેડ હેઠળ પાડવી તેિજ વધારાિો ખચાિો બજેટ હેડ – રુ ા.૨૦,૦૮,૩૬૭.૦૦ ક્ા હેડ હેઠળ
પાડવો તે અંગે નવચારણા કરવાિી રહે છે .
િોંધ – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસિાાં સ્પોટા સ હોસ્ટે લ બાાંધકાિ િાટે આકીટે ક તરીકે અનિલભાઇ વડગાિાિી નિિણુકાં કરે લ છે .
આ કાિગીરીિા આકીટે ક ધ્વારા ૧૫૧૨ ચો.િી ચબલ્ટ અપ એરીયાિો ટડટે ઇલ પ્લાિ અિે રુ ા.૩,૨૫,૨૯,૦૦૦.૦૦ ( ત્રણ કરોડ
પચ્ચીસ લાખ આગણત્રીસ હજાર) િો ટડટે ઇલ એસ્ટીિેટ રજૂ

કરવાિાાં આવેલ. જેિાાં ખચાિો હેડ રાજય સરકાર ધ્વારા વર્ા

૨૦૧૮-૧૯ િાાં રુ ા.૩,૦૦,૦૦,૦૦૦.૦૦ િાંજુર કરવાિાાં આવેલ અિે વધારાિી અંદાજીત રકિ રુ ા.૨૫,૨૯,૦૦૦.૦૦ યુનિવનસિટી
નવકાસ ફાંડ હેઠળ ફાળવવાિાાં આવેલ છે .
ત્યાર બાદ

આ કાિનુાં ટે ન્ટ્ડર તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૦િા રોજ

બહાર પાડવાિાાં અિે અિે ટફઝીકલ ડોકયુિન્ટ્ેં ટ

સ્વીકારવાિી

તારીખ ૦૯/૧૧/૨૦૨૦ હતી ત્યારબાદ ટે ન્ટ્ડરિી તિાિ પ્રટક્રયાઓ બાદ નપ્રઓટડટ થયેથી િરે ન્ટ્ર એિ.પટે લિે કાિ શરૂ
કરવાિો આદે શ આપવાિાાં આવેલ છે તથા તે િાટે િી જરુ રી નસકયુરીટી ટડપોઝીટ અિે એગ્ીિેન્ટ્ટ પ્રટક્રયાિાાં છે .
ઉપરોકત બાબતે તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૧ િા રોજ આટકિટેક અનિલ વડગાિાાં ધ્વારા ટરવાઇઝડ એચલવેશિ અિે એકસેસ એસ્ટીિેટ
આવેલ છે જે મુજબ રીવાઇઝડ એસ્ટીિેટિાાં રુ ા.૨૦,૦૮,૩૬૭.૦૦ િો

વધારે ખચા થાય તેિ છે વધારાિો ખચા સરકારશ્રીિી

િાંજૂર થયેલ ગ્ાન્ટ્ટ કરતાાં વધારે છે .
હાલ સ્પોટા સ હોસ્ટે લિા બાંધકાિિા કાિિો એગ્ીિેન્ટ્ટ થયેલ છે વકા ઓડા ર અપાઇ ગયેલ છે . કાિગીરી ચાલુ છે . તો ટે ન્ટ્ડરિાાં
િાંજુર થયેલ રકિ કરતા રીવાઇઝડ એચલવેશિ અિે રીવાઇઝડ એસ્ટીિેટ મુજબ પ્લાિ લઇ કાિગીરી કરાવવા િાટે વધારાિો
ખચા રુ ા.૨૦,૦૮,૩૬૭.૦૦ (વીસ લાખ આઠ હજાર ત્રણસો સડસઠ રુ ા.પુરા) વર્ા ૨૦૨૧- ૨૨િા યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ ખાતે
પાડવો કે કે િ તે અંગે ચચાા નવચારણા કરવા બાબત.

’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , કાં ન્ટ્રકશન વકક ઓફ સ્પોર્ક સ હોસ્ર્ે લના કામ માર્ે નો રીવાઇઝડ એલલવેશન અને રીવાઇઝડ
એસ્ર્ીમેર્ મુજબ પ્લાન લઇ કામગીરી માર્ે નો વધારાનો ખર્ક આ કામના ર્ે ન્ટ્ડર બહાર પડી ગર્ેલ હોર્ િેમજ વકક ઓડક ર
અપાઇ ગર્ેલ હોર્ ત્ર્ાર બાદની આ કામગીરી હોર્ નામાંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’
૪

બાબત – કે મ્પસ પર કાંન્ટ્રકશિ વકા ઓફ સ્પોટા સ હોસ્ટે લ િાટે લોકે શિ ફેર િી િોંધ લેવા બાબત
િોંધ – યુનિવનસિટી કે મ્પસિાાં સ્પોટા સ હોસ્ટે લ િા બાાંધકાિ િાટે આકીટે ક તરીકે અનિલભાઇ વડગાિાિી નિિણુકાં કરે લ છે .
ઉપરોકત કાિગીરી િાટે અગાઉ ટડટે ઇલ પ્લાિ બિાવી ટે ન્ટ્ડરિી પ્રટક્રયા કરી ટે ન્ટ્ડર ફાઇિલ કરવાિાાં આવેલ. આ કાિગીરીિા
કોન્ટ્રાકટ શ્રી િરે ન્ટ્ર એિ.પટે લિે વકા ઓડા ર પણ આપી દીધેલ છે . આ મુજબનુાં લોકે શિિો પ્લાિ પ્રકરણિાાં સાિેલ છે .
ત્યારબાદ આકીટે કટ સાથે સ્થળ મુલાકાત કરી અિે ચબલલ્ડિંગનુાં લોકે શિ ફેરવેલ જે લોકે શિ ચેન્ટ્જ િો પ્લાિ હાલ િાંજૂરીિી
પ્રટક્રયાિાાં છે ત્યાર બાદ તા.૦૪/૦૨/૨૦૨૧િા રોજ કુ લસચચવ એ સાઇટ નવઝીટ લેતા ટડરે કશિ ફેરવેલ છે . જે પ્રકરણિાાં
સાિેલ છે . તે િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , ડડરે કશન ફેર ની નોંધ લેવી અને તસન્ટ્ડીકે ર્ની જાણ અથે મુકવુ.ાં ’’

૫

બાબત- આઉટડોર સ્વીિીંગ પુલ અિે ઓલમ્પીક સાઇઝ ઇન્ટ્ડોર સ્વીિીંગ પુલ તથા શુટીંગ રે ન્ટ્જનુાં (ફેઈઝ-ર)િાાં કાિ િાટે
પી.એિ.સી.િી કાિગીરી કરવા િાટે િી ટફ ચુકવવા િાટે ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
કાિનુાં કાિ - આઉટડોર સ્વીિીંગ પુલ અિે ઓલમ્પીક સાઇઝ ઇન્ટ્ડોર સ્વીિીંગ પુલ તથા શુટીંગ રે ન્ટ્જનુાં (ફેઈઝ-ર)િાાં કાિ િાટે
પી.એિ.સી.િી કાિગીરી.
ટફ ચુકવવા િાટે િી રકિ – ૪,૩૫,૦૩૦.૦૦
બજેટ હેડ – સ્પોટા સ ઇન્ટ્રાસ્રકચર ફેઇઝ – ર (સ્વીિીંગ પુલ) િા હેડ હેઠળ.
િોંધ – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસિાાં આઉટડોર સ્વીિીંગ પુલ અિે ઓલમ્પીક સાઇઝ ઇન્ટ્ડોર સ્વીિીંગ પુલ તથા શુટીંગ રે ન્ટ્જનુાં
(ફેઈઝ-ર)િાાં કાિ િાટે પી.એિ.સી. તરીકે શ્રી કિલેશભાઇ પારે ખિી નિિણુકાં કરવાિાાં આવેલ.
આઉટડોર સ્વીિીંગ પુલ અિે ઓલમ્પીક સાઇઝ ઇન્ટ્ડોર સ્વીિીંગ પુલ તથા શુટીંગ રે ન્ટ્જનુાં (ફેઇઝ – ર) નુાં કાિ
તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦િા રોજ પુણા થઇ ગયેલ છે . આ કાિનુાં ફાઇિલ ચબલ રુ ા.૯,૦૨,૨૫,૬૭૩.૦૦ નુાં થયેલ. આ કાિિા ફાઇિલ
ચબલિાાંથી એકસેસ / એકસ્રા આઇટિિી રકિ રુ ા.૨,૪૪,૫૦,૬૦૩.૦૦ બાદ કરતા રુ ા. ૬,૫૭,૭૫,૦૫૦.૦૦ થાય છે જેિા ૦.૫૯
ટકા લેખે પી.એિ.સી. ટફ િા રુ ા.૩,૮૮,૦૭૨.૮૦ થાય છે . પી.એિ.સી િાાં એગ્ીિેંન્ટ્ટિા કલોઝ િાં. ૨૯ (૧), (ર),(૩) મુજબ
પી.એિ.સી ટફ િાાં ર૦ %, ૬૦%, ૧૫% કુ લ ૯૫ % મુજબ રુ ા.૩,૬૮,૬૬૯.૧૬ ચુકવવાિા થાય છે . જેિાાં SGST ટે કસ ૯ %
લેખે રુ ા.૩૩,૧૮૦.૦૦

તેિજ CGST

ટે કસ ૯ % રુ ા.૩૩,૧૮૦.૨૨ ઉિેરતા કુ લ રુ ા.૪,૩૫,૦૩૦.૦૦ પી.એિ.સી િી ટફ

ચુકવવાિી થાય છે .
પી.એિ.સીિાાં એગ્ીિેંન્ટ્ટિાાં કલોઝ િાંબર – ૨૯ (iv)મુજબ પી.એિ.સી ટફ િા પ % રકિ

કાિગીરીિો ટડફેકટ લાયેબીલીટી

પીરીયટ પુણા થયા બાદ ચુકવવાિા રહે છે .
આ અંગેિો ખચા સ્પોટા સ ઇન્ટ્રાસ્રકચર ફેઇઝ – ર (સ્વીિીંગપુલ)િા હેડ હેઠળ ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , થડક પાર્ી વેરીડફકે શન થઇ ગર્ેલ છે . પી.એમ.સી ને ડફ માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ ને ભલામણ
કરવી. ’’
૬

બાબત – કે મ્પસ પર આવેલ જુ દા –જુ દા ચબલલ્ડિંગોિાાં અંદર તથા બહારિા ભાગે કલર કાિ કરવા િાટે આવેલ ટે ન્ટ્ડર
િાંજુર કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રીિા કાયાિે બહાલી આપવા બાબત.
કાિનુાં િાિ – કે મ્પસ પર આવેલ જુ દા –જુ દા ચબલલ્ડિંગોિાાં અંદર તથા બહારિા ભાગે કલરનુાં કાિ.

ટે ન્ટ્ડરિી કોસ્ટ રકિ – રુ ા.૭૭,૬૬,૧૦૦.૦૦
ટે ન્ટ્ડરિી લોએસ્ટ રકિ – રુ ા.૪૩,૪૯,૭૯૩.૦૦
બજેટ હેડ – હાલ યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડિા હેડ હેઠળ તથા રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા ચાલુ િાણાકીય વર્ા ૨૦૨૦ – ૨૧
િાટે િવીિીકરણ ગ્ાાંન્ટ્ટ આવ્યેથી તેિાાં ખચા પાડવાિો રહેશ.ે
િોંધ – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી પર િેક સાંદભે કે મ્પસ પર જુ દા –જુ દા ચબલલ્ડગોિાાં અંદર તથા બહારિા ભાગે કલરકાિ
કરાવવા ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડર કરવાિાાં આવેલ જે સાંદભે ટે ન્ટ્ડરિા અપલોડ તથા ડાઉિલોડિી છે લ્લી તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૨૧
તેિજ પ્રાયિરી બીડ પરત કરવાિી છે લ્લી તારીખ ૧૬/૦૧/૨૦૨૧ રાખવાિાાં આવી હતી. તેિાાં કુ લ પ પાટીિા જ ટે કિીકલ
બીડ ઓિલાઇિ ભરે લ છે .
૧.ચીન્ટ્િય એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

૨. આર.કે .કાંન્ટ્રકશિ

૩.શ્રી ઉિા કાંન્ટ્રકશિ

૪ બી.બી.પટે લ કાંન્ટ્રકશિ કાંપિી

૫. રઘુવીર કાંન્ટ્રકશિ જેિાાંથી ૩ પાટીએ ટફઝીકલ ડોકયુિન્ટ્ેં ટ નિયત સિયિાાં િોકલાવેલ છે . જેિા િાિ નિચે મુજબ
છે . ૧.ચીન્ટ્િય એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ૨. આર.કે .કાંન્ટ્રકશિ૩.શ્રી ઉિા કાંન્ટ્રકશિ
ઉપરોકત ૩ પાટીિા પ્રાયિરી બીડ ત્રણ અનધકારીઓિી હાજરીિાાં ખોલવાિાાં આવેલ તેિાાં ચીન્ટ્િય એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ તથા
શ્રી ઉિા કાંન્ટ્રકશિ કવોલીફાઇડ થયેલ તે પાટીિા ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડ ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં કાં મ્પેરીટીવ સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ િીચે
મુજબ છે .
પાટીઓિા િાિ

૧
શ્રી ઉિા કાંન્ટ્રકશિ

૨
ચીન્ટ્િય એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

અંદાજીત રકિ

77,66,100.00

77,66,100.00

ઉંચા / િીચા

43.99% Below

39.58% Below

43,49,793.00

46,92,278.00

ઉપરોકત ફાયિાન્ટ્સીયલ ચબડ ચકાસતા શ્રી ઉિા કાંન્ટ્રકશિિા ભાવ ૪૩.૯૯ ટકા સૌથી લોએસ્ટ રુ ા.43,49,793.00 છે . જે
આવેલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રીિા કાયાિે બહાલી આપવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , જુદા –જુદા લબલ્ડિંગોમાાં અંદર િથા બહારના ભાગે કલર કામ કરવા માર્ે આવેલ ર્ે ન્ટ્ડર માંજુર
કર્ાકના માન.કુ લપતિશ્રીના કાર્કને બહાલી આપવી િથા તસન્ટ્ડીકે ર્ને માંજુર કરવા ભલામણ કરવી. ’’
૭

બાબત – કેમ્પસ પર આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિી ફરતે ઓિાાિેંન્ટ્ટલ ફેન્ટ્સીંગ િાટે આવેલ ટેન્ટ્ડર િાંજુર કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રીિા કાયાિે બહાલી
આપવા બાબત.
કાિનુાં િાિ - આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિી ફરતે ઓિાાિેંન્ટ્ટલ ફેન્ટ્સીંગનુાં કાિ.
ટેન્ટ્ડરિી લોએસ્ટ રકિ – ૬,૨૪,૯૮૮.૦૦
ખચાિો બજેટ હેડ – રસ્તા અિે િકાિ નિભાવ
િોંધ – સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી આવેલ આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિી ફરતે ઓિાાિેંન્ટ્ટલ ફેંન્ટ્સીંગ કરવા િાટે ઓિલાઇિ રી-ટેન્ટ્ડર તા.૧૬/૧૧/૨૦૨૦િા
રોજ અપલોડ કરવાિાાં આવેલ જે ઓિલાઇિ ટેન્ટ્ડર પ્રક્રીયા બાદ ૬ પાટીિા ટેકિીકલ બીડ સિયસર આવેલ છે . તા.૨૪/૧૨/૨૦૨૦િા રોજ
૬ પાટીિા ઓિલાઇિ ટેકિીકલ બીડ ખોલવાિાાં આવેલ છે . ઉપરોકત બાબતે ૬ પાટીઓ ધ્વારા ઓિલાઇિ સબિીટ કરવાિાાં આવેલ છે .
ડોકયુિેંન્ટ્ટિી ઓિલાઇિ પ્રાથનિક ચકાસણી કરતા આવેલ ૬ પાટીઓ ટેન્ટ્ડરિી સુચવેલ નપ્રકવોલીઇકેશિી શરતોનુાં પુતાતા કરે છે . તે ત્રણ
પાટીઓ અનુક્રિે નસધ્ધ્ધ નવિાયક કાંન્ટ્રકશિ, પટેલ શુભિ પ્રનવણભાઇ, જે.એસ.એસ.ડેવલોપસા છે .
ઉપરોકત બાબતે એક પાટી કોિાકા એજન્ટ્સી ધ્વારા ઓિલાઇિ ટેકિીકલ બીડિાાં ઇ.એિ.ડી.િો સિાવેશ થતો િથી. આદે શ અનુસાર યોગ્ય
ચકાસણી કરવા િાટે પાટી ધ્વારા સબનિટ કરવાિાાં આવેલ ટફઝીકલ ડોકયુિેંટ ઓપિ કરે લ છે . જેિાાં ઇ.એિ.ડી.િો સિાવેશ છે . જેથી
કવોલીફાઇડ કરવાિાાં આવેલ છે .ઉપરોકત તિાિ બાબતે ઓિલાઇિ ઓપિ કરવાિાાં આવેલ ટેકિીકલ બીડિે િાન્ટ્ય ગણતા ચાર પાટીઓ
કવોલીફાઇડ થયેલ છે . જેથી ઉપરોકત ૪ પાટીિા ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડ તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦િા રોજ ઓપિ કરવાિાાં આવેલ છે . જેનુાં

ઓિલાઇિ ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડનુાં સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ િીચે મુજબ છે .

ક્રિ

પાટીનુાં િાિ

કાિિી રકિ (૧)

ઉંચા/િીચા ટકા

રકિ રુ ા.(ર)

રકિ રુ ા.(૧-૨)

૧

જે.એસ.એસ.ડેવલોપસા

૬,૮૦,૦૦૦.૦૦

૮.૯૦ િીચા

૫૫,૦૧૨.૦૦

૬,૨૪,૯૮૮.૦૦

૨

પટે લ શુભિ પ્રનવણભાઇ

૬,૮૦,૦૦૦.૦૦

૪.૫૩ િીચા

૩૦,૮૦૪.૦૦

૬,૪૯,૧૯૬.૦૦

૩

નસધ્ધ્ધ નવિાયક કાંન્ટ્સ્રકશિ

૬,૮૦,૦૦૦.૦૦

૫.૪૨ ઉંચા

૩૬,૮૫૨.૦૦

૭,૧૬,૮૫૬.૦૦

૪

કોિાકા એજન્ટ્સી

૬,૮૦,૦૦૦.૦૦

૭.૯૪ ઉંચા

૫૩,૯૯૨.૦૦

૭,૩૩,૯૯૨.૦૦

ઉપરોકત સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ મુજબ ક્રિ િાં. ૧ જે.એસ.એસ.ડેવલોપસાિા ભાવો ૮.૦૯ % સૌથી િીચા આવેલ છે . ઉપરોકત નવગતે
આંકડાશાસ્ત્ર ભવિિી ફરતે ઓિાાિન્ટ્ેં ટલ ફેન્ટ્સીંગિા કાિિા ભાવો િાંજુર કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રી િા કાયાિે બહાલી આપવા
બાબત.

’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , આંકડાશાસ્ત્ર ભવનની ફરિે ઓનાક મેંન્ટ્ર્લ ફેન્ટ્સીંગ માર્ે આવેલ ર્ે ન્ટ્ડર માંજુર કર્ાક ના
માન.કુ લપતિશ્રીના કાર્કને બહાલી આપવી િથા તસન્ટ્ડીકેર્ને માંજુર કરવા ભલામણ કરવી. ’’
૮

બાબત – કે મ્પસ પર ન્ટ્યુ ગલ્સા હોસ્ટે લ (ગ્ીિ ચબલલ્ડિંગ)િા આગળિા ભાગિાાં કાંમ્પાઉન્ટ્ડ વોલ કરવા ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર
કરવા બાબત.
કાિનુાં િાિ - ન્ટ્યુ ગલ્સા હોસ્ટે લિા આગળિા ભાગિાાં કાંમ્પાઉન્ટ્ડ વોલનુાં કાિ.
અંદાજીત ખચા – ૧૪,૩૬,૦૦૦.૦૦
બજેટ હેડ – રાજય સરકાર ધ્વારા વર્ા ૨૦૧૬ – ૧૭ િી િવી બાબત અંતગાત ફાળવવાિાાં આવેલ રુ ા.૧.૬૫ કરોડિી ગ્ાાંન્ટ્ટ
ન્ટ્યુ ગલ્સા હોસ્ટે લ (ગ્ીિ ચબલલ્ડિંગ) બાાંધકાિિા હેડ હેઠળ.
િોંધ – કે મ્પસ પર ન્ટ્યુ ગલ્સા હોસ્ટે લ સ્થળ પર આગળિા ભાગિાાં કાં મ્પાઉન્ટ્ડ વોલ સેફટીિે ધ્યિિાાં રાખી કાિગીરી કરાવવાિી
થાય છે . જેિી તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૧િી િોંધ પર િળે લ આદે શ મુજબ પી.એિ.સી ધ્વારા રજૂ કરવાિાાં આવેલ એસ્ટીિેટ મુજબ
(કાંમ્પાઉન્ટ્ડ વોલ, પેવર બ્લોક, સ્રીટલાઇટ) જેિાાં તેિો અંદાજીત ખચા રુ ા.૧૪,૩૬,૦૦૦.૦૦ િો થવા જાય છે . જે આવેલ રાજય
સરકાર ધ્વારા વર્ા ૨૦૧૬-૧૭ િી િવી બાબત અંતગાત ફાળવવાિાાં આવેલ રુ ા.૧.૬૫ કરોડિી ગ્ાાંન્ટ્ટ ન્ટ્યુ ગલ્સા હોસ્ટે લ (ગ્ીિ
ચબલલ્ડિંગ) બાાંધકાિિા હેડ હેઠળ ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , ન્ટ્યુ ગ્સક હોસ્ર્ે લના આગળના ભાગમાાં કાં મ્પાઉન્ટ્ડ વોલ નુાં ર્ે ન્ટ્ડર કરવાની માંજુરી માર્ે
તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.
વધુમાાં કે મ્પસ પર જેર્લી – જેર્લી લબલ્ડિંગના કાં મ્પાઉન્ટ્ડ વોલ કરવાની થાર્ છે . અને જે જે ગ્ાાંન્ટ્ર્ હાલ વપરાર્ેલ નથી િે
માર્ે કાં મ્પાઉન્ટ્ડ વોલની પ ફુર્ ફે ન્ટ્સીંગ સાથે દરખાસ્િ આગામી એસ્ર્ે ર્માાં મુકવી. ’’

૯

બાબત –

કે મ્પસ પર કાંન્ટ્રકશિ ઓફ એકસાંન્ટ્ટે શિ બાયોસાયન્ટ્સ લેબિા કાિ િાટે આવેલ ટે ન્ટ્ડર અન્ટ્વયે ચચાા
નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ િોંધ –

કાંન્ટ્રકશિ ઓફ એકસાંન્ટ્ટે શિ બાયોસાયન્ટ્સ લેબનુાં કાિ.

કે મ્પસ પર બાાંધકાિ નવભાગ ધ્વારા કાંન્ટ્રકશિ ઓફ એંકસન્ટ્ટે શિ બાયોસાયન્ટ્સ લેબિા કાિ િાટે ઓિલાઇિ

ટે ન્ટ્ડરિા જાહેરાતિી પ્રટક્રયા કરવાિાાં આવેલ છે .
ઉપરોકત કાિિી ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા ધ્વારા અપલોડ/ડાઉિલોડ કરવાિી છે લ્લી તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ તથા

ટે કિીકલ બીડ પરત િોકલવાિી છે લ્લી તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧ હતી.જેિાાં િીચે મુજબ પાટીઓએ સિય િયાાદાિાાં ટે કિીકલ બીડ
િોકલાવેલ છે . તેિા િાિ િીચે મુજબ છે .
૧. જય કાંન્ટ્રકશિ, રાજકોટ

૨. િાંદ કાંન્ટ્રકશિ, જાિજોધપુર

ઉપરોકત બાબતે બે પાટીિા પ્રાયિરી બીડ આવેલ છે . તો આવેલ બે પાટીિા પ્રાયિરી બીડ સ્વીકારવા કે કે િ તે
અંગે ઓટડિિન્ટ્સિી જોગવાઇ અનુસાર િાિ.કુ લપનતશ્રીિે સતા છે . તો આવેલ ટે ન્ટ્ડર અંગે કાયાવાહી કરવા ચચાા નવચારણા
કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , કાં ન્ટ્રકશન ઓફ એકસાંન્ટ્ર્ે શન બાર્ોસાર્ન્ટ્સ લેબના કામ માર્ે આવેલ બે ર્ે ન્ટ્ડર સ્વીકારવા અને
ખોલવા માર્ે આગળની કાર્કવાહી હાથ ધરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી. ’’
૧૦

બાબત –

કે મ્પસ પર આર.ઓ.પ્લાન્ટ્ટ િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ વધુ ૪િાસ િાટે લાંબાવવા નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ –

આર.ઓ.પ્લાન્ટ્ટ િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટનુાં કાિ.

પાટીનુાં િાિ –

રે ઇિબો રીટિેંન્ટ્ટ

૧િાસિો ખચા –

રુ ા.૬૦,૪૧૬.૬૭ /-

૪િાસિો ખચા –

રુ ા.૨,૪૧,૬૬૬.૬૮/-

બજેટ હેડ –

ફનિિચર ઇકવીપિેંન્ટ્ટ િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સ એન્ટ્ડ રીપેર િા બજેટ હેડ હેઠળ.

િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં આર.ઓ.પ્લાન્ટ્ટ િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ જરુ રી ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા બાદ પાટી રે ઇિબો વોટર

રીટિેંન્ટ્ટિે સોંપવાિાાં આવેલ છે . જેિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૧િા રોજ પુણા થયેલ છે .
ઉકત નવર્ય અન્ટ્વયે કોન્ટ્રાકટ વધુ ૧ વર્ા લાંબાવવા િાટે િોંધ મુકેલ હતી. તેિાાં રી-ટે ન્ટ્ડર કરીયે અિે ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા
પુણા થાય ત્યાાં સુધી જુ િા િાંજુર થયેલ ભાવે અિે શરતોએ કાિ કરવા નિણાય થયેલ છે . જે અંતગાત હાલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કરી
જાહેરાત આપવા િાટે િી પ્રટક્રયા ચાલુ છે . આ બાબતિે ધ્યાિે લેતા હાલ ઉિાળાિો સિય ચાલુ થય જતો હોય ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા
થઇ જરુ રી િાંજુરી બાદ િવો કોન્ટ્રાકટ િાંજુર થાય ત્યાાં સુધી અંદાજીત ૪ િાસ જેવો સિય થાય તેિ છે . આ બાબત િે
અનુલક્ષી જુ િા ટે ન્ટ્ડરિા િાંજુર થયેલ ભાવ

મુજબ ૧ િાસ િાટે િો ખચા રુ ા.૬૦,૪૧૬.૬૭ લેખે કુ લ ૪ િાસ િાટે િો ખચા

રુ ા.૨,૪૧,૬૬૬.૬૮ મુજબિી કાિગીરી જુ િી પાટી રે ઇિબો વોટર રીટિેંન્ટ્ટ પાસે કરાવવા તથા ખચા ’’ ફનિિચર ઇકવીપિેંન્ટ્ટ
િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સ એન્ટ્ડ રીપેર િા હેડ હેઠળ પાડવા િાટે િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , આર.ઓ.પ્લાન્ટ્ર્ મશીનનો વાતષિક કોન્ટ્રાકર્ વધુ ૪માસ માર્ે લાંબાવવા માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને
ભલામણ કરવી. ’’
૧૧

બાબત –

કે મ્પસ પર નવન્ટ્ડો અિે સ્પ્લીટ એ.સી.િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ ૩ િાસ િાટે લાંબાવવા ચચાા નવચારણા
કરી િાંજુર કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ –

નવન્ટ્ડો અિે સ્પ્લીટ એ.સી.િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટનુાં કાિ.

પાટીનુાં િાિ –

નવરાજ ઇલકે રોિીકસ એન્ટ્ડ રે ટરજરે શિ

૧િાસિો ખચા –

રુ ા. ૫૨,૨૩૭.૫૦/-

૩િાસિો ખચા –

રુ ા. ૧,૫૬,૭૧૨.૫૦/-

બજેટ હેડ –

ફનિિચર ઇકવીપિેંન્ટ્ટ િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સ એન્ટ્ડ રીપેર િા બજેટ હેડ હેઠળ.

િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિાાં નવન્ટ્ડો અિે નવન્ટ્ડો અિે સ્પ્લીટ એ.સી. િશીિિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ જરુ રી ટે ન્ટ્ડર

પ્રટક્રયા બાદ પાટી નવરાજ ઇલેકરોિીકસ એન્ટ્ડ રે રીજરે શિિે સોંપવાિાાં આવેલ છે . જેિો વાનર્િક કોન્ટ્રાકટ તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૧
િા રોજ પુણા થયેલ છે . ઉકત નવર્યે હાલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કરી જાહેરાત આપવા િાટે િી પ્રટક્રયા ચાલુ છે . આ બાબતિે ધ્યાિે લેતા

હાલ ઉિાળાિો સિય

ચાલુ થય જતો હોય ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા થઇ જરુ રી િાંજુરી બાદ િવો કોન્ટ્રાકટ િાંજુર થાય ત્યાાં સુધી

અંદાજીત ૩િાસ જેવો સિય થાય તેિ છે . આ બાબતિે અનુલક્ષી જુ િા ટે ન્ટ્ડરિા િાંજુર થયેલ ભાવ મુજબ ૧ િાસ િાટે િો ખચા
રુ ા.૫૨,૨૩૭.૫૦ લેખે કુ લ ૩ િાસ િાટે િો ખચા રુ ા.૧,૫૬,૭૧૨.૫૦ મુજબિી કાિગીરી જુ િી પાટી નવરાજ ઇેકરોિીકસ એન્ટ્ડ
રે રીજરે શિ પાસે કરાવીયે તથા ખચા ’’ ફનિિચર

ઇકવીપિેંન્ટ્ટ િેન્ટ્ટે િન્ટ્સ એન્ટ્ડ રીપેર ’’ િા િા હેડ હેઠળ પાડવા િાટે ચચાા

નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , તવન્ટ્ડો અને સ્પ્લીર્ એ.સી.મશીનનો વાતષિક કોન્ટ્રાકર્ ૩ માસ માર્ે લાંબાવવા ના માંજુર કરવા
તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી, સત્વરે ર્ે ન્ટ્ડર બહાર પાડવુ.ાં ’’
૧૨

બાબત -

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી ખાતેિી િગર-િાંદિવિ યોજિા પ્લાન્ટ્ટે શિ વર્ા ર૦૦૭-૦૮ હેકટર ૪૦ તથા ર૦૦૮૦૯ િા કુ લ ૬૦ હેકટર ર૦ર૦ – ર૧ વર્ાિાાં પ્લાન્ટ્ટે શિ જાળવણી અિે નિભાવણી કરવાિાાં ખચા અંગે ચચાા
નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત તેિજ જુ લાઇ ર૦ર૦ િાટે કાિગીરીિો ખચા િાંજુર કયાા અંગેિા
િાિ.કુ લપનતશ્રીિા કાયાિે બહાલી આપવા બાબત.

કાિનુાં િાિ -

િગર – િાંદિવિ યોજિા અંતગાત પ્લાન્ટ્ટે શિિી વાનર્િક જાળવણી અિે નિભાવણી.

અંદાજીત ખચા -

રુ ા.૧૪,૩૨,૪૩૦/-

ખચાિો હેડ -

ખચા યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ હેડ હેઠળ પાડવાિો રહેશ.ે

િોંધ -

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી ખાતેિી િગર-િાંદિવિ યોજિા હેઠળ થયેલ વાવેતર વર્ા ૨૦૦૭ -૦૮ હેકટર ૪૦ તથા વર્ા
૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ૨૦ આિ કુ લ ૬૦ હેકટસા વાવેતરિી જાળવણી અંગેિી થતી કાિગીરીિો સિય ગાળો
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ તી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધીિો રહે છે .
ઉકત વાવેતરિી જાળવણી વધુ એક વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ િાટે ખચા રુ ા.૩૪,૩૭,૮૩૭.૦૦ િી િાંજુરી આગાિી એસ્ટે ટ

કિીટીિાાં રજૂ કરવાિા આદે શ થયેલ હતા. જેથી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ િી એસ્ટે ટ કનિટીિાાં આ બાબત રજૂ કરે લ હતી. જેિાાં
િીચે મુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
’’સૌ.યુતન ખાિેની નગર નાંદનવન ર્ોજના અંદાજે ૬૦ હેકર્રમાાં પ્લાન્ટ્ર્ે શનની વાતષિક જાળવણીની અને તનભાવણી
અંગે નાર્બ વનસાંરક્ષકશ્રી સામાજીક વનીકરણ તવભાગ ધ્વારા વષક ૨૦૨૦-૨૧ આકામગીરી િા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી
િા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી રુા.૩૪,૩૭,૮૩૭ /- નો એસ્ર્ીમેર્ વ ૃક્ષોની સાંખ્ર્ા, રોપાઓની સાંખ્ર્ા અને િેની જાળવણી, ઝાડની
આયુષ્ર્ કે ર્લી છે , કે ર્લા ઝાડ હર્ાિ છે , નવા કે ર્લા ઝાડ વાવવાના વગે રે બાબિો હાલની સ્સ્થતિ ધ્ર્ાને લઇ રીવાર્ઝડ કરી
ફરીથી રજૂ કરવા દરખાસ્િ માંગાવવી. આથી વધુમાાં ઠરાવવામાાં આવે છે કે જુલાઇ – ૨૦૨૦ માર્ે નો ખર્ક રુા.૨,૮૬,૪૮૬/એસ્ર્ે ર્ કમીર્ીની અને તસન્ટ્ડીકે ર્ કમીર્ીની બહાલીની અપેક્ષા એ માંજુર કર્ાકના માન.કુ લપતિશ્રીના કાર્કને બહાલી આપવી. ’’
આ બાબતે તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦િી એસ્ટે ટ કિીટીિી અિે તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦િી નસન્ટ્ડીકે ટ કનિટીિાાં જુ લાઇ િાસિો
ખચા િાંજુર કરવાિાાં આવેલ છે . આ અંગે ઓગસ્ટ થી ટડસેમ્બરિી કાિગીરી પુણા કરે લ છે . જેથી આ કાિગીરીનુાં
રુ ા.૧૪,૩૨,૪૩૦/- નુાં ચુકવણુાં ફોરે સ્ટ નવભાગિે કરવા િાટે ચચાા નવચારણા કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , નગર નાંદનવન ર્ોજના હેઠળનો જુલાઇ – ૨૦૨૦ નો ખર્ક રુા.૨,૮૬,૪૮૬.૦૦ માંજુર કર્ાકના
માન.કુ લપતિશ્રીનાાં કાર્કને બહાલી આપવી િથા ઓગસ્ર્ ૨૦૨૦ થી ડડસેમ્બર – ૨૦૨૦ સુધી થર્ેલ આ કામગીરીનો ખર્ક રુા.
૧૪,૩૨,૪૩૦.૦૦ માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.
અગાઉ એસ્ર્ીમેર્ આવી ગર્ેલ છે લબલ ની રકમ ચુકવવાની માંજુરી માર્ે તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’
૧૩

બાબત –

કે મ્પસ પર આવેલ તિાિ સી.સી.રોડ તથા રોડ સાઇડિા સફાઇિા રે ઇટ કોન્ટ્રાકટ કરવાિા કાિ િાટે
આવેલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કરવા ચચાા નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ -

કે મ્પસ પર આવેલ તિાિ સી.સી.રોડ તથા રોડ સાઇડિા સફાઇિા રે ઇટ કોન્ટ્રાકટનુાં કાિ.

પાટીનુાં િાિ –

હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ, રાજકોટ

ટે ન્ટ્ડરિી રકિ –

રુ ા. રુ ા.773800.00

બજેટ હેડ –

રસ્તા અિે િકાિ નિભાવ િા હેડ હેઠળ.

િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર સી.સી.રોડ તથા રોડ સાઇડિી સફાઇિા રે ઇટ કોન્ટ્રાકટ કરવા િાટે િી

કાિગીરી ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડર કરવાિાાં આવેલ જે સાંદભે ટે ન્ટ્ડરિા અપલોડિી તારીખ ૨૦/૦૧/૨૦૨૧ અિે ડાઉિલોડિી છે લ્લી
તારીખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ રાખવાિાાં આવી હતી. તથા ટે ન્ટ્ડરિા ટે ક્નિકલ બીડ પરત કરવાિી છે લ્લી તારીખ ૧૬/૦૨/૨૦૨૧
રાખવાિાાં આવી હતી. તેિાાં િીચે મુજબ પાટીઓએ નિયતસિયિાાં ટે કનિકલબીડ િોકલાવેલ છે .
૧. ઓિ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ ૨. જી.ડી.અજિેરા ૩. હાનસિંલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ ૪. રનવ એસોનસયેટ ૫. ધિેન્ટ્ર આર.સોલાંકી
ઉપરોકત પાટીનુાં પ્રાયિરી બીડ ત્રણ સક્ષિ અનધકારીઓિી હાજરીિાાં ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં નુાં કાંમ્પેરીટીવ િીચે મુજબ છે .
ક્રિ

પાટીઓિાિાિ

અનુભવ

પાિકાડા

ભાગીદારી

બાાંહધ
ે રી

િાં.

દસ્તાવેજ

પત્રક ૩૦૦

ઇ.એિ.ડી

ટે ન્ટ્ડર

જી.એસ.ટી

રીિાકા સ

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ છે .

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ િથી.

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ છે .

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ છે .

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ િથી. (પુરતો

ટફ

રુ ા.િા
સ્ટે મ્પ પેપર
પર
૧
૨
૩

ઓિ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ
જી.ડી.અજિેરા
હાંનસલ

જોડેલ
છે .

છે .

જોડેલ

જોડેલ

િથી.

િથી.

જોડેલ છે .

જોડેલ

એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ
૪

જોડેલ

પ્રોપરાઇટર
પ્રોપરાઇટર
પ્રોપરાઇટર

જોડેલ છે .

જોડેલ

જોડેલ

છે .

છે .

જોડેલ

જોડેલ

જોડેલ

િથી.

છે .

છે .

જોડેલ છે .

જોડેલ

જોડેલ

છે .

છે .

જોડેલ

જોડેલ

છે .

છે .

જોડેલ

જોડેલ

જોડેલ

િથી.

છે .

છે .

છે .

રનવ એસોનસયેટ

જોડેલ છે .

જોડેલ

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ છે .

છે .
૫

ધિેન્ટ્ર

જોડેલ

જોડેલ

આર.સોલાંકી

િથી.

છે .

પ્રોપરાઇટર

અનુભવ દશાાવેલ િથી.)
(૩૦૦ િા બદલે ૧૦૦ રુ ા.િો
સ્ટે મ્પ પેપર આપેલ છે .)

ઉપરોકત

ટે કનિકલ બીડ નુાં કાંમ્પેરીટીવ સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ જોતા પાટી ક્રિ િાં.ર તથા ક્રિ િાં.પ ટડસ્કવોલીફાઇડ થયેલ છે .

તેિજ અન્ટ્ય પાટી કવોલીફાઇડ થયેલ છે . કવોલીફાઇડ થયેલ પાટીિા ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડ ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં કાંમ્પેરીટીવ
સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ િીચે મુજબ છે .
પાટીઓિા િાિ

૧

ર

હન્ટ્સીંલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

ઓિ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

૩
રનવ એસોનસયેટ

Par Day Rate

2120.00

5050.00

4963.00

Total or Year

773800.00

1843250.00

1811495.00

773800.00

1843250.00

1811495.00

Incl.of all Texes
ઉંચા /િીચા
TOTAL RS.

ઉપરોકત ફાઈિાન્ટ્સીયલ ચબડ ચકાસતા હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝિા ભાવ રુ ા.773800.00 સૌથી લોએસ્ટ છે . એલ ૧િે
િેગોશીયેશિ િાટે બોલાવી સોંગાંધિામુ રજૂ કરવા જણાવેલ છે . અિે હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝિે તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ િા રોજ
સોગાંધિામુ રજૂ કરે લ છે , જે (શરતોિે આનધિ ) આવેલ ટે ન્ટ્ડર ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , િમામ સી.સી.રોડ િથા રોડ સાઇડના સફાઇના રે ઇર્ કોન્ટ્રાકર્ કરવાના કામ માર્ે આવેલ
ર્ે ન્ટ્ડર માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’

૧૪

બાબત –

કે મ્પસ પર આવેલ મુખ્ય વહીવટી િકાિ, આજુ બાજુ િો એરીયા, પરીક્ષા નવભાગ, કે મ્પ્સ પ્લાઝા, આટા
ગેલર
ે ી, જિરલ ટોઇલેટ બ્લોક, લાઇબ્રેરી, સ્પોટા સ કોમ્પ્લેક્ષ,હેલ્થ સેન્ટ્ટર, ગેસ્ટહાઉસ, કન્ટ્વેન્ટ્શિ સેન્ટ્ટરિા
સફાઇિા રે ઇટ કોન્ટ્રાકટ કરવાિા કાિ િાટે આવેલ ટે ન્ટ્ડર િાંજુર કરવા ચચાા નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ -

કે મ્પસ પર આવેલ મુખ્ય વહીવટી િકાિ, આજુ બાજુ િો એરીયા, પરીક્ષા નવભાગ, કે મ્પ્સ પ્લાઝા, આટા
ગેલર
ે ી, જિરલ ટોઇલેટ બ્લોક, લાઇબ્રેરી, સ્પોટા સ કોમ્પ્લેક્ષ,હેલ્થ સેન્ટ્ટર, ગેસ્ટહાઉસ, કન્ટ્વેન્ટ્શિ સેન્ટ્ટરિા
સફાઇિા રે ઇટ કોન્ટ્રાકટ નુાં કાિ.

પાટીનુાં િાિ –

હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ, રાજકોટ

લોએસ્ટ રકિ –

રુ ા.1155225.00

બજેટ હેડ –

મુખ્ય વહીવટી ચબલલ્ડિંગ સફાઇ િા હેડ હેઠળ.

િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર મુખ્ય વહીવટી િકાિ, આજુ બાજુ િો એરીયા, પરીક્ષા નવભાગ, કે મ્પ્સ

પ્લાઝા, આટા ગેલર
ે ી, જિરલ ટોઇલેટ બ્લોક, લાઇબ્રેરી, સ્પોટા સ કોમ્પ્લેક્ષ,હેલ્થ સેન્ટ્ટર, ગેસ્ટહાઉસ, કન્ટ્વેન્ટ્શિ સેન્ટ્ટરિા રે ઇટ
કોન્ટ્રાકટ કરવા િાટે િી કાિગીરી ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડર કરવાિાાં આવેલ જે સાંદભે ટે ન્ટ્ડરિા અપલોડિી તારીખ ૨૦/૦૧/૨૦૨૧
અિે ડાઉિલોડિી છે લ્લી તારીખ ૦૯/૦૨/૨૦૨૧ રાખવાિાાં આવી હતી. તથા ટે ન્ટ્ડરિા ટે ક્નિકલ બીડ પરત કરવાિી છે લ્લી
તારીખ ૧૬/૦૨/૨૦૨૧ રાખવાિાાં આવી હતી. તેિાાં િીચે મુજબ પાટીઓએ નિયતસિયિાાં ટે કનિકલબીડ િોકલાવેલ છે .
૧. ઓિ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ ૨. જી.ડી.અજિેરા ૩. હાનસિંલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ ૪. રનવ એસોનસયેટ ૫. ધિેન્ટ્ર આર.સોલાંકી
ઉપરોકત પાટીનુાં પ્રાયિરી બીડ ત્રણ સક્ષિ અનધકારીઓિી હાજરીિાાં ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં નુાં કાંમ્પેરીટીવ િીચે મુજબ છે .

ક્રિ

પાટીઓિાિાિ

અનુભવ

પાિકાડા િાં.

ભાગીદારી

બાાંહધ
ે રી પત્રક

દસ્તાવેજ

૩૦૦

રુ ા.િા

સ્ટે મ્પ

પેપર

ઇ.એિ.ડી

ટે ન્ટ્ડર ટફ

જી.એસ.ટી

રીિાકા સ

જોડેલ છે .

જોડેલ

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ

પર
૧
૨

ઓિ

જોડેલ

એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

છે .

જી.ડી.અજિેરા

જોડેલ િથી.

જોડેલ છે .

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ છે .

છે .
જોડેલ િથી.

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ િથી.

જોડેલ છે .

જોડેલ

છે .
જોડેલ છે .

છે .
૩

હાંનસલ

જોડેલ છે .

જોડેલ છે .

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ છે .

જોડેલ છે .

એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ
૪

રનવ એસોનસયેટ

જોડેલ

િથી.
જોડેલ છે .

છે .
જોડેલ છે .

જોડેલ છે .

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ છે .

જોડેલ છે .

જોડેલ

ધિેન્ટ્ર
આર.સોલાંકી

જોડેલ િથી.

જોડેલ છે .

પ્રોપરાઇટર

જોડેલ િથી.

જોડેલ છે .

જોડેલ
છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ
છે .

જોડેલ છે .

છે .
૫

કવોલીફાઇડ થયેલ

કવોલીફાઇડ થયેલ
છે .

જોડેલ છે .

કવોલીફાઇડ થયેલ
િથી.

(પુરતો

અનુભવ

દશાાવેલ

િથી.)
(૩૦૦

િા

બદલે

૧૦૦ રુ ા.િો સ્ટે મ્પ
પેપર આપેલ છે .)

ઉપરોકત ટે કનિકલ બીડ નુાં કાંમ્પેરીટીવ સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ જોતા પાટી ક્રિ િાં.ર તથા ક્રિ િાં.પ ટડસ્કવોલીફાઇડ થયેલ છે . તેિજ અન્ટ્ય
પાટી કવોલીફાઇડ થયેલ છે . કવોલીફાઇડ થયેલ પાટીિા ફાયિાન્ટ્સીયલ બીડ ખોલવાિાાં આવેલ તેન ુાં કાંમ્પેરીટીવ સ્ટૈં ટિેંન્ટ્ટ
િીચે મુજબ છે .

પાટીઓિા િાિ
Par Day Rate

૧

ર

૩

હન્ટ્સીંલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

ઓિ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝ

રનવ એસોનસયેટ

3165.00

7570.00

7444.00

1155225.00

2763050.00

2717060.00

1155225.00

2763050.00

2717060.00

Total For Year Incl.of all
Texes
ઉંચા /િીચા
TOTAL RS.

ઉપરોકત ફાઈિાન્ટ્સીયલ ચબડ ચકાસતા હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝિા ભાવ રુ ા.1155225.00 સૌથી લોએસ્ટ છે . એલ
૧િે િેગોશીયેશિ િાટે બોલાવી સોંગાંધિામુ રજૂ કરવા જણાવેલ છે . અિે હાંન્ટ્સીલ એન્ટ્ટરપ્રાઇઝિે તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૧ િા
રોજ સોગાંધિામુ રજૂ કરે લ છે , જે (શરતોિે આનધિ ) આવેલ ટે ન્ટ્ડર ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , મુખ્ર્ વહીવર્ી મકાન, આજુબાજુનો એરીર્ા, પરીક્ષા તવભાગ, કે મ્પ્સ પ્લાઝા, આર્ક ગે લેરી,
જનરલ ર્ોઇલેર્ બ્લોક, લાઇબ્રેરી, સ્પોર્ક સ કોમ્પ્લેક્ષ, હે્થ સેન્ટ્ર્ર, ગે સ્ર્હાઉસ, કન્ટ્વેન્ટ્શન સેન્ટ્ર્રના સફાઇના રે ઇર્ કોન્ટ્રાકર્
કરવાના કામ માર્ે આવેલ ર્ે ન્ટ્ડર માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’
૧૫

બાબત:-

આરોગ્ય કે ન્ટ્રિા એક્ષટે ન્ટ્શિ િાટે િા બાાંધકાિિી કાિગીરી િાટે િો ડીટે ઇલ પ્લાિ અિે ટડટે ઇલ એસ્ટીિેટ
િાંજુર કરવા નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ:-

આરોગ્ય કે ન્ટ્રિા એક્ષટે ન્ટ્શિ િાટે ન ુાં બાાંધકાિ.

અંદાજીત રકિ -

રુ ા.પ૩,પ૩,૧૦૦.૦૦

ખચાિો હેડ :-

રાજય સરકાર રારા વર્ા ર૦૧૮ –ર૦૧૯ હેલ્થ સેન્ટ્ટરિા બાાંધકાિ િાટે િાંજુર કરવાિાાં આવેલ
રુ ા.પ૦,૦૦,૦૦૦/- હેડ હેઠળ તેિજ વધારાિો ખચા રુ ા.૩,પ૩,૧૦૦/- યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ હેડ હેઠળ.

િોંધ:-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવસીટી કે મ્પસિાાં આરોગ્ય કે ન્ટ્રિા એક્ષ્ટે ન્ટ્શિ િાટે િા બાાંધકાિ િાટે આટકિટેનટ તરીકે હાનસતભાઈ

ખોલીયાિે નિિણુકાં કરે લ છે . આ કાિગીરીિા આટકિટેનટ હાનસતભાઈ ખોલીયા દ્વારા ૨૭૩.૦૦ ચો.િી ચબલ્ટ-અપ એરીયાિો
પ્લાિ અિે ડીટે ઈલ એસ્ટીિેટ અંકે રૂ. ૫૩,૫૩,૧૦૦/- િો રજુ કરવાિાાં આવેલ છે .
આ એસ્ટીિેટ આર.એિ.બી.,ડીસ્રીક ટડવીઝિ,રાજકોટ િા S.O.R. ર૦૧પ–૧૬ તથા આર.એિ.બી. ઇલેકરીક
ટડનવઝિિા S.O.R. ર૦૧ર-ર૦૧૩ મુજબ તૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે . તેિજ જે આઇટિો S.O.R.િાાં િથી તેવી આઇટિોિા
રે ઇટ એિાલીસીસ િાકે ટ રે ઇટ તેિજ S.O.R. િે ધ્યાિિાાં લઇ તૈયાર કરે લ છે . સાિેલ ડોક્યુિેન્ટ્ટશિાાં પ્લાિ, ચારે ય બાજુ ઓિા
એલીવેશિ, સેનશિસ, સ્રનચરલ ડ્રોઈંગ, ૩D ઈિેજ, વટકિંગ ડ્રોઈંગ જેનુ પ્રાથનિક ધોરણે સબાંનધત પ્રોજેનટિા બાાંધકાિ
નવભાગિા સીવીલ સુપરવાઈઝર દ્વારા ચકાસણી કરવાિા આવેલ છે . આ બાબત તા. ૨૧/૧૦/૨૦૨૦િી એસ્ટે ટ કિીટીિી
સભાિાાં આઇટિિાં.૧૭ થી રજૂ કરવાિાાં આવેલ હતી. જેિાાં િીચે મુજબ ઠરાવ થયેલ હતો.
’’આથી ઠરાવવાિાાં આવે છે કે , આ પ્રોજેકટિાાં એકસપાટ સભ્યશ્રી શ્રી દે વાાંગભાઇ પારે ખિા સુચવેલ સુધારા પ્લાિ
એસ્ટીિેટિાાં સાિેલ કરવા તેિજ ટડટે ઇલ પ્લાિ અિે એસ્ટીિેટ સબાંનધત આકીટે ક સાથે ચચાા નવચારણા કરવા આગાિી
તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦િા રોજ એસ્ટે ટ કનિટીિા સભ્યોિી એક બેઠકનુાં આયોજિ કરવુાં અિે ત્યારબાદ આગાિી એસ્ટે ટ કિીટીિાાં
રજૂ કરવુ.’’
ાં
પ્રોજેનટ અંગેિો ખચા રાજ્ય સરકાર દ્વારા વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ હેલ્થ સેન્ટ્ટરિા બાાંધકાિ િાટે િાંજુર કરવાિા આવેલ રૂ.

૫૦,૦૦,૦૦૦/- િાથી પડવાિો રહેશ.ે તેિજ વધારાિો ખચા રૂ. ૩,૫૩,૧૦૦/- . યુનિવસીટી નવકાસ ફાંડ હેઠળ પડવાિો રહે. જે
ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , આરોગ્ર્ કે ન્ટ્રના એક્ષર્ે ન્ટ્શન માર્ે ના બાાંધકામની કામગીરી માર્ે નો ડીર્ે ઇલ પ્લાન અને ડડર્ે ઇલ
એસ્ર્ીમેર્ માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’
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નવભાગનુાં િાિ :

શારીટરક નશક્ષણ નવભાગ તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૦
િીચેિી બાબત આગાિી િળિાર એસ્ટે ટિી સભાિાાં કાિકાજિી યાદીિાાં સાિેલ કરવા િાંજુરી આપશોજી.

બાબત :-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર આવેલ સ્પોર્ટા સ કોમ્પ્લેક્ષિાાં િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સિા વાનર્િક કોન્ટ્રાનટિા ટે ન્ટ્ડર પરત્વે

ચચાા નવચારણા કરી નિણાય કરવા બાબત.
િોંધ :-

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કે મ્પસ પર આવેલ સ્પોર્ટા સ કોમ્પ્લેક્ષ િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સિા સિે ૨૦૨૦-૨૧ િા વર્ા િાટે

વાનર્િક કોન્ટ્રાનટ િાટે વતાિાિ પત્રોિાાં જાહેરાત આપીિે ઓિલાઈિ ભાવો િાંગાવતા ફાયિાક્ન્ટ્સયલ બીડ ખોલવાિાાં આવેલ
હતા જેિાાં સૌથી ઓછાિાાં ઓછા ભાવો ચાંદુભાઈ રાજાભાઈ િાલટકયા – ગાિ : ઈશ્વરીયા, તાલુકો : પડધરી, જજલ્લો : રાજકોટિી
પાટીિા ભાવ રૂ.૦૮,૯૬,૯૮૭/- (અંકે રૂ. આઠ લાખ છન્નુ હજાર િવસો છન્નુ) આવેલ છે . જે ચચાા નવચારણા કરી િાંજૂર કરવા
બાબત. આ ખચા ગ્ાઉન્ટ્ડ િેઇન્ટ્ટે િન્ટ્સ હેઠળ પડવાિો રહે છે .
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , સ્પોર્ટક સ કોમ્પ્લેક્ષનાાં મેઇન્ટ્ર્ે નન્ટ્સના વાતષિક કોન્ટ્રાક્ર્ના ર્ે ન્ટ્ડર તનણકર્ લેવા માન.કુ લપતિશ્રી ને
સિા આપવા અને નેગોશીર્ેશન કરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી.’’
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બાબત – કેમ્પસ પર ’’ િગર-િાંદિવિ યોજિા ’’ હેઠળ થયેલ વાવેતર વર્ા ૨૦૦૭-૦૮ હેકટર ૪૦ તથા વર્ા ૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ૨૦ આિ ૬૦
હેકટા સ વાવેતરિી જાળવણી અંગેિી કાિગીરી િાટે રીવાઇઝડ એસ્ટીિેટ ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
કાિનુાં િાિ - કેમ્પસ પર ’’ િગર-િાંદિવિ યોજિા ’’ હેઠળ થયેલ વાવેતર વર્ા ૨૦૦૭-૦૮ હેકટર ૪૦ તથા વર્ા ૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ૨૦ આિ
૬૦ હેકટા સ વાવેતરિી જાળવણી અંગેિી કાિગીરી િાટે રીવાઇઝડ એસ્ટીિેટ
ટોટલ ખચા - રુ ા.૨૨,૭૮,૮૦૫.૦૦
બજેટ હેડ - યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ
િોંધ –

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર ’’ િગર –િાંદિવિ યોજિા ’’ હેઠળ થયેલ વાવેતર વર્ા ૨૦૦૭-૦૮ હેકટર ૪૦ તથા વર્ા

૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ૨૦ આિ કુ લ ૬૦ હેકટા સ વાવેતરિી જાળવણી અંગેિી થતી કાિગીરીિો સિયગાળો તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી
તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધીિો રહે છે .
ઉકત વાવેતરિી જાળવણી વધુ ૧ વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ િાટે ખચા રુ ા.૩૪,૩૭,૮૩૭.૦૦ (અંકે રુ ા.ચોત્રીસ લાખ સાડત્રીસ હજાર આઠસો
સાડત્રીસ પુરા) િી િાંજુરી આગાિી એસ્ટેટ કનિટીિાાં રજૂ કરવાિા આદે શ થયેલ હતા.જેથી તા.૨૧/૧૦/૨૦૨૦ િી એસ્ટેટ કનિટીિાાં આ બાબત
રજૂ કરે લ હતી. જેિાાં િીચે મુજબ ઠરાવ થયેલ છે .
’’ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી ખાતેિી િગર િાંદિવિ યોજિા અંદાજે ૬૦ હેકટરિાાં પ્લાન્ટ્ટેશિિી વાનર્િક જાળવણી અિે િીભાવણી અંગે
િાયબ વિસાંરક્ષકશ્રી સાિાજીક વિીકરણ નવભાગ ધ્વારા વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ આ કાિગીરી તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૦ થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુધી
રુ ા.૩૪, ૩૭, ૮૩૭.૦૦ િો એસ્ટીિેટ વ ૃક્ષોિી સાંખ્યા, રોપાઓિી સાંખ્યા અિે તેિી જાળવણી, ઝાડ િી આયુષ્ટ્ય કેટલી છે , કેટલા ઝાડ હયાત છે ,
િવા કેટલા ઝાડ વાવવાિા વગેરે બાબતો હાલિી ક્સ્થનત ધ્યાિે લઇ રીવાયઝડ કરી ફરીથી રજૂ કરવા દરખાસ્ત િાંગાવવી. આથી વધુિાાં
ઠરાવવાિાાં આવે છે કે જુ લાઇ-૨૦૨૦િાટેિો ખચા રુ ા.૨,૮૬,૪૮૬.૦૦ એસ્ટેટ કનિટીિી અિે નસન્ટ્ડીકેટ કનિટીિી બહાલીિી અપેક્ષા એ િાંજુર
કયાાિા િાિ.કુ લપનતશ્રીિા કાયાિે બહાલી આપવી.’’
ઉપરોકત બાબતે તા.૦૫/૦૨/૨૦૨૧ િા રોજ યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર ’’ િગર – િાંદિવિ યોજિા ’’ હેઠળ થયેલ વાવેતર વર્ા ૨૦૦૭૦૮ હેકટર ૪૦ તથા વર્ા ૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ર૦ આિ કુ લ ૬૦ હેકટા સ વાવેતરિી જાળવણી અંગેિી કાિગીરી િાટે રુ ા.૨૨,૭૮,૮૦૫.૦૦ િો
રે ન્ટ્જ ફોરે સ્ટ ઓટફસરશ્રીિી કચેરી, રે ન્ટ્જ, રાજકોટ (ઉ) િાાંથી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૨૧ િો રીવાયઝડ એસ્ટીિેટ આવી ગયેલ
છે . જેિાાં નવટડિંગ કિ વટકિંગ, ફટીલાઇઝર એન્ટ્ડ કાંન્ટ્ડીશિ સપોટ વોટરીંગ, વોચ એન્ટ્ડ વાડા , દાાંતી ચલાવવાિી, રાાંપ િારવાિી કાિગીરી રોપાિે
પ્રુનિિંગ કરવાિી કાિગીરીિો સિાવેશ થાય છે .

ઉપરોકત કાિગીરીિો ખચા રુ ા.૨૨,૭૮,૮૦૫.૦૦ (અંકે બાવીસ લાખ ઇઠયોતેર હજાર આઠસો પાાંચ) િો િાંજુર કરવા તથા આ ખચા ’’
યુનિવનસિટી નવકાસ ફાંડ ’’ ખાતે ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, ’’ નગર-નાંદનવન ર્ોજના ’’ હેઠળ થર્ેલ વાવેિર વષક ૨૦૦૭-૦૮ હેકર્ર ૪૦ િથા વષક ૨૦૦૮-૦૯ હેઠળ ૨૦
આમ ૬૦ હેકર્ક સ વાવેિરની જાળવણી અંગેની કામગીરી માર્ે રીવાઇઝડ એસ્ર્ીમેર્ માંજુર કરવા તસન્ટ્ડીકેર્ને ભલામણ કરવી.’’

૧૮

બાબત – કેમ્પસ પર પાટકિંગ શેડ બિાવવા િાટેિો રીવાઇઝડ ટડટેઇલ પ્લાિ તથા ટડટેઇલ એસ્ટીિેટ િાંજુર કરી ટેન્ટ્ડર કરવા બાબત.
કાિનુાં િાિ - કેમ્પસ પર પટકિંગ શેડ બિાવવાનુાં કાિ.
એસ્ટીિેટ - રૂ. ૨૯,૭૭,૨૪૫.૦૦
બજેટ હેડ – રાજય સરકારશ્રી ધ્વારા વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ િાાં રુ ા.૩૦.૦૦ લાખ િી પાટકિંગ શેડ િાટે િાંજુર થયેલ ગ્ાાંન્ટ્ટ.
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કેમ્પસ પર પાટકિંગ શેડ િી કાિગીરી િાટે આટકિટેનટ તરીકે અનિલભાઈ વડગાિાિે નિિણ ૂક કરવાિાાં આવેલ. આ કાિ િા
ડીટેઇલ પ્લાિ એલસ્ટિેટ તા.21/10/2020 િી એસ્ટેટ કનિટી તેિજ તા.5/11/2020 િા રોજ નસન્ટ્ડીકેટ કનિટી િાંજૂર થયેલ છે .જેિો ઠરાવ
િીચે મુજબ છે .
સુધારે લ ઠરાવ ક્રિાાંક 13
“ આથી ઠરાવવા માાં આવે છે કે “પાડકિંગ શેડ ની કામગીરી માર્ેનો ડડર્ેઇલ પ્લાન િથા ડડર્ેઇલ એસ્ર્ીમેર્ ખર્ક રૂ.૩૦ લાખ ની
મર્ાકદામાાં માંજૂર કરવા િથા ર્ેન્ટ્ડર કરવુ”ાં
ઉપરોનત કાિગીરી િાટે આટકિટેનટ દ્વ્રારા ટફઝીકલ એજ્યુકેશિ ભવિ , એજ્યુકેશિ ભવિ

, એિ.એફ.ડી.ડી , સોનશયલ વકા , િેિો

સાયન્ટ્સ ભવિ, સી.સી.ડી.સી./યુ.પી.એ.સી ભવિ , િેઇિ ચબલલ્ડિંગ િો ટડટેઇલ એસ્ટીિેટ રૂ.૩૨,૧૦,802=00 િો રજૂ કરવાિાાં આવેલ હતો આ
અંગે નસલન્ટ્ડકેટ કનિટી િા ઠરાવ મુજબ આ કાિગીરી િા ડડર્ેઇલ પ્લાન િથા ડડર્ેઇલ એસ્ર્ીમેર્ ખર્ક રૂ.૩૦ લાખ ની મર્ાકદામાાં માંજૂર કરવામાાં
આવેલ .જેથી તા. 21/1/2021 િા રોજ.જેિાાં ટફઝીકલ એજ્યુકેશિ ભવિ,એજ્યુકેશિ ભવિ , એિ.એફ.ડી.ડી, સોનશયલ વકા , િેિો સાયન્ટ્સ
ભવિ, સી.સી.ડી.સી./યુ.પી.એ.સી ભવિ, િેઇિ ચબલલ્ડિંગ િાથી ક્ાાં ભવિ િાાં પાટકિંગ ઓછા કરી અિે ગ્ાન્ટ્ટિી િયાાદાિાાં 30.00 લાખ િાાં
િોંધ મ ૂકવાિાાં આવેલ જેિાાં આટકિટેનટ િે પ્લાિ એલસ્ટિેટ સુધારવા અિે 30.00 લાખ િી િયાાદા િાાં ટેન્ટ્ડર બિાવવા જાણ કરવા આદે શ
િળે લ.આ અન્ટ્વયે તા 8/3/2021 િા રોજ આટકિટેનટ દ્વારા રૂ.29,77,245=00 િો ટરવાઈઝ એલસ્ટિેટ આપવાિાાં આવેલ છે .જે િીચે મુજબ છે .
ભવિ

ફોરવ્હીલ િી સાંખ્યા

ર્ૂ વ્હીલ

૧) ટફઝીકલ એજ્યુકેશિ ભવિ

4

10

૨) એજ્યુકેશિ ભવિ

4

10

૩) એિ.એફ.ડી.ડી.

3

10

૪) સોનશયલ વકા

4

10

૫) િેિો સાયન્ટ્સ ભવિ

4

10

૬) સી.સી.ડી.સી./યુ.પી.એ.સી ભવિ

4

10

૭) િેઇિ ચબલલ્ડિંગ

11

40

ઉપરોનત કાિગીરી િો એલસ્ટિેટ ગ્ાન્ટ્ટ િી િયાાદા િાાં આવી ગયેલ હોય તેથી આ કાિનુાં ટેન્ટ્ડર કરવા ચચાા નવચારણા કરી િાંજુર
કરવા બાબત.
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે, પાડકિંગ શેડ બનાવવા માર્ેનો રીવાઇઝડ ડડર્ેઇલ પ્લાન િથા ડડર્ેઇલ એસ્ર્ીમેર્ માંજુર કરવો જર્ાાં પાડકિંગની
વ્ર્વસ્થા ન હોર્ ત્ર્ાાં પાકીંગની વ્ર્વસ્થામાાં કરવા માન.કુ લપતિશ્રીને સિા આપવા િથા ર્ેન્ટ્ડર કરવા તસન્ટ્ડીકેર્ને ભલામણ કરવી. ’’

૧૯

બાબત –

કે મ્પસ પર કાંન્ટ્રકશિ ઓફ ટોયલેટ બ્લોક (ટદવ્યાાંગ)િા કાિ િાટે આવેલ ટે ન્ટ્ડર અન્ટ્વયે ચચાા
નવચારણા કરવા બાબત.

કાિનુાં િાિ િોંધ –

કાંન્ટ્રકશિ ઓફ ટોયલેટ બ્લોક (ટદવ્યાાંગ)નુાં કાિ.

કે મ્પસ પર બાાંધકાિ નવભાગ ધ્વારા કાંન્ટ્રકશિ ઓફ ટોયલેટ બ્લોક (ટદવ્યાાંગ)િા કાિ િાટે ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડરિા

જાહેરાતિી પ્રટક્રયા કરવાિાાં આવેલ છે .
ઉપરોકત કાિિી ઓિલાઇિ ટે ન્ટ્ડર પ્રટક્રયા ધ્વારા અપલોડ/ડાઉિલોડ કરવાિી છે લ્લી તા.૨૦/૦૧/૨૦૨૧ તથા

ટે કિીકલ બીડ પરત િોકલવાિી છે લ્લી તા.૨૪/૦૨/૨૦૨૧ હતી.જેિાાં િીચે મુજબ પાટીઓએ સિય િયાાદાિાાં ટે કિીકલ બીડ
િોકલાવેલ છે . તેિા િાિ િીચે મુજબ છે .
૧.નસધ્ધ્ધ નવિાયક કાંન્ટ્રકશિ, રાજકોટ

૨. જે.એસ.એસ.ડેવલોપસા, રાજકોટ

ઉપરોકત બાબતે બે પાટીિા પ્રાયિરી બીડ આવેલ છે તો આવેલ બે પાટીિા પ્રાયિરી બીડ સ્વીકારવા કે કે િ તે .
અંગે ઓટડિિન્ટ્સિી જોગવાઇ અનુસાર િાિકુ લપનતશ્રીિે સતા છે . તો આવેલ ટે ન્ટ્ડર અંગે કાયાવાહી કરવા ચચાા નવચારણા .
કરવા બાબત
’’ આથી ઠરાવવામાાં આવે છે કે , કાં ન્ટ્રકશન ઓફ ર્ોર્લેર્ બ્લોક (ડદવ્ર્ાાંગ)ના કામ માર્ે આવેલ બે ર્ે ન્ટ્ડર સ્વીકારવા અને
ખોલવા માર્ે આગળની કાર્કવાહી હાથ ધરવા તસન્ટ્ડીકે ર્ને ભલામણ કરવી. ’’




િાિ.કુ લપનતશ્રી, િાિ.ઉપકુ લપનતશ્રી તથા સભ્યશ્રીઓ એ જણાવ્યા મુજબ રાજય સરકારશ્રી તેિજ નવનવધ સાંસ્થાઓ
ધ્વારા સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટીિે િળતી નવનવધ કાિોિી ગ્ાાંન્ટ્ટિા કાિો પુણા થઇ ગયા બાદ બચત રહેતી રકિિી
નવગતવાર િાટહતી આગાિી એસ્ટે ટિાાં રજૂ કરવી તેિજ આ બચત રકિિો િહતિ ઉપયોગ થઇ શકે તે પ્રકારિી
વ્યવસ્થા િીકે િીઝિ તૈયાર કરી આગાિી એસ્ટે ટિાાં રજૂ કરવુ.ાં
અંતિાાં અધ્યક્ષશ્રીિો આભાર િાિી સભાિી કાયાવાહી પ ૂણા કરવાિાાં આવી.

િાં.એસ્ટે ટ/ ૩૪ / ર૦ર૧
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી કાયાાલય,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવનસિટી રોડ, રાજકોટ
તા. ૧૭/૦૩/ર૦ર૧

પરિશિષ્ટ
એકેડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં શિન્સડકેટ તા.૨૨/૦૩/૨૦૨૧નાાં આઈટિ વાઈઝ ઠિાવ
૧૧ (૨)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

શ્રી ઉમિર્ાજી પરિવાિ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ-ધ્રોલ સંચાલલત –િરિલા બી.એડ કોલેજ,ધ્રોલ તિફથી

જુન ૨૦૨૧-૨૨ િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ.
ઈલેક્ટીવ -૧ ના એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ, બીઝીનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ)બેન્કીંગ
બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસ.સી. (મુખ્ર્/ગોણ)
િેથેિેરટક્સ,,ફીઝીક્સ, બાર્ોલોજી. કેિેસ્ટ્રી,
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૯-૯-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૦૨-૦૨-૨૧ નો અિેવાલ
તા.૦૯-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક થયેલ છે .

√

૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

√

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √

અને

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

બી.એડ : ૧૧ , બી.બી.એ. : ૫, બી.િી.એ. : ૫,
બી.કોિ : ૨ , બી.એિિી : ૯

જેની નકલ અહેવાલ િાથે િાિેલ છે .

૩

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

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિની જગ્ર્ા આશિે ૧૦ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી ઉશિયાજી પરિવાિ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ –

ધ્રોલ િાંચાણલત, િરહલા બી.એડ. કોલેજ, ધ્રોલ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાિાાં
બી.કોિ.ના શવષયો, ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના

બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને બી.એિિી.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની

1

િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષય નુાં ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં

ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એક કોલેજ હેઠળ એકથી વધુ કાઉન્સિલ તથા નોન કાઉન્સિલ

અંતગયત અભ્યાિક્રિો, શવષયો ચલાવવાિાાં આવતા હોય તેવી કોલેજોએ પ્રત્યેક કાઉન્સિલ અંતગય ત અલગઅલગ આચાયય તેિજ નોન કાઉન્સિલના અભ્યાિક્રિો િાટે એક અલગ આચાયયની શનિણુક
ાં કિવાની િહેિે.
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી, શ્રી ઉશિયાજી પરિવાિ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ-ધ્રોલ

િાંચાણલત –િરહલા બી.એડ કોલેજ,ધ્રોલ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક

કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો, સ્થાશનક
તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયો
તથા ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવી, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના

અભ્યાિક્રિો તથા બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩)

આચાર્યશ્રી શ્રી ભગવતમસિંિજી ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રી િીિામ્બીકા બી.એડ. કોલેજ-િાજકોટના તિફથી

જોડાણ

જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૪-૮-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૯-૦૧-૨૧ નો અિેવાલ તા.૧૯-૧૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક થયેલ છે .
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√

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √ અને
૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

√

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

શેક્ષલણક સ્ટાફ બી.એડ િાં - ૪ , બી.સી.એ.િાં ત્રણનો અને બી.બી.એ.િાં ત્રણનો ભિે લ છે જે
અિેવાલ સાથે સાિેલ િાખેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૬.૨૫ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૩

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે શ્રી ભગવતશિિંહજી ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - શ્રી િીિામ્બીકા

બી.એડ. કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના
અભ્યાિક્રિ અને ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા

મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, શ્રી ભગવતશિિંહજી ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - શ્રી િીિામ્બીકા

બી.એડ. કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની
ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ

િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ

કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને

ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪)

આચાર્યશ્રી

સદભાવના એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત-શ્રી સત્ર્પ્રકાશ કોલેજ ઓફ િેનેજિેન્ટ એન્ડ કોમ્્યુટિ

જોડાણ

સાર્ન્સ, િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે
પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
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વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ
ઈલેકટીવ – એકાઉન્ટીગ,લબઝનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ)તથા બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૫-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧-૦૨-૨૧ નો

અિેવાલ

તા.૧૯-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

૧. આચાયયની શનિણુક કિે લ નથી.

X

૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

√

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √

અને

શૈક્ષલણક સ્ટાફ કુ લ ૬ નો ભિે લ છે જેિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો ૪ ભિે લ છે .અને ૨ એડ
૩
૪
૫

િોક ભિે લ છે જે અિેવાલ સાથે ફોટાવાળી સ્ટાફ પ્રોફાઈલ િજુ કિે લ છે .

સંસ્થા પાસે ૨૦૦૬ થી ૩૫ વર્ય સુધીનુ ં ભાડાકિાિથી જગ્ર્ા છે જેની નકલ સાિેલ િાખેલ
છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૦ ચો.ફૂટ. દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૪

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી

િદભાવના એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત-શ્રી

િત્યપ્રકાિ કોલેજ ઓફ િેનેજિેસટ એસડ કોમ્્યુટિ િાયસિ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની
જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ

ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨,
સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે , આચાયયશ્રી િદભાવના એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત-શ્રી િત્યપ્રકાિ

કોલેજ ઓફ િેનેજિેસટ એસડ કોમ્્યુટિ િાયસિ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ણબઝનેિ િેનેજિેસટ

શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં
તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
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૧૧ (૫)

આચાર્યશ્રી , શ્રી એન.પી.વેકિીર્ા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ - િાજકોટ સંચાલલત - ગ્રેસ કોલેજ-િાજકોટ

જોડાણ

ના

તિફથી

જુ ન ૨૦૨૧ થી િાટે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં

અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ. (વૈ.) એકાઉન્ટ એન્ડ ફાર્નાન્સ,લબઝનેસ િેનેજિેન્ટ, કોમ્પુટિ સાર્ન્સ
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવનયન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ.(આઈ.ડી.)

પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

બી.જે.એિ.સી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિો
કાયદા શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ. બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૯-૯-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૪-૦૧-૨૧ નો અિેવાલ તા.૧૬-૧૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જેિાં જરૂિી સ્ટાફ અને આચાર્યશ્રીની ભિતી કિવાની િિેશે એિ
સ ૂચન કિે લ છે અને જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક કિે લ નથી.

X (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ છે .)

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √
૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

અને

√

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો ૨૮ નો સ્ટાફ ભિે લ છે .
૩
૪
૫

જેની નકલ સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૨૯ સ્ક્રે િ ફીટ દશાયવેલ છે .
કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૫

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી એન.પી.વેકિીયા એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ

ટ્રસ્ટ - િાજકોટ િાંચાણલત - ગ્રેિ કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયો, ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવનયન
શવદ્યાિાખાના બી.એ.(આઈ.ડી.) પદવીના અભ્યાિક્રિ અને બી.જે.એિ.િી. પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ પદવીના અભ્યાિક્રિ અને કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી. પદવીના
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અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તથા નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર

મુજબ B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથીઓનાાં
એસલીસ્ટિેસટની કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે , આચાયયશ્રી, શ્રી એન.પી.વેકિીયા એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ

ટ્રસ્ટ - િાજકોટ િાંચાણલત - ગ્રેિ કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો
તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયો, ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવનયન
શવદ્યાિાખાના બી.એ.(આઈ.ડી.) પદવીના અભ્યાિક્રિ અને બી.જે.એિ.િી. પદવીના અભ્યાિક્રિ,
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬)

આચાર્યશ્રી, શ્રી ઝીંઝુવાડા કેળવણી િંડળ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રી આટય સ કોલેજ - ઝીંઝુવાડા તિફથી જુ ન ૨૦૨0

જોડાણ

થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ
પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ (મુ/ગો)
રિન્દી,અંગ્રેજી,ગુજિાતી,સંસ્કૃ ત,સિાજશાસ્ત્ર,અથયશાસ્ત્ર,િનોમવજ્ઞાન,ભ ૂગોળ,ઈમતિાસ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૯-૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૩-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૩-૦૫-૨૦

તા.૨-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

૧. આચાયયની શનિણુક કિે લ નથી.

X

૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ નથી.

X

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક કિે લ નથી.
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X અને

નો

અિેવાલ

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો ૨ નો સ્ટાફ ભિે લ છે અને ૪ વીઝીટીંગ સ્ટાફ ભિે લ
છે .જેની નકલ સાિેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૨૬૦ ચો.ફૂટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૬

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી ઝીંઝુવાડા કેળવણી િાંડળ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત

- શ્રી આટય િ કોલેજ - ઝીંઝુવાડા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો

અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવશનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયોનુાં
નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧, સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી, શ્રી ઝીંઝુવાડા કેળવણી િાંડળ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - શ્રી

આટય િ કોલેજ - ઝીંઝુવાડા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની

ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ

િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ
કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયોનુાં તા. ૧૫૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ
કિવી.
૧૧ (૭)

આચાર્યશ્રી

શ્રી સૌિાષ્ટ્ટ્ર િાઈટે ક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત- શ્રી ઓિ વી વી આઈ એિ કોલેજ- િોિબી

જોડાણ

તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણણજ્ય શવદ્યા િાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ઈલેકટીવ – એસ.એસપી.િેથ્સ, કોમ્પુટિ સાર્ન્સ,એકાઉન્ટ એન્ડ ફાર્નાન્સ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. ૫દવી ના અભ્ર્ાસક્રિ
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પી.જી.ડી.એ.ના અભ્યાિક્રિ
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. ૫દવી ના અભ્ર્ાસક્રિ
શવનયન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ. (મુખ્ર્ / ગોંણ)
ગુજિાતી,રિન્દી,અગ્રેજી,સંસ્કૃ ત,સિાજશાસ્ત્ર,િનોમવજ્ઞાન,અથયશાસ્ત્ર,ઈમતિાસ,
બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૯-૭-૧૯ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૦-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૨૬-૦૭-૨૦ નો અિેવાલ
તા.૨૧-૧-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક કિે લ નથી.

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે .
છે .)

બી.એડ :

બી.બી.એ. :

િાસયતા

બી.િી.એ., પી.જી.ડી.િી.એ.
બી.એ. :

બી.કોિ :

૪
૫

√ (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ

અને ૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

૩

X (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ છે .)

+

એડ હોક

= કુ લ

+

૩

= ૦૮

૧૨

+

૪

+

૫

૦૭

૧૩

√

+

જેની નકલ અહેવાલ િાથે િાિેલ છે .

૦

૬

૩

= ૧૨

= ૧૦,

= ૧૦

= ૧૩, કોમ્પુ.િાયસિ - ૮

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૨૫ ચો.ફૂટ. દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી િૌિાષ્ટ્ર હાઈટે ક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી

ઓિ વી વી આઈ એિ કોલેજ- િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ

િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના
શવષયો,

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. ૫દવી અને પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિ, શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના બી.એડ. ૫દવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવનયન

શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો, ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
નીચે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧,સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે , આચાયયશ્રી શ્રી િૌિાષ્ટ્ર હાઈટે ક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી

ઓિ. વી. વી. આઈ. એિ. કોલેજ- િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા

સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ

થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના
શવષયો,

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. ૫દવી અને પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિ, શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના બી.એડ. ૫દવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવનયન

શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો, ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૮)

આચાર્યશ્રી, સિપયણ ચેિીટેબલ એજ્યુકેશન િેડીકલ એન્ડ િીસચય ટ્રસ્ટ સંચાલલત - બી.એ.ડાંગિ િોમિર્ોપેથીક

જોડાણ

િેડીકલ કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે કાર્િી જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે
પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
હોશિયોપેથી શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
બી.એચ.એિ.એસ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૭-૧૨-૨૦૨૦ નો અિેવાલ
તા.૧૧/૧૨/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે અને એક વર્ય િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કિે લ છે .

૨

કોલેજને વર્ય : ૨૦૧૯-૨૦ની આયુર્ મવભાગ દ્વાિા િંજુિી િળે લ છે જેની નકલ સાિેલ

૩

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

િાખેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

X

X

X
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૪૦ નો િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભિે લ છે ,જેિાાં ૬ િૈક્ષણણક િાસયતા ધિાવે છે અને ૩૬ િાસયતા
વગિના સ્ટાફ ભિે લ છે .જે અહેવાલિાાં સાિેલ િાખેલ છે .

વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ ના એલ.આઈ.સી.ના અિેવાલ સાથે કોલેજે ફોટાવાળી સ્ટાફ પ્રોફાઈલ
૪

િજુ કિે લ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૯.૪૬ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૬

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િિપયણ ચેિીટેબલ એજ્યુકેિન િેડીકલ એસડ િીિચય

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - બી. એ. ડાાંગિ હોશિયોપેથીક િેડીકલ કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ

9

અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ

હોશિયોપેથી શવદ્યાિાખાના બી.એચ.એિ.એિ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નાિદાિ ગુજિાત હાઇકોટના

તા. ૨૦.૨.૨૦૨૧ના CAVORDER મુજબ તથા કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા
મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧, સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ
આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી, િિપયણ ચેિીટેબલ એજ્યુકેિન િેડીકલ એસડ િીિચય

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - બી. એ. ડાાંગિ હોશિયોપેથીક િેડીકલ કોલેજ-િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની
જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
હોશિયોપેથી શવદ્યાિાખાના બી.એચ.એિ.એિ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની
િિતે

તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય

૧૧ (૯)

આચાર્યશ્રી ધી ચેલેન્જિ એડવેન્ચિ એન્ડ કલ્ચિલ એક્ટીવીટીઝ સંચાલલત – સવોપિી સાર્ન્સ કોલેજ - નવા

જોડાણ

સાડુ ળકા, તા.િોિબી તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા
તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી. (મુખ્ર્/ગૌણ) કેિેસ્ટ્રી, િેથેિેરટક્સ, ફીઝીક્સ,બોટની,બાર્ોટેકનોલોજી,બાર્ો કેિેસ્ટ્રી,િાઈક્રો
બાર્ોલોજી, ઝુલોજી
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ

ઈલેકટીવ :

એકાઉન્ટીગ ,લબઝીનેસ િેનેજિેન્ટ,બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ,કોમ્પુટિ સાર્ન્સ,

નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો અિેવાલ તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦નો અિેવાલ
તા.૧/૧૨/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X
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કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે . ૧૨ નો િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભિે લ છે . જે
અહેવાલિાાં સાિેલ િાખેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .જે અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૪૫ સ્કે.ફીટ દશાયવેલ છે .
કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૦૯
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ધી ચેલેસજિ એડવેસચિ એસડ કલ્ચિલ એક્ટીવીટીઝ

ઠિાવ :

િાંચાણલત – િવોપિી િાયસિ કોલેજ - નવા િાડુળકા,તા.િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ
અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુયક્ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયો અને વાણણજય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા
મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧, સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી ધી ચેલેસજિ એડવેસચિ એસડ કલ્ચિલ એક્ટીવીટીઝ

િાંચાણલત – િવોપિી િાયસિ કોલેજ - નવા િાડુળકા, તા.િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ

અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ
જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન
શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયો અને વાણણજય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ
કિવી.
૧૧ (૧૦)

આચાર્યશ્રી, શાંતાબા િેડીકલ કોલેજ - અિિે લી તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે વધાિાના

જોડાણ

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેના સ્થામનક તપાસ સમિમતના અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.

જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (વધાિાનુાં જોડાણ)
ત ૃતીર્ વર્ય એિ.બી.બી.એસ.ના અભ્ર્ાસક્રિ

11

નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીનો ૨૭-૧૨-૨૦૨૦ નો અિેવાલ તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૦
નાં િોજ િળે લ છે . વધાિાનુાં જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
જણાવેલ છે .) તેિજ

X
X

X

(પ્રરક્રર્ા ચાલુ છે તેિ કોલેજે અિેવાલિાં

કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

કોલેજે

૯૭ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભિે લ છે .િે ગ્યુલિ સ્ટાફ ભિતી પ્રરક્રયા િાટે જાહેિાત આપેલ છે
૩
૪
૫

અને પ્રરક્રયા ચાલુ છે તેિ દિાય વેલ છે .જે અિેવાલિાં સાિેલ િાખેલ છે .
સંસ્થા પાસે લોંગ લીઝ પિ જગ્ર્ા છે . અિેવાલિાં નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજે સી.સી.ટી,વી. કે િેિા િે કોરડિંગ ફેસેલીટી સાથે ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૦
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િાાંતાબા િેડીકલ કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન –

ઠિાવ :

૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના ત ૃતીય વષય એિ.બી.બી.એિ.ના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની
િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે , આચાયયશ્રી, િાાંતાબા િેડીકલ કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન –

૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની

ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ
મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી

ઉપયુક્ય ત જોડાણની

શવદ્યાિાખાના ત ૃતીય વષય એિ.બી.બી.એિ.ના અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
વધાિાનુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૧)

આચાર્યશ્રી, સંજર્ િાજ્ર્ગુરુ સાર્ન્સ કોલેજ-િડિતીર્ા (બેડી) િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે

જોડાણ

ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા
બાબત.
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જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એિિી (મુખ્ય/ગોણ)
કેિેસ્ટ્રી, ફીઝીક્સ, િેથ્સ, િાઈક્રો બાર્ોલોજી, બોટની
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૬/૧/૨૦૨૧નો અિેવાલ
તા.૮/૧/૨૦૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે . સીડી
સાિેલ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

તેિજ કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે . ૧૧ નો િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભિે લ છે . જે

અહેવાલિાાં સાિેલ િાખેલ છે .જે પૈકી ૩ િાન્ર્તા ધિાવે છે તેિજ ૯ અન્વર્ે પ્રરક્રર્ા
૩
૪

ચાલુ છે તેિ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૧
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િાંજય િાજ્યગુરુ િાયસિ કોલેજ-હડિતીયા (બેડી)

ઠિાવ :

િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા
મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧

સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ

જોડાણ

આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી, િાંજય િાજ્યગુરુ િાયસિ કોલેજ-હડિતીયા (બેડી)

િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા

એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-

૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ
કિવી.
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૧૧ (૧૨)

આચાર્યશ્રી,િાત ૃશ્રી િોંઘીબા િરિલા આટય સ કોલેજ-અિિે લી તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ િાટે નીચેની મવગતે ચાલુ

જોડાણ

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
મવનર્ન મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ. (મુખ્ર્/ગોણ)
અંગ્રેજી અને સિાજશાસ્ત્રના મવર્ર્ો
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૭-૯-૨૦ અને તા.૧૯-૭-૨૦૨૦ નો
અિેવાલ તા.૫/૧૧-૨૦૨૦ ના િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે ..

X
√

તેિજ કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

૧૨ નો િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભિે લ છે જે અહેવાલિાાં સાિેલ િાખેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કિે લ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૧૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૨
આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી,િાત ૃશ્રી િોંઘીબા િરહલા આટય િ કોલેજ - અિિે લી

ઠિાવ :

તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ. - અંગ્રેજી અને િિાજિાસ્ત્રના શવષયોનુાં
નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧, સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે)ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી,િાત ૃશ્રી િોંઘીબા િરહલા આટય િ કોલેજ - અિિે લી

તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી

અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક
કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના
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ઉપયુક્ય ત

બી.એ. - અંગ્રેજી અને િિાજિાસ્ત્ર

(મુખ્ય/ગૌણ)ના શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ
આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૩)

આચાર્યશ્રી સ્વ. શ્રી િતનમસિંિજી સોઢા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત , સંસ્કાિધાિ બી.એડ.કોલેજ, જાિનગિ િોડ,

જોડાણ

િાજકોટના તિફથી જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૫-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૨૪-૦૧-૨૧ નો અિેવાલ
તા.૧૫-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ભિે લ નથી.

X (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ છે .)

ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

√

પી.ટી.આઈ. ભિે લ છે .

√

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ ૯ ભિે લ છે ,જેની ફોટાવાળી નકલ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન અંગે લીઝ ડીડ છે જે અિેવાલ સાથે સાિેલ િાખેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૬.૫૦ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૩
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી સ્વ. શ્રી િતનશિિંહજી િોઢા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત
, િાંસ્કાિધાિ બી.એડ.કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨, સુધી એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ
કિવી.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી સ્વ. શ્રી િતનશિિંહજી િોઢા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત

, િાંસ્કાિધાિ બી.એડ.કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા
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સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૪)

આચાર્યશ્રી ,સિકાિી રફઝીર્ોથેિાપી કોલેજ-જાિનગિ તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ

જોડાણ

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.રફઝીર્ોથેિાપીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા. ૨૭-૧૦-૨૦ નો અિેવાલ તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૦
નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . વર્ય : જુ ન ૨૦૨૦ ચાલુ

જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યની મનિણ ૂક થર્ેલ નથી. તેિજ શૈક્ષલણક સ્ટાફ ૧૦ નો ભિે લ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાય વેલ નથી.

૩
૫

સિકાિી કોલેજ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૪
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ,િિકાિી રફઝીયોથેિાપી કોલેજ - જાિનગિ તિફથી
જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાય વેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.રફઝીયોથેિાપીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાય વ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ

જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે)ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી ,િિકાિી રફઝીયોથેિાપી કોલેજ - જાિનગિ તિફથી

જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ
મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની

શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.રફઝીયોથેિાપીના અભ્યાિક્રિનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
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૧૧ (૧૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી મવદ્યાતીથય

એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત – પાિં ગત બી.એડ કોલેજ – િળવદ તિફથી આવેલ જુન

૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩ વષય િાટે) નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ.પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
પી.જી.ડી.સી.એ.ના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસસી (મુખ્ર્/ગોણ)
કેિેસ્ટ્રી, ફીઝીક્સ, બોટની, િેથેિેરટક્સ, બાર્ોટેકનોલોજી, બાર્ોકેમિસ્ટ્રી, િાઈક્રોબાર્ોલોજી, ઝુલોજી
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૯/૭/૨૦૨૦નો અિેવાલ તા.૫/૧૨/૨૦૨૦ નાં
િોજ અત્રે િળે લ છે . ૩ વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

√
√
√

કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .

બી.એડ - ૧૫, બી.એસ.સી- ૧૦,બી.સી.એ.,પી.જી.ડી.સી.એ. - ૭

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૧૫ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શવદ્યાતીથય એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત – પાિાં ગત બી.એડ
કોલેજ – હળવદ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩ વષય િાટે ) ની જોડાણ અિજી અને
સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના
બી.એડ

પદવીના

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની

િાંજૂિી

િેળવાની

બી.િી.એ.પદવી , પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિ અને બી.એિિી.

િિતે,

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

શવષયોનુાં તથા નીચે દિાયવ્યા

મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨

થી ૨૦૨૨-૨૩

(બે

વષય) ની

જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી શવદ્યાતીથય એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત – પાિાં ગત બી.એડ

કોલેજ – હળવદ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩ વષય િાટે) ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો
તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ.પદવી ,

પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિ અને બી.એિિી. શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી,
એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૬)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, શ્રી ઉમિર્ા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત , શ્રી એિ.ડી.એસ.બી.એડ. કોલેજ - ટંકાિા તિફથી

જુ ન

૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (3 વર્ય િાટે) ચાલુ/વધાિાનુ ં જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિી એકેડેમિક કાઉંમસલ તથા સીન્ડીકે ટની બિાલીની અપેક્ષાએ સદિહુ
કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨ (૧ વર્ય) િાટે એલ.એલ.બી અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ
કિવા જોડાણ પત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩૨૪ સુધી એિ ૩ વર્ય િાટે કોલેજને ચાલુ જોડાણ આપવા મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવનયન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ.(મુખ્ર્/ગૌણ)
ગુજિાતી, રિન્દી,અંગ્રેજી, સંસ્કૃ ત, સિાજશાસ્ત્ર, ઈમતિાસ, અથયશાસ્ત્ર,િનોમવજ્ઞાન,
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (ઈલે.)
એકાઉન્ટીગ,બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ,(પસોનલ િેનેજિેન્ટ)કોમ્પુટિ સાર્ન્સ,
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (વધાિાનુાં જોડાણ)
દ્વદ્વતીર્ વર્ય બી.એસસી ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૯-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧૭-૧૨-૨૦ નો અિેવાલ

તા.૩૦-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ૩વર્ય િાટે ચાલુ/વધાિાનુ ં જોડાણ આપવા ભલાિણ
કિે લ છે .
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૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૩

આચાર્ય ભિે લ છે .

ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

પી.ટી.આઈ.ભિે લ છે .

√
√
√

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
િાન્ર્તા ધિાવતો ૩૨ નો સ્ટાફ ભિે લ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી ઉશિયા એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત , શ્રી
એિ.ડી.એિ.બી.એડ. કોલેજ - ટાં કાિા તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (3 વષય િાટે ) ની
જોડાણ અિજી પિત્વે અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી., શિસડીકે ટની બહાલીની
અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ
કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે , શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો, વાણણજ્ય
શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયો,

કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાિાાં દ્વદ્વતીય વષય બી.એિિી ના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે
દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ/વધાિાનુાં
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨ ૨૩ અને ૨૦૨૩-૨૪ (બે વષય) ની જોડાણ
ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી ઉશિયા એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત , શ્રી

એિ.ડી.એિ.બી.એડ. કોલેજ - ટાં કાિા તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (3 વષય િાટે) ની
જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો

અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨
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એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના

બી.એડ. પદવીના

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે , શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો, વાણણજ્ય
શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયો,

કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાિાાં દ્વદ્વતીય વષય બી.એિિી ના અભ્યાિક્રિનુાં તા.
૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુ/ાં ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૭)

આચાર્યશ્રી સ્વ.િમતલાલ વઘામસર્ા સ્િાિક ટ્રસ્ટ સંચાલલત- શ્રી સિસ્વતી બી.એસસી નમસિંગ કોલેજ, ભુતવડ તિફથી

જોડાણ

આવેલ જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેના સ્થામનક તપાસ
સમિમતના અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી નમસિગ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીનો ૨૮-૧૨-૨૦૨૦ નો અિેવાલ તા.૮/૧/૨૦૨૧નાં
િોજ િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X
√
X

તેિજ

કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .જે યુમનવમસિટીની િૈક્ષણણક િાન્ર્તા વગિનો સ્ટાફ
૩
૪
૫

કોલેજે ૨૪ નો ભિે લ છે .જે અિેવાલિાં સાિેલ િાખેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૨૬.૬૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
કોલેજે સી.સી.ટી,વી. કે િેિા િે કોરડિંગ ફેસેલીટી સાથે ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી સ્વ.િશતલાલ વઘાશિયા સ્િાિક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી

િિસ્વતી બી.એિિી નશિિંગ કોલેજ,ભુતવડ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.એિિી
નશિિગ પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે નીચે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને
આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ

જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને

ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી સ્વ.િશતલાલ વઘાશિયા સ્િાિક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી

િિસ્વતી બી.એિિી નશિિંગ કોલેજ, ભુતવડ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે

તબીબી

શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. નશિિગ

તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨

સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૮)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, શ્રી કે.કે.શેઠ ફીઝીર્ોથેિાપી કોલેજ-િાજકોટ તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ
જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેના સ્થામનક તપાસ સમિમતના અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી. ફીઝીર્ોથેિાપીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના ત્રણ સભ્ર્શ્રીનો ૨૨-૧૨-૨૦૨૦ નો અિેવાલ તા.૨૩/૧૨/૨૦૨૦ નાં
િોજ િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

X
√
√

તેિજ કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .
૩
૪
૫

૧૫ નો િૈક્ષણણક સ્ટાફ ભિે લ છે .જે અિેવાલિાં સાિેલ િાખેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮.૭૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .
કોલેજે સી.સી.ટી,વી. કે િેિા િે કોરડિંગ ફેસેલીટી સાથે ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૧૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી, શ્રી કે .કે.િેઠ ફીઝીઓથેિાપી કોલેજ-િાજકોટ તિફથી

જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાય વેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી. ફીઝીયોથેિાપીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ

જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આચાયયશ્રી, શ્રી કે.કે.િેઠ ફીઝીઓથેિાપી કોલેજ - િાજકોટ તિફથી

જુન – ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાના બી. ફીઝીયોથેિાપીના અભ્યાિક્રિનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-

૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૧૯)

આચાર્યશ્રી, શ્રીજી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત,ગાર્ત્રી ગુરૂકૃ પા બી.એડ.કોલેજ-મુ.લાઠી તિફથી જુ ન ૨૦૨૧-૨૨

જોડાણ

થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૨ વર્ય િાટે) ચાલુના જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિી એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલ તથા મસન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ સદિહુ કોલેજને વર્ય :
૨૦૨૧-૨૨

(૧ વર્ય) િાટે એલએલ.બી અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ કિવા જોડાણ

પત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી એિ
૨ વર્ય િાટે કોલેજને ચાલુ જોડાણ આપવા મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ.(મુખ્ર્/ગૌણ)
ગુજિાતી, રિન્દી,અંગ્રેજી, િનોમવજ્ઞાન,(મુખ્ર્) ભ ૂગોળ, ઈમતિાસ,સંસ્કૃ ત,સિાજશાસ્ત્ર, અથયશાસ્ત્ર,(ગૌ) સંસ્કૃ ત,
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (ઈલે.)
એકાઉન્ટીગ,બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ,(પસોનલ િેનેજિેન્ટ)કોમ્પુટિ સાર્ન્સ,તથા બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ.
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૦-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૪-૧૨-૨૦ નો અિેવાલ તા.૦૫૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ૨ વર્ય િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે તેિજ
મવનર્ન અને વાણીજ્ર્ મવદ્યાશાખાિાં આચાર્યની મનિણુકની પ્રરક્રર્ા શરુ છે .તે અંગેની વતયિાન
પત્રિાં આપેલ જાિેિાત સાિેલ છે .તેિ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .

૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૩

આચાર્ય ભિે લ છે .

ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

પી.ટી.આઈ.ભિે લ છે .

√
√
√

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
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લો - ૯ , આટય સ - કોિસય - ૧૭ + ૧૧ = ૨૮ નો િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ભિે લ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૨૫ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી, શ્રીજી એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, ગાયત્રી ગુરૂકૃપા

બી.એડ.કોલેજ-મુ.લાઠી તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી., શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧-૨૨
એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ. ના શવષયો,
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયો, શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ (એક વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ
ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રીજી એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, ગાયત્રી ગુરૂકૃપા

બી.એડ.કોલેજ-મુ.લાઠી તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક
કાઉન્સિલની

ઉપયુક્ય ત

ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક

કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી.

અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી
આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ

શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ. ના શવષયો,

વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયો, શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
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૧૧ (૨૦)

આચાર્યશ્રી , સંસ્કૃમત િરિલા િક્ષક ટ્રસ્ટ સંચાલલત - એલ.ડી.ધાનાણી આટય સ કોલેજ-અિિે લીના તિફથી જુ ન

જોડાણ

૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી એિ ૨ વર્ય િાટે ચાલુના જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિી એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલ તથા મસન્ડીકે ટની બિાલીની અપેક્ષાએ સદિહુ કોલેજને
વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨ (૧ વર્ય) િાટે એલએલ.બી અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ કિવા જોડાણ
પત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી એિ
૨ વર્ય િાટે કોલેજને ચાલુ જોડાણ આપવા મવચાિણા કિવા બાબત.
કાયદા શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા૨૧-૧૧-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૩૧-૧૨-૨૦ નો અિેવાલ
તા.૩૧-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ૨ વષય િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૩

આચાર્ય ભિે લ નથી.
ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

પી.ટી.આઈ.ભિે લ છે .

x
√
√

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
લો = ૩ િાન્ર્તા વાળા અને ૪ એડિોક કોલેજે ભિે લ છે .જે અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૯.૧૬ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૦
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િાંસ્કૃશત િરહલા િક્ષક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - એલ.ડી.ધાનાણી
આટય િ કોલેજ-અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. , શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧-૨૨
એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ (એક વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ

ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િાંસ્કૃશત િરહલા િક્ષક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - એલ.ડી.ધાનાણી

આટય િ કોલેજ-અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની

ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકે ડેશિક

કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી.

અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી
આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૧)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી સિપયણ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત - સિપયણ કોલેજ- જાનીવડલા તિફથી જુ ન ૨૦૨૦-૨૧

થી

૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩વર્ય) િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિના અભ્ર્ાસક્રિ
ઈલેકટીવ : એકાઉન્ટીગ ,લબઝીનેસ િેનેજિેન્ટ, કોમ્પુટિ સાર્ન્સ, તથા બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ,

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૮-૮-૨૦૧૯ની જોડાણ અિજી પિ તા.૩૦-૧૨-૨૦૧૯ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

ત્રણ

સભ્ર્શ્રીઓની

મનયુક્ક્ત

પૈકી

બે

સભ્ર્શ્રીઓનાં

તા.૨૫-૯-૨૦૨૦

અને

તા.૨૮/૧૧/૨0૨૦ નો મુલાકાત અિેવાલ અત્રે તા.૨૩-૧૨-૨૦ નાં િોજ િળે લ છે . ૩ વર્ય િાટે
ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

૩

૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.
છે .)

X

(પ્રરક્રર્ા ચાલુ છે તેિ કોલેજે અિેવાલિાં જણાવેલ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ભિે લ નથી.

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળા સ્ટાફની ભિતી પ્રરક્રર્ા િાટે જાિેિાત આપેલ છે .પ્રરક્રર્ા ચાલુ છે તેિ
કોલેજે અિેવાલિાં જણાવેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૧૦.૦૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૧
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િિપયણ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - િિપયણ કોલેજજાનીવડલા તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩વષય)ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના
શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષય
નુાં ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ
ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આચાયયશ્રી િિપયણ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - િિપયણ કોલેજ-

જાનીવડલા તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩વષય)ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક

કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં
તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૨)

આચાર્યશ્રી,સિકાિી મવનર્ન અને વાણીજ્ર્ કોલેજ,જાફિાબાદ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે કાર્િી

જોડાણ

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.એ. (મુ/
ં ગૌ.) ગુજિાતી,રિન્દી,સંસ્ુત, અંગ્રેજી, ઇમતિાસ, અથયશાસ્ત્ર,સિાજશાસ્ત્ર,િનોમવજ્ઞાન
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.કોિ.ઈલેક્ટીવ (વૈ) એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ,િેનેજિેન્ટ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૧૦-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓપૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો ૧૩-૧-૨૧ અને ૧૫-૧૨૧નો અિેવાલ તા.૨૦-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .કાર્િી જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ
છે .

૨

મશક્ષણ મવભાગના તા.૧૨-૬-૨૦૧૮ ના પત્ર મુજબ સિકાિી કોલેજો જે ૩ થી ૫ વર્યના

કાિચલાઉ જોડાણ િંજુિ થર્ાને મવત્ર્ા િોર્ તેવી કોલેજોને મનશુલ્ક કાર્િી જોડાણ િંજુિ
થાર્ તે િાટે ની કાર્યવાિી િાથ ધિવા અને જ્ર્ાં િાજ્ર્ સિકાિશ્રી જોડાણ િંજુિ કિવાની સત્તા
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િોર્ તે કોલેજોને સત્વિે કાર્િી જોડાણ િંજુિ કિવાની દિખાસ્તો િાજ્ર્ સિકાિને િજુ
૩
૪

૫

કિવાિાં આવે તે જોવા મવનંતી છે તેિ પત્રિાં જણાવેલ છે .જે પત્ર નોંધ સાથે સાિેલ છે .

સિકાિી કોલેજો - પડધિી,કોટડાસાંગાણી અને ચોટીલા કોલજોએ તા.૩૦-૯-૨૦ ના પત્રથી
કાર્િી જોડાણ આપવા િાટે સંયક્ુ ત િજૂઆત કિે લ છે .જેની નકલ આ સાથે સાિેલ છે .

અત્રેના મવભાગની તા.૩૦-૯-૨૦ ની નોંધ પિ િળે લ આદે શ અનુસાિ સિકાિી કોલેજો દ્વાિા

કાર્િી જોડાણની અિજી આવે તે સાથે સિકાિશ્રીનો પત્ર મુકીએ અને એસી/મસન્ડીકે ટના
ધ્ર્ાને મુકવા આદે શ થર્ેલ છે .

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

૬
૭

√
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૯ નો ભિે લ છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ મનર્િોનુસાિ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ, જાફિાબાદ
તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ. ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી
, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આચાયયશ્રી, િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ, જાફિાબાદ

તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી

અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં

તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૩)

આચાર્યશ્રી પંચશીલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ િાજકોટ સંચાલલત - પંચશીલ કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન - િાજકોટ તિફથી

જોડાણ

જુ ન ૨૦૧૬ થી નીચેની મવગતે સંલગ્નિાં બી.એસસી.ના નવા જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
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જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વષય બી.એિિી.
િાઈક્રોબાયોલોજી,કે િેસ્ટ્રી,ફીઝીક્િ,બોટની,િેથ્િ

૧
નોંધ :

સંલગ્ન કોલેજની તા.૨૯-૬-૧૫ ની નવા જોડાણ અિજી પિ સ્થામનક તપાસ સમિમતના
સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૮-૦૨-૨૧ નો અિેવાલ તા.૧૯-૨-૨૧ નાં
િોજ અત્રે િળે લ છે . અિેવાલિાં િાઈક્રો બાર્ોલોજીના અધ્ર્ાપક ભિવાના િિેશે , આચાર્ય ૧
વર્યિાં ભિવાના િિેશે અને સ્ટાફના નાિ-નંબિ - ઈ-િેઇલ આઈ.ડી. જોડવાનુ ં િિેશે તેિ સ ૂચન
કિે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે . અહેવાલ િાથે િીડી તેિજ ફોટા િાિેલ છે .

૨

૧. બી.એડ િાટેના આચાયયની શનિણુક થયેલ છે . √
૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √
૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક થયેલ છે . √

અને

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો ૬ નો સ્ટાફ ભિે લ છે

૩

કોલેજની સ્થાપના વર્ય : ૨૦૦૫ થી શરુ થર્ેલ છે .કોલેજ પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૨૩.૮૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૫

૩૩૬૬.૮૦ ચો.િી છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૩
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી પાંચિીલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાજકોટ િાંચાણલત - પાંચિીલ
કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિન - િાજકોટ

તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ

િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય

બી.એિિીના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
ને બદલે વષય તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા શિસડીકેટને
ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી પાંચિીલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાજકોટ િાંચાણલત - પાંચિીલ

કોલેજ ઓફ એજ્યુકેિન - િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત

ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા

સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય
તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
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શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય

બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ ને બદલે વષય તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી

તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૪)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી,સિકાિી મવનર્ન અને વાણીજ્ર્ કોલેજ, પડધિી તિફથી

જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે કાર્િી

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.એ. (મુ/
ં ગૌ.) ગુજિાતી,રિન્દી,સંસ્ુત, અંગ્રેજી, ઇમતિાસ, અથયશાસ્ત્ર,સિાજશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન,
ગોંણ : ભ ૂગોળ,િનોમવજ્ઞાન,િાજ્ર્શાસ્ત્ર,
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.કોિ.ઈલેક્ટીવ (વૈ) એકાઉન્ટીગ,કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ,સ્ટે ટેનસ્ટકસ,બીઝીનેશ િેનેજિેન્ટ
નોંધ :

૧

સ્થામનક

તપાસ

સમિમતના

બે

સભ્ર્શ્રીઓનો

તા.૨૮/૧૧/૨૦૨૦

નો

અિેવાલ

તા.૧/૧૨/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

મશક્ષણ મવભાગના તા.૧૨-૬-૨૦૧૮ ના પત્ર મુજબ સિકાિી કોલેજો જે ૩ થી ૫ વર્યના

કાિચલાઉ જોડાણ િંજુિ થર્ાને મવત્ર્ા િોર્ તેવી કોલેજોને મનશુલ્ક કાર્િી જોડાણ િંજુિ
થાર્ તે િાટે ની કાર્યવાિી િાથ ધિવા અને જ્ર્ાં િાજ્ર્ સિકાિશ્રી જોડાણ િંજુિ કિવાની
સત્તા િોર્ તે કોલેજોને સત્વિે કાર્િી જોડાણ િંજુિ કિવાની દિખાસ્તો િાજ્ર્ સિકાિને

િજુ કિવાિાં આવે તે જોવા મવનંતી છે તેિ પત્રિાં જણાવેલ છે .જે પત્ર નોંધ સાથે સાિેલ
૩
૪

૫
૬

છે .

સિકાિી કોલેજો - પડધિી,કોટડાસાંગાણી અને ચોટીલા કોલજોએ તા.૩૦-૯-૨૦ ના પત્રથી
કાર્િી જોડાણ આપવા િાટે સંયક્ુ ત િજૂઆત કિે લ છે .જેની નકલ આ સાથે સાિેલ છે .

અત્રેના મવભાગની તા.૩૦-૯-૨૦ ની નોંધ પિ િળે લ આદે શ અનુસાિ સિકાિી કોલેજો દ્વાિા

કાર્િી જોડાણની અિજી આવે તે સાથે સિકાિશ્રીનો પત્ર મુકીએ અને એસી/મસન્ડીકે ટના
ધ્ર્ાને મુકવા આદે શ થર્ેલ છે .
સિકાિી સંસ્થા છે .

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

૭
૮

√
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૮ નો ભિે લ છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૮૧૨.૩૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૪
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ, પડધિી
તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો
શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
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અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આચાયયશ્રી, િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ, પડધિી

તિફથી જુન ૨૦૨૦ -૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી

અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના શવષયોનુાં તા. ૧૫-

૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ
કિવી.
૧૧ (૨૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી,સિકાિી મવનર્ન અને વાણીજ્ર્ કોલેજ,પડધિી તિફથી

જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે કાર્િી

જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.એ. (મુ/
ં ગૌ.) ગુજિાતી,રિન્દી,સંસ્ુત, અંગ્રેજી, ઇમતિાસ, અથયશાસ્ત્ર,સિાજશાસ્ત્ર,તત્વજ્ઞાન,
ગોંણ : ભ ૂગોળ,િનોમવજ્ઞાન,િાજ્ર્શાસ્ત્ર,
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (કાયિી જોડાણ)
બી.કોિ.ઈલેક્ટીવ

(વૈ)

એકાઉન્ટીગ

એન્ડ

ફાર્નાન્સ,કોમ્્યુટિ

સાર્ન્સ,સ્ટેટેનસ્ટકસ,કો-ઓપિે શન,બીઝીનેશ

િેનેજિેન્ટ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૩૦-૯-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ સમિમતના
૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૯-૦૧-૨૧ નો અિેવાલ

તા.૨૩-૧-૨૧નાં

િોજ અત્રે િળે લ છે .કાર્િી જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

મશક્ષણ મવભાગના તા.૧૨-૬-૨૦૧૮ ના પત્ર મુજબ સિકાિી કોલેજો જે ૩ થી ૫ વર્યના

કાિચલાઉ જોડાણ િંજુિ થર્ાને મવત્ર્ા િોર્ તેવી કોલેજોને મનશુલ્ક કાર્િી જોડાણ િંજુિ થાર્
તે િાટે ની કાર્યવાિી િાથ ધિવા અને જ્ર્ાં િાજ્ર્ સિકાિશ્રી જોડાણ િંજુિ કિવાની સત્તા િોર્

તે કોલેજોને સત્વિે કાર્િી જોડાણ િંજુિ કિવાની દિખાસ્તો િાજ્ર્ સિકાિને િજુ કિવાિાં આવે
૩

તે જોવા મવનંતી છે તેિ પત્રિાં જણાવેલ છે .જે પત્ર નોંધ સાથે સાિેલ છે .

સિકાિી કોલેજો - પડધિી,કોટડાસાંગાણી અને ચોટીલા કોલજોએ તા.૩૦-૯-૨૦ ના પત્રથી
કાર્િી જોડાણ આપવા િાટે સંયક્ુ ત િજૂઆત કિે લ છે .જેની નકલ આ સાથે સાિેલ છે .
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૪

૫

અત્રેના મવભાગની તા.૩૦-૯-૨૦ ની નોંધ પિ િળે લ આદે શ અનુસાિ સિકાિી કોલેજો દ્વાિા

કાર્િી જોડાણની અિજી આવે તે સાથે સિકાિશ્રીનો પત્ર મુકીએ અને એસી/મસન્ડીકેટના ધ્ર્ાને
મુકવા આદે શ થર્ેલ છે .

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

૬
૭

√
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૯ નો ભિે લ છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૮૧૨.૩૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી,

િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ,પડધિી

તિફથી જુન – ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આચાયયશ્રી, િિકાિી શવનયન અને વાણીજ્ય કોલેજ, પડધિી

તિફથી જુન ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં

તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને
ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૬)

આચાર્યશ્રી,મશવશક્ક્ત આમશર્ ટ્રસ્ટ સુિેન્દનગિ સંચાલલત – પંરડત નથુલાલજી વ્ર્ાસ કોલેજ ઓફ

જોડાણ

સાર્ન્સ,િેનેજિેન્ટ, આઈ.ટી એન્ડ કોિસય, સુિેન્દનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ િાટે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ
અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એિિી. (મુખ્ય/ગોણ)
ફીઝીક્સ,બોટની,િાઈક્રોબાર્ોલોજી,બાર્ોટેકનોલોજી,િેથેિેરટક્સ,બાર્ોકેિેસ્ટ્રી
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નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૭-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૨૮-૦૧-૨૧ નો અિેવાલ
તા.૧૫-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ભિે લ નથી.
ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

X
√

પી.ટી.આઈ. ભિે લ નથી. X (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ છે .) શૈક્ષલણક િાન્ર્તા
વગિનો એડિોક સ્ટાફ ૧૧ ભિે લ છે . જે અિેવાલિાં સાિેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૭ ચો.ફૂટ દશાયવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શિવિન્ક્ત આશિષ ટ્રસ્ટ સુિેસદનગિ િાંચાણલત – પાંરડત
નથુલાલજી વ્યાિ કોલેજ ઓફ િાયસિ,િેનેજિેસટ, આઈ.ટી એસડ કોિિય , સુિેસદનગિ તિફથી જુન –
૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આચાયયશ્રી, શિવિન્ક્ત આશિષ ટ્રસ્ટ સુિેસદનગિ િાંચાણલત –

પાંરડત નથુલાલજી વ્યાિ કોલેજ ઓફ િાયસિ,િેનેજિેસટ, આઈ.ટી એસડ કોિિય , સુિેસદનગિ તિફથી

જુન ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી,
એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૭)

આચાર્યશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ-િાજકોટ સંચાલલત શ્રી અને શ્રીિતી કાિદાિ બી.એડ કોલેજ િાજકોટ

જોડાણ

તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ સુધીની (એિ ૨ વષય)નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ
અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
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નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૪-૬-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧૫-૦૨-૨૧ નો અિેવાલ
તા.૧૫-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .૨ વર્ય નુ ં જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક થયેલ છે .

√

૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ છે .

√

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √

અને

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ ૧૫ ભિે લ છે ,જેની ફોટાવાળી નકલ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટીના નાિ પિ છે .લીઝ ડીડ સાિેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૧૬૦ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેિન ટ્રસ્ટ-િાજકોટ િાંચાણલત શ્રી
અને શ્રીિતી કાિદાિ બી.એડ. કોલેજ િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ (બે વષય) ની
જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે
દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ
આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨ (એક વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ
ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આચાયયશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેિન ટ્રસ્ટ-િાજકોટ િાંચાણલત શ્રી

અને શ્રીિતી કાિદાિ બી.એડ. કોલેજ િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ (બે વષય) ની

જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૨૮)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી શ્રી એ.વી.જે.ઓઝા ટ્રસ્ટ સંચાલલત – શ્રી એ.વી.જે.ઓઝા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ બી.એડ. કોલેજ – લખતિ
તિફથી જુ ન ૨૦૨૧-૨૨

થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ

સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.

33

જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ.પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ ઈલે.
એકાઉન્ટીગ,બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ,(પસોનલ િેનેજિેન્ટ)કોમ્પુટિ સાર્ન્સ,તથા બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ.
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧-૦૨-૨૧ નો અિેવાલ
તા.૧૭-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૧. આચાયયની શનિણુક થયેલ છે .

√

૨. લાયબ્રેિીયન ની શનિણુક થયેલ છે . √
૩. પી.ટી.આઈ ની શનિણુક કિે લ નથી.

X

અને

કોલેજનો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો ૧૧ નો સ્ટાફ ભિે લ છે અને ૭ ના સ્ટાફ અંગે ફાઈલ
૩
૪
૫

મુકે છે અને ૨ એડ િોક સ્ટાફ ભિે લ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૫૧ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .
કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી એ.વી.જે.ઓઝા ટ્રસ્ટ િાંચાણલત – શ્રી એ.વી.જે.ઓઝા
ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ બી.એડ. કોલેજ – લખતિ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના
શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આચાયયશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેિન ટ્રસ્ટ-િાજકોટ િાંચાણલત શ્રી

અને શ્રીિતી કાિદાિ બી.એડ. કોલેજ િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧-૨૨ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો

તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
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પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના

શવષયોનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય
િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૨૯)

આચાર્યશ્રી, શ્રી અક્ગ્ન ફાઊન્ડેશન જેતપુિ, જેતપુિ લો કોલેજ, તા. જેતપુિ, જી. િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧-

જોડાણ

૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૨ વર્ય િાટે) ચાલુના જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિી એકે ડેમિક કાઉંમસલ તથા સીન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ સદિહુ કોલેજને વર્ય :
૨૦૨૧-૨૨ (૧ વર્ય) િાટે એલએલ.બી. અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર
આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી એિ ૨ વર્ય
િાટે કોલેજને ચાલુ જોડાણ આપવા મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૮-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧૬-૧૨-૨૦ નો અિેવાલ
તા.૧૮-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . એક વષય િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ
કિે લ છે .

૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટીના નાિ પિ છે .લાંબા ગાળાનો ભાડા કિાિ સાિેલ છે .

૩

આચાર્ય ભિે લ નથી.
ગ્રંથપાલ ભિે લ નથી.

X
X

પી.ટી.આઈ. ભિે લ નથી.

X (પ્રરક્રયા ચાલુ છે કોલેજ પત્રકિાાં જણાવેલ છે .)

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
કોલેજે કુ લ ૭ નો સ્ટાફનો ભિે લ છે .જેિાં ૫ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ભિે લ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૨૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે આચાયયશ્રી, શ્રી અન્ગ્ન ફાઊસડેિન જેતપુિ, જેતપુિ લો કોલેજ,
તા. જેતપુિ, જી. િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. , શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧-૨૨
એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી પદવીનાાં
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ (એક વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ
ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
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િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી અન્ગ્ન ફાઊસડેિન જેતપુિ, જેતપુિ લો કોલેજ, તા.

જેતપુિ, જી. િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકેડેશિક

કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી.
અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી
આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૦)

આચાર્યશ્રી , શ્રી નાગેશ્વિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત – મવવેકાનંદ કોલેજ ઓફ કોમ્પુટિ સાર્ન્સ

જોડાણ

એન્ડ િેનેજિેન્ટ, િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે
પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસસી. (આઈ.ટી) પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
પી.જી.ડી.સી.એ. ના અભ્ર્ાસક્રિ
િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીનો તા.૧૩-૨-૨૦ અને તા.૨૪-૧૨-૨૦ નો અિેવાલ
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.
છે .)
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X

(પ્રરક્રર્ા ચાલુ છે તેિ કોલેજે અિેવાલિાં જણાવેલ

કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

- કોલેજના સાર્ન્સ િાં ૪ પેકી ૧ િાન્ર્તા ધિાવે છે .
૩
૪
૫

- બી.બી.એ.િાં ૩ ના સ્ટાફ પેકી ૨ િાન્ર્તા ધિાવે છે અને ૧ િાન્ર્તા ધિાવતો નથી.
સંસ્થા લોંગ લીઝ ધિાવે છે . સંસ્થાએ ૨૦૧૫ થી ૩૦ વર્ય િાટે જગ્ર્ા ભાડે િાખેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૨૩.૭૪ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૦
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી , શ્રી નાગેશ્વિ એજ્યુક
ાં ેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ

િાંચાણલત – શવવેકાનાંદ કોલેજ ઓફ કોમ્પુટિ િાયસિ એસડ િેનેજિેસટ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦
ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવી , બી.એિિી. (આઈ.ટી) પદવી તથા પી.જી.ડી.િી.એ. ના
અભ્યાિક્રિ અને િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાય વ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧

સુધી, એક

વષયન ાંુ ચાલુ

જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગેિે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આચાયયશ્રી , શ્રી નાગે શ્વિ એજ્યુક
ાં ેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ

િાંચાણલત – શવવેકાનાંદ કોલેજ ઓફ કોમ્પુટિ િાયસિ એસડ િેનેજિેસટ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦
ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવી , બી.એિિી. (આઈ.ટી) પદવી તથા પી.જી.ડી.િી.એ. ના અભ્યાિક્રિ

અને િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૧)

આચાર્યશ્રી, પીપલ્સ વેલ્ફેિ સોસાર્ટી - ડુ મિર્ાણી સંચાલલત - બી.આિ.એસ.કોલેજ - મુ. ડુ મિર્ાણીના સંલગ્નિાં

જોડાણ

પ્રથિ વર્ય બી.એસસી.ના નવા અભ્ર્ાસક્રિનુ ં વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧નુ ં જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨િાં તબદીલ કિી
આપવાની કોલેજની તા.૧૮-૧૨-૨૦ની િજૂઆત અન્વર્ે મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વષય બી.એિિી.ના અભ્યાિક્રિ
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નોંધ :

૧

સંસ્થાનો તા.૧૮-૧૨-૨૦ નો િજૂઆત પત્ર.

૨

સીન્ડીકેટ તા.૦૫-૨-૨૦ ની સભાના ઠિાવ ન.૨૪ થી સંલગ્નિાં બી.એસસીનુ ં નવું જોડાણ
િંજુિ કિવાિાં આવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૧
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી, પીપલ્િ વેલ્ફેિ િોિાયટી - ડુશિયાણી િાંચાણલત -

બી.આિ.એિ.કોલેજ - ડુશિયાણી તિફથી વષય : ૨૦૨૦ થી િાંલગ્નિાાં શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય
બી.એિિી.ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય ૨૦૨૦-૨૧નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ કિવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,
પીપલ્િ વેલ્ફેિ િોિાયટી - ડુશિયાણી િાંચાણલત - બી.આિ.એિ.કોલેજ - ડુશિયાણી તિફથી વષય : ૨૦૨૦
િાટે ભલાિણ થયેલ િાંલગ્નિાાં શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

પ્રથિ વષય બી.એિિી.ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય

૨૦૨૦-૨૧નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ કિવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૨)

આચાર્યશ્રી, એિ. બી. એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત-સવોદર્ કોલેજ ઓફ સાર્ન્સ એન્ડ ટે કનોલોજી,

જોડાણ

િાજકોટના સંલગ્નિાં મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાિાં બી.એસસી (આઈ.ટી) અભ્ર્ાસક્રિના નવા જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૦૨૧નુ ં જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨િાં તબદીલ કિી આપવાની કોલેજની તા.૧૮-૧-૨૧ ની િજૂઆત અન્વર્ે મવચાિણા
કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય બી.એસસી.(આઈ.ટી)ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સંસ્થાનો તા.૧૮-૧-૨૧ નો પત્ર.

૨

સીન્ડીકેટ તા.૧૪-૮-૧૯ ની સભાના ઠિાવ ન.૫૧ થી સંલગ્નિાં બી.એસસી (આઈ.ટી).નુ ં નવું

૩

જોડાણ મવભાગની નોંધ પિ િળે લ આદે શ.

જોડાણ િંજુિ કિવાિાં આવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, એિ.બી. એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલતિવોદય કોલેજ ઓફ િાયસિ એસડ ટેકનોલોજી.િાજકોટ તિફથી વષય : ૨૦૧૯ થી િાંલગ્નિાાં શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય બી.એિિી.(આઈ.ટી)ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૧૯-૨૦ નુાં નવુાં જોડાણ વષય
: ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ કિવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,
એિ.બી. એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત-િવોદય કોલેજ ઓફ િાયસિ એસડ ટેકનોલોજી.િાજકોટ
તિફથી વષય : ૨૦૧૯ િાટે ભલાિણ થયેલ િાંલગ્નિાાં શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

પ્રથિ વષય

બી.એિિી.(આઈ.ટી)ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૧૯-૨૦ નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ
કિવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
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૧૧ (૩૩)

આચાર્યશ્રી, સદભાવના ચેિીટે બલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત , શ્રીિતી આિ. ડી. ગાિડી. કોલેજ ઓફ એજયુકેશન,

જોડાણ

મુ.િરિપિ(પાળ), તા. લોમધકા, િાજકોટ તિફથી વર્ય : ૨૦૨૦ થી સંલગ્નિાં બી.એસસી અભ્ર્ાસક્રિ નાં િળે લ
નવા જોડાણ અંગે સંસ્થાના તા.૨૮-૯-૨૦નાં પત્રિાં જણાવેલ મવગતે કોવીડ ૧૯ ની િિાિાિીને ધ્ર્ાને લઈ
કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નુ ં જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨ િાં તબદીલ કિી આપવાની િજૂઆત પિ મવચાિણા
કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય બી.એસસી.ના અભ્ર્ાસક્રિ
ફીઝીક્સ,કેિેસ્ટ્રી,બાર્ોલોજી(ઝુલોજી),િેથ્સ,િાઈક્રો બાર્ોલોજી, ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કે િેસ્ટ્રી
નોંધ :

૧

સંસ્થાનો તા.૨૮-૯-૨૦નો પત્ર.

૨

સીન્ડીકેટ તા.૧૪-૮-૧૯ ની સભાના ઠિાવ ન.૧૨ થી સંલગ્નિાં બી.એસસી. નુ ં નવું
જોડાણ િંજુિ કિવાિાં આવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૩
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િદભાવના ચેિીટે બલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત ,શ્રીિતી.આિ.ડી.
ગાિડી કોલેજ ઓફ એજયુકેિન, મુ.હરિપિ(પાળ), િાજકોટ તિફથી વષય : ૨૦૨૦ થી િાંલગ્નિાાં શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય બી.એિિી. ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૨૦-૨૧ નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧૨૨ િાાં તબદીલ કિવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,
િદભાવના ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત ,શ્રીિતી.આિ.ડી. ગાિડી કોલેજ ઓફ એજયુકેિન, મુ.હરિપિ(પાળ),
િાજકોટ તિફથી વષય : ૨૦૨૦ િાટે ભલાિણ થયેલ િાંલગ્નિાાં

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

પ્રથિ વષય

બી.એિિી. ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૨૦-૨૧ નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨ િાાં તબદીલ કિવા
િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૪)

આચાર્યશ્રી, શ્રી સિસ્વતી ઇન્ફોટેક એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત કોલેજ ઓફ કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ એન્ડ ઇન્ફોિેશન

જોડાણ

ટેકનોલોજી, જુ નાગઢ તિફથી જુ ન ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૦-૧૧ સુધીના વર્યિાં એકેડેમિક કાઉક્ન્સલ/મસન્ડીકેટિાં
બી.એસસી.ના અભ્ર્ાસક્રિિાં િાત્ર િાઈક્રોબાર્ોલોજી અને બાર્ોટેકનોલોજીના જ જોડાણ િંજુિ કિવા િાજ્ર્
સિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવાિાં આવેલ અને િાજ્ર્ સિકાિશ્રી દ્વાિા તે અન્વર્ે જોડાણ જાિેિનાિા બિાિ પાડવાિાં
આવેલ િતા. કોલેજના વર્ય: ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૦-૧૧ સુધીના બી.એસસી. ના નીચે દશાયવેલ ગૌણ મવર્ર્ોના
જોડાણ શિત ચ ૂકથી િિી જતા નીચે મુજબના મવર્ર્ોના જોડાણની મસન્ડીકે ટને ભલાિણ કિવા મવચાિણા થવા
બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી. ના અભ્ર્ાસક્રિ
ગૌણ : બાર્ોકે િેસ્ટ્રી, કે િેસ્ટ્રી, બાર્ોલોજી
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૪
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી િિસ્વતી ઇસફોટેક એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત
કોલેજ ઓફ કોમ્્યુટિ િાયસિ એસડ ઇસફોિેિન ટે કનોલોજી, જુનાગઢિાાં જુન ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૦-૧૧
દિમ્યાન

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી.ના

અભ્યાિક્રિિાાં

િાત્ર

િાઈક્રોબાયોલોજી

અને

બાયોટેકનોલોજીના જ જોડાણ િાંજુિ કિવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવાિાાં આવેલ અને તે પિત્વે
િાજ્ય િિકાિશ્રી દ્વાિા જોડાણના જાહેિનાિા બહાિ પાડવાિાાં આવેલ પિાં ત ુ બાયોકે િેસ્ટ્રી, કે િેસ્ટ્રી ,
બાયોલોજી શવષયના જે તે વષયના ચાલુ જોડાણની ભલાિણ િિત ચ ૂકથી િહી જવા પાિેલ તે અંગે ના
વષય ૨૦૦૬-૦૭ થી વષય ૨૦૧૦-૧૧ના ચાલુ જોડાણની ભલાિણ શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી િિસ્વતી ઇસફોટેક એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત કોલેજ
ઓફ કોમ્્યુટિ િાયસિ એસડ ઇસફોિેિન ટેકનોલોજી, જુનાગઢિાાં જુન ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૦-૧૧ દિમ્યાન
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના અભ્યાિક્રિના બાયોકે િેસ્ટ્રી, કે િેસ્ટ્રી , બાયોલોજી શવષયના જે-તે
વષયના ચાલુ જોડાણની એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિી

વષય ૨૦૦૬-૦૭ થી વષય

૨૦૧૦-૧૧ના ચાલુ જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવી.
૧૧ (૩૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી ,ગુરુવદ
ં ના એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ

ટ્રસ્ટ સંચાલલત –િાત ૃશ્રી શાંતાબેન આટય સ કોલેજ,

દે િડી(કુ ંભાજી)તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ.(મુખ્ર્/ગોણ)
અંગ્રેજી,ગુજિાતી,રિન્દી,ઈમતિાસ,સંસ્કૃ ત,ભ ૂગોળ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ.પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલ.એલબી પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૪/૧૨/૨૦૨૦ નો અિેવાલ
તા.૩૦/૧૨/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

૩
૪
૫

√
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૧૮ નો ભિે લ છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ભાડા કિાિ પિ છે કિાિની નકલ અિેવાલ સાથે સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાય વેલ નથી.

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ,ગુરુવદ
ાં ના એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત

–િાત ૃશ્રી િાાંતાબેન આટય િ કોલેજ,દે િડી(કુાં ભાજી) તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવનયન શવદ્યાિાખાના

બી.એ.ના શવષયો , શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.પદવીના અભ્યાિક્રિ અને કાયદા શવદ્યાિાખાના
એલ.એલબી. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨

સુધી,

એક

વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. ની ચાલુ વષયિાાં

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.

સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી ,ગુરુવદ
ાં ના એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત

–િાત ૃશ્રી િાાંતાબેન આટય િ કોલેજ, દે િડી(કુાં ભાજી) તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક
કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો , શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને કાયદા શવદ્યાિાખાના એલ.એલબી. પદવીના
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવાિાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી એક

૧૧ (૩૬)

આચાર્યશ્રી અિિે લી કેળવણી િંડળ સંચાલલત-નુતન કોિસય કોલેજ –અિિે લી તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૧ થી

જોડાણ

૨૦૨૪-૨૫ સુધી (એિ ૪ વર્ય) નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાલણજ્ર્ મવદ્યા શાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ
ઈલેક્ટીવ -૧ ના એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ, બીઝીનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ)કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ તથા
બેન્કીંગ
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નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૯-૧૨-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૩-૨-૨૧નો
અિેવાલ તા.૨૫-૨-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

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

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .
૩
૪
૫

X
√

કોલેજના શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ :
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૬

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૯.૦૬ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી અિિે લી કેળવણી િાંડળ િાંચાણલત-નુતન કોિિય કોલેજ
–અિિે લી તિફથી જુન ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધી (એિ ૪ વષય) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના
શવષયોનુાં નીચે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ થી ૨૦૨૪-૨૦૨૫ (ત્રણ વષય) ની
જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની
િહેિે.

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી અિિે લી કેળવણી િાંડળ

િાંચાણલત-નુતન કોિિય કોલેજ –અિિે લી તિફથી જુન ૨૦૨૧ થી ૨૦૨૪-૨૫ સુધી (એિ ૪ વષય) ની
જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૭)

આચાર્યશ્રી સ્વ. શ્રી સી. સી. ગોસ્વાિી સાવયજમનક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત, જર્ સોિનાથ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ

જોડાણ

નમસિંગ - ઢોલિા તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી વધાિા/ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
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જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા:
ચતુથય વર્ય બી.એસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ (વધાિાનુાં જોડાણ)
પોસ્ટ બેઝીક બીએસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

(ચાલુ જોડાણ)

કોલેજની તા.૨૯-૦૫-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૩/૧૨/20૨૦ નો
અિેવાલ તા.૧૪-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૩
૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

X

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો - ૫ નો સ્ટાફ છે .જેની નકલ અિેવાલિાં સાિેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૬.૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી સ્વ. શ્રી િી. િી. ગોસ્વાિી િાવયજશનક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ

િાંચાણલત, જય િોિનાથ ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ - ઢોલિા તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને
સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના
ચતુથય વષય બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં વધાિાનુાં

અને પોસ્ટ બેઝીક

બીએિિી નશિિંગના

અભ્યાિક્રિનુાં ચાલુ જોડાણ કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુ/ાં ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને
ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી સ્વ. શ્રી િી. િી.

ગોસ્વાિી િાવયજશનક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, જય િોિનાથ ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ - ઢોલિા તિફથી
જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત

ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના ચતુથય વષય બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં વધાિાનુાં અને પોસ્ટ

બેઝીક બીએિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં ચાલુ જોડાણ કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા.૧૫-૬-
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૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨
ભલાિણ કિવી.

સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુ/ાં ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને

૧૧ (૩૮)

આચાર્યશ્રી િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત, િરિલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ તિફથી આવેલ

જોડાણ

જુ ન ૨૦૨૦થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૮-૧૧-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૭-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૭-૧૧-૨૦નો
અિેવાલ તા. ૨૮-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

N.C.T.E. – ન્યુ રદલ્િી દ્વાિા વર્ય ૨૦૧૮-૧૯ િાં મવથડ્રોન F.NO.WRC/ 323067/GUJ /
290th/2018/196792

૩

DT. 4-4-2018 કિે લ છે .

N.C.T.E. – ન્યુ રદલ્િી દ્વાિા વર્ય ૨૦૧૯-૨૦ િાં સ્ટેન્ડ ઓડય િ F.No. WRC/323067/
B.Ed./308/Guj/ 2019/ 204520 Dt. 5-7-2019

૪

N.C.T.E. – ન્યુ રદલ્િી દ્વાિા વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ થી કંટીન્યુએશન ઓડય િ F.No. WRC/ 323067/
B.Ed./321/Guj/ 2020/212907 Dt. 18-12-2020

૫

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો
૧૮નો સ્ટાફ ભિે લ છે . તેિ દશાયવેલ છે .

૬

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .

૭

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૦૭ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

૮

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૧૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી
િરહલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ

િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત,

તિફથી જુન – ૨૦૨૦ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ

િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ
કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ

એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, િરહલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને

િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૩૯)

આચાર્યશ્રી િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત, િરિલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ તિફથી આવેલ

જોડાણ

જુ ન ૨૦૨૧થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૮-૧૧-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૭-૧૨-૨૦

ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ

સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ ૨૩-૧૨-૨૦નો
અિેવાલ તા. ૨૩-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો
૩
૪
૫

૧૮નો સ્ટાફ ભિે લ છે . તેિ દશાયવેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૦૭ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૩૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી
િરહલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ

િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત,

તિફથી જુન – ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ

િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ
કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી
હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
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૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી. બી. પટેલ

એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, િરહલા બી.એડ. કોલેજ – આટકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને

િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૦)

આચાર્યશ્રી, ઓશવાલ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ, શ્રી ગોસિ િંસિાજ ગોસિાણી કોિસય એન્ડ શ્રી ડી.ડી.નાગડા બી બી એ

જોડાણ

કોલેજ-જાિનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી વધાિાના જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા તેિજ એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલ તથા મસન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ વર્ય
: ૨૦૨૧-૨૨ (૧ વર્ય) િાટે એલ.એલ.બી અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ કિવા જોડાણ
પત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ નુ ં કોલેજને વધાિાનુ ં જોડાણ
આપવા મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
કાયદા શવદ્યાિાખા : (વધાિાનુાં જોડાણ)
ત ૃતીર્ વર્ય એલ.એલબીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૭-૫-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૨૬-૧૨-૨૦ નો

અિેવાલ

તા.૨૮-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ૧ વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ
છે
૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૩

આચાર્યની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ. મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X
X

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
લો - ૨ નો સ્ટાફ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે તથા ૩ પ ૂવય િંજુિી વાળો સ્ટાફ ભિે લ છે અને ૧
વીઝીટીંગ સ્ટાફ ભિે લ છે જે અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાય વેલ નથી.

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૦
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે

આચાયયશ્રી, ઓિવાલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ, શ્રી ગોિિ હાંિિાજ

ગોિિાણી કોિિય એસડ શ્રી ડી.ડી.નાગડા બી બી એ કોલેજ-જાિનગિ તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ
અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. , શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને
વષય ૨૦૨૧-૨૨ એક વષય િાટે ત ૃતીય વષય એલ.એલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા
જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે કાયદા શવદ્યાિાખાિાાં ત ૃતીય વષય
એલ.એલ.બીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ
કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, ઓિવાલ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ, શ્રી ગોિિ હાંિિાજ ગોિિાણી

કોિિય એસડ શ્રી ડી.ડી.નાગડા બી બી એ કોલેજ-જાિનગિ

તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી,
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે

એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના
કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે , યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે

કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ કાયદા શવદ્યાિાખાિાાં ત ૃતીય વષય એલ.એલ.બીનાાં
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક
વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૧)

આચાર્યશ્રી ,શ્રી મવવેકમવદ્યા મવકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - એિ.ડી.સીતાપિા કોિસય કોલેજ - અિિે લી તિફથી આવેલ

જોડાણ

જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (ઈલેક્ટીવ)
એકાઉન્ટીગ,કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ,બીઝીનેશ િેનેજિેન્ટ
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નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૦-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૦-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા:૮-૨-૨૧નો અિેવાલ
તા.૯-૨-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . અિેવાલિાં સભ્ર્શ્રીઓએ અ મુજબ જણાવેલ છે કે કોલેજ
૧૯૯૮ થી કોલેજ શરુ છે મપ્રન્સીપાલની મનિણુકં થર્ેલ નથી અને સીન્ડીકેટ િાન્ર્ િાખે તો અ
ની મવગતે શિતી જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત કિે લ નથી.
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

X
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૬ નો ભિે લ છે અને ૪ વીઝીટીંગ સ્ટાફ ભિે લ
૩
૪
૫

છે .જેની નકલ સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૨૯.૪૮૧ ચો.િી. દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૧
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ,શ્રી શવવેકશવદ્યા શવકાિ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત -

એિ.ડી.િીતાપિા કોિિય કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના
શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ,શ્રી શવવેકશવદ્યા શવકાિ

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - એિ.ડી.િીતાપિા કોિિય કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને
િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૨)

આચાર્યશ્રી ,શ્રી મવવેકમવદ્યા મવકાસ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - એિ.ડી.સીતાપિા કોિસય કોલેજ - અિિે લી તિફથી આવેલ

જોડાણ

જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
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જોડાણની શવગત :
વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (ઈલેક્ટીવ)
એકાઉન્ટીગ,કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ,બીઝનેશ િેનેજિેન્ટ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૪-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૬-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થાશનક તપાિ
િશિશતના ૩ િભ્યશ્રીઓની શનયુકત િભ્યશ્રીઓ પૈકી ૨ િભ્યશ્રીઓનો તાિીખ : ૧૨-૧-૨૧નો
અહેવાલ તા.૬-૨-૨૧નાાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત કિે લ નથી.
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

X
√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૫ નો ભિે લ છે અને ૪ વીઝીટીંગ સ્ટાફ ભિે લ
૩
૪
૫

છે .જેની નકલ સાિેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૨૯.૪૮૧ ચો.િી. દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૪૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ,શ્રી શવવેકશવદ્યા શવકાિ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - એિ.ડી.

િીતાપિા કોિિય કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના શવષયોનુાં
નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ,શ્રી શવવેકશવદ્યા શવકાિ

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - એિ.ડી.િીતાપિા કોિિય કોલેજ - અિિે લી તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને
િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ. ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

49

૧૧ (૪૩)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી શ્રી સિદાિ પટેલ કન્ર્ા કેળવણી િંડળ - જાિકંડોિણા, બી.એડ. કોલેજ,

જાિકંડોિણા ના તિફથી

જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ િાટે નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
મશક્ષણ મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૪-૦૭-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૧/૧/૨0૨૧નો

અિેવાલ તા.૯-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જે િકાિાત્િક છે અને જોડાણ આપવા ભલાિણ
કિે લ છે .
૨

આચાર્ય ની મનિણ ૂક થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ.ની મનિણ ૂક થર્ેલ છે .. √
૩
૪
૫

અને

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ - ૯ નો ભિે લ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૯ ચો.ફૂટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૩
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

બી.એડ. કોલેજ,

આચાયયશ્રી શ્રી િિદાિ પટેલ કસયા કેળવણી િાંડળ - જાિકાં ડોિણા,

જાિકાં ડોિણા તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો

અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના

બી.એડ. પદવીના

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી િિદાિ પટે લ

કસયા કેળવણી િાંડળ - જાિકાં ડોિણા, બી.એડ. કોલેજ,

જાિકાં ડોિણા તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ

અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ

જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન
શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
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ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૧
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૪)

આચાર્યશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત , શ્રી અને શ્રીિમત વી. કે. કાિદાિ બી. એડ. કોલેજ,િરિપિ(પાળ)

જોડાણ

તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી સંલગ્ન કોલેજિાં વધાિાના બી.એસસીના અભ્ર્ાસક્રિના વધાિાના જોડાણ અંગેની અિજી
તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (વધાિાનુાં જોડાણ)
દ્વદ્વતીર્ વર્ય બી.એસસી (મુખ્ર્/ગૌણ)
ફીઝીક્સ,કેિેસ્ટ્રી,િેથ્સ,િાઈક્રોબાર્ોલોજી,બોટની,ઝુલોજી,બાર્ોકે િેસ્ટ્રી,ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કે િેસ્ટ્રી,બાર્ો ટેકનોલોજી,
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૯-૦૮-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૫/૧/૨0૨૧ નો અિેવાલ તા.૬-૨-૨૧
નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જે િકાિાત્િક છે અને વધાિાનુ ં જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે

√

ગ્રંથપાલની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે

√

સંલગ્નિાં નવા બી.એસસી. અભ્ર્ાસક્રિના શૈક્ષલણક સ્ટાફ અન્વર્ે કોલજે બાિેધિી આપેલ છે
અને ૧૮ એડિોક સ્ટાફ ભિે લ છે .
૩

ટ્રસ્ટીએ સંસ્થાને ૫ એકિ- ૨૦ ગુઠં ાનુ ં ૩૦ વર્ય નુ ં લીઝ ડીડ કિી આપેલ છે જે અિેવાલ સાથે

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૬૦ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

સાિેલ િાખેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૪
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત , શ્રી અને

શ્રીિશત વી. કે . કાિદાિ બી. એડ. કોલેજ,હરિપિ(પાળ) તિફથી જુન – ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને

સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના
દ્વદ્વતીય વષય બી.એિિી.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪િિતો :

૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.
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ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી કાિદાિ એજયુકેિન

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત , શ્રી અને શ્રીિશત વી. કે. કાિદાિ બી. એડ. કોલેજ, હરિપિ(પાળ) તિફથી જુન ૨૦૨૧
ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાિાાં દ્વદ્વતીય વષય બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી,
એક વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

શ્રી િાધારક્રશ્ના ગૌસેવા ટ્રસ્ટ સંચાલલત, શ્રી તેજેન્રપ્રસાદજી બી.એડ. કોલેજ

, ચિાડવા

તિફથી

આવેલ જુ ન ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ (બે વર્ય) થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા
તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧-૧૨-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૧૬-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા. ૨૨ -૦૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો
૩
૪
૫

૧૦ નો સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી

શ્રી િાધારક્રશ્ના

ગૌિેવા ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, શ્રી

તેજેસરપ્રિાદજી બી.એડ. કોલેજ , ચિાડવા તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧-૨૨ (બે વષય) ની જોડાણ
અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુયક્ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણના
બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને
આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુાં જોડાણ આપવા શિસડીકેટને
ભલાિણ કિવી.

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨ (એક વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ

ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી િાધારક્રશ્ના ગૌિેવા

ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, શ્રી તેજેસરપ્રિાદજી બી.એડ. કોલેજ , ચિાડવા તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ અને ૨૦૨૧૨૨ (બે વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત

ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શિક્ષણના

બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા.૧૫-૬-

૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૬)

આચાર્યશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.બી.પટેલ એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત , શ્રીિતી મિતલ વાર્. પટેલ િરિલા નમસિંગ કોલેજ-

જોડાણ

આટકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ
પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી નમસિંગ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
પોસ્ટ બેઝીક બીએસસી નમસિંગ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૦૮-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૫/૧૨/૨0૨૦ નો
અિેવાલ તા.૮-૧-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૩
૪
૫
૬

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .

શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો - ૨૧ નો સ્ટાફ છે .જેની નકલ અિેવાલિાં સાિેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૭ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.બી.પટેલ એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત ,

શ્રીિતી શિતલ વાય. પટેલ િરહલા નશિિંગ કોલેજ-આટકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને

સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના
બીએિ.િી. નશિિંગ પદવીના અભ્યાિક્રિ અને પોસ્ટ બેઝીક બીએિ.િી. નશિિંગ પદવીના અભ્યાિક્રિ

કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
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િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.બી.પટેલ

એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત , શ્રીિતી શિતલ વાય. પટેલ િરહલા નશિિંગ કોલેજ-આટકોટ તિફથી જુન
૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુયક્ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ

નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. નશિિંગ પદવીના અભ્યાિક્રિ અને પોસ્ટ બેઝીક બીએિ.િી. નશિિંગ
પદવીના અભ્યાિક્રિ કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી,
એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૭)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

શ્રી ગ્રાિ સાવયજમનક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત- શ્રી બી.એડ કોલેજ, અિિાપુિ. તા.મવછીર્ા,

જી.િાજકોટ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી િાટે ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવનયન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એ. (મુખ્ર્/ગોણ)
ગુજિાતી,રિન્દી,સંસ્કૃ ત,અંગ્રેજી,સિાજશાસ્ત્ર.,અથયશાસ્ત્ર,ઇમતિાસ,તત્વજ્ઞાન
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ઈલેક્ટીવ : એકાઉન્ટીગ,બીઝનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ),કોમ્પુટિ સાર્ન્સ તથા બેનન્કિંગ એન્ડ ફાર્નાન્સ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૪-૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૬/૨/૨0૨૧ નો
અિેવાલ તા.૬-૩-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
પી.ટી.આઈ.ની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
અને ગ્રંથપાલની મનિણુક
ં થર્ેલ છે . √

૩

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે

૪

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૫

બી.એડ

- ૧૦ .બી.એ. - ૫ અને બી.કોિ- ૩

ભિે લ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૬૫ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ગ્રાિ િાવયજશનક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી

બી.એડ કોલેજ, અિિાપુિ તિફથી જુન ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ

સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવનયન શવદ્યાિાખાના

બી.એ. ના શવષયો અને

વાણીજ્ય

શવદ્યાિાખાના બી.કોિના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ગ્રાિ િાવયજશનક

એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત- શ્રી બી.એડ. કોલેજ, અિિાપુિ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે
એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો

તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ. ના શવષયો

અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૮)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

શ્રી બાઢડા કેળવણી િંડળ સંચાલલત, શ્રી િણીબેન કિશનભાઈ સાવલલર્ા આટય સ અને શ્રી

અજવાળીબેન વલ્લભભાઈ સવાણી સાર્ન્સ કોલેજ , બાઢડા તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે
ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા
બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.એ. (મુખ્ર્/ગૌણ)
મુખ્ર્ : ગુજિાતી, રિન્દી, સંસ્કૃ ત, અંગ્રેજી, સિાજશાસ્ત્ર, અથયશાસ્ત્ર, સાર્કોલોજી
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ)
બી.એસસી. (મુખ્ર્/ગૌણ)
કેિેસ્ટ્રી, ભૌમતકશાસ્ત્ર, િેથેિેરટક્સ
ગૌણ : િાઈક્રો બાર્ોલોજી, બાર્ો ટે કનોલોજી, ફીઝીક્સ, બોટની
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નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૦૯-૦૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૩૦-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૩-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા.૦૨-૦૨-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ પ ૂવય િંજુિી આપેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ પ ૂવય િંજુિી આપેલ છે .

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં ૦૯ શૈ. િાન્ર્તા અને
૧૬ એડિોકનો સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૭૫ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી બાઢડા કેળવણી િાંડળ િાંચાણલત, શ્રી િણીબેન

કિિનભાઈ િાવણલયા આટય િ અને શ્રી અજવાળીબેન વલ્લભભાઈ િવાણી િાયસિ કોલેજ , બાઢડા
તિફથી

જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત

જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો અને શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી બાઢડા કેળવણી

િાંડળ િાંચાણલત, શ્રી િણીબેન કિિનભાઈ િાવણલયા આટય િ અને શ્રી અજવાળીબેન વલ્લભભાઈ િવાણી
િાયસિ કોલેજ , બાઢડા તિફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત
ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા
એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવનયન

શવદ્યાિાખાના બી.એ.ના શવષયો અને શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૪૯)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી સૌિાષ્ટ્ટ્ર કીડની િીસચય ઇન્સ્ટીટયુટ, સૌિાષ્ટ્ટ્ર પેિાિેડીકલ ઇન્સ્ટીટયુટ , િાજકોટ

તિફથી આવેલ જુ ન

૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ
પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
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ડી.એિ.એલ.ટી. ના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૦૬-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૧૧-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા.૧૩-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

૩
૪
૫

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X

X

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં ૦૩ નો સ્ટાફ દશાયવેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૨.૯૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં.૪૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િૌિાષ્ટ્ર કીડની િીિચય ઇસસ્ટીટયુટ, િૌિાષ્ટ્ર પેિાિેડીકલ

ઇસસ્ટીટયુટ , િાજકોટ

તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ

સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના ડી.એિ.એલ.ટી. ના અભ્યાિક્રિનુાં

નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િૌિાષ્ટ્ર કીડની િીિચય

ઇસસ્ટીટયુટ, િૌિાષ્ટ્ર પેિાિેડીકલ ઇસસ્ટીટયુટ , િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો

તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના

ડી.એિ.એલ.ટી. ના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ
આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૦)

આચાર્યશ્રી શ્રી કડવા પાટીદાિ મવદ્યાથી ભુવન સંચાલલત - િેઘજીભાઈ પુજા
ં ભાઈ પટેલ બી.એડ કોલેજ-જોધપુિ

જોડાણ

(નદી) તિફથી જુ ન-૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
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જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા :(ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી (મુખ્ર્/ગૌણ)
કેિેસ્ટ્રી,ફીઝીક્સ,િેથેિેરટક્સ, િાઈક્રોબાર્ોલોજી, બાર્ોટેકનોલોજી
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૮-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૦-૧૨-૧૯ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૧૫-૩-૨૦ નો
અિેવાલ તા.૨૭-૪-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . કોલેજે આચાર્ય વર્ય ૨૦૨૦ના નવા એનિોલિેન્ટ
પિેલા ભિવાના િિેશે .વર્ય : ૨૦૨૦ ના એનિોલ્િેન્ટ ન સ્વીકાિવા અને કોર્ય મુજબ લેબના
ફોટા,સાધનોના લીસ્ટ સાથે જિા કિાવવાના િિેશે તેિ એલ.આઈ.સી.ની મવગતે શિતી જોડાણ
આપવા ભલાિણ કિે લ છે અને આ અન્વર્ે કોલેજને તા.૨૭-૫-૨૦ ના િોજ પત્ર પાઠવેલ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત કિે લ નથી.

X

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત કિે લ નથી.

૩

X પ્રરક્રયા િાટે ફાઈલ મુકેલ છે તેિ જણાવેલ છે .

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .
શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો -

બી.એડ - ૫, બી.એસસી - ૧૧ જેની નકલ અિેવાલિાં સાિેલ છે .

૪

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .૪ એકિ અને ૧૯ ગુઠ
ં ા જિીન સંસ્થા પોતાના નાિે
ધિાવે છે .

૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આશિે ૧૦ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૬

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૦
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી કડવા પાટીદાિ શવદ્યાથી ભુવન િાંચાણલત - િેઘજીભાઈ

પુજા
ાં ભાઈ પટેલ બી.એડ કોલેજ-જોધપુિ (નદી) તિફથી

જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક

તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.ના

શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી કડવા પાટીદાિ

શવદ્યાથી ભુવન િાંચાણલત - િેઘજીભાઈ પુજા
ાં ભાઈ પટેલ બી.એડ કોલેજ-જોધપુિ (નદી)

તિફથી જુન

૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુયક્ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ
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નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે અને
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી.ના

શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦

વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૧)
જોડાણ

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧

સુધી, એક

આચાર્યશ્રી િચના ડેવલોપિેન્ટ સેન્ટિ – િાજકોટ, રક્રએશન બી.એસ.ડબ્લલ્યુ. કોલેજ , િાજકોટ તિફથી આવેલ જુ ન
૨૦૨૧ થી

નીચેની મવગતે ચાલુ/વધાિાનુ ં જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ

સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા:
બી.એસસી (આઈટી) પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

(ચાલુ જોડાણ)

દ્વ્રીતીર્ વર્ય બી.સી.એ. ના અભ્ર્ાસક્રિ (વધાિાનુાં જોડાણ)
શવનયન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસ.ડબ્લલ્યુ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૪-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૬-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા.૨૯-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ/વધાિાનુ ં જોડાણ આપવા ભલાિણ
કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ નથી.

X
√
√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .
૩
૪
૫

બી.એસ.ડબ્લલ્યુ અને બી.એસસી.(આઈ.ટી.)

અન્વર્ે એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં ૦૫ નો સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા અંગે લાંબાગાળા નો ભાડા કિાિ છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮.૮૨ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૧
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી િચના ડેવલોપિેસટ િેસટિ – િાજકોટ, રક્રએિન

બી.એિ.ડબ્લલ્યુ. કોલેજ , િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી (આઈ.ટી.)

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં ચાલુ જોડાણ તથા દ્વ્રીતીય વષય બી.િી.એ. ના અભ્યાિક્રિનુાં વધાિાનુાં જોડાણ

તથા શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એિ.ડબ્લલ્યુ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં ચાલુ જોડાણ નીચે દિાયવ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુ/ાં ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી
હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
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લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

૨.

િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િચના ડેવલોપિેસટ

િેસટિ – િાજકોટ, રક્રએિન બી.એિ.ડબ્લલ્યુ. કોલેજ , િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની

િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને
િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
બી.એિિી (આઈ.ટી.)

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં ચાલુ જોડાણ

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

તથા દ્વ્રીતીય વષય બી.િી.એ. ના

અભ્યાિક્રિનુાં વધાિાનુાં જોડાણ તથા શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એિ.ડબ્લલ્યુ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨

િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૨)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

સુધી, એક વષયન ાંુ વધાિાનુ/ાં ચાલુ

જોડાણ આપવા િાજ્ય

શ્રી લાલબિાદુ િ શાસ્ત્રી કેળવણી િંડળ-િાજકોટ સંચાલલત – શ્રીિતી જે.જે.કુ ંડલીર્ા આટય સ એન્ડ

કોિસય કોલેજ - િાજકોટ જુ ન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ સધીની (૨ વર્ય િાટે) અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતના અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાલણજ્ર્ મવદ્યા શાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (વે)
કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ
બીઝીનેસ િેનેજિેન્ટ : (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ.પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ:

૧

કોલેજની તા.૧૬-૬-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૬-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો
૧૭/૧/૨0૨૧ નો

અિેવાલ તા.૧૮-૧-૨૧

તા.૧૫-

નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા

ભલાિણ કિે લ છે .
૨

આચાર્યશ્રીની મનિણુકં થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ.ની મનિણુકં થર્ેલ છે .

√

અને ગ્રંથપાલની મનિણુક
ં થર્ેલ નથી

X

કોલેજ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૧૨ નો ભિે લ છે . ,જે અિેવાલિાં સાિેલ છે .
૩

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા ભાડા કિાિ પિ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૪ સ્કે ફીટ દશાયવેલ છે .

૭

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટી ના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી

શ્રી લાલબહાદુિ િાસ્ત્રી કેળવણી િાંડળ-િાજકોટ

િાંચાણલત – શ્રીિતી જે. જે.કુાં ડલીયા આટય િ એસડ કોિિય કોલેજ - િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી
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૨૦૨૧-૨૨ િધીની (૨ વષય િાટે) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ.ના શવષયો અને

બીઝીનેિ

િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ
કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ ની
જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની
િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી લાલબહાદુિ િાસ્ત્રી

કેળવણી િાંડળ-િાજકોટ િાંચાણલત – શ્રીિતી જે. જે. કુાં ડલીયા આટય િ એસડ કોિિય કોલેજ - િાજકોટ
તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૧-૨૨ િધીની (૨ વષય િાટે)ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક

કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયો

અને બીઝીનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ.પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૩)

આચાર્યશ્રી શ્રી ધિયજીવનદાસજી સ્વાિી બી.એડ. કોલેજ , તિવડા તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની

જોડાણ

મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા
કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા : (ચાલુ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસસી. ના અભ્ર્ાસક્રિ (મુખ્ર્/ગૌણ) (ચાલુ)
કેિેસ્ટ્રી, િેથેિેરટક્સ, ફીઝીક્સ, બોટની, ઝુલોજી, િાઈક્રોબાર્ોલોજી
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૦૮-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૧૭-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા.૨૨-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .
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√
√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે .

બી.એડ. – ૦૬ અને બી.એસસી. – ૦૭ અને

બી.સી.એ. – ૦૩ અન્વર્ે એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં ૧૬નો સ્ટાફ દશાયવેલ છે .

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૩
ઠિાવ :

તિફથી

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ધિયજીવનદાિજી સ્વાિી બી.એડ. કોલેજ , તિવડા

જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત

જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના

બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની

િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને બી.એિિી. ના

શવષયોનુાં નીચે દિાય વ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ધિયજીવનદાિજી

સ્વાિી બી.એડ. કોલેજ , તિવડા તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની

ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ
િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ

કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં
કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે, શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને

બી.એિિી. ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૪)

આચાર્યશ્રી મશવશક્ક્ત આમશસ ટ્રસ્ટ સુિેન્રનગિ સંચાલલત – સંસ્કૃમત કોલેજ ઓફ િેનેજિેન્ટ, આઈ.ટી.કોિસય એન્ડ

જોડાણ

આટય સ – સુિેન્રનગિ તિફથી જુ ન ૨૦૨૦ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
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બી.કોિ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ઇલેકટીવ - ૧ ના એકાઉન્ટીગ, લબઝનેસ િેનેજિેન્ટ (પસોનલ િેનેજિેન્ટ)
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૮-૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૩-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓપૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૯-૧૧-૨૦નો
અિેવાલ તા.૧૮-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

તેિજ કોલેજિાં નીચે મુજબ સ્ટાફ દશાયવેલ છે .
કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૬ નો ભિે લ છે તેિજ એડિોક સ્ટાફ ૧૫ ભિે લ છે .
જે અહેવાલિાાં સાિેલ િાખેલ છે .
૩

ટ્રસ્ટ પાસે જગ્ર્ા લાંબા ગાળાના લીઝ્ડીડ પિ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ આ ૭ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૪
ઠિાવ : આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શિવિન્ક્ત આશિિ ટ્રસ્ટ સુિેસરનગિ િાંચાણલત – િાંસ્કૃશત કોલેજ
ઓફ િેનેજિેસટ, આઈ.ટી.કોિિય એસડ આટય િ – સુિેસરનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી અને

સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ , ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને

વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. શવષયના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શિવિન્ક્ત આશિિ

ટ્રસ્ટ સુિેસરનગિ િાંચાણલત – િાંસ્કૃશત કોલેજ ઓફ િેનેજિેસટ, આઈ.ટી.કોિિય એસડ આટય િ – સુિેસરનગિ
તિફથી જુન ૨૦૨૦ ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને
યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં

દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ , ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના

બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ અને વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. શવષયના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ
કિવી.
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૧૧ (૫૫)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, સ્વ.િમતલાલ વઘાસીર્ા સ્િાિક ટ્રસ્ટ સંચાલલત – શ્રી સિસ્વતી મશક્ષણ િિામવદ્યાલર્

(બી.એડ

કોલેજ) ,ભુતવડ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં
સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શિક્ષણ

શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)

બી.એડ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૨-૦૭-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૪/૨/૨0૨૧નો
અિેવાલ તા.૪-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જે િકાિાત્િક છે અને જોડાણ આપવા ભલાિણ
કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .
૩
૪
૫

√
√

કોલેજના શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ :
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૧૩નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ભિે લ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .
કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, સ્વ.િશતલાલ વઘાિીયા સ્િાિક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત – શ્રી

િિસ્વતી શિક્ષણ િહાશવદ્યાલય (બી.એડ કોલેજ) ,ભુતવડ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને

સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શિક્ષણ શવદ્યાિાખાના
બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને
આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને
િિતો :

ભલાિણ કિવી.
૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, સ્વ.િશતલાલ વઘાિીયા

સ્િાિક ટ્રસ્ટ િાંચાણલત – શ્રી િિસ્વતી શિક્ષણ િહાશવદ્યાલય (બી.એડ કોલેજ) ,ભુતવડ તિફથી જુન
૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ

નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શિક્ષણ

શવદ્યાિાખાના બી.એડ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા.૧૫-૬-૨૦૨૧
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
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૧૧ (૫૬)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી

ક્રાઈસ્ટ

કોલેજ – િાજકોટ

તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૧થી

નીચેની મવગતે કાર્િી જોડાણ િાં

મવનર્ન મવદ્યાશાખાિાં બી.એ.િાં િાનસશાસ્ત્ર મવર્ર્ને ગૌણ મવર્ર્ િાંથી મુખ્ર્ મવર્ર્ કિવા િાટે આવેલ
અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવનયન શવદ્યાિાખા:
બી.એ. િાનિિાસ્ત્ર (મુખ્ય) (નવુ)ાં
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૪-૦૯-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૭-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૨ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૭-૦૧૨૧નો અિેવાલ તા. ૨૮-૧-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . મવનર્ન મવદ્યાશાખા: બી.એ.િાં
િાનસશાસ્ત્ર (ગૌણ) મવર્ર્ િાંથી મુખ્ર્ મવર્ર્ આપવાની ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે બી.એ. ના અભ્ર્ાસક્રિના નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી.
૩
૪
૫

અિેવાલિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો ૦૮નો સ્ટાફ ભિે લ છે . તેિ દશાય વેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૦૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ક્રાઈસ્ટ કોલેજ – િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની

જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવનયન શવદ્યાિાખાનાાં બી.એ. િાનિિાસ્ત્ર (ગૌણ) શવષય િાાંથી િાનિિાસ્ત્ર (મુખ્ય) શવષયિાાં રૂપાાંતિ

નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ક્રાઈસ્ટ કોલેજ –

િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ
સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક
કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો
જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવનયન
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ઉપયુક્ય ત

શવદ્યાિાખાનાાં બી.એ. િાનિિાસ્ત્ર (ગૌણ) શવષય િાાંથી

િાનિિાસ્ત્ર (મુખ્ય) શવષયિાાં રૂપાાંતિ તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૭)

આચાર્યશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.આિ.ગઢીર્ા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત-શ્રી િાત ૃિંરદિ કોલેજ, િાજકોટ તિફથી આવેલ જુ ન

જોડાણ

૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સધીની (૨ વર્ય િાટે) ચાલુ જોડાણની અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતના
અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત:
શવશનયન શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસ.ડબલ્યુ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા: (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા- (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીનાં અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસ.સી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
(મુખ્ર્/ગૌણ) કે િેસ્ટ્રી, ભોમતક, બોટની, િેથેિેરટક્સ,ઝુલોજી, બાર્ોકેિેસ્ટ્રી, િાઈક્રોબાર્ોલોજી
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા-(ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીનાં અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ:

૧

કોલેજની તા.૨૩-૧૨-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૦/૨/૨0૨૧ નો

અિેવાલ તા.૨૫-૨-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .
૨

આચાર્યશ્રીની મનિણુકં થર્ેલ નથી. X
પી.ટી.આઈ.ની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
અને ગ્રંથપાલની મનિણુક
ં થર્ેલ છે . √
કોલેજ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .
મવમનર્ન મવદ્યાશાખા-૪,મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા-બી.એસસી.-૧૫, બી.સી.એ.-૩, વાલણજ્ર્ મવદ્યાશાખા૨, િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખા-૩

૫

કોલેજ પાસે જિીન/િકાન છે જે અનુદામનત છે .

૬

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૭૬ સ્કે ફીટ દશાયવેલ છે .

૭

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટી ના ફીટ કિે લ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.આિ.ગઢીયા એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત-શ્રી

િાત ૃિાંરદિ કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ િધીની (૨ વષય િાટે) ની જોડાણ

અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવનયન
શવદ્યાિાખાના બી.એિ.ડબલ્યુ પદવીના અભ્યાિક્રિ, વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ ના શવષયો , શવજ્ઞાન
શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ પદવી, બી.એિ.િી.ના શવષયો અને ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ.
પદવીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
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તા.૧૪-૬-૨૦૨૨

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે

િિતો :

નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી િાત ૃશ્રી ડી.આિ.ગઢીયા

એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત-શ્રી િાત ૃિાંરદિ કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ િધીની
(૨ વષય િાટે) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત

ભલાિણ સ્વીકાિવી અને

યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવનયન શવદ્યાિાખાના બી.એિ.ડબલ્યુ પદવીના અભ્યાિક્રિ, વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાના
બી.કોિ.ના શવષયો , શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ પદવી, બી.એિ.િી.ના શવષયો અને ણબઝનેિ

િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીનાાં અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી,
એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૫૮)

આચાર્યશ્રી શ્રી ભગીની કલ્ર્ાણ સિીત્તી સંચાલલત, શ્રી મવદ્યાસાગિ ઈન્ફોટે ક કોલેજ-જાિનગિ તિફથી આવેલ જુ ન

જોડાણ

૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪ સધીની (૩ વર્ય િાટે) ચાલુ જોડાણની અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ
સમિમતના અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બી.એસસી પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
મુખ્ર્/ ગોણ : કે િેસ્ટ્રી,ઇન્ડસ્ટ્રીર્લ કે િેસ્ટ્રી,ફીઝીક્સ,િેથેિેરટક્સ,બોટની,ઝુલોજી(બાર્ોલોજી),િાઈક્રોબાર્ોલોજી
વાણીજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ઇલેકટીવ - ૧ ના એકાઉન્ટીગ એન્ડ ફાર્નાન્સ, લબઝનેસ િેનેજિેન્ટ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૯-૬-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૬/૨/૨0૨૧ નો અિેવાલ તા.૬-૩૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનિણુકં થર્ેલ નથી. X
પી.ટી.આઈ.ની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
અને ગ્રંથપાલની મનિણુક
ં થર્ેલ છે . √
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કોલેજ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .
બીસીએ - ૫ બી.એસસી - ૪ િાન્ર્તા વાળો દશાયવેલ છે .
બી.કોિ - ૩ િાન્ર્તા વાળો દશાયવેલ છે
- કોલેજે ૧૮ ના સ્ટાફની િાન્ર્તા િાટે ફાઈલ િજુ કિે લ છે તેિ જણાવેલ છે પણ કોલેજ જોડાણ
મવભાગિાં િાન્ર્તા િાટે ફાઈલ િજુ કિે લ નથી.
૩

સંસ્થા પાસે જગ્ર્ા લોંગ લીઝ પિ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કેપેસીટીના ફીટ કિે લ છે .

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૮૦૦ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ભગીની કલ્યાણ િિીત્તી િાંચાણલત, શ્રી શવદ્યાિાગિ
ઈસફોટેક કોલેજ-જાિનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધીની (૩ વષય િાટે) ની જોડાણ
અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ
શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ, બી.એિિીના શવષયો અને

શવજ્ઞાન

વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના

બી.કોિ.ના શવષયોનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧

થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨

સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ થી ૨૦૨૩-૨૪ (બે વષય) ની જોડાણ
ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી શ્રી ભગીની કલ્યાણ

િિીત્તી િાંચાણલત, શ્રી શવદ્યાિાગિ ઈસફોટે ક કોલેજ-જાિનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૩-૨૪
સુધીની (૩ વષય િાટે ) ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી

અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ

મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં
દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ, બી.એિિીના શવષયો અને વાણીજ્ય

શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. ના શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૫૯)

આચાર્યશ્રી, સિદાિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ જસદણ સંચાલલત રક્રષ્ટ્ના લો કોલેજ - જસદણ તિફથી જુન

જોડાણ

૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૩ વષય િાટે ) કોલેજની ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
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જોડાણની શવગત :
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨-૧-૨૧ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨-૧-૨૧ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ સમિમતના
૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧૭-૧-૨૧ નો

અિેવાલ તા.૨૧-૧-૨૧

નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ૧ વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે
૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટીના નાિ પિ છે .લાંબા ગાળાનો ભાડા કિાિ સાિેલ છે .

૩

આચાર્યની મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.
ગ્રંથપાલ મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ. મનયુક્ક્ત થર્ેલ નથી.

X
X

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
લો - ૬

નો સ્ટાફ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે તથા િાન્ર્તા િાટે પ્રરક્રર્ા િાટે ફાઈલ િોકલેલ

છે . તેિ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬૭ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૫૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, િિદાિ એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ

જિદણ િાંચાણલત, રક્રષ્ના લો કોલેજ - જિદણ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (ત્રણ વષય) ની
જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી.નાાં અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા

મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ (બે વષય) ની જોડાણ

ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, આચાયયશ્રી, િિદાિ એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ જિદણ

િાંચાણલત, રક્રષ્ના લો કોલેજ - જિદણ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ (ત્રણ વષય) ની જોડાણ
અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ
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જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન

શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ કાયદા શવદ્યાિાખાના

એલએલ.બી.નાાં અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવાિાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬૦)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી ધી લેટ. એિ. જે. કુ ંડલીર્ા આટય સ, કોિસય એન્ડ કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ િરિલા કોલેજ – િાજકોટ તિફથી
આવેલ જુ ન ૨૦૨૧થી

નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ

સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા: (ચાલુ)
બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૧૪-૦૭-૨૦ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૬-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૨૦-૧-૨૧નો
અિેવાલ તા. ૨૧-૦૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્ય ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

ગ્રંથપાલ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ ની મનયુક્ત થર્ેલ છે .

√

તેિજ કોલેજે નીચે મુજબ સ્ટાફ ભિે લ છે . એલ.આઈ.સી. અિેવાલિાં શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો
૩
૪
૫

૦૭ નો સ્ટાફ ભિે લ છે અને ૧ વીઝીટીંગ છે . ૫ ની પ્રરકર્ા ચાલુ છે . તેિ દશાયવેલ છે .
સંસ્થા લોંગ લીઝ પિ જગ્ર્ા ધિાવે છે . જેની નકલ સાિેલ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૩૦ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૦
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ધી લેટ. એિ. જે. કુાં ડલીયા આટય િ, કોિિય એસડ

કોમ્્યુટિ િાયસિ િરહલા કોલેજ – િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.

પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.
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ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ધી લેટ. એિ. જે.

કુાં ડલીયા આટય િ, કોિિય એસડ કોમ્્યુટિ િાયસિ િરહલા કોલેજ – િાજકોટ

તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની

જોડાણ અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી

કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં
પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ
ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૬૧)

આચાર્યશ્રી ,શ્રી આિ.પી.પટેલ ટ્રસ્ટ-મુબ
ં ઈ સંચાલલત શ્રી આિ.પી.ભાલોરડર્ા કોલેજ,િાજકોટ તિફથી આવેલ જુ ન

જોડાણ

૨૦૨૧ થી નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ
પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
વાણણજ્ય શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ (વૈ)
એકાઉન્ટીગ,સ્ટે ટેનસ્ટકસ,કોમ્્યુટિ સાર્ન્સ,બીઝીનેશ િેનેજિેન્ટ
બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.બી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.સી.એ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
પી.જી.ડી.સી.એના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૦૮-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૬-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓ પૈકી ૩ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ : ૧૮-૨-૨૧નો
અિેવાલ તા.૨૫-૨-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત કિે લ નથી. X
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

√

પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
૩
૪
૫

√

તેિજ કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૨૫ નો ભિે લ છે .જેની નકલ સાિેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૮ ચો.િી. દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૧
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ,શ્રી આિ.પી.પટેલ ટ્રસ્ટ-મુબ
ાં ઈ િાંચાણલત શ્રી

આિ.પી.ભાલોરડયા કોલેજ,િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો
અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાનાાં બી.કોિના શવષયો,

બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.િી.એ

પદવીના અભ્યાિક્રિ અને પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન
તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ
કિવી.

71

િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ,શ્રી આિ.પી.પટે લ

ટ્રસ્ટ-મુબ
ાં ઈ િાંચાણલત, શ્રી આિ.પી.ભાલોરડયા કોલેજ, િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી
પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની
િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને
િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ વાણણજ્ય શવદ્યાિાખાનાાં

બી.કોિના શવષયો, બીઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાના બી.બી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિ, શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ પદવીના અભ્યાિક્રિ અને પી.જી.ડી.િી.એ.ના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૬૨)

આચાર્યશ્રી શ્રીિતી ચંરિણી ઝવેિચંદ િેઘજી ગોસિાણી બી.સી.એ. કોલેજ ,જાિનગિ તિફથી જુ ન ૨૦૨૧ થી

જોડાણ

િાટેની નીચેની મવગતે કાર્િી જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ
પિ મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખા - (કાયિી જોડાણ)
બી.સી.એ. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૦૫-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૧૯-૧૨-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુકત સભ્ર્શ્રીઓપૈકી ૨ સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ વગિનો
અિેવાલ તા.૨૧-૧-૨૧નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનયુક્ક્ત કિે લ નથી. X
ગ્રંથપાલશ્રીની મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .
પી.ટી.આઈ મનયુક્ક્ત થર્ેલ છે .

√
√

તેિજ

કોલેજે શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ ૫ નો ભિે લ છે અને અને ૫ વીઝીટીંગ છે .૨ એડ
૩
૪
૫

િોક સ્ટાફ ભિે લ છે .જેની નકલ સાિેલ છે .
સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .
મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ દશાય વેલ નથી.

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .
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એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૨
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

કોલેજ, જાિનગિ તિફથી

આચાયયશ્રી શ્રીિતી ચાંરિણી ઝવેિચાંદ િેઘજી ગોિિાણી બી.િી.એ

જુન ૨૦૨૧

ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ

સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ. પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં

નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ
જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી

શ્રીિતી ચાંરિણી

ઝવેિચાંદ િેઘજી ગોિિાણી બી.િી.એ કોલેજ, જાિનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૧ ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો

તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ
થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.િી.એ.
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા
િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૬૩)

આચાર્યશ્રી, સ્વ. િાત ૃશ્રી સંતોક્બેન સવજીભાઇ પાંભિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરિટેબલ. ટ્રસ્ટ બાબિા, સિદાિ પટેલ

જોડાણ

લો કોલેજ - બાબિા. જજ. અિિે લી તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી (૨ વષય િાટે) કોલેજની ચાલુ
જોડાણ િાટે આવેલ અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા તેિજ એકેડેમિક
કાઉક્ન્સલ તથા મસન્ડીકે ટની બિાલીની અપેક્ષાએ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨ (૧ વર્ય) િાટે એલ.એલ.બી અભ્ર્ાસક્રિ િાટે
બાિ કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇનન્ડર્ાિાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપતીશ્રીના કાર્યની બિાલી નોંધ લેવા
તેિજ જુ ન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી એિ ૨ વર્ય િાટે કોલેજને ચાલુ જોડાણ આપવા મવચાિણા કિવા
બાબત.
જોડાણની શવગત :
કાયદા શવદ્યાિાખા : (ચાલુ જોડાણ)
એલ.એલબી.ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૧-૧૦-૨૦ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૭-૧૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના

૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓની તા.૧૫-૧૨-૨૦ નો

અિેવાલ

તા.૧૬-૧૨-૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . કોલેજે આચાર્ય વર્ય ૨૦૨૦ના નવા એનિોલિેન્ટ
પિેલા ભિવાના િિેશે .વર્ય : ૨૦૨૦ ના એનિોલ્િેન્ટ ન સ્વીકાિવા,ગ્રંથપાલ ભિે લ નથી
ભિવાના િિેશે તેિ અિેવાલિાં જણાવેલ છે તેિ જણાવી ૧ વર્યન ુ ં ચાલુ જોડાણ આપવા
ભલાિણ કિે લ છે .
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૨

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટીના નાિ પિ છે .લાંબા ગાળાનો ભાડા કિાિ સાિેલ છે .

૩

આચાર્ય થર્ેલ નથી.

X

પી.ટી.આઈ.ભિે લ છે .

√

ગ્રંથપાલ થર્ેલ નથી.

X

શૈક્ષલણક સ્ટાફ નીચે મુજબ અિેવાલિાં દશાય વેલ છે .
લો - 3 નો શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬.૨૫ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૩
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે આચાયયશ્રી, સ્વ. િાત ૃશ્રી િાંતોક્બેન િવજીભાઇ પાાંભિ એજ્યુકેિન

એસડ ચેરિટેબલ. ટ્રસ્ટ બાબિા, િિદાિ પટેલ લો કોલેજ - બાબિા તિફથી

જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-

૨૩ સુધી (૨ વષય િાટે) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. ,
શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૧-૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે
બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે

કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી.નાાં

અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૧
થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨

સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૨-૨૩ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે

નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી િાળખાકીય

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી
કાયયવાહી હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

એસલીસ્ટિેસટની

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, સ્વ. િાત ૃશ્રી િાંતોક્બેન િવજીભાઇ પાાંભિ એજ્યુકેિન

એસડ ચેરિટેબલ. ટ્રસ્ટ બાબિા, િિદાિ પટેલ લો કોલેજ - બાબિા તિફથી જુન ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-

૨૩ સુધી (૨ વષય િાટે)ની જોડાણ અિજી પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી,

સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી, એકે ડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ
કોલેજને વષય ૨૦૨૧- ૨૨ એક વષય િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા
જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બીનાાં
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અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધી, એક
વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬૪)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, શ્રી મવવેકમવદ્યા મવકાસ ટ્રસ્ટ અિિે લી સંચાલલત - શ્રી એિ.ડી.સીતાપિા કોિસય કોલેજ- અિિે લી તિફથી

વર્ય : ૨૦૨૦ થી સંલગ્નિાં નવા બી.બી.એ.અભ્ર્ાસક્રિના વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નુ ં જોડાણ વર્ય : ૨૦૨૧-૨૨ િાં
તબદીલ કિી આપવાની િજૂઆત અન્વર્ે મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વષય બી.બી.એ.ના અભ્યાિક્રિ
નોંધ :

૧

સંસ્થાનો તા.૧૨-૨-૨૧ નો પત્રથી ઉપયુક્ય ત િજૂઆત આવેલ છે .

૨

સીન્ડીકેટ તા.૧૪-૮-૧૯ ની સભાના ઠિાવ ન.૧૧ થી સંલગ્નિાં બી.બી.એનુ ં નવું જોડાણ
િંજુિ કિવાિાં આવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૪
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, શ્રી શવવેકશવદ્યા શવકાિ ટ્રસ્ટ અિિે લી િાંચાણલત - શ્રી

એિ.ડી. િીતાપિા કોિિય કોલેજ- અિિે લીનુાં ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાનુાં પ્રથિ વષય
બી.બી.એ.ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૨૦-૨૧નુાં નવુાં જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨િાાં તબદીલ કિવા
શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,

શ્રી શવવેક શવદ્યા શવકાિ ટ્રસ્ટ અિિે લી િાંચાણલત - શ્રી એિ.ડી. િીતાપિા કોિિય કોલેજ- અિિે લીનુાં
ણબઝનેિ િેનેજિેસટ શવદ્યાિાખાનુાં પ્રથિ વષય બી.બી.એ.ના અભ્યાિક્રિનુાં વષય : ૨૦૨૦-૨૧નુાં નવુાં
જોડાણ વષય : ૨૦૨૧-૨૨િાાં તબદીલ કિવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.

૧૧ (૬૫)

આચાર્યશ્રી, સૌિાષ્ટ્ટ્ર િેડીકલ સેન્ટિ સંચાલલત- સી.યુ.શાિ રફઝીર્ોથેિાપી કોલેજ-સુિેન્રનગિ તિફથી જુ ન ૨૦૨૦

જોડાણ

થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (૪ વર્ય) ની નીચેની મવગતે ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક
તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિવા તથા એકેડેમિક કાઉંમસલ તથા સીન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ
સદિહુ કોલેજને વર્ય : ૨૦૨૦ નુ ં પ્રવેશ પ્રરક્રર્ા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપમતશ્રીના કાર્યને
બિાલી આપવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
રફઝીર્ોથેિાપી પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૦ નો અિેવાલ
તા.૨૬/૧૦/૨૦૨૦ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યની,ગ્રંથપાલની મનિણ ૂક થર્ેલ છે . અને ૧૮ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ ફોટાવાળો અિેવાલિાં
દશાયવેલ છે .
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૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિે આવેલ છે .૩૫ એકિ જિીન સંસ્થા ધિાવે છે .આધાિ સાિેલ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૧૧.૭ ચો.ફુટ દશાય વેલ છે .

૫

છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે

આચાયયશ્રી, િૌિાષ્ટ્ર િેડીકલ િેસટિ િાંચાણલત- િી.યુ.િાહ

રફઝીયોથેિાપી કોલેજ-સુિેસરનગિ તિફથી જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (૪ વષય) ની જોડાણ અિજી
અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. , શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય
૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે બી. રફઝીયોથેિાપી અભ્યાિક્રિનુાં પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પત્ર આ્યાના
િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે તબીબી શવદ્યાિાખાના રફઝીયોથેિાપી
પદવીના અભ્યાિક્રિનુાં નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧
સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૪ (ત્રણ વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ
ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે

આચાયયશ્રી, િૌિાષ્ટ્ર િેડીકલ િેસટિ િાંચાણલત- િી.યુ.િાહ

રફઝીયોથેિાપી કોલેજ-સુિેસરનગિ તિફથી

જુન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૩-૨૪ સુધી (૪ વષય) ની જોડાણ અિજી

પિત્વે એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ
સ્વીકાિી એકે ડેશિક કાઉન્સિલ , શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે
તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં બી.ફીઝીયોથેિાપી અભ્યાિક્રિનુાં પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે

જોડાણ પત્ર આ્યાના

િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક
તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના બી.ફીઝીયોથેિાપી

અભ્યાિક્રિનુાં તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય
િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬૬)

આચાર્યશ્રી, ધડુ ક એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત - બાલાજી લો કોલેજ,ગોિટા,તા.ગોંડલ,જી.િાજકોટ તિફથી જુ ન

જોડાણ

૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી ૩ વર્ય િાટે એલએલ.બી.ના અભ્ર્ાસક્રિની કોલેજના ચાલુ જોડાણ િાટે આવેલ
અિજી પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતનાં અિેવાલ પિ મવચાિણા કિી એકેડેમિક કાઉક્ન્સલ તથા મસન્ડીકેટની
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બિાલીની અપેક્ષાએ અપેક્ષાએ કોલેજને વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ એક વર્ય િાટે એલએલ.બી. અભ્ર્ાસક્રિ િાટે બાિ
કાઉક્ન્સલિાં િજુ કિવા જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના િાન.કુ લપમતશ્રીના કાર્યને બિાલી આપવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
કાયદા શવદ્યાિાખા - (ચાલુ જોડાણ)
એલએલ.બી. ના અભ્ર્ાસક્રિ
નોંધ :

૧

સ્થામનક તપાસ સમિમતના બે સભ્ર્શ્રીઓનો તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ નો અિેવાલ
તા.૧૯/૧૦/૨૦

નાં િોજ અત્રે િળે લ છે . અને અિેવાલિાં આચાર્ય ભિતી કિવાની િિેશે

અને ત્ર્ાિબાદ એનિોલિેન્ટ કિવાિાં આવશે તે શિતે જુ ન ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધી ૩
વર્ય િાટે ચાલુ જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે
૨

સંસ્થા પાસે જિીન ભાડા કિાિ પિ છે .(વર્ય : ૨૦૧૫ થી ૩૦ વર્ય િાટે)

૩

આચાર્ય ભિે લ નથી

X

ગ્રંથપાલ ભિે લ છે .

√

પી.ટી.આઈ.ભિે લ નથી

X

૪ નો શૈક્ષલણક સ્ટાફ અિેવાલિાં દશાયવેલ છે .
૪
૫

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૬૪ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે . / સી.સી.ટી.વી. કેિેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૬
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે

આચાયયશ્રી, ધડુક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - બાલાજી લો

કોલેજ, ગોિટા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ (ત્રણ વષય) ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એ.િી. , શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય
િાટે એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના
કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે કાયદા શવદ્યાિાખાના એલએલ.બી. પદવીનાાં
અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન તા.૧૫-૬૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૩ (ત્રણ વષય) ની જોડાણ ફી િાંસ્થાએ
ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે B.C.I. ના તા. ૫.૨.૨૦૨૦ તથા તા. ૨૧.૧૧.૨૦૨૦ ના પરિપત્ર મુજબ

B.C.I. ને પ ૂતયતા અહેવાલ િોકલ્યા બાદ અને B.C.I. તિફથી િાસયતા િળ્યા બાદ શવદ્યાથી એસલીસ્ટિેસટની કાયયવાહી
હાથ ધિવી.
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી, ધડુક એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - બાલાજી

લો કોલેજ, ગોિટા તિફથી જુન – ૨૦૨૦ થી ૨૦૨૨-૨૩ (ત્રણ વષય) ની જોડાણ અિજી પિત્વે

એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી, સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી,
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે

એલએલ.બી. અભ્યાિક્રિ િાટે બાિ કાઉન્સિલિાાં િજુ કિવા જોડાણ પત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના
કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા

સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકે ડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકેટને િાંતોષ
ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ કાયદા શવદ્યાિાખાના

થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

એલએલ.બી.નાાં અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬૭)

સુિગ
ં લિ એજ્યુકેશન એન્ડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રી સોઢા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ નમસિંગ - િાજકોટ કોલેજની

જોડાણ

અિજી પિ મનિાર્ેલ સ્થામનક તપાસ સમિમત ના અિેવાલને ધ્ર્ાને લઈ એસી / મસન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ
વર્ય : ૨૦૧૮-૧૯ની નવી કોલેજ િાટે િાજ્ર્ સિકાિશ્રીને ભલાિણ કર્ાય ના િાન.કુ લપમતશ્રીના કાર્યને બિાલી
આપવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા - (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વષય બી.એિિી.નશિિંગના અભ્યાિક્રિ
નોંધ

૧.

અત્રેની યુમનવમસિટીના પત્ર ક્રિાંક ન.: જોડાણ/૨/૧૭૧૮/૨૦૧૮,તા.૪-૧-૨૦૧૮ થી પ્રાથમિક
દિખાસ્ત કિવાિાં આવેલ છે .

૨.

કોલેજ દ્વાિા સૈદ્ાંમતક પ ૂવય િંજુિી િાટે તા.૧૦-૧૨-૨૦૧૯ ના પત્રથી યુમનવમસિટીને દિખાસ્ત

૩.

કોલેજના

૪.

િોકલેલ.

તા.૪-૧-૨૦૧૮ના

પત્ર

અન્વર્ે

યુમનવમસિટીના

પત્ર

ન.

:

જોડાણ/૫/

/

૨૩૪૯/૨૦૧૯ના પત્ર તા.૧૮-૧૨-૨૦૧૯ થી િાજ્ર્ સિકાિશ્રીને વર્ય : ૨૦૧૮-૧૯ િાટે ની
સેધાંમતક પ ૂવય િંજુિી આપવા િાટેની દિખાસ્ત કિવાિાં આવેલ છે .

મશક્ષણ મવભાગ દ્વાિા કોલેજને તા.૭-૧૧-૨૦૨૦ ના પત્ર ન. : સર્જ/૨૦૧૯/૨૧૫૩/ ખ.૧,વર્ય
: ૨૦૧૮-૧૯ િાટે બી.એસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિની નવી કોલેજ િાટેની સૈદ્ાંમતક પ ૂવય િંજુિી
આપવાિાં આવેલ છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૭
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી, સુિગ
ાં લિ એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત

- શ્રી િોઢા ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ - િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૧૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાય વેલ તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ

વષય બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં એકેડેશિક કાઉન્સિલ / શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ તા.૧૫-

૬-૨૦૧૮ થી તા.૧૪-૬-૨૦૧૯ સુધી એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આ્યાના િાન. કુ લપશતશ્રીના કાયયને નીચે
દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન બહાલી આપવી.
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િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,

સુિગ
ાં લિ એજ્યુકેિન એસડ ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - શ્રી િોઢા ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ - િાજકોટ તિફથી
જુન – ૨૦૧૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની
શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં એકે ડેશિક

કાઉન્સિલ / શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ તા.૧૫-૬-૨૦૧૮ થી તા.૧૪-૬-૨૦૧૯ સુધી એક વષયન ાંુ
નવુાં જોડાણ આ્યાના
કિવી.
૧૧ (૬૮)
જોડાણ

િાન. કુ લપશતશ્રીના કાયયને

બહાલી આપવી અને િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ

આચાર્યશ્રી,શ્રી સિસ્વતી સોશ્ર્લ એન્ડ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત - શ્રી એચ.એન.શુક્લ નમસિંગ ઇન્સ્ટીટયુટ.િાજકોટ
ની વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ િાટે સંલગ્ન કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ શરુ કિવા અત્રે જોડાણ અિજી
કિવાિાં આવેલ. જેનો સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલ તા.૦૭-૧૧-૨૦૨૦ ના િોજ અત્રે િળે લ છે . જે સ્થામનક
તપાસ સમિમતના સભ્ર્શ્રીઓ દ્વાિા વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ િાટે સંલગ્ન કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ
િંજૂિ કિવા ભલાિણ કિવાિાં આવેલ છે . જે સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલને ધ્ર્ાને લઈ નમસિંગ કાઉક્ન્સલની
શિતો તેિજ યુમનવમસિટીની મનર્ત કિે લ શિતોનુ ં પરિપાલન કિવાની શિતે સૌિાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી ઓડીનન્સ -૧૮૪
અન્વર્ે િાન કુ લપમત તિીકે િળે લ સત્તા મુજબ એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલ અને સીન્ડીકે ટની બિાલીની અપેક્ષાએ ઉપયુક્ય ત
સંલગ્ન કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ કૉલેજના વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧નુ ં જોડાણ િંજૂિ કિવા િાજ્ર્
સિકાિશ્રીને ભલાિણ કર્ાયના તેિજ પ્રવેશ પ્રરક્રર્ા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા : (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય પોસ્ટ બેઝીક બી.એસસી નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૮
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે આચાયયશ્રી,શ્રી િિસ્વતી િોશ્યલ એસડ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત
- શ્રી એચ.એન.શુક્લ નશિિંગ ઇસસ્ટીટયુટ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને
સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એકેડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ
કોલેજને તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિ નવુાં જોડાણ
વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્યાના

િાન.કુ લપશતશ્રીના

કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ
બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાયવ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા શિસડીકેટને
ભલાિણ કિવી.
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િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

પડતી હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,

શ્રી િિસ્વતી િોશ્યલ એસડ એજ્યુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - શ્રી એચ.એન.શુક્લ નશિિંગ ઇસસ્ટીટયુટ, િાજકોટ
તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત
જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી.નશિિંગ ના

અભ્યાિક્રિનુાં એકે ડેશિક કાઉન્સિલ / શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ નવુાં જોડાણ વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક
વષય િાટે પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક

બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૬૯)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, ટ્રસ્ટીશ્રી, શ્રી મવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયુકેશન ટ્રસ્ટ સંચાલલત, શ્રી આર્યતેજ ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ નમસિંગ. મુ.
લક્ષ્િીનગિ,તા.િોિબી,જી.િોિબીની વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નવી બી.એસસી નમસિંગ કોલેજ શરુ કિવા અત્રે જોડાણ અિજી
કિવાિાં આવેલ. જેનો સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલ તા.૦૧-૧૨-૨૦૨૦ના િોજ અત્રે િળે લ છે .જે સ્થામનક
તપાસ સમિમતના સભ્ર્શ્રીઓ દ્વાિા વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ નવી બી.એસસી નમસિંગ કોલેજ િંજૂિ કિવા ભલાિણ કિવાિાં
આવેલ છે . જે સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલને ધ્ર્ાને લઈ નમસિંગ કાઉક્ન્સલની શિતો તેિજ યુમનવમસિટીની
મનર્ત કિે લ શિતોનુ ં પરિપાલન કિવાની શિતે સૌિાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી ઓડીનન્સ -૧૮૪ અન્વર્ે િાન.કુ લપમત તિીકે
િળે લ સત્તા મુજબ એકેડેમિક કાઉક્ન્સલ અને મસન્ડીકેટની બિાલીની અપેક્ષાએ ઉપયુક્ય ત નવી બી.એસસી નમસિંગ
કૉલેજના વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧નુ ં જોડાણ િંજૂિ કિવા િાજ્ર્ સિકાિશ્રીને ભલાિણ કર્ાયના તેિજ પ્રવેશ પ્રરક્રર્ા િાટે
જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા : (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વર્ય બેઝીક બી.એસસી. નમસિંગના અભ્ર્ાસક્રિ
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૬૯
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે

આચાયયશ્રી, ટ્રસ્ટીશ્રી, શ્રી શવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયુકેિન ટ્રસ્ટ

િાંચાણલત, શ્રી આયયતેજ ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ, મુ. લક્ષ્િીનગિ,તા.િોિબી,જી.િોિબી તિફથી જુન –
૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એકેડેશિક કાઉન્સિલ
અને શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય બેઝીક બી.એિિી
નશિિંગના અભ્યાિક્રિ

નવુાં જોડાણ

વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ

પ્રિાણપત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
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આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય

બેઝીક

બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાય વ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧

સુધી, એક

વષયન ાંુ નવુાં

જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,

ટ્રસ્ટીશ્રી, શ્રી શવદ્યાપ્રેિ વધયન એજયુકેિન ટ્રસ્ટ િાંચાણલત, શ્રી આયયતેજ ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ, મુ.
લક્ષ્િીનગિ,તા.િોિબી,જી.િોિબી તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય

બેઝીક બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં એકે ડેશિક કાઉન્સિલ / શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ નવુાં
જોડાણ વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના
કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય બેઝીક

બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૭૦)
જોડાણ

આચાર્યશ્રી, સુિગ
ં લિ એજ્યુકેશન અને ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલલત - સોઢા ઇન્સ્ટીટયુટ ઓફ નમસિંગ.િાજકોટની વર્ય
: ૨૦૨૦-૨૧ િાટે સંલગ્ન કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ શરુ કિવા અત્રે જોડાણ અિજી કિવાિાં
આવેલ. જેનો સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલ તા.૧૧-૧૧-૨૦૨૦ ના િોજ અત્રે િળે લ છે .જે સ્થામનક તપાસ
સમિમતના સભ્ર્શ્રીઓ દ્વાિા વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧ િાટે સંલગ્ન કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ િંજૂિ
કિવા ભલાિણ કિવાિાં આવેલ છે . જે સ્થામનક તપાસ સમિમતનો અિેવાલને ધ્ર્ાને લઈ નમસિંગ કાઉક્ન્સલની શિતો
તેિજ યુમનવમસિટીની મનર્ત કિે લ શિતોનુ ં પરિપાલન કિવાની શિતે સૌિાષ્ટ્ટ્ર યુમનવમસિટી ઓડીનન્સ -૧૮૪ અન્વર્ે
િાન કુ લપમત તિીકે િળે લ સત્તા મુજબ એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલ અને સીન્ડીકે ટની બિાલીની અપેક્ષાએ ઉપયુક્ય ત સંલગ્ન
કોલેજિાં પોસ્ટ બેઝીક નમસિંગના નવા અભ્ર્ાસક્રિ કૉલેજના વર્ય : ૨૦૨૦-૨૧નુ ં જોડાણ િંજૂિ કિવા િાજ્ર્
સિકાિશ્રીને ભલાિણ કર્ાયના તેિજ પ્રવેશ પ્રરક્રર્ા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્ર્ાના કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
તબીબી શવદ્યાિાખા : (નવુાં જોડાણ)
પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિ
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૭૦
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ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે , કે આચાયયશ્રી, સુિગ
ાં લિ એજ્યુકેિન અને ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત
- િોઢા ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ, િાજકોટ તિફથી જુન – ૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ
િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી એકે ડેશિક કાઉન્સિલ અને શિસડીકેટની બહાલીની અપેક્ષાએ કોલેજને તબીબી
શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિ નવુાં જોડાણ વષય ૨૦૨૦-૨૧
એક વષય િાટે પ્રવેિ પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.
આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ઉપયુક્ય ત શવગતે તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ
બેઝીક બી.એિિી નશિિંગના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવવાની િિતે નીચે દિાય વ્યા મુજબની
િિતોને આધીન તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧

સુધી, એક

વષયન ાંુ નવુાં

જોડાણ આપવા

શિસડીકે ટને ભલાિણ કિવી.
િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ

આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગેની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી આચાયયશ્રી,

સુિગ
ાં લિ એજ્યુકેિન અને ચેિીટેબલ ટ્રસ્ટ િાંચાણલત - િોઢા ઇસસ્ટીટયુટ ઓફ નશિિંગ, િાજકોટ તિફથી
જુન – ૨૦૨૦-૨૧ ની જોડાણ અિજી અને સ્થાશનક તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની

શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાિાાં પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં
એકે ડેશિક કાઉન્સિલ / શિસડીકે ટની બહાલીની અપેક્ષાએ નવુાં જોડાણ વષય ૨૦૨૦-૨૧ એક વષય િાટે પ્રવેિ
પ્રરક્રયા િાટે જોડાણ પ્રિાણપત્ર આ્યાના િાન.કુ લપશતશ્રીના કાયયને બહાલી આપવી.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક

તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે
કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ તબીબી શવદ્યાિાખાના પ્રથિ વષય પોસ્ટ બેઝીક

બી.એિિી.નશિિંગ ના અભ્યાિક્રિનુાં કાઉન્સિલની િાંજૂિી િેળવાની િિતે તા. ૧૫-૬-૨૦૨૦ થી તા. ૧૪૬-૨૦૨૧ સુધી, એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
૧૧ (૭૫)

ડીનશ્રી, તબીબી મવદ્યાશાખા તેિજ ચેિિેનશ્રી ડો.મિતલ પટેલ દ્વાિા િજુ કિવાિાં આવેલ 1st MBBSનાં ઓ. જનિલ

એકે ડેશિક

‘૧૦’ થી ઓ. જનિલ ‘૨૧’ સુધીના સુધાિા વધાિા આગાિી સ્તિિાં લેવાના 1st MBBSની પિીક્ષાનાં અનુસધ
ં ાને
તેિના દ્વાિા આપવાિાં આવેલ પત્ર મુજબના સુધાિાઓ અમધકાિ િંડળો ની બિાલી અપેક્ષા એ સત્વિે તેનો
અિલ થઈ શકે તે િાટે િાન.કુ લપમતશ્રીને ભલાિણ કિે લ છે . તદ અન્વર્ે અમધકાિ િંડળોની બિાલી અપેક્ષા
િાન.કુ લપમતશ્રી દ્વાિા ઉપિોક્ત બાબત િંજુિી આપવાિાં આવેલ િોર્. િાન.કુ લપમતશ્રીનાં ઉક્ત બિાલીનાં કાર્યની
નોંધ લેવા બાબત.
આથી ઠિાવવાિાં આવે છે કે, િાન.કુ લપમતશ્રીના ઉપિોક્ત કાર્યને બિાલી આપી અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ
કિવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોક્ત ભલાિણ િાંજુિ કિવી.
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૧૧ (૭૬)

યુમનવમસિટી સંલગ્ન મવનર્ન, મવજ્ઞાન, વાલણજ્ર્, ગ્રાિમવદ્યા, ગિૃ મવજ્ઞાન, લબઝનેશ િેનેજિેન્ટ અને પિફોમિિંગ આટય સ

એકે ડેશિક

મવદ્યાશાખાની ભલાિણ પિત્વે િાન.કુ લપમતશ્રીએ અમધકાિ િંડળોની બિાલીની અપેક્ષાએ તેિજ તા. ૨૮-૧૦૨૦૨૦ની એકેડેમિક કાઉક્ન્સલની સભાના ઠિાવ ક્રિાંક '૫૦' અને તા. ૫-૧૧-૨૦૨૦ની મસન્ડીકેટની સભાના ઠિાવ
ક્રિાંક '૧૬(૫૦)' અન્વર્ે શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧થી અિલિાં આવે તે િીતે O.Gen. 1 to 26ની સુધાિણા કિવાિાં
આવેલ છે . જે એકે ડેમિક મવભાગ દ્વાિા નં. એકે/૬૦૨/૨૦૨૦ તા. ૧૨-૧૧-૨૦૨૦થી પરિપમત્રત કિવાિાં આવેલ.
તદ્દઅન્વર્ે ઉક્ત દમશિત જુ દીજુ દી સાત મવદ્યાશાખાઓના ડીનશ્રીઓની ભલાિણ અન્વર્ે O.GEN.-1 થી 26િાં
સિામવષ્ટ્ટ O.GEN.-2 તથા O.GEN.-21નો અિલ શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૧-૨૨થી કિવા િાન. કુ લપમતશ્રીએ અમધકાિ
િંડળોની બિાલીની અપેક્ષાએ િંજુિી આપેલ િોર્ બિાલી કાર્યની નોંધ લેવા બાબત.
આથી ઠિાવવાિાં આવે છે કે , િાન.કુ લપમતશ્રીનાં ઉપિોક્ત કાર્યને બિાલી આપી અને મસન્ડીકેટને
ભલાિણ કિવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોક્ત ભલાિણ િાંજુિ કિવી.
૧૧ (૮૨)

લબઝનેશ િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખાની તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૦ની સભાના ભલાિણ ઠિાવ ક્રિાંક ‘૬’ અન્વર્ે મવચાિણા

એકે ડેશિક

કિવા બાબત.
ઠિાવ ક્રિાંક ‘૬’
આથી ઠિાવવાિાં આવે છે કે , યુ.જી.સી.નાં સાતિાં પગાિ પંચના

નોટીફીકેશિાં તથા સૌિાષ્ટ્ટ્ર

યુમનવસીટીનાં ઓ. ૨૦૫િાં િેનેજિેન્ટ ફેકલ્ટીનાં અધ્ર્ાપકોને મનિણુકં નાં લાર્કાતનાં ધોિણો આપેલ નથી. જેથી
બી.બી.એ. કોલેજના અધ્ર્ાપકોની મનિણુકં નાં લાર્કાતનાં ધોિણો યુ.જી.સી.નાં છઠ્ઠા પગાિપંચ નાં નોટીફીકે શન
મુજબના લબઝનેશ િેનેજિેન્ટ ફેકલ્ટીનાં લાર્કાતના ધોિણો ચાલુ િાખવા આથી એકે ડેમિક કાઉક્ન્સલને ભલાિણ
કિવાિાં આવે છે .
આથી ઠિાવવાિાં આવે છે કે, લબઝનેશ િેનેજિેન્ટ મવદ્યાશાખાની ઉપિોકત ભલાિણ િજુ િ કિવી અને
મસન્ડીકે ટને ભલાિણ કિવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોક્ત ભલાિણ િાંજુિ કિવી.
૧૧ (૮૩)

મવજ્ઞાન મવધાશાખાની તા.૨૫-૧૧-૨૦૨૦ની સભાના નીચે મુજબના ઠિાવ ક્રિાંક '૨,૩, અને ૪' પિત્વે મવચાિણા

એકે ડેશિક

કિવા/બિાલી આપવા બાબત.
ભલાિણ ૨ અને ૩
શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧ના શૈક્ષલણક સત્રના સેિેસ્ટિ '૧,૩ અને ૫' તેિજ '૨,૪ અને ૬'ની લેવાનાિ પિીક્ષાનુ ં
થીર્િી તેિજ પ્રેક્ટીકલ પિીક્ષાનુ ં િાળખું અને તેની પેપિ સ્ટાઈલ નક્કી કિવા અંગે ચચાય મવચાિણા કિવા બાબત.
આથી ઠિાવવાિાં આવે છે કે, યુ.જી. તથા પીજીડીસીએ, બી.એસસી.(આઈટી.), બી.સી.એ., એિ.સી.એ.,
એિ.એસસી (આઈ.ટી. & સી.એ.)ના અભ્ર્ાસક્રિોિાં દસિાંથી કોઈપણ પાંચ પ્રશ્નોનાં ઉત્તિો આપવાનાં િિેશે તેિ
ુ તે ઠિાવવાિાં આવ્યુ.ં જેને િંજુિ કિવા એકેડેમિક કાઉક્ન્સલને ભલાિણ કિવાિાં
નીચેના િાળખા પ્રિાણે સવાયનિ
આવે છે .
નીચે દિાયવેલા દિિાાંથી કોઈપણ પાાંચ પ્રશ્નોનાાં ઉત્તિો આપો:પ્રશ્નો

કુ લ પ્રશ્નો
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કુ લ િાક્િય

યુશનટ

પ્રશ્ન ૧. (અ)

૪

૪

(બ)

૧

૨

(ક)

૧

૩

(ડ)

૧

૫

પ્રશ્ન ૨. (અ)

૪

૪

(બ)

૧

૨

(ક)

૧

૩

(ડ)

૧

૫

૧

૧

આ િીતે તિાિ યુશનટિાાંથી બે-બે પ્રશ્નો અને એ િીતે કુ લ દિ પ્રશ્નો પ ૂછવાનાાં િહેિે.

•

પી.જી.અભ્ર્ાસક્રિોિાં (કોમ્્યુટિ મસવાર્ના) દસિાંથી કોઈપણ પાંચ પ્રશ્નોનાં ઉત્તિો આપવાનાં િિેશે તેિ
ુ તે િંજુિ કિવાિાં આવ્યુ.ં
નીચેના િાળખા પ્રિાણે સવાયનિ
પ્રશ્નો

કુ લ પ્રશ્નો

કુ લ િાક્િય

પ્રશ્ન ૧

૭

૧૪

પ્રશ્ન ૨

૭

૧૪

પ્રશ્ન ૩

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૪

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૫

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૬

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૭

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૮

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૯

૨

૧૪

પ્રશ્ન ૧૦

૨

૧૪

ભલાિણ ૪.
IIFM Bhopal તિફથી તા. ૨૫-૧૧-૨૦ના િોજ િળે લ ઈ-િેઈલ પત્ર અન્વર્ે M.Phil (NRM)નો સુધાિે લ
અભ્ર્ાસક્રિ શૈક્ષલણક વર્ય ૨૦૨૦-૨૧થી અિલિાં આવે તે િીતે િંજુિ કિવા એકેડેમિક કાઉક્ન્સલને ભલાિણ
કિવાિાં આવે છે .
આથી મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાની ભલાિણ ક્રિાંક ૨ તથા ૩ િાટે ઠિાવવાિાં આવે છે કે િાલની COVID-19ની
પરિક્સ્થમતને ધ્ર્ાને લેતા મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાને ભલાિણ િંજૂિ કિવી અને મસન્ડીકેટને ભલાિણ કિવી.
આથી વધુિાં ઠિાવવાિાં આવે છે કે મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખાની ભલાિણ ક્રિાંક - ૪ િંજૂિ કિવી.

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે, એકેડેશિક કાઉન્સિલની ઉપિોક્ત ભલાિણ િાંજુિ કિવી.
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૧૧ (૮૫)

આચાર્યશ્રી ક્રાઈસ્ટ કોલેજ - િાજકોટ તિફથી આવેલ જુ ન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધીની (૩ વર્ય િાટે)

જોડાણ

નીચેની મવગતે ચાલુ/નવું જોડાણ િાટે આવેલ અિજી તથા તે પિત્વેનાં સ્થામનક તપાસ સમિમતના અિેવાલ પિ
મવચાિણા કિવા બાબત.
જોડાણની શવગત :
મવજ્ઞાન મવદ્યાશાખા - (ચાલુ જોડાણ)
બી.એસસી. પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
બાર્ો ઇન્ફોિેટીક તથા બાર્ો ટે કનોલોજી
બોટની (મુખ્ર્) (નવુ)ં
વાણીજ્ર્ મવદ્યાશાખા : (ચાલુ જોડાણ)
બી.કોિ પદવીના અભ્ર્ાસક્રિ
ઇલેકટીવ - ૧ ના એકાઉન્ટીગ

નોંધ :

૧

કોલેજની તા.૨૮-૮-૧૯ ની જોડાણ અિજી પિ તા.૨૧-૧-૨૦ ના પત્રથી સ્થામનક તપાસ
સમિમતના ૩ સભ્ર્શ્રીઓની મનયુક્ક્ત પૈકી બે સભ્ર્શ્રીઓનો તાિીખ વગિનો અિેવાલ
તા.૧૨-૩-૨૧ નાં િોજ અત્રે િળે લ છે .૩ વર્ય િાટે ન ુ ં ચાલુ, બોટની ગૌણ મવર્ર્ને મુખ્ર્
મવર્ર્િાં રૂપાંતિનુ ં નવું જોડાણ આપવા ભલાિણ કિે લ છે .

૨

આચાર્યશ્રીની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
પી.ટી.આઈ.ની મનિણુકં થર્ેલ છે . √
અને ગ્રંથપાલની મનિણુક
ં થર્ેલ છે . √
કોલેજ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા ધિાવતો સ્ટાફ નીચે મુજબ ભિે લ છે .
બી.એસસી. - ૧૦ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ દશાય વેલ છે .
બી.કોિ. - ૪ શૈક્ષલણક િાન્ર્તા વાળો સ્ટાફ દશાય વેલ છે

૩

સંસ્થા પાસે જિીન ટ્રસ્ટના નાિ પિ છે .

૫

કોલેજ ફિજીર્ાત સુમવધા ધિાવે છે ./સી.સી.ટી.વી. કે િેિા િે કોરડિંગની કે પેસીટીના ફીટ કિે લ

૪

મવદ્યાથી દીઠ બાંધકાિ ૫ ચો.ફુટ દશાયવેલ છે .
છે .

એકે ડેશિક કાઉન્સિલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧નાાં ઠિાવ નાં. ૮૫
ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે આચાયયશ્રી ક્રાઈસ્ટ કોલેજ - િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી

૨૦૨૨-૨૩ સુધીની (૩ વષય િાટે) નીચેની શવગતે ચાલુ/નવુાં જોડાણની અિજી અને તે પિત્વે સ્થાશનક
તપાિ િશિશતનો અહેવાલ સ્વીકાિી ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના

બી.એિિી. પદવીના શવષયો, વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. પદવીનાાં શવષયોનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૦ થી
તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુાં એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ તથા શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. અભ્યાિક્રિના
બોટની (મુખ્ય) શવષયનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધીનુાં એક વષયન ાંુ નવુાં જોડાણ નીચે
દિાયવ્યા મુજબની િિતોને આધીન આપવા શિસડીકેટને ભલાિણ કિવી.

આથી વધુ ઠિાવવાિાાં આવે છે કે બાકીના વષય ૨૦૨૧-૨૨ થી ૨૦૨૨-૨૦૨૩ (બે વષય) ની

જોડાણ ફી િાંસ્થાએ ભિવાની િહેિે નહી પિાં ત ુ બાકીના વષયની જોડાણ અિજી યુશનવશિિટીને કિવાની િહેિે.
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િિતો :

૧.

વકય લોડ મુજબ ઘટતા િૈક્ષણણક સ્ટાફ તથા આચાયય, લાયબ્રેિીયન, પી.ટી.આઈ. (જે લાગુ પડતી

૨.

લેબોિે ટિી, ક્લાિરૂિ, લાઇબ્રેિી, િેદાન, જિીન, િકાન વગે િે જેવી આવશ્યક ઘટતી

હોય તે) ની ચાલુ વષયિાાં ભિતી કિીને િૈક્ષણણક િાસયતા િેળવી લેવાની િહેિે.
િાળખાકીય સુશવધાઓ (જે લાગુ પડતી હોય તે) શવકિાવવાની િહેિે.

આથી વધુિાાં ઠિાવવાિાાં આવે છે કે િાંસ્થા દ્વાિા ઉપયુક્ય ત િિતોનુાં પરિપાલન કિવાિાાં નરહ આવે તો

આગાિી વષયના જોડાણની ભલાિણ િાજ્ય િિકાિશ્રીને કિવાિાાં આવિે નરહ તે અંગે ની આખિી તાકીદ િાંસ્થાને
કિવી.

ઠિાવ :

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે ,

આથી ઠિાવવાિાાં આવે છે કે

આચાયયશ્રી ક્રાઈસ્ટ કોલેજ -

િાજકોટ તિફથી જુન ૨૦૨૦-૨૧ થી ૨૦૨૨-૨૩ સુધીની (૩ વષય િાટે) નીચેની શવગતે ચાલુ/નવુાં જોડાણ
અિજી પિત્વે એકે ડેશિક કાઉન્સિલની ઉપયુક્ય ત ભલાિણ સ્વીકાિવી અને યુશનવશિિટીએ નક્કી કિે લ

જોડાણની િિતો તથા સ્થાશનક તપાિ િશિશત તથા એકેડેશિક કાઉન્સિલએ મુકેલી િિતોનુાં પરિપાલન
શિસડીકે ટને િાંતોષ થાય તે િીતે કોલેજ કિે તો

ઉપયુક્ય ત જોડાણની શવગતિાાં દિાયવેલ

શવજ્ઞાન

શવદ્યાિાખાના બી.એિિી. પદવીના શવષયો, વાણીજ્ય શવદ્યાિાખાના બી.કોિ. પદવીનાાં શવષયોનુાં તા.૧૫૬-૨૦૨૦ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૧ સુધીનુાં એક વષયન ાંુ ચાલુ જોડાણ તથા શવજ્ઞાન શવદ્યાિાખાના બી.એિિી.

અભ્યાિક્રિના બોટની (મુખ્ય) શવષયનુાં તા.૧૫-૬-૨૦૨૧ થી તા.૧૪-૬-૨૦૨૨ સુધીનુાં એક વષયન ાંુ નવુાં
જોડાણ આપવા િાજ્ય િિકાિશ્રીને ભલાિણ કિવી.
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ટલીફોન નંબર ૦૨૮૧ -૨૫૭૮૫૦૧ એ*સ. નં – ૨૨૨
બોડ ઓફ
િુ નવિસટ ક પસ,

િુ નવિસટ ટ ચ.ગનાં સવ0 સ1યોને જણાવવા4 ંુ ક બોડ ઓફ

િુ નવિસટ ટ ચ.ગની એક

ુ બના સ1ય<ી હાજર / ગે રિુ નવિસટ રોડ, રાજકોટ ખાતે મળે લ હતી :માં નીચે ;જ

હાજર હતા.
>મ

સ1ય<ી4 ંુ નામ

હોદો

હાજર / ગે રહાજર

૦૧

ડૉ. િનતીન પેથાણી

હાજર

૦૨

ડૉ. િવજય દસાણી

૦૩

ડૉ. DવીણિસEહ ચૌહાણ

ગે ર-હાજર

૦૪

ડૉ. નીદતભાઈ પી. બારોટ

હાજર

૦૫

ડૉ. મેIલ
ુ ભાઈ પી. Jપાણી

હાજર

૦૬

ુ િસEહ :. KડK
ડૉ. મ ર

હાજર

૦૭

ડૉ. િવજયભાઈ સી. પોપટ

ગે ર-હાજર

૦૮

ડૉ. દLાબેન પી. ચૌહાણ

ગે ર-હાજર

૦૯

ડૉ. નીલેશCુ માર મારસોણીયા

હાજર

૧૦

ડૉ. નીલાંબર બેન દવે

હાજર

૧૧

ડૉ. દવાંગ એચ. પારખ

ગે ર-હાજર

૧૨

ડૉ. DતાપિસEહ એલ. ચૌહાણ

હાજર

૧૩

ડૉ. િમOહર ક. રાવલ

ગે ર-હાજર

૧૪

ડૉ. ભારતીબેન P. રાઠોડ

ગે ર-હાજર

૧૫

ડૉ. િવજયભાઈ સી. પોપટ

ગે ર-હાજર

૧૬

ડૉ. ગીર શભાઈ સી. ભીમાણી

ભવનના અSયLમાંથી એક સ1ય

હાજર

૧૭

ુ
ડૉ. ભરતભાઈ બી. રામા4જ

ભવનના અSયLમાંથી એક સ1ય

હાજર

૧૮

ડૉ. નેહલભાઈ સી. T*ુ લ

િસUડ કટમાંથી એક સ1ય

ગે રહાજર

માન. ઉપCુ લપિત<ી

હાજર

૧૯

ડૉ. રા:શભાઈ કાલર યા

સ1ય<ી

હાજર

૨૦

ડૉ. િનકશભાઇ શાહ

સ1ય<ી

હાજર

૨૧

ડૉ. Oદલીપભાઈ વાKણી

સ1ય<ી

હાજર

૧

::- કાયવાહી ન ધ -::

બોડ ઓફ યુિનવસ ટી ટી ચંગનાં તા. ૨૩.૧૦.૨૦૨૦ની સભાની કયવાહી ન ધ મંજુર કરવા બાબત.

આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે તા. ૨૩.૧૦.૨૦૨૦ની બી.યુ.ટી.ની સભાની મીનીટસ નીચે મુજબનાં સુધારા સાથે મંજુર કરવી.
આઈટમ નં. ૧૮ (હાલનો ઠરાવ)
‘’વષ ૨૦૨૦-૨૧ માં પરી ા આપનાર િવ ાથી ને D.R.C. માં ઉપિ થત રહેવા માટે કુલ ૩ તક મળશે’’
આઈટમ નં. ૧૮ (સુધારા ઠરાવ)
’વષ ૨૦૨૦-૨૧ની PH.D. ની એ સ ટે ટ માં િનયમાનુસાર પાસ થનાર િવધાથ ઓ ને D.R.C. માં ઉપિ થત રહેવા માટે
કુલ ૩ તક મળશે’’
આથી વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે થાિનક તપાસ સિમિતનો અહેવાલ ૦૩ માસમાં ન આવે તો અ ય સ યો નીમવા
અંગે માન. કુલપિત ીને સ ા સોપવા તથા નીિત ન કી કરવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી.
આથી વધુમાં ઠરાવવામાં આવે છે કે PH.D. કરતા િવ ાથ ઓ થા તેમના માગદશક ીઓ વ ચે ઉપિ થત થતા

૨

નોના િનરાકરણ માટે િે વયનસ સેલ માં રજૂ આત કરવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી.’
બાબત:- સંચાલક ી, ી ાન સૌરભ એ યુકેશન ટ શાંિતિનકેતન કોલેજ-રાજકોટ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ના વષની

નીચેની િવગતે રી યુઅલ માટે અર

પ નં. નીલ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તે પર વેના થાિનક તપાસ સિમિતના અહેવાલ

પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ.
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.િવજયભાઈ પોપટમાંથી ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ડો.દLાબેન ચૌહાણએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

૩

આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી.

ય તો તે એક સ યની

આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.િવજયભાઈ પોપટમાંથી ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ડો.દLાબેન ચૌહાણએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે એક સ યની

ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૪

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના
વષની નીચેની િવગતે ર U અ
અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) Jરલ ]ટડ ઝ િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.આર.એસ. અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.નીલેશCુ માર મારસોણીયા(૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર માંથી ઉપ^]થત
રહલ (૧) ડો.નીલેશCુ માર મારસોણીયા(૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી પીપfસ વેfફર સોસાયટ સંચા`લત બી.આર.એસ. કોલેજુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ
gુિમયાણી તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
૫

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર
િવગતે ર U અ
િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િશLણ િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એડ. અ1યાસ>મ
i
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.નીhતભાઈ
બારોટ (૨) ડો.ધરમભાઈ કાંબ`લયામાંથી ઉપ^]થત રહલ
i
ુ લ
(૧) ડો.નીhતભાઈ
બારોટ (૨) ડો.ધરમભાઈ કાંબ`લયા એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
કરવા ભલામણ કરલ છે .
ુ શન-રાજકોટ તરફથી
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ીમતી આર.ડ .ગાડk કોલેજ ઓફ એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત
મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ

ુ કરવા સીUડ કટ ને
િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
આથી ભલામણ કરવી.
૬

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર
રU અ
િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. અ1યાસ>મ (સાયકોલોP)
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.જયેUlભાઈ Kરસાણીયા માંથી ઉપ^]થત
રહલ (૧) ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨)ડો.જયેUlભાઈ Kરસાણીયા એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨માટ વાિષક માUયતા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
ુ તરફથી મળે લ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી P.ક.& સી.ક. બોસમીયા કોલેજ-:તoર
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત
વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી
માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ભલામણ કરવી”.

૭

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના
નીચેની િવગતે ર U અ
અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. (સાયકોલોP) (સે fફ ફાઈનાUસ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.વાય.એ.જોગસન ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા
ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.વાય.એ.જોગસન એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ભલામણ કરલ છે .
ુ તરફથી મળે લ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી P.ક.& સી.ક. બોસમીયા કોલેજ-:તoર
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત
વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી
માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
ભલામણ કરવી”.

૮

માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા

બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.સી. (ગ`ણતશાr) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સમીર વૈધ ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા
ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સમીર વૈધ એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ભલામણ કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી એચ.એન.T*ુ લા કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
માUયતા ર U લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
કરવી”.
૯

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર
િવગતે ર U અ
િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. (tuે P ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.Dvલાબેન રાવલ ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

૧૦

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે એક સ યની

માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસસી. (કમે ] ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી(૨) Dો.એચ.એસ.જોશી ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા
ડો.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી (૨) Dો.એચ.એસ.જોશી એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ભલામણ કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી એચ.એન.T*ુ લા કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
માUયતા ર U લ

ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
કરવી”.
૧૧

બાબત:- સંચાલક ી, ટી.એન.રાવ કોલેજ -રાજકોટ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે ર યુઅલ માટે આવેલ
અર

પ નં.નીલ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તે પર વેના થાિનક તપાસ સિમિતના અહેવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:

(૧) વાણી ય િવ ાશાખા (વા ષક મા યતા રી યુઅલ)
(૨) એમ.એડ.અ યાસ મ
(૩) થાિનક તપાસ સિમિતના સ ય (૧) ડૉ.િનદત પી. બારોટ (૨) ડો. મેહુલ પાણી ઉપિ થત રહેલ
(૧) ડૉ.િનદત પી. બારોટ (૨) ડો. મેહુલ પાણી એ શૈ િણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે વા ષક મા યતા રી યુઅલ કરવા ભલામણ
કરેલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી ટ . એન. રાવ કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
માUયતા ર U લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
કરવી”.
૧૨

બાબત:- સંચાલક ી,ભગીની ક યાણ સિમિત સંચિલત િવ ાસાગર ઇનફોટેક કોલેજ –
વષની નીચેની િવગતે રી યુઅલ માટે અર

પ

મનગર તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ ના

નં.નીલ તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૦ તે પર વેના થાિનક તપાસ સિમિતના

અહેવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
(૧) િવ ાન િવ ાશાખા (વા ષક મા યતા રી યુઅલ)

(૨)એમ.એસસી.( મેથેમેટીકસ ) અ યાસ મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. મેહુલભાઈ પાણી (૨) ડો.િવમલભાઈ પરમાર ઉપ^]થત રહલ (૧) (૧)
ુ લ કરવા
ડો. મેહુલભાઈ પાણી (૨) ડો.િવમલભાઈ પરમાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ભલામણ કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, ભ`ગની કfયાણ સિમિત સંચાલન િવ[ાસાગર ઇUફોટક કોલેજ,
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ
Kમનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
૧૩

આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:

ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.િવજયભાઈ પટલ ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ડો.દLાબેન ચૌહાણ એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે એક સ યની

ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૪

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના
તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.ડwf ુ (સે fફ ફાઈનાUસ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.હરદવિસEહ KડK ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા
ડો.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.હરદવિસEહ KડK એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ભલામણ કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી રચના ડવલોપમેUટ સેUટર

]ટ સંચા`લત <ી > એશન

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો
કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
રU લ
૧૫

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.ડwf ુ અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.રા:શભાઈ કાલર યા ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ કરવા ભલામણ
ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.રા:શભાઈ કાલર યા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U અ
કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી સંચાલક<ી, <ી રચના ડવલોપમેUટ સેUટર સંચ`લત <ી

ુ અરP તથા તે પરdવે નો
> એશન એમ.એસ.ડwf ુ કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૧૬.

માUયતા માટ આવેલ અરP પc નં.BCN/૧૦૧૨/૧૯-૨૦ તા.૧૫/૦૭/૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ
સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
(૧) મેડ કલ િવ[ાશાખા (નવી વાિષક માUયતા)
(૨) એમ.એસ.સી. (નિસ{ગ ) અ1યાસ>મ (૨૫ સીટ)
(૩) તા.૩૧ /૧૨ /૨૦૨૦ ની નોધમાં B.U.T. ની બહાલીની અપેLાએ N.O.C. આપવાની મં•ૂર આપેલ છે .
(૪) ઉપરો*ત કોલજ ને તા.૦૧ /૦૧ /૨૦૨૧ નાં રોજ N.O.C. આપવામાં આવેલ છે .
(૫) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી બાલાP કોલેજ ઓફ નિસ{ગ-ગોમટા તરફથી મળે લ નવી
માUયતાની અરP તથા તે પરdવેનો ]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ
અ1યાસ>મની શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧માં નવી માUયતા માટ સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.

૧૭.

ુ લ
ધરમશી દવરાજ નાગડા બી.બી.એ. કોલેજ-Kમનગર તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
માUયતા માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
ુ શન
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી ઓસવાલ એZ ક

]ટ સંચા`લત <ી ગોસર હંસરાજ

ગોસરાણી કોમસ અને <ી ધરમશી દવરાજ નાગડા બી.બી.એ. કોલેજ-Kમનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ
રU લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ

૧૮

વષની

નીચેની

િવગતે

ુ લ
રU અ

માટ

આવેલ

અરP

પcનં.HVC/MSCIT /જોડાણ /૦૬ /JબJ /૨૦૨૦

પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સી.ક.Cું ભારાણા ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સી.ક.Cું ભારાણા એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા ભલામણ
કરલ છે .
ુ શન
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી હOરવંદના એZ ક

]ટ સંચા`લત <ી હOરવંદના કોલેજ -

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ
રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
૧૯.

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના
વષની નીચેની િવગતે ર U અ
અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.શૈલેશભાઈ પરમાર ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.શૈલેશભાઈ પરમાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
ુ શન ]ટ સંચા`લત <ી હOરવંદના કોલેજ -રાજકોટ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી: હOરવંદના એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર
તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
૨૦

ુ લ માટ આવેલ અરP પcનં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક
૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.ભરતભાઈ વેકર યા ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.ભરતભાઈ વેકર યાએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
ુ ઓફ ઇUફોમ0શન ટકનોલોP & મેનેજમેUટ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી, <ી મા† ૃમંOદર ઇU]ટ ટ ટ
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ
–રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
૨૧

ુ લ માટ આવેલ અરP પcનં.નીલ તા.નીલ તે
ˆાંગˆા તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) િશLણ િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એડ. અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.બારોટ નીદતભાઈ પી. (૨) ડો.અિનsુ‰િસEહ પઢ યાર ની િનમ‹ક
ંુ
i
કરવામાં આવે છે . :માંથી (૧) ડો.બારોટ નીhતભાઈ
પી. એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા
કરવા ભલામણ કરલ છે .

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે એક સ યની

૨૨

ુ લ માટ આવેલ અરP પcનં.નીલ તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ તે પરdવેના
૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.અિનsુ‰િસEહ પઢ યાર ની િનમ‹ક
ંુ કરવામાં
આવે છે . :માંથી (૨) ડો.અિનsુ‰િસEહ પઢ યાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે એક

સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૨૩

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૦૭ /૦૯ /૨૦૨૦ તે પરdવેના
૨૦૨0 - ૨૧ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. ( કોમસ – એકાઉUટUસી ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.અિનરJSધિસEહ પઢ યાર ઉપ^]થત રહલ
(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ. અિનરJSધિસEહ પઢ યાર એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨0 - ૨૧માટ વાિષક માUયતા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી

ુ શન સોસાયટ , <ી એમ.પી. શાહ કોમસ
•રુ Ulનગર એZ ક

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો
કોલેજ – •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
રU લ

૨૪

ુ લ માટ આવેલ અરP પcનં.નીલ તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૦ તે પરdવેના
૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સી.ક.Cું ભારાણા ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.સી.ક.Cું ભારાણા એ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી વાિષક માUયતા કરવા ભલામણ
કરલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી

•રુ Ulનગર <ી ભાગીની કfયાણ સિમિત સંચા`લત <ી

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
િવ[ાસાગર ઇUફોટક કોલેજ-Kમનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૨૫

•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની

ુ લ માટ આવેલ અરPપc
િવગતે OરU અ

નં.નીલ તા.૦૭ /૦૯ /૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. ( કોમસ – એકાઉUટUસી ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.હરદવિસEહ KડK
ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.હરદવિસEહ KડK એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ુ શન સોસાયટ , <ી
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી •રુ Ulનગર એZ ક
ુ અરP
એમ.પી. શાહ કોમસ કોલેજ – •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
ુ
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૨ માટ ર U લ
કરવા
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.

૨૬

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૦૭ /૦૯/૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક
ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
તપાસ
સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. ( Žકડાશાr ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી ઉપ^]થત રહલ (૧)
ુ લ
ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
કરવા ભલામણ કરલ છે .
ુ શન સોસાયટ , <ી એમ.પી. શાહ કોમસ
‘’ આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી •રુ Ulનગર એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ – •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક વષ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી’’
૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ

૨૭

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૦૭ /૦૯ /૨૦૨૦
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. ( Žકડાશાr ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ િવમલભાઈ પરમાર ઉપ^]થત રહલ
(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ િવમલભાઈ પરમાર એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
ુ શન સોસાયટ , <ી એમ.પી. શાહ કોમસ કોલેજ –
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી •ુરUlનગર એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ
•ુરUlનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
ુ કરવા
]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી

૨૮

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૦૯ /૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક
ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) uામ િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) Jરલ ]ટડ ઝ (એમ.આર.એસ.) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.વfલભભાઇ નંદાણીયા ઉપ^]થત રહલ
(૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.વfલભભાઇ નંદાણીયા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી પીપfસ વેfફર સોસાયટ સંચા`લત બી.આર.એસ.કોલેજુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો
gુમીયાણી તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
રU લ
૨૯

ુ ા કોમસ કોલેજ-રા•ુલા તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની
<ી હરPભાઈ Jડાભાઈ ‘વ

ુ લ
િવગતે OરU અ

માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૦૮ /૦૧ /૨૦૨૧ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. (એકાઉUટ ગ એન ફાયનાUસ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ આર.ચૌહાણ (૨) ડૉ.ક.એચ.આટકોટ યા ઉપ^]થત રહલ
ુ લ કરવા ભલામણ
(૧) ડૉ.DવીણિસEહ આર.ચૌહાણએ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
કરલ છે .

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે એક

૩૦

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.૨૩/૦૫/૨૦૧૯ તે
રU અ

પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) મા]ટર ઓફ Oફઝીયોથેરાપી (એમ.પી.ટ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો.સે
(૧) ડૉ.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો.સે

ુ લ લીના આર. ઉપ^]થત રહલ
અ

ુ લ લીના આર. એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક
અ

માUયતા

ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી <ી.P.ટ શેઠ મેડ કલ ફાઉUડશન

]ટ

<ી, ક.ક.શેઠ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
Oફઝીયોથેરાપી કોલેજ – રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર

ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા

ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ ર U લ
૩૧

કોમસ કોલેજ–આટકોટ તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની

ુ લ માટ આવેલ અરP પc
િવગતે OરU અ

નં.નીલ તા.૦૯ /૧૨ /૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. (એકાઉUટ ગ એન ફાયનાUસ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન પી. ચૌહાણ (૨) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા ની િનમ‹ક
ંુ
કરવામાં આવેલ છે . :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે એક

સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૩૨

કોમસ કોલેજ–આટકોટ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની

ુ લ માટ આવેલ અરP પc
િવગતે OરU અ

નં.નીલ તા.૦૯ /૧૨ /૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૨) એમ.કોમ. (એકાઉUટ ગ એન ફાયનાUસ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન પી. ચૌહાણ (૨) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા ની િનમ‹ક
ંુ
કરવામાં આવેલ છે . :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨માટ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૩૩

ય તો તે એક

નિસ{ગ કોલેજ –આટકોટ તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે નવી માUયતા માટ અરP પc નં.
MDBPET/2020-21/31 તા.14/10/2020તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (નવા વાિષક માUયતા)
(૨) એમ.એસ.સી (નિસ{ગ ) અ1યાસ>મ (૨૦ સીટ)
(૩) તા.૦૮ /૧૨ /૨૦૨૦ ની નોધમાં B.U.T. ની બહાલીની અપેLાએ N.O.C. આપવાની મં•ૂર આપેલ છે .
(૪) ઉપરો*ત કોલજ ને તા.૧૦ /૦૧ /૨૦૨૧ નાં રોજ N.O.C. આપવામાં આવેલ છે .
(૫) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ.ભાિવનભાઈ કોઠાર ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડૉ.િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ.ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ નવી માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
ુ શન
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, મા† ૃ<ી ડ .બી.પટલ એZ ક

]ટ સંચા`લત, <ીમતી

િમતલ વાય.પટલ મOહલા નિસ{ગ કોલેજ –આટકોટ તરફથી મળે લ નવી માUયતાની અરP તથા તે પરdવેનો
]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની શૈL`ણક વષ
૨૦૨૦-૨૧માં નવી માUયતા માટ સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.
૩૪

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ
નીચેની િવગતે ર U અ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવિનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ.(™šલીશ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DિવણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડો.અશોક ચંlવાOડયા ની િનમ‹ક
ંુ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ
કરવામાં આવે છે . (૧) ડૉ.DિવણિસEહ ચૌહાણ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U અ
છે .

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે એક

સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૩૫

હOરદશન કોલેજ – રાજકોટ તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc
રU અ

નં.HDC/MSW/જોડાણ /૦૬/JબJ/2020 તા.૧૭ /૦૬ /૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ
પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.ડબf .ુ અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) <ી ચૌહાણ DિવણિસEહ.આર

(૨) ડો.^]મતાબેન ઝાલા

ઉપ^]થત

રહલ (૧) <ી ચૌહાણ DિવણિસEહ.આર (૨) ડો.^]મતાબેન ઝાલા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧ -૨૨માટ વાિષક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ
ુ શન &
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી , મા† ૃ<ી, ]વ. ઉષાબેન ભીખાભાઈ ચૌહાણ એZ ક
ુ અરP તથા
ચેર ટબલ ]ટ સંચા`લત <ી હOરદશન કોલેજ – રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
૩૬

ુ લ માટ
કોમસ (સંલšન સાયUસ ) કોલેજ-Kમકં ડોરણા તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ.(એકાઉUટUસી) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ધરમભાઈ કાંબલીયા ઉપ^]થત રહલ
(૧) ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ધરમભાઈ કાંબલીયા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક

માUયતા

ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રU અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી <ી સરદાર પટલ કUયા કળવણી મંડળ, <ી.]વ.નંœુબેન
હંસરાજ રાદOડયા આટસ & કોમસ (સંલšન સાયUસ ) કોલેજ-Kમકં ડોરણા તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
રU લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
ભલામણ કરવી

૩૭

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા
રU અ
કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

ુ ઉપ^]થત રહલ (૧)
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ભરતભાઈ રામા4જ
ુ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U અ
ુ લ કરવા ભલામણ
ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.ભરતભાઈ રામા4જ
કરલ છે .
ુ
ન•ધ: ઉપ *ત
સં]થા ]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ આ સાથે પર િશ ટ “ ૩૬“ તર ક સામેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી <ી એચ.એન.T*ુ લા કોલેજ-રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં
માUયતા ર U લ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી
દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
ભલામણ કરવી.
૩૮

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ તે પરdવેના ]થાિનક
૨૦૨૧ -૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
ુ ગોસાઈ ઉપ^]થત
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) <ી Jપાણી મેIલ
ુ ભાઈ Dિવણચંl (૨) ડો.અ†લ
ુ ગોસાઈ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧ -૨૨માટ વાિષક
રહલ (૧) <ી Jપાણી મેIલ
ુ ભાઈ Dિવણચંl (૨) ડો.અ†લ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ

ુ
ન•ધ: ઉપ *ત
સં]થા ]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ આ સાથે પર િશ ટ “ ૩૭“ તર ક સામેલ છે .
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી જય બજરં ગ સેવા સિમિત સંચા`લત <ી ]વામી િવવેકાનંદ
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત
કોલેજ-•રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧ -૨૨
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
માટ ર U લ
૩૯

િવગતે નવી માUયતા માટ અરP પc નં.HNS/NUR/787 તા.૧૯/૧૦/૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ
અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:(૧) મેડ કલ િવ[ાશાખા (નવી માUયતા)
(૨) એમ.એસસી. (નિસ{ગ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી (૨) ડો.િવજયભાઈ પટલ ઉપ^]થત રહલ (૧)
ડૉ.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી (૨) ડો. િવજયભાઈ પટલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ નવી માUયતા કરવા
ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦-૨૧ નો L.I.C.Oરપોટ ની મં•ુર વષ ૨૦૨૧ -૨૨ માં ાUસફર કર એ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, <ી એચ.એન.Tુ*લા નિસ{ગ ઇU]ટ ટ ટુ -રાજકોટ તરફથી મળે લ
નવી માUયતાની અરP તથા તે પરdવેનો

]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ

અ1યાસ>મની શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨માં નવી માUયતા માટ સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી”.

૪૦

ુ લ માટ અરP પc નં. ૧૮૬૫/MSW/૨૦૨૦
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.ડwf ુ અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા
ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.ભરતભાઈ વેકર યા એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ુ શન
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી <ી મા† ૃ<ી ડ .આર.ગઢ યા એZ ક

]ટ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો
સંચા`લત <ી મા† ૃમંOદર કોલેજ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ના માટ ર U લ

૪૧

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૧૨ /૧૦ /૨૦૧૯
૨૦૧૯ -૨૦ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.સી. (નિસગ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.િવજયભાઈ સી.પોપટ (૨) ડૉ. Dvfલાબેન રાવલ
ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.િવજયભાઈ સી.પોપટ (૨) ડૉ. Dvfલાબેન રાવલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯ -૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ુ શન ]ટ,<ી.કામદાર કોલેજ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી કામદાર એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
ઓફ નિસગ–રાજકોટ તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
શૈL`ણકવષ ૨૦૧૯ -૨૦ માટ ર U લ

૪૨

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તે
૨૦૨૧-૨૨ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ આર.ચૌહાણ (૨) ડૉ.ક.એચ.આટકોટ યા
ની િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી (૧) ડૉ.DવીણિસEહ આર.ચૌહાણ

એ શૈL`ણક વષ

ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
ય તો તે એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

૪૩

ુ શન સોસાયટ , <ી એમ.પી. શાહ કોમસ કોલેજ –
બાબત:- સંચાલક<ી, •રુ Ulનગર એZ ક
•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની

ુ લ માટ આવેલ અરP પc
િવગતે OરU અ

નં.નીલ તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. ( કોમસ – એકાઉUટUસી ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય(૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ.અિનJSધિસEહ પઢ યાર
ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.દLાબેન પી.ચૌહાણ (૨) ડૉ. અિનJSધિસEહ પઢ યાર એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૦ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ુ શન સોસાયટ , <ી એમ.પી.
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી <ી •રુ Ulનગર એZ ક
ુ અરP તથા તે પરdવે નો
શાહ કોમસ કોલેજ – •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ ર U લ
૪૪

ુ શન ]ટ સંચ`લત, <ી ગોસર હંશરાજ ગોસરાણી કોમસ અને
બાબત:- સંચાલક<ી, ઓશવાલ એZ ક
<ી, ધરમ દવરાજ નાગડા બી.બી.એ કોલેજ - Kમનગર તરફથી ૨૦૧૯ -૨૦ના વષની નીચેની
િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ
રU અ

સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વાણીZય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ.(એકાઉUટ ગ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ (૨) ડો.િવજયભાઈ ભ¡ાસણા ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .(૧) ડૉ.દLાબેન ચૌહાણ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
તે એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૪૫

ય તો

ુ લ માટ અરP પc નં.નીલ તા.૨૭ /૧૦ /૨૦૧૮ તે
૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) વા`ણજય િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.કોમ. (એકાઉUટ ગ ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. દLાબેન ચૈહાણ પી. (૨) ડો.ધાંધલ `ચcલેખા ની
ુ કરવામાં આવેલ છે . (૧) ડો. દLાબેન ચૈહાણ પી. એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
તે એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૪૬

ય તો

ુ લ માટ અરP પc
શૈL`ણક સંCુલ- અમરલી તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
નં.નીલ તા.૨૦ /૦૨ /૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. (™šલીશ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ચૌહાણ DવીણિસEહ આર. (૨) ડો.જયદ પિસEહ ડોડ યા
ની િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે . :માંથી (૧) ડો.ચૌહાણ DવીણિસEહ આર.એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
તો તે એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય

૪૭

ુ વડ તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ ના વષની નીચેની
સર]વતી િશLણ મહાિવ[ાલય (એમ.એડ.કોલેજ )-‘ત
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ.તા. તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના
િવગતે OરU અ
અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િશLણ િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એડ. અ1યાસ>મ
ુ ની િનમ‹ક
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.નીદત બારોટ (૨) ડૉ.બી.બી.રામા4જ
ંુ
ુ એ શૈL`ણક
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડૉ.નીદત બારોટ (૨) ડૉ.બી.બી.રામા4જ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ ૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
ુ રાત Dદશ સલšન ]વ. રિતલાલ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે સંચાલક<ી િવ[ાભારતી ¢જ
વઘાસીયા ]મારક

ુ વડ
]ટ સંચ`લત <ી સર]વતી િશLણ મહાિવ[ાલય (એમ.એડ.કોલેજ )-‘ત

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો
તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણકવષ ૨૦૨૦ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
૨૧ માટ ર U લ
૪૮

ુ તરફથી ૨૦૧૯ -૨૦ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
ુ લ માટ આવેલ અરP
કોમસ કોલેજ- :તoર
પc નં.નીલ તા.૦૨ /૦૫ / ૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા
કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. (સાયકોલોP) (સે fફ-ફાઈનાUસ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.વાય.એ.જોગસન ઉપ^]થત
રહલ (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ.વાય.એ.જોગસન એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯ -૨૦ માટ વાિષક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ
તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી
અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ ર U લ
ભલામણ કરવી

૪૯

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.૧૭ /૦૫ /૨૦૧૯ તે
-૨૦ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ .સી. ( કમે]

) અ1યાસ>મ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય(૧) ડૉ.મેIલ
ંુ
ુ ભાઈ Jપાણી (૨) ડૉ. એચ. એસ. જોશી ની િનમ‹ક
કરવામાં આવે છે :માંથી (૧) ડૉ.મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯ -૨૦ માટ વાિષક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય

તો તે એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૦

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પી.એસ.એમ.) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૧

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (એને]થેિસયોલોP) અ1યાસ>મ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. અિમતભાઈ હાપાનીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૨

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પેડ યાO *સ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૩

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન ઓથ¥પેOડકસ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૪

બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

ય તો તે

.ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ, •રુ Ulનગર

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે
તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૨) ડ ¤લોમાં ઇન પીડ યા *સ અ1યાસ>મ
ુ કરવામાં
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. મેIુલ િમcાની િનમ‹ક
આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૫

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (એનોટોમી) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. :. પી. :]વાનીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૬

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન રOડયોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૭

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

ય તો તે

(૨) ડ ¤લોમાં ઇન ઓw] કટક એUડ ગાયનેકોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૮

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઓ¤થેલમોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. અિમતભાઈ હાપાણીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૫૯

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પfમોનર મેડ સીન) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. અિમતભાઈ હાપાણીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૦

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

ય તો તે

(૨) એમ. ડ . (મેડ સીન) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૧

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ. ડ . (ઓwrે *ટ એUડ ગાયનેકોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૨

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન ઓ¤થોલમોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૩

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:

ય તો તે

ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન એને]થેિસયોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. અિમતભાઈ હાપાણીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૪

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮
તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (સ¦ર ) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. સેજલબેન િમrીની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૫

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮
તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે ર U અ
તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૨) એમ.ડ . (કો

ુ ીટ મેડ સીન) અ1યાસ>મ
ન

ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. માલા િસEહની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૬

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (]ક ન એUડ વી.ડ .) અ1યાસ>મ
ુ તાણીની
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. નીલાબેન ‘પ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૭

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (રOડયોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. tજનાબેન િcવેદ ની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે

૬૮

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. નીલ તે
રU અ

પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (રOડયોલોP) (સેfફ-ફાઈનાUસ) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. tજનાબેન િcવેદ ની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૬૯

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯ /૦૭ /૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પfમોનર મેડ સીન)અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. હમાંગભાઈ આચાયની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૦

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯ /૦૭ /૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (એને]થેિસયોલોP) અ1યાસ>મ

ય તો તે

ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. વંદનાબેન િcવેદ ની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૧

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (જનરલ-મેડ સીન) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. સેજલબેન િમrીની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૨

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (ઓw]ટ. એUડ ગાયનેકોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ન`લની આનંદની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૩

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:

ય તો તે

ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઈ.એન.ટ .) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. સેજલબેન િમrીની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૪

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન રOડયોલોP અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. tજનાબેન િcવેદ ની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૫

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પેડ યા *સ) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. સોનલબેન શાહની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૬

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ (ઓથ¥પેડ *સ) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. િવજય સાતાની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૭

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (સાઈ§ા *સ) અ1યાસ>મ
ુ શ સામાણીની િનમ‹ક
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ;ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૮

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (એનેટોમી) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ]વાOદયા ક. પી.ની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૭૯

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઓ¤થોfમોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૦

તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૦૯/૦૭/૨૦૧૮ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (ફામાકોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ઢોલર યા નીરવની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૧

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૨) એમ.ડ . (પfમોનર મેડ સીન) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણીની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૨

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) ડ ¤લોમાં ઇન ]ક ન એUડ વી.ડ . અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. નીલાબેન ‘ ૂપતાણીની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૩

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (માઈ>ોબાયોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણીની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે

૮૪

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ. એસ. (સ¦ર ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. િવમલભાઈ પરમારની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૫

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (પેડ યા *સ) અ1યાસ>મ
ુ ની
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ભરતભાઈ રામા4જ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૬

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૬/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ. એસ. (એનેટોમી) અ1યાસ>મ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર ની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૭

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (ફામાકોલોP) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. નેહલભાઈ T*ુ લાની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૮

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (સાઈ§ાO *સ) અ1યાસ>મ
ુ ની
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ભરતભાઈ રામા4જ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૮૯

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (]ક ન એUડ વી. ડ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ધરમભાઈ કાંબ`લયાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૦

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઈ.એન.ટ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર ની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૧

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઓ¤થેfમોલોP) અ1યાસ>મ
ુ ની
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. ભરતભાઈ રામા4જ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક
િનમ‹ક

ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૨૦-૨૧ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૨

તરફથી ૨૦૨૦-૨૧ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. (ઓથ¥પેOડકસ) અ1યાસ>મ
ુ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.િવજય સી. પોપટ (૨) ડો. હરદવિસEહ KડKની િનમ‹ક
કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. િવજય સી. પોપટએ શૈL`ણક વષ:૨૦૨૦-૨૧
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૩

ુ લ માટ આવેલ અરP પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર
નીચેની િવગતે OરU અ
િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવિનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
મા]ટર ઓફ સોસીયલવક" (એમ.એસ.ડwf )ુ નો અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ.DવીણિસEહ ચૌહાણ (૨) ડૉ. હરદવિસEહ KડK માંથી
ઉપ^]થત રહલ ડૉ.RF{CF6

5|lJ6l;\C VFZ

ુ લ
એ શૈL`ણક વષ ૨૧-૨૨માટ વાિષક માUયતા ર U અ

કરવા ભલામણ કરલ છે .

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૪

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:-

ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . પીડ યા ક અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હરદવિસEહ KડK ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હરદવિસEહ KડK ઉપ^]થત
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૯૫

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . પfમોનર મેડ સીન અ1યાસ>મ
ુ ની
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભરતભાઈ રામા4જ
ુ
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભરતભાઈ રામા4જ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૯૬

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

(૨) એમ.ડ . જનરલ મેડ સીન અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. DવીણિસEહ ચૌહાણ ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે

ય તો તે

એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૯૭

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . માઈ>ોબાયોલોP અ1યાસ>મ
ુ ની િનમ‹ક
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ગૌરવીબેન ©વ
ંુ
ુ ઉપ^]થત રહલ એ
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ગૌરવીબેન ©વ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૯૮

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . એને]થેસીયા અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ધરમભાઇ કાંબલીયા ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ધરમભાઇ કાંબલીયા
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૯૯

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . સાય§ા ક અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હરદવિસEહ KડK ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હરદવિસEહ KડK ઉપ^]થત
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૦ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . રડ યોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. િવમલભાઈ પરમાર
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૧ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. ઓ¤થાલમોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મેIલ
ુ ભાઈ Jપાણી ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૨ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . ફામ0કોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. િમOહરભાઈ રાવલ ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૩ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . ]ક ન એUડ વી.ડ . અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભાવીનભાઈ કોઠાર ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભાવીનભાઈ કોઠાર
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૪ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . કો

ુ ીટ મેડ સીન અ1યાસ>મ
ન

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હતલભાઈ કયાડા ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. હતલભાઈ કયાડા ઉપ^]થત
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૫ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . ઓબ.અને. ગાયનેક અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. િવજયભાઈ પટલ ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. િવજયભાઈ પટલ ઉપ^]થત
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૧૦૬

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.એનોટોમી અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ની િનમ‹ક
ંુ
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ઉપ^]થત રહલ એ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચ`લત <ી સી. .ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક
કોલેજ - •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
તપાસ સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગતમાં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
શૈL`ણકવષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૭ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ.એનોટોમી અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ની િનમ‹ક
ંુ
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ઉપ^]થત રહલ એ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૮ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. પેથોલોP અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ની િનમ‹ક
ંુ

કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. મનીષ મહતા ઉપ^]થત રહલ એ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી.
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૦૯ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. સ¦ર અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ગીર શભાઈ ભીમાણી ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ગીર શભાઈ ભીમણી
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૧૦ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. ઓથ¥પેડ *સ અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભાિવન કોઠાર ની િનમ‹ક
ંુ
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. ભાિવન કોઠાર ઉપ^]થત રહલ એ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ

ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૧૧ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. ઈ.અને.ટ . અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૧૨ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. ઈ.અને.ટ . અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે
૧૧૩ તરફથી ૨૦૨૧-૨૨ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એસ. ઈ.અને.ટ . અ1યાસ>મ

(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર ની
િનમ‹ક
ંુ કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. િવજયભાઈ પોપટ (૨) ડૉ. અિનsુધિસEહ પઢ યાર
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ૨૦૨૧-૨૨ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

.ુ શાહ મેડ કલ

ુ અરP તથા તે પરdવે નો ]થાિનક તપાસ
કોલેજ, •રુ Ulનગર તરફથી મળે લ વાિષક માUયતા ર U લ
સિમિત નો અહવાલ ]વીકાર ઉપ *ુ ત િવગત માં દશાવેલ અ1યાસ>મની વાિષક માUયતા શૈL`ણક
ુ કરવા સીUડ કટ ને આથી ભલામણ કરવી
વષ ૨૦૨૧-૨૨ માટ ર U લ
૧૧૪ બાબત:- સંચાલક<ી, :તoુર કળવણી મંડળ ]ટ <ી P.ક&સી.ક. બોસમીયા કોલેજ-:તoુર તરફથી ૨૦૧૯ુ લ માટ આવેલ અરP પc નં.નીલ તા.નીલ. તે પરdવેના ]થાિનક
૨૦ ના વષની નીચેની િવગતે OરU અ
તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:ુ લ)
(૧) િવિનયન િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.એ. મનોિવqાન અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડૉ. ચૌહાણ DવીણિસEહ આર. (૨) ડૉ. મેIલ
ં
ુ ભાઈ Jપાણી ની િનમ‹ુક
કરવામાં આવેલ છે .:માંથી (૧) ડૉ. ચૌહાણ DવીણિસEહ આર ઉપ^]થત રહલ એ શૈL`ણક વષ ૨૦૧૯-૨૦ માટ
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વાિષક માUયતા ર U અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે એક સ યની ભલામણ

૧૧૫ બાબત :- ICCR હઠળ ચાલતા STUDENT EXCHANGE PROGRAMMEમાં િવદશી િવ[ાથ-ઓના પીએચ.ડ .
અ1યાસ>મમાં Dવેશ મેળવવા બાબત.
ઉપરો*ત Dોuામ હઠળ વષ-૨૦૧૫થી િવદશી િવ[ાથ-ઓને Dવેશ આપવા માટ કિમટ ની રચના કરવામાં
આવેલ હતી, આ કિમટ ®ારા ગાઈડલાઈન તૈયાર કરવામાં આવેલ હતી.
ઉપરો*ત ગાઈડલાઈન ;ુજબ સબંિધત િવ[ાથ-ઓને Ph.D. Admission Test તથા Ph.D. Entrance
Examમાંથી ;ુ^*ત આપવાની થાય છે .
હાલ પીએચ.ડ . અ1યાસ>મોમાં Dવેશ મેળવવા માટ UGCની ૨૦૧૬ની ગાઈડલાઈન તેમજ
૧૧/૦૩/૨૦૨૦ની બી. .ુ ટ .ની સભાનાં ઠરાવો અમલમાં છે , તે ;ુજબ આિસ]ટUટ Dોફસર-૦૪ િવ[ાથ-,
એસોસીયેટ Dોફસર-૦૬ િવ[ાથ- તેમજ Dોફસર-૦૮ િવ[ાથ-ને માગદશન આપી શક છે .
UGCની ૨૦૧૬ની ગાઈડલાઈન તથા

િુ નવિસટ નાં િનયમો ;ુજબ સબંિધત િવ[ાથ-ઓએ Entrance

Exam આપવાની રહ છે . UGCની ગાઈડલાઈનમાં ફોરનનાં િવ[ાથ-ઓ માટ ]પે¼યલ ½ટ-છાટ આપવામાં

આવેલ નથી.
ુ બ જોગવાઈ કર તે¿ ંુ • ૂચન છે .
ફોરનનાં િવ[ાથ-ઓ આકષવા નીચે જણા¾યા ;જ
“Students from forign Universities are exempted from the entrance test and they
should be registered directly under Ph.D. programme and such seats are treated as supernumeri under the concerned research supervisor and would be adjusted against the

maximum limit of seats under the research supervisor as and when any students under
his/her guidance submit the thesis”.
િવદશી િવ[ાથ-ઓના પીએચ.ડ . અ1યાસ>મમાં Dવેશ મેળવવા િવચારણા કરવા બાબત.

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે િવદશી િવ[ાથ-ઓના પીએચ.ડ . અ1યાસ>મમાં Dવેશ મેળવવા માટ
પીએચ.ડ . Entrance Exam ઓન લાઈન લેવાની રહશે.
- પીએચ.ડ . Entrance Exam વગર Dવેશ આપવામાં આવશે નOહ.
- U.G.C. ની GUIDE LINE 4 ંુ પOરપાલન કરવા4 ંુ રહશે.

૧૧૬ બાબત :- ચાવડા ધાનીબેનની મનોિવqાન િવષયમાં ઉપરો*ત િવગત tતગત રP] શન રદ કરવા
અથવા અUય માગદશકની ફાળવણી કરવા માટ િવચારણા કરવા બાબત.
૦૧.

Cુ . ચાવડા ધાની મનોિવqાન િવષય tતગત વષ-૨૦૧૭થી પીએચ.ડ . કર છે . તેમના

ગાઈડ<ી O> નાબેન વાઘેલાના અવસાન બાદ તેણીને તા. ૧૧ /૦૩ /૨૦૧૯થી <ી :. એન. ભાલાળાને
માગદશક<ી તર ક ફાળવવામાં આ¾યા છે .
૦૨.

Cુ . ચાવડા ધાની ®ારા તા. ૨૭ /૦૧ /૨૦૨૦ની અરP ®ારા તેમની સેમે]ટર-૦૪ની સc ફ

માગદશક<ી ®ારા અટકાવવામાં આવેલ છે તેવી ર•ૂઆત
૦૩.

િુ નવિસટ માં કરવામાં આવેલ હતી.

ુ ાર હક કતમાં સેમે]ટર -૦૪ની
માગદશક<ી ડૉ. :. એન. ભાલાળાનાં પcમાં દશા¾યા અ4સ

સc ફ તા. ૦૪ /૦૮ /૨૦૧૮ના રોજ સદરIુ િવ[ાથ- ®ારા
આ tગે સદરIુ િવ[ાથ- ®ારા

િુ નવિસટ માં ભર દવામાં આવેલ હતી.

િુ નવિસટ ને ગે રમાગ0 દોર માગદશક<ી પર ખોટા અને પાયા

પcમાં જણાવેલ છે .

૦૪.

ુ ાં
વÊમ

િવ[ાથ- ®ારા માગદશક<ી િવsુSધ ફOરયાદ કરતા પહલા સેમે]ટર-૦૫ની ફ પણ

તા. ૧૧ /૦૩ /૨૦૧૯નાં રોજ ભરાયેલ છે . આના પરથી માગદશક<ીને હરાન કરવાના બદ ઈરાદાથી
િુ નવિસટ ને ફOરયાદો કરલ છે . સદરIુ િવ[ાથ- ®ારા સેમે]ટર-૦૪ની ફ તા. ૦૪ /૦૮ /૨૦૨૦નાં રોજ
૧૧/૦૩ /૨૦૧૯નાં રોજ ફાળવેલ હતા. સદરIુ િવ[ાથ-એ સેમે]ટર-૦૪ની ફ ભર dયાર Dો. જયેશ
એન. ભાલાળાને ફાળવેલ હતા જ નહ .

૦૫.

િવ[ાથ- ®ારા સેમે]ટર-૦૫ની ફ તા. ૧૧ /૦૩ /૨૦૧૯નાં રોજ ભરાયા પછ અને Dો. જયેશ

એન. ભાલાળાને માગદશક તર ક આર.એ.સી.માં ફાળ¾યા પછ બે આર.એ.સી. તા. ૧૩ /૦૭ /૨૦૧૯
અને તા. ૧૬ /૦૧ /૨૦૨૦માં થયેલ આ બËે આર.એ.સી.માં િવ[ાથ-નં સંશોધન કાય સંતોષકારક ન

૦૬.

ઉપરાંત તા. ૧૮ /૧૨ /૨૦૨૦નાં રોજ યોKયેલ આર.એ.સી. માં પણ આગાઉની ^]થિતએ જ

અ1યાસ-સંશોધન કાય ર•ુ કરલ છે . અગાઉની આર.એ.સી.માં બે- બે આર.એ.સી. વખતે અપાયેલ
ુ ાર િવ[ાથ-નીએ સંતોષકારક કાય કરલ ન હોય િવ[ાથ-4 ંુ રP] શન રદ થવા
(પારા) ૭.૧.૬ અ4સ
પાc છે , તેમ જણાવેલ છે .

ુ બની ચચા કરવામાં આવેલ હતી.
તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૧ ની બી. .ુ ટ .માં નીચે ;જ
Cુ . ચાવડા ધાની મનોિવqાન િવષય tતગત વષ-૨૦૧૭થી પીએચ.ડ . કર છે . Cુ . ચાવડા
ધાની મનોિવqાન િવષય tતગત વષ-૨૦૧૭થી પીએચ.ડ . કર છે . તેમના ગાઈડ<ી O> નાબેન
વાઘેલાના અવસાન બાદ તા. ૦૪.૦૧.૨૦૧૯નાં રોજ ઉપરો*ત િવ[ાથ-નીએ માગદશક<ી બદલવા
ુ ધ
માટની અરP કરલ છે . સદરIુ િવધાથ-નીની અરPનાં અ4સ
ં ાને માગદશક<ીની ફાળવણી કરવા
ુ ાર મનોિવqાન ભવન અSયL<ીને JબJ
માટ તા. ૩૦.૦૧.૨૦૨૦ની ન•ધ પર Dા¤ત આદશ અ4સ
પc tતગત તા. ૦૯.૦૩.૨૦૧૯ન રોજ મનોિવqાન ભવન અSયL<ીની માન. ઉપCુ લપિત<ી સાથે
ુ બ માન. ઉપCુ લપિત<ીનાં આદશ અ4સ
ુ ાર તા. ૦૯.૦૩.૨૦૧૯નાં રોજ સદરIુ
JબJ ચચા થયા ;જ
ુ
િવ[ાથ-નીને ડૉ. :. એન. ભાલાળાને ફાળવવામાં આવેલ હતા. તdકાલીન સમયે ઉપ *ત
DO>યામાં
: કમચાર ઓ કાયરત તેમને સદર બાબતે ગે રમાગ0 દોર DO>યા ખોટ કરલ : ઉ`ચત ન હોય
આગામી આ બાબતે “ઠરાવવામાં આવે છે કે ફરી D.R.C. બોલાવી નવા માગદશક<ી ની ફાળવણી કરવા
માટ ભવનના અSયL<ીને પc ®ારા Kણ કર એ’ તથા ઉપરો*ત િવગતોને Sયાને લેતા ભિવ યમાં
ઉદભવનાર PH.D. કરતા િવ[ાથ- ઓ dથા તેમના માગદશક<ીઓ વÌચે ઉપ^]થત થતા DÍોના
િનરાકરણ માટ uેિવયનસ સેલમાં ર•ૂઆત કરવા િસUડ કટને ભલામણ કરવી.’

ઉપરો*ત બાબતની િવચારણા કરવા અથ0.
૧૧૭ એમ.Oફલ. અને પી.P. અ1યાસ>મોમાં Dવેશ માટના નીિત-િનયમો tગે િવચારણા કરવા માટની
યથાવત રાખવા ક નહ આ tગે િવચારણા કરવા કરવા બાબત.

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે કે બી. .ુ ટ .ના સભાના કિમટ ના : સ1યો છે તે સ1યોની શૈL`ણક
એમ.Oફલ. અને પી.P. અ1યાસ>મો) tગે િવચારણા કરવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી’’

૧૧૮

બાબત:- સંચાલક ી, ી ાઇ ટ કોલેજ-રાજકોટ તરફથી ૨૦૧૯-૨૦ના વષની નીચેની િવગતે નવી
મા યતા માટે અર પ નં. નીલ તા.૧૬/૦૧/૨૦૨૧ તે પર વેના થાિનક તપાસ સિમિતના અહેવાલ પર
િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
(૧) િવqાન િવ[ાશાખા (નવી માUયતા )
(૨) એમ.એસસી. (ફ ઝી*સ)
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો.મેIલ
ુ ભાઈ sુપાણી (૨) ડો.P.સી.ભીમાણી (૩)
ુ કરવામાં આવેલ છે . :માંથી (૧) ડો.P.સી.ભીમાણી. ઉપ^]થત રહલ એ
ડો.ડ .P.Cુ બેરકર ની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૯-૨૦ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે ક સંચાલક<ી,

ી

ાઇ ટ કોલેજ-રાજકોટ

તરફથી મળે લ નવી

માUયતાની અરP તથા તે પરdવેનો ]થાિનક તપાસ સિમિતનો અહવાલ ]વીકાર

નીડ કિમટ માં

ુ એ
;ક
૧૧૯ તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) એમ.ડ . (ફામાકોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૦ તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા.
રU અ

૩૦/૦૬/૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ

ય તો તે

(૨) (ડ ¤લોમાં ઇન પેથોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૧ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ,
.

ુ લ માટ અરP પc નં.
રU અ

નીલ તા. ૩૦ /૦૬ /૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ.એસ. ઓથ¥પેOડકસ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ
ડોડ યાની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૨ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ,
.

ુ લ માટ અરP પc નં.
રU અ

નીલ તા. ૩૦ /૦૬ /૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..ડ . સાયકા *સ) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ
ડોડ યાની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૩ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ,
.

ુ લ માટ અરP પc નં.
રU અ

નીલ તા. ૩૦ /૦૬ /૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા

બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..ડ . રડ યોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ
ડોડ યાની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૪ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

•રુ Ulનગર તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ,
.

ુ લ માટ અરP પc નં.
રU અ

નીલ તા. ૩૦ /૦૬ /૨૦૧૭ તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા
બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..એસ. ઈ. એન. ટ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ
ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ
ડોડ યાની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.
૧૨૫ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ, •ુરUlનગર
.

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭
રU અ

તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..ડ . ]ક ન એન વી. ડ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
િનમ‹ુક કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

૧૨૬ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે એક સ યની ભલામણ

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ, •ુરUlનગર
.

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭
રU અ

તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (ડ ¤લોમાં ઇન ]ક ન વી. ડ .) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
િનમ‹ુક કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

૧૨૭ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે એક સ યની ભલામણ

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ, •ુરUlનગર
.

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭
રU અ

તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.
માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..ડ . માઈ>ોબાયોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર (૨) ડો. કમલભાઈ ડોડ યાની
િનમ‹ુક કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ શૈL`ણક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ
“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

૧૨૮ બાબત:- સંચાલક<ી, સૌરા

મેડ કલ સેUટર સંચા`લત <ી સી.

તરફથી ૨૦૧૮-૧૯ના વષની નીચેની િવગતે

ય તો તે એક સ યની ભલામણ

ુ શાહ મેડ કલ કોલેજ, •ુરUlનગર
.

ુ લ માટ અરP પc નં. નીલ તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૭
રU અ

તે પરdવેના ]થાિનક તપાસ સિમિતના અહવાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.

માUયતાની િવગત:
ુ લ)
(૧) તબીબી િવ[ાશાખા (વાિષક માUયતા ર U અ
(૨) (એમ..ડ . પેથોલોP) અ1યાસ>મ
(૩) ]થાિનક તપાસ સિમિતના સ1ય (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર

(૨) ડો. કમલભાઈ

ુ કરવામાં આવેલ છે :માંથી ઉપ^]થત રહલ (૧) ડો. ભાિવનભાઈ કોઠાર એ
ડોડ યાની િનમ‹ક
ુ લ કરવા ભલામણ કરલ છે .
શૈL`ણક વષ:૨૦૧૮-૧૯ માટ વાિષક માUયતા ર U અ

“આથી ઠરાવવામાં આવે છે થાિનક તપાસ સિમિતના બે સ યોમાંથી કોઈ પણ એક સ ય મુલાકાતે
એક સ યની ભલામણ વાળો અહેવાલ વીકારવા િસ ડીકેટને ભલામણ કરવી”.

ય તો તે

નં./પીPટ આર/ ૧૨૯૩ /૨૦૨૧
િુ નવસ-ટ ક પસ,
સૌરા

િુ નવસ-ટ ,

રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૫
તા. ૨૦/ ૦૩/૨૦૨૧
Dિત,
બોડ ઓફ

િુ નવસ-ટ ટ `ચEગનાં સ1યો તરફ........

નકલ સાદર રવાના:માન. Cુ લપિત<ી / માન. ઉપ-Cુ લપિત<ી / Cુ લસ`ચવ<ીનાં tગત સ`ચવ<ીઓ તરફ.....
નકલ રવાના:૦૧. એકડિમક િવભાગ

૦૨.

Oહસાબ િવભાગ

૦૪. પર Lા િવભાગ

૦૫.

જોડાણ િવભાગ

૦૩.

ઓડ ટ િવભાગ
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CLASS from Shree Manibhai Virani & Smt. Navalben Virani
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for the degree of Bachelor of Science.
It is further confirmed that she is eligible for the award of
the said degree. The degree will be awarded to her after the
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CITY:- JUNAGADH TALUKA:- JUNAGADH
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Syllabus
5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry
Semester - I to VI - X
(Effective from June - 2016)

Department of Chemistry

Shree Manibhai Virani and Smt. Navalben Virani Science College (Autonomous), Rajkot
Affiliated to Saurashtra University, Rajkot
Department of Chemistry
5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry
Regulations for Students Admitted From A.Y. 2016-2017 & Onwards
ELIGIBILITY
Candidate who has passed 02 years Higher Secondary Certificate (10+2) examination with Science
subjects in respective streams of Gujarat State or any other examination recognized as equivalent
thereto with a good academic record, shall be eligible for admission, subject to such other conditions
prescribed by the Saurashtra University and State Government from time to time. All admissions are
provisional and subject to the approval of Saurashtra University.
A candidate having the degree of B.Sc. Chemistry from any university recognized by UGC may get
admission in the fourth year of this program, But these students will get only a Degree in M.Sc.
Chemistry and not Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry Degree.
DURATION OF THE PROGRAMME
The Programme shall extend over a period of five years comprising of ten semesters with two semesters
in one academic year. Each semester normally consists of 90 teaching days. Examination shall be
conducted as continuous internal assessment (CIA) as well as semester end examination (SEE).
Options of exit and entry:
I. Option of exit after first 3 years of study
 On earning total 146 credits at the end of first 3 years of study, a B.Sc. Degree in
Chemistry will be given.
II. Option of exit after first 4 years of study (Two certificates will be given)
 On earning total 146 credits at the end of first 3 years of study and
 On earning 49 credits (addition to above mentioned total 146 credits, i.e. on
earning total 195 credits) at the end of 4th year of study
 B.Sc. Degree in Chemistry and PG Diploma in Chemistry will be awarded.
III. Total credits to earn Integrated PG Degree
 On earning total 242 credits at the end of all the 5 years of study a B.Sc. and M.Sc.
Degree viz Integrated B.Sc.-M.Sc. Degree in Chemistry will be given.
IV. Option of Lateral entry in the fourth year
 Candidate entering in Fourth Year will have to earn total 96 credits and these
students will get only M.Sc. Chemistry and not Integrated B.Sc.-M.Sc. Degree.
 Such candidates will not be permitted to exit at the end of fourth year of study.
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STRUCTURE OF THE PROGRAMME
The Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry programme shall have a curriculum comprising theory and
practical courses with a specified syllabus. The curriculum of the programme is a blend of theory
courses and practical courses as Core, Discipline Specific Electives (DSE) and Generic Electives (GE).
In addition competency and skill development courses as Ability Enhancement Courses (AEC) and
Skill Enhancement Courses (SEC) shall be offered. Project, internship/training courses will be
compulsory between IVth and Vth semesters and during IXth and Xth semesters.
After successful completion of Semester VIIIth, student shall have option to choose specialization in
Organic Chemistry OR Analytical Chemistry in their semester IXth & Xth.
The medium of instruction and examinations shall be English except for courses on languages other
than English.
EVALUATION
The evaluation shall generally comprise of Continuous Internal Evaluation (CIE) and Semester End
Examination (SEE) with percentage weightage as specified below, unless specified otherwise in the
Scheme of Instruction and Examinations.
Theory Courses
Practical Courses
Continuous Internal
Continuous Internal
30%
40%
Evaluation (CIE)
Evaluation (CIE)
Semester
End
Semester
End
70%
60%
Examination (SEE)
Examination (SEE)
For the purpose of computation of credits the following mechanism is adopted:
a) 1 hour instruction of Theory
= 1 Credit
b) 1 hour instruction of Tutorial
= 1 Credit
c) 2-3 hours instructions of Practical = 1 Credit
ISSUE OF MARK-SHEET AND DEGREE CERTIFICATE
The college shall declare the result after evaluation and with the recommendations of Result Passing
Board at the end of each semester and issue the mark sheet for each semester. On approval/ratification
of the results by the Academic Council, the candidate will be recommended to Saurashtra University for
the award of the degree on completion of all the courses and components of the curriculum.
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Department of Chemistry
5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. CHEMISTRY
OBJECTIVES OF THE PROGRAM
Courses offered in this program are geared towards providing students with an overall
understanding of general chemistry so that they can enter the workforce with the necessary
knowledge and skills. It will enable students to gain familiarity with the current industry
practices and technologies.
The objectives are to:




Train graduates with the requisite knowledge to pursue M.Sc. &/ Ph.D. degrees in
Chemistry.
Turn out graduates who can teach the subject in secondary and tertiary level of
education in the county.
Train graduates who can be employed in Industry and the other sectors of the
economy.

Graduates from the Integrated-degree program will have to demonstrate:


An understanding of major concepts, theoretical principles and experimental
findings in chemistry.



An ability to work effectively in diverse teams in both classroom and laboratory.



An ability to employ critical thinking and efficient problem-solving skills in the
four basic areas of chemistry (analytical, inorganic, organic, and physical).



An ability to conduct experiments, analyze data, and interpret results, while
observing responsible and ethical scientific conduct.



Effective written and oral communication skills, especially the ability to transmit
complex technical information in a clear and concise manner.



The ability to use classical & modern instrumentation for chemical analysis and
separation.



The ability to use computers for chemical simulation and computation.



The ability to employ modern library search tools/ databases (e.g. Scifinder,
Science direct etc.) to locate, retrieve, and evaluate scientific information.



A familiarity with and application of safety and chemical hygiene regulations and
good laboratory practices.



An ability to gain entry into professional organizations, or other related job.
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B.Sc. CHEMISTRY
SEMESTER – I

16ICHCC01

Core-1:
Fundamentals of
Chemistry-I

5 hrs./wk

5 Credits

Objectives:
To enable the students to


Understand elementary concepts of atomic structure, bonding, and periodicity of
elements
 Understand molecular behavior of compounds in relation with their atomic bonding
and electronic forces.
 Develop skills in the scientific method of planning, conducting, reviewing and
reporting experiments of qualitative & quantitative chemical analysis.
 Develop skills in understanding, planning and performing experiments for
titrimetric analysis.
Unit-1: Structure of Atom
(10 hrs.)
(1) Atomic Structure:
Bohr's Theory & its limitation, Quantum numbers, Shapes of orbital,
Principles: Aufbau, Pauli, Hund, Electronic configurations
Wave mechanics
 De-Broglie’s dual nature equation
 Heisenberg’s uncertainty principle & its significance
 Significance of ψ and ψ2
 Schrodinger wave equation
 Normalized and orthogonal wave function
 Eigen function and Eigen value
 Postulates of wave mechanics
 Radial and angular distribution curves
 Radial and angular wave function for hydrogen atom
 Numerical.
Unit-2: Properties of Elements
(12 hrs.)
(2) Periodic Properties
Various periodic trends in periodic table
 Atomic radius
 Ionic radius – Effective nuclear charge
 Pauling’s method for the determination of ionic radius
-Shielding effect
-Slater rule
 Ionization energy , Electron affinity
 Electronegativity –Pauling’s/Mullican’s/Alred Rachow’s and MullicanJaffe’s electronegativity scales
 Factors affecting electronegativity with respect to bond order, partial
change hybridization, Sanderson electron density ratio.
(3) Chemical Bonding
 Types of Bonds: Covalent, Covalent Co-ordinate, Ionic, Metallic,
Vander Waal's Forces
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 Hybridization:
sp – BeCl2
sp3d2 – SF6
sp2 – BF3
dsp2 – PtCl4
3
sp – CH4
d2sp3 – [Fe(H2O)6]3
sp3d – PCl5
sp3d3 – IF7
 Sidgwick Powell rule
 Valence bond theory and its limitations
 VSEPR theory.
Unit-3: Chemistry of Elements-I

(12 hrs.)

(4) Chemistry of S & P block and Noble gas Elements
 Occurrence & Electronic configuration
 Inert pair effect, Relative stability of different oxidation states, diagonal
relationship and anomalous behavior of first member of each group.
Allotropy and catenation.
 Complex formation tendency of p-block elements.
 Hydrides and their classification: ionic, covalent and interstitial. Basic
beryllium acetate and nitrate.
 Study of the following compounds with emphasis on structure, bonding,
preparation, properties and uses.
 Boric acid and borates, Boron nitrides, Borohydrides (diborane),
Carboranes, Silanes, Oxides and oxoacids of nitrogen, phosphorus
and chlorine. Peroxo acids of Sulphur, Interhalogen compounds,
Polyhalide ions and basic properties of halogens.
Noble gas
 Occurrence, Electronic configuration, rationalization of inertness of noble
gases, Clathrates; Preparation and properties of XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4,
XeO3 and XeO4; Applications of Noble gases.
Unit-4: Fundamentals of Analytical Chemistry–I
(12 hrs.)
(5) Quantitative Analysis: Introduction, Types of quantitative analysis,
Gravimetric analysis, Volumetric analysis.
Modes of Concentration:
 Introduction, Theory of solution, Solvent, Solute, Primary & Secondary
standard solutions, Determination of molecular weight and eq. weight,
Different modes of concentration - Normality, Molarity, Molality, Mole
fraction, % W/W, % W/V, % V/V, ppm, ppb, ppt, Numerical.
(6) Inorganic Qualitative Analysis





Introduction & Differentiation
Solubility product, Common ion effect
H2S scheme, NH4Cl & NH4OH scheme
Borex bead test, Charcoal test, Cobalt nitrate test & Flame test

Unit-5: Fundamentals of Analytical Chemistry – II

(14 hrs.)

(7) Acid- Base & Buffers
 Introduction, Definitions – Acids and Bases
 Strong and weak electrolytes
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Degree of ionization
Ionic product of water, Ionization of weak acid and weak base
pH scale
Common ion effect
Salt hydrolysis
Calculation of hydrolysis constant & degree of hydrolysis & pH of
different salts
Buffers & types of buffers
Mechanism of buffers
Determination of pH of buffer by Henderson equation
Buffer capacity

(8) Acid- Base & Redox Titrations
 Introduction
 Acid – Base titration
- Strong acid v/s Strong base
- Weak acid v/s Strong base
 Redox titration
 Oxalic acid – KMnO4
 FeSO4 – K2Cr2O7
 FAS – K2Cr2O7
 Iodo & Iodimetric.
Text Books:
1. Puri, B. R.; Sharma, L. R. & Kalia, K. C. (2010-11) Principles of Inorganic
Chemistry. New Delhi : Milestone
2. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New
Delhi : S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
Reference Books:
Inorganic Chemistry
1. Madan, R. L. (2011) Chemistry for degree student First year. New Delhi: S. Chand
(ISBN: 81-219-3230-0).
2. Lee, J. D. (2002, Fifth edition) Concise Inorganic Chemistry. Hoboken: WileyBlackwell Science Ltd. (ISBN: 0-632-05293-7).
3. Peter Atkins, Tina Overton, Jonarthan Rourke, Mark Weller & Fraser Armstrong
(2010, Fifth edition) Inorganic Chemistry. Oxford: Oxford University Press
(ISBN: 978-0-19-959960-8).
Analytical Chemistry
1. Douglas A. Skoog, West, Holler, Crouch (2004, Eighth edition) Fundamental of
Analytical Chemistry. Mexico: Thomson-Brooks/Cole (ISBN: 81-315-0051-9).
2. Sharma, B. K. (2014) Instrumental Method of Chemical Analysis. Meerut: GOEL
publishing House (ISBN: 978-81-8283-099-8).
3. Christian, Gary D.; Dasgupta, Purnendu K.; Schug, Kevin A. (2007, Sixth edition)
Analytical Chemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell Science Ltd. (ISBN: 978-81265-1113-6).
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16ICHCC02

SEMESTER – I
Core-2:
Fundamentals of
5 hrs./wk
Chemistry-II

5 Credits

Objectives:
To enable the students to








Understand the fundamental concepts of organic chemistry & chemistry of
hydrocarbons.
Understand & use basic concepts of Stereochemistry and conformation.
Use concepts of thermodynamics to make predictions and give explanations about
chemical systems and fundamental properties of matter.
Recognize forces acting on interface & within molecules and methods of reducing
them for accelerating chemical reactions.
Develop skills in safe handling & calibration of analytical glassware and
preparation of standard solutions used in quantitative analysis.
Develop skills in the determination of basic physical properties.

Unit-1: Fundamentals of Organic Chemistry
(12 hrs.)
(1) Basics of organic compounds
 Organic compounds: Classification, Nomenclature, hybridization, shapes
of molecules, influence of hybridization on bond properties.
 Electronic displacement: Study of various effects: Inductive effect,
Electromeric effect, Resonance & Mesomeric effect and Hyper conjugation
and their applications
 Reaction Intermediates: Hemolytic and heterolytic bond fission, Curly
arrow rules, formal charges, Nucleophile, Electrophile, Nucleophilicity &
Basicity, Strength of organic acids and bases: Comparative study with
emphasis on factors affecting pK values.
 Types, shape, formation, relative stability of reaction intermediates Carbcation, Carbanion, Carbon free radical, Carbene.
 Introduction to types of organic reactions and their mechanism: Addition,
Elimination and Substitution reactions.
(2) Alkanes
 IUPAC nomenclature & Preparation
 Wurtz, Wurtz-Fittig, Kolbe, Corey-House reaction
 Free radical substitution
 Halogenation- Relative reactivity and stability
 Classification of Carbon atoms
 Physical & Chemical properties
Unit-2: Stereochemistry
(10 hrs.)
(3) Basics of Stereochemistry
 Isomerism - (Types & Details)
 Optical Isomerism: Chirality/Asymmetry
 Wedge-Dash Formula
 Fischer projection
 Newmann and Sawhorse projection and their Inter conversion
 Enantiomer
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 Relative and Absolute configuration: D/L and R/S designation, CIP
rules
 Molecules with Two or more chiral centre
 Meso Compounds & Diastereomer
 Geometrical Isomerism: Cis–Trans, Syn–Anti, E–Z with CIP rules
 Optical activity & Specific rotation
 Racemic mixture & Resolution
Unit-3: Cyclo alkanes and Conformational analysis
(12 hrs.)
(4) Cyclo alkanes
 Nomenclature of mono cyclic, poly cyclic compounds and Spiro
compounds
 General methods of preparation: Freund, Perkin, Dieckmann
 Physical & Chemical properties
- Bayer’s stain theory
- Relative stability
Conformational Analysis of alkanes
- Relative stability
- Energy Diagram for Ethane, Butane, Cyclohexane & Mono substituted
Cyclohexane
- Chair, Boat and Twist boat form
- Relative stability with energy diagram
Unit – 4: Gaseous State & Thermodynamics

(12 hrs.)

(5) Gaseous state
 Introduction
 General characteristics of gases
 Gas law : Boyle’s law, Charles' law, Gay–Lussac law, Avogadro law
 Kinetic Molecular theory
 Graham’s law of diffusion
 Deviation from ideal behavior
 Van der Waal’s equation
 Derivation of Van der Waal’s equation
- Volume correction
- Pressure
 Method of Liquefaction of gases
(6) Thermodynamics – 1
 Introduction
 System, surrounding, types of system
 Thermodynamic processes, Macroscopic properties
 State function & Path function
 Heat & work
 Zeroth law (Statement & Mathematical expression)
 First law (Statement & Derivation)
Thermo chemistry
 Exothermic and endothermic reactions
 Heat of reaction:
- Combustion, Solution,
Neutralization,
Sublimation, Transition
 Hess's law
 Bond dissociation energy

Vaporization,
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Unit – 5: Surface chemistry

(14 hrs.)

(7) Surface Phenomena and Catalysis
 Introduction
 Definitions – Adsorption, Absorption, Adsorbate, Adsorbent, Sorption,
Desorption
 Types of Adsorption,
 Difference between Physisorption & Chemisorption
 Adsorption isotherm
- Langmuir Adsorption
- Freundlich isotherm
 Applications: Ion exchange - Water softening - deionization of H2OMedical application
 Catalysis
- Introduction, Types of catalyst & catalysis
- Characteristics of catalyst
- Theory of catalysis, Acid base catalysis, Enzyme catalysis
- Applications
(8) Basic Physical Properties
 Introduction
 Classification of physical property, Additive property, Constitutive
property & Additive - Constitutive property
 Molar volume and Determination of molar volume
 Definition, equations and applications of: Surface tension – Parachor,
Dipole moment, Viscosity, Refractive Index.
Text Books:
1. Bansal, Raj K. (2009, Fifth) A Textbook of Organic Chemistry. New Delhi: New Age
International (ISBN: 978-81-224-2025-8).
2. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New Delhi :
S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
Reference Books:
Organic Chemistry
1. Ahluwalia, V. K. (2011, Fourth edition) Organic Reaction Mechanism. New Delhi:
Narosa (ISBN: 978-81-8487-115-9).
2. T.W. Graham Solomons (2011, 10th edition) Organic Chemistry. Hoboken: John Willey
& Sons (ISBN: 978-0-470-55659-7).
3. Clayden, Greeves, Warren & Wothers (2012) Organic Chemistry. Oxford: Oxford
University Press (ISBN: 978-0-19-850346-0).
4. Agrawal, O. P. (2009, 46th edition) Organic Chemistry: Reaction and Reagents. Meerut:
Krishna Prakashan Media (p) Ltd. (ISBN: 81-87224-65-7).
5. Morrison & Boyd (2009, Sixth edition) Organic Chemistry. New Jersey: Pearson
Education (ISBN: 978-81-7758-169-0).
Physical Chemistry
1. Negi, A. S.; Anand, S. C. (2007, Second edition) A Textbook of Physical Chemistry. New
Delhi: New age International Publisher (ISBN: 81-224-2005-0).
2. Peter Atkins (2006) Atkin's Physical Chemistry. Oxford: Oxford University Press (ISBN:
9780198700722).
3. Arun Bahl; B.S. Bahl (2009, First edition) Numerical Problems in Physical Chemistry.
New Delhi: S. Chand (ISBN: 81-219-3084-7).
4. Madan, R. L. (2011) Chemistry for degree student Second year. New Delhi: S. Chand
(ISBN: 81-219-3538-5).
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Semester - I
16ICHDA01
Unit I










Physics-I

3 Hrs /week

: D.C. Circuits & A.C. Circuits
Growth and decay of current in L-R circuit with D.C. source
Charge and discharge of R-C
circuit with D.C. source
A.C. Circuits
(Review of Alternating currents, Cycle, Frequency, Phase)
R.M.S value of Alternating currents
L-C-R series A.C .source
L-C-R series resonance
Parallel resonance

3 Credit
( 10 Hours)

Unit II : Network Theorems & Multimeter :
 Constant voltage source
 Constant current source
 Maximum power transfer theorem
 Thevenin’s theorem
 Norton’s theorem
 Multimeter

(06 Hours)

Unit III : Structure of The Atom:
 Failure of Classical Mechanics ,
 Effect of Nuclear Motion on Atomic Spectra
 Correspondence Principle , Critical Potentials
 Atomic Excitation, Vector Model
 Quantum numbers (only definitions)

( 06 Hours)

Unit IV : Wave Mechanics:
 De’Broglie wavelength & Phase velocity of De’Broglie’s wave
 Expression for group velocity
 Group velocity of de Broglie’s wave
 Relation between Phase velocity & Group velocity

(06 Hours)

Unit V : Particle accelerators and cosmic rays
(a) Particle accelerators
 Introduction, Linear accelerator
 Cyclotron or Lawrence cyclotron
 Synchrocyclotron

(08 Hours)

(b) Cosmic rays
 Discovery of cosmic rays
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Latitude effect, The east west effect or the azimuth effect
The altitude effect, Primary cosmic rays
Secondary cosmic rays
Origin of cosmic rays

Text Book
1. R.Murugeshan & Kiruthiga Sivaprasath Modern Physics, S.Chand Comp.
(For unit III to V)
2. R.K.Gaur, S.L.Gupta, Engineering Physics Dhanpat Rai Publications.
(For unit I)
3. V.K.Mehta & Rohit Mehta., Principles of Electronics S.Chand Comp.
(For unit II)
Reference Books
1. A.S. Vasudeva Modern Engineering Physics, S.Chand Company.
2. Halliday and Resnick.Physics. John Wiley.
3. Brij Lal and Subrahmaniam. Heat and Thermodynamics

SEMESTER – I
Core Practical-1:
16ICHCC03

Inorganic/Analytical
Chemistry Practical

6 hrs./wk

3 Credits

 Demonstrative Practical:
 Calibration of Volumetric Glassware
 Preparation & Standardization of Analytical Solutions (including
Buffer solutions)
 Inorganic Qualitative Analysis – Two Radicals (08)
 Volumetric Analysis – Acid – Base titrations (06), Redox titrations
(04),
 Gravimetric Analysis – Weight loss on Heating & LOD (02)
SEMESTER – I
Core Practical-2:
16ICHCC04

Organic/Physical
Chemistry
Practical

4 hrs./wk

2 Credits

 Demonstrative Practical:
 Calibration of Thermometer
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 Calibration of volumetric glassware used in physical chemistry
 Determination of basic physical properties:
 Surface tension – Parachor (02),
 Viscosity (02),
 Refractive Index (01),
 Heat of Reaction (02),
 Adsorption (01)
 Preparation of Reagents (Tollens', Nessler's, Neutral FeCl3, Sodium
cobaltinitrite etc.)
 Determination of Chemical Nature, M.P. & B.P. (Minimum-08)
Reference Books:

1. Brian S. Furniss (1989, Fifth edition) Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry.
2.
3.
4.
5.

Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-462363).
Hassner, A. (2012, Third edition) Organic Syntheses Based on Name Reactions.
Philadelphia: Elsevier Publishing company (ISBN: 978-0-08-096630-4).
Jeffery, G. H.; Bassett, J.; Mendham, J.; Denny, R. C. (1989) Vogel's Textbook of
Quantitative Chemical Analysis. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-44693-7).
Jerry R. Mohrig (2010, Third edition) Techniques in Organic chemistry. London: W. H.
Freeman &Company (ISBN: 1-4292-1956-4).
Svehla, G. (1979, Fifth edition) Textbook of macro and semi micro qualitative analysis.
London: Logman Publishing group (ISBN: 0-582-44367-9).

16ICHDA02

Physics-I Practical

2 Hrs /week

1 Credit

1.
2.
3.
4.
5.

Discharge of Capacitor and RC time constant.
Series Resonance.
Parallel Resonance.
Verification of Maximum power transfer theorem. (Using PCB)
Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Series
Resistors.
6. Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Parallel
Resistors
7. Use of Multimeter
8. Low Resistance by projection method
9. Verification of Ohm’s law
10. Low Resistances by Potentiometer

Reference Book
1. C.L.Arora Practical Physics, S. Chand Comp.
2. Chauhan & Singh Advanced Practical Physics. Pragati Prakashan.
3. Experimental Physics, University Granth Nirman Board, (Gujarati Medium)
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SEMESTER – II
Core-3:
16ICHCC05

Fundamentals of
Chemistry- III

5 hrs./wk

5 Credits

Objectives:

To enable the students to





Understand concepts of State of Matter, Co-ordination theory and Molecular orbital
theory.
Identify correctly various possible errors and use significant figures in experiment
reports.
Develop skill in understanding and performing of titrimetric analysis.
Develop skills in the scientific method of conducting experiments and drawing
inferences to identify simple organic compounds.

Unit – 1: Coordination Chemistry

(12 hrs.)

(1) Elements of the first transition series
 Introduction, Electronic Configuration & Reversal of Energies of 3d and 4s
orbital
 Physical Properties: Metallic, Crystal Structure, Conductivity, Density
 Catalytic Properties & Tendency of Formation of Alloys
 Atomic Properties: Atomic and Ionic Radii, Ionization Potential and
Oxidation states & its stability
 Magnetic & Spectral Properties
 Non stoichiometric defects & Interstitial Compounds
(2) Coordination Compounds
 Introduction, Double salts
 Werner’s coordination theory
 Ligand & its types
 Coordination Compounds
 Chelating ligand & Chelates
 Application of Coordination compounds
Isomerism in complexes
 Werner’s classification
 Structural & Geometrical isomerism
 Structure & Complex of compounds having coordination No. 4 & 6.
Unit – 2: Molecular Orbital Theory

(12 hrs.)






Characteristics of MOT
Comparison between VBT & MOT
Linear Combination of Atomic Orbital
Bond order Difference between (a) BMO & ABMO (b) Gerade &
Ungerade
 Electronic configuration & Energy level diagram of homonuclear and
heteronuclear diatomic molecules: H2, He2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2, F2,
Ne2, NO & CO
 Determination of wave function & wave equation
 Determination of Potential energy of H2 and H2+
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 Hybridization and Construction of Hybrid orbital
 Derivation of Wave equation and wave function of – sp, sp2 and sp3
Unit – 3: Solid State
(4) Ionic solids

(14 hrs.)








Introduction
Characteristics of Ionic solids
Born-Haber Cycle, Max Born Equation
Limiting radius ratio
Relation between radius ratio, coordination number and crystal structure
Derivation of r+/r- ratio in trigonal, square planar, body centered and
tetrahedral crystal lattice
 Crystal structure of ionic solids: HCP, BCP and FCC
 Crystal structure of ionic solids
AB type - CsCl and ZnS (Zinc blend)
AB2 type - CaF2 and TiO2
 Defects in Ionic Crystal Lattice (Stoichiometric and Non stoichiometric)
(5) Crystalline state
 Difference between crystalline and amorphous solid,
Crystal and crystallography
 Three laws of crystallography
 Space lattice and Unit cell, Bravais lattices
 Type of cubic lattice and inter planar spacing
 X- rays Diffraction: Bragg's equation, Experimental methods (Rotating
crystal and Powder method), Structure of Rock salt (NaCl) and Sylvin (KCl)
 Liquid Crystals: Introduction, Definition and Classification of liquid
crystals (Smectic, Nematic, Cholesteric and Disc shaped)
Unit – 4: Fundamentals of Analytical Chemistry-III

(10 hrs.)

(6) Errors and Statistics
 Explanation of Errors and Mistake
 Classification of errors, Determinate and indeterminate errors,
 Operational and personal errors, Instrumental errors and reagent errors,
additive and proportional errors
 Accuracy and precision, minimization of error,
 Calibration of Instruments, blank measurement, independent method
parallel method, Standard addition method
 Explanation of Significant figure and its laws with complete interpretation
 Mean and standard deviation, variance and coefficient of variance
 Absolute error and relative error, mean value, deviation and relative mean
deviation.
 Gaussian curve and its explanation
 Importance of Q–test and T-test (Student's T-test )
 Example on errors, significant figures, Q-test and T-test
(7) Organic Qualitative Analysis
 Introduction, Nature of organic compounds, Unsaturation test, FeCl3 test
 Elemental analysis, Functional group tests,
 Determination of Physical constant
 Derivatization
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Unit – 5: Titrimetric Analysis
(12 hrs.)
(8) Complexometric & Non aqueous Titrations
 Complexometric titration
 Method of preparation of standard EDTA Solution
 Velcher’s law explanation of pm EDTA vol., Graph with stability
constant value.
 Types of EDTA Titration (I) Direct Titration (II) Back Titration (III)
Substitution Titration (IV) Alkalimetry titration mixture with the help of
masking and demasking agent
 Principle of metal ion indicator, Use of EBT, Calcon, Muroxide with
structure and characteristic.
 Precipitation titration
 Argentometric titration
- Mohr method
- Fajans method
- Volhard method
 Non aqueous titration : Theory , Acid-base reactions, Organic solvents ,
Non aqueous solvents used, Titration of halogen acid salts of bases,
Indicators, Examples.
(9) Water Analysis






Introduction, Total solid & Volatile solid
Non filterable, Filterable solid & Non filterable volatile solid
Total Dissolved Solid, Total Suspended Solid ,
Acidity, Alkalinity & Turbidity
Hardness of Water, Different methods for determination of hardness of
water.

Text Books:

1. Puri, B. R.; Sharma, L. R. & Kalia, K. C. (2010-11) Principles of Inorganic Chemistry.
New Delhi: Milestone.
2. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New Delhi :
S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
Reference Books:
Inorganic Chemistry

1. Madan, R. L. (2011) Chemistry for degree student First year. New Delhi: S. Chand
(ISBN: 81-219-3230-0).
2. Lee, J. D. (2002, Fifth edition) Concise Inorganic Chemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell
Science Ltd. (ISBN: 0-632-05293-7).
3. Peter Atkins, Tina Overton, Jonarthan Rourke, Mark Weller & Fraser Armstrong (2010,
Fifth edition) Inorganic Chemistry. Oxford: Oxford University Press (ISBN: 978-0-19959960-8).
Analytical Chemistry
1. Douglas A. Skoog, West, Holler, Crouch (2004, Eighth edition) Fundamental of
Analytical Chemistry. Mexico: Thomson-Brooks/Cole (ISBN: 81-315-0051-9).
2. Sharma, B. K. (2014) Instrumental Method of Chemical Analysis. Meerut: GOEL
publishing House (ISBN: 978-81-8283-099-8).
3. Christian, Gary D.; Dasgupta, Purnendu K.; Schug, Kevin A. (2007, Sixth edition)
Analytical Chemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell Science Ltd. (ISBN: 978-81-265-11136).
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SEMESTER – II
Core-4:
16ICHCC06

Fundamentals of
Chemistry- IV

5 hrs./wk

5 Credits

Objectives:

To enable the students to






Understand & reproduce the nomenclature, learn physical & chemical properties
and plan the preparation of Alkenes, Alkynes, Dienes, Alcohols, Phenols, Ethers
and Epoxide, Alkyl halide and Aryl halide
Use concepts of chemical kinetics for making predictions and explanations of type,
rate and order of reactions.
Develop understanding regarding aromatic behavior of organic compounds and
their typical chemical properties.
Understand the concept of Solutions, Colloidal state & Chemical equilibrium.
Develop skills in the scientific method of conducting experiments and determining
basic properties of chemical entities.

Unit – 1: Chemistry of Hydrocarbons

(12 hrs.)

(1)

Aromatic Hydrocarbons
 Structure of benzene, toluene
 Electrophilic aromatic substitution , Nitration, Sulphonation, F.C.RAlkyl & Acylation, halogenations with mechanism
 Directing effects of the groups
 Aromaticity
 Hückel's rule, Benzenoid and non benzenoid structures
(2) Alkenes, Alkynes and Dienes
 Alkenes: Nomenclature
 Preparation by elimination
- Dehydration of alcohol
- Dehydrohalogenation of alkyl halide
 Physical & Chemical properties
 Polymerization
 Markovnikov's –Anti-Markovnikov's – Saytzeff's rules
 Alkynes: Preparation, Physical & Chemical properties
Polymerization
 Dienes: Classification, Preparation, Diels–Alder
 Addition reaction (1,2- & 1,4-) for 1,3-butadiene
Unit – 2: Functional Group Chemistry
(3)

(14 hrs.)

Alkyl halide and Aryl halide
 Alkyl halide
 Nomenclature, Classification & Preparation
 SN1 & SN2 reaction mechanism
 E1 & E2 reaction mechanism
 Substitution and elimination reaction of alkyl halide
 Aryl halide
 Nomenclature, Classification & Preparation

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot – Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry

Page 14 of 19

 Nucleophilic aromatic substitution with reactivity & orientation
 Benzyne, Elimination–Addition reaction
 Relative reactivity of Alkyl halide, Aryl halide, Vinyl halide
(4) Alcohols, Phenols, Ethers and Epoxide
 Alcohols: IUPAC Nomenclature & Classification
 Physical & Chemical properties
 Phenols: IUPAC Nomenclature & Classification
 Industrial Production of Phenol: Dow Process, Cumene Process
 Physical Properties
 Chemical Properties: Reactions of O-H group, Reactions of aromatic
ring
 Relative acidity of Alcohols and Phenols
 Ethers : IUPAC Nomenclature, Classification & Preparation
 Physical & Chemical properties
 Epoxides
 Preparation,
 Reaction with (a) alcohol (b) ammonia derivatives (c) LiAlH4
Unit – 3: Properties of Solution and Chemical Kinetics
(5)











(6)

(14 hrs.)

Dilute Solutions and Colligative Properties
Introduction
Colligative properties
Raoult’s law and its derivation
Determination of molecular mass from lowering of vapour pressure by
different method
Boiling point elevation
Relation between boiling point elevation & lowering of vapour pressure
Determination of molecular mass from boiling point elevation by different
method
Depression in freezing point
Determination of molecular mass from Depression in freezing point by
different method
Colligative properties of electrolytes
Numerical
Chemical Kinetics
 Introduction, Order and molecularity of reaction
 Derivation, Characteristics, Half-life time & Examples of
 Zero order reaction, First order reaction
 Second order reaction, Third order reaction
 Pseudo Unimolecular reaction
 Method for determining the order of reaction: (I) Graphical method (II)
Ostwald isolation method (III) Method of half-life period (V)
Integration method
 Energy of Activation and catalysis

Unit – 4: Chemical Equilibrium
(08 hrs.)
 Introduction
 Nature , criteria & Characteristics of chemical equilibrium
 Law of active masses
 Thermodynamic derivation of relations between the various equilibrium
constants: Kp, Kc and Kx.
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 Heterogeneous and homogeneous equilibrium
 Le Chatelier's principle, Equilibrium constants and their quantitative
dependence on temperature, pressure and concentration
Unit – 5: Colloidal State
(12 hrs.)
 Introduction & Classification of colloidal solutions
 Characteristics of hydrophilic and hydrophobic sols
 Stability of colloids and origin of charge on colloid particles
 Emulsification and de-emulsification
 Preparation of colloidal solution: Lyophilic & Lyophobic solution
 Preparation methods:
(I) Condensation methods such as by Double decomposition,
Hydrolysis, Reduction, Oxidation, Exchange of solvent, controlled
condensation, change of physical state in short.
(II) Dispersion methods such as Bredig’s arc method, Grinding,
Peptization.
 Purification of colloidal solution : (I) Dialysis (II) Ultra filtration (III)
Ultra centrifuging
 Stability of colloids solution
 Properties of colloidal solutions: (I) Optical properties such as Tyndall
effect, Brownian motion
 Electrical properties: Electrical Double Layer Charge, Electrophoresis,
Electro-osmosis.
 The Protective colloid (gold number)
 Applications.
Text Books:
1. Bansal, Raj K. (2009, Fifth) A Textbook of Organic Chemistry. New Delhi: New Age
International (ISBN: 978-81-224-2025-8).
2. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New Delhi :
S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
Reference Books:
Organic Chemistry
1. Ahluwalia, V. K. (2011, Fourth edition) Organic Reaction Mechanism. New Delhi:
Narosa (ISBN: 978-81-8487-115-9).
2. T.W. Graham Solomons (2011, 10th edition) Organic Chemistry. Hoboken: John Willey
& Sons (ISBN: 978-0-470-55659-7).
3. Clayden, Greeves, Warren & Wothers (2012) Organic Chemistry. Oxford: Oxford
University Press (ISBN: 978-0-19-850346-0).
4. Agrawal, O. P. (2009, 46th edition) Organic Chemistry: Reaction and Reagents. Meerut:
Krishna Prakashan Media (p) Ltd. (ISBN: 81-87224-65-7).
5. Morrison & Boyd (2009, Sixth edition) Organic Chemistry. New Jersey: Pearson
Education (ISBN: 978-81-7758-169-0).
Physical Chemistry
1. Negi, A. S.; Anand, S. C. (2007, Second edition) A Textbook of Physical Chemistry. New
Delhi: New age International Publisher (ISBN: 81-224-2005-0).
2. Peter Atkins (2006) Atkin's Physical Chemistry. Oxford: Oxford University Press (ISBN:
9780198700722).
3. Arun Bahl; B.S. Bahl (2009, First edition) Numerical Problems in Physical Chemistry.
New Delhi: S. Chand (ISBN: 81-219-3084-7).
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Semester - II
16ICHDA03

Physics-II

3 Hrs /week

3 Credits

Unit I : Semiconductor Diode:
( 08 Hours)
 Semiconductor diode
 Half wave rectifier
 Efficiency of half wave rectifier
 Full-wave rectifier
 Centre-tap full wave rectifier
 Full wave bridge rectifier
 Efficiency of full-wave rectifier
 Ripple factor, Comparison of rectifiers
 Filter circuits , Types of filter Circuits
 Voltage stabilization
 Zener diode
 Zener diode as voltage stabilizer
Unit II : Waves
( 07 Hours)
 Wave motion ,
 Differential equation of a wave motion
 Particle velocity and wave velocity
 Newton’s formula for velocity of sound in air and velocity of sound in water
 Laplace’s correction , velocity of sound in isotropic solids
 velocity of transverse waves along a stretched string
 Melde’s experiment
Unit III : X-rays
(06 Hours)
 Production of X-rays
 Origin of X-ray
 X-ray Spectrum, Intensity Measurement of X-rays
 Wave nature of X-ray
 Laue’s Spot & Uses, Bragg’s Spectrometer
 Theory of Diffraction , Bragig’s Law
 Compton effect
 Properties of X-ray
Unit IV : Natural Radioactivity
(08 Hours)
(a) Basic concept of radioactivity
 Radioactivity
 Natural and Artificial Radioactivity
 General Properties of Radioactive Radiation, and Radioactive Disintegration
(b) Law of disintegration
 Law of Radioactive Disintegration
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 Decay Constant
 Half-life Period
 Average life
Unit V : Special Purpose Diodes:
 Light emitting diode
 Multicolour LEDs
 Applications of LED
 Photo diode
 Photo-diode operation
 Characteristics of Photo-diode
 Applications of Photo-diode

(07 Hours)

Text Book
1. V.K.Mehta & Rohit Mehta Principles of Electronics. S.Chand Company
(For Unit I and V)
2. Brij Lal and Subrahmaniam Waves and Oscillations. S.Chand comp.
(For unitI I)
B.L. Theraja, Modern Physics, S.Chand Comp.(For unit III and IV))
SEMESTER – II
Core Practical -3:
16ICHCC07







Inorganic/Analytical
Chemistry Practical

6 hrs./wk

3 Credits

Inorganic Qualitative Analysis – Two Radicals (06)
Inorganic Preparations & Purification (05)
Titrimetric Analysis: Complexometric, Iodo & Iodimetric (08)
Non aqueous & Precipitation Titrations ( 04)
Water Analysis (04)
SEMESTER – II
Core Practical-4:

16ICHCC08

Organic/Physical
Chemistry
Practical

4 hrs./wk

2 Credits

 Chemical Kinetics (08)
 First & Second Order kinetics
 Energy of Activation
 Colloidal Chemistry
 Organic Qualitative Analysis (10)
 Separation of Organic Binary mixtures (Based on Chemical Nature &
Solubility) (08)
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 Organic Estimations (04)
Reference Books:

1. Brian S. Furniss (1989, Fifth edition) Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry.
Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-462363).
2. Hassner, A. (2012, Third edition) Organic Syntheses Based on Name Reactions.
Philadelphia: Elsevier Publishing company (ISBN: 978-0-08-096630-4).
3. Jeffery, G. H.; Bassett, J.; Mendham, J.; Denny, R. C. (1989) Vogel's Textbook of
Quantitative Chemical Analysis. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-44693-7).
4. Jerry R. Mohrig (2010, Third edition) Techniques in Organic chemistry. London: W. H.
Freeman & Company (ISBN: 1-4292-1956-4).
5. Svehla, G. (1979, Fifth edition) Textbook of macro and semi micro qualitative analysis.
London: Longman Publishing group (ISBN: 0-582-44367-9).

16ICHDA04

Physics-II Practical

2 Hrs /week

1 Credit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melde’s Experiment 1
Melde’s Experiment 2
Study of Resonator 1.
Study of Resonator 2
Characteristics of Common Emitter Transistor (Input)
Characteristics of Common Emitter Transistor ( Output)
Characteristics of Photo diode
Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Series
combination of capacitor
9. Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of parallel
combination of capacitor
10. P-N Junction diode characteristics, Calculate dynamic resistance
Reference Book
1. C.L.Arora Practical Physics, S. Chand Comp.
2. Chauhan & Singh Advanced Practical Physics. Pragati Prakashan.
3. Experimental Physics, University Granth Nirman Board, (Gujarati Medium)
4. B.Saraf et al-Physics through experiments Vol. I & II
5. Chattopadhyay, Rakshit & Saha Practical Physics
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry
SEMESTER – III
16ICHCC09

Core-5:
Inorganic Chemistry

4 hrs/week

4 Credits

Objectives:
To enable the students to






Understand elementary concepts of wave mechanics.
Develop skill to predict properties of F- block element.
Describe the phenomena of magnetism, types of magnetism and Gouy's method.
Predict Magnetic behavior of transition metal complexes, splitting of d-orbital and
transition in metal complexes.
Understand & write the preparation & properties of Organometallic compounds and their
applications.

Unit-1: Introduction to Quantum Chemistry

(12 hrs.)

(1) Wave Mechanics
 Operators, Algebra of operators:
(a) Addition and subtraction (b) Multiplication of operators
 Communicative properties
 Linear operator
 Communicator of operators
 Laplacian operator
 Momentum operator
 Hamiltonian operator
 Particle in one dimensional box
 Wave function and energy of particle in one dimension box
 Energy levels, normalization of Ѱ and orthogonality of Ѱ.
 Characteristics of wave function
 Utility of the particle in a box model
 Particle in three dimensional box
 Degeneracy
 Wave function and energy for a particle moving in a rectangular box
 Wave equation for a hydrogen atom
 Separation of variables
 Numerical
Unit-2: Chemistry of Elements - II

(06 hrs.)

(2) Lanthanides and Actinides
 Electronic configuration
 Oxidation states
 Color & Magnetic properties
 Lanthanide contraction
 Separation of lanthanides (ion exchange method only)
 Applications
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Unit-3: Electronic & Magnetic Properties

(12 hrs.)

(3) Magneto chemistry
 Introduction (Magnetic field, Magnetic pole, Intensity of magnetization).
 Magnetic induction.
 Permeability, Intensity of Magnetism, Magnetic susceptibility, Molar magnetic
susceptibility.
 Magnetic behavior: Diamagnetism, Paramagnetism, Ferro magnetism and
Antiferromagnetism.
 Effect of temperature on magnetic behaviour of substances.
 Derivation of equation for total angular magnetic momentum and diamagnetic
momentum.
 Determination of magnetic susceptibility by Gouy's method.
(4) Multi electron system
 Concept of spectral terms and term symbols.
 S-S coupling, L-L coupling, L-S coupling, J-J coupling and L-S coupling with
vector diagram.
 Derivation of spectral term symbol for p1, p2, p3, & d1 to d9.
 Micro states: definition, calculation and derivation of microstates for p1, p2, d1& d2
(Pegionhole diagram).
 Hund's rules for the determination of ground state spectral term.
Unit-4: Crystal field Theory

(12 hrs.)

(5) CFT – I
 Introduction, Concept of crystal field theory
 Splitting of d-orbital in octahedral and tetrahedral crystal field with CFSE concept.
 Factors affecting splitting energy.
 Weak field and strong field ligand.
 High spin and low spin complexes with pairing energy.
 Magnetic behavior of transition metal complexes.
 Orbital angular momentum contribution to magnetic momentum of complexes.
 Examples based on CFSE, Pairing energy and magnetic momentum.
(6) CFT – II
 Jahn-Teller effect: Statement and explanation.
 Tetragonal distortion with example.
 Splitting of d-orbital in square planar complexes with examples.
 Hole formalism.
 Splitting of d and f ground terms (using Hole formalism).
 Orgel Diagram of d and f states.
 Selection rules for d-d transition.
 Types of electronic transition in metal complexes.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - B.Sc. Chemistry

Page 2 of 21

Unit-5: Inorganic Molecules

(06 hrs.)

(7) Organometallic Compounds
 Introduction, Classification based on nature of M-C Bond.
 Trans effect for Isomerism in OMC, EAN rules & Numerical
 Preparation, Properties and uses of Organolithium (Ph-Li & Bu-Li),
Organomagnesium (Grignard), Organocopper (Gilmann, Phthalocyanine Green &
Blue), Organoaluminium (AlP, Ziegler–Natta) and Organoplatinum (Cisplatin)
Text Books:
1. Puri, B. R.; Sharma, L. R. & Kalia, K. C. (2010-11) Principles of Inorganic Chemistry.
New Delhi : Milestone
Reference Books:
Inorganic Chemistry
1. Madan, R. L. (2011) Chemistry for degree student First year. New Delhi: S. Chand
(ISBN: 81-219-3230-0).
2. Lee, J. D. (2002, Fifth edition) Concise Inorganic Chemistry. Hoboken: WileyBlackwell Science Ltd. (ISBN: 0-632-05293-7).
3. Peter Atkins, Tina Overton, Jonarthan Rourke, Mark Weller & Fraser Armstrong (2010,
Fifth edition) Inorganic Chemistry. Oxford: Oxford University Press (ISBN: 978-0-19959960-8).
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SEMESTER – III
16ICHCC10

Core – 6:
Analytical Chemistry

4 hrs/week

4 Credits

Objectives:
To enable the students to






Illustrate & Perform solvent extraction methods.
Understand concept of EMF, types of cell and EMF series.
Understand & perform the conductometric titration and its applications.
Analyzed and describe optical activity & optical isomerism
Understand the principles and applications of electro analytical methods.

Unit-1: Analytical Separation Techniques
(1) Separation involving Solvent Extraction
 Introduction, Nature of the separation process
 Separation by precipitation
 Separation based on control of acidity
 Sulphide seperations
 Other inorganic precipitant
 Organic precipitant
 Separation of constituents present in trace amounts
 Separation by electrolytic precipitation
 Extraction methods
 Sequence of the extraction process
 Extraction technique
 Applications of extraction procedures
 Ion exchange separation
Unit-2: Electro analytical methods - I

(12 hrs.)

(12 hrs.)

(2) EMF
 Introduction: Electrochemistry, electrochemical cell, electrolytes, oxidation,
reduction, anode, cathode, half cell, cell potential, concentration cell
 Reversible and irreversible cell
 Nernst Equation and its applications
 Calculation of equilibrium constant
 EMF series
 Relation among G, H and K
(3) Conductometry
 Electric transport, conductance in metals and in electrolyte solution
 Specific conductance, equivalent conductance
 Importance of conductivity electrodes. and platinization of electrodes

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - B.Sc. Chemistry

Page 4 of 21

 Variation of specific conductance with dilution as well as area of cross section of dip
type electrode and distance between two plates of electrodes etc.
 Kohlrausch law and its importance, cell constant and its importance.
 Conductometric Titration :
(1) Strong acid - strong base
(2) Strong acid - weak base
(3) Weak acid – strong base
(4) Weak acid – weak base
(5) Mixture of strong acid + weak acid - strong base
 Precipitation Titration :
(1) AgNO3 – NaCl
(2) BaCl2 – K2SO4
(3) Ba(OH)2 – MgSO4
 Replacement Titration :
(1) Salt of weak acid – strong acid
(2) Salt of weak base – strong base
 Degree or hydrolysis and Hydrolysis constant
 Determination of solubility and solubility product of sparingly soluble salt, for the
measurement of conductivity
Unit-3: Electro analytical methods - II
(06 hrs.)
(4) Polarography
 Introduction, principle, instrumentation, working & calibration, factors affecting the
limiting currents, cells, forms of waves and half wave potentials, applications,
voltammetry, chronopotentiometry, tensametry.
Unit-4: Opto-analytical Methods - I
(5) Refractometry










(12 hrs.)

Introduction
Abbe refractometer- Instrumentation, Working & Calibration
Optical exaltation
(6) Polarimetry
Introduction
Plane polarized light
Optical activity
Types of molecules analysed by polarimeter
Theory of optical activity
Polarimeter- Instrumentation, Working, Calibration & Application
(7) Visible Spectrophotometry and Colourimetry




Introduction, Instrumentation, Working & Calibration
Growth Draper law, Lambert’s Law, Beer’s Law, Lambert’s-Beer’s Law and
derivation, application and deviation from Lambert’s Law
 Spectrophotometric titration with graph and proper explanation
(1) Deficit of absorbance by product and titrant
(2) Deficit of absorbance by product and reagent
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(3) Deficit of absorbance by reagent and titrant
(4) Deficit of absorbance by product only

Unit-5: Opto-analytical Methods - II

(06 hrs.)

(8) Flame Photometry
Introduction, General principles of flame photometry, Instrumentation, Working &
Calibration, Effect of solvent in flame photometry, Interferences in flame
photometry, Limitations of flame photometry
Text Books:
1. Sharma, B. K. (2014) Instrumental Method of Chemical Analysis. Meerut: GOEL
publishing House (ISBN: 978-81-8283-099-8).
Reference Books:
Analytical Chemistry
1. Douglas A. Skoog, West, Holler, Crouch (2004, Eighth edition) Fundamental of
Analytical Chemistry. Mexico: Thomson-Brooks/Cole (ISBN: 81-315-0051-9).
2. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New Delhi
: S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
3. Christian, Gary D.; Dasgupta, Purnendu K.; Schug, Kevin A. (2007, Sixth edition)
Analytical Chemistry. Hoboken: Wiley-Blackwell Science Ltd. (ISBN: 978-81-2651113-6).

---------------
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16ICHCC11

SEMESTER – III
Core – 7: Petroleum and Petrochemicals

2 hrs/week

2 Credits

Objectives:
 To understand Multicomponent fractional distillation of crude petroleum.
 To classify petroleum products.
 To carry out analysis of petroleum and its products
 To understand flow diagram for manufacturing of petrochemicals.
Unit-1: Introduction of Petroleum and Petrochemicals
Petroleum: Introduction to petroleum, Occurrence, Colour & Consistency of
petroleum, Origin of Petroleum, Petroleum Production, Composition of Petroleum,
Classification of Petroleum.
Petrochemical: Introduction to Petrochemicals, Important petroleum products
including gasoline, kerosene, ATF, diesel, fuel oils, lubricants, Manufacture of
petrochemicals, Feedstock for petrochemicals. Petrochemical industry in India and
Nature of Indian Crude.
Unit-2: Processing Crude Petroleum and Petroleum Product Analysis
Preparation of petroleum for processing, Overview of Treatment methods for petroleum
emulsion & Desalting of petroleum, Fractional Distillation of crude petroleum, Cuts
and composition of fractional distillation, Cracking and Reforming, Chemical treatment
for upgrading a liquid fuel, Petroleum product Analysis
Unit-3: Chemicals from C1 Compounds and C2 Compounds
Manufacture of the following compounds from C1 hydrocarbons: Methanol,
Hydrogen Cyanide, Carbon disulphide.
Manufacture of any four from the following compounds from C2 hydrocarbons: Ethyl
chloride, Ethanol, Ethylene oxide, Ethylene glycol, Acetic acid, Styrene, Vinyl Acetate
Unit-4: Chemicals from C3 Compounds and C4 Compounds
Manufacture of any four from the following compounds from C3 hydrocarbons:
Isopropanol, Cumene, Polypropylene, Glycerine, Acrylonitrile, Propylene oxide,
Acrylic Acid, Bis-Phenol. Manufacture of any four from the following compounds
from C4 hydrocarbons:
Butadiene, Isobutane, Butanol, Methaacrylic acid, Maleic
anhydride, Adipic Acid, Sulpholane.
Unit-5: Aromatic compounds, Syngas and SNG Production
Manufacture of the BTX & Naphthalene, Linear alkyl benzenes and their Sulphonates,
Syngas production by Steam reforming: from natural gas and from naphtha.
SNG production: from naphtha and from via partial oxidation.

Text Books:
1.
2.
3.
4.

B.K. Bhaskar Rao (1990), “Petrochemicals”, Khanna Publishers, Delhi.
Sarkar Samir (1998), “Fuels & Combustion”, 2nd Edition, Orient Longman Limited.
A.L. Waddams (1970), “Chemicals from Petroleum”, 2nd Edition, ELBS, London
G.N. Pandey (1977), “Chemical Technology”, 3rd Ed., Vikas Publishing House Pvt. Ltd.
Gopal Rao M and Marshall Sittig (1997),”Dryden’s Outlines of Chemical Technology”,
3rd Edition, East-West Press
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Semester – III
16ICHDA05

DSE Allied - 3:
Mathematics - I

3hrs/week

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand geometrical concepts including Line, Circle, Area and Volume
2. Identify and interpret the relationship among co-ordinate systems including Polar,
Spherical & Cylindrical Co-ordinates.
3. Analyse the functional relationship among variables including Trigonometric functions,
Exponential function, Logarithmic function, and Complex variable.
4. Understand and utilize the fundamental concepts of calculus including limits and
continuity and differentiation.
5. Calculate inverse of matrix, variance and standard deviation of given data.
6. Interpolate the required value from the given data table.
Unit 1: Basic geometry
 Line
 Circle
 Area
 Volume

(7 hrs)

Unit 2: Polar, spherical & cylindrical co-ordinates
 Co-ordinate.
 Polar Co-ordinates in R2.
 Distance between two points in polar Co-ordinates.
 Polar equations of a straight line.
 Polar equations of circle.
 Relation between Cartesian and Polar coordinates.
 Relation between Cartesian and Spherical coordinates.
 Relation between Cartesian and Cylindrical coordinates.

(8 hrs)

Unit 3: Elementary functions
 Trigonometric functions
 Inverse trigonometric functions
 Trigonometric relations
 The exponential function
 The logarithmic function
 Values of exponential and logarithmic functions
 Complex variable & Complex conjugate

(7 hrs)

Unit 4: Differentiation
 Basic concepts of limits and continuity.
 The process of differentiation
 Differentiation from first principles
 Differentiation by rule
 Implicit functions

(7 hrs)

Unit 5: Numerical & Statistical Methods:
 Basic Concepts of Numerical methods and statistical methods.

(7 hrs)
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Errors in numerical and statistical methods.
Interpolation
Methods in linear algebra (Gauss elimination for the solution of linear equations,
Gauss–Jordan elimination for the inverse of a matrix)
Descriptive statistics (Mean, median, mode)
Variance and standard deviation

TEXT BOOKS: 1. Prof. H. K. Dass, Applied Mathematics, CBS Publishers & Distributors, New Delhi.
2. Dr. V. N. Vedamurthy, Dr. N. Ch. S. N. Iyengar, Numerical Methods, Vikas Publishing
House Pvt. Ltd.
3. Robert R. Stoll, Set Theory and Logic, Eurasia Publishing House Pvt. Ltd.
REFERENCE BOOKS:1. Erich Steiner, The Chemistry Maths Book,
Edition.

OXFORD University Press, Second

SEMESTER – III
16ICHCC12

Core Practical –5:
Inorganic Chemistry

5 hrs/week

2 Credits

Objectives:
To enable the students to
 Identify unknown inorganic mixture
 Develop skill to prepare and purify inorganic complexes.
 Develop skill to determine concentration of metal ion in the given solution.
Practical
 Inorganic Qualitative Analysis – Four radicals (08)
 Complexometric Analysis (04)
 Inorganic Preparations & Purification (04)
SEMESTER – III
16ICHCC13

Core Practical –6: Analytical Chemistry

5
hrs/week

2 Credits

Objectives:
To enable the students to
 Develop skill to determine concentration of unknown concentration of given solution by
different instrumental methods.
Practical
 Instrumental Methods of Analysis
 Conductometry,
 Colourimetry,
 Visible Spectrophotometry,
 Refractometry
Reference Books:
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1. Brian S. Furniss (1989, Fifth edition) Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry.
Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-462363).
2. Hassner, A. (2012, Third edition) Organic Syntheses Based on Name Reactions.
Philadelphia: Elsevier Publishing company (ISBN: 978-0-08-096630-4).
3. Jeffery, G. H.; Bassett, J.; Mendham, J.; Denny, R.C.(1989) Vogel's Textbook of
Quantitative Chemical Analysis. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-446937).
4. Jerry R. Mohrig (2010, Third edition) Techniques in Organic chemistry. London: W. H.
Freeman &Company (ISBN: 1-4292-1956-4).
5. Svehla, G. (1979, Fifth edition) Textbook of macro and semi micro qualitative analysis.
London: Logman Publishing group (ISBN: 0-582-44367-9).

SEMESTER – III
16ICHCC14

Core Practical –7: Petroleum
Analysis

2 hrs/week

1Credits

Objectives:
To enable the students to
 Determine analysis of smoke point, viscosity and fire point for petroleum products








To determine the penetration number of given Bituminous sample.
To determine the softening point of Bituminous material (Grease or Wax).
To determine the smoke point of light petroleum products.
To determine the kinematic viscosity of an oil sample using Redwood viscometer.
To determine the kinematic viscosity of an oil sample using Saybolt viscometer.
To determine flash and fire point of the given sample by using cleaveland open-cup
apparatus.
 To determine the % moisture present in a given sample of liquid petroleum by Dean
and Stark’s method.
 Determination of Cloud and Pour point of heavy petroleum product.
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Semester – III
16ICHDA06

DSE-Allied Practical 3:
Mathematics – I Practical

2hrs/wk

1 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand geometrical concepts including Line, Circle, area and Volume
2. Identify and interpret the relationship among co-ordinate systems including Polar,
Spherical & Cylindrical co-ordinates.
3. Analyse the functional relationship among variables including Trigonometric functions,
Exponential function, Logarithmic function.
4. Understand and utilize the fundamental concepts of Calculus including limits and
continuity and differentiation.
5. Calculate inverse of matrix, variance and standard deviation of given data.
List of Practical
1. Plotting the graphs of Lines and other problems related to lines.
2. Problems based on coordinate system..
3. Problems based on Area & Volume.
4. Plotting the Graphs of Elementary functions including conics.
5. Problems based on Limit & Continuity.
6. Problems based on Differentiation.
7. Problems based on Mean, median, mode.
8. Problems based on Gauss elimination for the solution of linear equations.
9. Problems based on Gauss–Jordan elimination for the inverse of a matrix.
10. Problems based on Variance and standard deviation.
TEXT BOOKS: 1. Prof. H. K. Dass, Applied Mathematics, CBS Publishers & Distributors, New Delhi.
2. Dr. V. N. Vedamurthy, Dr. N. Ch. S. N. Iyengar, Numerical Methods, Vikas Publishing
House Pvt. Ltd.
3. Robert R. Stoll, Set Theory and Logic, Eurasia Publishing House Pvt. Ltd.
REFERENCE BOOKS:1. Erich Steiner, The Chemistry Maths Book,
Edition.

OXFORD University Press, Second

---------------
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16ICHCC15
Objectives:

SEMESTER-IV
Core –8: Organic Chemistry

4 hrs/week

4 Credits

To enable the students to





Describe preparations and chemical properties of various functional groups.
Predict & describe mechanism of different name reactions.
Give the applications of various reagents.
Write the synthesis and uses of different dyes, perfumes and explosives.

Unit-1: Chemistry of carbonyl compounds
(12 hrs.)
(1) Aldehyde and Ketone
Nomenclature, preparation of aldehyde by
a) Reduction methods (Rosenmund, Stephen)
b) Oxidation method (Etard, Sarett using PCC and PDC)
 Preparation of ketone: a) Friedel-Craft Acylation, b) Organometallic compounds of Li
and Cd
 Physical properties of aldehyde and ketone
 Chemical properties of aldehyde and ketone
Nucleophilic addition reaction
a) Reaction with NaHSO3
b) Acetal and ketal formation
c) Cyanohydrin formation
d) Oxime formation
e) Hydrazone formation
f) Reaction with Grignard reagent
 Some important reactions
a) Aldol condensation
b) Crossed aldol condensation
c) Cannizzaro reaction
d) Clemmensen reduction
e) Wolff-Kishner reduction
(2) Active Methylene Compounds
 Introduction
 Keto-enol tautomerism in acidic & basic medium
 Preparation of Ethyl acetoacetate by Claisen condensation
 Physical & chemical properties
 Various Synthesis from EAA
a) Monocarboxylic acid
b) Dicarboxylic acid
c) α,β-Unsaturated acid
d) Diketone
e) Ketone
f) Heterocyclic compounds
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Unit-2: Carboxylic acid
(08 hrs.)
(3) Carboxylic acid and its derivatives
 Nomenclature
 Synthesis of monocarboxylic acid,
a) Oxidation of primary alcohol
b) Hydrolysis of acid derivatives
 Physical properties
 Acidity of carboxylic acid
 Effect of substituent on acidity of carboxylic acid
 Chemical properties
a) Hell-Volhard-Zelinsky reaction, b) formation of acid derivatives like acid chloride,
acid anhydride, ester and amide
 Reactions of acid derivatives
 Hydrolysis of ester
a) Acidic, b) Basic
 Trans Esterification
Unit-3: Nitrogen containing Compounds
(08 hrs.)
(4) Amines
 Nomenclature, Classification
 Preparation of primary amines: a) Reduction of nitro compounds, b) Reaction of
ammonia with alkyl halide, c) Hoffmann bromamide reaction
 Physical properties
 Chemical properties: a) reaction with aryl sulfonyl chloride, b) reaction with
acid chloride, c) reaction with alkyl halide
 Hinsberg test for identification / isolation of amines
 Diazotization and reaction of diazonium salt
Unit-4: Reaction, Rearrangement and Reagent
(12 hrs.)
(5) Organic Name Reactions
 Principle, mechanism, and application of
 Reformatsky reaction
 Baeyer-Villiger oxidation
 Vilsmeier-Haack reaction
 Wittig reaction
 Appel reaction
 Michael addition
(6) Rearrangement and Reagents
Principle, mechanism and applications of
 Fries
 Beckmann
 Benzil-Benzilic acid
Preparation, properties, and applications of
 LiAlH4
 NaNH2
 NBS
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Unit-5: Chemistry of synthetic molecules
(08 hrs.)
(7) Dyes
 Introduction, Classification
 Synthesis and uses of following dyes
a) Alizarin
b) Indigo
c) Malachite green
d) Congo red
e) Methyl orange
f) Crystal violet
g) Diamond black –F
(8) Explosives
Synthesis and uses of following
a) RDX
b) PETN
c) TNT
(9) Perfumes:
a) Musk Xylene
b) Musk Ketone
c) Musk Ambrette
(10) Polynuclear aromatic Hydrocarbons
Introduction, Synthesis and chemical properties: a) Biphenyl, b) Diphenyl methane,
c) Naphthalene, d) Anthracene.
Text Books:
1. Bansal, Raj K. (2009, Fifth) A Textbook of Organic Chemistry. New Delhi: New Age
International (ISBN: 978-81-224-2025-8).
Reference Books:
1. Ahluwalia, V. K. (2011, Fourth edition) Organic Reaction Mechanism. New Delhi:
Narosa (ISBN: 978-81-8487-115-9).
2. T.W. Graham Solomons (2011, 10th edition) Organic Chemistry. Hoboken: John
Willey & Sons (ISBN: 978-0-470-55659-7).
3. Clayden, Greeves, Warren & Wothers (2012) Organic Chemistry. Oxford: Oxford
University Press (ISBN: 978-0-19-850346-0).
4. Agrawal, O. P. (2009, 46th edition) Organic Chemistry: Reaction and Reagents.
Meerut: Krishna Prakashan Media (p) Ltd. (ISBN: 81-87224-65-7).
5. Morrison & Boyd (2009, Sixth edition) Organic Chemistry. New Jersey: Pearson
Education (ISBN: 978-81-7758-169-0).
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16ICHCC16

SEMESTER – IV
Core –9: Physical Chemistry

4 hrs/week

4 Credits

Objectives:
To enable the students to






Compare heat change between system and surrounding.
Illustrate entropy change and its measurement.
Predict effect of temperature and pressure on chemical potential.
Understand potential change in different type of titrations using different electrode.
Write the photochemical reaction and its application.

Unit-1: Thermodynamic equilibrium

(12 hrs.)

(1) Thermodynamics – 2
 Introduction
 Reversible reactions, Spontaneous reactions
 Statements of second law
 Cyclic process
 Concept of entropy
 Determination of entropy of solid, liquid, gas
 Effect of temperature and pressure on entropy
 Entropy of mixing of gases
 Nernst heat theorem
 Statement of third law
 Tests of third law
 Residual entropy
 Numerical
(2) Free energy and chemical equilibrium
 Introduction
 Free energy and work function
 Gibbs-Helmholtz equation
 Clausius-Clapeyron equation & its Application
 Van't Hoff isotherm & Van't Hoff isochore
 Applications & Numerical
Unit-2: Ionic Properties of Solution
(3) Partial Molar Properties
 Introduction, Definition of partial molar property
 Concept of chemical potential
 Gibbs-Duhem equation
 Effect of temperature on chemical potential
 Effect of pressure on chemical potential
 Determination of partial molar properties by intercept method
 Application of chemical potential
- Henry’s law, Raoult’s law, Nernst distribution law
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Unit-3: Electrochemistry

(12 hrs.)

(4) Fundamentals of Electrochemistry
 Introduction
 Types of concentration cell:
 electrode concentration cell
 electrolyte concentration cell
 Determination of potential of both types of cell
 Types of electrolyte concentration cell
 With transference
 Without transference
 Determination of potential of electrolyte concentration cell with transference
 Determination of potential of electrolyte concentration cell without transference
 Liquid junction potential:
 Definition, Example, Elimination
 Application of EMF
 Determination of solubility and solubility product of sparingly soluble salt
with EMF
 Determination of valency of metal ion
 Determination of transport number of ion
 Determination of dissociation constant of weak acid
 Determination of degree of hydrolysis and hydrolysis constant
 Determination of pH by EMF method with the help of H2 electrode
 Numerical
(5) pH metry and Potentiometry
 Introduction and interpretation of pH metry and Potentiometry.
 Importance of indicator and reference electrode in the measurement of EMF and pH
E.M.F. method:
(I) Study of acid – base titration
(II) Redox titration
(III) Argentometric titration including mixture of Cl¯ , Br¯ , I¯ with graph and
proper explanation.
pH metry:
 Definition, instrumentation & calibration
 Interpretation of various methods of determining pH value like pH paper method
(Demonstration only), potentiometric method using only hydrogen electrode as
indicator electrode and calomel electrode as reference electrode to determine pH
value.
 Weak acid-strong base titration with curve and determination of dissociation constant
(Ka) of weak acid.
Unit-4: Photochemistry
(08 hrs.)
 Photochemical reaction, Photo sensitization, Fluorescence, Phosphorescence,
Chemiluminescence
 Difference between photochemical and thermochemical reaction
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 Laws of Photochemistry: Grotthuss-Draper law; Stark Einstein’s law (i.e. law of
photochemical equivalence)
 Quantum efficiency and Factors affecting quantum efficiency
 Reasons for low and high quantum yield (photochemical process)
Unit-5: Phase rule
(06 hrs.)
 Introduction
 Definitions of phase, components, degree of freedom
 General phase diagram
 One component system : Water system, Sulphur system
 Two component system : Zn-Mg system, Pb-Ag system
 Zeotropic & Azeotropic mixtures & separation by distillation
Text Books:
1. Bahl, Arun; Bahl, B. S.; Tuli, G. D. (2010) Essential of Physical Chemistry. New Delhi
: S. Chand (ISBN No. 81-219-2978-4)
Reference Books:
1. Negi, A. S.; Anand, S. C. (2007, Second edition) A Textbook of Physical Chemistry.
New Delhi: New age International Publisher (ISBN: 81-224-2005-0).
2. Peter Atkins (2006) Atkin's Physical Chemistry. Oxford: Oxford University Press
(ISBN: 9780198700722).
3. Arun Bahl; B.S. Bahl (2009, First edition) Numerical Problems in Physical Chemistry.
New Delhi: S. Chand (ISBN: 81-219-3084-7).
4. Madan, R. L. (2011) Chemistry for degree student Second year. New Delhi: S. Chand
(ISBN: 81-219-3538-5).
---------------
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16ICHCC17

SEMESTER – IV
Core –10: Agrochemicals

2 hrs/week

2 Credits

Objectives:
To enable the students to
 Understand Properties, manufacturing & applications of fertilizers, pesticides,
fungicides, insecticides, weedicide & herbicide.
 Describe about Plant growth regulators.
Unit.1 Fertilizer: Classification, Properties, manufacturing & applications (6 hrs.)
Synthetic:
 Nitrogenous Fertilizer: Ammonium nitrate, ammonium sulphate, Urea, Calcium
cynamide, DAP.
 Phosphate fertilizer: Normal super phosphate, triple super phosphate, ammonium
phosphate.
 NPK fertilizer
Natural:
 Concept of organic fertilizer & vermicompost
Unit.2 Pesticide & Fungicide
(4 hrs.)
Definition, classification, chemistry, synthesis and application of the following:
 Fungicides - Sulphur and Copper fungicides
Pyrethroid: Tetramethrin
Unit.3 Insecticides: Definition, Classification, applications.
(4 hrs.)
Synthesis of the following:
 Organophosphate: Chlorpyrifos, Parathion.
 Oganochlorines: DDT, BHC
Unit.4 Weedicide & Herbicide: Definition, Classification, applications
(5 hrs.)
Synthesis of the following:
 Trifluralin, Butachlor
 Dimethoate, Isoproturon
Unit.5 Plant growth regulators: Definition, Classification, application
(5 hrs.)
Synthesis of the following:
 Auxin, Gibberellic acid, Cytokinin, ethylene
Reference Books:
1. J. Benton Jones, Jr. "Inorganic Chemical Fertilizers and Their Properties" in Plant
Nutrition and Soil Fertility Manual, Second Edition. CRC Press, 2012. ISBN 978-14398-1609-7. eBook ISBN 978-1-4398-1610-3.
2. H.A. Mills; J.B. Jones Jr. (1996). Plant Analysis Handbook II: A practical
Sampling, Preparation, Analysis, and Interpretation Guide. ISBN 1-878148-05-2.
3. "Infographic:PesticidePlanet". Science. 341 (6147)730–731.
2013.doi:10.1126/scien ce.341.6147.730. PMID 23950524.
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16ICHDA07

Semester – IV
DSE-Allied 4:
Mathematics - II

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and implement the concepts of set theory and function in Chemistry.
2. Understand and utilize the concept of Vectors in Chemistry.
3. Calculate integration occurring in chemical calculation.
4. Understand and utilize the concept of Matrices.
Unit 1: Set theory and Functions
 Basic definition of sets and its examples.
 Various operations on set theory.
 Properties of set theory.
 Vann Diagram.
 Applications of set theory.
 Definition of function and relation.
 Types of functions.
 Graphs of functions.

( hrs)

Unit 2: Vectors
 Vector algebra
 Components of vectors
 Scalar differentiation of a vector
 The scalar (dot) product
 The vector (cross) product

( hrs)

Unit 3: Integration
 Concepts
 The indefinite integral
 The definite integral
 The integral calculus
 Uses of the integral calculus
 Introduction of Double integral

(hrs)

Unit 4: Concept of a matrix
 Introduction to matrices
 Different types of matrices.
 Operations on matrices.
 Symmetric and skew – symmetric matrices.
 Hermitian and skew-Hermitian matrices.

( hrs)

Unit 5: Matrix [contd...]
 Eigen values.
 Eigen vectors.
 The characteristic equation of a matrix.
 Inverse of matrices.

( hrs)
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TEXT BOOKS: 1. Prof. H. K. Dass, Applied Mathematics, CBS Publishers & Distributors, New Delhi.
2. Shanti Narayana and P. K. Mittal, Textbook of Matrices, S. Chand and Company Ltd,
11th Edition.
REFERENCE BOOKS:1. N. P. Bali, Solid Geometry, Laxmi Publications Ltd.
2. Oxford University, The Chemistry Maths Book, PAGES-718, Second Edition Erich.
3. Shanti Narayana and P.K. Mittal, Analytical Solid Geometry, S. Chand and Company
Ltd.
4. R. S. Agarwal, Quantitative Apptitude, S. Chand and Company, New Delhi.

16ICHCC18

SEMESTER – IV
Core Practical –8: Organic
Chemistry

6 hrs/week

2 Credits

Objectives:
To enable the students to
 Understand how to identify unknown organic compound
 To develop skill to prepare and purify different organic compound.
 Organic Qualitative Analysis (08)
 Organic Preparations & Purification (04)

16ICHCC19

SEMESTER – IV
Core Practical –9: Physical
Chemistry

6 hrs/week

2 Credits

Objectives:
To enable the students to
 Understand concept of EMF, types of cell and EMF series.
 Understand the potentiometric and pH metric titration.
 Develop skill to standardize instruments.





Electro chemistry: pH metry, Potentiometry
Partition coefficient
Fraction distillation
Thermodynamics

Reference Books:
1. Brian S. Furniss (1989, Fifth edition) Vogel's Textbook of Practical Organic Chemistry.
Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-462363).
2. Hassner, A. (2012, Third edition) Organic Syntheses Based on Name Reactions.
Philadelphia: Elsevier Publishing company (ISBN: 978-0-08-096630-4).
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3. Jeffery, G. H.; Bassett, J.; Mendham, J.; Denny, R. C. (1989) Vogel's Textbook of
Quantitative Chemical Analysis. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-582-446937).
4. Jerry R. Mohrig (2010, Third edition) Techniques in Organic chemistry. London: W. H.
Freeman &Company (ISBN: 1-4292-1956-4).
5. Svehla, G. (1979, Fifth edition) Textbook of macro and semi micro qualitative analysis.
London: Logman Publishing group (ISBN: 0-582-44367-9).

16ICHDA08

Semester – IV
DSE-Allied Practical 4 :
Mathematics – II Practical

2hrs/wk

1 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Draw graphs of mathematical function with chemical point of view.
2. Draw understand and derive necessary information from Vann Diagrams.
3. Use Microsoft – Excel to plot charts and graphs including chart, and Line chart with
Microsoft Excel.

List of Practical
1. Plotting the graphs of exponential function.
2. Plotting the graphs of logarithmic function.
3. Plotting the graphs of Trigonometric function.
4. Draw the Vann Diagrams.
5. Example based on Integration.
6. Find Inverse of a Matrix.
7. Find eigen value and eigen vector of a matrix.
8. Introduction to Microsoft Excel.
9. Plotting Pie chart, Column chart, and Line chart with Microsoft Excel.
10. Plotting Bar chart, Area chart, Scatter Chart with Microsoft Excel.
TEXT BOOKS: 1. Prof. H. K. Dass, Applied Mathematics, CBS Publishers & Distributors, New Delhi.
2. Shanti Narayana and P. K. Mittal, Textbook of Matrices, S. Chand and Company Ltd,
11th Edition.
REFERENCE BOOKS:1. N. P. Bali, Solid Geometry, Laxmi Publications Ltd.
2. Oxford University, The Chemistry Maths Book, PAGES-718, Second Edition Erich.
3. Shanti Narayana and P.K. Mittal, Analytical Solid Geometry, S. Chand and Company
Ltd.
4. R. S. Agarwal, Quantitative Apptitude, S. Chand and Company, New Delhi.
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5 Year Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry

SEMESTER V
16ICHCC20

Core 11: Spectroscopy & Separation
Techniques-I

4 hrs./wk

4 Credits

Objectives:




At the successful completion of the course, students will be able to understand:
the analytical strength of UV and IR spectroscopy
the symmetry of the molecular geometry with broad aspects
the importance and perfection of the chromatographic separation for the organic and
inorganic mixtures

(A) Spectroscopy
Unit 1.

UV-Visible Spectrometry

(08 hrs)











Introduction
Theory of ultra violate spectra
Instrumentation
Type of transition in organic molecules and order of energe;
Explanation of auxochrome, chromophore
Different shifts observed
Effect of solvent, Franck-Condon principles
Application of UV spectra
Calculation of λ-max (1) Dienes and conjugated dienes (2) enones and dienones, i.e.,
unsaturated carbonyl compounds, (3) aromatic carbonyl system
 Case studies
Unit 2.












Unit 3.

IR Spectroscopy

(11 hrs)

Introduction
Range of IR , theory of IR
Modes of fundamental vibration
IR active, force constant
Vibration coupling
Over tones, Fermi resonance
Hot bands
Finger print region
Instrumentation
Application of IR
Structure of organic molecules from IR data [Problems ]
Case studies
Molecular Symmetry

(11 hrs)

 Introduction,
 symmetry elements and symmetry operation with illustration
 Definition of Properties of group , subgroup and classes
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 Products of symmetry operations
 symmetry point group: C1, Cs, Ci, Cn, Cnv, Cnh, Dn, Dnh, Dnd, C∞, D∞h, Td, Oh
 Multiplication tables for C2v, C3v and C2h point groups.
(B) Separation Techniques
Unit 4. Chromatography-I

(10 hrs)

 Introduction
 Classification of chromatography - types of chromatography
 Some basic terminology related to chromatography: Adsorption chromatography, Partition
Chromatography, Development, Developers, Elution, Eluents, Eluate, Rf value and Rx value
 Detailed study of : Partition chromatography
Partition chromatography:





Paper chromatography:
Principle of paper chromatography
Properties of paper
Experimental methods like: Ascending containing one dimensional and two dimensional
method; and Descending method; circular method
 Application:
separation of amino acids,
separation of sugars,
separation of Fe+2, Co+2, Ni+2 mixture.
 Spraying reagent ninhydrine








TLC:
Introduction
Principle
Method of preparation of chromato-plate
Experimental techniques
Application of TLC
Superiority of TLC over other chromatographic Techniques

Unit 5. Chromatography-II

(08 hrs)

 Adsorption (Column) chromatography:








Column chromatography:
Principle
Apparatus
Experimental techniques
Visualization methods
Absorbent selection and Solvent selection
Uses
Application:
Method of separation of green leaf pigment,
Method of separation of mixture of inorganic salts,
Method of separation of separation of α, β, and γ-carotene from carrot
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Reference Books:
1. Handbook of Analytical Techniques edited by Helmut Gunzler and Alex Williams WileyVCH
2. Chromatography: Fundamentals and applications of chromatography and related differential
migration methods - Part A: Fundamentals and techniques; E. Heftmann;
Elsevier, 16-Apr-2004
3. Text Book of Separation Processes; S. Suresh and Amit Keshav; Stadium Press (India) Pvt.
Ltd., 2012
4. Spectrometric identification of organic compounds - Silverstein, Webster
5. Spectroscopy by Atta ur Rahman
6. Organic Structures from Spectra, by L. D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman.
7. Spectroscopy by Samuel Delvin
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SEMESTER V
16ICHCC21

Core 12: Polymer chemistry

4 hrs./wk

4 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to understand:
 the difference in various polymeric materials, rubber, Adhesive, Laminates and
Composites
 how to synthesise, analyse and characterize polymers
Unit 1. Introduction to Polymers and Classification







Introduction
Classification of Polymers.
Classification Based on Origin of Source
Classification Based on Mode of Polymerisation
Classification of Polymers based on Intermolecular interaction (Molecular Forces)
Classification of Polymers based on Structure

Unit 2. Polymerization, Reaction Mechanism & Polymer Synthesis









(10 hrs)

Type of polymerization reaction
Addition (Chain Growth ) polymerization
Free Radical polymerization
Ionic polymerization
Ziegler- Natta polymerization
Stereochemistry of polymer plastic
Types of plastics, Thermo plastic. Thermosetting plastic
Synthesis of Backelite, Teflon, melamine, Phenol formaldehyde, Poly chloroprene.

Unit 3. Rubbers






(8 hrs)

(10 hrs)

Introduction to elastomeric material
General properties and classification of elastomers
Natural rubber (NR)
Advantages, disadvantages and application of Natural rubber (NR)
Synthetic Rubber: Structure, advantages and disadvantages of: Isoprene rubber, Butadiene
rubber, Styrene-Butadiene rubber, Butyl rubbers, Nitrile-Butadiene Rubber.

Unit 4. Adhesive, Laminates and Composites

(10 hrs)

 Adhesive: Classification of adhesive, manufacturing, types of adhesive: protein adhesive,
starch adhesive, synthetic adhesive, rubber based adhesive, cellulose adhesive.
 Laminate: Introduction, parallel and cross laminates, wood laminates, and laminated plastic.
 Polymer composites: FRC – importance and properties, manufacturing of composites,
aramid fiber material, Kevlar.
Unit 5. Polymer Testing & Characterization

(10 hrs)

Non-destructive tests for polymer:
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 Tests for mechanical properties of polymer: Tensile strength, elasticity, plasticity, fatigue,
compressibility, tenacity, impact resistance, wear Resistance, Flexural Strength, Flexural
Modulus, Failure Load, and Compressive Strength.
 Tests for physical properties: Polymer weight, average molecular weight, number average
molecular weight, Equipment for testing of polymer.
Reference Books:
i.
Sharma, B. K. (1997) “Industrial chemistry”, Goel publishing house, 9788187224006.
ii.
Gowariker, V., Viswanathan N. V., Sreedhar, J., (2005), “Polymer Science”, Reprint: New
Age International Pvt. Ltd., ISBN: 085226-3074.
iii. Crawford, R. J. (1998), “Plastic Engineering”, 3rd Edition: Elsevier, ISBN: 9780080524108.
iv.
McGraevy C (1994), “Polymer Reactor Engineering”, Chapman & Hall.
v. Brydson, J. (2000), “Plastic Materials”, seventh edition: Butter worth-Hienemann, ISBN:
0750641320.
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SEMESTER V
16ICHCC22

Core 13: Industrial formulations
(Self study core course)

2 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students :
 for entrepreneurship
 to understand the miracles of the chemical formulations for the different products
 to understand the chemistry involved in the compounds of the daily life
Unit 1. Soap and Detergents
 Introduction to soap
 Raw materials for manufacturing of soap
 Methods for manufacturing of soap
(a) Batch process
(b) Continuous process
 Types of soap: Toilet soap, transparent soap, Shaving soap, Neem soap,
Liquid soap
 Recovery of glycerin from spent lye.
 Introduction to detergents
 Principal group of synthetic detergents
 Bio degradability of surfactants
 Classification of surface active agents
 Anionic detergents
 Manufacturing of anionic detergents
(a) Oxo Process
(b) Alfol Process
(c) Welsh Process
 Cationic detergents
 Manufacturing of Non – Ionic detergents
 Manufacturing by batch process
 Amphoteric detergents
 Manufacture of shampoo

(5hrs)

Unit 2. Paints and Primers
 Introduction
 Classification of pains
 Constituents of paints
 Manufacture of paints
 What are the requirements for a good paint
 Paints failure
 Emulsion paints, constituents of emulsion paints
 Advantages of paint
 Method of manufacture in brief

(5hrs)
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Paints removers
What is Primer?
composition of Primer paint
Types of Paint Primer
Requirement of primer
Difference between Paint & Primer
Major functions of Primer

Unit 3. Ceramics and Refractories
 Introduction to Ceramics
 Raw materials
 Classification based on reduction in Porosity
 Manufacturing of Ceramics
 Body Preparation using clay slip
 Introduction to Refractories
 Classification of Refractories
 Properties of Refractories
 Manufacturing of Refractories
 Fire Clay Bricks manufacturing, Properties and uses

(5hrs)

Unit 4. Cement and Glass
(5hrs)
CEMENT:
 Introduction
 Types of cement
 Raw material for manufacturing
 Cement rock benefication
 Manufacturing Processes: (a) Dry Process
(b) Wet Process
 Setting of cement: (a) Hydrolysis (b) Hydration
 Properties of cement
 Testing of cement
 Indian Standard Institute (ISI) specification of cement
 Uses of cement
Glass:
 Introduction
 Physical and chemical properties of glass
 Raw materials for manufacture
 Chemical reactions involved
 Method of manufacturing: Formation of batch material, Melting, Shaping, Annealing,
Finishing

Unit 5. Perfumes
(4 hrs)
(1) Perfumes:
 Introduction, Synthesis and uses of: Musk Xylene, Musk Ketone, Musk Ambrette
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Text Book:
i.
Sharma, B. K. (1997) “Industrial chemistry”, Goel publishing house, 9788187224006.
Reference Books:
ii.
Advanced Cleaning Product Formulations, Volume 3 by Ernest W. Flick
iii. Household, Automotive, And Industrial Chemical Formulations by Ernest W. Flick
iv.
Technician's Formulation Handbook for Industrial and Household Cleaning Products by
Henry J. Hannan
v.
Cosmetic and Toiletry Formulations, Vol. 7; 1st Edition; by Ernest W. Flick
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SEMESTER V
16ICHDC01

DSE-Core-1-1: Applications of
Computer in Chemistry

3 hrs./Wk

3 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to understand:
 Draw and develop chemical reaction mechanism & assemblies.
 Predict and correlate physicochemical & spectral properties and characteristics of chemical /
materials
 Study spatial arrangement of molecules and energy minimization.
Unit 1.

Introduction to MS Word:
(07hrs)
Introduction to word, the word window, Create a new document, Save, open and print
document, Editing document, Formatting a Document, Insert elements to word document
(Insert and delete page break, Insert page numbers, Insert symbols, Insert Shapes, Clip art,
Insert picture, resize and reposition a picture), Changing Layout of document (Adjust page
margin & page size, Change page orientation, Set and change indention, Insert and clear
tabs), Working with Tables (Insert a table, Navigate and select text in a table, Resize parts
of a table. Align text in a table, Format a table, Insert and delete columns and rows, Borders
and shading, Merge table cells), Mail Merge, Spelling and grammar check, Auto correct

Unit 2.

Spread Sheet Using MS Excel
(07 hrs)
Sheet Introduction, Selecting row, column, cell, Inserting and deleting row, column, cell
Hide & unhide row & column, Changing height and width of row and column, Print
Preview and Page Layout, Formula bar, Cell Referencing - Relative, Absolute, Mixed
Useful functions from Function Library, What if Analysis, Calculative Examples like salary
sheet, mark sheet etc., Conditional formatting, Data sorting and Filter, Types of different
chart & editing charts

Unit 3.

Presentation Using MS Power Point
(07 hrs)
Inserting new slide, Different layout of slide, Inserting date, slide number, movie, sound,
object, header and footer, Designing slide, Theme and background, Custom animation,
Slide transition, Rehearse timings, Slide show, Setup slide show, Hide slide, Different
views of slide, Use of slide master, Printing handout, slide, etc

Unit 4. Internet:
(06 hrs)
Introduction to Internet, Use of Internet, Applications of Internet, World wide web (web
page, web site, web client and web server), Web browsers, Search engines, Email, Blogs
and forums, Social media and chatting, Bookmarks, Internet Search, Basic search, Tips and
Tricks for search, How to download and upload?

Unit 5. Chem Draw Ultra Software:

(09 hrs)

Introduction of Chem Draw, Chem Sketch, Drawing chemical reaction, Structure drawing
using templates, Structure to name and name to structure, Drawing mechanism of reaction,
Diagram of Distillation Assembly, Chiral Structure Draw. Drawing apparatus used in
laboratory. Reproducing reaction scheme from given research paper. Introduction of 3D
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Chem Draw Ultra, export chemical structure from 2D to 3D, run energy minimization of
given molecule, predicting log P value & other physicochemical parameters for given set of
molecules
Reference Books:
Chemistry by Computer: An Overview of the Applications of Computers in Chemistry; Wilson,
Stephen; Springer
Computers and Their Applications to Chemistry; Ramesh Kumari; 2002
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SEMESTER V
16ICHDC02

DSE-Core-1-2: Green methods in
chemistry

3 hrs./Wk

3 Credits

Objectives:
The students will be able to :
 understands principles of Green Chemistry
 create awareness among students and teachers about green Chemistry for the safe
future.
 use eco-friendly approaches in synthesizing chemicals.
Unit 1.

Green Chemistry:

(8 Hrs.)

Principles of Green Chemistry and its applications, environmentally benign reaction like
Strecker synthesis, Reformatsky reaction, Grignard reaction.
Unit 2.

Microwave assisted organic synthesis:

(7 Hrs.)

Introduction, principle, instrumentation, choice of solvent, and method, microwave assisted
synthesis of Knoevenagel condensation, Biginelli reaction, aldol condensation.
Unit 3. Reactions in Ionic liquids:

(7 Hrs.)

Introduction & classification of ionic liquid, application of ionic liquid in following
reactions: Diels Alder cycloaddition, Knoevenagel condensation, Friedel-Crafts alkylation.
Unit 4. Greener Chelating Agents:

(7 Hrs.)

Introduction, Chelants, Common Chelants, Aminocarboxylates, Phosphonates,
Carboxylates, Issues with Current Chelants, Search for Biodegradable Chelants,
Aminocarboxylate NTA Variants, Polysuccinates.
Unit 5. Biochemical Pesticides:

(7 Hrs.)

Introduction, Reduced-Risk Conventional Pesticides, Biochemical Pesticides,
Natural Occurrence, Nontoxic Mode of Action Against the Target Pest, Plant Regulators,
Semiochemicals, Biological Barriers, Induced Plant Resistance, History of Nontoxic
Exposure to Humans and the Environment.

1.
2.
3.

4.

Reference Books
Douglas A. Skoog, West, Holler, Crouch (2004, Eighth edition) Fundamental of Analytical
Chemistry. Mexico: Thomson-Brooks/Cole (ISBN: 81-315-0051-9).
De, A. K. (2015, Seventh edition) Environmental Chemistry. New Delhi: New Age
International (ISBN: 978-81-224-2617-5).
Paul T. Anastas (2012, Volume 9: Designing Safer Chemicals) Handbook of Green
Chemistry: Green Processes. Weinheim: Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA (ISBN: 978-3527-32639-6).
Green Chemistry Experiments in Undergraduate Laboratories; Editor(s): Jodie T. Fahey,
Lynn E. Maelia; Volume 1233; November 16, 2016; Copyright © 2016 American Chemical
Society
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5. Green chemistry: laboratory manual for general chemistry; Sally A Henrie; CRC Press; 2015
| 384pp ; ISBN 9781482230208
6. Green Chemistry: A Textbook by V. K. Ahluwalia; Alpha Science International, 2013
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SEMESTER V
16ICHDC03

DSE-Core-1-3: Soil Analysis

3 hrs./Wk

3 Credits

Objectives :
The students will be able to :
 classify various types of soil
 estimate vital soil parameters
 suggest soil for healthy crop
Unit 1. Soil Analysis-Physical Test:

(07 hrs)

Soil Texture, Water Holding Capacity, Bulk Density, Hydraulic Conductivity
Unit 2. Mineralogical Analysis

(07 hrs)

Water Content and Loss on Ignition: Introduction, principle, equipment and methods.
Particle Size Analysis: Introduction, principle, Law of Sedimentation, Particle Suspension
and Dispersion, Density Method with Variable Depth.
Unit 3. Soil Analysis- Chemical Test

(07 hrs)

pH, Electrical Conductivity (EC), Organic Carbon, Free Lime, macronutrients K,
micronutrients Cu, Fe, Zn, Mn etc.
Unit 4. Organic Forms of Nitrogen, Mineralizable Nitrogen

(08 hrs)

Introduction, the Nitrogen Cycle, Types of Methods, Classical Methods: Forms of Organic
Nitrogen Released by Acid Hydrolysis, Organic Forms of Nitrogen: Simplified Method,
Urea Titration. Complementary Methods: Alternative Procedures for Acid Hydrolysis,
Determination of Amino Acids, Determination of Amino Sugars.
Unit 5. Phosphorus analysis:

(07 hrs)

Introduction, Total Soil Phosphorus, Wet and dry Mineralization, Fractionation of Different
Forms of Phosphorus, Sequential Methods, Isotopic Dilution Methods, Titration of P in the
Extracts, Titration of Ortho-phosphoric P by Spectrocolorimetry.
Reference Books
1. Marc Pansu, Jacques Gautheyrou (2003) Handbook of Soil Analysis: Mineralogical, Organic
and Inorganic Methods. New York: Springer Berlin Heidelberg (ISBN: 3-540-31210-2).
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SEMESTER – V

16ICHCC25

Core Practical –10:
Spectroscopy and Separation
Techniques – I

6 hrs/week

2 Credits

Objectives:
The students will be able to
 understand chromatography techniques.
 suggest chromatographic techniques for effective separation
 read the chromatogram from the Rf value and match the components with the standards
available
Chromatography:
1. To determine Rf value of individual and mixture of amino acid by ascending
chromatography.
2. To determine Rf value of individual and mixture of amino acid by circular
chromatography.
3. To determine Rf value of individual and mixture of amino acid by thin
chromatography (TLC).
4. To determine Rf value of individual and mixture of metal ions by ascending
chromatography.
5. To determine Rf value of individual and mixture of metal ions by circular
chromatography.
6. To determine Rf value of individual and mixture of metal ions by thin
chromatography (TLC).

paper
paper
layer
paper
paper
layer

Reference Books:
1. Separation Techniques in Analytical Chemistry by Roger M. Smith; Wiley-Blackwell
2. Separation methods in chemical analysis by James M. Miller; John Wiley & Sons Canada,
Limited
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SEMESTER – V
16ICHCC26

Core Practical –11: Polymer Chemistry

3 hrs/week

1 Credits

Objectives:
The students will be able to :
 synthesise polymers
 identify polymers qualitatively
Preparation of some Industrial polymer compound (Maximum 8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

To prepare primary cellulose acetate from cellulose.
To prepare urea formaldehyde resin from urea.
To prepare phenol formaldehyde resin from phenol (Resol).
To prepare phenol formaldehyde resin from phenol (Novalac).
To prepare Glyptal resin.
To prepare Polystyrene from styrene.
To prepare Melamine formaldehyde from melamine.
To prepare Dacron(Terylene) polymer

Identification of Polymers (Qualitative Analysis) (Maximum 7 Practicals) :
Identification of a polymer sample through the functional group analysis. Polymer sample
like Polyethylene, Polypropylene, polystyrene, polyvinyl alcohol, poly vinyl chloride,
Nylone-6.
Reference Books:
1. Preliminary Qualitative Identification of Polymers by T. R. Crompton; Springer
2. Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis by Vishu Shah; John Wiley & Sons,
Inc.

3. Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives, Second
Edition by Michael Bolgar, Jack Hubball, Joseph Groeger, Susan Meronek; CRC Press; 2015
4. Polymer Science by V. R. Gowariker, N.V. Viswanathan, Jaydev Sreedhar; New Age
International Publishers

16ICHDC04

DSE Core Practical-1-1:
Applications of Computer in Chemistry

3hrs/week

1Credits

Objectives:
The students will be able to :
 use MS Word, Excel and power point
 use internet for study
 use Chem Draw for Chemistry
1. Practicals based on MS Word, Excel and Power point
2. Practicals based on Chem Draw
3. Practicals based on use of Internet
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SEMESTER – V
16ICHDC05

DSE Core Practical 1-2: Green
3hrs/week
Methods in Chemistry 1-2

1Credits

Objectives:
The students will be able to :
 understand the difference in green and non green methods
 prepare the green methods for safe future
Some Green Methods for Organic Synthesis
1.
2.
3.
4.
5.

Acetylation of Primary Amine
Base catalyzed aldol condensation (synthesis of dibenzalpropanone)
Halogen Addition to C=C Bond (Bromination of Trans-Stilbene)
[4+2] Cycloaddition Reaction (Diels-Alder reaction between furan and maleic acid)
Rearrangement Reaction (Benzil - Benzilic acid rearrangement)

Reference Books :
1] ‘‘Green Chemistry : theory and Practice ’’ Oxford University Press; Oxford, 1998.

SEMESTER – V
16ICHDC06

DSE Core Practical - 1-3: Soil
Analysis

2 hrs/week

1Credits

Objectives:
The students will be able to:
 classify various types of soils
 analyse the nutrients of the soil
 suggest soil fertility and crop
Few Methods for Soil Analysis
1.
2.
3.
4.

pH Measurement of Soil
Electrical conductivity Measurement of Soil
Water holding capacity of soil
Organic Carbon measurement of Soil ( Van Bemelen formula)

Reference Books :
1. Marc Pansu, Jacques Gautheyrou (2003) Handbook of Soil Analysis: Mineralogical,

Organic and Inorganic Methods. New York: Springer Berlin Heidelberg (ISBN: 3-54031210-2).
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SEMESTER – V
16ICHCC23


Core 14: Computer Based Test

-

1Credits

Computer Based test based on syllabus from SEM I to IV core courses.

SEMESTER – V
16ICHCC24


-

Core 15: Internship / Training / Project

1Credits

Compulsory internship / Training / Project for 4 weeks in summer vacation between IVth &
Vth Semester. Report to be submitted in the beginning of Vth semester.
SEMESTER – V

Common code


Generic Elective-I

2

2 Credits

Choice of any one course from the pool of courses offered by college
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SEMESTER VI

16ICHCC27

Core 15 : Spectroscopy & Separation
Techniques - II

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives :
Students will be able to:
 understand the powerful spectroscopic techniques
 read the spectral data for molecular structures
 apply the modern analytical hyphenated techniques

(A)

SPECTROSCOPY

Unit 1. NMR Spectroscopy

(10 hrs)

 Introduction, principle
 Nuclear quantum number
 equivalent and nonequivalent protons with illustrations: enantiomeric and diasteriomeric
protons, shielding and de shielding of protons
 Chemical shift
 Relative intensity of signals
 Spin- spin coupling and coupling constant
 Deuterium labeling
 Application of NMR
 Problems for determination of structure of organic molecules
Unit 2.





Unit 3.

Mass Spectroscopy

(08 hrs)

Introduction
Classification of spectroscopy origin and basic principles
Instrumentation
General fragmentation modes
Important features for the mass spectra of alkanes
Problems based on UV, IR, NMR & Mass spectroscopy

(12 hrs)

(B) SEPARATION TECHNIQUES
Unit 4. Ion-Exchange chromatography








(08 hrs)

Introduction
Principle
Type of resins
Properties of ion exchange resins
Basic requirement of useful resins
Method of separation with illustration curve
Application of ion exchange resins

Unit 5. GLC, GSC, HPLC and hyphenated technique GC-MS
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Gas chromatography
 Introduction,
 principle of GLC and GSC
(1) GLC: Instrumentation, Evaluation selection and characteristic of carrier gas, Effect of
temperature & pressure of gas, application.
(2) GSC: Methods and its application.
(3) HPLC: Principle, Working theory, Instrument- Flow diagram and main components,
Application.
(4) GC -MS: Principle, Instrumentation and Application
Reference Books:
1. Organic Spectroscopy by S. K. Dewan

2.
3.
4.
5.

Organic Spectroscopy by V. K. Ahluwalia
Spectroscopy of Organic Compounds by P. S. Kalsi; New Age International Publishers
Gas Chromatography, 2nd ED by Ian A. Fowlis; John Wiley & Sons,
Chromatographic Methods by A. Braithwaite, F. J. Smith;

SEMESTER VI

16ICHCC28

Core 16: Heterocyclic chemistry and
synthetic drugs

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives :
Students will be able to :





identify heterocycles present in synthetic drugs
synthesise heterocycles
synthesise different drugs

Unit 1. Fundamental of Heterocyclic chemistry
(8 hrs)
 Classification
 Nomenclature
 Three and Four member heterocycles
a. Preparation and properties of aziridine, oxirane
b. Preparation of 1,2-diazetidine, 1,2-dioxetane
Unit 2. Five membered and fused five member heterocycles
(10 hrs)
Structure, physical and chemical properties, synthesis and applications of:
a. pyrrole, furan
b. indole, benzofuran
Unit 3. Six membered and fused six member heterocycles
(10 hrs)
Structure, physical and chemical properties, synthesis and applications of:
a. pyridazine, pyrimidine, pyrazine
b. quinoline, isoquinoline and quinazoline
Unit 4. Synthetic drugs-I
(10 hrs)
Introduction, Structure, application, structure activity relationship and synthesis of:
a. Local and General Anaesthetics: Benzocaine, Lignocaine, Ketamine
b. Antipyretic Analgesics: Paracetamol, Phenylbutazone
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Unit 5. Synthetic drugs-II
(10 hrs)
Introduction, Structure, application, structure activity relationship and synthesis of:
a. Antimalarials: Chloroquine, Pyrimethamine
b. Antibiotics and Antiviral Drugs: Penicillin-V, acyclovir
Reference Books :
1. Heterocyclic chemistry 5th edition by Raj K Bansal; New Age International Publishers
2. Chemistry of Heterocyclic Compounds by Dr. Beena Negi, Dr. Rakesh Kumar Parashar
3. Synthetic Drugs by Rajbir Singh; Mittal Publications, 2002
4. Chemistry of Synthetic Drugs by Percy May; Longmans, Green and Co.; 1911

SEMESTER VI

16ICHCC29

Core 17: Chemistry of natural
products

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives :
Students will be able to :
 understand the different useful compounds present in plants.
 isolate of the useful compounds present in plants.
 classify biomolecules available in nature
Unit 1. Alkaloids
(08 hrs)
Introduction, Occurrence, Classification, Isolation, General method of proving structure of
Alkaloids, Constitution, Properties and Synthesis of:
a. Coniine
b. Nicotine
c. Papaverine
Unit 2.

Terpenoids
(08 hrs)
Introduction, Occurrence, Isolation, General characteristics of Terpenoids, Isoprene Rule,
Constitution and Synthesis of: (a) Citral, (b) α-Terpineol

Unit 3.

Carbohydrates
(11 hrs)
Introduction, Classification and nomenclature, General reactions of monosaccharides (with
reference to Glucose and Fructose)
Inter-conversions:
a. Conversion of Aldose to the corresponding Ketose
b. Conversion of Aldose to the next higher Ketose (Wolform method)
c. Conversion of Aldose to the Ketose having two more carbon atoms (Sowden method)
d. Conversion of Ketose to the corresponding Aldose Step-up reactions
(Ascending in Aldose series)
a. Kiliani Reaction
b. Swoden Nitromethane reaction
Step-down reactions (Descending in Aldose series)
Aldohexose to Aldopentose) by Ruff’s Method
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Configuration of monosaccharides,
Ring structure of Aldoses
Determination of ring size of Glucose by
a. Methylation method
b. Periodic oxidation method
Mutarotation of D (+) glucose
Unit 4. Amino acids, Peptides and Protiens

(11 hrs)

 Introduction
 Classification of amino acids name and formula
 Synthesis of amino acids by: Amination of α-halogen acids, Gabriel phthalimide
synthesis, Hofmann Degradation, Erlen - meyer azlactone synthesis, Hydantoin method
 Physical & Chemical properties of amino acids, Isoelectric point
 Introduction to Polypeptides
 Synthesis of Polypeptides by: Bergmann Method, Sneehan’s Method (use of Phthaloyl
group), Fischer’s Method (use of p-toluenesulphonylchloride)
 Introduction and classification of proteins
 Constitution & Synthesis of Thyroxine
Unit 5. Plant pigments
(10 hrs)
Anthocyanin
 Introduction, General nature of the anthocyanins, Structure of the anthocyanidins,
General methods of synthesizing the anthocyanidins
Flavones
 Introduction, General Structure of the flavons, synthesis of flavone, flavonol and
quercetin.
Reference Books:
1. Chemistry of Natural Products by Sujata V. Bhat, Bhimsen A. Nagasampagi, Meenakshi
Sivakumar; Hardcover, 840 Pages; Revised Edition - 2005; ISBN-13: 978-8184873184;
Narosa Pub House;
2. The Chemistry of Natural Products; Editors: Thomson, R.H.; Springer
3. Chemistry of Natural Products: Alkaloids and Terpenoids by Ayodhya Singh; Campus Books
International (July 1, 2004)
4. Carbohydrates: Synthesis, Mechanisms, and Stereoelectronic Effects by Miljkovic, Momcilo;
Springer
5. The Science of Flavonoids by Erich Grotewold; Springer Science & Business Media, 27-Sep2006
6. The Complete book on Natural Dyes & Pigments by NIIR Board of Consultants & Engineers;
ISBN: 8178330326; Asia Pacific Business Press Inc.
7. Chemistry and Biochemistry of Plant Pigments by Trevor Walworth Goodwin; Academic
Press, 1965
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SEMESTER VI

16ICHDC07

DSE Core–2: Unit Operations &
Processes

3 hrs/week

3 Credits

Objectives:
 To understand the dynamics of fluid flow.
 To apply basic principles of heat transfer to industrial equipments.
 Study various unit processes in chemical industries
 Understand the process flow diagram and various process parameters
Unit 1. Filtration and Centrifuge
(06 hrs)
 Filtration: Introduction, Filter media, Filter aids, classification of filtration
 Construction, Working, Merits and Demerits of following Equipment:
 Bed Filter/Sand filter,
 Sparkler filter,
 Rotary drum filter,
 Nutch filter,
 Nutrex Filter,
 Bag filter,
 Plate and frame filter,
 Leaf filter.
Unit 2. Drying
(06 hrs)
 Introduction, Free moisture, Bound moisture, Drying curve, Factors on which rate of
drying depends, Classification of dryer.
 Construction, Working, Merits and Demerits of following Equipment:
 Tray dryer,
 Rotary dryer,
 Flash dryer,
 Drum dryer,
 Spray dryer.
Unit 3. Sulphonation & Hydrogenation
(07 hrs)
 Sulphonation: Definition, Sulfonating agents, Chemical factors, Physical factors, Outline of
mechanism of Sulphonation process.
Sulphonation process of:
 Benzene,
 Naphthalene,
 Dodecyl benzene
 Hydrogenation: Introduction, Various methods of reduction, Chemical factors, Physical
factors, Outline of chemical kinetic, mechanism and thermodynamics, Various hydrogenating
catalyst,
 Hydrogenation process of vegetable oils,
 Synthesis process of methanol,
Unit 4. Oxidation & Hydrolysis
(07 hrs)
 Oxidation: Introduction, Types of oxidation reactions, Various oxidizing agents, Chemical
factors, Physical factors.
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Manufacturing process, properties and uses of:
 Acetic acid,
 Acetaldehyde,
 Benzoic acid,
 Phthalicanhydride,
 Maleic anhydride,
 Hydrolysis: Definition, Hydrolysing agents, Chemical factors, Physical factors, Outline of
chemical kinetic, and mechanism.
Unit 5. Alkylation & Esterification
(07 hrs)
 Alkylation: Definition, Types of alkylation reaction, Types of alkylating agents, Chemical
factors and Physical factors.
Manufacturing process, properties and uses of:
 Alkyl aryl detergents,
 Ethyl benzene,
 Dimethyl aniline,
 Phenyl ethyl alcohol
 Esterification: Definition, Types of Esterification reaction, Types of Esterification agents,
Chemical factors and Physical factors. Manufacturing process, properties and uses of:
 Cellulose acetate,
 Vinyl acetate,
 Ethyl acetate.
TEXT BOOKS:
1. K.
A.
Gavhane,
(2009),
Unit
Operations-I,
Nirali
Publications,
ISBN: 978-81-96396—11-4.
2. RK Bansal, (2006), A Textbook of Fluid Mechanics, Laxmi Publication (P) Ltd, ISBN:
8170088135, 9788170088134
3. Narayanan C.M. and Bhattacharya B.C. (2016), “Unit Operations and Unit Processes:
Including Computer Programs”, Volume 2, 1st Edition, CBS:
4. Groggins P. H., (1995), “Unit Processes in Organic Synthesis”, fourteenth reprint 2007,
Tata Mcgraw-Hill
REFERENCE BOOKS:
1. S. P. Sukhatme, (2005), Heat Transfer, Universities Press (India) Private Limited, ISBN:
81-7371-544-0.
2. A. K. Mohanty, (2006), Fluid Mechanics, Prentice Hall of India Private Limited, ISBN:
81-203-0894-8.
3. Desikan and Sivakumar (Eds.) (1982), “Unit Processes in Organic Chemical Industries”,
IITM
4. Austin G. T., (1988), “Shreve’s Chemical Process Industries”, 5th edition: New York :
McGraw-Hill.
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SEMESTER VI
16ICHDC08

DSE Core –2: Biochemical Analysis

3 hrs/week

3 Credits

Objectives :




The course can make the students able to :
Analyse the biomolecules of importance
Determine the adultaration in various food products

Unit 1. Minerals and Vitamins:

(07 hrs)

Introduction, Classification, structure, importance, chemical reaction & analysis of Vitamins.
Role of minerals & water in life cycle, macrominerals, microminerals, additional important elements.

Unit 2.

Lipids:

(07 hrs)

Introduction and definition of lipids and their classification Various types of lipids – Simple, conjugated,
phospholipids and their occurrence in foods.
Fatty acid composition and physical and chemical characteristics of Various fats and oils, Iodine value,
saponification value, acid Value, Polenski value, Reichert-Meissel value of important oils

Characteristics tests for various oils. Determination of adulteration in fats and oils. Various methods
used for measurement of spoilage of fats and fatty foods.
Unit 3. Proteins:

(07 hrs)

Chemistry and classification of amino acids and proteins
Methods of estimation of amino acids and proteins

Unit 4. Introduction of food analysis

(07 hrs)

Introduction to food analysis: Legislation, standard and nutrition.
Sampling of food, general chemical methods of analysis.
Determination of moisture, ash, titrable acidity, pH and sodium chloride.

Unit 5. Analysis of food products:

(08

hrs)

Composition and analysis (any one suitable method) of the following :
a) Milk- Specific gravity, total solid, fat, proteins, lactose, contaminants in milk
(QAS, artificial colour and antibiotic).
b) Butter- Sampling, water, salt, curd, lactose, fat, ash, titrable acidity, pH.
c) Soft drink- Sampling, saccharin, benzoic acid and cyclamate.
d) Honey- Moisture, HMF, Free acid, pH and carbohydrate.
Reference Books :
1. Methods of Biochemical Analysis, edited by David Glick; Volume 108; Wiley
2. Protein-Lipid Interactions, edited by Anthony Watts; Elsevier, 08-Oct-1993
3. Chemical Analysis of Food: Techniques and Applications, Editors: Yolanda Picó; Academic Press,
2012
4. A Laboratory Manual of Food Analysis, Shalini Sehgal; I K International Publishing House Pvt.
Ltd (2016); ISBN-13: 978-9384588847
5. Biochemical Methods of Analysis: Theory and Applications by Saroj Dua,
6. Laboratory Manual of Food Microbiology. Neelima Garg (Author), K.L. Garg (Author), K. G.
Mukerji; I K International Publishing House Pvt. Ltd, 2010
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SEMESTER VI

16ICHDC09

DSE Core–2: Surface Coating
Techniques

3 hrs/week

3 Credits

Objectives :
The course will enable students to :
 apply the coating techniques
 electroplate the surfaces effectively
Unit 1. Surface Coating:
Introduction,
Objectives and application of coating on metal and non - metal,
Classification of surface coating ( inorganic and organic ),
Preliminary treatment of surfaces.

(5 hrs)

Unit 2. Organic Surface Coating
Chemistry, composition and characteristics
Role and applications of oil paint
Manufacturing and method of application on surface of oil paint
Paint remover
Manufacturing of water paint ( emulsion paints ), varnishes, lacquers
and wax polishes

( 9 hrs)

Unit 3. Inorganic Surface Coating - Electroplating
Introduction of electroplating techniques of copper, zinc and chrome.
Classification and theory of copper, zinc and chrome,
Applications.

( 8 hrs)

Unit 4. Inorganic Surface Coating - Non - electric Coatings
Theory, characteristics, special application and working techniques
of hot dipping, metal spraying, vacuum metalising, vitreous coating

( 7 hrs)

Unit 5. Additive agents for Surface Coatings
( 7 hrs)
Introduction, classification and role of additives in surface coating processes
Additives brightener, solvents, emulsifiers.

Text Books:
1. Industrial chemistry – B. K. Sharma.
Reference Books :
2. Surface Coatings: Science and Technology, 2nd Edition; ISBN-13: 978-0471958185
3. ISBN-10: 0471958182; Swaraj Paul; Wiley; 1996
4. Coatings Technology Handbook, Third Edition; ISBN - 1420027328, 9781420027327; Arthur A.
Tracton; CRC Press; 2005; Abdel Salam Hamdy Makhlouf;
ELSEVIER SCIENCE &
TECHNOLOGY; 2014
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SEMESTER VI

16ICHDC31

Core Practical –12: Heterocyclic
Chemistry and Synthetic Drugs

4 hrs/week

2 Credits

Objectives :
The course will enable students to :
 Synthesize drug intermediates and drugs molecules
Synthesis of Heterocycles like:
1.
Pthalic anhydride
2.
Pthalamide
3.
Benzotriazole
4.
Benzimidazole
Synthesis of Drugs or intermediates like:
1.
Aspirin (Acetylation of salicylic acid)
2.
Paracetamole from 4-aminophenol
3.
Pyrazole from EAA and Phenyl hydrazine
4.
PABA from p-nitrobenzoicacid
SEMESTER VI

16ICHDC32

Core Practical –13: Chemistry of
Natural Products

2 hrs/week

1 Credits

Objectives :
The course will enable students to :
 extract the desired molecules from natural sources
Solvent Extraction Isolation of
1.
Nicotine alkaloid from Tobacco leaves
2.
Citral form lemongrass
3.
Caffine from tea leaves
4.
Chlorophil from green leaves

SEMESTER VI

16ICHDC10

DSE Core Practical –2: Unit
Operations & Processes

3 hrs/week

1 Credits

Objectives :
 the course will enable students to :
 match with the requirements at industry level
 select the right method for crystalisation
 select the correct distillation method for liquid separation
 convert the organic molecules
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1. To determine practical yield for crystallization of Benzoic acid ( By Cooling)
2. To determine practical yield for crystallization of Copper Sulphate(By evaporation)
3. To determine practical yield for crystallization of mixture of compounds (Benzoic acid +
Copper Sulphate)
4. To determine practical yield for crystallization of Benzoic acid without seeding.
5. To determine practical yield for crystallization of Benzoic acid with seeding.
6. To separate the given mixture of liquid (Polar & Non-polar solvent) by distillation.
7. Preparation of Fumaric acid from Maleic acid.
8. Preparation of Benzil from Benzoin.
9. Preparation of Sulfanilic acid from Aniline
10. Preparation of p-nitro aniline from p-nitro acetanilide
SEMESTER VI

16ICHDC11

DSE Core Practical –2: Biochemical
Analysis

3 hrs/week

1 Credits

Objectives :
 The course will enable students to :
 estimate vitamin with the appropriate method
 know the adulteration in food
 estimate food elements quantitatively and qualitatively
Maximum 08 Practicals of the following :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estimation of Vitamin C by titrimetric method
Estimation of Vitamin C by Roe & Kuethers method.
Qualitative estimation of adulterants in given sample.(Honey/milk/butter)
Identification of Cholesterol in given samples. (Liebermann–Burchard test)
Classification of Saturated - Unsaturated Fat (I2 / Br2 Test)
Estimation of protein in given milk sample.
Quantitative estimation of Iron (II) in given sample.
Estimation of sugar in given sample of honey by titrimetric method
Quantitative estimation of sugar in given sample of soft drink.
Quantitative estimation of phosphorous in given sample of soft drink.
SEMESTER – VI

Common code


Generic Elective-II

2

2 Credits

Choice of any one course from the pool of courses offered by college
SEMESTER VI

16ICHCC30

Group Project/Review
article/Industrial
Training/Instrumental Training
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5 Year Integrated B.Sc.-M.Sc. Chemistry
SEMESTER VII
16ICHCC33

Core 20: Inorganic Chemistry

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand Molecular Orbital & Valance Bond theories of bonding.
 Describe Huckel's theory & its applications to Ethylene, Butadiene and Benzene.
 Understand the basic principle, theory and instrumentation of Mössbauer Spectroscopy
 Identify the possible inorganic complexes/salt which can be analyzed and Interpret the
Mössbauer Spectra for structure determination
 Understand preparation, chemical and physical properties and applications of organic and
inorganic Reagents in inorganic analysis.
 State the principle, draw instrumentation and describe theory and applications of ESR
 Illustrate Zeeman levels & Calculate the energies of Zeeman levels
 Describe bonding, synthesis and application of σ- & π–bonded organometallic compounds.
Unit 1. Quantum Mechanics and its Applications:

(10 Hrs.)

 MO-VB Theory: Born-Oppenheimer approximation, Hydrogen Molecule ion.
LCAO-MO and VB treatments of hydrogen molecule.
 Electron Density, forces and their role in chemical bonding.
 Hybridization and valence MO’s of H2O, NH3 and CH4.
 Hückel pi-electron theory and its applications to Ethylene, Butadiene and Benzene.
 Idea of Self-consistent field method.
Unit 2. Mössbauer Spectroscopy:

(09 Hrs.)

 Introduction of Mössbauer effect, Isomer- Shift,
 Magnetic hyperfine interactions.
 Quadrupole moment. Electric field gradient, Quadrupole splitting,
 Applications in Structure determination.
Unit 3. Electron Spin Resonance:

(09 Hrs.)

 Introduction to Electron Spin Resonance,
 Technique of electron spin resonance, interaction between nuclear spin and electron
spin:- hyper fine splitting,
 Calculation and energies of Zeeman levels, calculations of energies, frequency and
the ESR spectrum when one electron influenced by a single proton and one electron
delocalize over two equivalent protons.
Unit 4. Uses of Organic and Inorganic Reagents in Inorganic Analysis:

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Chemistry

(11 Hrs.)

Page 1 of 68

 Cupferron, Dithiozone, Aluminon, Oxine, Dithiooxamide,
 α-Benzoinoxime, α-Nitro-β-naphthol, α-Nitroso-β-naphthol,
 Diphenyl carbazone, Diphenyl carbazide,
 Pyrogallol, Benzidine, Salicylaldoxime, o-Phenanthroline,
 Potassium bromate (KBrO3), Potassium iodate (KIO3),
 Ammonium

vanadate

(NH4VO3),

Ceric

suphate

[Ce(SO4)2],

Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA).
Unit 5. Organometallic Complexes:

(09 Hrs.)

 Introduction, bonding and structure & Classification,
 Synthesis and application of:


σ-bonded Organ transition metal compounds



π–bonded

(alkenes,

alkynes,

allyl,

cyclopentadiene

and

arene)

Organometallic compounds.
Reference Books
1. Prasad, R. K. (2004, Second edition) Quantum Chemistry. New Delhi: New Age
International (P) Ltd. (ISBN: 81-224-1264-5).
2. Chandra, A. K. (2008, Fourth edition) Introductory Quantum Chemistry, New Delhi: Tata
McGraw-Hill. (ISBN: 0-07-462054-1).
3. Drago, R. S. (1977) Physical Method in Chemistry. Philadelphia: Saunders College
Publishing. (ISBN: 0721631843).
4. Singh, A.; Singh, R. (2005) Textbook of Inorganic Chemistry Vol. I & II. New Delhi:
Campus Books International (ISBN: 8180300714).
5. Jeffery, G. H.; Bassett, J.; Mendham, J.; Denny, R. C. (1989, Fifth edition) Vogel's
Textbook of Quantitative Chemical Analysis. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-58244693-7).
6. Crabtree, R. H. (2005, Fourth edition) The Organometallic Chemistry of the Transition
Metals. Hoboken: John Willey & Sons (ISBN: 0-471-66256-9).
7. Mehrotra, R. C. and Singh, A. (2004, Second edition) Organometalic Chemistry A Unified
Approach, New Delhi: New Age International (P) Ltd. (ISBN: 81-224-1258-05).
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SEMESTER VII
16ICHCC34

Core 21: Organic Chemistry

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
•

•
•
•
•

Understand concept and types of reaction mechanism, draw arrow notation, categorize
bond cleavages, and determine the stability of reactive intermediates applying inductive,
resonance and mesomeric effect.
Understand Interaction between orbitals over many bonds, effect of delocalization and
conjugation on acidity, basicity and pKa.
Identify types of enols and enolates, reaction of enols and enolates.
Explain criteria of aromaticity, Understand concept of electrophilic aromatic substitution.
Understand concept of radicals, stability of radical, radical chain reactions.

Unit 1. Reaction path Way & Reactive Intermediates:

(06 Hrs.)

Reactivity of organic molecule, collision, charge interaction, orbital overlap, Homolytic and
Heterolytic fission, Different types of arrow notation, Electrophile and Nucleophile,
Carbocation, Carbanion, Free radical, Carbene, Nitrene, Ylides, Dithioketene acetal and
Enamines.
Unit 2. Delocalization and Conjugation:

(12 Hrs.)

Introduction, non cyclic polynes, conjugation, the allyl system, allyl-like system,
conjugation of two pi bond, electrophilic & nucleophilic conjugate addition, Conjugate
addition of carbonyl with ammonia and alcohol and organo-copper reagent, effect of
delocalization and conjugation on acidity, basicity and Pka.
Unit 3. Chemistry of Enols and enolates:

(10 Hrs.)

Introduction, Acid & base catalyzed enolization, types of enols and enolates, stabilization
of enol, reaction with enols and enolates as intermediates, stable enol equivalents, reaction
of enol ethers, alkylation of enolates, alkylation of -dicarbonyl compounds, reaction of
enolates with aldehyde and ketones, acylation of enolates and ketones.
Unit 4. Aromaticity and aromatic substitution reaction:

(10 Hrs.)

Introduction, criteria of aromaticity, Huckels rule, aromaticity and anti-aromaticity,
aromatic hydrocarbon & heterocycles. Electrophilic aromatic substitution; activation &
deactivation, position of substitution, phenols as aromatic enols, reaction with one carbon
electrophile, electrohilic addition to alkene.
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Unit 5. Radical Reaction:

(10 Hrs.)

Formation of radicals, structure and stability of radical, radical chain reaction, selectivity in
radical chain reaction, radical reaction initiator AIBN, electrophilic and nucleophilic
radicals.
Reference Books
1. Ahluwalia, V. K. (2011, Fourth edition) Organic Reaction Mechanism. New Delhi:
Narosa (ISBN: 978-81-8487-115-9).
2. Clayden Jonathan; Greeves Nick, Warren Stuart (2012, Second edition) Organic
Chemistry. Oxford: Oxford University Press (ISBN: 0199270295).
3. Morrison & Boyd (2009, Sixth edition) Organic Chemistry. New Jersey: Pearson
Education (ISBN: 978-81-7758-169-0).
4. McMurry, John E. (2011, Eight edition) Organic Chemistry. Boston: Cengage Learning
(ISBN: 0840054440).
5. Smith, Michael B.; March, Jerry (2013, Seventh edition) March's Advanced Organic
Chemistry: Reactions, Mechanisms and Structure. Hoboken: Wiley-Blackwell (ISBN:
978-0-470-46259-1).
6. Bansal, Raj K. (2009, Fifth) A Textbook of Organic Chemistry. New Delhi: New Age
International (ISBN: 978-81-224-2025-8).
7. T. W. Graham Solomons (2011, 10th edition) Organic Chemistry. Hoboken: John Willey
& Sons (ISBN: 978-0-470-55659-7).

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Chemistry

Page 4 of 68

SEMESTER VII
16ICHCC35

Core 22: Physical Chemistry

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand concepts & theories of statistical thermodynamics and related statistical methods
with its applications.
 Understand the ideal properties & behaviour of solutions and various equillibria
 Determine of Molecular weight from freezing and boiling point.
 Understand the Chemical equilibrium in homogeneous & heterogeneous systems & catalysis.
Free energy change in chemical reactions and their applications.
 Understand structure and chemical & thermal properties of Polymers.
 Understand spectroscopic & thermal methods of polymer analysis and apply the same for the
identification of polymers.
Unit 1. Statistical Thermodynamics:

(11 Hrs.)

Basic Terms: probability, cell, phase space, micro and macro states, thermodynamic
probability, statistical weight factor, assembly, ensemble and its classification and statistical
equilibrium. Derivation of Boltzmann-Maxwell, Bose-Einstein and Fermi- Dirac statistics,
Partition function and derivations of translational, rotational, vibrational and electronic
partition functions and thermodynamic functions such as internal energy, heat capacity,
entropy, work function, pressure, heat content, etc. Partition function & third law of
thermodynamics. Applications of partition function to monoatomic gases, diatomic
molecules, equilibrium constant and equilibrium constants of metathetic reactions.
Problems
Unit 2. The Properties of Solutions:

(09 Hrs.)

Ideal solutions: Properties, the Duhem-Margules equation, vapour pressure curves.
Composition of liquid and vapour in equilibrium influence of temperature on gas solubility
and solid-liquid equillibria. Non ideal solutions: Deviation from ideal behaviour, vapour
pressure curves, liquid and vapour compositions. General equations for liquid mixtures,
partially miscible liquids
Dilute solutions: Henry’s law. Determination of molecular weights from freezing and
boiling points. Problems.
Unit 3. Free Energy and Chemical Reactions:

(09 Hrs.)

Chemical equilibrium and the equilibrium constant: Equilibrium in homogeneous gaseous
systems. Homogeneous reactions in liquid solutions. Homogeneous reactions in dilute
solutions. Chemical equillibria in heterogeneous systems. Free energy change in chemical
reactions: The reaction isotherm, standard free energy of reaction, the direction of chemical

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Chemistry

Page 5 of 68

variation of equilibrium constant with pressure and temperature. Influence of temperature
on heterogeneous reactions. Integration of the Van ’t Hoff equation. Variation of standard
free energy with temperature. Simultaneous equillibria. Formation of standard free energies
and entropy changes and their applications, problems
Unit 4. Homogeneous & Heterogeneous Catalysis:

(08 Hrs.)

Introduction, types of catalysis (Homogeneous & heterogeneous) & their characteristics.
Theory of catalysis, autocatalysis, promoters or activators, types of acid base catalysis.
Mechanism of acid-base catalysis & catalytic coefficients, Enzyme catalysis.
Unit 5. Polymer Chemistry:

(11 Hrs.)

Introduction & classification of polymers, chemical analysis, spectroscopic methods, X-ray
diffraction and microscopic methods, thermal methods (DSC, DTA, TGA), differential and
integral methods of kinetics, analysis, effect of various operating parameters, thermal
stability index, physical methods of testing: mechanical properties like stress, strain,
modulus and compliance; fatigue tests, impact test, tear resistance, hardness, abrasion
resistance, thermal properties: softening temperature and flammability, optical properties:
transmittance and reflection, colour, glass transparency, electrical properties: dialectical
constant and loss factor, resistivity, dielectric strength and arc strength, effect of
temperature on structure of polymers, Chemical properties: resistance to solvents, vapour
permeability and weathering.
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Reference Books
1. Glasstone, Samuel. (2007) Thermodynamics for Chemists: Narahari Press (ISBN:
1406773220).
2. Nash, L. K. (2006, Second edition) Elements of Statistical Thermodynamics. America:
Dover Publications (ISBN: 0486449785).
3. Gurdeep Raj (2014, Third edition) Thermodynamics. Meerut: GOEL publishing House
(ISBN: 8187224886).
4. Gurtu, J. N. Gurtu, A. (2014, Twelfth edition) Advanced Physical Chemistry. Meerut:
Pragati Prakashan (ISBN: 9350060191).
5. Barrow, Gordon M. (1996, Sixth edition) Physical Chemistry. New York: McGraw-Hill
International. (ISBN: 0070051119).
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SEMESTER VII
16ICHCC36

Core 23: Analytical Chemistry

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
•

Understand different analytical methods, laboratory operations and safety.

•

Describe various errors in Chemical Analysis.

•

State various methods for the treatment of water and air pollutants, and various
treatment for pollution control.

•

Describe Opto-analytical, Electro-analytical Instruments and Analytical Separation by
Solvent Extraction.

•

Understand criteria of Intellectual property rights (IPR).

Unit 1. Introduction of Analytical Chemistry:

(10 Hrs.)

Classification of analytical methods-classical and instrumental, Types of instrumental
analysis. Selecting an analytical method, Neatness and cleanliness, Laboratory operations
and practices, Analytical balance, Techniques

weighing, errors, volumetric glassware-

cleaning and calibration of glassware, samples preparation, dissolution and decompositions,
gravimetric techniques, selecting and handling reagents, laboratory notebooks, safety in the
analytical laboratory.
Unit 2. Errors in Chemical Analysis:

(10 Hrs.)

Statistical Data Analysis: Data processing, Types of errors, Hypothesis, Test of
significance, Confidence interval, t-test (mean, paired t-test) & F-test (Ratio analysis),
Control charts, Least square analysis (linear), Examples.
Unit 3. Environmental Chemistry:

(12 Hrs.)

Introduction, classification and causes of Air, Water and soil pollution, Definitions of
pollution, Particulates Types Classifications, Organic Particulates, Air pollution control
methods, Photolytic cycle, Photochemical smog chemistry. Water analysis and treatment
methods, various parameters, Sampling and preservation techniques, Volume reduction,
Neutralization, Sedimentation, Chemical coagulation, Oxidation Ports, Aerators, Various
other methods involving Screening, Sedimentation, Floatation, Activated Sludge Treatment,
Trickling Filter, Oxidation Pond, Aerated Lagoons, In Hoff’s Tanks. Classification of
primary, secondary and tertiary treatments.
Unit 4. Analytical Separation by Solvent Extraction:
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Introduction, types of extraction, extraction methods, application of extraction procedure,
and separation of constituents present in trace amount, ion exchange separation.
Unit 5. Intellectual property rights (IPR):

(08 Hrs.)

Introduction, various Technical Terms, Legislation, IPA, Criteria for Patent, introduction
and criteria for USP.

Reference Books
1. Skoog, D. A., West D. M., Holler, F. J., Crouch, Stanley R. (2013, Ninth edition)
Fundamentals of Analytical Chemistry. Boston: Cengage Learning. (ISBN: 0495558281).
2. Svehla, G. (1996, Seventh edition) Vogel’s Qualitative Inorganic Analysis. New Jersey:
Pearson Education. (ISBN: 0582218667).
3. De, Anil Kumar. (2007, Seventh edition) Environmental Chemistry. New Delhi: New Age
International Publishers (P) Ltd. (ISBN: 8122426174).
4. Kenneth Wark, Cecil F. Warner, Wayne T. Davis. (1997, Third edition) Air Pollution: Its
Origin and Control. New Jersey: Pearson Education. (ISBN: 0673994163).
5. Mido, Y., Satake, M. (2003) Chemicals In The Environment. New Delhi: Discovery
Publishing House. (ISBN: 9788171412679).
6. Sharma, B. K. (2014) Instrumental Method of Chemical Analysis. Meerut: GOEL publishing
House (ISBN: 978-81-8283-099-8).

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Chemistry

Page 9 of 68

SEMESTER VII

16ICHCC37

Core Practical -19:
Inorganic, Organic, Physical,
Analytical Chemistry, Practical &
Viva Voce

12 hrs./Wk

6 Credits

Objectives:
To enable the students to
• Demonstrate Inorganic Qualitative Analysis of a mixture containing six radicals including
one rare metal ion.
• Perform Electrophilic aromatic substitution reactions, Functional group interconversion.
• Show Calibration & Instrumentation of Conductometry, pH metry, Refractometry,
Potentiometry, and Ultrasonic instruments.
• Perform Partition Co-efficient, First and second order reactions-order determination, energy
of activation, Heat of vaporization, Partial molar volume.
• Prepare and standardize the solutions.
• Perform Calibration of glassware and apparatus.
• Perform Assay & % Purity of fine chemicals.
• Demonstrate water and soil analysis.
1. Inorganic Chemistry:
a. Qualitative Analysis: Analysis of a mixture containing six radicals including one less
common / rare metal ion.
b. Preparation of Metal Complexes: Preparation of selected inorganic metal
complexes & purification by crystallization.
2. Organic Chemistry:
Organic preparation: Electrophilic aromatic substitution reactions, Functional group
interconversion.
3. Physical Chemistry:
Calibration & Instrumentation:


Conductometry: Mono and biprotic acids, mixtures of acids against strong/weak bases,
hydrolysis constant, verification of Onsagar’s equation



pH metry: Quantitative drug analysis, Hemmet constant, hydrolysis constant of
electrolytes, acid-base titration, pKa of acids and E0QH2.



Refractometry: Molar refraction, refractive index, composition of Binary mixtures.



Spectrophotometry: Maximum absorption, Lambert-Beers Law, drug estimation,
indicator constant.



Adsorption: adsorption isotherm



Potentiometry: Acid-base, normality and dissociation constant,

Redox and

Argentometric titrations.
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Ultrasonic: Acoustical parameters of liquids, compressibility of binary mixture.

Physicochemical Exercises:


Partition Co-efficient: Distribution of Benzoic acid in organic solvent & aqueous
phase, equilibrium constant by distribution method.



Reaction Kinetics: First and second order reactions-order determination, energy of
activation.



Thermodynamics: Heat of vaporization, Partial molar volume, etc.

4. Analytical Chemistry:


Preparation and Standardization of solutions



Calibration of glassware and apparatus,



Assay & % Purity of fine chemicals



Environmental Analysis: Water parameter determination (anionic, cationic, DO,
COD etc.), Soil analysis, PH, alkalinity and acidity, macro nutrients, Air pollution
control apparatus.
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SEMESTER VII
16ICHCE01

IT Tools for Chemist

1 hr./Wk

1 Credit

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to understand:
 Draw and develop chemical reaction mechanism & assemblies.
 Predict and correlate physicochemical & spectral properties and characteristics of chemical /
materials
 Study spatial arrangement of molecules and energy minimization.
 Search & retrieve authenticated scientific reference materials using NLIST, ScienceDirect
and SciFinder.
Unit 1. ChemDraw Ultra Software:
(06 Hrs.)
Introduction of ChemDraw, Chem Sketch, Drawing chemical reaction, Structure drawing
using templates, Structure to name and name to structure, Drawing mechanism of reaction,
Diagram of Distillation Assembly, Chiral Structure Draw. Drawing apparatus used in
laboratory. Reproducing reaction scheme from given research paper.
Introduction of 3D ChemDraw Ultra, export chemical structure from 2D to 3D, run energy
minimization of given molecule, predicting log P value & other physicochemical
parameters for given set of molecules.
Unit 2. NLIST:
(02 Hrs.)
Introduction of NLIST website, available e-resources, access of e-books and research
articles, e-learning through NPTEL
Unit 3. ScienceDirect:
(02 Hrs.)
Introduction to publishing house, various journals formats, various search option, recent
publication, citation index, impact factor, h-index.
Unit 4. SciFinder:
(02 Hrs.)
Introduction, accessing SciFinder, keyword search, reaction search and data mining, patent
search and referencing.
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SEMESTER VII
16IVE01


Value Education

1 hr./Wk

1 Credit

Value Education
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SEMESTER VIII
16ICHCC38

Core 24: Separation Techniques

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
•

Describe Principle, Basic theory, Technique & Applications of Adsorption & Partition
Chromatography, Column Chromatography, Planar Chromatography, Gas Chromatography
and Liquid Chromatography.

•

Discuss Instrumentation, Working and Applications of GC & GC-MS, HPLC & LC-MS.

Unit 1. Adsorption & Partition Chromatography:

(08 Hrs.)

Classification, Definition of terms; Principle, Basic theory, Technique & Applications
Unit 2. Column Chromatography:

(10 Hrs.)

Principle, Basic theory, Technique & Applications of: Column, Ion-exchange and Affinity
chromatography.
Unit 3. Planar Chromatography:

(10 Hrs.)

Principle, Basic theory, Technique & Applications of:
Paper Chromatography: AC, DC, CC, 2D-AC
Thin Layer chromatography: TLC, 2D-TLC & HP-TLC
Unit 4. Gas Chromatography:

(08 Hrs.)

Instrumentation, Working and Applications of GC & GC-MS
Unit 5. Liquid Chromatography:

(12 Hrs.)

Instrumentation, Working and Applications of HPLC & LC-MS.
Band broadening & Column efficiency: Definition of terms, Factors affecting, Plate
theory & Rate theory of chromatography, Limitations of theory.

Reference Books
1. Sethi, P. D. (2013) Sethi HPTLC: High Performance Thin Layer Chromatography:
Quantitative Analysis of Pharmaceutical Formulations 3 Volume Set. New Delhi: CBS
Publishers & Distributors Pvt. Ltd. (ISBN: 9788123922799).
2. Stahl, E. (1969, Second edition) Thin-Layer Chromatography: A Laboratory Handbook. New
Berlin: Springer. (ISBN: 978-3-642-88488-7).
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3. Heftmann, E. (2004, Sixth edition) Fundamentals and applications of chromatography and
related differential migration methods - Part A (Journal of Chromatography Library).
Philadelphia: Elsevier Publishing Company. (ISBN: 0444511075).
4. Skoog, D. A., West D. M., Holler, F. J., Crouch, Stanley R. (2013, Ninth edition)
Fundamentals of Analytical Chemistry. Boston: Cengage Learning. (ISBN: 0495558281).
5. Skoog, D. A., Holler, F. J., Crouch, Stanley R. (2006, Sixth edition) Principles of
Instrumental Analysis. Boston: Cengage Learning. (ISBN: 0495012017).

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Chemistry

Page 15 of 68

SEMESTER VIII
16ICHCC39

Core 25: Stereochemistry

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
• Understand and Describe Fundamental of Stereochemistry.
• Discuss Prochirality and Asymmetric Synthesis.
• Describe Conformational Analysis & Reactivity.
• Describe Stereochemistry of Substitution, Elimination Reactions and addition reactions.
Unit 1. Fundamental of Stereochemistry:

(14 Hrs.)

Chirality, Isomers, Classification of stereoisomerism, Optical isomerism, Conventions for
D, L and R, S- system, Inter-conversion between Fischer and Three-dimensional formulas
with one stereo center, Stereoisomerism for more than one stereogenic unit, Threo &
Erythro, Geometrical isomerism, Cis/Trans, E-Z isomerism resulting from double bonds,
Oximes, Racemic mixtures and Racemization, Resolution of racemic mixtures, Optical
purity & Enantiomeric excess, Formation of diasteromers, Stereoselective and
stereospecific reactions, Stereoisomerism without a stereogenic carbon (axial chirality),
Planar chirality, Helicity and Molecular stereoisomerism.
Unit 2. Prochirality and Asymmetric Synthesis:

(06 Hrs.)

Introduction, Homotopic & Heterotopic ligands and faces, Enantiotopic ligands & faces,
Asymmetric synthesis.
Unit 3. Conformational Analysis & Reactivity:

(12 Hrs.)

Restricted rotation around single bonds-confirmations of ethane & butane, Origin of
conformational energy, Conformations

and chemical reactivity of acyclic system,

Cycloalkane ring other than cyclohexane, Conformations of substituted cyclohexane,
Stereoisomerism in di-substituted cyclohexane, Effect of confirmations on reactivity-cyclic
system, Conformation of heterocycles, Conformation of sugars (Fisher, haworth and chair),
Epimers, Anomers, Epimerization and Anomeric effect.

Unit 4. Stereochemistry of Substitution & Elimination Reactions:

(08 Hrs.)

 Aliphatic Nucleophilic Substitution Reactions: Introduction, stereochemistry of SN1 &
SN2 reaction mechanism, The SNi mechanism, Mixed SN1 & SN2 reaction, ambient
nucleophile, Regioselectivity, Neighboring group participation.
 Stereochemistry of Elimination Reactions: Introduction, Mechanism E1, E2 and E1cB,
Stereochemistry of E2-anti-ellimination reaction, E2-syn-elimination, Orientation of the
double bond, Pyrolytic elimination.
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Unit 5. Stereochemistry of Addition Reactions to Carbon-Hetero multiple bonds:
(08 Hrs.)

Introduction, Stereo chemical aspects of addition to carbonyl compounds, Stereochemistry
of metal hydride reduction, Cannizzaro reaction, Meerwein-Ponndorf reduction, Addition
of organometallic compounds, Conjugate addition of organocopper reagents.
Reference Books
1. Kalsi, P. S. (2012, Fourth edition) Organic Reactions Stereochemistry and Mechanism
(Through Solved Problems). New Delhi: New Age International (P) Limited. (ISBN:
9788122417661).
2. Kalsi, P. S. (2011, Seventh edition) Stereochemistry Confirmation and Mechanism. New
Delhi: New Age International (P) Limited. (ISBN: 81-224-2356-6).
3. Finar, I. L. (1989, Fifth edition) Organic Chemistry: Vol -2: Stereochemistry and the
Chemistry of Natural Products. Harlow: Longman. (ISBN: 0-582-05916-X).
4. Nasipuri, D. (2011, Third edition) Stereochemistry of Organic Compounds: Principles and
Applications. New Delhi: New Age International (P) Limited. (ISBN: 978-81-224-3029-5).
5. Clayden Jonathan; Greeves Nick, Warren Stuart (2012, Second edition) Organic Chemistry.
Oxford: Oxford University Press (ISBN: 0199270295).
6. Eliel, Ernest L., Wilen, Samuel H. (1994) Stereochemistry of Organic Compounds.
Hoboken: Wiley-Blackwell (ISBN: 0471016705).
7. Nogradi, M. (2008, Second revised and updated edition) Stereoselective synthesis: A
practical approach. Weinheim: Wiley VCH. (ISBN: 978-3-527-61568-1).
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SEMESTER VIII
16ICHCC40

Core 26: Interpretative Molecular
Spectroscopy
(Self Study Course)

1 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
• Understand, discuss and describe Interpretation and case study of UV spectrum, IR spectrum,
Mass spectrum, PMR & CMR of organic compounds (single or mixed).
 Interpretation and case study (characteristic absorption, Simple chromophoric groups,
conjugated and aromatic systems, effect of acid and base) of UV spectrum of organic
compounds.
 Interpretation and case study (characteristic frequency, functional group identification) of
IR spectrum of organic compounds.
 Interpretation and case study (base peak, molecular ion peak, isotopic abundance,
rearrangement) of Mass spectrum of organic compounds.
 Interpretation and case study (characteristic chemical shift, spin-spin coupling,
exchangeable proton, cis-trans isomer, o/m/p substitution pattern, saturated & unsaturated
system) of NMR spectrum (PMR & CMR) of organic compounds.
 Mixed Examples: Structure determination using combination of UV, IR, Mass & NMR
spectroscopy.

Reference Books
1. Martin, M. L., Delpuech, J. J. and Martin, G. J. (1980) Martin *Practical* Nmr
Spectroscopy. Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 0471258652).
2. Silverstein, Robert M., Webster, Francis X., Kiemle, David J., Bryce, David L. (2014, Eighth
edition) Spectrometric identification of Organic Compounds. Weinheim: John Wiley & Sons
Ltd. (ISBN: 978-0-470-91401-4).
3. Abraham, R. J., Fisher, J. and Loftus, P. (1988) Introduction to NMR Spectroscopy.
Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 0471918946).
4. Dyer, J. R. (1965) Application of absorption Spectroscopy of Organic Compounds. Upper
Saddle River: Prentice Hall.
5. Williams, D. H., Fleming, I. (2007, Sixth edition) Spectroscopic Methods in Organic
Chemistry. New Delhi: Tata McGraw-Hill. (ISBN: 007711812X).
6. Kalsi, P. S. (2006, Sixth edition) Spectroscopy of Organic Compounds. New Delhi: New Age
International Pvt. Ltd. (ISBN: 8122415431).
7. Breitmaier E. (2002, Third edition) Structure elucidation by NMR in Organic Chemistry-A
Practical approach. Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 978-0-470-85007-7).
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SEMESTER VIII
16ICHCC41

Core 27: Modern Analytical
Techniques

4 hrs./Wk

4 Credits

Objectives:
To enable the students to
• Describe Types of Analytical techniques, Overview of spectroscopic methods.
• Understand Principle & Theory of Infrared absorption spectrometry, Instrumentation and
Interpretation of IR spectra.
• Describe Introduction, Principle, Theory and components of mass spectrometers and
Applications of Mass spectrometry.
• Discuss Atomic emission spectroscopy, 1H NMR (PNR), 13C NMR, Polarimetry and
Spectropolarimetry.
Unit 1. Introduction to Spectroscopic Techniques:

(10 Hrs.)

Types of Analytical techniques, Introduction of Instrumental methods and its classification,
Overview of spectroscopic methods based on wave length regions of Electromagnetic
radiation, Properties of Electromagnetic radiation.
Infrared Spectroscopy: Introduction to IR and FTIR, Principle & Theory of Infrared
absorption

spectrometry,

Infrared

sources

and

transducers,

Sample

handling,

Instrumentation, Interpretation of IR spectra, Applications and limitations of IR
spectroscopy.
Unit 2. Mass Spectroscopy:

(10 Hrs.)

Introduction, Principle, Theory and components of mass spectrometers, Different ionization
and detection techniques, recording and resolution of mass spectrometer, Types of ions
produced in mass spectrometer, Interpretation of Mass spectra of selected compounds /API,
Applications of Mass spectrometry, Introduction to ICP-MS.
Unit 3. Emission Spectroscopy:

(08 Hrs.)

Atomic emission spectroscopy, Principle, theory and Instrumentation, Atomization
techniques, Flame atomizer, Electro thermal atomizer and Inductively coupled plasma
atomizer (ICPA).
Flame emission spectroscopy: Principle, Instrumentation and applications. Fluorimetry:
Principle, Instrumentation and applications.

Unit 4. Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy:

(10 Hrs.)

Introduction, NMR active nuclei, Basic Theory, NMR Spectrometer, internal Standard &
solvent
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1

H NMR (PNR): Principle, Chemical shift, Magnetic anisotropy, spin-spin coupling

(multiplicity), applications & problems of Nuclear magnetic resonance spectroscopy.
13

C NMR: Introduction, Principle, Chemical shift, Application and Problems of

13

C –

NMR, Introduction to 2D NMR.
Structure Elucidation: Structure determination and distinction of various isomeric
compounds through spectroscopic techniques (UV, IR, Mass & NMR).
Unit 5. Polarimetry and Spectropolarimetry:

(10 Hrs.)

Introduction, Polarized light, Optical activity, Specific rotation measurement of rotatory
power, Optical rotatory dispersion and circulardichroism, Instrumentation and applications,
Saccharimetry.
Reference Books
1. Martin, M. L., Delpuech, J. J. and Martin, G. J. (1980) Martin *Practical* Nmr
Spectroscopy. Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 0471258652).
2. Silverstein, Robert M., Webster, Francis X., Kiemle, David J., Bryce, David L. (2014, Eighth
edition) Spectrometric identification of Organic Compounds. Weinheim: John Wiley & Sons
Ltd. (ISBN: 978-0-470-91401-4).
3. Abraham, R. J., Fisher, J. and Loftus, P. (1988) Introduction to NMR Spectroscopy.
Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 0471918946).
4. Dyer, J. R. (1965) Application of absorption Spectroscopy of Organic Compounds. Upper
Saddle River: Prentice Hall.
5. Williams, D. H., Fleming, I. (2007, Sixth edition) Spectroscopic Methods in Organic
Chemistry. New Delhi: Tata McGraw-Hill. (ISBN: 007711812X).
6. Kalsi, P. S. (2006, Sixth edition) Spectroscopy of Organic Compounds. New Delhi: New Age
International Pvt. Ltd. (ISBN: 8122415431).
7. Breitmaier E. (2002, Third edition) Structure elucidation by NMR in Organic Chemistry-A
Practical approach. Weinheim: John Wiley & Sons Ltd. (ISBN: 978-0-470-85007-7).
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SEMESTER VIII
Common
code

Generic elective-3
(Choice from a pool)

2 hrs./Wk
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SEMESTER VIII

16ICHCC42

Core Practical -20:
Separation Techniques and
Stereochemistry, Modern Analytical
Techniques practical & Viva Voce

12 hrs./Wk

5 Credits

Objectives:
To enable the students to
• Demonstrate Ternary Mixture Separation & Qualitative Analysis of each component from
Organic Mixtures.
• Perform Polarimetric analysis of Racemic mixture and determination of enantiomeric excess.
• Understand techniques of separation using HPLC and GC-Mass spectrometer.
1.

Organic Mixture Separation Techniques:


2.

Ternary Mixture Separation & Qualitative Analysis of each component

Stereo Chemistry:


Polarimetry: Specific and molecular rotation, % composition of optically active
compounds, Racemic mixture, determination of enantiomeric excess, optical activity
of Enantiomer, Diastereomer.

3.

4.

Separation Techniques Demonstrative Practical:


HPLC analysis of Active Pharmaceutical Ingredients



GC-Mass spectral study of selected APIs/intermediates

Modern Analytical Techniques


UV-VIZ. Spectroscopy: scanning, shifts, transitions, linearity.



IR Spectroscopy: spectral study of selected APIs
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SEMESTER VIII
16ICHCE02

Scientific Writing (Research)

1 hrs./Wk

1 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Learn searching & retrieving scientific literature and patent search using E-resources.
 Understand and write different international scientific publications (research article, review,
proposal, patent and book)
 Prepare & present scientific article / proposal.
Unit 1. Literature search & retrieval: scientific peer reviewed research articles, review, patent etc.
(02 Hrs.)
Unit 2. Full article, letters, note, communication, mini review and review with case study.
(02 Hrs.)
Unit 3. Writing Research article & Review article preparation (Introduction, Objectives,
Methodology, Result & discussion, Chemistry, Experimental section, Acknowledgement &
References)

(04 Hrs.)

Unit 4. Research Proposal for given topic (Introduction, Objectives, Chemistry, Methodology, Plan
of Work, Resources required, References) & IP.

(04 Hrs.)

Unit 5. Presentation (ppt) of recent research paper (full article, letters or review) published in the
chemistry journals.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Core 28: Organic Reactions,
16ICHOC01
4 hrs./Wk
4 Credits
Rearrangements & Reagents
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand concept and types of reaction mechanism draw arrow notation, categorize bond
cleavages,
 Determine the stability of reactive intermediates applying concepts of inductive, resonance &
mesomeric effect.
 Write Principle, describe plausible reaction mechanism and list applications of various
organic named reactions.
 Understand concept of molecular rearrangement and Describe plausible reaction mechanism
mentioning its applications in organic synthesis.
 Understand preparation, chemical and physical properties and applications of reagents useful
in organic transformations
 Identify suitable starting material, reagent and reaction condition or product for given organic
transformations.
Unit 1. Reaction based on Reactive Intermediates-1:
(8 Hrs.)
Principal, mechanism and applications:
 Carbocation: Beckmann, Pinacol-pinacolone, Demjanov Rearrangement, Benzilic acid
rearrangement
 Carbanion: Aldol condensation, Perkin reaction, Dieckmann Condensation, Michael
addition, Grignard reaction
 Free radical: Sandmeyer, Wurtz-Fittig, Hunsdiecker reaction,
Unit 2. Reaction based on Reactive Intermediates-2:
(10 Hrs.)
Principal, mechanism and applications:
 Carbene: Wolf rearrangements, Riemer-Tiemann reaction
 Nitrene: Hoffmann, Curtius, Schmidt Rearrangement
 Ylides, Enamines and Dithioketene acetal: Wittig, Stork enamine, Junjappa-Ila
reaction
 Homologation: Arndt-Eistert, Corey-Fuchs alkyne synthesis
Unit 3. Reaction based on Cyclization:
(10 Hrs.)
Principal, mechanism and applications:
 Carbocylic formation: Robinson annulation, Danishefsky's diene cycloaddition
 Heterocyclic formation: Fischer indole, Hantzsch dihydropyridine, Knorr pyrrole, Von
Pechman reaction.
 Pericylic and metathesis: Diels alder cycloaddition, Hetero Diels alder, Aza-Cope
rearrangement, Claisen rearrangement, alkene and alkyne metathesis.
Unit 4. Multicomponent & Cross coupling Reactions:
(10 Hrs.)
Principal, mechanism and applications:
 Multicomponent reaction: Ugi, Biginelli, Mannich reaction
 Pd-catalyzed cross coupling reaction: Suzuki, Sonogashira, Heck, Negashi, Kumada,
Stille, Buchwald-Hartwig reaction
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Unit 5. Important Reagents:
(10 Hrs.)
Structure, properties, synthesis and applications:
(1) DDQ, (2) Dicyclohexylcarbodimide (DCC), (3) Diethyl azodicarboxylate (DEAD), (4)
Lithium diisopropylamide (LDA), (5) LiAlH4 (LAH) (6) m-Chloroperbenzoic acid
(MCPBA), (7) N-Bromosuccinimide (NBS), (8) Triphenylphosphene (TPP), (9) Aluminium
isopropoxide (Al(O-i-Pr)3), (10) n-Butyllithium (n-BuLi), (11) Osmium Tetroxide (OsO4),
(12) TBAB (Quaternary Ammonium salt).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reference Books
Ahluwalia, V. K. (2011, Fourth edition) Organic Reaction Mechanism. New Delhi: Narosa
(ISBN: 978-81-8487-115-9).
László Kürtip; Barbara Czakó (2004, First edition) Strategic Applications of Named Reaction
in Organic Synthesis. Philadelphia: Elsevier Publishing company (ISBN: 9780124297852).
Organic Chemistry (VI edition) - R.T Morrison- Boyd. Prentice Hall of India (2003)
Organic Chemistry- (V edition) - John McMurry), Asian Book Pvt Ltd, New Delhi
Advanced organic chemistry (IV edition) - Jerry March
A text book of Organic Chemistry, - Raj K. Bansal, New Age Inrternational (P) Ltd. 4th
Edition 2003
Organic Chemistry, T.W. Graham Solomon, Craig B. Fryble, Low Price 8th Edition, John
Wiley & Sons, Inc.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Core 29: Fundamentals of Medicinal
16ICHOC02
4 hrs./Wk
4 Credits
Chemistry
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand and describe process of drug discovery and development in medicinal chemistry
 Illustrate pharmakokinetics and pharmacodynamic profile for drug & write receptor drug
interaction phenomena.
 Predict and describe drug classification, mechanism of action of drugs, adverse effects,
therapeutic uses, structure activity relationship (SAR) and synthetic procedures their off.
Unit 1. Drugs discovery
(10 Hrs.)
History and development of medicinal chemistry, drugs and their important, drug
discovery, lead discovery, lead discovery from natural sources, lead discovery through
random screening, nonrandom (or targeted or focused) screening, drug metabolism studies,
clinical observations, rational approaches to lead discovery.
Unit 2. Lead Modification: Drug Design and Development
(12 Hrs.)
Identification of the Active Part: the pharmacophore, functional group modification.
structure–activity relationships, privileged structures and drug-like molecules. Structure
modifications to increase potency and the therapeutic index: Homologation, chain
branching, ring-chain transformations, bioisosterism.
Clinical Studies: Phase 1, 2, & 3 clinical trials, evaluations, post clinical trials, filing of
NDA.
QSAR: Introduction to quantitative structure–activity relationships (QSARs), lipophilicity,
partition coefficients (P), lipophilic substitution constants (p), electronic effects, The
Hammett constant (s), steric effects, The Taft steric parameter (Es), molar refractivity
(MR), other parameters. Hansch analysis, Craig plots, The Topliss decision tree.
Unit 3. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics:
(12 Hrs.)
Introduction, route of drug absorption, distributions of the drug and factor affecting.
Receptors and Drug action: Types of receptors, theories of drug-receptor interactions,
biotransformation of the drug, phase I & II reactions. Concept of drug excretion, study of
LD50, ED50, MIC and EC50, GI50 etc.
Unit 4. Prodrug
(08 Hrs.)
Concept, structure and classification of prodrug, Use of Prodrugs: masking taste or odour,
minimizing pain at site of injection, alteration of drug solubility, overcome absorption
problems, prevention of pre-systemic metabolism, longer duration of action diminish local
and systemic toxicity.
Unit 5. Combinatorial Chemistry:
(06 Hrs.)
The principle and design of combinatorial chemistry, pool and split method for peptide
synthesis, parallel synthesis, Furka’s mix and split technique, Solid support method.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reference Books
Introduction to Medicinal Chemistry, A. Gringuage, Wiley-VCH.
Wilson and Gisvold’s Text Book of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, Ed
Robert F. Dorge.
An Introduction to Drug Design, S. S. Pandey and J.R. Dimmock, New Age International.
Burger’s Medicinal Chemistry and Drug Discovery, Sixth Edition, Ed.M.E.vWolff, John
Wiley.
Goodman and Gilman’s Pharmacological Basis of Therapeutics, McGraw-Hill.
The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action, R. B. Silverman, Academic Press.
Strategies for Organic Drug Synthesis and Design, D. Lednicer, John Wiley. Pharmaceutical
Substances., Kleemann, Vol-I & II., Fourth edition., Thieme
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Core 30: Chemistry of Natural
16ICHOC03
4 hrs./Wk
4 Credits
Products
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to understand:
 Importance and classification of steroid, constitution of important steroid & hormones,
chemistry of selected steroid and hormones.
 Classification synthesis and importance of selected vitamins & alkaloids.
 Structure & function of amino acids, automated peptide synthesis.
 Importance and synthesis of DNA building blocks; purines, pyrimidines & nucleic acid.
 Occurrence, pharmaceutical activity and total synthesis selected natural products.
Unit 1. Steroids:
(10 Hrs.)
Introduction, classification of sterol, Constitution of cholesterol,
 Bile acid: Introduction, Synthesis of 5α- and 5β-Cholanic acid,
 Steroid Hormones: Introduction, type, synthesis of Androsterone, Testosterone,
Oestrone, Oestradiol, Oestriol, Progesterone.
 Adrenocortical hormones: Introduction, synthesis of Aldosterone.
Unit 2. Vitamins:
(09 Hrs.)
Introduction, classification and importance including hyper/hypo diseases. Synthesis of
Vitamin A, B (folic acid, niacin, pantothenic acid, riboflavin-B2, pyridoxine-B6), C and E
(alpha and beta tocopherols and tocotrienols)
Unit 3. Alkaloids:
(10 Hrs.)
Introduction, definition, classification, extraction and phytochemical test
Synthesis and importance of following alkaloids:
 Phenanthrene group: Morphine, Heroin, Codeine
 Indole group: Reserpine
 Quinoline group: Quinine
 Pyridine groups: Ricinine
 Pyrolidine group: Nicotine
 Tropane alkaloids: Atropine, Cocaine
 Phenylethylamine: Adrenaline
Unit 4. Purines, Pyrimidine and Nucleic acids:
(10 Hrs.)
Introduction, importance and synthesis of:
 Purines bases: Uric acid, Purine, Adenine, Guanine
 Xanthine bases: Xanthine, Hypoxanthine, Caffeine, Theobromine, Theophylline
 Pyrimidines: Uracil, Thymine and Cytosine
Nucleic acids: Introduction, structure of nucleic acid, structure difference
between DNA & RNA. Synthesis of Nucleosides and Nucleotides
Unit 5. Total Synthesis of Selected Natural Products:
(09 Hrs.)
Pharmaceutical Activity and Occurrence thereof: 7-Methylomuralide, Agelastatin A, ()Bursehemin, Carpanone, Chelidonine, Fulvoplumierin, Griseofulvin, Janoxepin, Luotonin
A, (-)Mersicarpine, Taxol, (+)Vinblastine.
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1.
2.
3.

4.
5.
6.

Reference Books
Finar, I.L. (1989, Fifth edition) Organic Chemistry: Vol -2: Stereochemistry and the
Chemistry of Natural Products. Harlow: Longman. (ISBN: 0-582-05916-X).
Mann, J.; Harborne, J.; Davidson R. S. (1994) Natural Products: Their Chemistry and
Biological Significance. Harlow: Longman Publishing Group. (ISBN: 0470200022).
Hostettmann, Kurt; Gupta, M. P.; Marston A. (1994) Chemistry, Biological &
Pharmacological properties of medicinal plants from the Americas. Newark: Harwood
Academic Publishers. (ISBN: 9057023970).
Norman, R. O. C.; Coxon, J. M. (1993, Third edition) Principles of organic synthesis. New
Delhi: CBS Publishers & Distributors. (ISBN: 0748761624).
Carey, F. A.; Sundberg, R. J. (2010, Fifth edition) Advanced Organic Chemistry Part B:
Reactions and Synthesis. Berlin: Springer. (ISBN: 0387683542).
Nogradi, M. (2008, Second revised and updated edition) Stereoselective synthesis: A
practical approach. Weinheim: Wiley VCH. (ISBN: 978-3-527-61568-1).
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHOC04


Core 31: Computer Based Test

-

1 Credits

An objective computer based test covering syllabus of SEM-I to III.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE – Core -3: Polymer & Composite
16ICHDC13
4 hrs./Wk
4 Credits
Materials
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to understand:

Discuss various reactions of polymers.

Describe the different methods of moulding used for polymer.

Elaborate processing technology for plastic, rubber and composites.
Unit 1. Introduction to polymer reactions:
(08 Hrs.)
Hydrolysis, acidolysis, aminolysis, hydrogenation, addition and substitution reaction,
reaction of various specific groups, cyclization reaction, cross linking reaction, reactions
leading to graft and block copolymers, miscellaneous reactions
Unit 2. Polymer processing techniques:
(12 Hrs.)
Introduction, plastic, elastomers fibers, compounding.
Processing techniques: (1) calendaring (2) die-casting (3) rotational casting (4) film casting
(5) injection moulding (6) compression moulding (7) blow moulding (8) extrusion
moulding (9) thermo forming (10) foaming, reinforced plastic. Reinforced plastic,
reinforcing techniques: (1) hand lay - up (2) filament - winding (3) spray -up techniques.
Other techniques: fiber spinning.
Unit 3. Plastics materials and processing technology:
(10 Hrs.)
Introduction, plastic polymer from linear low density poly ethylene, poly propylene,
acrylic plastics, poly vinyl acetate, poly vinyl chloride, coumarone indene resins, poly
acetate and polyether, poly imides, poly carbonates, epoxy resins, cellulose plastics,
phenolic resins, amino resins, silicones, additives for plastics.
Unit 4. Rubbers materials and processing technology:
(10 Hrs.)
Introduction, natural rubber, synthetic rubber, thermo plastic elastomers, rubber
compounding and processing technology, sulfur vulcanization, non -sulfur vulcanization,
assessment of processability and state of cure, hard rubber, ebonite, latex technology, some
major rubber products.
Unit 5. Composite materials:
(08 Hrs.)
Introduction and history, types of composites, physical properties of composite materials,
testing of composite, example of composites. Application of composite: aircraft/military,
transport, civil infrastructure, construction, consumer, corrosion resistance equipment,
aerospace, electronic, marine, automobile and other application.
Reference Books
1. Textbook of polymer science-third edition by Fred.W. Billmeyer Jr., a Willey Inter-science
publications, ISBN-9971-51-141-X.
2. Polymer Science by V. R. Govariker, New age international publisher, ISBN:978-0-85226307-5.
3. Polymer science and technology of plastics and rubbers by Premamoy Ghosh, Tata McGrawHill publishing company ltd ISBN: 0-07-451648-5.
4. Composite material handbook-department of defence handbook.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE – Core -3: Industrial
16ICHDC14
4 hrs./Wk
4 Credits
Formulations
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Describe the types and excipient of the tablet & Capsules.
 Discuss about various sterile dosage forms.
 Account of cosmetic products.
 Classify and understand formulations of agricultural formulations.
Unit 1. Solid Dosage Forms:
(12 Hrs.)
 Tablet (a) Definition, Advantages and disadvantages, Introduction to types of tablets,
formulation of different types of tablets; excipients, granulation techniques, Directly
compressible excipients, machinery for large scale granulation and compression,
physics of tablet making, compression and compaction, In process controls, processing
problems and remedies,
(b) Evaluation (Pharmacopoeial and nonpharmacopoeial test) and equipments. The
Brief outline on manufacturing method and evaluation of mouth dissolving tablets,
buccal tablets, floating tablets, tablets of colon drug delivery, matrix tablets.
(c) Coating of Tablets: Objectives, types of coating, film forming materials,
formulations of coating solution, equipments for coating, coating process, evaluation of
coated tablets, coating defects, specialized coating processes.
(d) Pharmaceutical Tablet Compression Tooling: Terminology, tablet design,
specification and information required, use and care of the tooling, problem solving.
 Capsules Hard Capsules: Definitions, advantages, disadvantages, Ideal requirements,
Production of Hard capsules (Gelatin and nongelatin e.g. vegetable), Capsule storage,
size of capsules, formulation and methods of capsule filling, problems and remedies,
quality control, climatic control in capsule department, I.P capsules. Soft Gelatin
Capsules: Formulation of shell and capsule coat, quality control with special emphasis
on current dissolution testing.
Unit 2. Sterile Dosage Forms:
(12 Hrs.)
 Definitions, Advantages, Disadvantages, Ideal requirements and Formulation of sterile
dosage forms, Water for injection-Preparation and quality control, Design and
requirements for production area-Aseptic techniques, sources of contamination and
methods of prevention, design of aseptic area, laminar flow benches, services and
maintenance, containers and closures, methods of filling including form fill and seal
technology. Evaluation of sterile dosage forms, Parenteral suspensions, Prefilled
syringes, Parenteral nutrients, Freeze dried products, Nanosuspensions etc, I.P.
Products. Ophthalmic preparations: Requirements, formulations, methods of
preparations, containers and evaluation. I.P. Products
Unit 3. Liquid and Semisolid Dosage Forms:
(10 Hrs.)
 Liquid dosage forms: Introduction, advantages and disadvantages, types of additives
used-vehicles, stabilizers, preservatives, suspending agents, emulsifying agents,
solubilizers, colors, flavors etc; manufacturing, packaging and evaluation of clear
liquids, suspensions and emulsions ( including microemulsion and multiple emulsion)
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and brief outline of other liquid products such as extracts, tincture, infusion etc., I.P.
Products.
 Semisolid dosage forms:
Definition, Advantages and disadvantages, types,
mechanisms of drug penetration through skin, factors influencing penetration, semisolid
bases, their selection and ideal requirements of bases. General formulation of
semisolids, clear gels, suppositories; Manufacturing procedure, evaluation and
packaging. I.P. products.
Unit 4. Cosmeticology and Cosmetic Preparations:
(08 Hrs.)
 Fundamentals of cosmetic science, structure and functions of skin and hair,
formulation, preparation and packaging of cosmetics for skin -Sunscreen, moisturizers,
cold cream, and vanishing cream, hair -Shampoo and conditioners, dentifrice-powders,
gels, paste and manicure preparations like-nail polish, lipsticks, eye lashes, brief
introduction to cosmeceuticals, baby care products, shaving cream, hygienic products
Unit 5. Agricultural Formulations:
(06 Hrs.)
 Brief review on requirements of Agricultural formulations, Advantages and
disadvantages of it Classification of Agricultural formulations, synthetic preparation
and formulation of agrochemical products including pesticides, Herbicides, Weedicides
and fertilizers.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

References Books
The Theory and Practice of Industrial Pharmacy by L Lachman, H Lieberman and J Kanig.
Gennaro, Alfonso R., Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Vol-I & II,
Lippincott Williams & Wilkins, New York
Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems by Ansel & others.
Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design by Michael E. Aulton
Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse systems: Vol.1, Vol. 2 and Vol.3, Ed. by Lieberman,
Leon Lachman and Joseph B. Schwartz, Marcel Dekker Inc., New York.
Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medication: Vol.1, Vol. 2 and Vol.3, Ed. by
Lieberman, Leon Lachman and Joseph B. Schwartz, Marcel Dekker Inc., New York
GMP for Pharmaceuticals by S. H. Willig and J. R. Storker.
Cosmetics by Poucher
Latest editions of IP, BP, USP.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Core Practical-21:
16ICHOC05
9 hrs./Wk
3 Credits
Organic Preparations & Viva Voce



Synthesis of privileged scaffolds using Conventional & Green synthetic methods: Single
/ Multi-step synthesis of organic compounds, TLC monitoring & spectral study.
Green methods such as Microwave / Mortar pastel / Ionic Liquid / Water mediated / Solid
support.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE –Core -3 Practical:
16ICHDC15 Polymer & Composite Materials & Viva
2 hrs./Wk
1 Credits
Voce


Practicals of Polymer & Composite Materials
 Preparation of various polymers
 Preparation of various composites
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE –Core -3 Practical:
Industrial Formulation Development &
16ICHDC16
2 hrs./Wk
1 Credits
Viva Voce
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Prepare tablets, capsules, syrup and their evaluation
 Plan & perform synthesis of privilege scaffolds, pharmaceutically important molecules using
green chemistry approach.
Industrial Formulation Development Practical
1)
Preparation and evaluation of effervescent tablet, Ferrous sulphate tablet,
Paracetamol tablet.
2)
Preparation and evaluation of tablets employing direct compression, wet
granulation, dry granulation (slugging), compression coating.
3)
Filling of powder/ granules/ pellets in hard gelatin capsule and its
evaluation.
4)
Preparation and evaluation of face powder, lipstick, cold cream, vanishing
cream, tooth paste/ tooth powder.
5)
Formulation and evaluation of syrup, emulsion (o/w, w/o), turpentine
liniment, calamine lotion.
6)
Formulation and evaluation of milk of magnesia/aluminum hydroxide gel
antacid suspension.
7)
Formulation and evaluation of dry suspension.
8)
Formulation and evaluation of Diclofenac sodium gel.
9)
Formulation and evaluation of eye drops.
10)
Formulation and evaluation of Metronidazole infusion.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Dissertation
2 hrs./Wk
Dissertation
40% of the students (on the basis of Merit/Test/Interview) admitted for the specialized course
will undertake a research Project (Dissertation) in a group of 2-4 on full-time basis during
semester-IX & X. The candidates will be given the option of selecting a research problem in
a preferred area that falls within the disciplines of courses undertaken.
At the end of the semester the candidates are required to present their results in the form of a
Project thesis/Report & oral presentation.
The evaluation (Presentation & Viva) of the Project work will be carried out during practical
examination of Sem-X.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHCE03

Pilot Plant Operation

1 hrs./Wk

1 Credits

Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Calibrate and operate various components of glass pilot plant
 Create SOPs for operation, maintenance & safety
 Plan & produce industrial products
 Plan & purify chemicals / solvents
Introduction of Pilot plant (Glass), Operational Procedure and training from the following:
 Components & Its Significance
(02 Hrs.)
 SOP, Maintenance & Safety
(02 Hrs.)
 Pilot scale Synthesis/ Purification/ Separation
(04 Hrs.)
 Various Distillations
(04 Hrs.)
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHOC06
Core 32: Chemistry of Synthetic Drugs
5 hrs./Wk
5 Credits
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand and Describe classification & synthesis of antiancer, anti-infectious,
cardiovascular and metabolic disorder drugs.
 Understand and illustrate classification & synthesis of CNS acting agents, anti-inflammatory
drugs, and anesthetic agents.
Unit 1. Cancer and Infectious Diseases
(10 Hrs.)
Introduction to diseases, classification of anticancer and antiinfectious drugs, synthesis of
the following classes of the drugs:
(1) DNA alkylating agents and Aromatase Inhibitors: Anastrozole, Letrozole,
Estramustine, Cisplatin.
(2) Quinolone Antibiotics: Levofloxacin, Moxifloxacin.
(3) Triazole Antifungals: Itraconazole, Fluconazole.
(4) Non-Nucleoside HIV Reverse Transcriptase Inhibitors: Nevirapine,
Delavirdine Mesylate
(5) Neuraminidase Inhibitors For Influenza: Oseltamivir Phosphate (Tamiflu),
Zanamivir.
Antimycobacterial Drugs
(1) First-Line Drugs: Isoniazid, Ethambutol, Pyrazinamide.
(2) Second-Line Drugs: Fluroquinolones (e.g., ofloxacin, ciprofloxacin).
Unit 2. Cardiovascular and Metabolic Diseases
(12 Hrs.)
Introduction to diseases, classification of drugs acting on Cardiovascular and Metabolic,
synthesis of the following classes of the drugs:
(1) Type 2 Diabetes: Rosiglitazone, Pioglitazone.
(2) Hypertension: Losartan Potassium, Irbesartan, Telmisartan.
(3) Calcium Channel Blockers for Hypertension: Nifedipine,
Amlodipine Besylate.
(4) Second-Generation Hmg-Coa Reductase Inhibitors: Rosuvastatin,
Atorvastatin.
Duretics
(1) Thiazides(Benzothiadiazines): Chlorothiazide, Hydrochlorothiazide
(2) Carbonic-Anhydrase Inhibitors: Acetazolamide, Ethoxzolamide
(3) Miscellaneous Sulphonamide Diuretics: Indapamide
(4) Purine or Xanthine Derivatives: Caffeine
(5) Miscellaneous Diuretics- Triamterene

Unit 3. Central Nervous System Diseases
(08 Hrs.)
Introduction to diseases, classification of drugs acting on Central Nervous System,
synthesis of the following classes of the drugs:
(1) Antidepressant: Venlafaxine, Duloxetine.
(2) Insomnia: Zolpidem, Zaleplon, Indiplon.
(3) Antiepileptic: Gabapentin.
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(4) Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Amphetamine.
Unit 4. Analgesic and Anti-Inflammatory Drugs
(10 Hrs.)
Introduction to diseases, classification of Analgesic and Anti-Inflammatory Drugs,
synthesis of the following classes of the drugs:
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs):
(1) Heteroarylacetic acid analogues: Indomethacin, Sulindac, Tolmetin sodium.
(2) Arylacetic acid analogues: Ibuprofen, Diclofenac sodium.
(3) Arylpropionic acid analogues: Ketoprofen, Indoprofen.
(4) Naphthalene acetic acid analogues: Naproxen.
(5) Salicylic acid analogues: Aspirin, Benorilate.
(6) Pyrazolones and pyrazolodiones: Phenazone (Antipyrine), Phenylbutazone.
Antipyretic analgesics
(1) Aniline and p-Aminophenol Analogues: Paracetamol, Phenacetin.
(2) Quinoline Derivatives: Cinchophen.
(3) The N-Arylanthranilic Acids: Mefenamic Acid, Flufenamic Acid.
Unit 5. Miscellaneous agents
(08 Hrs.)
Introduction to diseases, classification of Anasthetic & Antiparkinsonism, drugs, synthesis
of the following classes of the drugs:
General Anaesthetics:
(1) Inhalation Anaesthetics: Halothane, Chloroform.
(2) Intravenous Anaesthetics: Ketamine Hydrochloride, Propanidid.
(3) Basal Anaesthetics: Tribromoethanol, Paraldehyde.
Local Anasthetic
(1) The Esters: Benzocaine, Procaine Hydrochloride, Cyclomethycaine Sulphate
(2) Piperidine or Tropane Derivatives: -Eucaine, Benzamine Hydrochloride.
(3) The Amides: Lignocaine Hydrochloride, Pyrrocaine Hydrochloride,
Diperodon.
(4) The Quinoline and Iso-quinoline Analogues: Dibucaine Hydrochloride,
Dimethisoquin Hydrochloride.
(5) Miscellaneous Type: Phenacaine Hydrochloride, Pramoxine Hydrochloride.
Antiparkinsonism Agents
(1) Piperidine analogues: Cycrimine hydrochloride,
Trihexyphenidyl hydrochloride
(2) Pyrrolidine analogues: Procyclidine Hydrochloride
(3) Phenothiazine analogues: Ethopropazine Hydrochloride
(4) Miscellaneous drugs: Dopamine, Orphenadrine citrate, Levodopa

1.
2.
3.
4.

Reference Books
The Art of Drug Synthesis by Douglas S. Johnson and Jie Jack Li, John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, ISBN 978-0-471-75215-8.
Synthesis of Essential Drugs by R.S. Vardanyan and V.J. Hruby, Elsevier, ISBN: 978-0-44452166-8.
Medicinal Chemistry by Ashutosh Kar, New Age International (P) Ltd, ISBN : 978-81-2242305-7.
Burger's Medicinal chemistry and drug discovery, Sixth edition by Donald J. Abraham, John
Wiley and Sons, Inc.
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHOC07
Core 33: Heterocyclic Chemistry
4 hrs./Wk
4 Credits
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Establish IUPAC nomenclature for heterocycles
 Predict and describe reactivity of heterocycles
 Illustrate & Plan synthetic methods for various heterocycles
Unit 1. 1. Nomenclature of Heterocyclic compounds.
(12 Hrs.)
2. Heterocyclic Analogues of Cyclopropane and Cyclobutane:
a. Preparation and properties of aziridine, oxirane, thiirane, Azetidine.
b. Preparation of 1,2-diazetidine, 1,2-dioxetane, 1,3-dithietane.
Unit 2. Heterocyclic Analogues of Cyclopentane:
(10 Hrs.)
a. Preparation and properties of pyrrole, furan, thiophene.
b. Preparation and properties of indole, benzofuran, benzothiophene.
c. Preparation of isoindole, indolizine, isatin.
Unit 3. 1. Heterocyclic Analogues of Benzene:
(10 Hrs.)
Preparation and properties of pyridine and pyran.
2. Compounds with Two Heteroatoms in a Six Membered Ring:
Preparation of pyridazine, pyrimidine, pyrazine, thiazine, dioxane, morpholine, phthalazine,
quinazoline, quinaxoline, phenothiazine.
Unit 4. Heterocyclic Analogues of Naphthalene:
(08 Hrs.)
a. Preparation and properties of quinoline, isoquinoline, acridine.
b. Preparation of benzopyran, benzopyran-2-one and benzopyran-4-one.
Unit 5. 1. Compounds with two Heteroatoms in a Five Membered Ring:
(08 Hrs.)
a. Preparation & properties of pyrazole, oxazole, thiazole
b. Preparation of, imidazole, isoxazole, isothiazole.
2. Compounds containing more than Two Heteroatoms:
Preparation of triazole, oxadiazole, thiadiazole, triazenes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reference Books
Heterocyclic Chemistry-R.K. Bansal
An introduction to the chemistry of Heterocyclic compds. - R.H.Acheson
Chemistry of Heterocyclic compounds-J.J. Trivedi
Heterocyclic Chemistry-R.R. Gupta, M.Kumar & V. Gupta, Springer
The chemistry of Heterocycles - T. Eicher & S. Hauptmann
Heterocyclic chemistry - J.A. Joule, K. Mills & G.F. Smith
Comprehensive Heterocyclic chemistry - A. R. Katritzky & C. W. Rees
Heterocyclic chemistry - T. L. Gilchrist
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
Core 34: Dissertation OR Practical: Organic
16ICHOC08
16 hrs./Wk 10 Credits
Synthesis








Dissertation
40% of the students (on the basis of Merit/Test/Interview) admitted for the specialized course
will undertake a research Project (Dissertation) in a group of 2-4 on full-time basis during
semester-III & IV. The candidates will be given the option of selecting a research problem in
a preferred area that falls within the disciplines of courses undertaken.
At the end of the semester the candidates are required to present their results in the form of a
Project thesis/Report & oral presentation.
The evaluation (Presentation & Viva) of the Project work will be carried out during practical
examination of Sem-IV.
Practical
Synthesis of privileged scaffolds using Conventional or Green synthetic methods: Single
/ Multi-step synthesis of organic compounds, TLC monitoring & spectral study.
Green methods such as Microwave / Mortar pastel / Ionic Liquid / Water mediated / Solid
support.
Synthesis of following compounds:
Dyes & intermediate / Drugs & Intermediate / Agrochemicals / Polymer
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE –Core -4: Organic Synthesis –
16ICHDC17
4 hrs./Wk
4 Credits
A Disconnection Approach
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand concept of disconnection, synthon and synthetic equivalents and its application in
disconnection analysis.
 Understand concept of functional group interconversion strategy and its application for the
aromatic compounds.
 Recognize disconnection pattern for dicarbonyl compounds including 1-2,1-3, 1-4, 1-5 and 16 dicarbonyl framework and plan synthesis thereof.
 Design, evaluate and plan disconnection strategy & synthesis of targeted molecules.
Unit 1. A Disconnection Approach:
(10 Hrs.)
Introduction to disconnection, concept of synthon, synthetic equivalent, functional group
inter-conversion, concept and design of synthesis, criteria of good disconnection
Unit 2. One & Two Group Disconnection:
(12 Hrs.)
Disconnection and synthesis of alcohols, olefins, simple ketones, acids and its derivatives,
Disconnections in 1,3-dioxygenated skeletons, preparation of 8-hydroxy carbonyl
compounds, α,β-unsaturated carbonyl compounds, 1,3-dicarbonyls, 1,5-dicarbonyls and use
of Mannich Reaction
Unit 3. Illogical Two Group Disconnections:
(08 Hrs.)
Disconnection and synthesis of 2-hydroxy carbonyl compounds, 1,2-diols, 1,4 and 1,6dicarbonyl compounds.
Unit 4. Disconnection & Synthesis of Acyclic, Cyclic Hetero-Compounds: (08 Hrs.)
Synthesis of ethers, amines, nitrogen and oxygen containing 5 & 6 membered heterocycles
Unit 5. Chemoselectivity & Protecting Groups:
(10 Hrs.)
Introduction, three types of control, Chemoselectivity examples and rules,
Chemoselectivity by (i) Reactivity (ii) Reagent, Examples of Chemoselectivity in
Synthesis. Protection of organic functional groups, protecting reagents and removal of
protecting groups.

1.
2.
3.
4.

Reference Books
Warren, S.; Wyatt, P. (2008, Second edition) Organic Synthesis: The Disconnection
Approach. Weinheim: Wiley. (ISBN: 978-0-470-71236-8).
Warren, S. (1978) Designing Organic Syntheses: A Programmed Introduction to the Synthon
Approach. Weinheim: Wiley. (ISBN: 978-0-471-99612-5).
Carruthers, W.; Coldham, Iain (2004, Fourth Edition) Modern Methods of Organic Synthesis.
Cambridge: Cambridge University Press. (ISBN: 9780521778305).
Fuhrhop, J. -H.; Li, Guangtao; Corey, E. J. (2003, Third completely revised and Enlarged
edition) Organic Synthesis: Concepts and Methods. Weinheim: Wiley VCH. (ISBN: 978-3527-30272-7).
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
DSE –Core -4: Industrial Unit
16ICHDC18
4 hrs./Wk
4 Credits
Operations
Objectives:
To enable the students to
•
Describe Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics and Applications of Halogenation,
Alkylation & Acylation, Oxidation, Hydrogenation & Reduction, Nitration,
Sulphonation and Esterification.
Unit 1. Halogenation:
Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics,
manufacturing
Unit 2. Alkylation & Acylation:
Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics,
manufacturing
Unit 3. Oxidation, Hydrogenation & Reduction:
Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics,
manufacturing
Unit 4. Nitration, Sulphonation:
Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics,
manufacturing
Unit 5. Esterification:
Principle, Reagents, Mechanism, Kinetics,
manufacturing

(08 Hrs.)
Applications involving Industrial Product
(10 Hrs.)
Applications involving Industrial Product
(12 Hrs.)
Applications involving Industrial Product
(10 Hrs.)
Applications involving Industrial Product
(08 Hrs.)
Applications involving Industrial Product

Reference Books
1. Groggins, P. H. (2001, Fifth edition) Unit Processes in organic Synthesis. New Delhi: Tata
McGraw-Hill. (ISBN: 0-07-462143-2).
2. Matar, Sami; Hatch, Levis F. (2001, Second edition) Chemistry of Petrochemicals
Processes. Houston: Gulf Professional Publishing. (ISBN: 0-88415-315-0).
3. Weissermel, K.; Arpe, H. -J. (2008, Fourth edition) Industrial organic Chemistry,
Hoboken: Wiley-VCH. (ISBN: 9783527305780).
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHCE04
Instrumental Training
1 hrs./Wk
1 Credits
Instrumental Hands-on/Demonstrative training of the following:
 UV-Viz.
 IR
 GC-MS
 HPLC
 Flash chromatography
 KaFi Auto Titrator
 Microwave Synthesizer
 Lyophilizer
 H-Cube Mini Hydrogenator
 Radleys Parallel Synthesizer
 Ultrasonic bath
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Core 28: Industrial Formulation
16ICHAC01
4 hrs./Wk
4 Credits
Development
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Describe the types and excipient of the tablet & Capsules.
 Discuss about various sterile dosage forms.
 Account of cosmetic products.
 Classify and understand formulations of agricultural formulations.
Unit 1. Solid Dosage Forms:
(12 Hrs.)
 Tablet (a) Definition, Advantages and disadvantages, Introduction to types of tablets,
formulation of different types of tablets; excipients, granulation techniques, Directly
compressible excipients, machinery for large scale granulation and compression,
physics of tablet making, compression and compaction, In process controls, processing
problems and remedies,
(b) Evaluation (Pharmacopoeial and nonpharmacopoeial test) and equipments. The
Brief outline on manufacturing method and evaluation of mouth dissolving tablets,
buccal tablets, floating tablets, tablets of colon drug delivery, matrix tablets.
(c) Coating of Tablets: Objectives, types of coating, film forming materials,
formulations of coating solution, equipments for coating, coating process, evaluation of
coated tablets, coating defects, specialized coating processes.
(d) Pharmaceutical Tablet Compression Tooling: Terminology, tablet design,
specification and information required, use and care of the tooling, problem solving.
 Capsules Hard Capsules: Definitions, advantages, disadvantages, Ideal requirements,
Production of Hard capsules (Gelatin and nongelatin e.g. vegetable), Capsule storage,
size of capsules, formulation and methods of capsule filling, problems and remedies,
quality control, climatic control in capsule department, I.P capsules. Soft Gelatin
Capsules: Formulation of shell and capsule coat, quality control with special emphasis
on current dissolution testing.
Unit 2. Sterile Dosage Forms:
(12 Hrs.)
 Definitions, Advantages, Disadvantages, Ideal requirements and Formulation of sterile
dosage forms, Water for injection-Preparation and quality control, Design and
requirements for production area-Aseptic techniques, sources of contamination and
methods of prevention, design of aseptic area, laminar flow benches, services and
maintenance, containers and closures, methods of filling including form fill and seal
technology. Evaluation of sterile dosage forms, Parenteral suspensions, Prefilled
syringes, Parenteral nutrients, Freeze dried products, Nanosuspensions etc, I.P.
Products. Ophthalmic preparations: Requirements, formulations, methods of
preparations, containers and evaluation. I.P. Products
Unit 3. Liquid and Semisolid Dosage Forms:
(10 Hrs.)
 Liquid dosage forms: Introduction, advantages and disadvantages, types of additives
used-vehicles, stabilizers, preservatives, suspending agents, emulsifying agents,
solubilizers, colors, flavors etc; manufacturing, packaging and evaluation of clear
liquids, suspensions and emulsions (including microemulsion and multiple emulsion)
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and brief outline of other liquid products such as extracts, tincture, infusion etc., I.P.
Products.
 Semisolid dosage forms:
Definition, Advantages and disadvantages, types,
mechanisms of drug penetration through skin, factors influencing penetration, semisolid
bases, their selection and ideal requirements of bases. General formulation of
semisolids, clear gels, suppositories; Manufacturing procedure, evaluation and
packaging. I.P. products.
Unit 4. Cosmeticology and Cosmetic Preparations:
(08 Hrs.)
 Fundamentals of cosmetic science, structure and functions of skin and hair,
formulation, preparation and packaging of cosmetics for skin -Sunscreen, moisturizers,
cold cream, and vanishing cream, hair -Shampoo and conditioners, dentifrice-powders,
gels, paste and manicure preparations like-nail polish, lipsticks, eye lashes, brief
introduction to cosmeceuticals, baby care products, shaving cream, hygienic products
Unit 5. Agricultural Formulations:
(06 Hrs.)
 Brief review on requirements of Agricultural formulations, Advantages and
disadvantages of it Classification of Agricultural formulations, synthetic preparation
and formulation of agrochemical products including pesticides, Herbicides, Weedicides
and fertilizers.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

References Books
The Theory and Practice of Industrial Pharmacy by L Lachman, H Lieberman and J Kanig.
Gennaro, Alfonso R., Remington: The Science and Practice of Pharmacy, Vol-I & II,
Lippincott Williams & Wilkins, New York
Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems by Ansel & others.
Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design by Michael E. Aulton
Pharmaceutical Dosage Forms: Disperse systems: Vol.1, Vol. 2 and Vol.3, Ed. by Lieberman,
Leon Lachman and Joseph B. Schwartz, Marcel Dekker Inc., New York.
Pharmaceutical Dosage Forms: Parenteral Medication: Vol.1, Vol. 2 and Vol.3, Ed. by
Lieberman, Leon Lachman and Joseph B. Schwartz, Marcel Dekker Inc., New York
GMP for Pharmaceuticals by S. H. Willig and J. R. Storker.
Cosmetics by Poucher
Latest editions of IP, BP, USP.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Core 29: Electro Analytical
16ICHAC02
4 hrs./Wk
4 Credits
Techniques
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand, Explain, and differentiate the instrumentation and applications of Potentiometry,
Coulometry, Voltammetry, Polarometry and Amperometry.
Introduction, principle, Basic scientific theory, instrumentation and applications of following:
Unit 1. Potentiometry
(10 Hrs.)
Unit 2. Coulometry
(10 Hrs.)
Unit 3. Voltammetry
(10 Hrs.)
Unit 4. Polarometry
(10 Hrs.)
Unit 5. Amperometry
(08 Hrs.)

1.
2.
3.
4.
5.

Reference books
Fundamentals of Analytical Chemistry – Skoog, Harcourt College Publishers.
Quantitative chemical analysis – Vogel A. I., Pearson Education.
Text Book of Pharmaceutical Analsys – K. A. Connor, John Willey & Sons, New York.
Quantitative Chemical Analysis – Ayer by Harper & Row, New York.
Instrumental methods of chemical analysis – by B. K. Sharma
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
16ICHAC03
Core 30: Industrial Analysis
4 hrs./Wk
4 Credits
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:

Describe standard methods of analysis for pharmaceutical products.

Discuss various methods of analysis for fertilizers.

Classify insecticide & Pesticides.

Describe various forensic analysis.
Unit 1. Pharmaceutical analysis
(12 Hrs.)
Introduction to Pharmacopeia and Pharmacopeial analysis, Physical tests: Disintegration
tests, Dissolution tests (tablets, capsules). Chemical Tests and Assays: Limit test,
characteristics of limit tests specificity sensitivity, Loss on drying, loss on ignition, limit
test for lead, arsenic, chloride moisture determination by KFR titration method.
Unit 2. Analysis of Fertilizers
(10 Hrs.)
Sampling and sample preparation, analysis of nitrogen, phosphorus and potassium.
Nitrogen: urea nitrogen, total Kjeldahll nitrogen methods, Ammonia nitrogen. Phosphorus:
total phosphorus, available and non-available, alkalimetric ammonium molybdophosphate
method. Potassium: potassium by sodium tetraphenyl borate method.
Unit 3. Pesticides and insecticides analysis
(08 Hrs.)
Introduction and history, classification of pesticides and insecticides, formulation and
analysis of Pesticides and insecticides.
Unit 4. Forensic analysis
(10 Hrs.)
Special features of Forensic analysis, sampling, sample storage, sample dissolution,
classification of poisons, lethal dose, significance of LD50 and LC50. Identification and
Analysis in the suspects: Poisonous elements viz. As, Pb, and Hg. Gun powder Residues,
Poisoning due to cyanide, dioxines & Physiological effects of natural poisons such as
Colchicine, Morphine, Nicotinoids.
Unit 5. Analysis of Selected Materials
(08 Hrs.)
Principles of estimation of biological fluids. Estimation of hemoglobin, cholesterol and
blood sugar (clinical and enzyme assays). Analysis of Alcoholic Beverages. Determination
of quality parameters such as original extract, alcohol, extract, CO2, O2, pH value,
carbohydrate.
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References Books
1. Vogel’s textbook of quantitative inorganic analysis, L.Barrt et al ELBS.
2. Official method of analysis, 11th Edition (1970), W. Horwitz (Editor) Association of official
analytical chemist, Washington DC..
3. Indian, British and U.S. pharmacopeia.
4. The chemistry of Process development & in fine chemicals & Pharmaceuticals
industry.(C.Some S NaraRao) Asian BooKs Pvt. Ltd.
5. D.A. Skoog, D.M. West and F.J.Holler, “Fundamental Analytical Chemistry”,Saunders
College publishing.
6. C.A. Watson, “Official and Standardized Methods of Analysis”, 3rd Edition.
7. S.M. Khopkar, “Environmental Pollution Analysis”.
8. F.W. Fifield and P.J. Haines, “Environmental Analytical Chemistry”.
9. B.J. Alloway and D.C. Ayres, “Chemical Principles of Environmental Pollution”.
10. Pharmacoepia of India Volume I and II.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ORGANIC CHEMISTRY)
16ICHAC04


Core 31: Computer Based Test

-

1 Credits

An objective computer based test covering syllabus of SEM-I to III.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE –Core -3: Chemistry of Food
16ICHDC19
4 hrs./Wk
4 Credits
Analysis
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Classify enzymes, lipids, proteins and vitamins.
 Describe various methods of activation and inactivation of enzymes.
 Discuss various physical and chemical tests for oils and fats.
 Understand separation, digestion and metabolism of proteins.
 Occurrence, characteristic and reactivity of Pigments and Synthetic Dyes.
Unit 1. Enzymes:
(10 Hrs.)
Introduction – Definition, occurrence, classification and chemical nature Properties of
enzymes – mechanism of action; methods of assay; specificity; effect of temperature, pH
and enzyme-substrate concentrations; activations, inhibition and their kinetics; various
methods of inactivation; enzymes as catalysts; enzymes as proteins; isoenzymes and
coenzymes Important enzymes of foods Enzymes involved in food deterioration,
types/nature of reactions catalyzed and preventive measures Enzymes as aids in food
processing operations – types/nature of reactions catalyzed and economical significance
Biotechnological applications of enzymes.
Unit 2. Lipids:
(10 Hrs.)
Introduction and definition of lipids and their classification Various types of lipids –
Simple, conjugated, phospholipids and their occurrence in foods Various fatty acids
occurring in fats and oils Fatty acid composition and physical and chemical characteristics
of Various fats and oils, Iodine value, saponification value, acid Value, Polenski value,
Reichert-Meissel value of important oils Storage changes in fats and oils, antioxidation,
effect of various metals, Ions, effects of moisture, surface area and antioxidants Refining of
fats and oils; Hydrogenation of vegetable oils. Characteristics tests for various oils.
Determination of adulteration in fats and oils. Various methods used for measurement of
spoilage of fats and fatty foods.
Unit 3. Proteins:
(10 Hrs.)
Chemistry and classification of amino acids and proteins Reaction of amino acids PhysicoChemical properties of protein and their structure Methods of estimation of amino acids and
proteins Chromatographic separation of amino acids and proteins Chemical interactions
involving amino acids and proteins Nature of food proteins – Plant, animal and other
relative merits Digestion, absorption and metabolism of proteins Chemical and biological
evaluation of nutritional quality of proteins.
Unit 4. Vitamins:
(10 Hrs.)
Classification of vitamins, natural sources, effect of factors lilke light, heat, pH, redox
conditions, etc., on their stability Chemistry of vitamins, chemical structure and biological
activity Functions of vitamins as coenzymes and their deficiency diseases Biochemistry of
vitamin binding properties Hypervitaminosis A, role of vitamin D in calcium metabolism,
vitamin C and connective tissue formation Chemical reactions and estimation of vitamins in
foods Principles of microbial assay of vitamins of B-series.
Unit 5. Pigments and Synthetic Dyes:
(08 Hrs.)
Natural pigments, their occurrence and characteristic properties Carotenoids, their structure,
occurrence and importance in food Anthocyanin, flavone, their occurrence in food,
degradation products in food and importance Chlorophyll, their occurrences, characteristic
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properties, degradation during food processing Methods of detection of various natural
pigments – carotenoids, chlorophyll, anthocyanins Permitted synthetic dyes Non-permitted
synthetic dyes used by industries Harmful effects of non-permitted dyes used by industries
Method of detection of permitted and non-permitted dyes.
Reference books
1. Chemical Analysis of Food: Techniques and Applications, 1st Edition by Y Picó; 2012,
Elsevier; ISBN :9780123848635.
2. Food Analysis by S. Suzanne Nielsen; 2010, Springer; ISBN: 978-1-4419-1477-4.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE –Core -3: Environmental &
16ICHDC20
4 hrs./Wk
4 Credits
Green Chemistry
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand energy resources, their alternate resources and energy conservation policies.
 Discuss types & effect of environmental pollution and pollutant.
 Describe the causes, and strategies to minimize Water & Air pollution.
 Understand principles of green chemistry and its application to lower the pollution.
Unit 1. Energy Resources and Conservation
(10 Hrs.)
Renewable and non-renewable energy resources, growing energy need, solar energy, solar
radiation and its spectral characteristics, fossil fuels classification, composition. Physicochemical characteristics and energy content of coal, petroleum and natural gas. Principle of
generation and conservation of conventional and non-conventional energy. Energy from
biomass, anaerobic digestion, energy use pattern and future need projection in different
parts of the world, energy conservation policies.
Unit 2. Environmental Pollution
(10 Hrs.)
Types and major sources of air pollutants, effects of air pollutants on physico-chemical and
biological properties surrounding atmosphere, air born diseases and their effects on health.
Types and major sources of water pollutants, effects of water pollutants on physicochemical and biological properties of water bodies, water born diseases with special
reference to water pollution. Types and major sources of soil pollutants, effects of soil
pollutants on physico-chemical and biological properties of soil. Air, drinking water and
waste water quality standard. Major sources of noise pollution, effects of noise pollution on
health, noise level standard in industrial, commercial, residential and silence zones.
Radioactive and thermal pollution sources and their effects on surrounding environment.
Solid waste disposal and its effects on surrounding environment.
Unit 3. Water Pollution
(10 Hrs.)
Classification of water bodies; physico-chemical and biological properties of fresh water;
water quality standard, major sources of water pollution; physico-chemical and biological
properties of sewage; quality of industrial effluents produced from textile, dairy, leather,
thermal power and chemical industries, changes in water quality due to discharge of city
sewage, changes in water quality due to discharge of industrial effluents from textile, dairy,
leather, thermal power and chemical industries, effects of water pollutants on
phytoplankton productivity; bio-indicators of water pollution. Various stages of treatment
of sewage with special reference to secondary treatments, (activated sludge, oxidation
ponds, trickling filter), advanced waste water treatments, biological treatment of waste
waters, treatment of industrial effluents released from textile, dairy, leather, thermal power
and chemical industries; ozonization of secondary treated waste water; chemical and other
methods for disinfection. Water management strategies, rain water harvesting, recharging
of ground water, use of domestic waste water, recycling of waste water, recycling of
industrial effluent after treatment.
Unit 4. Air Pollution
(10 Hrs.)
Basic principles of air pollution management, ambient concentrations of air pollutants and
trace gases, national environmental policies, implementation of policies and organization of
management agencies, national air monitoring programme, effects of air pollution on
human health, air quality criteria and case study, emergency preparedness, safety planning
and management, vehicular pollution, monitoring and abatement technologies. Air
pollution control equipments, objectives and types of control equipments, efficiency of
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separating devices, control of particulate emission settlers, cyclones, filters, scrubbers and
esps; control of sulphur dioxide from lean and rich waste gases (recovery of sulphur and
sulphuric acid); control of NOx through absorption and other newer methods; control of
vehicular emission (catalytic conversion devices); Indoor air pollution and its control;
Hazardous air pollutants and their management.
Unit 5. Green Chemistry
(08 Hrs.)
Principles of Green Chemistry and its applications, environmentally benign reaction like
strecker synthesis, Reformatsky reaction, Grignard reaction, Dieckmann condensation.
Principles of microwave assisted organic synthesis & Knoevenagel condensation, Biginelli
reaction, Ugi Coupling, Miyaura coupling, Stille coupling & Inorganic catalysts.
Reactions in Ionic liquids: Introduction & classification of ionic liquid, application of
ionic liquid in following reactions: Diels Alder cycloaddition, knoevenagel condensation,
Friedel-crafts alkylation.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reference Book
Robert Ricklefs (2001). The Ecology of Nature. Fifth Edition. W.H. Freeman and
Company.
Singh K.P. and J.S. Singh (1992). Tropical Ecosystems: Ecology and Management. Wiley
Eastern Limited, Lucknow, India.
Smith, R.L. (1996). Ecology and Field Biology, Harper Collins, New York.
Botkin, D.B. and Keller, E.A. 2000. Environment Science: Earth as a living planet. Third
Edition. John Wiley and Sons Inc.
Environment Studies by S. K. Dhameja
Basics of Environment Studies by Rahul Kansal.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Core Practical-22:
Analysis of Industrial Products & Viva
16ICHAC05
10 hrs./Wk
5 Credits
Voce
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Prepare tablets, capsules, syrup and their evaluation
 Plan & perform synthesis of privilege scaffolds, pharmaceutically important molecules using
green chemistry approach.
Industrial Formulation Development Practical
1)
Preparation and evaluation of effervescent tablet, ferrous sulphate tablet,
Paracetamol tablet.
2)
Preparation and evaluation of tablets employing direct compression, wet granulation,
dry granulation (slugging), compression coating.
3)
Filling of powder/ granules/ pellets in hard gelatin capsule and its
evaluation.
4)
Preparation and evaluation of face powder, lipstick, cold cream, vanishing
cream, tooth paste/ tooth powder.
5)
Formulation and evaluation of syrup, emulsion (o/w, w/o), turpentine
liniment, calamine lotion.
6)
Formulation and evaluation of milk of magnesia/aluminum hydroxide gel
antacid suspension.
7)
Formulation and evaluation of dry suspension.
8)
Formulation and evaluation of diclofenac sodium gel.
9)
Formulation and evaluation of eye drops.
10)
Formulation and evaluation of metronidazole infusion.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE-Core -3 Practical:
Chemistry of Food & Drug Analysis &
16ICHDC21
2 hrs./Wk
1 Credits
Viva Voce






Practicals of Chemistry of Food & Drug Analysis.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Determination of aqueous acidity and alcoholic acidity of foods
Saponification value and unsaponifiable matter of fats and oils.
Refractive index, Iodine value, TBA value, Free fatty acids of fats and oils
Determination of protein in foods by Folin-Ciocalteau method
Determination of total and acid insoluble ash
Spectrophotometric determination of reducing and total sugars
Determination of sugar by volumetric method.
Determination of vitamin A by colorimetry
Spectrophotometric determination of carotenes
Determination of vitamin C by volumetric method
Determination of benzoic acid in foods by volumetric method

Industrial Analysis
Electro Analytical estimation of Drugs and related products.
Content determination of chemical and agrochemical products.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE-Core -3 Practical:
Environmental & Green Chemistry &
16ICHDC22
2 hrs./Wk
1 Credits
Viva Voce
 Practicals of Environmental & Green Chemistry.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Dissertation
1 hrs./Wk
Dissertation
40% of the students (on the basis of Merit/Test/Interview) admitted for the specialized course
will undertake a research Project (Dissertation) in a group of 2-4 on full-time basis during
semester-III & IV. The candidates will be given the option of selecting a research problem in
a preferred area that falls within the disciplines of courses undertaken.
 At the end of the semester the candidates are required to present their results in the form
of a Project thesis/Report & oral presentation.
 The evaluation (Presentation & Viva) of the Project work will be carried out during
practical examination of Sem-IV.
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SEMESTER IX (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
16ICHCE03
Pilot Plant Operation
1 hrs./Wk
1 Credits
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Calibrate and operate various components of glass pilot plant
 Create SOPs for operation, maintenance & safety
 Plan & produce industrial products
 Plan & purify chemicals / solvents
Introduction of Pilot plant (Glass), Operational Procedure and training from the following:
 Components & Its Significance
(02 Hrs.)
 SOP, Maintenance & Safety
(02 Hrs.)
 Pilot scale Synthesis/ Purification/ Separation
(04 Hrs.)
 Various Distillations
(04 Hrs.)
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
16ICHAC06
Core 32: Regulatory Affairs & IPR
5 hrs./Wk
5 Credits
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Understand and describe terminology used in patents.
 Describe about various Drug regulatory and accrediting agencies of the world.
 Conclude the requirement of Good Manufacturing & Good Laboratory Practices.
 Illustrate Drug Development & Approval Process.
Unit 1. IPR:
(10 Hrs.)
Types of IP, definition, scope, objectives Patents, types, contents of patent, claims and
types of claims, key terminology used in patents (Application, examiner, prior art, priority,
specifications, provisional and non-provisional applications, claims, applicant, assignee,
inventor, anticipation, obviousness, infringement and invalidation). Patent infringement,
Greening of patent, Polymorphism and Patent
Unit 2. Quality Control and Quality Assurance:
(10 Hrs.)
Introduction, concept and philosophy of Total Quality Management System, GMP, ICH
and ISO 9000, Drug regulatory and accrediting agencies of the world (USFDA, TGA, ICH,
WHO, etc).
Unit 3. Good Manufacturing & Good Laboratory Practices:
(12 Hrs.)
 Personnel: responsibilities, training, hygiene.
 Premises: Location, design, plant layout, construction, maintenance and sanitation,
environmental control, utilities and services like gas, water, maintenance of sterile
areas, control of contamination.
 Equipments: Selection, purchase specifications, maintenance, clean-in-place, sterilizein-place, methods.
 Raw materials: Purchase specifications, maintenance of stores, controls on raw
materials and finished dosage forms.
 Manufacture of and controls on dosage forms: Manufacturing documents, master
formula, batch formula records, standard operating procedures, quality audits of
manufacturing processes and facilities. In process quality controls on various dosage
forms, Packaging and labeling control, line clearance, reconciliation of labels, cartons
and other packaging materials.
 Quality Control Laboratory: good laboratory practices, Responsibilities, routine
controls instruments, regents, sampling plans, standard test procedures, protocols, nonclinical testing, controls on animal house. Data generation and storage, quality control
documents, retention samples, records and audits of quality control facilities. Finished
products release, quality review, quality audits, batch release document.
Unit 4. Drug Development & Approval Process:
(10 Hrs.)
 Drug development stages: target selection, pre-clinical development and clinical
development. New Drug approval process:
a. National drug regulatory requirements, national drug policy, Drugs and Cosmetics
Act and its amendments, Overview of schedules, details of schedule M, Schedule Y.
b. FDA guidelines on IND, new drug approvals (NDA), ANDA approvals.
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Unit 5. International Regulatory Agencies:
(06 Hrs.)
 Brief and comparative introduction to various regulatory agencies: USFDA, MCA,
TGA, MHRA, ANVISA, CTD, WHO, ICH, SUPAC, CDSCO etc. Preparation of
DMF, SMF and other regulatory documents.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Reference books
Guidelines for Developing National Drug Policies; WHO Publications, 1998.
Quality Assurance of Pharmaceuticals–A Compendium of Guidelines and Related Materials,
Vol.–1; WHO Publications.
A Guide to Total Quality Management by Kaushik Maitra and Sedhan K. Ghosh. M.
PHARM. (PHARMACEUTICAL MANAGEMENT AND REGULATORY AFFAIRS)-R13
Regulations 8
GMP by Mehra.
How to Practice GMP by P.P. Sharma.
ISO 9000 and Total Quality Management by Sadhan K.Ghosh.
Good Manufacturing Practices for Pharmaceuticals-A Plan for Total Quality Control by
Sidney H. Willing & James R Stoker. (Drugs & Pharm. Sciences) Vol. 78; Marcel Dekker
Inc.
OPPI-Quality Assurance.
Current good manufacturing practices for pharmaceuticals by Manohar A. Potdar
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Core 33: Analytical Method Development,
16ICHAC07
4 hrs./Wk
4 Credits
Validation & Stability Studies
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:

Understand the concepts of process validation, IQ, OQ and PQ.

Describe importance of Validation of analytical procedures of APIs.

Discuss the concept of ICH guidelines.

Outline stability and degradation studies.
Unit 1. Introduction:
(10 Hrs.)
An Introduction to the Basic Concepts of Process Validation & How it Differs from
Qualification (Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) &
Performance Qualification (PQ) Procedures, Validation master plan (VMP), Analytical
Method Development, Selection of method, method transfer.
Unit 2. Analytical Validation-1:
(10 Hrs.)
Need of analytical validation, Validation of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs) and
finished products, ICH guidelines on Validation of analytical procedures: text and
methodology Q2 (R1).
Unit 3. Analytical Validation-2:
(10 Hrs.)
A Review of Prospective, Concurrent, Retrospective Validation & Revalidation including
the use of Statistical Process Control, Validation of Water (Dematerialized, Distilled and
Water for Injection), Cleaning Validation, Validation of Sterile and Non-Sterile Facility.
Unit 4. Stability:
(10 Hrs.)
An Introduction to the Basic Concepts of Stability studies, ICH guidelines on Stability
Testing of New Drug Substances and Products: Q1A (R2) to Q1F.
Unit 5. Degradation:
(08 Hrs.)
A Review of accelerated and long term stability studies, stress testing and forced
degradation studies. Degradation products, Outline on Design, Construction and function of
stability chambers and rooms.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

References Books
Lachman L Liberman Theory and practice of industrial pharmacy by 3 rd edition
Sidney H Willing, Murray M, Tuckerman. Williams Hitchings IV, Good manufacturing of
pharmaceuticals (A Plan for total quality control) 3rd Edition. Bhalani publishing house
Mumbai.
Tablets Vol. I, II, III by Leon Lachman, Herbert A. Liberman, Joseph B. Schwartz, 2nd Edn.
(1989) Marcel Dekker Inc. New York.
Text book of Bio- Pharmaceutics and clinical Pharmacokinetics by Milo Gibaldi, 3rd Edn,
Lea & Febriger, Philadelphia.
Pharmaceutical process validation (Drugs and Pharmaceuticals Series), Ira R. Berry and
Robert A. Nash, 2nd Edn.(1993), Marcel Dekker Inc., New York.
Dissolution, Bioavailability and Bio-Equivalence by Abdou H.M, Mack Publishing company,
Eastern Pennsylvania.
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7. Remingtons Pharmaceutical Sciences, by Alfonso & Gennaro, 19th Edn. (1995)OO2C
Lippincott; Williams and Wilkins A Wolters Kluwer Company, Philadelphia.
8. Indian Pharmacopoeia, 2008, The Controller of Publications, Govt. of India.
9. Drug Formulation Manual- by D.P.S Kohli and D.H Shah, 1st Edn.(1998), Eastern
publishers, New Delhi
10. The Pharmaceutical Sciences; the Pharma Path way ‘Pure and applied Pharmacy’ by D. A
Sawant, Pragathi Books Pvt Ltd.
11. Pharmaceutical Quality Assurance by Manohar A. Potddar, 2nd edition 2007, Nirali
Prakashan, Mumbai
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
Core 34: Dissertation OR Practical:
16ICHAC08
16 hrs./Wk 10 Credits
Analytical Chemistry






Dissertation
40% of the students (on the basis of Merit/Test/Interview) admitted for the specialized course
will undertake a research Project (Dissertation) in a group of 2-4 on full-time basis during
semester-III & IV. The candidates will be given the option of selecting a research problem in
a preferred area that falls within the disciplines of courses undertaken.
At the end of the semester the candidates are required to present their results in the form of a
Project thesis/Report & oral presentation.
The evaluation (Presentation & Viva) of the Project work will be carried out during practical
examination of Sem-IV.
Practical
Chemical / Instrumental analysis of the followings:
Dyes & Intermediates / Pharmaceutical products / Agrochemicals / Petroleum & Polymer.
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE – Core -4: Selected Techniques
16ICHDC23
4 hrs./Wk
4 Credits
in Analytical Chemistry
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:
 Discuss and describe the methods of analysis for the radio-chemical analysis.
 Distinguish between various thermo analytical methods.
 Explain various extraction methods.
 Account types and applications of electrophoresis.
Unit 1. Radio-Chemical Methods of Analysis:
(10 Hrs.)
Origin of radio activity, decay modes, isotopes, units of radio activity Measurements of
radio activity: detector based on ionizaiton, photo effect, chemical reaction; Analytical
applications of radio isotopes: isotope dilution, activation analysis, autoradiography, radio
immunoassay.
Unit 2. Thermal Analytical Methods:
(10 Hrs.)
Introduction, instrumentation, applications of: Thermogravimetry (TGA), Differential
thermal analysis (DTA), differential scanning colorimenty (DSC), Dynamic mechanical
analysis (DMA), Thermo mechanical Analysis (TMA).
Unit 3. X-ray Diffraction:
(10 Hrs.)
Introduction, generation of X-rays, X-ray diffraction, Bragg's law, X-ray powder
diffraction, X-ray single crystal diffraction interpretation of diffraction pattern,
applications.
Unit 4. Extraction Techniques:
(10 Hrs.)
Solvent extraction, Principle, selectivity, factor affecting, methods and modes of extraction.
Aqueous two pahse extraction, principle, process. Reverse micellar extraction, super critical
fluid extraction, solid phase extraction.
Unit 5. Electrophoresis:
(08 Hrs.)
Introduction, types of gel electrophoresis, applications of gel electrophoresis techniques,
immunoelectrophoresis, two dimension electrophoresis, detection of Protein and nucleic
acids.
Reference books
1. Instrumental methods of analysis by B. Shivasankar, Oxford university press, 2012, ISBN-019-807391-7.
2. Instrumental Methods of Analysis by B.K.Sharma. Goel publishing house merut, ISBN:818283-019-2.
3. Spectroscopy by G, R,Chatwal, himalaya publishing house, ISBN-978-81-8318-809-8.
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
DSE – Core -4: Phytopharmaceutical
16ICHDC24
4 hrs./Wk
4 Credits
Analysis
Objectives:
At the successful completion of the course, students will be able to:

Classify the types of metabolites & isolation methods of it.

Describe various methods for the structure determination of natural products.

Discuss study of quality control on various aspects including WHO guidelines.
Unit 1. Introduction:
(08 Hrs.)
Introduction, Classification, source, types of extraction, Primary and secondary
metabolite, Extraction and isolation methods of metabolite.
Unit 2. Phytochemical methods:
(10 Hrs.)
Qualitative and Quantative phytochemical methods for the structure determination of
natural products.
Unit 3. Phytochemical Analysis:
(10 Hrs.)
Quality control of crude drugs: proximate analysis including ash and extractive values,
crude fiber content, U.V. and fluorescence analysis of powdered drugs. Qualitative &
quantitative microscopy and microchemical tests.
Unit 4. Phytochemical & quality control:
(12 Hrs.)
Detection of common adulterants and insects infestation in whole and powdered drugs.
Analysis of official formulations derived from crude drugs including some ayurvedic
preparations. Brief study of quality control of plant-products and their high-throughput
screening. Microbiological screening methods for antimicrobial activity.
Unit 5. Quality control Guidelines:
(08 Hrs.)
WHO guidelines for the quality control of raw materials used in herbal formulations.

1.
2.
3.
4.

References Book
Phytopharmaceutical Analysis by Ramadoss Karthikeyan Oruganti Sai Koushik, 2016; LAP
Lambert Academic Publishing, ISBN-10: 3659886009.
Phytopharmaceutical Technology by List and Schmidt, 1990; CRC press, ISBN
9780849377099.
Chemistry of Natural Products by Gurdeep Chatwal, 1992.
Natural Product-A new source of drug discovery by J. D. Newman and G. M. Cragg.
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SEMESTER X (SPECIALIZATION IN ANALYTICAL CHEMISTRY)
16ICHCE04

Instrumental Training

1 hrs./Wk

1 Credits

Instrumental Hands-on/Demonstrative training of the following:
 UV-Viz.
 IR
 GC-MS
 HPLC
 Flash chromatography
 KaFi Auto Titrator
 Microwave Synthesizer
 Lyophilizer
 H-Cube Mini Hydrogenator
 Radleys Parallel Synthesizer
 Ultrasonic bath
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Department of Microbiology

Shree Manibhai Virani and Smt. Navalben Virani Science College (Autonomous), Rajkot
Affiliated to Saurashtra University, Rajkot
Department of Microbiology
5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology
Regulations for Students Admitted From A.Y. 2016-2017 & Onwards
ELIGIBILITY
Candidate who has passed 02 years Higher Secondary Certificate (10+2) examination with
Science subjects in respective streams of Gujarat State or any other examination recognized as
equivalent thereto with a good academic record, shall be eligible for admission, subject to such
other conditions prescribed by the Saurashtra University and State Government from time to
time. All admissions are provisional and subject to the approval of Saurashtra University.
A candidate having the degree of B.Sc. Microbiology from any University recognized by UGC
may get admission in the fourth year of this programme. But these students will get only a
Degree in M.Sc. Microbiology and not 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc. Microbiology Degree.
DURATION OF THE PROGRAMME
The Programme shall extend over a period of five years comprising of ten semesters with two
semesters in one academic year. Each semester normally consists of 90 teaching days.
Examination shall be conducted as continuous internal assessment (CIA) as well as semester end
examination (SEE).

Options of exit and entry:
I Option of exit after 1st 3 years of study


On earning total 146 credits at the end of 1st 3 years of study, a B.Sc. Degree in
Microbiology will be given.
II Option of exit after 1st 4 years of study (Two certificates will be given)




On earning total 146 credits at the end of 1st 3 years of study and
On earning 52 credits (addition to above mentioned total 146 credits, i.e. on earning
total 198 credits) at the end of 4th year of study
B. Sc. Degree in Microbiology and PG Diploma in Microbiology respectively, will be
awarded.

III Total credits to earn 5 year Integrated PG Degree



On earning total 251 credits at the end of all the 5 years of study, a B.Sc. and M.Sc.
Degree viz. 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc. Microbiology Degree will be given.

IV Option of Lateral entry in the fourth year




Candidate entering in Fourth Year will have to earn total 103 credits and these students
will get only M.Sc. in Microbiology and not 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc.
Microbiology Degree.
Such candidates will not be permitted to exit at the end of fourth year of study.
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STRUCTURE OF THE PROGRAMME
Each 5 years Integrated B.Sc. - M.Sc. Microbiology Programme shall have a curriculum
comprising theory and practical courses with a specified syllabus. The curriculum of the
programme is a blend of theory courses and practical courses as Core, Discipline Specific
Electives (DSE) and Generic Electives (GE). In addition, project, internship/training and
personality development courses as Ability Enhancement Courses (AEC) and Skill Enhancement
Courses (SEC) shall be offered. The programme will have option of multiple exit at the end of
6th semester and 8th Semester; and option of entry in 7th Semester provided only if someone
exits.
The medium of instruction and examinations shall be English except for courses on languages
other than English.
EVALUATION
The evaluation shall generally comprise of Continuous Internal Evaluation (CIE) and Semester
End Examination (SEE) with percentage weightage as specified below, unless specified
otherwise in the Scheme of Instruction and Examinations.
Theory Courses
Continuous Internal
30%
Evaluation (CIE)
Semester End
70%
Examination (SEE)

Practical Courses
Continuous Internal
40%
Evaluation (CIE)
Semester End
60%
Examination (SEE)

For the purpose of computation of credits the following mechanism is adopted:
a) 1 hour instruction of Theory
= 1 Credit
b) 1 hour instruction of Tutorial
= 1 Credit
c) 2-3 hours instructions of Practical = 1 Credit
ISSUE OF MARKSHEET AND DEGREE CERTIFICATE
The college shall declare the result after evaluation and with the recommendations of Result
Passing Board at the end of each semester and issue the marksheet for each semester. On
approval/ratification of the results by the Academic Council, the candidate will be recommended
to Saurashtra University for the award of the degree on completion of all the courses and
components of the curriculum.
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
The Curriculum is designed to attain the following learning goals which students shall accomplish
by the time of their graduation:
1. Understand the basic anatomy, physiology, diversity, and genetics of microorganisms
including viruses, bacteria, protozoa, algae and fungi, and exploit their interactions with
environment and human beings.
2. Plan production of economically important products including antibiotics, organic acids,
vitamins, growth factors, hormones, enzymes.
3. Isolate, identify and maintain microbial cultures for disease diagnosis, application in
agriculture, environment, genetic engineering, industry and other related fields of applied
Microbiology.
4. Skill to operate basic and advanced instruments used for analysis of various biomolecules.
5. To impart in-depth knowledge, inculcate scientific thinking and develop practical skills to
Microbiology students to pursue career in industry, academia or research.
6. To develop Microbiologists with ability to design, plan and implement research projects,
scientific report writing skills and apply them to solve problems related to areas of
Microbiology.
7. To work safely, independently and effectively in Microbiology laboratories along with
understanding of microbes at molecular level.
8. To enable students to understand the applications of microbiology in healthcare, agriculture,
food technology & environmental protection.
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology
SEMESTER - I
16IMBCC01

Core 1: Fundamentals of Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1. Identify major contributions of the early scientists and the historical milestones that laid the
groundwork for modern microbiology
2. Understand the characteristics of major groups of microorganisms
3. Explain the fundamentals of microscopy and staining technique
4. Understand the characteristics of prokaryotic cells and eukaryotic cells
5. Identify, discuss and illustrate morphological features of bacterial cell and its organelles.
Unit 1: Scope and History of Microbiology
(10hrs)
 Microbiology as a field of Biology
 History and Development of Microbiology
 The Place of Microorganisms in the living world; Distribution of Microorganisms in Nature
 Spontaneous generation versus Biogenesis; Germ Theory of disease
 Applied areas of Microbiology
Unit 2: Microscopy
(09hrs)
 Microscopy: Introduction and Types
 Principle, Construction and working of: Bright field Microscopy, Dark field Microscopy,
Fluorescent Microscopy, Phase Contrast Microscopy
 Introduction to Advanced Microscopic techniques: Confocal microscopy
 Electron Microscopy – Types, working and Limitations
 Preparation of sample for Electron Microscopy
Unit 3: Staining
 Stains and staining solutions
 Types of Stains: Natural, Acidic & Basic Stains
 Chromophore & Auxochrome groups, Leuco compounds
 Theories and types of Staining

(09hrs)

Unit 4: Major Groups of Microorganisms
 Difference between Eukaryotes, Prokaryotes and Archaea
 Major groups of Microorganisms
 Bacteria: General characteristics
 Eukaryotic Microorganisms: Fungi, Algae, Protozoa
 Viruses: Plant, Animal Viruses, Bacteriophages

(10hrs)
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Unit 5: Morphology of Microorganisms
(10hrs)
 Size, Shape and Arrangement of Bacteria
 The cell wall of Bacteria – Structure and chemical composition of Gram negative and Gram
positive Bacteria
 Bacterial Structures – Internal to Cell Wall – Cell Membrane, Protoplast, Spheroplast,
Membranous intrusions and intracellular membrane system, Cytoplasm, Cytoplasmic
inclusions and Vacuoles, Nuclear Material
 Bacterial Structures – External to Cell Wall – Capsule, Flagella, Pilli, Prostheca, Shealth &
Stalk
 Bacterial Spores & Cyst – Types of Spore, Structure and formation of Endospores
(Sporogenesis) , Occurrence & Functions of Akinetes & Heterocyst
Text Books:
1. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Kreig, N.R. (1993). Microbiology, 5th Edition. New Delhi:
Tata Mc Graw Hill Publishing Company Ltd.
2.

Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition, New York:
WCB Mc GrawHill publication.

Reference Books:
1.

Pommerville, J.C. (2013). Alcamo’s Fundamentals of Microbiology, 10 th Edition: Jones and
Barlett learning LLC.

2.

Black, J.G. (2005). Microbiology: Principles and Explorations. New York: Wiley
publication

3.

Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L. (2004). Microbiology: An Introduction. Singapore:
Pearson Education.

4.

Singh, R.P. (2007). General Microbiology. New Delhi: Kalyani Publishers.
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16IMBCC02

Core 2: Cell Biology

4hrs/wk 4 Credits

Course Objectives:
By the end of the semester, a student should be able to:
1. Appreciate and understand the dynamic nature of the cell, including how it receives and
responds to information from its environment.
2. Explain and compare different mechanisms for receptor activation and regulation.
3. Understand and explain how membrane chemistry and regulation are essential in cell
communication.
4. Understand intracellular signalling cascades and their impact on cellular activities, including
cytoskeleton rearrangements, motility and changes in gene expression.
5. Understand mechanisms of cell cycle regulation.
6. Appreciate the cellular organization of intracellular and extracellular organelles
Unit . 1: Cell concept and Cytology
(09hrs)
 Cell concept, principal levels of cellular organization
 Historical aspects of Cytology
 Basic differences in structural organization in Prokaryotes and Eukaryotes
 Structure of Animal and Plant cell
 Endosymbiosis Theory
Unit . 2: Membrane organization, function and Cell cycle
 Models of cell membrane
 Structural organization of plasma membrane – Fluid Mosaic Model
 Transport of Small Molecules across cell membrane-Active and Passive
Transport
 Transport of Macromolecules across cell membrane -Phenomenon of
exocytosis and endocytosis
 Cell Cycle and Cell Division – Mitosis and Meiosis

(10hrs)

Unit . 3: Cell wall and intracellular transport
(09hrs)
 Plant cell wall: its ultra structure and function
 Intracelluar junction, tight junction, intermediate junction, spot desmosome, gap junctions,
plasmodesmata
 Endoplasmic reticulum: structure, chemical nature and function
 Golgi apparatus: structure, chemical nature and function
 GERL system and its role in intra-cellular secretion
Unit . 4: Cellular Organelles
 Chloroplast: ultrastructure and function
 Mitochondria: structure, morphogenesis, chemical nature and functions
 Lysosomes: structure, chemical nature, concept of suicide bag
 Peroxisomes and Glyoxisomes:: structure & functions
 Centrosomes, Centrioles, and Cytoskeletal elements
 Motility: Cilia, Flagella

(10hrs)
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Unit . 5: Nucleus
(10hrs)
 Light and electron microscopic structure of chromosome and types
 Polytene chromosome, lampbrush chromosomes and their importance
 Nucleus and nucleolus : Ultra structure, chemical nature, nucleolar Chromosome
 Nuclear envelop: ultra structure, transport of material
Text Books:
1. De Robertis, EDP and De Robertis EMF. (2006). Cell and Molecular Biology. 8th edition.
Lipincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
th
2. Verma P S, (2004). Cell biology, Genetics, Evolution and Ecology, 14 Edition, S Chand
Publishers.
3. C.B.Powar, Cell Biology, Himalaya Publications

Reference Books:

Lansing M. Prescott, John P. Harley, Donald A. Klein. (2001). Microbiology, 5th Edition.
McGraw – Hill Higher Education.
th
2. Stanier, Y. Ingraham J.L. Wheolis H.H and Painter P.R. (1986). The Microbial world, 5
edition. Eagle Works Cliffs N.J. Prentica Hall.
3. Tortora, Funke and Case. (2008). Microbiology, 8th edition. Mc Graw Hill Company.
1.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology

Page 5 of 22

16IMBCC03

Core 3: Basic Biochemistry

4hrs/wk 4 Credits

Course Objectives:
Upon completion of the course, the student should achieve an understanding of the following:
 Basic cellular structure and the special properties of water
 The structures of amino acids, their chemical properties and their organization into
polypeptides and proteins.
 structure of fundamental monosaccharides and polysaccharides
 structure and basic function of nucleotides
 structure of different classes of lipids and their roles in biological systems
Unit . 1: Basic Biochemistry
(09hrs)
 Introduction to Atoms, Elements & Molecules
 Major Chemical bonds found in biological system: Ionic Bonds, Covalent Bonds, Hydrogen
Bonds, Vaan der Vaals interactions, Hydrophobic interactions
 Introduction to pH
 Major Chemical reactions: Acid Base, Redox, Condensation-Hydrolysis Reactions
 Water and its important properties
 Major elements of life and their significance
Unit . 2: Basics of Bioenergetics
 Laws of Thermodynamics
 Definitions of Gibb’s Free Energy, Entropy and Enthalpy
 Standard free energy change and equilibrium constant
 Energy rich compounds: Phosphoenolpyruvate, Thioesters, ATP
 Role of Stereoisomers in biology

(09hrs)

Unit . 3: Carbohydrates and Lipids
(10hrs)
 Definition, Functions and Classification of Carbohydrates
 Structure of Monosaccharides
 Properties of Monosaccharides
 Overview of Disaccharides & Polysaccharides: Sucrose, Lactose, Starch, Cellulose,
Glycogen, Hyaluronic acid, Chondroitin Sulfate, Heparin
 Definition, Functions and Classfication of Lipids
 Fatty acids: Structure and types
 Introduction to phospholipids: Examples and Significance
 Introduction and Significance of Steroids
Unit . 4: Proteins and Nucleic acids
(10hrs)
 Definition, Functions and Classification of Proteins
 Amino acids: Classification, Physical & Chemical Properties
 Structure of Proteins: Primary, Secondary, Tertiary & Quaternary Levels
 Introduction to Nitrogen Base, Nucleosides & Nucleotides
 Structure of Deoxyribonucleic acid: A-DNA, B-DNA, Z-DNA
 Unusual Structures of DNA
 Introduction to RNA & its types
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Unit . 5: Enzymes
(10hrs)
 Definition and Classification of Enzymes
 Definition of Apoenzyme, Core Enzyme, Holo enzyme, Coenzyme, Cofactors,
Prosthetic Groups
 Mechanism of enzyme action – Active Sites, Activation Energy, Lock & Key Model,
Induced Fit model
 Factors affecting enzyme activity
 Definition of terms: Enzyme unit, Specific Activity and turn over number
 Phenotypic and genotypic regulation of Enzymes
Text Book:
1. Atlas. R.M., Microbiology, 2 nd Edition. Wm. C. Brown Publishers
2. Satyanarayana. U., Biochemistry, Books and allied Pvt. Ltd. Pelczar,
3. M.J., Chan E.C.S., Krieg, N.R., Microbiology, 5 Edition. Tata McGraw Hill Publication Co.
Ltd. New Delhi.
4. Powar and Daginawala, General Microbiology Vol-I. Himalaya Publishing House,
Mumbai.

Reference Book:
1. Conn E.E. and Stumpt P.K , Outlines of biochemistry 5th Ed.,John Wiley & Sons, 2009
2. Stanier R.Y, General Microbiology 5th Ed, MacMillan, 2009
3. David Lee Nelson, Michael M. Cox,Lehninger Principles of Biochemistry, 5th Edition,
W.H.Freeman, 2013
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16IMBDA01

DSE-Allied 1: Basics of Zoology & Life
Sustainable Systems in Humans

4 Hrs/Week

4 Credit

OBJECTIVE

1. The students pursuing this course would have to develop in depth understanding various
aspects of the Zoology.
2. The working principles, design guidelines and experimental skills associated with different
fields of Zoology.

Unit -I: Systematic of Chordate animals
 Outline classification of Chordate animals.
 Salient features up to Class mammals with its examples.
 Type study : Scoliodon
1. Morphology
2. Digestive system
3. Arterial system
4. Reproductive system
5. Brain.

(15 Hrs)

Unit-II:





(07 Hrs)

Histology of Mammals.
Integumentary glands.
Histology of Stomach
Histology of Pancreas.
Histology of Thyroid gland.

Unit-III: Digestive system & Respiratory system in human.
 Structural organization of Digestive track.
 Mechanical digestion.
 Chemical digestion.
 Structural organization of Respiratory system.
 Histology of Lung.

[08 Hrs]

Unit-IV: Circulatory system & Excretory System in human.
 Structure and function of Blood vessels.
 Morphological and internal structure of Human Heart.
 Cardiac cycle
 Morphology and histology of Kidney.
 Structure of Nephron.

[09Hrs]

Unit-V: Co-ordinatory system
 Structure and types of Nerve cell.
 Morphological structure of Human Brain
 Endocrine secretion and its function.

[09 Hrs]
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1. Pituitary gland
2. Parathyroid gland
3. Adrenal
4. Ovary and Testis.

Text books:
1. Jain A. K., Textbook of Physiology, Avichal Publishing Company, 6 th edition.
2. Vander A, Sherman J. and Luciano D. (2014). Vander's Human Physiology: The
Mechanism of Body Function. XIII Edition, Mcgraw Hills.
3. Jordan E.L. and Verma P.S., Textbook of Chordates, S. Chand Publication, New Delhi.
Reference books:
1. Tortora, G.J. & Grabowski, S. (2006). Principles of Anatomy & Physiology. XI Edition
John Wiley & sons.
2. Victor P. Eroschenko. (2008). diFiore’s Atlas of Histology with Functional correlations. XII
Edition.Lippincott W. & Wilkins.
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16IMBCC04

Core Practical - 1
Fundamentals of Microbial Science

6hrs/wk 2 Credits

Objectives:
The course will impart
1. Operational skills for basic instruments used in Microbiology Laboratory
2. Understanding about the staining process and reagent preparation
3. Knowledge about the morphological properties of Microbial cell structure
4. To develop skills, through lab experiments, in some of the specific methodologies used in
the study of modern cell biology
List of Practicals:
1) Good microbiological Laboratory Practices
2) Principles of Laboratory Sanitation
3) Principles, working and uses of the following laboratory instruments :
a) Microscope
b) Incubator
c) pH meter
d) Refrigerator
e) Colorimeter
f) Colony counter
4) Principles, working and uses of the following sterilizers:
a) Autoclave
b) Hot air oven
c) Inspissator
d) Bacteriological filters.
5) Preparation of glassware for sterilization and disposal of laboratory media & cultures.
6) Preparation of Stains and Staining Reagents.
7) Study of Permanent Slides: Bacteria, Fungi, Algae, Protozoa, Flagella, Chromosome and its
abberations
8) Study of bacterial motility by hanging drop method.
9) Monochrome Staining:
a) Negative Staining
b) Positive Staining
10) Gram’s Staining
11) Special staining of bacteria:
a) Capsule staining – Hiss’s method
b) Cell wall staining – Webb’s method
c) Spore staining – Schaeffer’s method
d) Metachromatic granule staining – Albert’s method
e) Spirochete staining – Harrie’s method
12) Measurement of size of microorganisms by Micrometry (Demonstration)
13) Calibrations of microscopic measurements (Ocular & stage micrometers)
14) Demonstration and study of various phases of mitosis and meiosis
15) Microscopic observation of plant cells from onion
16) Microscopic observation of Barr bodies and Drum stick
17) Mitochondrial staining
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Reference Books:
1. Patel. R.J., Patel. K.R. (2009). Experimental Microbiology, Vol-I, Ahmedabad: Aditya
Publications.
2. Patel. R.J., Patel. K.R. (2009). Experimental Microbiology, Vol-II, Ahmedabad: Aditya
Publications.
3. Dubey, R.C., Maheshwari, D.K. (2005). Practical Microbiology. New Delhi: S. Chand &
Company Limited.
4. Sharma, K. (2005). Manual of Microbiology – Tools and Techniques. New Delhi: Ane
books.
5. Benson, H.J. (2002). Microbiological Applications – Laboratory Manual in General
Microbiology – 8th edition: MacGrow Hill Company.
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16IMBDA02

DSE-Allied Practical 1: Zoology & Life

Sustainable Systems in Humans

3 Hrs/Week

1 Credit

OBJECTIVE

1. To develop in depth understanding of various aspects of the Zoology.
2. To develop experimental skills working principles, design guidelines with different fields of
Zoology.
List of Practicals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Identification and classification of Chordate animals
System of Scoliodon part I: Digestive system and Arterial system
System of Scoliodon part II: Reproductive system and Brain
Histological structure of mammalian organs
Digestion of starch by salivary Amylase
Structural organization of Human respiratory system and T.S. of Lung
Morphological and internal structure of Heart
Morphological and internal structure of Kidney
Structure of Nerve cell and Brain in human

Text books:
1. Jain A. K., Textbook of Physiology, Avichal Publishing Company, 6 th edition.
2. Vander A, Sherman J. and Luciano D. (2014). Vander's Human Physiology: The
Mechanism of Body Function. XIII Edition, Mcgraw Hills.
3. Jordan E.L. and Verma P.S., Textbook of Chordates, S. Chand Publication, New Delhi.
Reference books:
1. Tortora, G.J. & Grabowski, S. (2006). Principles of Anatomy & Physiology. XI Edition
John Wiley & sons.
2. Victor P. Eroschenko. (2008). diFiore’s Atlas of Histology with Functional correlations.
XII Edition.Lippincott W. & Wilkins.
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5 years Integrated B.Sc. - M.Sc. Microbiology
SEMESTER – II
16IMBCC05

Core 4: Microbial Diversity

4hrs/wk 4 Credits

Course Objectives:
After completing the course, the student will become competent enough to:
1. Understand the need and the types of microbial classification
2. Identify diverse varieties of microorganisms from their natural surroundings
3. Acknowledge the economical role of microorganisms
Unit . 1: Introduction to Microbial Diversity
(09hrs)
 Introduction to Biodiversity- Microbial evolution and diversity, Types of diversity
 Microbial Taxonomy: Introduction and overview
 Taxonomic ranks of microorganisms , Classification systems
 Major characteristics used in taxonomy
 Assessing Microbial Phylogeny
 The Major Divisions of Life
Unit . 2: Prokaryotic Diversity
 Introduction to Archaea and Eubacteria
 Gram negative bacteria – General features of:
o Aerobic/Microaerophilic motile, helical vibroid
o Non-motile curved bacteria
o Aerobic/Microaerophilic rods and cocci
o Facultative anaerobes – rods, curved and helical bacteria
o Dissimilatory Sulfate reducers
o Anaerobic cocci
o Phototrophic bacteria
 Gram positive bacteria – General features of:
o Endospore forming rods and cocci
o Asporogenous rods
o Mycobacteria and Actinomycetes

(10hrs)

Unit 3: Diversity of some unusual Prokaryotes
 General Features of Bacteria with unusual morphology:
o Rickettsia and Chlamydia
o Budding and appendaged bacteria
o Sheathed Bacteria
o Bacteria with gliding motility
o Mycoplasma
 General Features of Bacteria of extreme environments:
o Thermophiles
o Halophiles
o Acidophiles
o Barophiles
o Methanogens
o Psychrophiles

(09hrs)
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Unit . 4: Eukaryotic Diversity
(10hrs)
A: FUNGI:
 General characteristics – Definition, occurrence, Structure , Reproduction
 Classification and introduction to major divisions of Fungi
 Economic importance of fungi
 Salient features of fungi
B: ALGAE:
 General Characteristics – Definition, Occurrence, Ultra- Structure, Reproduction
 Economic importance of Algae
C: PROTOZOA:
 General Characteristics – Definition, Occurrence, Ultra- Structure, Reproduction
 Economic importance of Protozoa
Unit . 5: Akaryotic Diversity - Viruses
(10hrs)
 Introduction and General Characteristics: Definition, Structure, Classification
 Cultivation and Enumeration of Viruses
 Bacterial Viruses: Classification, Lytic life cycle (T4 phage), lysogenic life cycle (Lambda
and Mu phage), RNA Phage ( MS13)
 Overview of plant and animal viruses
Text Books:
1. Prescott, Healey and Klein., Microbiology-5th International Edition, Tata-McGraw Hill
publications, Delhi
2. Atlas. R.M., Principles of Microbiology- 2nd Edition ,
3. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and N.R. Kreig (1993). “Microbiology” 5th Edition, Tata Mc
Graw Hill Publishing co. Ltd., New Delhi.
Reference Books:
1. Modi, H.A. Elementary Microbiology - Vol -I, Akta Prakashan, Nadiyad.
2. Modi, H.A. Elementary Microbiology – Vol-II, Akta Prakashan, Nadiyad.
3. Dubey, R.C.and Maheshwari, D.K., A Text Book of Microbiology, S. Chand
Publications , New Delhi.
4. Tortora, Funke & Case. Microbiology-An Introduction, 8 Edition, Pearson
Education, Delhi.
5. Powar and Daginawala, General Microbiology Vol-II. Himalaya Publishing House,
Mumbai.
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16IMBCC06

Core 5: Microbial Ecology

5hrs/wk 5 Credits

Course objectives:
1. To introduce the field of microbial ecology and environmental microbiology
2. To explore the functional ubiquity and diversity of microorganisms

Unit 1: Introduction to Microbial ecology
 History, Significance, Developments in the field of Microbial Ecology
 Major Contributions
 Microorganisms and their Habitat:
 Terrestrial Environment: Soil characteristics, Soil profile, Soil formation, Soil
as a natural habitat of microbes, Soil microflora
 Aquatic Environment: Stratification & Microflora of Freshwater & Marine
habitats
 Atmosphere: Stratification of the Atmosphere, Aeromicroflora, Dispersal of
Microbes
 Animal Environment: Microbes in/on human body (Microbiomics) & animal
(ruminants) body.
 Extreme Habitats: Extremophiles: Microbes thriving at high & low temperatures,
pH, high hydrostatic & osmotic pressures, salinity, & low nutrient levels.
Unit 2: Successions and Interactions
 Succession of microbial communities in the decomposition of plant organic matter
 Biological Interactions
 Microbe–Microbe Interactions
Mutualism, Synergism, Commensalism, Competition, Amensalism, Parasitism,
Predation, Biocontrol agents
 Microbe–Plant Interactions
Roots, Aerial Plant surfaces, Biological Nitrogen fixation- (symbiotic /
nonsymbiotic - biofertilizers)
 Microbe–Animal Interactions
Role of Microbes in Ruminants, Nematophagus fungi, Luminescent bacteria as symbiont
Unit 3: Biogeochemical cycles
 Carbon cycle: Microbial degradation of polysaccharide (cellulose, hemicellulose, lignin,
chitin)
 Nitrogen cycle: Ammonification, nitrification, denitrification & nitrate reduction. Nitrate
pollution.
 Phosphorous cycle: Phosphate immobilization and phosphate solubilization
 Sulphur Cycle: Microbes involved in sulphur cycle
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Unit 4: Solid Waste Management
 Sources and types of solid waste,
 Methods of disposal of solid waste (incineration, composting, sanitary landfill)
 Liquid Waste Management:
 Composition of sewage; strength of sewage (BOD and COD)
 Primary, secondary (aerobic – oxidation pond, trickling filter, rotating biological
contractor/biodisc system, activated sludge process and anaerobic – septic tank, imhoff
tank, anaerobic digestor) and tertiary sewage treatment
Unit 5: Applications of Microbial processes
 Bioleaching
 Biodeterioration
 Microbial deterioration of metals (corrosion), textile and paper
Text Books:
1. Atlas and Bertha, Microbial Ecology, 4th Edition
2. Madigan et al. (2011) Brock Biology of Microorganisms, 13th ed. (Pearson),
3. Barton LL & Northup DE (2011) Microbial Ecology (Wiley-Blackwell).

Reference Book:
1. Begon M, Townsend CR & Harper JL (2006) Ecology – From Individuals to Ecosystems,
4th ed. (Blackwell).
2. Kirchman DL (2008) Microbial Ecology of the Oceans (Wiley).
3. Madsen EL (2008) Environmental microbiology - from genomes to biogeochemistry
(Blackwell).
4. Rochelle PA (2001) Environmental molecular microbiology: protocols and applications.
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16IMBCC07

Core 6: Bacteriology

4hrs/wk 4 Credits

Objectives:
At the end of the course, the student shall be able to
1.
2.
3.
4.

Understand the nutritional requirements of microbes
Understand the principal and the techniques of microbial cultivation
Know the techniques of pure culture
Understand the methods of microbial control

Unit . 1: Bacterial Systematics





(10hrs)

Aim and principles of classification, systematics and taxonomy, concept of species, taxa,
strain
Conventional, Molecular and Recent approaches to polyphasic bacterial taxonomy,
Evolutionary chronometers, rRNA oligonucleotide sequencing, signature sequences, and
protein sequences.
Differences between eubacteria and Archaebacteria

Unit . 2: Microbial Growth and Nutrition

(09hrs)

 Introduction and Definition of Growth, Modes of Cell division in procaryotes
 Septum Formation
 Bacterial Growth Curve
 Synchronous culture & Continuous Growth of Bacteria
 Measurement of Bacterial Growth
Unit . 3: Cultivation of Bacteria and Pure Culture Techniques
(09hrs)
 Nutritional requirements of Bacteria
 Nutritional types of Bacteria
 Chemical requirement of Growth – Bacteriological Media & their Types
 Physical Conditions required for growth – Air, pH & Temperature
 Cultivation of Anaerobes
 Natural Microbial Population ( Mixed Cultures)
 Selective Methods to oMBain Pure Cultures
 Isolation and Preservation of pure cultures
 Cultural Characteristics
Unit . 4: Control of Microbes by Physical methods
(10hrs)
.











Definitions: Sterilization, Disinfection, Sanitization, Antisepsis, Microbiocidal &
Microbiostasis, Thermal Death Time, Thermal Death Point, D-Value, z-Value & F-value
Control by High Temperature
Moist Heat – Autoclave, Fractional Sterilization, Boiling, Use of Inspissator, Pasteurization
Dry Heat – Hot Air Oven, Incineration
Control by Low Temperature
Control by Desiccation
Control by Radiation – UV radiation, x-rays, Gamma rays and Cathode rays
Control by Surface tension & Interfacial tension
Control by Filteration
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Unit . 5: Control of Microbes by Chemical methods
 Characteristics of an Ideal Antimicrobial agent
 Phenol & Phenolic compounds
 Alcohols
 Halogens – Iodine & Chlorine
 Heavy Metals & Dyes
 Detergents & Quaternary Ammonium Compounds
 Aldehydes & Gaseous agents
 Phenol coefficient method
 Antibiotics as Antimicrobial Agent- Types, mode of action, applications

(10hrs)

Text Books:
1. Pelczar, M.J., Chan E.C.S., Krieg, N.R., Microbiology, 5 Edition. Tata McGraw Hill
Publication Co. Ltd. New Delhi.
2. Powar and Daginawala, General Microbiology Vol-II. Himalaya Publishing House,
Mumbai.
Reference Book:
1. Stanier R.Y ,General microbiology ,5th Ed
2. Atlas. R.M., Microbiology, 2 nd Edition. Wm. C. Brown Publishers (Page. 1159 to
1177: Appendix-II)
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16IMBDA03

DSE-Allied 2:
Medicinal Botany

4 Hrs/Week

4 Credits

OBJECTIVE
1. This course is survey of the botanical aspects of plant diversity, morphology, physiology
Anatomy.
2. Improve understanding of the structure functioning of medical botany and plant pathology.
3. Development of personal perception of plants and environment.
Unit 1: Plant Kingdom
 Classification of Five Kingdom System according to Whitaker
 General characters and classification of Algae
 General characters and classification of Fungi
 General account and outline of classifications of Bryophytes
 General account and outline of classifications of Pteridophytes
 General account and outline of classifications of Gymnosperms
 General account and outline of classifications of Angiosperms

(09 Hrs)

Unit-2 Plant Physiology and Plant Anatomy
 Plant-water relations
 Photobiology
 Types of simple tissue
 Types of complex tissue
 Microtomy

(10 Hrs)

Unit-3 Plants Products
 Alkaloids yielding plants – Sarpgandha, Tobacco
 Dye yielding plants – Heena, Kesudo
 Oil yielding plants – Ground nut, Nilgiri
 Resin yielding plants – Pinus, Gugal
 Gum yielding plants – Neem, Baval

(10 Hrs)

Unit- 4 Medicinal Plants
(09 Hrs)
 Usage of plants for wellness of respiratory disease – Ardusi, Tulsi
 Usage of plants for wellness of gastrointestinal disease – Kariyatu, Kadu
 Usage of plants for wellness of dermatological disease –, Turmaric, Chandan
 Usage of plants for wellness of cancer disease – Kuvarpathu, Barmasi
 Scope and future of medicinal plants
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Unit-5 Plant Pathology
(10 Hrs)
 Introduction and classification of plant diseases
 General symptoms of disease
 Tikka disease of ground nut
 Red rot of sugar cane
 Different methods of plant disease control
 Citrus canker
Text Books:
1. Raven, P.H., Johnson, G.B., Losos, J.B., Singer, S.R. (2005). Biology. Tata McGraw Hill,
Delhi.
2. Sharma, P.D. (2011). Plant Pathology, Rastogi Publication, Meerut, India.
Reference Books:
1. Agnes Arber (1999). Herbal plants and Drugs. Mangal Deep Publications.
2. Taiz, L., Zeiger, E., MØller, I.M. and Murphy, A (2015). Plant Physiology and
Development. Sinauer Associates Inc. USA. 6th edition.
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3.

16IMBCC08

Core Practical – 2
Microbial Biodiversity

6hrs/wk 3 Credits

Objective: The course is designed to impart practical skills and the fundamental understanding
about;
1.
2.
3.
4.
5.

Qualitative and quantitative analysis of Biomolecules
Determination of enzymatic activity
Techniques of Microbial Isolation
Enumeration of microbial cells
Effect of Chemicals on microbial growth

List of Practicals:
1) Isolation of Gram negative bacteria from the given sample.
2) Identification of Gram negative bacteria from the given pure culture using biochemical
media (E.coli, Enterobacter aerogens, Proteus, Salmonella)
3) Isolation of Gram positive bacteria from the given sample.
4) Identification of Gram positive bacteria from the given pure culture using biochemical
media (Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus)
5) Identification of Fungi on the basis of Morphological Characteristics.
6) Cultivation of yeast from different natural samples and its morphological characterization
using microscopic observation.
7) Microscopic observation of different algae from the given samples.
8) Microscopic observation of different protozoa from the given sample.
9) Isolation and cultivation of bacteriophage of E.coli from the given sewage sample.
10) Estimation of Protein by Foiln-Lowry’s Method.
11) Estimation of Sugar by Cole’s Method.
12) Estimation of DNA by DPA Method.
13) Qualitative Analysis of Carbohydrates.
14) Qualitative Analysis of Proteins & Amino acids.
15) Determination of alpha amylase activity by iodometric method.
16) Study of Turbidometric growth curve of E.coli and derivation of Growth rate & Generation
time.
17) Enumeration of bacteria by viable count technique.
18) Enumeration of bacteria by Total Count Technique.
19) Effect of various chemicals on microbial growth
20) Effect of antibiotics on microbial growth
Reference Books:
1. Jayaraman, J. (1981). Laboratory Manual in Biochemistry: Wiley publication.
2. Sawhney S.K., Singh, R. (2005). Introductory Practical Biochemistry: Alpha Science
International.
3. Cappuccino, J.G., Sherman, N. (2004). International student edition: Microbiology- A
laboratory Manual 4th edition: Benjamin Cummings publications
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16IMBDA04

DSE-Allied Practical 2 -

Medicinal Botany

3 Hrs/Week

1 Credit

Objective:
1. Students can understand botanical aspects of plant diversity, morphology, physiology
Anatomy.
2. Improve understanding of the structure functioning of medical botany and plant pathology.
3. Development of personal perception of plants and environment.
List of Practicals:
1. Observational study of Algae through specimens and slides.
2.

Observational study of Fungi through specimens and slides.

3.

Observational study of Bryophytes through specimens and slides.

4.

Observational study of Pteridophytes through specimens and slides.

5.

Observational study of Gymnosperms through specimens and slides.

6.

To understand floral formula and floral diagram.

7.

Demonstrate water potential of given tissue (potato tuber) by weight method.

8.

To study evaluation of oxygen during photosynthesis.

9.

To study anatomy of simple tissues.

10. To study anatomy of complex tissues.
11. To prepare permanent slides through microtomy.
12. Observational study of plant products according to theory.
13. Observational study of different medicinal plants.
14. Study of different plant disease through specimens and slides.
Text Books:
1. Raven, P.H., Johnson, G.B., Losos, J.B., Singer, S.R. (2005). Biology. Tata McGraw
Hill, Delhi.
2. Sharma, P.D. (2011). Plant Pathology, Rastogi Publication, Meerut, India.
Reference Books:
1. Agnes Arber (1999). Herbal plants and Drugs. Mangal Deep Publications.
2. Taiz, L., Zeiger, E., MØller, I.M. and Murphy, A (2015). Plant Physiology and
Development. Sinauer Associates Inc. USA. 6th edition.
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5 Years Integrated B.Sc.-M.Sc. MICROBIOLOGY
Semester – III
16IMBCC09

Core 7: Aquatic Microbiology

4hrs/wk 4 Credits

Course objectives:
This course is designed




To acquaint the students with the theoretical and practical aspects of the aquatic
environment and biodiversity
To give an overview of microbial interaction in aquatic ecosystem and its importance
To give an understanding about the fresh water and waste water ecology and role of
microbes in waste water treatment.

UNIT- 1 Aquatic environment





Marine and freshwater Environments,
Physical and Chemical Factors in Aquatic environment,
Microbial adaptations to aquatic Environments,
Techniques for the Study of Aquatic Microorganisms

UNIT-2 Microbes of Aquatic Environment





10hrs

Ecology of coastal, shallow and deep sea microorganism
Importance and their significance.
Diversity of microorganism - Achaea, bacteria, cyanobacteria, algae, fungi, viruses and
Actinomycetes in the mangroves and coral environments.

UNIT-4 Drinking Water Purification



10hrs

Distribution of Microbes in the Aquatic Environment,
Freshwater AND Marine water Environment,
Microbes in marine environments,
Microbes in Fresh environment

UNIT-3 Microbial diversity of aquatic ecosystem




10hrs

10hrs

Water purification,
Sanitary qualities:
a. Sanitary surveys,
b. Bacteriological evidence of pollution,
c. Bacteriological techniques,
d. Microbes other than coliforms Bacteria
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UNIT-5 Waste Water





10hrs

Waste water- Introduction
Chemical & Microbiological characteristics of waste water,
Waste water treatment-Processes, microbes & wastewater treatment procedures,
Efficiency of wastewater treatment procedures

Text Books:
1. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Kreig, N.R. (1993). Microbiology, 5th Edition. New Delhi:
Tata Mc Graw Hill Publishing co. Ltd.
2. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition. New York:
WCB Mc GrawHill publication.
3. Powar, C.B., Daginawala, J.F. (1982). General Microbiology Vol-I. Mumbai: Himalaya
Publishing House.

Reference Book:
1. Carter, R.W.G. (1998). Coastal Environments: An Introduction to the Physical, Ecological

and Cultural Systems of Coastlines. London: Academic Press.
2. Park, C.C. (1980). Ecology and Environmental Management. London: Butterworths
publication.
3. Kormondy, E. J. (1986). Concepts of Ecology. New Delhi: Prentice-Hall.
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16IMBCC10

Core 8: Agricultural Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1) Identify the role of soil in the sustenance of microbial life
2) Understand the characteristics of major groups of microorganisms in soil
3) Explain the fundamentals of various geochemical cycles in the soil and the role of microbes
in each
4) Understand the beneficial as well as harmful role of microbes in Agriculture.
Unit 1: Soil as a culture media
 Introduction to soil
 Formation of soil- weathering of rocks, pedogenesis
 Soil profile and microbial diversity of soil
 Rhizosphere and Rhizoplane
 Edaphic factors-Physical and chemical properties of soil

9hrs

Unit 2: Biofertilizers and Biopesticides
 Overview of organic farming
 Biofertilizers
 Biopesticides
 Plant Growth Promoting Rhizobacteria
 Introduction to Mycorrhizae
 Integrated Pest Management

12hrs

Unit 3: Beneficial role of microbes in Agriculture
 GMO – Definition, history and Current status
 Microbial Techniques in Crop improvement
 Phytoremediation
 Beneficial Sea weeds
Unit 4: Harmful effects of microbes in Agriculture
 General Mechanism, Propagation and control of:
 Plant diseases by Bacteria-Xanthomonas citrii
 Plant diseases by viruses - TMV
 Plant diseases by fungi – Types and one example of each
 Plant pathogenic Nematods

10hrs

10hrs

Unit 5: Veterinary Microbiology
9 hrs
 Introduction to veterinary microbiology
 Microbial diseases of farm Animals: Anthrax, CJD, FMD, Mastitis
 Zoonotic diseases and its management
 Vaccines for farm animals: vaccination schedule, modes of administration and side effects
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Text Books:
1. Alexander, M. (1991). Introduction to Soil Microbiology: Krieger Publication.
2. Motsara, M.R. Bhattacharyya, P., Srivastava, B. (1995). Biofertilizer- Technology, Marketing
and Usage. New Delhi: Fertilizer Development & Consultant Organization. Rangaswami, G.,
Bagyaraj, D.J. (1992). Agricultural Microbiology. New Delhi: Asia Publishing House.
3. Subba Rao, N.S. (1999). Biofertilizers in Agriculture and Agro forestry. New Delhi: Oxford &
IBH.
4. Subba Rao, N.S. (1995). Soil Microorganisms and Plant Growth. New Delhi: Oxford & IBH.
5. Waiter, M.J., Morgan, N.L., Rocky, J.S., Higton, G. (1999). Industrial Microbiology: An
Introduction: Wiley-Blackwell publication.
6. Sharma S.N. Adlakha S.C (1996) Textbook of Veterinary Microbiology. Vikas Publications.
Reference Books:
1. Dirk, J., Elas, V., Trevors, J.T., Wellington, E.M.H. (1997). Modern Soil Microbiology.
New York: Marcel Dekker INC.
2. Ramanathan, N., Muthukaruppan, S.M. (2005). Environmental Microbiology. Annamalai
Nagar: Om Sakthi Pathipagam.
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16IMBCC11

Core 9: Food and Environmental Microbiology

4hrs/wk 4 Credits

Course objectives:
This course is designed to provide Instruction about
1.
2.
3.
4.
5.
6.

General principles of food, dairy and water Microbiology.
Food spoilage, food preservation and food commodities;
Processing in dairy for milk and milk product;
Fundamentals of drinking water and waste water treatment;
Overview of air microbiology
Role of microbes in environmental processes

Unit –1 Food Microbiology








Microbial flora of fresh food
Microbial spoilage of foods: Fresh foods & Canned foods
Food Borne infection & intoxication: Role of S.aureus,, C.botulinum & Salmonella Spp.in
food poisoning
Preservation of foods: General principles & methods of food preservation
Microbiological examination of food; Introduction to AGMark
Brief introduction about fermented foods: Pickles, Sauerkraut, Silage, Sausages & Bread
Microorganisms as food: Single Cell Protein, Mushrooms and Functional foods

Unit –2 Dairy Microbiology













10hrs

Milk as a medium, normal flora of milk
Types of microorganisms in milk: Biochemical types, Pathogenic types, Temperature types
Spoilage of milk & milk products
Microbial analysis of milk: SPC, Direct count, MBRT, Resazurin test
Grading of milk
Fermented milk Beverages & Manufactured Dairy Products: Starter Culture, Cheese,
Yogurt, Buttermilk, Acidophilus milk, Kefir
Preservation of milk: Principles & methods of preservation

Unit – 3 Air Microbiology



10hrs

10hrs

Air flora - Concept of transient air flora, droplet, droplet nuclei, and aerosols
Monitoring and control of air flora of
o Hospitals
o Research laboratories
o Aseptic filling areas
o Industries – Food and Pharmaceutical
Air pollution: Chemical pollutants and their sources in air 1
Methods of Air sampling
Air sanitation 1
Air borne infections
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Unit-4 –Water Microbiology

10hrs

A Microbiology of drinking water



Sanitary survey, Bacteriological evidence of pollution, Bacteriological analysis & Sampling
techniques of water
Microorganisms other than Coliforms as nuisance organisms

B Water purification


Sedimentation, Filtration use of Sand filters, Disinfection

C Waste water




Chemical and Microbial Characteristics of waste water, B.O.D., C.O.D. as indicator of
quality of waste water
Waste water treatment & Disposal - Single Dwelling Process & Municipal Treatment Primary Treatment, Secondary Treatment, Advanced & final treatment
Solid waste processing: Anaerobic Sludge digestion & Composting

Unit –5 Environmental Microbiology









10hrs

Types of Pollutants, Sources & Effect on ecology
Pollution by pesticides, Biomagnifications of pesticide & their Biological control
Brief account on Water pollution (by Oil, Detergent, Heavy metal & industrial effluent) &
their Biological control
Role of microorganisms in Biodeterioration of Paper, Textiles, paints, woods & metals and
their control
Air Pollution & Air Sanitation
Bioleaching, Microbial enhanced oil recovery
Biofuels
Bioplastics
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Text Books:
1. Frobisher, M. (1974). Fundamentals of Microbiology. 9th Edition. Philadelphia, PA: W. B.
Saunders Company.
2. Frazier, W.C., Westhoff, D.C. (1978). Food Microbiology. Tata McGraw-Hill Publishing
Company.
3. Swaminathan, M. (1990). Food Science, Chemistry and Experimental Foods. Mysore:
Bappco Book Publishing Company.
4. Jay, J.J., Loessener, M.J., Golden, D.A. (2005). Modern Food Microbiology: Springer
publication.
5. Prajapati, J.B. (1995). Fundamentals of Dairy Microbiology: Ekta Publication.
6. Microbiology by Pelczar M.J. & Chain E.C.S. : 5th edition
7. Industrial Microbiology by Prescott S.C. : 3rd edition
8. Modern food microbiology by J James
Reference Book:
1. Manay, S., Shadaksharaswami, M. (2008). Foods: Facts and Principles. New Delhi: New

Age Publishers.
2. Srilakshmi, B. (2002). Food Science. New Delhi: New Age Publishers.
3. Meyer, L.H. (2004). Food Chemistry. New Delhi: New Age Publishers.
4. Kenneth, F.K., Kriemhild, K.O. (2000). The Cambridge World History of Food. Cambridge:
Cambridge University Press.
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16IMBDA05

DSE-Allied 3: Sustainable Management

4hrs/wk 4 Credits

Course objectives:
This course is designed to provide awareness and importance about
1. Environment, its condition and its impact globally and locally
2. Need for sustainable management
3. Agricultural biodiversity in sustainable growth
4. Role of society, corporate and government in sustainable management
Unit 1: Introduction to Sustainable Management
10hrs
 What is Sustainable Management?
 Sustainable development and Green Climate Fund
 Introduction to Corporate Social Responsibility and ISO 14001
 Brief account on SDGs (Sustainable Development Goals), Agenda 21, MDGs (Millennium
Development Goals), UNDP
Unit 2: Basic concepts of Biodiversity
10hrs
 Biodiversity – Definition, Types and Importance of Biodiversity, Keystone Species,
 Global Distribution of Biodiversity and Biodiversity Hotspots
 Biodiversity in India – Wetlands, Marine Environment, Endemism
Unit 3 : Agro biodiversity and Food Security
 Scope and importance of agricultural biodiversity and food Security
 Genetic vulnerability, Human dependency
 The decline of biodiversity
 Agro ecosystems v/s natural ecosystems, Issues in sustainable agriculture
Food Security and sustainability in India

10hrs

Unit 4: Threats to Biodiversity and impact of Biodiversity loss on sustainability

10hrs






Extent of Biodiversity Loss
Biodiversity Threats
The Indian Scenario
Protected Areas and Countering Biodiversity Loss

Unit 5: Sustainable use of Biodiversity
 Sustainable use of Biodiversity
 International and National Instruments Relating to Biodiversity Management
 Gender and Biodiversity in India
 Conservation Measures of Biodiversity

10hrs

Reference Book:
1. IGNOU Study Materials
2. Verma, P.S., Agrawal, V.K. (2005). Ecology, Cell Biology, Molecular Biology, Genetics.
New Delhi: S. Chand and Company Limited.
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16IMBCC12

Core Practical 3: Applied Microbiology

6hrs/wk

3 Credits

Course objectives:
The course will impart
1.
2.
3.
4.

Technical skill for enumeration of soil, food and milk microbes
Understanding about the role of microbes in agriculture and food
Knowledge about the properties of microbes which make them important in nature .
To develop skills, through lab experiments, in some of the specific methodologies used in
the study of modern food and dairy microbiology

List of Practicals
1. Enumeration of different kinds of microorganisms in soil – qualitative and quantitative methods
2. Study of degradation of organic matter.
3. Isolation of rhizosphere microorganisms – Isolation of nitrogen fixing
microorganisms. Rhizobium, Azospirillum and Azotobacter
4. Isolation of Phosphate solubilizing bacteria from soil
5. Observation of mycorrhiza roots.
6. Isolation and identification of microorganisms involved in food spoilage
7. Isolation of microorganisms from milk and milk products and their identification
8. Production of fermented milk by Lactobacillus acidophilus - Yogurt
9. Standard qualitative analysis of milk
10. Methylene Blue Reduction Time test for milk
11. Isolation of probiotics
12. Estimation of Dissolved oxygen
13. Isolation and identification of coli forms from Water by Presumptive, Confirmed & Completed
test
14. Determination of air flora and air density from indoor & outdoor sources
Reference Books:
1. Adams M.R., Moss, M.O. (2008). Food Microbiology. 2nd Edition: Royal Society of
Chemistry.
2. Banwart, G.J. (1989). Basic Food Microbiology: Springer publications.
3. Doyle, M.P., Buchanan, R.L. (1997). Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers:
ASM publication.
4. Joshi, V.K., Pandey, A. (1999). Biotechnology: Food Fermentation Microbiology,
Biochemistry and Technology. Volume 2. Emakulam: Educational Publishers &
Distributors.
5. Prajapati, J.B. (1995). Fundamentals of Dairy Microbiology: Ekta Publication.
6. Garbult, J. (1997). Essentials of Food Microbiology: Hodder Arnold publication.
7. Wood, B.J. (2012). Microbiology of Fermented Foods. Volume I and II: Elsiever
Applied Science Publication.
8. Robinson, R.K. (2002). Dairy Microbiology Handbook: Wiley-Blackwell publication.
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16IMBDA06

DSE-Allied Practical 3 : Sustainable Management

2 hrs/wk 1

Course objectives:
The students will have better understanding of the basic concepts like
1. Technical skill for enumeration of bacteria in water and soil
2. Understanding about the role of microbes in agriculture and food
3. To develop skills, through lab experiments, in some of the specific methodologies
List of Practicals
1. Isolation and Microscopic Study of water / soil from different sources to compare microbial
and other biodiversity
2. Study of Agro diversity in the form of pictures, samples and slides
3. Case Study
4. Group Discussion
5. Field visit
6. Permanent slide preparation
7. Herbarium preparation for agro diversity
8. Animal and insect diversity from the permanent slides, preserved samples and field visit
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5 years Integrated B. Sc.-M.Sc. Microbiology
SEMESTER – IV
16IMBCC13

Core 10: Bacterial Metabolism

4hrs/wk

4 Credits

Course objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1) Understand the central metabolic reactions in a cell and an organism
2) Understand the mechanism of energy generation and its utilization during cellular activities
3) Explain the fundamentals of catabolism of different biomolecules, its mechanism and its
importance
4) Identify the metabolic differences among various categories of bacteria.
5) Understand the process and mechanism of transport of molecules across the membrane for
metabolic reactions
Unit 1: Introduction to Metabolism, Bioenergetics and Enzyme Kinetics
10hrs
 General Overview of Metabolism, primary and Secondary Metabolism and their
significance
 Thermodynamics –First law of thermodynamics, second law of thermodynamics
 Bioenergetics: The concept of free energy, Determination of ∆G & Energy rich compounds
 Energy metabolism: Introduction to metabolism, Role of ATP in metabolism, Role of
reducing power in metabolism, Role of precursor metabolites in metabolism
 Kinetics of a single-substrate enzyme catalysed reaction, Michaelis-Menten Equation, Km,
Vmax, L.B. Plot, Turnover number, Kcat; Kinetics of Enzyme Inhibition; Kinetics Allosteric
enzymes
Unit 2: Catabolism of Carbohydrates
10hrs
 General overview of various metabolic pathways, regulations and their significance
 Glycolysis and its regulation
 Pentose phosphate pathway
 Entner-Doudrroff pathway
 Citric acid cycle and its regulation
 Glyoxylate cycle
Unit 3: Metabolism of amino acids, Nucleic acids and Lipids
10hrs
 Biodegradation of amino acids – deamination, transamination, decarboxylation; Stickland
Reactions
 Urea cycle including its regulation
 Biosynthesis of amino acids
 Biologically active amines Recycling of Purine and Pyrimidine nucleotides by salvage
pathways
 Oxidation of Fatty Acids, Beta-Oxidation of Fatty Acids
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Unit 4: Bioenergetics and Membrane Transport
10hrs
Bioenergetics:
 Different modes of ATP generation and comparative study of ATP (energy budget)
 Electron transport chain: Introduction, Components of ETC and energy yield
 Anaerobic Respiration
 Methods of studying biosynthesis: Strategy of Biosynthesis, Use of Biochemical Mutants,
Use of Isotopic Labelling
 Bacterial photosynthesis; Biosynthesis of peptidoglycan
Membrane Transport:
 Transport of small molecules across membrane: Active and Passive transport
 Specific Transport Systems: Mechanosensitive channels, ATP-binding cassette Transport
family, Chemiosmotic-driven transport, Establishing Ion gradients, Iron transport
 The phosphotransferase system
 Quorum sensing
Unit 5: Some selected aspects of metabolism in specific microbial systems
10hrs
 Chemo-autotrophs: Nitrifying Bacteria, Sulfur Oxidizers, The Iron bacteria, The Hydrogen
bacteria
 The lactic acid bacteria: Patterns of carbohydrate fermentation in lactic acid bacteria
 The Enteric group and related Eubacteria: Fermentative patterns of Gram negative
Eubacteria
 Archaebacteria: Energy metabolism and Carbon - Assimilation in Methanogens,
photophosphorylation in Halobacterium
Text Books:
1. White, D. (2000). The physiology and Biochemistry of Prokaryotes, 2nd edition: Oxford
University Press.
2. Conn E.E., Stumpt P.K. (1989). Outlines of Biochemistry. Wiley publication.
3. Stanier, R.Y. (1987). General Microbiology, 5th Edition: Macmillan publication.
4. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2013). Lehninger Principles of Biochemistry. W.H. Freeman
publication.
5. Moat, A.G., Foster. J.W., Spector, M.P. (2009). Microbial Physiology, 4th Ed: Wiley
India Pvt Ltd.
Reference Books:
1. Dirk, J., Elas, V., Trevors, J.T., Wellington, E.M.H. (1997). Modern Soil Microbiology.
New York: Marcel Dekker INC.
2. Ramanathan, N., Muthukaruppan, S.M. (2005). Environmental Microbiology. Annamalai
Nagar: Om Sakthi Pathipagam.
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16IMBCC14

Core 11: Analytical Techniques

4hrs/wk

4 Credits

Course objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1. Understand the working principle and application of various analytical techniques in the
field of Bioscience
2. To comprehend theories and principles of various Chromatographic techniques
3. Understand General principles and applications of electrophoresis and Centrifugation
techniques
4. Identify the role and the application of various molecular biology techniques in the field of
Microbiology
Unit





Unit





Unit





1 Basic Analytical Technique in Biosciences
10hrs
Colorimetry and Spectrophotomerty
Introduction to Flame Photometry and its applications
Applications of Radioisotopes in biosciences
Atomic spectroscopy: Principles and application of Atomic Absorption/Emission
Spectrometer
Microtomy – sectioning.
2 Chromatography
10hrs
Chromatography : Theories and Principles
Paper and Thin layer Chromatography
Affinity and Ion Exchange Chromatography
Partition and Size Exclusion Chromatography
Gas Chromatography and High Performance Liquid Chromatography, HPTLC
3 Electrophoresis
10hrs
Electrophoresis : General principles, Horizontal & Vertical Gel electrophoresis, Isoelectric
focusing
Paper Electrophoresis
Gel Electrophoresis : PAGE and AGE and PFGE, Capillary Electrophoresis
Immunoelectrophoresis. Immunoblotting.

Unit 4 Centrifugation
 Centrifugation techniques- Basic principles,
 Different types of centrifuges, Analytical and Preparative
 Ultracentrifugation methods.
 Density gradient centrifugation.
Unit






10hrs

5 Molecular Biology Techniques
10hrs
DNA sequencing: Principles and Methods, Automated DNA sequence Analyzer
Blotting techniques and FISH
RFLP, RAPD, VNTR, STR and SNP analysis, ARDRA
Chemical synthesis of DNA
PCR Technology: Principle, Methods and Applications
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 Introduction to Biosensor Technology
Text Books:


Purohit, S.S. (2007). Microbiology-Fundamentals and Applications, 6th Edition. New Delhi:
Agrobios Publications.
 Wilson, K., Walker, J. (2010). Practical Biochemistry – Principle and Technique, 7th
Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
 Attwood, T.K., Parry. D.J. (1999). Introduction to Bioinformatics: Longman publication
Reference Books:
1. Westhead D.R., Parish J.H., Twyman, R.A. (2002). Instant notes in Bioinformatics.
Taylor and Francis publications.
2. Andreas, D. B., Ouellette, B.F.F. (2004). Bioinformatics: A Practical Guide to the
Analysis of Genes and Proteins, 3rd Edition: Wiley publication.
3. Chatwal R.G., Anand, S.K. (2012). Instrumental Methods of Chemical Analysis.
Mumbai: Himalaya publication.
4. Freifelder, D. (1982). Physical Biochemistry: Application to Biochemistry and
Molecular biology, 2nd edition. San Francisco: W.H. Freeman and company.
5. Sadashivam, S., Manickam, A. (2004). Biochemical methods, 2nd edition. New
Delhi: New Age International (P) Limited.
6. Upadhyay, A., Upadhyay, K., Nath, N. (2009). Biophysical Chemistry: Principles
and techniques. Mumbai: Himalaya publication.
7. Oser, B.L. (2006). Hawk's physiological chemistry. 14th Ed. New York, NY:
McGraw-Hill Book Company.
8. Boyer, R.F. (2002). Modern Experimental Biochemistry. San Francisco: Benjamin
Cummings Publ. Company.
9. Williams, B.D., Wilson, K. (1981). A Biologist’s Guide to Principles and
Techniques of Practical Biochemistry. London: Edward Arnold publications.
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16IMBCC15

Core 12: Industrial Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course objectives:
The course is designed to provide to the students:
1. Knowledge of basic principle of fermentation process,
2. Insight in helping students to design, develop and operate industrial level fermentation
process.
3. This fundamental knowledge is essential for the students to make their career in industry
based on bioprocess.
Unit 1: Fermentation Technology & Industrially Important Microorganisms







10hrs
Basic concept: Industrial Microbiology
Range of Fermentation Processes; Component parts a fermentation process
Fermentation Economics; GLP and GMP
Screening of industrially important microorganisms: Use of enrichment techniques in
isolation methods; Primary & Secondary Screening; Culture Collection Centres in India and
abroad
Improvement of industrially important microbes: Application of Mutation, protoplast fusion
and recombinant DNA technology

Unit 2: Formulation of Fermentation Media
 Introduction, Types of Media and Medium formulation
 Raw materials: Crude Carbon and Nitrogen sources
 Minerals, Precursors, Growth Regulators, Buffers, Antifoam agents
 Media Optimization
 Inoculum Medium

10hrs

Unit 3: Design and aseptic operation
10hrs
 Introduction and basic functions of fermenter
 Types of bioreactors: Continuous stirred tank bioreactor, air lift fermenter, tower fermenter,
immobilized enzyme bioreactors
 Aeration and Agitation
 Fermentation process: Batch Fermentation, Continuous fermentation and their comparative
advantages and disadvantages
 Sterilization process in fermentation industries: Fermentor sterilization; Medium
sterilization; Sterilization of air and feed
 Aseptic operation and Containment
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Unit 4: Overview of Downstream Processes
10hrs
 Methods of Cell separation: Broth conditioning, Precipitation, Sedimentation,
 Centrifugation, Filtration
 Techniques of Cell Disruption: Mechanical and Non mechanical methods
 Product Recovery: Liquid-Liquid extraction, Solvent recovery, Two Phase aqueous
extraction, Super critical fluid extraction; Chromatography, Drying and crystallization
 Physical, Chemical and Biological assay of fermentation products
Unit 5: Studies of selective fermentation processes
10hrs
 Production of organic solvents: Ethyl alcohol
 Production of enzymes: Amylases and Proteases
 Production of antibiotics: Penicillin
 Production of amino acids: Lysine
 Production of organic acids: Citric acid
 Production of vitamins: Riboflavin
 Introduction to methods to immobilize whole cell and/ or enzymes; Applications
Text books:
1. Stanbury, P.F., Whittaker, A. (1984). Principles of Fermentation Technology, 2nd Edition.
Pergamon Press.
2. Casida, L.E. (1968). Industrial Microbiology. New Delhi: New Age International Pub. (P)
Limited.
Reference Books:
1. Crueger, W., Crueger, A. (1990). A text book of Industrial Microbiology, 2nd edition:
Sunderland, Mass.: Sinauer Associates.
2. Patel, A.H. (2011). Industrial Microbiology, 2nd Edition: Laxmi publication.
3. Joshi, V.K., Pandey, A. (1999). Biotechnology: Food Fermentation Microbiology,
Biochemistry and Technology. Volume 2. Emakulam: Educational Publishers &
Distributors.
4. Prescott, S.C., Dunn, C.G., Reed, G. (1982). Prescott & Dunn's Industrial Microbiology.
Westport: AVI Publication.
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DSE-Allied 4: Biostatistics and Bioinformatics
4 hrs/wk 4 Credits
16IMBDA07
Course objectives:
The goal for the Biostatistics and Bioinformatics for Basic Scientists course is to
1. Provide an introduction to statistics and informatics methods for the analysis of data
generated in biomedical research.
2. Teach through Practical examples covering both small-scale lab experiments and
highthroughput assays.
3. Emphasis on the basic concepts of biostatistics and bioinformatics
Unit





1 Introduction to Biostatistics
Data Collection and presentation
Origin of the word, Applications of biostatistics
Sampling methods, Random and non random sampling
Graphical presentation of data

Unit





2 Measures of Biostatistics, Probability Distributions
10hrs
Measures of central tendency Mean, median and mode
Measures of dispersion- Range, mean deviation, standard deviation, variance
Laws of probability
Normal distribution, Binomial distribution, Poisson distribution

Unit 3 Hypothesis Testing, Correlation and Regression Analysis
 Types of hypothesis
 Tests of significance-student’s t test, F test
 Chi-square test, ANOVA test
 Types of correlation
 Methods to study correlation analysis
 Methods of regression analysis

10hrs

10hrs

Unit





4 Computer Science : Components and Applications
10hrs
Structure of computer: Components, peripherals, uses and types
The window screen and parts of window, the control panel
MS Office: MS Word, MS Powerpoint, MS Excel
Internet: History, Basic Concepts, Connection Types, Applications, Search Engines and
E mail
 Basics of HTML, Page creation and design using HTML
 Multimedia Usage in biological studies

Unit







5 Bioinformatics
10hrs
Introduction and importance of Bioinformatics
Database: Introduction, Types, File formats,
Primary and Secondary Biological databases, Structure databases, Miscellaneous databases.
Information retrieval from Biological database : ENTREZ, SRS and DBGET
Sequence Alignment : FASTA, BLAST and Gap penalties
Introduction to Drug discovery and Chemi informatics
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Reference Books:
1. Banerjee P.K. (2007) Introduction to Biostatistics: S Chand Publication
2. Andreas, D. B., Ouellette, B.F.F. (2004). Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of
Genes and Proteins, 3rd Edition: Wiley publication.
3. Misener, S. (2000). Bioinformatics – Methods and Protocols: Humana Press.
4. Attwood, T.K., Parry. D.J. (1999). Introduction to Bioinformatics: Longman publication
5. Westhead D.R., Parish J.H., Twyman, R.A. (2002). Instant notes in Bioinformatics. Taylor and
Francis publications.
6. Satyanarayan, U. (2008). Biotechnology. Kolkata, West Bengal: Books and allied (P) Ltd.
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16IMBCC16

Core Practical 4: Microbial Techniques and
Instrumentation

6 hrs/wk

3 Credits

Course objectives:
The course will impart
1. Technical skill to the students perform various analytical methods for estimations
2. Hands on training on many sophisticated instruments
3. Understanding of upstream and downstream process in the fermentation process
List of Practical
1. Estimation of Protein by Bradford method
2. Circular paper Chromatography of Amino acids
3. Ascending paper chromatography of sugars
4. Thin Layer Chromatography of Amino acids
5. Agarose Gel Electrophoresis of DNA
6. SDS PAGE of Protein
7. Centrifugation techniques
8. Microtome usage, sectioning and staining
9. Primary screening of industrially important microorganisms capable of producing:
Antibiotics, Organic acids, amylases
10. Bioassay of penicillin using B. subtilis
11. Laboratory fermentation of Ethyl Alcohol by Saccharomyces cerevisiae & its estimation
12. Laboratory fermentation of amylase by B. subtilis & itsestimation
13. Sterility testing of fermentation products (Demo) – Use of Sterile products for testing
Microbial contamination
14. Immobilization of yeast cells by Ca-alginate entrapment method & determination of
viability of immobilized cells by invertase activity / Gluconic acid formation. (Demo)
Reference Books:
1. Jayaraman, J. (1981). Laboratory Manual in Biochemistry: Wiley publication.
2. Sawhney S.K., Singh, R. (2005). Introductory Practical Biochemistry: Alpha Science
International.
3. Chappuccino, J.G., Sherman, N. (2004). International student edition: Microbiology- A
laboratory Manual 4th edition: Benjamin Cummings publications.
4. Baker, F.J., Breach, M.R. (1967). Handbook of Bacteriological Technique: Butterworth &
Co Publishers Ltd.
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16IMBDA08

DSE-Allied Practical 4: Biostatistics and
Bioinformatics

2 hrs/wk

1 Credits

Course Objectives:
The course is designed to
1. Understand mathematic/physical principles of information retrieving and analyzing
2. build up the experience of utilizing website-based softwares and database
3. awareness about the accuracy, limitation and boundary of theoretical methods
4. develop the ability to perform basic computer programming
List of Practical
1. Review of NCBI Portal
2. Review of Biological Data Bases
3. Demonstration on BLAST analysis
4. Comparison of Entrez, SRS, and DBGET retrieval
5. Basic use of Computer – Use of Excel, Power point and Internet
6. Mean, Median, Mode
7. Standard deviation
8. Student t-Test
9. Chi – square Test
10. ANOVA
Reference Books:
1. Andreas, D. B., Ouellette, B.F.F. (2004). Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis
of Genes and Proteins, 3rd Edition: Wiley publication.
2. Misener, S. (2000). Bioinformatics – Methods and Protocols: Humana Press.
3. Rao, C.R. (1973). Linear Statistical Inference and its Applications. New York: Wiley
publication.
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER - V
16IMBCC17

Core 13: Immunology

4hrs/week

4 Credits

Course Objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1. Demonstrate a comprehensive and practical understanding of basic immunological principles
involved in protection mechanism.
2. Differentiate between innate and adaptive immunity, primary and secondary responses and
identify the role of antigen presenting cells, lymphocytes, and phagocytic cells in immune
responses.
3. Differentiate between humoral and cell mediated immunity.
4. Discuss Dysfunctional immunity and its consequences, Process of infection and vaccination
5. Principle and applications of various immune reactions in research and diagnosis

Unit 1: Immunity and Immunogen


Types of immunity: Natural, Acquired, herd, Innate, specific



Cells and organs of immune system : An overview



Primary response and generation of memory



Antigen

(10hrs)

a. Immunogenicity versus antigenicity
b. Factors influencing Immunogenicity
c. Adjuvant, Epitopes and Haptens
d

Antigen processing and presentation ( Endogenous and Exogenous Antigens)

Unit 2: Antibody


(10hrs)

Antibody
a. Basic structure of Antibody
b. Immunoglobulin classes and their Biological activities.
c. Epitopes and Receptors on immunoglobulin molecule



Antibody Diversity and Clonal Selection Theory



Overview of Monoclonal Antibody

Unit 3: Dysfunctional Immunity


(10hrs)

Immunodeficiency Diseases
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Hypersensitivity



Autoimmune diseases



Overview of Tumor immunity



Overview of Transplantation immunity

Unit 4: Infection and Prophylaxis


Introduction to the normal flora of healthy human host



Host –microbe interactions

(10hrs)

a. Process of Infection,
b. Pathogenicity
c. Virulence and infection
d. Microbial adherence
e. Penetration of epithelial cell layers,
f. Events in infection following penetration
g. Microbial virulence factors


Vaccines: Conventional and Modern

Unit - 5: Haematology and Serology


(10hrs)

Haematology – Study of Blood and Blood groups
a. Discovery of human blood group system
b. Blood coagulation
c. Principle, significance and procedure of blood transfusion



Serology - In vitro antigen: antibody reaction
a. Strength of antigen – antibody reaction: Antibody affinity and avidity
b. Precipitation (in fluid and gel, immunoelectrophoresis)
c. Agglutination (Haemagglutination, Bacterial Agglutination, Passive Agglutination and
agglutination inhibition)
d. Radioimmunoassay
e. ELISA
f. Western Blot
g. Immunofluoroscence

Text Books:


J.Kuby, R. A. Goldsby , T.J.Kindt , B.A. Osborne (2013). Immunology 7th edition. W.H.
Freeman and Company , New York
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R. M. Atlas (2015). Principles of Microbiology. 2nd edition. Wm.C.Brown Publishers



Prescott , Harley , Klein (2007). Microbiology 5th edition. McGraw-Hill Publishers



P.M. Lyolyard , A. Whelan, M.W. Fanger. (2011) Instant Notes in Immunology. 3rd edition.
Garland Science Taylor and Francis Group, Newyork

Reference Books:


C.A.Janeway, P.Travers, M. Walport, M.J. Shlomchick. (2005). Immunology – the immune
system in health and Diseases. 6th edition. Garland Science Taylor and Francis Group,
Newyork



K.Murphy, P.Travers, M. Walport. (2008). Janeway’s Immunology. 7th edition. Garland
Science Taylor and Francis Group, Newyork



I.Roitt.(1977). Roitt’s Essential Immunology, 9th edition Blackwell Science



J.M.Cruse, R.E.Lewis. (2009). Illustrated Dictionary of Immunology. 3 rd edition. CRC Press
Taylor and Francis Group, New York.



A. K. Abbas, A. H.H.Lichtman, S.Pillai. (2017).Molecular and Cellular Immunity. 9th edition.
Elsevier
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16IMBCC18

Core 14: Medical Microbiology

4 hr/week

4 Credits

Course Objectives:
By the end of the semester, a student should be able to:
1. Appreciate and understand the concept of medical microbiology.
2. Understand and explain epidemiology of the diseases caused by the various pathogens
3. Understand causes, treatment, pathogenicity of viruses, bacteria fungi and parasites

Unit 1: Epidemiology and host –parasite relationship


(09hrs)

Definitions: Signs, symptoms and syndrome of disease, stages of infectious diseasesincubation period, prodromal phase, Invasive phase, decline phase



Infection and their types



Bacteraemia, septicaemia, pyamia, toxaemia and Viremia



Epidemic, Endemic, Pandemic, Zoonotic and Exotic



Dynamics of disease transmission: Causative or etiological agents, sources of



reservoir of infection

Unit 2: Study of pathogenic organisms: Morphology, cultural characteristics,
biochemical characteristics, serolog, lab diagnosis and treatments (10hrs)


Enteric pathogens (Shigella and Salmonella)



Pyogenic organisms – Staphylococcus and Streptococcus



Mycobacterium tuberculosis and Mycobacterium leprae



Rickettsia
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Unit 3: Study of pathogenic organisms: Morphology, cultural characteristics,
serology & lab diagnosis


Parasites : Plasmodium, Giardia and entamoba



Fungus : Candida and Aspergillus



Spirochetes – Treponema, Leptospira



Metazoan diseases – Ascariasis and Filariasis

Unit 4: Viral diseases and their diagnosis with treatments


Airborn viral diseases, symptoms diagnosis and treatments



Hepatitis: Hepatitis A & B viruses



Influenza and Measles



AIDS and Ebola viruses

(09hrs)

(10hrs)

Unit 5: Advanced techniques


Chemotherapeutic and antimicrobial agents



Bioavailability of Drug



Collection, transport and preliminary processing of Clinical pathogens



(10hrs)

Rapid methods of identification, Molecular methods of identification

Text Book
1. C. K. J. Paniker, Anathanarayan and Paniker’s text book of Microbiology (2013) 8th
Edition, Orient Longman
Reference Book
1. Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L, 1992. Microbiology: An introduction 5th Edition,
Benjamin Pub. Co. NY
2. Chakraborty, P., 2003 A textbook of Microbiology, 2nd Edition New Central Book
Agency, India.
3. Samuel Baron, Medical Microbiology. Fourth edition (1996) University of Texas
Medical Branch of Galvesion
4. K. Ryan and C. G. Ray, Sherri’s Medical Microbiology: an Introduction to infectious
diseases. (2004) McGraw hill Publication 4th edition
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16IMBCC19

Core 15: Phycology (Self Study)

1hrs/week 4 Credits

Course Objectives:
The course entitled as above is designed to
1. Enlighten the students about general features of algae ; their distribution;
2. Acquire a consolidated overview on different major groups of algae
3. Recognize the importance of algae from economic values
4. Understand the major differences among varied range of thallus organization and
pigment system

Unit 1: General account


General characteristics & distribution



Classification & range of thallus organization



Cell components & Pigment system



Motility & Mode of reproduction



Economic importance

Unit 2 : Blue Green algae


General features & distribution



Major groups upto class



Range of vegetative structure



Cell structure & special features ( heterocyst, hormogone, akinete)



Mode of reproduction & Economic importance

Unit 3 : Diatoms

(10hrs)

(10hrs)

(09hrs)

General characteristics & distribution


Cell structure and its components



Motility and mode of reproduction



Economic importance of diatoms
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Unit 4: Green algae


General characteristics & distribution



Classification & cell structure



Pigment system & motility



Mode of reproduction



Economic importance

Unit 5 : Brown & Red algae

(09hrs)

(10hrs)

Highlights on General features


Major groups upto class



Cell structure and Pigment system



Mode of reproduction & Economic importance

Text Books:


Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Kreig,N.R. (1993).Microbiology, 5th Edition, New Delhi; Tata
Mc Graw Hill Publishing Co. Ltd.



Sundara Rajan S (2003). College Microbiology. Volume 1 & 2. Revised Edition, Vardhana
Publications, Bangalore



Prescott, L.M., J.P. Harley and D.A .Klein (1993). Microbiology, 5th Edition,WM, C Brown
Publishers.

Reference Book:


Dubey RC and Maheswari DK (2005). A Text book of Microbiology. S.Chand &Company
Ltd., New Delhi.



O. P. Sharma (1996) . Textbook of Algae, 1st Edition, McGraw-Hill Education New Delhi
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16IMBDC01 DSE-Core 1 -Pharmaceutical Microbiology

4hrs/week

4Credits

Objectives:
1. For better perception in pharmaceutical microbiology standards
2. To understand industrial requirement of microbial technology
3. To get better opportunities in pharmaceutical industry/laboratories/ Research institutes
4. To be equipped with standard operating procedures as per regulatory authorities

Unit 1: Introduction to pharmaceutical industry


Role of a Microbiology in a pharma industry



Good Laboratory Practices (GLP) in pharmaceutical industry.



Microbiology Laboratory and standards in industry



Regulatory practices and policies: FDA and NGCMA.

Unit 2: Processes in Pharmaceutical Industry

(9hrs)

(10hrs)



Good manufacturing practices and Good microbiology laboratory practices.



QA and QC in industry



Concepts of pharmaceuticals, biologics and biopharmaceuticals



Types of pharmaceutical microbiology laboratories : Sterile & Nonsterile



SOP, clean room, zones, microbial filters, media

Unit 3: Quality control: Microbiology Laboratory


Microscopic techniques for particulate matter



Antimicrobial testing of pharmaceutical products



Microbial Limit test, Water analysis



Bacterial Endotoxin Testing (BET)



Environmental Monitoring
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Unit 4: Microbial control in pharmaceutical industries

(10hrs)



Disinfection: Classification, mode of action, factors influencing disinfectants



Sterilization: Introduction, significance



Microbiological assessment of various pharmaceutical products



Fumigation, Growth Promotion test, Biological indicators, chemical Indicators

Unit 5: Role of microbes in pharmaceutical formulations

(9 hrs)



Drug formulations, Carriers and delivery systems, targeted drug delivery,



Application of microbial enzymes in pharmaceutical industry



Pharmaceuticals produced by microbial fermentations (streptokinase, streptodornase).



Microbial production and spoilage of pharmaceutical products

Text Book
1. Vyas S. P., Dixit V. (2007) Pharmaceutical Biotechnology, CBS Publishers & Distributors
2. Quality Assurance in Microbiology by Rajesh Bhatia, Rattan Lal Ihhpunjani. CBS publishers
& distributors, New Delhi.
3. Good manufacturing practices for Pharmaceuticals By Sydney H. Willing, Murray M.
Tuckerman, Willam S. Hitchings IV. Second edition Mercel Dekker NC New York
Reference Book
1. Stephen P. D., Norman A. H., Sean P. G., Brendan F. G. (2011) Hugo & Russell
Pharmaceutical Microbiology 8th Ed. Wiley-Blackwell Publishing house
2. John S. Wolfson and David C. Hooper, (1989) Quinolone antimicrobial agents. American
Society for Microbiology, Washington.
3. Cooper M. S. (1972) Quality control in the Pharmaceutical Industry Vol.2 Academic Press
Inc.
4. Sidney H.W. Murray M. Tuckerman, W., S. Hitchings IV. Mercel D.,(2007) Good
Manufacturing Practices for Pharmaceuticals, Second Edition, NC New York
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16IMBDC02

DSE-Core 1 Quality Assurance and Quality
Control

4hrs/week 4Credits

Objectives:
1. For better perception in pharmaceutical microbiology standards
2. To understand industrial requirement of microbial technology
3. To get better opportunities in pharmaceutical industry/laboratories/ Research institutes
4. To be equipped with standard operating procedures as per regulatory authorities

Unit 1: Total Quality Management System


Basic concept of Total quality management



Importance of quality



Components of TQM



Advantages of quality

Unit 2: Quality Assurance


Hazard and risk analysis in pharmaceutical products



Personnel’s in Quality assurance



Functions of quality assurance



Organizational setup in QA

(8hrs)

(10hrs)

Unit 3: Quality Control


Definition : Quality Control and its types in various industries



Principles of quality control



Methods of quality control in food industry, Pharma industry



Corrective and Preventive actions
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Unit 4: Quality Audits and inspections


Self inspections and internal assessments



Audits : Purpose audits and its types



Regulatory Compliance

Unit 5: Regulatory guidelines on Quality systems in industry


Regulatory bodies in industries



FDA, USFDA, FSSAI and ISO



Quality Standards in India : ISI, AGMARKS



Commodity based standards

(10hrs)

(10 hrs)

Text Book
1. Vyas S. P., Dixit V. (2007) Pharmaceutical Biotechnology, CBS Publishers & Distributors
2. Quality Assurance in Microbiology by Rajesh Bhatia, Rattan Lal Ihhpunjani. CBS publishers
& distributors, New Delhi.
3. Good manufacturing practices for Pharmaceuticals By Sydney H. Willing, Murray M.
Tuckerman, Willam S. Hitchings IV. Second edition Mercel Dekker NC New York

Reference Book
1. Stephen P. D., Norman A. H., Sean P. G., Brendan F. G. (2011) Hugo & Russell
Pharmaceutical Microbiology 8th Ed. Wiley-Blackwell Publishing house
2. John S. Wolfson and David C. Hooper, (1989) Quinolone antimicrobial agents. American
Society for Microbiology, Washington.
3. Cooper M. S. (1972) Quality control in the Pharmaceutical Industry Vol.2 Academic Press
Inc.
4. Sidney H.W. Murray M. Tuckerman, W., S. Hitchings IV. Mercel D.,(2007) Good
Manufacturing Practices for Pharmaceuticals, Second Edition, NC New York
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16IMBDC03

DSE-Core 1 Bioethics and IPR

4hrs/week 4Credits

Objectives


This part of the syllabus helps the students to understand the ethical, social, legal aspects in
biology and bio containment

Unit 1: Bioethics

(8hrs)



Bioethics - legal and socioeconomic impacts



ethical concerns of biological research and innovation,



Bioethics committees and guidelines for biosafety, stem cell research, RCGM

Unit 2: Intellectual Property Rights

(10hrs)

Intellectual property rights-Definition, Types


Patent



Copyright



Trade mark



Trade Related Aspects in Intellectual Property(TRIPS)



General Agreement on Tariffs and Trades (GATT)



Plant Breeders Rights (PBR)



World Trade Organization (WTO)

Unit 3: Patents and Patent Laws


Patenting laws-Legal development



Patentable subjects and protection in biology



The patenting of living organisms

Unit 4: Biosafety


GLP - Containment facilities



Biosafety levels - Genetically modified organisms and its release



Genetically modified foods



Biosafety guidelines in India



International guidelines

Unit 5: Biodiversity

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot – Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology

(10hrs)

(10hrs)

(9hrs)

Page 12 of 32



Elements of Biodiversity



Ecosystem Diversity



Genetic Diversity



Species Abundance & Diversity

Text Books:
1.

Sasson Albert, Biotechnologies and Development, UNESCO Publications, 1988.

2.

Sasson Albert. Biotechnologies in developing countries present and future, UNESCO
publishers, 1993.

Reference book
1. Singh K, Intellectual Property rights on Biotechnology2010, BCIL, New Delhi,

2. Shaleesha A. Stanley, Bioethics, Wisdom educational service, 2008, Wisdom
Educational Service
3. Beier, F.K., Crespi, R.S. and Straus, T. 1985 Biotechnology and Patent protection-Oxford
and IBH Publishing Co. New Delhi,
4. Biotechnology by U. Sathyanarayana, 2009, Books and allied (p) Ltd
5. Biotechnology by B.D.Singh, 2009 Kalyani publishers,
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16IMBCC21

Core Practical- 5 Clinical Microbiology

9hrs/week

3 Credits

Objectives:
By the end of the semester, a student should be able to:
1. Perform basic test of clinical microbiology.
2. Screen and characterize some pathogens
3. Understand causes, treatment, pathogenicity of various parasites.

List of Practicals:
1. Study of serological and hematological reactions
a. Agglutination (blood grouping, Serodiagnosis of enteric fever by Widal test)
b. Serodiagnosis of syphilis by RPR Test
c. Total count of RBC and WBC
d. Differential count of WBC
e. Haemoglobin estimation by Sahli’s method
f. Bleeding time by filter paper technique and clotting time by capillary method
g. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR-demonstration)
2. Blood Chemistry
a. Blood sugar estimation by GOD / POD method
b. Blood urea by DAM method
c. Serum bilirubin estimation
d. Cholesterol estimation
e. Ouchterlony Double Diffusion (Demonstration)
3. Physical, Chemical and Microscopic examination of Clinical samples – urine, stool, pus,
Sputum
4. Isolation, identification of following pathogens from clinical Samples:E. coli, Salmonella
spp., Pseudomonas spp., Proteus spp., Shigella spp., Staphylococcus spp,
5. Streptococcus spp.(for identification use of keys as well as Bergey’s Manual is
recommended)
6. Study of growth characters of isolated pathogens on following media: Mannitol Salt
Agar, Wilson Blair agar, Salmonella Shigella agar, Glucose azide medium, Cetrimide
agar, TSI agar

Reference book
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1. Broude AI: Medical Microbiology and Infectious Diseases, WB Saunders Co.
2. Jawetz, Melnick & Adelberg’s: Medical Microbiology, 26th Edition, Mc Graw Hill
Companies, a LANGE medical book.
3. Chapel and Haeney: Essentials of Clinical Immunology, Blackwell Scientific Publications.
4. Forbes BA, Sahm DF and Weissfeld AS: Bailey & Scott’s Diagnostic Microbiology, Mosby
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16IMBDC04

DSE-Core 1 –Practical: -Pharmaceutical
Microbiology

3hrs/week

1Credits

Course Objectives:
The student shall be able to:
1. Acquire skills to examine microbial load of pharmaceutical products
2. Understand the role of microbes in drugs
3. Identify different microbes associated with products, enumerate them and understand their
role
4. Evaluate different parameters affecting pharmaceutical product quality.

List of Practicals
1. Sterility testing by using B. sterothermophilus / B. subtilis.
2. Testing for microbial contamination. Microbial loads from syrups and suspensions
3. Determination of antimicrobial activity of chemical compounds (like phenol, resorcinol and
formaldehydes) Comparison with standard products.
4. Microscopic analysis of sterile injectables and tablets
5. Quality assessment of pharmaceutical products with special reference to regulatory affairs

Reference Books
1. Quality Assurance in Microbiology by Rajesh Bhatia, Rattan Lal Ihhpunjani. CBS publishers
& distributors, New Delhi.
2. Good manufacturing practices for Pharmaceuticals By Sydney H. Willing, Murray M.
Tuckerman, Willam S. Hitchings IV. Second edition Mercel Dekker NC New York

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot – Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology

Page 16 of 32

16IMBDC05

DSE-Core 1 –Practical: -Quality Assurance
and Quality Control

3hrs/week

1Credits

Course Objectives:
The student shall be able to:
1. Acquire skills Quality management system
2. Understand the role of quality in human life and its role in betterment of society
3. Identify different domains of industry in quality systems like food, pharma etc.

List of Practicals:
1. To check the quality of packed food products as per standard protocol of microbiology.
2. Testing for microbial contamination and sterility of the food products in packed food and

packaged drinking water
3. Check regulatory guidelines on packaging materials and codes for assurance in quality
4. Study of various pharmaceutical packaged products

Reference Books :
1. Quality Assurance in Microbiology by Rajesh Bhatia, Rattan Lal Ihhpunjani. CBS publishers
& distributors, New Delhi.
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16IMBDC06

DSE-Core 1 –Practical: - Bioethics and IPR

3hrs/week

1Credits

Course Objectives:
The student shall be able to:
1. Acquire knowledge about patent laws.
2. Understand the role of different government bodies
3. Identify different domains of biodiversity

List of Practical
1. Case study of Patenting (Bt-Cotton).
2. To study various biodiversity hot spots.
3. Patent prior art search.
4. Patent drafting / claim drafting.
Reference books:
1. K.C. Kankanala, Indian Patent Law and Practice, Oxford India Publication, 2012
2. M. B. Rao & Manjula Guru, Patent Law in India, Wolters Kluver Publication, 2010
3. Ademola A. Adenle, E. Jane Morris, Denis J. Murphy, Genetically Modified Organisms in
Developing Countries, Cambridge University Press
4. K. D. Raju, Genetically Modified Organisms: emerging law and policy in India, Tata Energy
Research Institute Publication, 2007
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER - VI
16IMBCC23

Core 17: Molecular Biology

4hrs/week

4 Credits

Objectives
After completion of this course, student will be able to:


Understand the basic concept and scope of recombinant DNA technology



Understand the function of various Enzymes and Vectors used in Gene manipulation



Describe the methods used in selection, screening & analysis of recombinants



Develop knowledge of the genomic and cDNA cloning strategies



Understand the application and ethical aspects of using RDT in developing products.

Unit: 1 Molecular genetics and organization of genetic materials


Concept of central dogma



DNA as genetic material: experimental evidences



Different forms of DNA



Genomic organization of Eubacteria and Archaebacteria



Mendelian Laws

Unit: 2 Replication and Recombination

(10hrs)

(10 hrs)



Experimental evidences of Replication and enzymes involved in DNA Replication



Process of Replication in Prokaryotes



Regulation of Replication



Process of Recombination- mechanism of gene transfer- Transformation, Conjugation,
transduction and transposable elements

Unit: 3 Transcription


Enzymes involved in Transcription of Prokaryotes



Process of Transcription in Prokaryotes and its inhibitors



Types of RNA molecules and Post transcriptional modification



Regulation of gene expression at transcriptional level in prokaryotes

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot – Integrated B.Sc.-M.Sc. Microbiology

(10 hrs)

Page 19 of 32

Unit: 4 Translations

(8 hrs)



The machinery of Protein synthesis-Genetic code, role of t-RNA and Ribosome



Process of Translation in Prokaryotes and its inhibitors



Post translational modification



Distinguishing features of prokaryotic translation

Unit: 5 Mutations and Repair

(10 hrs)



Occurrence, kinds of Mutation, spontaneous & induced Mutation



Mutagens, detection of Mutation Lethal Mutations, Biochemical Mutations



Phenotypic effects of Mutation and Molecular basis of Mutation



Significance & Practical applications of Mutation



DNA Repair-Types and mechanism

Text Books
1. Watson JD, Baker TA, Bell SP, Gann A, Levine M and Losick R (2008) Molecular Biology
of the Gene, 6th edition, Cold Spring Harbour Lab. Press, Pearson Publication
2. Becker WM, Kleinsmith LJ, Hardin J and Bertoni GP (2009) The World of the Cell, 7th
edition, Pearson Benjamin Cummings Publishing, San Francisco
3. De Robertis EDP and De Robertis EMF (2006) Cell and Molecular Biology, 8th edition.
Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia
Reference books
1. Karp G (2010) Cell and Molecular Biology: Concepts and Experiments, 6th edition, John
Wiley & Sons. Inc.
2. Sambrook J and Russell DW. (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. 4th Edition,
Cold Spring Harbour Laboratory press.
3. Krebs J, Goldstein E, Kilpatrick S (2013). Lewin’s Essential Genes, 3rd Ed., Jones and
Bartlett Learning
4. Gardner EJ, Simmons MJ, Snustad DP (2008). Principles of Genetics. 8th Ed. Wiley-India
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16IMBCC24

Core 18: Genetic Engineering

4hrs/week

4 Credits

Objectives
After completion of this course, student will be able to:


Understand the basic concept and scope of recombinant DNA technology



Understand the function of various Enzymes and Vectors used in Gene manipulation



Describe the methods used in selection, screening & analysis of recombinants



Develop knowledge of the genomic and cDNA cloning strategies



Understand the application and ethical aspects of using RDT in developing products.

Unit 1: Introduction to Recombinant DNA Technology

(8 hrs)



Introduction to RDT



History and relevant landmarks in the development of RDT



Scope of RDT in biotechnology and human welfare



Terminologies associated with RDT: Overview of cDNA, Clone, Gene, Genome, Vector,
Recombinant, Genemap, Transgenics

Unit 2: Tools for RDT: Enzymes, Vector and Host


(12 hrs)

Enzymes:
a) Restriction Endonuclease: Definition, nomenclature, mechanism, types and application
b) Ligase: Definition, mechanism, application
c) Other essential enzymes: DNA and RNA polymerase, Reverse Transcriptase.



Vectors: Definition, properties, types.
a) Plasmid vector
b) Bacteriophage vector
c) Shuttle Vector
d) Cosmid Vector
e) Yeast Vector: YAC
f) Vector for Plant: Agrobacterium
g) Vector for animal: SV40



Selection of suitable host
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Unit 3: Isolation of target DNA and Cloning Strategies

(10 hrs)

 Isolation of DNA and selection of target gene.
 Construction of genomic Library
 Construction of cDNA Library
 Methods of Cloning
 PCR: As alternative to genomic DNA/ cDNA cloning
Unit 4: Expression, Screening and Selection of recombinants


Transformation of r-DNA to suitable host



Expression of recombinant in suitable host: prokaryotic and eukaryotic.



Basic techniques for screening and selection of the clones



Sequence-dependent screening of recombinants: Hybridization and PCR



Identification of DNA marker: RAPD, AFLP

Unit 5: Application and Ecosocial impact of RDT


Development of Transgenic plants: BT cotton



Genetically modified Food



Genetically Modified Organism



Gene Therapy



Scientific and ethical issues regarding GM food/organism

(10 hrs)

(10 hrs)

Reference book
1. S.B. Primrose, R.M. Twyman and R.W.Old.(2001) Principles of Gene Manipulation. 6th
Edition, S.B.University Press,.
2. B.D. Singh (2010) Biotechnology Expanding Horizons. Kalyani Publishers.
3. J. Sambrook and D.W. Russel.(2001) Molecular Cloning: A Laboratory Manual
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16IMBDC07

DSE-Core 2 Advances in Microbiology

4hrs/week

4 Credits

Course Objectives:


After successfully completing this course the student should be able to:



Understand the Principles of evolution of Microbial genome



Understand the concept of non cultivable microbes and Metagenomics as a tool to study such
living forms



Explain the molecular basis of Host – Microbe interactionship



Acknowledge the Networking in biological systems and Synthetic biology

Unit 1: Unit 1 Evolution of Microbial Genomes

(10hrs)

 Salient features of sequenced microbial genomes, core genome pool, flexible genome pool
and concept of pangenome,
 Horizontal gene transfer (HGT),
 Evolution of bacterial virulence - Genomic islands, Pathogenicity islands (PAI) and their
characteristics
Unit 2: Metagenomics

(10hrs)



Brief history and development of metagenomics,



Understanding bacterial diversity using metagenomics approach,



Prospecting genes of biotechnological importance using metagenomics



Basic knowledge of viral metagenome, metatranscriptomics, metaproteomics and
metabolomics.

Unit 3: Molecular Basis of Host-Microbe Interactions

(10hrs)



Epiphytic fitness and its mechanism in plant pathogens,



Hypersensitive response (HR) to plant pathogens and its mechanism,



Type three secretion systems (TTSS) of plant and animal pathogens,



Biofilms: types of microorganisms, molecular aspects and significance in environment, health
care, virulence and antimicrobial resistance

Unit 4: Systems and Synthetic Biology


Networking in biological systems,



Quorum sensing in bacteria,



Co-ordinated regulation of bacterial virulence factors,

(10hrs)
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Basics of synthesis of poliovirus in laboratory,



Future implications of synthetic biology with respect to bacteria and viruses

Unit - 5: Overview of Omics Technology


Genomics



Transcriptomics



Proteomics



Metaboliomics

(10hrs)

Text Books:
1 Fraser CM, Read TD and Nelson KE. (2004,). Microbial Genomes, Humana Press
2 Miller RV and Day MJ. ( 2004). Microbial Evolution- Gene establishment, survival and
exchange, ASM Press
3 Bull AT. (2004). Microbial Diversity and Bioprospecting, , ASM Press
4 Sangdun C.( 2007). Introduction to Systems Biology, Humana Press
5 Klipp E, Liebermeister W. (2009). Systems Biology – A Textbook, Wiley –VCH Verlag
Reference Books:
1 Caetano-Anolles G. (2010). Evolutionary Genomics and Systems Biology, John Wiley and
Sons
2 Madigan MT, Martink JM, Dunlap PV and Clark DP (2014). Brook’s Biology of
Microorganisms, 14th edition, Pearson-Bejamin Cummings
3 Wilson BA, Salyers AA Whitt DD and Winkler ME (2011)Bacterial Pathogenesis- A
molecular Approach, 3rd edition, ASM Press,
4 Bouarab K, Brisson and Daayf F (2009) Molecular Plant-Microbe interaction CAB
International
5 Voit EO (2012) A First Course in Systems Biology, Ist edition,Garland Science
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16IMBDC08

DSE-Core 2 Microbiology and Health Care

4hrs/week

4 Credits

Course objective
This course is designed to provide instruction about,
1. Microorganisms are beneficial for Human health care
2. Role of Microorganisms in different fields
3. Role of Microbes in day to day life

Unit: 1 History of Microbiology


History of microbiology and Health care



Spontaneous generation verses Bio-generation



Germ theory of disease



Koch Postulate

Unit: 2 Microorganisms as probiotics


Probiotics



Characteristics of probiotics



Commercially available probiotic products



Benefits of probiotic products

Unit: 3 Microorganisms as food

(10 hrs)

(10 hrs)

(10 hrs)



Microorganisms as a food source-Mushroom, Single cell protein, Functional Food



Mushroom as a complete food and Nutritional level of mushroom



Microorganisms in Dairy (Cheese, Yogurt, Buttermilk, Kefir)



Microorganisms in fermented food (Pickles, Sauerkraut, Silage, Sausage, Bread)

Unit: 4 Microorganisms as Bio-fertilizer and Bio-pesticides


Microorganisms as a Bio-fertilizer and Bio-pesticides



Types of Bio-fertilizer and Bio-pesticides



Benefits of bio-fertilizer and Bio-pesticides

Unit: 5 Microorganisms as Vaccines


Vaccines



Microorganisms as Vaccines
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Types of Vaccines: Live, attenuates vaccines, inactivated vaccines, Toxid vaccines,
Recombinant Vaccines, DNA Vaccines



Production of Vaccines

Text book:


Frazier .W.C Westhoff, D.C., (1978). Food Microbiology. Tata McGraw-Hill Publication
Company



Subba Rao, N.S., (1999). Bio-fertilizers in Agriculture and Agro forestry. New Delhi:Oxford
IBH



Pelczar, M.J., Chan, E.C.S., Kreig, N.R. (1993). Microbiology 5th Edition, Tata McGrawHill Publication Company

Reference book:


Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L., (2004). Microbiology Introduction .Singapore:
Pearson Education.



Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology 5th edition, New York: WCB
Mc GrawHill publication
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16IMBDC09

DSE-Core 2 Fundamentals of Research
Methodology

4 hrs/week

4 Credits

Objectives


After completion of this course, student will be able to:



Understand the concept of research and importance of studying research methodology



Gain knowledge regarding various components of research



Distinguish between various scientific documents



Understand the concept of thesis writing



Gain elementary knowledge regarding application of statistics in research

Unit 1: Introduction to Research Methodology


Introduction to Research and Research Methodology



Objective of Research



Types of research



Significance of research



Process of Research

(10 hrs)

Unit 2: Components of Research


Defining research problem



Designing research



Sample and sampling



Data Collection



Data Analysis

Unit 3: Scientific documents and standards


Scientific Documents: Types



Journals: types and properties.



Publication: Types, Ethics and standards



Quality of Journal: Impact Factor, Citation.

Unit 4: Dissertation/Thesis Writing and Presentation

(10 hrs)

(10 hrs)

(10 hrs)



Modes of presenting scientific data



Basics of Poster Presentation



Thesis/Dissertation writing: overview, components and order of presentation.
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Ethics of Publication and Thesis writing

Unit 5: Elementary statistics for Research


Hypothesis



Hypothesis testing



Measures of central tendency: Mean, Mode, Median



ANOVA , Chi Square test

(10 hrs)

Reference book:
1. C.R. Kothari.(2004) Research Methodology. 2nd Edition, New Age International Publisher.
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16IMBCC25

Core Practical- 6 Molecular Biology

9hrs/week

3 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will be able to:
1 Use the techniques used in biotechnology that are based on DNA-Protein and Protein- Protein
interactions.
2 Students can perform protein engineering and drug designing.

List of Practicals
1 Isolation of genomic DNA from bacteria
2 Isolation of plasmid DNA from bacteria
3 Agarose gel electrophoresis of isolated DNA
4 Isolation of RNA from yeast cells
5 Quantitation of DNA by specrophotometry
6 Determination of Tm value of DNA
7 Bacterial Transformation
8 Bacterial Conjugation
9 U.V induced mutagenesis
10 Plasmid curing by Acridine orange

Reference books
1 T.A.Brown, Molecular Biology Lab Fax
2 Sambrook and Russel, Molecular Cloning.
3 Frederick M. AusubelCurrent Protocols in Molecular Biology
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16IMBDC10

DSE-Core 2 Practical Advances in
Microbiology

3hrs/week

1 Credits

Objectives:
After successfully completing this course the student should be able to:
1. Understand the concept of non cultivable microbes and Metagenomics as a tool to study such
living forms
2. Explain the molecular basis of Host – Microbe interactionship
3. Acknowledge the Networking in biological systems and Synthetic biology
List of Practicals:
1. Extraction of metagenomic DNA from soil
2. Understand the impediments in extracting metagenomic DNA from soil
3. PCR amplification of metagenomic DNA using universal 16s ribosomal gene primers
4. Case study to understand how the poliovirus genome was synthesized in the laboratory
5. Case study to understand how networking of metabolic pathways in bacteria takes place

Reference books
1. R. J. Slater (1986). Experiments in Molecular Biology. Humana Press
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16IMBDC11

DSE-Core 2 Practical : Microbiology and
Health Care

3hrs/week

1 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will be able to:
1. Isolate microbes from food samples
2. Isolate microbes from soil/plant samples
3. identification of fungus from bread.

List of Practicals
1 Isolation and identification of microorganisms from butter milk
2 Isolation and identification of Probiotics from commercially available probiotic food
3 Isolation of Nitrogen fixing bacteria from root nodules
4 Isolation of non- symbiotic bacteria from Rhizospheric soil
5 Isolation and identification of fungus from fermented food (Bread)

Reference book:
1. Tortora, G.J., Funke, B.R., Case, C.L., (2004). Microbiology Introduction .Singapore:
Pearson Education.
2. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology 5th edition, New York: WCB
Mc GrawHill publication
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16IMBDC12

DSE-Core 2 Practical : Fundamentals of
Research Methodology

3hrs/week

1 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will be able to:


Draft research proposal



Prepare experimental protocol



Statistically analyze experimental data.

List of Practicals:
1. Writing research proposal
2. Protocol filling and submission
3. Making data analysis using statistics
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER - VII
16IMBCC27

Core 19: Molecular Cell Biology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
Upon successful completion of this course, Students will be able to:
1. Understand the structures and purposes of basic components of prokaryotic and eukaryotic
cells, especially macromolecules, membranes, and organelles
2. Understand how these cellular components are used to generate and utilize energy in cells
3. Understand the cellular components underlying mitotic cell division.
4. Apply their knowledge of cell biology to selected examples of changes or losses in cell
function. These can include responses to environmental or physiological changes, or
alterations of cell function brought about by mutation.
Unit 1: Cellular Ultrastructure

(09hrs)

 Ultrastructure: Plasma Membrane and Cell Wall (Eukaryotic and Prokaryotic).
 Ultrastructure and functions of Lysosome, Peroxisomes & Glyoxisomes.
 Ultrastructure of Ventriole, Flagellum & Cilium, Vacuoles and their role in cell structure and
function.
 Ultrastructure of Mitochondria and Chloroplast
Unit 2: Cell cycle and DNA packaging

(10hrs)

 Cell Cycle, G1/S Transition, Cyclines and cyclin dependent kinases. Regulation of CDK cycline activity
 Ultrastructure of Nucleus and Nucleolus. Pore Complex of Nuclear envelop
 Ultrastructure of Chromosome & Chromosomal Models; Histone proteins: evolutionary trend
and structure of nucleosomes; Histone like proteins in prokaryotes and genome organization
in prokaryotes and archaea

Unit 3: Cytoskeleton


(09hrs)

Cytoskeleton: Ultrastructure and functions of Microtubules, microfilaments and associated
proteins



Ultrastructure and functions of Actin, Myosin, IF and associated proteins
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Intracellular Junctions and their functions. Ca++ dependent homophillic and non-homophillic
cell-cell adhesion.

Unit 4: Cellular Transport


(10hrs)

Transport across cell membrane: diffusion, active transport and pumps, uniports, symports
and antiports; Phenomenon of exocytosis and endocytosis



Cell surface receptors and their mode of action;



Secondary messenger system



Overview of Apoptosis and Necrosis

Unit 5: Cancer Biology


(10hrs)

Cancer biology: Types of cancers; Cancer biology; Oncogenes versus Tumor suppressor
genes



Mutation: Mutagens/ carcinogens (chemical and physical agents); biological agents



RAS signaling in cancer; Familial cancer syndromes and the discovery of tumor suppressors;
Control over cell cycle; Apoptosis and the p53 tumor suppressor



DNA repair mechanisms; DNA repair defects and their relationship to cancer



Diagnosis and Treatment of Cancers: Chemotherapy, Immunotherapy, Newer targeted
techniques

Reference Books:
1. Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C.A. (2008). Molecular Cell Biology, 7th Edition. W.H.
Freeman publication.
2. Cassimeris, L., Plopper, G., Lingappa, V.R. (2010). Lewin’s Cell, 2nd Edition. Johns &
Bartlett Publishers
3. Bolsover, S.R., Shephard, E.A., White, H.A., Hyam, J.A. (2011). Cell Biology, A Short
Course, 3rd Edition. New York: Wiley publicationSingh, R.P. (2007). General Microbiology.
New Delhi: Kalyani Publishers.
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16IMBCC28

Core 20: Microbial Diversity and Evolution

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
The broader aims of the course are to provide:
1. In-depth knowledge about microbial evolution process, classification and phylogeny analysis
2. Understanding about vast diversity in various groups of bacteria
3. Understanding of the morphology, physiology and other features of Archaebacteria and
Extremophiles
4. Understanding of uncultivable microorganisms.

Unit 1: Microbial Evolution

(09hrs)



Microbial evolution and phylogeny



Chronometers and chronological distances, paradox in establishing evolutionary distances



Phylogenetic trees and its types



Molecular basis of microbial classification : Methods of 16S r-RNA analysis, (Signature
Sequence), FAME Analysis, Density Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), Thermal
Gradient Gel Electrophoresis (TGGE), Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis
(ARDRA).

Unit 2: Bacteriology


Diversity of Gram positive bacteria



Diversity of Gram negative bacteria



Diversity of Actinobacteria



Diversity of Cyanobacteria and Microalgae
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Unit 3: Archaebacteria

1

(09hrs)



Archaebacteria - taxonomic position, distinguishing features and Phylogenetic groups



Ecology and habitats of Archaebacteria



Physiology and adaptive strategies of Archaebacteria



Biotechnological potential of Archaebacteria

Unit 4: Extremophiles

(10hrs)



Introduction to extremophiles; Extreme Environments and distribution and types of



Thermophiles: Types, adaptation mechanisms, biotechnological significance



Halophiles: adaptation mechanisms, Industrial importance



Methanogens: Classification, habitats and its applications

Unit 5: Uncutivable Microorganisms


Concept of Metagenomics



Methods of isolating Metagenomic DNA



Application of Metagenomic DNA

(10hrs)

Reference Books:
1. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition, New York: WCB
Mc GrawHill publication.
2. Madigan, M.T., Martinko, J.M., Stahl, D.A., Clark, D.P. (2011). Brock Biology of
Microorganisms, 13th ed.: Benjamin-Cummings publication
3. Stanier, R.Y. (1987). General Microbiology, 5th Edition: Macmillan publication.
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16IMBCC29

Core 21: Mycology and Virology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
This course is aimed at providing students:
1. To understand general features and properties of fungi
2. To provide awareness about different classes of fungi
3. To understand basics of viruses
4. To acquire knowledge regarding economic aspects of Fungi and virus
Unit . 1: Fungi – General Characters

(09hrs)



Morphological features of fungi; Fungal nutrition and growth; Fungal associations



Fungal classification: Natural and Artificial



Four Class Classification of Fungi; Nine class Classification of Fungi; Five Class



Classification of Fungi



Sexuality in fungi: Asexual reproduction; Sexual reproduction; Parasexual cycle



Fungal nutrition: Mode of fungal nutrition; Omnivorous nature of fungi

Unit . 2: General features of different classes of Fungi


Zygomycotina



Ascomycotina



Basidiomycotina



Deuteromycotina



Slime molds

Unit . 3: General Characteristics of Virus

(10hrs)

(09hrs)



Morphology, Ultra structure, Chemical composition and classification of virus



Physical, chemical and structural components of viruses.



Isolation and purification of viruses, Detection of viruses: physical, biological,



Immunological and molecular methods



Sub-viral Particles – Viroid, Satellite Virus, Prions

Unit . 4: General features of different classes of Virus


Viruses of Anima



Viruses of Plants
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Bacterial viruses



Viruses of Eukaryotic Microorganisms



Viruses and Cancer

Unit . 5: Economic importance of Fungi and Virus

(10hrs)



Role of Fungi in agricultural sector: biofertilizers, biopesticides, fungal diseases of plants



Fungi as foe: Fungi in food spoilage and toxication; Fungi as deteriorating agent; Fungal diseases



Industrial Applications of fungi



Viral diseases of plants and animals



Use of Viral as therapeutic agents, Gene transfer tool in plant biotechnology

Reference Books:
1. Deacon, J. (2006). Fungal Biology, 4th ed: Wiley publication.
2. Gow, N.A., Gadd, G.M. (1995). The Growing Fungus. Springer publication.
3. Kendrick, B. (2001). The Fifth Kingdom, 3rd edition: Focus Publishing.
4. Carlile, M.J., Watkinson, S.C., Gooday, G.W. (2001). The Fungi, 2nd edition: Academic
Press.
5. Collier, L., Balows, A., Sussmann, M. (1998). Topley & Wilson's Microbiology and
Microbial Infections, Volume 4: Hodder Education Publishers.
6. Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M.M. (1996). Introductory Mycology: Wiley
publication.
7. Wanger, E.K., Hewlett, M.J. (2004). Basic Virology: Blackwell Science.
8. Matthew, R., Hull, R. (2002). Matthew’s Plant virology: Elsevier Academic press.
9. Acheson, N.H. (2011). Fundamentals of molecular virology, 2nd Edition: Wiley publication.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Microbiology

Page 6 of 55

16IMBDA09

DSE- Allied- 5 - Research Methodology and
Experimental Design

5hrs/wk

5 Credits

Objectives:
Upon completion of the course the student will be able to
1. Conduct effective search for research literature, selection of the suitable journal & manage
the process of publication steps.
2. Understand basic descriptive and inferential statistics including the concepts and principles of
research design and statistical inference.
3. Perform and interpret descriptive and inferential statistical tools including the construction of
tables and graphs, t-tests, Chi-square tests, and regression analysis using different statistical
packages.
Unit 1: Introduction to Research Methods & Literature Survey


(10 hrs)

Research: Meaning, Purpose, Types (Descriptive, Analytical, Applied, Fundamental,
Quantitative, Qualitative, Conceptual, Empirical) & Objective of Research



Defining and formulating the research problem: Selecting the problem, Necessity of defining
the problem



Literature Survey: Use of Library, Books and Journals- Medline, Patent Search and
reprints of articles as a source for Literature survey



Primary and Secondary sources: Reviews, Treatise, Monographs, Patents



Literature Search: Search engines- Google Scholar, Pubmed, INFLIBNET

Unit 2: Kinds of Scientific Documents & Thesis Writing


(10 hrs)

Definition and kinds of Scientific documents: Research paper, Review paper, Book reviews,
Thesis & Technical reports



Standards of research journal: Impact factor, Citation index, H index, I10 index, Eigen
factor



Components of a research paper: Title, Authors and addresses, Abstract, Acknowledgements,
Tables and illustrations, References



Different steps in the preparation: Layout, Structure and Language of typical reports,
Illustrations and tables, Bibliography, Referencing and Footnotes

 Dealing with publishers: Submission of Manuscript, Ordering reprints
Unit 3: Data Analysis Using Statistical Tools-I
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Introduction and Basic concepts in Biostatistics



Measure of Central tendency (Mean, Median and Mode)



Measure of Dispersion (Range, Mean Deviation, Variance and Standard Deviation



Skewness: Measure of Skewness, Karl Pearson’s Coefficient of Skewness



Kurtosis: Measure of Kurtosis

Unit 4: Data Analysis Using Statistical Tools-II

(9 hrs)

 Correlation: Types & Methods of measuring Correlation
 Regression: Regression line and Equations
 Non parametric test: Chi square Test (Goodness of fit, Test of Independence)
 Parametric Test: Comparison of means of two samples: T test
 Comparisons of Means by three or more samples: F Test, ANOVA
Unit 5: Experimental Designs


Completely Randomized Design (CRD)



Randomized Complete Block Design (RCBD)



Latin Square Design (LSD)



Factorial Experiments



Split Plot and Strip Plot Design

(9 hrs)

Reference Books:
1. Khan, I. A., & Khanum, A. (2004). Fundamentals of Biostatistics. Ukaaz Publications.
2. Holmes, D., Moody, P., & Dine, D. (2011). Research methods for the Biosciences. Oxford
University Press.
3. Ruxton, G., & Colegrave, N. (2010). Experimental design for the life sciences. Oxford
University Press.
4. Glass, D. J. (2014). Experimental Design for Biologists. Cold Spring Harbor Laboratory
Press.
5. Dutta, N. K. (2002). Fundamentals of Biostatistics: Practical Approach. Kanishka Publishers.
6. Gurumani, N. (2004). An introduction to Biostatistics. MJP publisher.
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16IMBDA10

DSE- Allied- 5 - Good Laboratory Practice

5hrs/wk

5 Credits

Course Objectives:
1. To bridge the gap between academics and industries
2. To inculcate skills of GLP as per regulatory authorities.
3. To equip students with instrumentation and validation studies

Unit 1 Introduction to GLP

(10 hrs)



Overview of GLP and GMP and its importance



Principles and their applications in GLP



Regulatory authorities in industry and their roles: USFDA, WHO, EPA, ISO, FSSAI,
NGCMA



Terminologies and their definitions in GLP

Unit 2 Instrumentation: Practices and Applications


(10 hrs)

Qualification of the Instruments in laboratory : Types and its applications
a. IQ

b. OQ

c. PQ



Calibration and preventive maintenance of equipments in laboratory



Validation and approval of protocols, analysis test protocols



Execution and Reporting writing of instrumentation



Maintenance of instrumentation

Unit 3 Quality management system and standard procedures

(10 hrs)



Quality control : Introduction types and role in industry



Quality Assurance : Importance and its role in compliance



Standard Operating Procedures and their importance e.g. Entry Exit Procedures



Overview of Deviation, Change control, CAPA, CFR’s



Quality management and Standards in quality control departments

Unit 4 Documentation and reports in GLP


Method Validation and reporting documentation skill



Media, Reagents Preparation, Storage & its documents
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Reference standard maintenance and records archival



Accuracy, Precision, Repeatability of methods in QC



General laboratory in safety, Designs and lab development

Unit 5 Review and Quality audits


Self-inspection and internal assessment



Quality audits : Types and roles



Review of quality documents, Maintenance of Log book and review



Record keeping, labeling files and folders, documentation in GMP



Health Safety and Environment, Waste disposal management

( 9hrs)

References
1. World Health Organization. Handbook: good laboratory practice (GLP): quality practices for
regulated non-clinical research and development. World Health Organization, 2010.
2. Selvakumar, R. (2010). Good Laboratory Practices. Indian Journal of Clinical Biochemistry.
25 (3): 221-224.
3. Weinberg, S. (2007). Good Laboratory Practice Regulations: CRC Press.
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16IMBCC30

Core Practical - 7
Molecular Cell
Biology and Diversity

9hrs/wk

3 Credits

Course Objectives:
The course is designed to impart
1.

Skill related to study of intracellular and extracellular structures of Eukaryotic and
Prokaryotic cells

2.

Knowledge related to isolation and study of various cellular components

3.

Familiarity with methods for measuring this diversity and monitoring changes due to both
anthropogenic and natural factors

4.

Hands-on training of latest techniques to the study of biodiversity, with an emphasis on
genomics methods and digital tools for exploiting museum collections

Cell Biology

1. Mitosis and the Cell Cycle in Onion Root-Tip Cells
2. Cell Counting and viability
3. Isolation of mitochondria from plant sample
4. Isolation of chloroplast
5. Isolation and estimation of chlorophyll pigment

6. Permeability assessment of the plasma membrane
7. Cytological staining : Gram Staining, Endospore staining, Capsule staining, Cell wall staining
8. Bacterial motility test : Hanging drop method
Microbial Diversity
1. Isolation of extremophilic bacteria from natural habitats
2. Isolation of actinobacteria/ actinomycetes
3. Calculation of various diversity indices, such as Dominance Index, Shannon Index
4. Morphological study of fresh water and marine micro algae
5. Isolation of extremophilic fungi from natural habitats
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Mycology and Virology
1. Isolation and Identification of various fungi
2. Isolation and Identification of various yeasts
3. Germ tube detection in Candida albicans
4. Isolation of plaques from the sewage sample
5. One step growth curve of bacteriophage
Reference Books:
1. Sambrook, J., Russell, D.W. (2001). Molecular Cloning – A Laboratory Manual: Cold spring
Harbor Laboratory Press
2. Cappuccino, J.G., Sherman, N. (2004). International student edition: Microbiology- A
laboratory Manual 4th edition: Benjamin Cummings publications
3. Brown, A.E. (2009). Benson's Microbiological Applications: Laboratory Manual in General
Microbiology. New Delhi: McGraw Hill publication.
4. Benson, H.J. (2001). Microbiological applications: a laboratory manual in general
microbiology. New Delhi: McGraw Hill publication.
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER - VIII
16IMBCC31

Core 22: Bioprocess Technology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
On successful completion of this course students should have
1. An understanding of the variety of fermentation and subsequent processing approaches
available for the manufacture of biological products
2. Knowledge about design and operation of these systems,
3. Appreciation of the regulatory framework under which the industry operates
1

Unit 1: Strain improvement and development

(09hrs)



Basic concept of fermentation



Screening of industrially important microorganisms



Strain improvement: Molecular approaches, Directed evolution & selection; Preservation of
industrial microorganisms



Substrates for microbial fermentations, antifoam agents

Unit 2: Bioreactor Design

(09hrs)



Design and construction of bioreactor



Major types of bioreactors; Enzyme reactors



Mass transfer of oxygen: Agitation and aeration, Determination of KLa, factors affecting
KLa, fluid rheology



Medium engineering by Response Surface Methodology (RSM)

Unit 3: Sterilization, control and Economics

(10hrs)



Sterilization of media and air; Scale up and Scale down



Bioprocess kinetics: Kinetics of growth and substrate utilization in batch, fed batch and
continuous systems



Control of process parameters



Fermentation economics

Unit 4: Types of fermentation processes

(10hrs)

 Antibiotic production: Penicillin
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 Biomass: SCPs, Mushrooms and probiotics
 Alcohol fermentation
 Citric acid & Vitamin B12 fermentation
 Enzymes: Protease & Amylase
 Amino acids: Lysine & Glutamic acid
 Microbial production of polysaccharides: Xanthan & Dextran
Unit 5: Downstream Process

(10hrs)



Bioseparation- Filtration, Centrifugation, Sedimentation, Flocculation



Cell disruption; Liquid-liquid extraction



Purification by Chromatographic techniques : Reverse Osmosis and Ultra filtration



Drying; Crystallization, Storage and Packaging



Immobilization and applications of whole cells and enzymes

Reference Books:
1. Pepler H.J., Perlman, D. (1979). Microbial Technology. Volume-1 & 2. New York:
Academic Press.
2. Casida, L.E. (1968). Industrial Microbiology. New Delhi: New Age International Pub. (P)
Limited.
3. Stanbury, P.F., Whittaker, A. (1984). Principles of Fermentation Technology, 2nd Edition.
Pergamon Press.
4. Waites, M.J., Morgan, N.L., Rockey, J.S., Higton, G. (2001). Industrial Microbiology: An
Introduction: Wiley-Blackwell scientific publication.
5. Okafor, N. (2007). Modern Industrial Biotechnology & Microbiology. Edenbridge: Science
Publishers.
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16IMBCC32

Core 23:Microbial Physiology and Energetic

4hrs/wk

4 Credits

Course Objective:
The overall aim of this course is to
1. Instill in students an appreciation for, and a working knowledge of, the diverse mechanisms
that allow bacteria to survive and grow in ever-changing environments.
2. Understand the structure and function of the bacterial cell
3. Understand how bacterial growth is possible due to, and as an outcome of, the flow of genetic
information (DNA to RNA to Protein).
4. Understand the range of bacterial metabolism (diverse metabolic capabilities) and energy
production in the bacterial cell
5. Understand the ability of bacteria to sense and respond to environmental conditions
Unit . 1: Microbial Physiology

(09hrs)



Flagella, motility and process of chemotaxis- uptake and utilization of substrates



Sporulation and germination



Microbial biofilms; physiology and collective recalcitrance of microbial biofilm
communities: Quorum sensing and quenching mechanisms



Microbial stress responses: Heat, temperature, pH, Microbial energy stores, Microbial fuel
cells and applications

Unit . 2: Carbohydrate Metabolism

(10hrs)



Carbohydrates: Classification, chemical structure, functions



Carbohydrate Metabolism: Aerobic and anaerobic pathways: Glycolysis and its regulation,
Gluconeogenesis and its regulation.TCA cycle, anaplerotic reactions.



Electron Transport chain, Oxidative phosphorylation, & production of ATP, balance sheet of
glucose oxidation, Pentose phosphate pathway

Unit . 3: Lipid Metabolism

(10hrs)



Lipid: Classification, chemical structure, functions



β-oxidations of saturated even chain fatty acids.



Biosynthesis of fatty acids – Acetyl-CoA carboxylase reaction, Fatty acid synthase complex



Regulation of fatty acid biosynthesis



Biosynthesis of cholesterol, regulation
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Unit . 4: Protein metabolism

(10hrs)



Amino acids & Proteins: Classification, chemical structure, functions



Biodegradation of amino acids–deamination, transamination, decarboxylation



Urea cycle including its regulation



Biosynthesis of amino acids, Disorders of amino acid metabolism (phenylketonuria,
alkaptonuria, Biologically active amines

Unit . 5: Bioenergetics


(09hrs)

Bioenergetics: Gibbs free energy, endergonic & exergonic reactions, Standard state free
energy changes, Feasibility of reactions



ATP Structure, properties and energy currency of the cell, Importance of Coupled reactions,
High energy compounds



Bioenergetics of glycolysis, oxidative phosphorylation, coupled reaction, group transfer,
biological energy transducer, aerobic and anaerobic respiration, fermentation,



Photosynthesis bacteria and algae

Reference Books:
1. Nelson, D.L., Cox, M.M. (2013). Lehninger Principles of Biochemistry. W.H. Freeman
publication.
2. Voet, D., Voet, J.G., Pratt, C.W. (2012). Fundamentals of Biochemistry, 4th Edition: Wiley
publications
3. Moat, A.G., Foster. J.W., Spector, M.P. (2009). Microbial Physiology, 4th Ed: Wiley India
Pvt Ltd.
4. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition. New York: WCB
Mc GrawHill publication.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Microbiology

Page 16 of 55

Core 24: Basic Instrumentation and
Biophysics

16IMBCC33

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
1. To understand the basic principles of biophysical instrumentation applied in diverse field of
Microbiology
2. To understand the way of studying the biological molecules using analytical techniques
3. To study the application of the biophysical instruments
Unit 1: Microscopy and Radio isotopic techniques


Light Microscopy: - Bright field, Dark field, Fluorescent microscopy, Phase contrast
microscopy



Electron Microscopy (TEM & SEM), Atomic Force Microscopy



Flow cytometry (FACS)



Radioisotopes & half life of isotopes, Units & measurement of radiation, Autoradiography,
Application of radioisotopes in biological study, Interaction of radiation with matter

Unit 2: Spectroscopy


Spectroscopic techniques:- Beer Lambert’s law, Extinction coefficient, Principles &
applications of visible & U.V. spectroscopic technique



Electromagnetic spectrum, interaction of electromagnetic radiation with matter, Physical
phenomenon:- Absorption, Emission, Refraction, Diffraction, Transmission



Absorption & Emission Spectroscopy



CD spectroscopy, Raman’s Spectroscopy, IR & NMR



X-ray diffraction & crystallization

Unit 3: Chromatography techniques


Chromatography : Theory & Principles



Understating of basic terminology: Stationary phase, mobile phase, Retention time, column
efficiency, Peak shape



Types of chromatography, partition, adsorption, ion exchange, size exclusion, affinity, Paper
chromatography,



Hydrophobic

chromatography,

Gas

chromatography,

Ultra

high

performance

chromatography, Liquid chromatography combine with Mass spectroscopy, Thin layer
chromatography, High performance thin layer chromatography
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Unit 4: Centrifugation & Electrophoresis
 Basics, principles and classification of electrophoresis
 Zone Electrophoresis : Paper electrophoresis, Thin layer electrophoresis, Cellulose acetate
electrophoresis, gel electrophoresis, affinity electrophoresis
 Moving boundary electrophoresis: Capillary electrophoresis, Immuno electrophoresis
 Basics, principles and classification centrifugation
 Types Centrifugation, Sedimentation, Relative centrifugal force, preparative and analytical
centrifuge, ultracentrifugation and its applications in molecular size determination.
Unit 5: Advanced Biophysics
 Aspects of advanced biophysics : Concepts, principles and applications.
 Electrophysical techniques in diagnostics: Single neuron recording, patch-clamp recording,
electrocardiogram, Brain activity recording, lesion and stimulation of brain, PET, MRI,
fMRI, CAT, Density.
 CT Scanners and Their Applications, Overview of Digital Subtraction Radiography and
Mammography
 Role and applications of biophysics in nuclear medicines, Principle of localization & usages
of radiopharmaceuticals
 Practical aspects of Implementation of Radiation Protection in Medical Applications,
Regulatory Aspects of Radiation Protection.
Reference Books:
1.

Sambrook, J., Fritsch, E. F., &Maniatis, T. (1989). Molecular cloning (Vol. 2, pp. 14-9). New
York: Cold spring harbor laboratory press.

2.

Blau, K., & King, G. S. (Eds.). (1993). Handbook of derivatives for chromatography (Vol. 2).
New York: Wiley.

3.

Kindt, T. J., Goldsby, R. A., Osborne, B. A., &Kuby, J. (2007). Kuby immunology.
Macmillan.

4.

Hayat, M. A. (1974). Principles and techniques of scanning electron microscopy. Biological
applications. Volume 1. Van Nostrand Reinhold Company.

5.

E Alpen (1997) Radiation Biophysics, 2nd Edition academic press

6.

R.N. Roy. (2001) A Textbook of Biophysics. New Central Book Agency, 2001
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16IMBDA11

DSE- Allied 6 - Soil and Agriculture
Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
The course is designed to make student aware about:
1. Soil and its characteristics
2. Microorganisms in soil and their role in agriculture
3. Sustainable agriculture and its impact
4. Plant Microbe interaction and Molecular Plant Pathology
Unit 1 : Microbes and Soil Fertility


Physical and Chemical properties of soil



Role of Microbes in soil fertility



Soil fertility Evaluation and Improvement



Interactions among soil microorganisms



Organic Farmimg

Unit 2:Plant Microbe Interaction

(10hrs)

(09hrs)



Rhizosphere Microorganisms : Phyllosphere, Spermosphere and Rhizoplane



Methods of Enumeration, Rhizosphere Effect,



Factors affecting Rhizosphere Microorganisms



PGPR, Siderophore, Mycorrhiza and VAM

Unit 3: Biological Nitrogen Fixation

(10hrs)



Nitrification, Dinitrification



Symbiotic Nitrogen Fixation (Rhizobium, Frankia)



Asymbiotic Nitrogen Fixation (Azotobacter, Azospirillum)



Nitrogenase enzyme, nif genes and Molecular mechanism of Nitrogen fixation



Role of nodulin genes in nodule development and symbiosis



Genetic engineering of BNF

Unit 4: Biofertilizers and Biopestisides


(10hrs)

Biofertilizers – Types, Production and Quality control
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Cultivation and mass production of Bioinoculants – Azotobacter, Rhizobium, Azospirillum,
Cyanobacteria, Azolla and Phospahte Solubilizing Microorgansms – Production and
applications



Carrier based inoculants



Biopesticides – Types and applications (Psedomonas Fluoroscence, Bacillus thuringiensis,
Trichoderma harzianum, Trichoderma viridae, Nuclear Polyhedrosis Virus)

Unit 5: Molecular Plant Pathology

(09 hrs)



Recognition and entry of pathogens into host Cell, Alteration of host behavior by pathogen



Molecular mechanism of Disease establishment; enzymes, phytotoxins, growth regulators,
involvement of elicitors; role of R and r genes in disease development



Molecular mechanism of disease diagnosis.



Resistance Mechanism in Plants, Systemic Resistance, Resistance genes, Phytoalexins. PR
Proteins, Signaling Mechanisms.

Reference Books:
1. Atlas, R.M., Bertha, R. (1997). Microbial Ecology, 4th Edition: Benjamin Cummings
publication
2. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and N.R. Kreig (1993). Microbiology, 5th Edition. New Delhi:
Tata Mc Graw Hill Publishing co. Ltd.
3. Alexander, M. (1977). Introduction to soil microbiology, 2nd edition. Wiley publication.
4. Purohit, S.S. (2007). Microbiology-Fundamentals and Applications, 6th Edition. New Delhi:
Agrobios Publications.
5. Rangaswami, G., Mahadevan, A. (2004). Diseases of Crop plants in India: PHI publication.
6. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition. New York: WCB
Mc GrawHill publication.
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16IMBDA12

DSE- Allied 6 - Food and Dairy Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
The course will impart the students with the knowledge about:
1. The interactions between microorganisms and the food and milk environment, and factors
influencing their growth and survival.
2. Explain the significance and activities of microorganisms in food and milk.
3. Describe the characteristics of food borne, diseases and spoilage microorganisms, and
methods for food and milk preservation.
4. Fermented food and milk products
Unit 1: Food Microbiology

(9 hrs)



Introduction to Food Microbiology



Factors affecting interactions of microorganisms with food: intrinsic and extrinsic factors



Objectives, Importance and functions of quality control.



Food quality standards and control system. Food industries and QA in production, ISO
certifications



Food standard and safety regulations: BIS, ISI, FSSAI, FDA, CODEX, HACCP

Unit 2: Food Processing and Packaging Technology

(9 hrs)



Microbial flora associated with fresh foods.



Scope, importance and principles of food processing.



Application of enzymes in food processing



Processing of fruits, vegetables, cereals, pulses, meat and fishes.



Introduction to packaging, principles of development of protective packaging

Unit 3: Food spoilage and Preservation

(10 hrs)



Microbial spoilage of food: fresh food and canned food.



Physical and chemical factors influencing microbial spoilage of food.



Types of microbes normally associated with spoilage and biochemical change.



Preservation of foods: General principles & methods of food preservation



Physical methods: Low temperature, high temperature, osmotic dehydration, blanching,
canning, dielectric heating, microwave processing, membrane technology, irradiation.



Chemical Methods: preservatives, salts, sugars, antioxidants and spices.



Food additives and adulterants
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Unit 4: Dairy technology

(10 hrs)



Composition of Milk, types of microbes in milk



Microbial analysis of milk: SPC, Direct count, MBRT, Resazurin test



Types of spoilage of milk and milk products, Milk borne infections affecting human and
milking animal.



Processing of milk products: Cheese, yoghurt, dahi, shrikhand, paneer, skimmed milk



Preservation of milk and its products

Unit 5: Advancement in Food technology


Introduction to neutraceuticals and functional foods.



GM Foods and issues concerning GM foods.



Bioactive foods: prebiotics, probiotics and synbiotics.



Interaction between food and genes.

(10 hrs)

Reference Books:
1. Frobisher, M. (1974). Fundamentals of Microbiology 9th edition. Philadephia. Sanders
Company.
2. Pelczar, M.J., Chan, E.C.S. and N.R. Kreig (1993). Microbiology, 5th Edition. New Delhi:
Tata Mc Graw Hill Publishing co. Ltd.
3. Presscott, M.J., Harley, J.P., Klein, D.A. (2002). Microbiology, 5th Edition. New York: WCB
Mc GrawHill publication.
4. Frazier, W.C., Westhoff, D.C. (1978). Food Microbiology. Tata McGraw-Hill Publishing
Company.
5. Swaminathan, M. (1990). Food Science, Chemistry and Experimental Foods. Mysore:
Bappco Book Publishing Company.
6. Jay, J.J., Loessener, M.J., Golden, D.A. (2005). Modern Food Microbiology: Springer
publication.
7. Prajapati, J.B. (1995). Fundamentals of Dairy Microbiology: Ekta Publication.
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16IMBDA13

DSE- Allied 6 - Cell Culture Technology

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
1. Understand the principle and application of Plant and Animal Cell culture, describe
components of Plant and Animal tissue culture medium and methodology of preparation of
medium.
2. Independently establish in vitro culture of Plant and Animal Cell lines.
3. Explain the principle of Genetic engineering and methodology of development of transgenic
plants and Transfection methods in Animals.

Unit 1: Basics of Plant Tissue Culture

(9 hrs)

 Plant cell culture– Basic concept, History and Scope
 Concept of Asepsis and methods of Sterilization
 Tissue culture media
 Role of Plant growth regulators in tissue culture
 Pathways and different stages of Clonal Micropropagation

Unit 2: Protoplast isolation and culture

(9 hrs)

 Protoplast - Isolation, Culture, Regeneration and fusion
 Selection of hybrid and Regeneration of hybrid
 Symmetric and Asymmetric hybrid
 Cybrid
 Embryo culture and Embryo rescue
Unit 3: Variation in Tissue Culture

(10 hrs)

 Variation in Plant tissue culture: Origin and causes
 Cryopreservation and Germplasm storage
 Methods of Gene transfer in Plants and Animals
 Transgenic Plant with special reference to Biotic and Abiotic stress
 Transgenic animal: Transfection methods and application
Unit 4: Basics of Animal Cell Culture I
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 Animal cell culture – Introduction, History and Scope
 Brief discussion on Chemical, Physical and Metabolic functions of different constitution of
Animal cell culture media
 Balanced salt solutions and Simple growth medium
 Different growth factors promoting proliferation of Animal cells in culture
 Serum and Protein-free defined media and their applications
Unit 5: Animal Cell Line

(10 hrs)

 Primary culture and Animal Cell lines
 Characterization and biology of cultured cells
 Measuring parameter of Growth and Test of viability
 Transformed Animal Cells– Established/continuous Cell lines
 Commonly used Animal Cell lines– Their origin and characteristics

References Books:
1. Bhojwani, S. S., &Razdan, M. K. (1986). Plant tissue culture: Theory and practice. Vol. 5.
Elsevier.
2. Chawla, H.S. (2002). Introduction to Plant Biotechnology. Oxford & IBH Publishers.
3. Freshney, I. (2010). Culture of Animal Cell (6thedition). John Wiley.
4. Gamborg, O. L., & Phillips, G. (Eds.). (2013). Plant cell, tissue and organ culture:
fundamental methods. Springer Science & Business Media.
5. Masters, J. (2005). Animal Cell Culture (3rd edition). Panima Publishing Corporation.
6. Narayanaswamy, S. (1994). Plant cell and tissue culture. Tata McGraw-Hill Education.
7. Smith, R. (2012). Plant tissue culture: Techniques and Experiments. Elsevier Science.
8. George, E. F., Hall, M. A., & De Klerk, G. J. (Eds.). (2007). Plant propagation by tissue
culture: volume 1. The background (Vol. 1). Springer Science & Business Media.
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16IMBCC34

Core Practical - 8 Fermentation
Technology

9hrs/wk

3 Credits

Objectives:
1.

Skill related to operation of fermentation process and its various control aspects

2.

Knowledge related to isolation and preservation of industrially important microbial strains

3.

Hands-on training in analysis of various biomolecules

4.

Hands-on training in handling fungal culture and its microscopic observation

5.

Ability to identify various fungal culture on the basis of its morphology

Bioprocess Technology
1. Primary and Secondary screening for various extracellular enzymes by microorganisms
2. Single cell protein production
3. Ethanol fermentation and yield assessment by S. cerevisiae
4. Citric acid production and recovery by A. niger
5. Glutamic acid production and purification
6. Purification and Immobilization of enzyme
7. Determination of thermal death point of given isolates
8. Determination of thermal death time of given bacterial isolates
9. Effect of various physical factors on bacterial growth
Physiology and Energetic
1. To study Km, Vmax, K cat of some selected enzymes viz, Amylase
2. To derive Line Weaver Burk Plot of selected Enzymes
3. Determination of enzyme activity
4. Study of enzyme induction
5. Study of various metabolic activities of bacteria
a. Carbohydrate fermentation
b. OF test
c. Urea hydrolysis
d. H2S production
e. Lipid hydrolysis
Basic Instrumentation and Biophysics
1. Analysis of compound by U.V. spectroscopic technique
2. Analysis of compound by IR spectroscopic technique (Demonstration)
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Reference Books:
1. Thimmaiah, S.K. (2006). Standard Methods of Biochemical Analysis: Kalyani publishers.
2. Sawhney S.K., Singh, R. (2005). Introductory Practical Biochemistry: Alpha Science
International.
3. Rehm, H.J., Reed, G. (1983). Biotechnology: A Comprehensive Treatise in 8 Volumes. Vol.
3: Biomass, Microorganisms for Special Applications, Microbial Products I, Energy from
Renewable Resources. Verlag Chemie, Weinheim –Deerfield Beach–Basel.
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16IMBDA14

DSE- Allied 6 Practical Soil and Agriculture
Microbiology

2hrs/wk

1 Credits

Objectives:
This laboratory course will make student understand the principle and the procedure
1.

Skill related to isolation and cultivation of agriculturally important microbes

2.

Ability to identify citrus pathogen

3.

To check the ability of microbes as PGPR

List of Experiments:
1. Isolation of nitrogen fixing bacteria
2. Cultivation of cellulose decomposing microorganisms from soil (Demo)
3. Demonstration of oozing, and isolation of pathogen from diseased specimen of lemon leaf
showing citrus canker and isolation of Xanthomonas spp.
4. Isolation of phosphate solubilizing microorganisms.
5. Isolation and study of PGPR attributes of soil microorganisms
6. Isolation of symbiotic and non-symbiotic Nitrogen fixers
7. Isolation of phosphate solubilizers
8. Production of liquid biofertilizers
9. Cultivation of nitrifying and denitrifying bacteria (Demo)

Reference Book:
1. Cappuccino, T.G. and Sherman, N. (1996). Microbiology; A Laboratory Manual. The
Benjamin-Cummings Publishing Co.
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16IMBDA15

DSE Allied 6 Practical: Food and Dairy
Technology

2 hrs/wk

1 Credits

Objectives:
The student shall be able to:
1. Acquire skills to examine food and milk for its microbial load.
2. Understand the role of microbes in milk and food
3. Identify different microbes associated with food, enumerate them and understand their role
4. Evaluate different parameters affecting food quality and methods of preparation of different
dairy products.

List of Experiments:
1. Detection and enumeration of various microbes in processed and unprocessed foods.
2. Efficiency of pasteurization and sterilization of milk by Phosphatase Test.
3. Preparation of Cheese, sauerkraut by microbial fermentation process.
4. Determination of common adulterants in different food sample.
5. Determination of antimicrobial activity of various spices.
6. Isolation of Aspergillus flavus and detection of aflatoxin from infected peanuts.
7. Determination of antioxidant activity of citric fruits.

Reference Books:
1. Baker, F.J., Breach, M.R. (1967). Handbook of Bacteriological Technique: Butterworth & Co
Publishers Ltd.
2. Smith, S (2010) Food Biotechnology Practical Manual, Deakin University.
3. Dietrich, W. K. (2004) Food Science and technology by Taylor and Fransis.
4. Cappuccino, J. G. and Sherman, N., (1983) Microbiology: A Laboratory Manual.
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16IMBDA16

DSE Allied 6 Practical: Cell Culture
Technology

2 hrs/wk

1 Credits

Objective:
After completion of the course students will be able to prepare Plant Tissue Culture medium,
independently establish Plant cell cultures and prepare Synthetic seeds.
List of Experiments
1. Introduction to plant tissue culture laboratory, instruments, growth room and aseptic
technique.
2. Preparation of Plant tissue culture medium.
3. Explant preparation and Sterilization.
4. Aseptic inoculation of explant for establishment of nodal culture/Callus culture from study of
pathways of Micropropagation.
5. Anther culture for production of Haploids.
6. Establishment of Cell suspension culture.
7. Study of Callus characteristics.
8. Preparation of Synthetic seeds.
9. Isolation of plant protoplast from Leaf.
10. Preparation of Animal tissue culture medium and Balanced salt solution.

Reference Books:
1. Chawla, H.S. (2002). Introduction to Plant Biotechnology. Oxford & IBH Publishers.
2. Purohit, S.D. & Joshi, N. (2007). Plant Biotechnology: Practical Manual. Apex Publication.
3. Giri, C. & Giri, A. (2007). Plant Biotechnology: A practical Manual. I.K. Publication.
4. Helgason, C. D. & Miller, C.L. Basic cell culture protocols. Vol 290. Humana press
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER – IX
16IMBCC35

Core 25: Advanced Molecular Technology

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
After the completion of the course the student will be able to:
1. Describe different techniques used for detecting specific DNA segment and for gene
expression analysis
2. List out techniques used in biotechnology that are based on DNA-Protein and Protein- Protein
interactions and will be able to design experiments based on them
3. Understand the principals of protein folding and realize its significance in biotechnology and
neurodegenerative diseases
4. Understand the basis of protein engineering and drug designing and different approaches used
in these

Unit 1: Techniques used in gene detection and gene expression studies


Blotting and

hybridization

studies:Southern

hybridization,

(10 hrs)
Northern

hybridization,

Westernhybridization, Fluorescent in situ hybridization


Subtractive hybridization, Differential display



RT PCR, Real time PCR, RNA arbitrarily primer (RAP)-PCR



SAGE, DNA microarray

Unit 2: DNA-protein interaction techniques


(9 hrs)

DNA-protein cross-linking assay, Gel mobility shift assay, Dnase I foot printing and Sl
nuclease mapping, Chromatin immunoprecipitation (ChIP)



Protein- protein interactions: Chemical cross-linking, Co-immunoprecipitation (CIP),
Tandam affinity tags (TAT), Phage display, Fluorescent resonance energy transfer (FRET),
Yeast-2-hybid, Yeast-3-hybid and their various version
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Unit 3: Reporter and marker genes

(10 hrs)



Introduction to reporter and marker genes



Application of reporter and markers in biotechnology



Green Fluorescent Protein (GFP), Chloramphenicol acetyl transferase (cat), Neomycin
phosphoryl transferase II (nptII), Luciferase, β- galactosidase, β – lactamase gene and βglucuronidase

Unit 4: Protein folding


Introduction to protein folding



Principals governing protein folding



In vitro Vs In vivo protein folding



Assisted protein folding and molecular chaperones



Relevance of protein folding to biotechnology



Diseases due to defective protein folding

Unit 5: Protein engineering and drug design

(10 hrs)

(09 hrs)



Rationale of protein engineering



Methods and approaches: Directed evolution and gene shuffling, random mutagenesis and selection
of engineered proteins, gene modification at specific sites, synthesis of complete gene. Engineering by
gene fusion.



Drug design and various approaches: Blocking enzyme activity, Inhibitor for Dihydroxyfolate
reducase (DHFR), Renin. HIV reverse transcriptase. Drug design by blocking hormone
receptors, propanolol for norepinephrine and epinephrine and drug design by inhibiting
nucleic acid synthesis using antisense RNA technology.

Reference Books:
1.

Mark A Strauch. Protein–DNA Interactions: Techniques Used. John Wiley & Sons, Ltd. All
rights reserved.

2.

T.A. Brown. Gene cloning and DNA analysis. Blackwell Publishing Ltd.

3.

J.W. Dale and M. von Schantz. From genes to genomes. John Wiley & Sons, Ltd.
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16IMBCC36

Core 26: Microbial Genetics

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
Upon successful completion of this course, the student will be able to:
1. Understand the importance of microbial genetics;
2. Explain how microorganisms are used to understand the genetic mechanisms
3. Relate microbial genetics to Microbiology
4. Understand microbial genes, genomes, and gene expression and its importance for
understanding the biology and evolution of microorganisms and their interactions with the
environment.

Unit 1: Classical Genetics


Principles of Mendelian genetics, Linkage & Pedigree Analysis



Hardy-Weinberg genetic equilibrium, Natural selection, genetic drift



Genetics of Speciation



Extra-chromosomal inheritance

Unit 2: Gene and Gene expression


Gene, Genome and Genomics



DNA replication: Mechanism and regulation in prokaryotes



Transcription in prokaryotes



Translation in prokaryotes



Post transcriptional and post translational modifications

Unit 3: Regulation of Gene expression

(09 hrs)

(10 hrs)

(10 hrs)



Regulation of gene expression in prokaryotes: The Operon model of regulation



Inducible and repressible operons with the examples of lac, trp and arabinose operons



Genetic analysis and positive and negative control of lac operon; 3- Dimensional structure of
lac repressor and mechanism of its binding to DNA



Regulation of gene expression in bacteriophage λ
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Unit 4: Mutation


Mutational Theory of Evolution



Molecular basis and Types of mutations



Mutagenesis



DNA damage and repair



Chromosomal aberration

Unit 5: Gene Transfer

(10 hrs)

(09 hrs)



Genetic exchange in Prokaryotes



Molecular basis of conjugation among prokaryotes, Genetic exchange by conjugation
involving prokaryotes and eukaryotes, Conjugation in Paramecium



Molecular mechanism of transformation and transduction



Plasmid Biology: Control of replication, Plasmid distribution and stability



Transposable elements

Reference Books:
1. Snustad, D.P., Simmons, M.J. (2012) Principles of Genetics, 6th Edition. Wiley publications.
2. Klug, W.S., Cummings, M.R., Spencer, C.A., Palladino, M.A. (2006). Concepts of Genetics,
10th Edition: Pearson publication
3. Hartl, D.L. (2014). Essential Genetics, A Genomics Perspective, 6th Edition: Jones & Bartlett
publications.
4. Lewin, B. (2004). Gene-VIII. Pearson Prentice Hall publications.
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16IMBDC13

DSE Core -3 Genomics

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of this course students will be able to
1. Explain the major steps in genomics.
2. Edit raw Sanger sequence data for phylogenetic analysis.
3. Obtain basal knowledge of DNA based theory as well as various analytic tools which will
enable them to analyze different kind of data and interpret the result.
Unit 1: Introduction to Genome


Introduction to Genome and Gene structure



History of genome projects



Gene families



Functional domains



Biodatabases

Unit 2: Genome Analysis


Genome sequencing techniques and applications



Next-Generation sequencers and Sequencing strategies



Massive parallel sequencing and its applications



Genome assembly



Genome annotation

Unit 3: Population Genomics


Basis of population genomics



Allelic frequency, Heterozygosity, Haplotypes



Linkage disequilibrium



Genetic drift



Natural selection
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Unit 4: Comparative and evolutionary Genomics


Comparative and evolutionary genomics



Gene duplication and Genome duplication



Paralogous and orthologous genes



Molecular evolution, Evolutionary rate and Molecular clock



Phylogenetic tree

Unit 5: Functional Genomics


Functional Genomics (Transcriptome assembly, annotation and analysis)



Forward and reverse Genetics



Ecological genomics



Systems Biology



Protein-DNA interactions

(10 hrs)

(10 hrs)

Reference Books:
1. Lesk A. M. (2007) Introduction to Genomics, Oxford University Press
2. Primrose S. B. & Twyman R. (2008) Principles of Genome Analysis and Genomics,
Blackwell Publishing, 2008.
3. Helms V. (2008) Principles of Computational Cell Biology: From Protein Complexes to
Cellular Networks, Wiley Publication.
4. Brown T. A. (2006) Genomes 3, Garland Sciences.
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16IMBDC14

DSE Core -3 Bioethics

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
1.

Able to recognize and distinguish the Bioethical issue from other issue and also able to
explain the principles of bioethics and how to balance these principles in practice.

2.

Understand the principles, function and basic legal rules of IP Law.

3.

Recognize the relevant criteria for generating and protecting intellectual works.

4.

Understand the different forms of infringement of intellectual property rights.

5.

Demonstrate and develop basic skills of legal issue related with IPR.

Unit 1: Bioethical issues

(10 hrs)



Introduction to bioethics, incidences and types of unethical practices.



Ignorance of laws, codes, policies and procedures.



Professional ethics-professional conduct. Ethical decision making.



Ethical Issues: Human cloning, Designer baby, Cord banking, GMO, Abortion, Sex
determination, Usage of lab animals, human clinical trials.



Ethical practices of scientists, scientific/ research organization, business houses, medical
practice, regulatory bodies.

Unit 2: General Regime of Intellectual Property Rights & patenting


(10 hrs)

History and general concept of Intellectual Property Rights, type, Major International treaty
and their role.



Need for Protecting Intellectual Property, Policy Consideration: National Perspectives and



International demands.



Introduction to Patent, Indian Patent Law,The Patents Act 1970,Amendments to the Patents
Act 1970.



Patentable Subject Matter, Patentability Criteria, Procedure for Filing Patent Applications,
Patent Granting Procedure.



Patent Infringement and Remedies, patent information system, patent search
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Unit 3: Patenting in Biotechnology


(10 hrs)

Concept of Novelty in Biotechnological Inventions, current issues in patenting of live form
with special reference to biotechnological product.



Patenting of microorganism, higher plants and animals: Transgenic organisms and isolated
genes.



Patenting of genes and DNA sequences, plant breeder's rights and farmer's right.



Plant Varieties Protection, the Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights Act, 2001.
Justification for Protection, Plant Protection Varieties in India.



Biotechnology and International Treaties.

Unit 4: Copyright and Industrial Designs


(10 hrs)

Introduction of copyright, Protection of Copyright and Related rights, Indian Copyright Law
,The Copyright Act, 1957 with its amendments



Copyright works, Ownership, transfer and duration of Copyright ,Renewal and Termination
of Copyright, Neighbouring Rights, Infringement of copyrights and remedies



Industrial Designs: Need for Protection of Industrial Designs, Subject Matter of Protection
and Requirements, The Designs Act, 2000.



Procedure for obtaining Design Protection, Revocation, Infringement and Remedies

Unit 5: Trademarks & Trade secret

(8 hrs)



Introduction to Trademarks & service mark, Need for Protection of Trademarks.



Kinds of Trademarks, Indian Trademarks Law, the Trade and Merchandise Marks Act, 1958



Trademarks Act, 1999, Procedural Requirements of Protection of Trademarks.



Content of the Rights, Exhaustion of Rights, Domain Names and Effects of New Technology
(Internet).



Introduction of trade secret, conditions of protection, Subject matter

Reference Books:
1. P. Narayana, Patent Law, Wadhwa Publication.
2. Intellectual Property Rights: Unleashing the Knowledge Economy by PrabuddhaGanguli.
3. Merges, (1996) Patent Law and Policy: Cases and Materials,
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4. Brian C. Reid, (1993) A Practical Guide to Patent Law, 2nd Edition,
5. Feroz Ali Khader, The Law of Patents – with a special Focus on Pharmaceuticals in India,
LexisNexis Butterworths Wadhwa, Nagpur.
6. Gopalakrishnan, N.S. &Agitha,T.G., (2009)Principles of Intellectual Property, Eastern Book
Company, Lucknow
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16IMBCC38

Core Practical – 9
Advanced Molecular Technology

6 hrs/wk

3 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will be able to:
1.

Use the techniques used in biotechnology that are based on DNA-Protein and Protein- Protein
interactions.

2.

Students can perform protein engineering and drug designing.

Laboratory Experiments:
1. DNA extraction from plant tissue
2. Extraction of total RNA
3. DNA cloing and expression (Blue-white selection)
4. Bacterial conjugation
5. Bacterial transduction (Demonstration)
6. Southern blotting (Demonstration)
7. Detection of DNA Polymorphism using PCR
8. Protein gel electrophoresis
9. Western blotting
10. Expression of green fluorescent protein (Demonstration)
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16IMBDC15

DSE Core -3 Practical
Genomics

2 hrs/wk

1 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will
1.

get a brief know how on in silico techniques for nucleic acid data generation and analysis

2.

get familiarize with consolidation of generated in silico data and its application from gene to
genome level

Laboratory Experiments:
1.

Design of primer sequence

2.

Discovery of ORF sequence from genome

3.

Assembly and alignment of small genome sequences

4.

BLAST analysis

5.

Discovery of gene from genome

6.

Discovery of tandem repeats
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16IMBDC16

DSE Core -3 Practical: Bioethics

2 hrs/wk

1 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will
1.

Get acquainted with exemplary case studies of bioethics.

2.

Get familiarize with specific national law related to bioethics.

List of experiments:
1.

Case study related to stem cell.

2.

Case study related to GMOs.

3.

Case study related to biosafety.

Reference books:
1. L. Vaughan Bioethics – Principles, Issues and Cases, 3rd Edition, Oxford University Press
2. A. V. Campbell, Bioethics – The Basics. Routledge Publication, USA, 2013
3. T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 5th Edition, 2016
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5 Years Integrated B. Sc - M.Sc. Microbiology
SEMESTER - X
16IMBCC39

Core 28: Environmental Biotechnology

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
1.

To understand various methods of solid and liquid waste management.

2.

To know the use of microbes in biominerelization and biohydrometallurgy for extraction of
metals from ores.

3.

To be acquainted with the principles and process of removal of toxic substances and
degradation of xenobiotics using microbes.

4.

To get familiarize the role of Biotechnology in solving global environmental problems.

Unit1: Basics of Environmental Biotechnology

(8 hrs)



Introduction to Environmental Biotechnology



Global environmental problems: Ozone depletion, Greenhouse effect and Acid rain



Biodeterioration



Eutrophication and Biomagnifications



Toxic chemicals in the environment and their effects - air, water & soil

Unit 2: Waste Management

(10 hrs)



Solid waste - Sources, generation and classification



Management methods of solid- Sanitary land filling, Recycling, Composting and Incineration



Liquid waste – Sources and types of liquid waste



Treatment schemes for waste waters- Aerobic processes: Activated sludge, Oxidation ditches,
Trickling filter, Towers, Rotating discs, Rotating drums



Anaerobic digestion

Unit 3: Biodegradation and Bioremediation


Bioremediation- processes/strategies and organisms involved



Bioremediation: Degradation of pesticides & Xenobiotics



Degradation of Basic Structures found in Hydrocarbons & Oil spills



Overview of Phytoremediation



Biomining : Use of microbes in biohydrometallurgy and biomineralization
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Unit 4: Biosensors and Biofuels


Application of microbes as Biofertilizers



Bioinsecticides for productivity improvement and crop protection



Principles of Biomonitoring



Applications of Biosensors for detection of environmental pollutants



Biofuels: production and applications

(10 hrs)

Unit 5: Microbiology of Soil, Water and Air


(10 hrs)

Concepts of habitat and niche, Microbial communities: nature, structure and attributes, levels
of species diversity, Succession and stability, r and K selection.



Ground water types and their contamination.



Zonation of water ecosystem, Potability of water, Microbial assessment of water, Water
purification.



Air flora in different layers of atmosphere, Bioaerosol, Assessment of air quality using
principles of Sedimentation, Impaction, Impingement, Suction and Filtration.



Brief account of transmission of airborne microbes, Allergy: Causes and tests for detection of
allergy.

Reference Books:
1. Agarwal, S. K. (1998). Environmental biotechnology. APH Publishing.
2. Alexander, M. (1999). Biodegradation and Bioremediation. Academic Press San Diego CA.
3. Chatterji, A. K. (2011). Introduction to Environmental Biotechnology. PHI Learning Pvt.Ltd..
4. Cookson Jr, J. T. (1995). Bioremediation engineering: design and application. McGraw-Hill,
Inc..
5. Foster, C. F. (1987). John Ware DA, Environmental Biotechnology.
6. Jogdand, S. N. (2010). Environmental biotechnolog.
7. Kamely, D., Chakrabarty, A., &Omenn, G. S. (1989). Biotechnology andbiodegradation.
Gulf Publishing Co.
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16IMBCC40

Core 29: Forensic Microbiology

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
To enable the student to
1. get acquainted with the forensic science
2. get familiarize biological methods of crime investigation
3. make learn forensic applications of molecular techniques
Unit 1: Introduction to Forensic Science


Introduction and historical perspectives of Forensic Science



Basic Principles of Forensic Science



Approaches and considerations for forensic microbiology



Sampling methods



Medico-legal aspects of forensic sampling

Unit 2: General Methods of Microbiological Investigation


Role of metagenomic data in microbial forensic



Importance of molecular markers



Taxonomic profiling of microbes



Methods of culturing



Strategies for storage of microbes

Unit 3: Biologic evidence

(09 hrs)

(10 hrs)

(10 hrs)



Collection of blood, cerebrospinal fluid, tissue, urine and feces samples



Serological, biochemical and molecular tests and risk of infections



Bacterial translocations in humans



Effect of physiological conditions (temp., anaerobic etc.) after death on commensal bacteria.



Microbial impacts in postmortem toxicology and death time prediction

Unit 4: Microbial decomposition


Soil microbiology of decomposition



Freshwater and marine decomposition



Microbiology of nonhuman models of terrestrial decomposition



Microbiology of terrestrial human decomposition



Importance of postmortem interval for microbial investigation
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Unit 5: Advanced Tools for Forensic Analysis


Comparison microscope, IBIS



AFIS, ESDA



XRF, EDXRF



Bioinformatics DNA sequencing and digital matching – NCBI



Future use of microorganism as physical evidence

(09 hrs)

Text Books:
1. Carter, D. O., Tomberlin, J. K., Benbow, M. E., Metcalf J. L. Forensic Microbiology, Wiley
Publication
2. Curry, A. S Methods of Forensic Science Interscience, New York
3. Chowdhari, S Forensic Biology B P R & D, Govt of India
4. Richard saferstein, Forensic Science Hand book; Prentice Hall
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16IMBCC41

Core – 30: Advanced Diagnostic Techniques

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
1. Specialized technologist in diagnostic laboratories.
2. Expose technologist for Medical Laboratory Technology.
3. Make students acquainted with concepts, theories and principles of laboratory science.
Unit 1: Cytological diagnostics methods

(09 hrs)



G-banded chromosomal preparations for detection of autosomal/sex chromosomal disorders.



in situ hybridization (FISH and on-FISH)



hybridization (CGH).



Cancer cytogenetics: spectral karyotyping.



DNA diagnostics: PCR based diagnostics

Unit 2: Molecular Diagnostics Methods


ELISA



CIA,RIA



MALTOUX test



Tuberculin test



Antibody markers, CD Markers

Unit 3: Biochemical and Cell Based Diagnostics

(07 hrs)

(07 hrs)



Inborn errors of metabolism, haemoglobinopathies, mucopolysaccharidoses,



lipidoses, lipid profiles, HDL, LDL



Glycogen storage disorders, amyloidosis.



Enzymes and Signal Amplification Systems, Separation and Solid-Phase Systems,



Case studies elated to bacterial, viral and parasitic infections.

Unit 4: Imaging Diagnostics


(9 hrs)

Imaging Techniques (Basic Concepts), Invasive and Non-Invasive.
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X-ray technique



Electrocardiography (ECG), Uses of ECG, Electroencephalography (EEG), Use of EEG,
Computerized Tomography (CT), Uses of CT,



Magnetic Resonance Imaging (MRI), uses of MRI, Ultrasound Imaging (US), Uses of
Ultrasound, Planning and Organization of Imaging Services in Hospital,



Introduction, Planning, Physical Facilities, Layout, Organization, Organization and Staffing,
Records, Policies, Radiation Protection.

Unit 5: Product Development:


Immunoassay Classification and Commercial Technologies, Assay Development, Evaluation,
and Validation



Reagent Formulations and Shelf Life Evaluation, Data Analysis,



Documentation, Registration, and Diagnostics Start-Ups.



Biosensors : Concepts and applications, Biosensors for personal diabetes management,



Noninvasive Biosensors in Clinical Analysis, Introduction to Biochips and their application
in Health.
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16IMBDC17

DSE Core 4: Proteomics

4hrs/wk

4 Credits

Course Objectives:
1. To make students familiarize with proteomics.
2. To make students acquainted with common tools and techniques of proteomic study.
3. To give students exposure about concepts, theories and principles of advance proteomic
instruments.

Unit 1: Introduction to Proteomics

(08 hrs)



Introduction to proteins



Methods of protein isolation, purification, quantification



Use of peptides as probes



Proteomics databases, Proteome functional information



The Proteome – Mining proteomes- Bridging Genomics and Proteomics- Proteomics and the
new biology.

Unit 2: Analysis of proteomes

(08 hrs)



SDS – PAGE



IEF with IPG – IPG gel preparation



Rehydration of IPG strips, sample application and running conditions and optimization of PH
gradient for IPG IEF, equilibration between dimensions



Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis



2D for soluble samples, tissue samples, cells and sample fractionation.

Unit 3: Protein identification


Liquid chromatography for protein



Basics of mass spectrometry



MALDI – MS



ESI – MS



De novo sequencing using mass spectrometric data
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Unit 4: Novel approaches to protein expression analysis

(08 hrs)



Introduction, the scope of functional proteomics



Protein chips.



Application of proteome analysis to drug development and toxicology



Comparative analysis-detection of biomarkers



Detailed analysis of the regulation of gene expression, prediction of protein function.

Unit 5: Proteomics as tool for plant genetics and breeding

(08 hrs)



Introduction – Genetic diversity analysis – inter and intra – specific genetic differentiation



Distinction of varieties, lines and cultivars, genome expression – mutant characterization,



Variability between organs and developmental stages



Identification and characterization of abiotic stresses responsive proteins genetic mapping
and candidate proteins – genetic mapping of proteins markers



PQL and candidate protein, technological advances and plant protein databases

Reference Book:
1.

D. C. Liebler & J. R. Yates, Introduction to Proteomics - Tools for the New Biology, Humana
Press, 2002.

2.

Pennington & Dunn, Proteomics from protein sequence to function, I edition, Bio Scientific
Publishers ltd. 2005.

3.

A. M. Campbell, L. J. Heyer, Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics, 2nd
edition, Pearson Publication, 2007.

4.

M. Hamacher, et al. Proteomics in Drug Research, Wiley Publication, 2006

5.

F. Azuaje & J. Dopazo, Data Analysis and Visualization in Genomics and Proteomics, Wiley
Publication, 2005.

6.

J. Sanchez, G. L. Corthals, D. F. Hochstrasser, Biomedical Applications of Proteomics, Wiley
Publication, 2005.
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16IMBDC18

DSE Core 4:
Bio-entrepreneurship

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
1. Student will be able to integrate and make autonomous use of their knowledge.
2. Understand the concept and need of entrepreneurship development and develop qualities of
entrepreneur.
3. Identify various avenues of entrepreneurship and able to describe role of various central and
state government agencies
4. Explain the role of entrepreneurship in economic development.
5. Explain the importance of innovation for entrepreneurship.
6. Understand the role of entrepreneur in modern economy.
7. Describe social responsibility and relate with economic performance.
Unit 1: Basics of Entrepreneurship


(8 hrs)

Entrepreneurship definition, Characteristics of Entrepreneurship, factors necessary for
entrepreneurship, Functions of Entrepreneurship, Types of Entrepreneurship,



Entrepreneurship and Intrapreneurship, Entrepreneurship Strategy



The Business Plan: Creating and Starting the Venture: The Marketing Plan, The Financial
Plan, Sources of Capita, Market Survey Concept, Risk Management



Legal Issues for the Entrepreneur: Licensing, Product Safety and Liability Registration,
Process, Insurance, Contracts, Advertising, Supply Chain Management, Retail& FDI



Industry Size & Current schemes: Micro, Small, Medium- Industry

Unit 2: Importance of innovation for entrepreneurship


(9 hrs)

Entrepreneurship and Innovation: The Innovation Concept, Source of Innovation for
Opportunities.



The Innovation Process, Product life cycle, new product development process, mortality
curve.



Creativity and innovation in product modification/ development



Entrepreneurship and Economic Development: Role of Entrepreneurship in Modern,
Economy Managers Vs Entrepreneurship



Characteristic of Managers & Characteristic of Entrepreneurs, Similarities and differences
between Managers and Entrepreneurs

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Microbiology

Page 50 of 55

Unit 3: Concept of Management and Organization

(10 hrs)



Introduction of Industry, Commerce and Business



Types of ownership in the organization :Definition, Characteristics, Merits & Demerits



Single

ownership,

Partnership,

Cooperative

Organizations,

Joint

Stock

Companies,Government owned Management and Administration


Differences between Management and Administration



Management as a science and as an art Leadership Models, Different Leadership Models

Unit 4: Functions of Management and social responsibility

(9 hrs)



Function of Management: Planning, What is planning?



Definition and Types of Planning - Strategic Plan, Tactical Plan and Operation Plan



Basic Steps and process in the Planning



Function of Management: Definition, types, emerging issues, merits and demerits of
Planning, Organizing, Staffing and Directing.



Social Responsibility: What is Social Responsibility, Social Responsibility and Economic
Performance, Social Obligation, Social Responsibility Managerial Ethics in Modern Times

Unit5: Entrepreneur in Biotechnology

(10 hrs)



Innovation, Strategy and Strategic Thinking in Biotechnology Entrepreneurship.



Funding of biotech business, support mechanisms for entrepreneurship, Bio-entrepreneurship
efforts in India, difficulties in India experienced.



Biotech growth, Biotechnology Industry and Firm Structure, The Biotechnology Value Chain
areas of scope, biotech policy initiatives



The biomedical drug, diagnostic, and devices industries and their markets, The
Biotechnology Value Chain



Role of knowledge centers and R & D: Knowledge centers like universities and research
institutions, role of technology and upgradation.

Reference Books:
1. Roy, R. (2011)Entrepreneurship, Oxford University Press India
2. Shimasaki, C. (2014). Biotechnology Entrepreneurship: Starting, Managing, and Leading
Biotech Companies: Academic
3. Gordon .E & Natarajan ,K, (2008), Entrepreneurship Development ,Himalaya
4. Khanka S. S. S Chand & Co. Entrepreneurial Development,
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5. Lal, A. K. (2012) Entrepreneurship Development and Management, Vayu Education Of
India.
6. Basu, S.K., Sahu, K.C. & Rajiv ,B. (2012). Industrial Organization and Management, PHI
Learning Private Limited-New Delhi (2012)
7. Mohanty, S.K.(2005). Fundamentals of Entrepreneurship, PHI Learning Private Ltd.
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16IMBCC42

Core Practical 10 Diagnostic Techniques

6hrs/wk

3 Credits

Objective:
To enable the student to
1.

Perform and analyze various environmental monitoring parameters.

2.

Evaluate environmental (water and air) quality.

3.

Estimate various serological parameters

4.

Generate and analyze DNA fingerprints

Practical List:
1.

Isolation of nitrogen fixing bacteria

2.

Cultivation of nitrifying and denitrifying bacteria

3.

Estimation of DO

4.

Isolation and identification of coliform from water by MPN test

5.

Isolation and identification of air flora

6.

Karyotyping of human diseases

7.

Blood genomic DNA isolation

8.

ELISA (Demonstration)

9.

Estimation of serum bilirubin, creatininine

10. Profiling of blood lipids
11. Diagnosis of H. pyoleri
12. Blood grouping by absorption- inhibition method
13. Sampling of microbial evidences from demo crime scene
14. DNA fingerprinting
15. Identification of common Diatoms species from drown death bodies for death time
prediction (Demonstration)

Reference Books:
1. Richard saferstein, Forensic Science Hand book; Prentice Hall
2. Curry, A. S Methods of Forensic Science Interscience, New York
3. Chowdhari, S Forensic Biology B P R & D, Govt of India
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16IMBDC19

DSE Core 4: Practical Proteomics

2hrs/wk

1 Credits

Objectives:
At the end of the course, the students will be able to:
1. To make students acquainted with common tools and techniques of proteomic study.
2. Use the techniques to be used related to DNA-Protein and Protein- Protein interactions.
3. Students can understand basic techniques of protein engineering and drug designing.

Laboratory Experiments:
1. To derive the amino acid sequences from PDB.
2. To derive protein structure from amino acid sequences.
3. To study protein ligand interaction by docking.
4. Introduction to various online softwares for protein structure prediction.
5. Phylogeny prediction on the basis of amino acid sequences.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Microbiology

Page 54 of 55

16IMBDC20

DSE Core 4: Practical Bioentrepreneurship

2hrs/wk

1 Credits

Objective:
To enable the student to
1. Familiar with basic requirements for setting up bioenterprise
2. Aware with challenges and needs for setting up bioenterprise.
3. Make competent to manage a bioenterprise.

Experiments:
1. Perform market survey for setting up business opportunities in life sciences
a. Market potential of product
b. Costing of production and marketing
c. Customer survey
2. Prepare a detailed plan for setting up and managing a bioenterprise

Reference Books:
1. D. Hine & J. Kapeleris, Innovation and entrepreneurship in Biotechnology, An International
Perspective – Concepts, Theories and Cases. Kdward Elgar Publication, 2006.
2. C. Shimasaki, Biotechnology Entrepreneureship – Starting, Managing and Leading Biotech
Companies, Academic Publisher, 2014.
3. M. O’neill & M. M. Hopkins, A Biotech Manger’s Handbook – A Practical Guide,
Woodhead Publishing, 2012.
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Shree Manibhai Virani and Smt. Navalben Virani Science College (Autonomous), Rajkot
Affiliated to Saurashtra University, Rajkot
Department of Mathematics
5 years Integrated B.Sc.- M.Sc. Mathematics
Regulations for Students Admitted From A.Y. 2016-2017 & Onwards
ELIGIBILITY
Candidate who has passed 02 years Higher Secondary Certificate (10+2) examination with
Science subjects in respective streams of Gujarat State or any other examination recognized as
equivalent thereto with a good academic record, shall be eligible for admission, subject to such
other conditions prescribed by the Saurashtra University and State Government from time to
time. All admissions are provisional and subject to the approval of Saurashtra University.
A candidate having the degree of B.Sc. Mathematics from any university recognized by UGC
may get admission in the fourth year of this programme. But these students will get only a
Degree in M.Sc. Mathematics and not 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc Mathematics Degree.
DURATION OF THE PROGRAMME
The Programme shall extend over a period of five years comprising of ten semesters with two
semesters in one academic year. Each semester normally consists of 90 teaching days.
Examination shall be conducted as continuous internal assessment (CIA) as well as semester
end examination (SEE).
Options of exit and entry:
I Option of exit after 1st 3 years of study


On earning total 146 credits at the end of 1st 3 years of study a B.Sc. Degree in
Mathematics will be given.

II Option of exit after 1st 4 years of study (Two certificates will be given)


On earning total 146 credits at the end of 1st 3 years of study and



On earning 56 credits (addition to above mentioned total 146 credits, i.e. on earning
total 202 credits) at the end of 4th year of study



B.Sc. Degree in Mathematics and PG Diploma in Mathematics will be awarded.

III Total credits to earn 5 year Integrated PG Degree



On earning total 248 credits at the end of all the 5 years of study a B.Sc. and M.Sc.
Degree viz. 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc. Degree in Mathematics will be given.

IV Option of Lateral entry in the fourth year




Candidate entering in Fourth Year will have to earn total 103 credits and these students
will get only M.Sc. in Mathematics and not 5 year Integrated B.Sc. - M.Sc Degree.
Such candidates will not be permitted to exit at the end of fourth year of study.
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STRUCTURE OF THE PROGRAMME
The Integrated B.Sc.- M.Sc. Mathematics programme shall have a curriculum comprising
theory and practical courses with a specified syllabus. The curriculum of the programme is a
blend of theory courses and practical courses as Core, Discipline Specific Electives (DSE) and
Generic Electives (GE). In addition competency and skill development courses as Ability
Enhancement Courses (AEC) and Skill Enhancement Courses (SEC) shall be offered. Project,
internship/training courses will be compulsory between 4th and 5th semesters and during 9th and
10th semesters.
The medium of instruction and examinations shall be English except for courses on languages
other than English.
EVALUATION
The evaluation shall generally comprise of Continuous Internal Evaluation (CIE) and Semester
End Examination (SEE) with percentage weightage as specified below, unless specified
otherwise in the Scheme of Instruction and Examinations.
Theory Courses
Continuous Internal
30%
Evaluation (CIE)
Semester End
70%
Examination (SEE)

Practical Courses
Continuous Internal
40%
Evaluation (CIE)
Semester End
60%
Examination (SEE)

For the purpose of computation of credits the following mechanism is adopted:
a) 1 hour instruction of Theory
= 1 Credit
b) 1 hour instruction of Tutorial
= 1 Credit
c) 2-3 hours instructions of Practical = 1 Credit
ISSUE OF MARK-SHEET AND DEGREE CERTIFICATE
The college shall declare the result after evaluation and with the recommendations of Result
Passing Board at the end of each semester and issue the mark sheet for each semester. On
approval/ratification of the results by the Academic Council, the candidate will be
recommended to Saurashtra University for the award of the degree on completion of all the
courses and components of the curriculum.
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics
OBJECTIVES OF THE PROGRAMME
The Curriculum is designed to attain the following learning goals which students shall
accomplish by the time of their graduation:
Students under Integrated B.Sc.- M.Sc. Mathematics programme should have acquired the
following knowledge and skills:
1. Research Skills
a) A basic understanding of methods and the subject matter of mathematical sciences
(including analysis, algebra, applied mathematics, topology and geometry).
b) The ability to read, understand and write research papers.
c) The habit to read mathematical texts independently.
d) Comprehension of the general framework of mathematical research; an
understanding of the role of axioms, assumptions, theorems, proofs, and
conjectures
2. Computational skills
a) Proficiency in basic computational methods including pure and applied branches
of mathematics.
b) Facility with computer-aided computations.
3. Analytical skills
a) An understanding of the basic rules of logic and proficiency in using them.
b) The ability to give counter examples to prove or disprove the derived/ existing
results.
c) The ability to distinguish a coherent argument from a fallacious one.
d) The ability to derive general principles from examples.
e) The ability to formulate mathematical conjectures and to test them.
f) The ability to complete mathematical proofs.
4. Practical problem solving and mathematical modeling skills
a) The ability to relate mathematical concepts to problems arising in other
disciplines.
b) The ability to represent problems and ideas precisely in mathematical terms.
c) The ability to identify facts and techniques relevant to a given problem, and
proficiency in using them to solve the problem.
5. Communication skills
a) The ability to clearly present mathematical concepts, statements, and arguments
both in written and oral form.
b) Knowledge of standard mathematical terminology and notation and the ability to
use them properly
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics
SEMESTER – I
CORE 1:
Calculus

16IMTCC01

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Verify the existence of limits and calculate the limit ( if exist) of single variable
function and utilize the concept of limit to verify the continuity of single variable
function.
2. Compute the higher order derivatives of given functions.
3. State and prove Leibnitz rule and implement the rule to compute the nth derivative of
given functions.
4. State and prove L’Hospital’s rule for Indeterminate forms of limits and implement the
L’Hospital’s rule for limits to calculate the limit of function of single variable.
Unit 1: Limit and continuity of functions of one variable
 Limit and continuity.
 Properties of limits.
 Properties of continuous function.
 Discontinuity.

(10 hrs)

Unit 2: Successive differentiation
 Successive differentiation
e ( ax  b ) , a bx , ( ax  b) m , log( ax  b), sin( ax  b), cos( ax  b),

(10 hrs)

e ax sin(bx  c ), e ax cos(bx  c )



Leibnitz’s theorem and its application.

Unit 3: Reduction formula


(9 hrs)

2

Reduction formulae  sin m xdx,
0


2

 cos
0


2
m

xdx,

 sin

m

x cos n xdx (m, n  N ) .

0

Unit 4: Mean value theorems and Taylor’s theorem
 Mean value theorems and its geometrical interpretations.
 Increasing decreasing functions.
 Expansion of functions -Taylor’s Series and
 Method of expansion of a function by using Maclaurian’s series.
 Expansions of standard functions, method of inversion.
 Expansion of a function by method of differentiation or integration.
 Method of expansion of implicit function by Maclaurian’s series.

(10 hrs)
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Unit 5: Indeterminate Forms



(9 hrs)

0 
,
, 0  ,   , 00 ,  0 ,1
0 
L’ Hospitals Rules for above indeterminate forms.

Indeterminate Forms including

TEXT BOOKS: 1. Shanti Narayan, P.K.Mittal,(2007) Differential Calculus, S. Chand & Company Ltd.
2. Harikrishna,Differential Calculus, Atlantic Publication.
REFERENCE BOOKS:1. James Stewart, Calculus, Sixth Edition.
2. M. J. Strauss, G. L. Bradley and K. J. Smith, (2007) Calculus (3rd Edition), Dorling
Kindersley (India) Pvt. Ltd. (Pearson Education), Delhi,.
3. H. Anton, I. Bivens and S. Davis, Calculus (7th Edition), John Wiley.
4. Shanti Narayan and P.K. Mittal,(2006) Integral Calculus, S. Chand & Co.
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16IMTCC02

Semester – I
CORE 2:
Algebra

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Define and utilize the concept of matrix, Understand the concept of Rank of a matrix
and compute the rank of a given matrix.
2. Solve the systems of linear equations using concept of matrix and elementary row
operations, Understand the elementary row operations and utilize elementary row
operations to obtain echelon forms of given matrix.
3. Understand equivalence relations and test whether given relation is an equivalence
relation or not.
.
Unit 1: Concept of a matrix
(10 hrs)
 Introduction to matrices, different types Algebra of matrices.
 Operations on matrices.


Theorems on matrices.



Elementary operations on matrices and types of matrices.



Symmetric and skew – symmetric matrices.



Hermitian and skew-Hermitian matrices.

Unit 2: Rank of a matrix
 Linear dependence and independence of row and column matrices.
 Row rank, column rank and rank of a matrix.


(10 hrs)

Row Reduced Echelon form of a matrix and matrix inversion using it.

Unit 3: Cayley-Hamilton theorem
 Eigen values, Eigen vectors and the characteristic equation of a matrix.
 Cayley-Hamilton theorem and its use in finding inverse of a matrix.

(9 hrs)

Unit 4: Application of matrices
(9 hrs)
 Application of matrices in solving a system of simultaneous linear equations.
 Cramer’s rule. Theorem of consistency of system of simultaneous linear equations.


Diagonalization of a symmetric matrices.

Unit 5: Equivalence relations and Principles of Mathematical Induction
 Equivalence relations.
 Functions, Composition of functions.


Invertible functions, One to one correspondence and cardinality of a set.



Well-ordering property of positive integers.



Division algorithm, Divisibility and Euclidean algorithm.
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Congruence relation between integers.



Principles of Mathematical Induction



Statement of Fundamental Theorem of Arithmetic.

Text Books: 1. Shanti Narayana and P.K. Mittal, Textbook of Matrices, S.Chand and Company
Ltd, 11th Edition.
2. Edgar G. Goodaire and Michael M. Parmenter, (2005). Discrete Mathematics with
Graph Theory, 3rd Edition, Pearson Education (Singapore) Pvt. Ltd., Indian
Reprint.
Reference Books:1. Titu Andreescu and Dorin Andrica,(2006) Complex Numbers from A to Z,
Birkhauser.
2. David C. Lay,(2007) Linear Algebra and its Applications (3rd Edition), Pearson
Education Asia, Indian Reprint.
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16IMTDA01
Unit I










DSE-Allied 1:
Physics-I

3 Hrs /week

: D.C. Circuits & A.C. Circuits
Growth and decay of current in L-R circuit with D.C. source
Charge and discharge of R-C
circuit with D.C. source
A.C. Circuits
(Review of Alternating currents, Cycle, Frequency, Phase)
R.M.S value of Alternating currents
L-C-R series A.C .source
L-C-R series resonance
Parallel resonance

3 Credit
( 10 Hours)

Unit II : Network Theorems & Multimeter :
 Constant voltage source
 Constant current source
 Maximum power transfer theorem
 Thevenin’s theorem
 Norton’s theorem
 Multimeter

(06 Hours)

Unit III : Structure of The Atom:
 Failure of Classical Mechanics ,
 Effect of Nuclear Motion on Atomic Spectra
 Correspondence Principle , Critical Potentials
 Atomic Excitation, Vector Model
 Quantum numbers (only definitions)

( 06 Hours)

Unit IV : Wave Mechanics:
 De’Broglie wavelength & Phase velocity of De’Broglie’s wave
 Expression for group velocity
 Group velocity of de Broglie’s wave
 Relation between Phase velocity & Group velocity

(06 Hours)

Unit V : Particle accelerators and cosmic rays
(a) Particle accelerators
 Introduction, Linear accelerator
 Cyclotron or Lawrence cyclotron
 Synchrocyclotron

(08 Hours)

(b) Cosmic rays
 Discovery of cosmic rays
 Latitude effect, The east west effect or the azimuth effect
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The altitude effect, Primary cosmic rays
Secondary cosmic rays
Origin of cosmic rays

Text Book
1. R.Murugeshan & Kiruthiga Sivaprasath Modern Physics, S.Chand Comp.
(For unit III to V)
2. R.K.Gaur, S.L.Gupta, Engineering Physics Dhanpat Rai Publications.
(For unit I)
3. V.K.Mehta & Rohit Mehta., Principles of Electronics S.Chand Comp.
(For unit II)
Reference Books
1. A.S. Vasudeva Modern Engineering Physics, S.Chand Company.
2. Halliday and Resnick.Physics. John Wiley.
3. Brij Lal and Subrahmaniam. Heat and Thermodynamics

16IMTCC03

Semester – I
CORE PRACTICAL 1:
Calculus And Plotting
Practical

6hrs/wk

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the domain and range of given functions including polynomials, and
hyperbolic functions and plot graph of the same using those domain and range.
2. Utilize the Leibnitz rule to compute the nth derivative of given functions.
3. Implement the L’Hospital’s rule for limits to calculate the limit of function of single
variable.
4. Verify the Mean Value Theorems for given real valued function in given domain.
List of Practical
1. Plotting of graphs of function of type the greatest integer function, even and odd
positive integer.
2. Plotting the graphs of polynomial of degree 4 and 5, the derivative graph, the second
derivative graph and comparing them.
3. Graphs of Hyperbolic functions.
th
4. Evaluate n derivates of the given functions.

5. Examples based on applications of Leibnitz theorem.
6. Examples based on reduction formula.
7. Evaluate limit using L’Hospital rule.
8. Expansions of functions in infinite power series using Taylor’s and Maclaurin’s
formula.
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9. Geometrical interpretation of mean value theorem & verification of MVT.
10. Problems based on mean value theorem.
TEXT BOOKS: 1. Shanti Narayan, P. K. Mittal, (2007) Differential Calculus, S. Chand & Company Ltd.
2. Shanti Narayan, P. K. Mittal, (2006) Integral Calculus, S. Chand & Company Ltd.

16IMTCC04

Semester – I
CORE PRACTICAL 2:
Matrix Theory Practical

6hrs/wk

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and use Cayley-Hamilton theorem to find the inverse of the given matrix.
2. Utilize various methods including Gauss elimination method, Gauss Jorden method
and Cramer’s rule in order to solve the system of linear equations.
3. Solve various problems using the Principles of Mathematical Induction, Euclidean
algorithm and Congruence relation.
List of Practical
1. Find inverse of a matrix by using Cayley-Hamilton theorem.
2. Solve the system of simultaneous linear equation by using Gauss elimination method.
3. Solve the system of simultaneous linear equation by using Gauss Jorden method.
4. Find inverse of a matrix by using Gauss Jordan method.
5. Find eigen value and eigen vector of a matrix.
6. Find RRE form and rank of a matrix.
7. Verify the Cayley-Hamilton theorem.
8. Solutions of system of linear equations using row operations and Cramer’s rule.
9. Examples based on Principles of Mathematical Induction.
10. Examples based on Euclidean algorithm and Congruence relation.

TEXT BOOKS: 1. Shanti Narayana and P.K. Mittal, Textbook of Matrices, S.Chand and Company Ltd,
11th Edition.
2. Serge Lang, Introduction to Linear Algebra, Springer (India).
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REFERENCE BOOKS:1. V Krishnamurthy, V P Mainra and J L Arora, Introduction To Linear Algebra,
AFFILIATED EAST-WEST PRESS PVT. LTD.-NEW DELHI
2. K. B. Dutta, Matrix and Linear Algebra, Prentice Hall of India.

16IMTDA02

DSE-Allied Practical 1:
Physics-I Practical

2 Hrs /week

1 Credit

1.
2.
3.
4.
5.

Discharge of Capacitor and RC time constant.
Series Resonance.
Parallel Resonance.
Verification of Maximum power transfer theorem. (Using PCB)
Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Series
Resistors.
6. Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Parallel
Resistors
7. Use of Multimeter
8. Low Resistance by projection method
9. Verification of Ohm’s law
10. Low Resistances by Potentiometer

Reference Book
1. C.L.Arora Practical Physics, S. Chand Comp.
2. Chauhan & Singh Advanced Practical Physics. Pragati Prakashan.
3. Experimental Physics, University Granth Nirman Board, (Gujarati Medium)
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16IMTCC05

Semester – II
CORE 3:
Differential Equations

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Identify, analyze and subsequently solve physical situations whose behavior can be
described by ordinary differential equations, Define and formulate a differential
equation from a given relation or physical situations.
2. Define, identify and solve the differential equations of first order and first degree
including Bernoulli’s differential equation and First Order Exact differential equation.
3. Define, identify and solve differential equations of first order and higher degree.
4. Define, identify and solve Linear differential equations of higher order.
Unit 1: Differential Equations of First Order and First Degree:
 Definitions, formation of a differential equation
 Definition and method of solving of Bernoulli’s differential equation
 Definition and methods of solving of Exact differential equation.

(10 hrs)

Unit 2: Differential equations of first order and higher degree:
 Differential equations of first order and first degree
o Solvable for x.
o Solvable for y.
o Solvable for p.

(9 hrs)




Clairaut’s form of differential equation
Lagrange’s form of differential equations.

Unit 3: Linear differential equations of higher order
(10 hrs)
 Linear differential equations of higher order with constant coefficients.
 Operator D, Meaning of auxiliary equation.
 Roots of auxiliary equation and solution of auxiliary equation f(D)y = 0 for real roots
and complex roots.
 Operator 1/D. Solution of differential equations of the type f(D)y = X.
 Meaning of complimentary function(C.F.) and Particular integral(P.I.).
 Methods to obtain Particular integral(P.I.) when X = eax, X = sin(ax+b), X =
cos(ax+b), X = xm , X = eax.V .
 Application to geometry, mechanics and physics.
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Unit 4: Linear Differential Equations with Variable Coefficients.
(10 hrs)
 The homogeneous linear equation First method of solution.
 Second method of solution, method to find complementary function.
 Method to find the particular integral,
 The symbolic function f ( ) and 1/ f ( ) Integral corresponding to a term of the
form x  in the second member.
Unit 5: Partial Differential Equation
(9 hrs)
 Definition. derivation of a partial differential equation by the elimination of constant.
 Derivation of a partial differential equation by the elimination of an arbitrary
function.
TEXT BOOKS: 1. M. D. Raisinghania, Ordinary & Partial Differential Equation, S. Chand and Co.
2. Differential equations by Dr. R. C. Shah, Books India Publications – 5 th edition
REFERENCE BOOKS:1. Introductory Course in Differential Equations, Danial A. Murray, Tata McGraw Hills
Shanti Narayan and P.K. Mittal, Integral Calculus, S. Chand & Co.
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16IMTCC06

Semester – II
CORE 4:
Advanced Calculus

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Verify the existence of limits and calculate the limit ( if exist) of function of several
variable and utilize the concept of limit to verify the continuity of function of several
variable.
2. Verify the differentiability of function of several variable and Compute the partial
derivatives of given function of several variables.
3. State and prove Euler’s Theorem and implement the same to compute problems
related to the Euler’s Theorem.
4. Determine the curvature, asymptotes, point of inflexions, concavity, convexity and
the singular points of the given curve using partial derivative.
Unit 1: Limit continuity of function of several variable and partial derivative (10 hrs)
 Introduction to function of several variables.





Rectangular and spherical neighbourhood of a point in
Limit of function of several variables.
Concept of iterated limit, limit and path.
Continuity of function of several variables.

Rn .

Unit 2: Differentiability of function of several variables-I
 Directional derivatives, Introduction to partial derivatives.
 Different notations and its geometric interpretation.
 Higher order partial derivatives and problems.
 Differentiability of function of two variables.
 Theorems on differentiability conditions and converses.

(9 hrs)

Unit 3: Differentiability of function of several variables-II
(10 hrs)
 Chain rule for differentiability.
 Homogeneous functions, Euler’s theorem for homogeneous functions of two
variable.
 Extreme values of functions of two variables and its theorems .
 Taylor’s theorem for function of two variables.
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Unit 4: Curvature . asymptotes and multiple points
(10 hrs)
 Various formulae for curvature(formulae for Cartesian coordinates, parametric
equations and Polar coordinates only).
 Newton’s method for curvature at origin.
 Concavity, Convexity and point of inflexion.
 Asymptotes parallel to co-ordinate axes.
 Oblique type and algebraic methods.
 Rules for finding asymptotes.
 Multiple points, Types of double points.
Unit 5: Beta & Gamma Functions
 Beta and Gamma functions and relation between them.


(9 hrs)

x
 e dx as gamma function.
2



Value



Statement of Duplication formula(Legendre’s Formula.)



TEXT BOOKS: 1. J. P. Singh, Calculus, Ane Books Pvt. Ltd; Second edition
2. Shanti Narayan and P.K. Mittal,(2006) Integral Calculus, S. Chand & Co..
REFERENCE BOOKS:1. David V. Widder, Advanced Calculus, Prentice Hall of India Pvt Ltd.
2. Shantil Narayan, P.K. Mittal, A Course of Mathematical Analysis, S. Chand & Co.
3. Shanti Narayan and P.K. Mittal,(2007) Differential Calculus, S. Chand & Co.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics

Page 13 of 17

16IMTDA03

DSE-Allied 2:
Physics-II

3 Hrs /week

3 Credits

Unit I : Semiconductor Diode:
( 08 Hours)
 Semiconductor diode
 Half wave rectifier
 Efficiency of half wave rectifier
 Full-wave rectifier
 Centre-tap full wave rectifier
 Full wave bridge rectifier
 Efficiency of full-wave rectifier
 Ripple factor, Comparison of rectifiers
 Filter circuits , Types of filter Circuits
 Voltage stabilization
 Zener diode
 Zener diode as voltage stabilizer
Unit II : Waves
( 07 Hours)
 Wave motion ,
 Differential equation of a wave motion
 Particle velocity and wave velocity
 Newton’s formula for velocity of sound in air and velocity of sound in water
 Laplace’s correction , velocity of sound in isotropic solids
 velocity of transverse waves along a stretched string
 Melde’s experiment
Unit III : X-rays
(06 Hours)
 Production of X-rays
 Origin of X-ray
 X-ray Spectrum, Intensity Measurement of X-rays
 Wave nature of X-ray
 Laue’s Spot & Uses, Bragg’s Spectrometer
 Theory of Diffraction , Bragig’s Law
 Compton effect
 Properties of X-ray
Unit IV : Natural Radioactivity
(08 Hours)
(a) Basic concept of radioactivity
 Radioactivity
 Natural and Artificial Radioactivity
 General Properties of Radioactive Radiation, and Radioactive Disintegration
(b)




Law of disintegration
Law of Radioactive Disintegration
Decay Constant
Half-life Period
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 Average life
Unit V : Special Purpose Diodes:
 Light emitting diode
 Multicolour LEDs
 Applications of LED
 Photo diode
 Photo-diode operation
 Characteristics of Photo-diode
 Applications of Photo-diode

(07 Hours)

Text Book
1. V.K.Mehta & Rohit Mehta Principles of Electronics. S.Chand Company
(For Unit I and V)
2. Brij Lal and Subrahmaniam Waves and Oscillations. S.Chand comp.
(For unitI I)
3. B.L. Theraja, Modern Physics, S.Chand Comp.(For unit III and IV))

16IMTCC07

Semester – II
CORE PRACTICAL 3:
Differential Equations
Practical

6hrs/wk

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Identify, analyze and subsequently solve physical situations whose behavior can be
described by ordinary differential equations, Define and formulate a differential
equation from a given relation or physical situations.
2. Define, identify and solve the differential equations of first order and first degree
including Bernoulli’s differential equation and First Order Exact differential equation.
3. Define, identify and solve differential equations of first order and higher degree.
4. Define, identify and solve Linear differential equations of higher order.

1.

List of Practical
Solve the differential equations of order 1 and degree 1 & also higher
degree.

2.

Solve the differential equations of higher order and degree 1 with constant
coefficients.

3.

Solve the differential equations of higher order and degree 1 with variable
coefficients.

4.

To derive the differential equation from the given relation between x and y.

5.

Solve the homogeneous differential equations.

6.

Solve the non-homogeneous differential equations.

7.

Solve the exact differential equations.
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8.

Solve the linear differential equations.

9.

Solve the Bernouli’s differential equations.

10. Find the orthogonal trajectories of the system of parabolas.
TEXT BOOKS: 1. Rainville and Bedient, Elementary Differential Equations, Macmillan Publication.
REFERENCE BOOKS:1. Frank Ayres, Theory and problems on Differential Equations, McGraw Hill Book
Co., New York.

16IMTCC08

Semester – II
CORE PRACTICAL 4 :
Introduction To GeoGebra
Practical

6hrs/wk

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and utilize the interface of the software GeoGebra including the file, edit,
view & options menus and various tools from the tool bar.
2. Obtain the skill to draw various geometric figures including lines, functions and
conics.
3. Understand the concept and usage of the slider in GeoGebra.
4. Understand and use the futures of the input bar in order to draw various graphs and
utilize the input bar to enter various ready-made commands of GeoGebra.
List of Practical
1. Introduction and practice of usage of the file, edit, view & options menus.
2. Introduction and practice of usage of the tools from the tool bar (including move,
point & line) and perform its practicals.
3. Introduction and practice of usage of the tools from the tool bar (including polygon,
circle & conics tools) and perform its practicals.
4. Introduction and practice of usage of the tools (including measurement tool,
transformation tool & text tool) and perform its practicals.
5. Drawing of geometric shapes (including triangles, quadrilaterals, polygons,
circles,...etc ).
6. Graphs of functions, straight line, polynomials, trigonometric, inverse trigonometric,
conic sections (including circle, ellipse, parabola, hyperbola ...etc), using input bar
and introduction to input commands.
7. Verification of important
theorems of geometry, algebra and calculus using
GeoGebra.
8. Practical Based on usage of slider.
9. Practical Based on usage of spreadsheet view including usage of plotting, functions
using data from spreadsheet view.
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10. Geometric constructions using various circle tools and reflect, rotate
and translate tools.
TEXT BOOKS: 1. Judith Hohenwarter and Markus Hohenwarter, Introduction to GeoGebra
REFERENCE BOOKS:1. Judith Hohenwarter and Markus Hohenwarter, The official manual of GeoGebra.
16IMTDA04

DSE-Allied Practical 2:
Physics-II Practical

2 Hrs /week

1 Credit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Melde’s Experiment 1
Melde’s Experiment 2
Study of Resonator 1.
Study of Resonator 2
Characteristics of Common Emitter Transistor (Input)
Characteristics of Common Emitter Transistor ( Output)
Characteristics of Photo diode
Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of Series
combination of capacitor
9. Fabrication: Designing, Mounting, Soldering, Analysing and testing of parallel
combination of capacitor
10. P-N Junction diode characteristics, Calculate dynamic resistance
Reference Book
1. C.L.Arora Practical Physics, S. Chand Comp.
2. Chauhan & Singh Advanced Practical Physics. Pragati Prakashan.
3. Experimental Physics, University Granth Nirman Board, (Gujarati Medium)
4. B.Saraf et al-Physics through experiments Vol. I & II
5. Chattopadhyay, Rakshit & Saha Practical Physics
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16IMTCC09

Semester – III
CORE 5:
REAL ANALYSIS

5 hrs/week

5Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Define and utilize the sequence, Understand bounded sequence, convergence
sequence. State and prove Bolzano-Weierstrass Theorem.
2. Define series of positive terms, Choose and apply tests for convergence of series
including p-test, Comparison test, Cauchy’s Root test, D’Alembert’s Ratio test,
Logarithmic Test, Raabe’s test, Integral Test.
3. Define and analyse Partitions and Riemann sums. Understand Upper and lower Rintegrals, R-integrability, Properties of R-integrable function.
4. State, prove and apply the Fundamental theorem of integral calculus and Mean value
theorem of integral calculus.
Unit 1: Sequences
 Definition of a sequence
 Bounded sequences.
 Convergence of a sequence.
 Limit point of a sequence.
 Limits Inferior and Superior.
 Bolzano-Weierstrass Theorem.
 Convergent sequences.

(12 hrs )

Unit 2: Sequences [contd...]
 Cauchy’s sequence.
 General principle of convergence of sequence.
 Algebra of sequences.
 Subsequence.
 Monotonic sequences.
 a  a  ...  an 
 Some important sequences including n n ;  1 2

n



(12 hrs )

Unit 3: Infinite Series
 Series of non-negative terms.
 Geometric series, p-test.
 Comparison test.
 Cauchy’s Root test.
 D’Alembert’s Ratio test.
 Raabe’s test.
 Logarithmic Test.
 Integral Test.
 Alternating series.
 Absolute and conditional convergence.

(12 hrs )
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Convergence of power series.

Unit 4: Riemann Integral:
 Partitions and Riemann sums.
 Upper and lower R-integrals.
 R-integrability.
 The integral as limit.
 Some classes of integrable functions.
 Properties of R-integrable function.
 Statement of Darboux's theorem.

(12 hrs )

Unit 5: Fundamental and Mean value theorem of integral calculus
 Continuity.
 Derivability of the integral functions.
 Fundamental theorem of integral calculus.
 Mean value theorem of integral calculus.

(12 hrs )

TEXT BOOKS: 1. S. C. Malik and Savita Arora, Mathematical Analysis, New Age International(P) Ltd,
Publishers, 2nd Edition.
2. S. C. Malik, Principles of Real Analysis, New Age International (P) Ltd, Publishers,
2nd Edition.
REFERENCE BOOKS:1. Shantinarayan, A course of Mathematical Analysis, S. Chand & Sons.
2. Richard R. Goldberg, Methods of Real Analysis, Oxford & IBH Publishing Co. Pvt.
Ltd, New Delhi.
3. Walter Rudin, Principle of Mathematical Analysis, MC Graw-Hill Book & Company,
2nd Edition.
4. Gerald G. Bilodeau, Paul R. Thie and G. K. Keough. Jones and Bartlett, An
Introduction to Analysis, Student edition.
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16IMTCC10

Semester – III
CORE 6:
LINEAR ALGEBRA-I

4hrs/week

4Credits

Objective:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and define the concept of a vector space.
2. Understand and define the concept of linear combination and span and subspace
3. Solve the problems based on linear combination and span and subspace.
4. Understand, identify and critically analyse the linear dependence and independence of
vectors, basis of a vector space, dimension of vector space.
5. Solve the problems based on linear dependence and independence of vectors, basis of
a vector space, dimension of vector space.
Unit 1: Concept of a Vector space:
(10hrs)
n
n
 Introduction of Vector space and vectors in R & C .
 Definition of a Field
 Definition of Vector space.
 Properties of Vector space.
 Some Standard Vector space.
 Examples of Vector space.
 Linear Combination and Span and Subspace
 Concept of Linear combination and its examples.
 Concept of Linear span and its examples
 Concept of Subspaces ,Sum and Direct sum of subspaces and their examples
 Complementary subspace, Disjoint subspace, Quotient space
 Theorem related to subspaces and Linear span.
Unit 2: Linear Dependence and Independence of Vectors:
(10 hrs)
 Linearly dependence of vectors.
 Linearly independence of vectors.
 Theorem and Examples based on this.
 Geometrical Representation of Linearly Dependence and Independence of vectors.
Unit 3: Basis of a Vector space:
 Basis of a vector space, Co-ordinates of vectors respect to basis.
 Existence theorem for basis.
 Invariance of the number of the elements of a basis set.
 Examples and theorem of basis.

(10 hrs)

Unit 4: Dimension of a Vector space:
(11 hrs)
 Definition of a dimension of Vector space.
 Existence of Complementary subspace of subspace of finite dimensional vector space.
 Dimension of sum of subspaces.
 Example based on dimension.
 Theorem based on dimension.
Unit 5: Linear Transformation:
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Concept of Linear Transformation, Zero and Identity Linear Transformation
Properties of Linear Transformation.
Example based on Linear Transformation
Range space of Linear Transformation
Nullity and rank of Linear Transformation
Theorem and Example based on Linear Transformation

TEXT BOOKS:
1. V. Krishnamurthy, V.P. Mainra, & J. L. Arora, An Introduction to Linear Algebra,
East-West Publications Pvt. Ltd.
2. H. Anton, Elementary Linear Algebra, Jhon Wiley & Sons. 10th Edition.
REFERENCE BOOKS:
1. S. Kumaresan, Linear Algebra(A Geometrical Approach), PHI learning Pvt. Ltd.
New Delhi.
2. Serge Lang, Introduction to Linear Algebra (2nd Edition), Springer Publication.
3. David C. Lay, Linear Algebra & Its Applications, Addition Wesley Publishing
Company.
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16IMTCC13

Semester – IV
DSE-Core 7:
Discrete Mathematics

3 hrs/week

3Credits

Objective:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and utilize the fundamental concepts of Discrete Mathematics and
understand and verify the different types of relations.
2. Identify and apply basic concepts of set theory, arithmetic, logic, proof techniques,
and binary relations.
3. Apply the knowledge and skills obtained to investigate and solve a variety of discrete
mathematical problems.
4. Understand and apply the concepts of Boolean Algebra and it forms.
Unit 1: Relations
 Different types of relations.
 Binary relations, Equivalence relations and partitions.
 Partial order relations, Posets.
 Hasse diagram.
 Lattices as posets.
 Properties of lattices.

(5 hrs)

Unit 2: Lattices as algebraic systems
 Lattices as algebraic systems.
 Sub lattices.
 Direct product of two lattices.
 Homomorphism.
 Order isomorphism of two posets.
 Isomorphic lattices.

(5 hrs)

Unit 3: Some special Lattices
 Complete lattices.
 Bounded lattices.
 Distributive lattices.
 Complemented lattices.

(6 hrs)

Unit 4: Boolean algebra
 Definition.
 Examples Boolean Algebra.
 Direct product of two Boolean Algebra.
 Homomorphism.
 Atoms of Boolean Algebra.
 Stone’s representation theorem.
 The set A(x) of all atoms of Boolean Algebra and its properties.
 Isomorphism of a finite of finite Boolean Algebra and P(A).

(12 hrs)

Unit 5: Boolean expressions And Canonical forms
 Boolean expressions.
 Minterms.

(8 hrs)
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Maxterms.
Sum of product Canonical form.
Product of sum Canonical form.
Minimization of a Boolean expression by cube array representation.
Boolean Algebra of switches and circuits.
Karnaugh map.

TEXT BOOKS: 1. J. R. Trembley and R. Manohar , Discrete Mathematical Structures with applications
to computer science, Macgraw-Hill International Editions.

REFERENCE BOOKS:1. L. Liu, Elements of Discrete Mathematics by Computer Science series, Macgraw-Hill
International Editions, , 1986(2nd edition).
2. Vatsa, Discrete Mathematics, Vikas Publications.
3. K. D. Joshi, Foundation of Discrete Mathematics, New Age International Ltd.
Publishers.
4. Dugragi, Discrete Mathematics Structure, Narora Publications.
5. J.E.Whitesitt, Boolean Algebra And its Application, Addison-Wesley Publishing
Co.Inc.
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16IMTDA05
Unit I








DSE-Allied 3: PHYSICS-III

03 Hrs/wk

: Electrostatics
`
Conductors: Basic Properties
Induced charges,
Surface charge and force on a conductor, Capacitors
Polarization: Dielectrics
Induced dipoles
Alignment of polar molecules
Polarization, Bound charges and field inside a dielectric

03 Credit
(06 Hours)

 Gauss law in the presence of dielectric
Unit II : Optics
(07 Hours)
 Lasers: Interaction of radiation with matter (Spontaneous and stimulated emission)
 Einstein’s relations
 Light amplification & conditions
 Population inversion, pumping
 Metastable states
 The principal pumping schemes
 Optical resonator
 Types of LASERs (only operation and working): Ruby LASER, Nd-YAG LASER,
He-Ne LASER, Semiconductor LASER, Applications of LASER.
Unit III : Electronics
(10 Hours)
 Transistor (BJT) Biasing: Introduction
 Operating point, Factors affecting Q-point
 Stability factor
 Fixed biased circuit
 Emitter stabilized bias circuit
 Voltage divider bias, DC bias with voltage feedback
 Single stage transistor amplifier: Single stage transistor amplifier
 How a transistor amplifier works
 Practical circuit of transistor amplifier, Phase reversal, Load line analysis, Voltage
gain, Frequency response and bandwidth
 Special Devices: Thermister: Characteristics, Application as thermometer
 Light dependent resistor (LDR) and its applications, Phototransistor and its
characteristics.
Unit IV : Digital Electronics
(07 Hours)
 Logic gates and Boolean Algebra
 Analog and Digital signal
 Binary number system
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Decimal - Binary conversions
Logic gates
Combinations of Basic Logic Gates – NAND and NOR gates
NAND gate as universal gate, Encoders and Decoders
Merits and demerits of digital electronics
Boolean Algebra: Boolean theorems
DeMorgan’s theorems

Unit V : Wave Mechanics
(06 Hours)
 Schrodinger Equation
 A free particle in 1D, Generalization in 3D
 The operator correspondence and Schrodinger Equation for a particle subject to forces
 Physical interpretation in conditions on ψ: Normalization and probability
interpretation
 Non-normalizable wave functions and box normalizations
 Conservation of probability
 Admissibility conditions on wave functions
Text Book:
1. Introduction to Electrodynamics by D.J. Griffiths
2. Electronic Devices and Circuit Theory by Boylestad and Nashelsky
3. A Text Book of Quantum Mechanics by Mathews and Venkatesan
4. Modern Physics by B.L.Theraja
5. Engineering Physics by R.K. Gaur and S.L. Gupta
6. Modern Physics by R. Murugeshan and K. Sivaprasath
7. A Text Book of Optics by N Subrahmanyan, B. Lal & M. Avadhanulu
8. Principles of Electronics by V.K.Mehta & R. Mehta
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16IMTCC11

Semester – III
CORE PRACTICAL 5:
REAL ANALYSIS
PRACTICAL

6 hrs/week

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and use Cauchy’s criterion to determine convergence of a sequence.
2. Solve the problems involving concept of convergence of series using tests including
p-test, Comparison test, Cauchy’s Root test, D’Alembert’s Ratio test and Raabe’s test,
Logarithmic Test, Integral Test.
3. Solve problems involving the definition of Riemann Integration, Mean value theorem
of integral calculus and the limit of sum using working rule of integral.
List of Practical
1. Problems involving Cauchy’s criterion to determine convergence of a sequence
2. Problems involving the sequence of partial sums of the series to determine
convergence of a series.
3. Problems involving the concept of convergent, divergent and oscillatory series.
4. Problems involving the concept of the sum of series and its radius of convergence.
5. Problems involving the concept of the convergence of series including p-test,
Comparison test, Cauchy’s Root test, D’Alembert’s Ratio test and Raabe’s test.
6. Problems involving the concept of the convergence of series including Logarithmic
Test, Integral Test, Alternating series, Absolute and conditional convergence.
7. Problems involving the concept of the convergence of series using power series.
8. Problems involving the definition of Riemann Integration.
9. Problems involving the Mean value theorem of integral calculus.
10. Problems involving the limit of sum using working rules of integral.
TEXT BOOKS: 1. S. C. Malik and Savita Arora, Mathematical Analysis, New Age International(P) Ltd,
Publishers, 2nd Edition.
2. S. C. Malik, Principles of Real Analysis, New Age International (P) Ltd, Publishers,
2nd Edition.
Note: Use of non Programmable scientific calculator is allowed for practical.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics

Page 9 of 21

Semester – III

16IMTCC12

CORE PRACTICAL 6:
INTRODUCTION TO SCILAB
PRACTICAL

6 hrs/week

3 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of open source mathematical software including SCILAB.
2. Understand and utilize the user interface of SCILAB including console, file browser,
variable browser, the command history and general commands including clc & clear
3. Utilize pre-defined mathematical constants and variables, operators of Scilab, Input
and utilize inbuilt matrix commands including ones(), zeros(), eye(), spac(), diag(),
inv(), det(), spec().
4. Plot graphs of mathematical functions including Cartesian form, parametric form and
polar forms of equations
5. Perform matrix operation including operators +, -,*, /, \, :, ^ and over-loaded operators
including .+, .-,*, ./, .\, .^, in Scilab.
6. Find and analyze the sub matrices of given matrices
List of Practical
1. Introduction to user interface of SCILAB including console, file browser, variable
browser and the command history and general commands including clc, clear, … etc .
2. Introduction and practice of usage of the pre-defined mathematical constants and
variables, operators including arithmetic operators and comparison operators,
complex numbers, precedence of operators .
3. Introduction and practice of creating variable names, integer and real variables.
Introduction and practice of Booleans, Integers and Floating point integers.
Introduction and practice of the ans variable and strings.
4. Inputting matrices including row vectors, column vectors, square matrix and
rectangular matrix and processing those matrices. Inputting and utilizing inbuilt
matrix commands including ones(), zeros(), eye(), spac(), diag(), inv(), det(), spec().
Practical based on matrix operation including +, -,*, /, \, :, ^ and over-loaded operators
including .+, .-,*, ./, .\, .^,
5. Finding sub-matrices including the cofactors, minors, adjoint, inverse of a matrix.
6. Introduction to 2D plotting and plotting commands including linspace(), plot(),
plot2D( ).
7. Plotting and plotting commands including clf( ), xlabel( ), ylabel( ), title( ) , xgrid(),
legend( ), getcolor(), axis editor, scf( ) … etc.
8. Plotting of curve when equations are of in polar or parametric form.
9. Graphical solution of equations using plotting commands of Scilab.
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10. Introduction to sci-notes and its interface including its toolbar and menu-bar writing
and executing small Scilab scripts using sci-notes using back ground of previous
practical.
TEXT BOOKS: 1. Scilab Group, SCILAB REFERENCE MANUAL, On-line Documentation, INRIA
Meta2 Project / ENPC Cergrene, INRIA.
2. Vinu V. Das, Programming in Scilab, New Age International (P) Limited, 2008
3. Domaine de Voluceau - Rocquencourt – B, INTRODUCTION TO SCILAB
Consortium SCILAB, November 2010.
4. Gilberto E. Urroz, Programming with SCILAB, September 2002.
5. Tejas Sheth, SCILAB: A Practical Introduction to Programming and Problem
Solving, 25 August 2016.
6. Perrine Mathieu, Philippe Roux, Scilab, from theory to practice, Scilab: I.
Fundamentals, 2016, ISBN: 978-2-8227-0293-5
7. Dr. M. Affouf, Scilab by example, 2012, ISBN: 978-1479203444.
Websites:1. http://www.scilab.org/

Main website of Scilab

2. http://www.scilab.org/support/documentation

Official documentation of
Scilab

3. http://www.scilab.org/products/scilab/download

Download Scilab software

4. http://help.scilab.org/docs/5.4.0/en_US/

Help on Scilab

5. http://ekalavya.it.iitb.ac.in/contents.do?topic=Scilab

IIT, Bombay portal

6. http://spoken-tutorial.org/Study_Plans_Scilab/

Spoken-tutorial

7. http://scilab.in/

Scilab India
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DSE-Allied Practical 3:
PHYSICS - III Practical

16IMTDA06

2 Hrs /week

1 Credit

1. Determination of wavelengths of mercury lines by diffraction grating
2. Energy band gap of a thermister
3. V-I characteristics of a thermister and determination of NTC
4. Characteristics of photo transistor
5. Varification of truth table of AND, OR, NOT, NAND and NOR gates
6. Study of NAND gate as universal gate
7. Frequency response of RC coupled amplifier and determination of B.W
8. Fabrication – A hand on practice on printed circuit board (PCB): Construction of
AND gate using diodes and verification of truth table
9. Fabrication

–

A

hand

on

practice

on

printed

circuit

board

(PCB):

Construction of OR gate using diodes and verification of truth table
Reference Book
1. Experimental Physics, University Granth Nirman Board. (Gujarati Medium)
2. B.Saraf et al-Physics through experiments Vol. I & II.
3. Chattopadhyay, Rakshit & Saha Practical Physics.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot - Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics

Page 12 of 21

16IMTCC14

Semester – IV
CORE 8:
LINEAR ALGEBRA-II

3 hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept and properties of linear transformation and solve the
problems based on the concept of linear transformation.
2. Understand the concept of range space, nullity and rank of a linear transformation
3. Identify and classify the linear transformations based on its types including concepts
of invertible, nilpotent, idempotent, reflection, projection, rotation, dilation,
contraction linear transformations.
4. Understand the concept of representation of transformations by matrices, eigen value
and eigen vectors of linear transformation, eigen basis and diagonalization of a linear
transformation.
5. Understand the concept of inner product space, its properties and problems involving
the same.
6. Define and utilize the concept of orthogonal and orthonormal vectors including
orthgonal and orthonormal basis, cauchy schwartz’s inequality, triangle inequality.
7. Define and utilize the Gram-Schmidt Orthogonalization and Orthonormalization
Process and solve the problems based on this process.
Unit 1: Quick review of Linear Transformation
(8 hrs)
 One –to-One and Onto Linear Transformation
 Concept of Singular and Non-singular Linear Transformation
 Concept of Linear Operator, Invertible, Nilpotent, Idempotent Linear transformations
 Types of Linear Operators(Reflection ,Projection, Rotation, Dilation, Contraction)
 Algebra of Linear Transformations
 Example and Theorems.
Unit 2: Representation of Transformations by Matrices :
 Concept of Linear functional , Dual of a vector space
 Adjoint of a Linear Transformation
 Eigen value and Eigen vectors of Linear Transformation
 Eigen basis and Diagonalization of a Linear Transformation

(7 hrs)

Unit 3:Important Topics on Linear Transformation
 Change of Basis(Transition) Matrix
 Similarity of Linear Transformation
 Triangularization of Linear Transformation.
 Theorems and Example

(8 hrs)

Unit 4: Inner Product Space:
 Concept of Inner Product Space , Properties and their examples
 Concept of Euclidean space , Unitary space and Unit vector
 Norm of a vector and their Properties
 Angle and Adjoint Operator

(6 hrs)
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Unit5: Orthogonality of vectors:
(7 hrs)
 Orthogonal and Orthonormal vectors and Orthgonal and Orthonormal basis
 Cauchy Schwartz’s inequality, Triangle inequality
 Gram-Schmidt Orthogonalization and Orthonormalization Process and their example
 Theorem and Example of this.
 Least Square Approximation.
TEXT BOOKS: 1. V. Krishnamurthy, V.P. Mainra, & J.L. Arora , An Introduction to Linear Algebra,
East-West Publications Pvt. Ltd.
2. H. Anton, Elementary Linear Algebra, Jhon Wiley & Sons. 10th Edition.
REFERENCE BOOKS:
1. S. Kumaresan , Linear Algebra(A Geometrical Approach), PHI learning Pvt. Ltd.
New Delhi.
2. Serge lang, Introduction to Linear Algebra (2nd Edition), Springer Publication.
3. David C. Lay, Linear Algebra and Its Applications, Addition Wesley Publishing
Company.
4. Seymour Lipschutz, Linear Algebra, Mc Graw Hill Book & Company.
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16IMTCC15

Semester –IV
CORE 09:
COMPLEX VARIABLE

3 hrs/week

3Credits

OBJECTIVES:Upon completion of the course students will be able to1. Utilize the concept of Complex Numbers , Complex plane.
2. Solve problems using the concepts and techniques of complex function theory.
3. Understand and verify the differentiability, continuity and limit of function of a
complex variable.
Unit 1: Basic Concepts
 Limit involving the point at infinity
 Continuity
 Functions of Complex Variable

(6 hrs)

Unit 2: Properties of Complex numbers
 Addition, Subtraction, Multiplication, Division of Complex Number
 Modulus of Complex Number
 Amplitude/Argument of Complex Number
 Geometric representation of Complex Number

(4 hrs)

Unit 3: De’ Moivres Theorem
 De’ Moivres Theorem And it’s application
 Expantion of cos n ,sin n , tan n in terms of cos  ,sin  , tan 
 Examples using De’ Moivres Theorem

(12 hrs)

Unit 4: Differentiability And Continuity of Complex Number
 Differentiable Function of Complex variable
 Geometric Representation of Derivative
 Differentiability And Continuity
 Elementary rules of Differentiation of Complex variable function

(10 hrs)

Unit 5: Analytic Function
 Introduction of Analytic function
 Cauchy- Riemann equation in Cartesian form

(4 hrs)

TEXT BOOKS: 1. Shanti Narayan and Dr. P. K. Mittal , Theory of Functions of a Complex variable
2. Dennis G. Zill and Patrick D. Shanahan, A First Course in Complex Analysis with
Applications.
REFERENCE BOOKS:1. James Ward Brown and Ruel V. Churchill, Complex Variables and Applications, 8th
Ed.,McGraw – Hill International Edition, 2009.
2. Joseph Bak and Donald J. Newman, Complex Analysis, 2nd Ed., Undergraduate
Texts in Mathematics, Springer-Verlag New York, Inc., NewYork, 1997.
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16IMTDA07
Unit I










DSE-Allied 4: PHYSICS - IV

3 Hrs /week

3 Credits

: Magnetostatics
The Lorentz force law
Magnetic fields and forces
Currents Biot-Savart law (Statement)
Steady currents and magnetic field of steady currents
Diversions and curl of B
Straight line current
Diversions and curl of B
Applications of amperes’ law
Comparison between magneto static and electro static

(06 Hours)

Unit II : Electronics
 Oscillators: Feedback and condition for sustained oscillations
 RC and LC oscillators
 Special devices: FET Characteristics Parameters and working
 MOSFET Characteristics and working
 UJT Characteristics
 Parameters and working
 Solar cell and its characteristics

(08 Hours)

UNIT III : Relativity
 Galilean transformations
 Ether hypothesis and Michelson Morley experiment
 Special theory of relativity
 Lorentz transformations and its consequences,

(06 Hours)

 Energy – mass relationship
Unit IV : Classical Mechanics
 Lagrangian Formulations: Constrains
 Generalized co-ordinates
 De’ Alembert principle
 Langrange’ equations
 Applications of Langrange’s equation
 Cyclic or Ignorable co-ordinates, symmetry and laws of conservations

(08 Hours)

Unit V : Wave Mechanics
(08 Hours)
 The Schrodinger equation and probability interpretation of N – Particle system
 The fundamental postulates of wave mechanics; representation of states and dynamic
variables
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Expectation values
Ehrenfest theorem
The adjoint of an operator
Self adjoint operators and their properties

Text Book:
1. Introduction to Electrodynamics by D.J. Griffiths
2. Electronic Devices and Circuit Theory by Boylestad and Nashelsky
3. A Text Book of Quantum Mechanics by Mathews and Venkatesan
4. Engineering Physics by R.K. Gaur and S.L. Gupta
5. Principles of Electronics by V.K.Mehta & R. Mehta
6. Classical Mechanics by Takwale and Puranik

16IMTCC16

Semester – IV
CORE PRACTICAL 7 :
Advanced GEOGEBRA
Practical

4 hrs/wk

2 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and utilize the interface of the software GeoGebra including slider tools
from the tool bar.
2. Obtain the skill to draw various geometric figures including lines, functions and
conics.
3. Understand the concept and usage of the slider in GeoGebra.
4. Understand and use the futures of the input bar in order to draw various graphs and
utilize the input bar to enter various ready-made commands of GeoGebra.

List of Practical
1. Advanced slider usage for problems involving Trigonometry and Geometry.
2. Advanced slider usage for problem involving Algebra and Calculus.
3. Further usage of sliders to make the figures interactive and verify theorems of
Algebra, Geometry and Calculus.
4. Introduction and practice of usage of Animation in basic Geometric figures.
5. Introduction and practice of usage of Animation in Algebra, Trigonometry and
Calculus.
6. Introduction to commands for Linear Algebra and its basic usage.
7. Advanced commands of input bar, advanced formatting using these commands and
interactive usage these commands.
8. Introduction to construction of interactive worksheets of GeoGebra models based on
mathematical concepts.
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9. Practical to calculate statistical parameters including mean, median, mode and
plotting bar chart, histogram etc, based on usage of spreadsheet and input bar.
10. Inserting and analysing pictures (of real life objects) and applying GeoGebra to find
length, area, equation of curve, volume and other measurements.
TEXT BOOKS: 1. Judith Hohenwarter and Markus Hohenwarter, Introduction to GeoGebra

REFERENCE BOOKS:1. Judith Hohenwarter and Markus Hohenwarter, The official manual of GeoGebra.
Gerard A. Venema, Exploring Advanced Euclidean Geometry with GeoGebra, Mathematical
Association of America, ISBN-13: 978-0883857847, 2013.
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Semester – IV
16IMTCC17

Core Practical 8:
Introduction to MAXIMA

6 hrs/week

3 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the user interface and components of the software MAXIMA/
wxMAXIMA.
2. Utilize the software maxima to compute derivative and integration
3. Analyze the mathematical functions using commands of Maxima.
4. Plot the 2D and 3D graphs of mathematical functions using Maxima.
5. Determine the convergence and divergence of the given sequence and series using
Maxima.

List of Practical
1. Introduction to the user interface and components of the software MAXIMA/
wxMAXIMA.
2. Introduction to the inbuilt constants variables and library functions of MAXIMA.
3. Utilizing the command for solution of linear equations, polynomial equations, system
of linear equations.
4. Creating a Maxima program (simple examples).
5. Introduction to Maxima commands for calculus including commands for derivatives
and nth derivatives, partial derivative, definite integration, indefinite integration,
numerical integration. Maxima commands for reduction formula with or without
limits.
6. Maxima commands for 2D and 3D plotting, including formatting of plotted figures. Plotting of standard Cartesian curves using Maxima.
-Plotting of standard Polar curves using Maxima.
-Plotting of standard parametric curves using Maxima.
7. Solution of Differential equation using Maxima plotting the solution.
8. Illustration of convergent, divergent and oscillatory sequences using Maxima.
9. Maxima programs to find the sum of the series and its radius of convergence.
10. Using Cauchy’s criterion to determine convergence of a sequence (simple examples).
11. Maxima programs to illustrate continuity of a function. Maxima programs to illustrate
differentiability of a function and unequal left hand and right hand limits for
discontinuous functions.
12. Maxima programs to verify Rolle’s theorem, Lagrange’s theorem and to verify
Cauchy’s mean value theorem and for finding Taylor’s expansion of a given function.
13. Evaluation of limits by L’Hospital’s rule using Maxima. Finding maxima/minima of
functions of two variables.
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14. Method of solving ordinary differential equations
15. Introduction to the MAXIMA commands and tools for Statistical calculation
including commands for mean, median, variance, standard deviation, histogram, bar
plot, pie chart etc.

Note: The above list may be changed annually with the approval of the BOS in
UG (Mathematics). Any other mathematical software may also be used in place of
Maxima.

TEXT BOOKS: 1. Maxima 5.24.0 Manual
2. Gurpreet Singh Tuteja, Practical Mathematics Using Maxima: An Open Source
Computer Algebra System, IBH, 2010.
3. Zachary Hannan, wxMaxima for Calculus I and II, Solano Community College
4. Leon Q. Brin, Maxima (5.18.1) and the Cal
ulus, 2010
5. Robert Dodier, Minimal Maxima, 2005.
6. Richard H. Rand, Introduction to Maxima, Cornell University
7. Eleftherios Gkioulekas, Introduction to Maxima, University of Texas-Pan American ,
Edinburg, TX, United States
8. Edwin L. Woollett, Maxima by Example, August 11, 2009.
9. Paulo Ney de Souza, Richard J. Fateman, Joel Moses The Maxima Book, Cliff Yapp,
2003.

Websites and links:1.

wxmaxima.sourceforge.net

2.

http://sourceforge.net/projects/maxima

3.

http://maxima.sourceforge.net/

4.

http://en.wikipedia.org/wiki/Maxima_%28software%29

5.

http://wxmaxima.sourceforge.net/wiki/index.php/Howto

6.

http://math-blog.com/2007/06/04/a-10-minute-tutorial-for-solving-math- problemswith-maxima/

7.

http://mathscitech.org/articles/finite-summations-2
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16IMTDA08

DSE-Allied Practical 4:
PHYSICS - IV Practical

2 Hrs /week

1 Credits

1. Determination of figure of merit and volt sensitivity of B.G
2. Comparision of capacitances by De’Sauty bridge
3. Magnetic field of a solenoid
4. Solar cell characteristic
5. Characteristics of JFET and determination of its parameters
6. Characteristics of UJT
7. FET as a voltmeter
8. Study of phase shift oscillator
9. Bridge rectifier with capacitive filter and Zener regulation. Study of voltage regulation.

Reference Book
1. Experimental Physics, University Granth Nirman Board. (Gujarati Medium)
2. B.Saraf et al-Physics through experiments Vol. I & II.
3. Chattopadhyay, Rakshit & Saha Practical Physics.
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics
SEMESTER – V
16IMTCC18

Core 10 :
Programming in C

3hrs/week

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Analyze given mathematical problem to solve it using a computer program.
2. Develop algorithm to solve given mathematical problem using C program.
3. Write program to solve given mathematical problem using it.
4. Find errors in the C program and correct it.
Unit 1: Introduction to C
 History of C, C character set
 Constants, Variables, Keywords, Type Declaration, Type Conversion
 Hierarchy of operators
 printf & scanf functions
 Simple programs using these basic concepts.

(8hrs)

Unit 2: Decisions and Branching
 if statement, if-else statements
 Nested if-else, elseif clause
 Logical operators, Conditional operators
 Programs using these concepts

(7hrs)

Unit 3: Looping Mechanism and User Defined Functions
 While loop, for loop
 do-while loop, break statement
 Continue statement goto statement
 Brief introduction to User Defined Functions
 Programs using these concepts

(7hrs)

Unit 4: Data types and Preprocessor
 Data types in C Integers: long and short types
 signed and unsigned characters, Signed and unsigned
 float and doubles
 C processors, meaning
 Macro Expansion
 Macros with Arguments
 Programs using these concepts

(7hrs)

Unit 5: Introduction to Arrays
(7hrs)
 Arrays, meaning:
 One dimensional and two dimensional
 Declaration and initialization of one dimensional and two dimensional arrays
 Use of one dimensional and two dimensional arrays in simple programs
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TEXT BOOKS: 1. Yashvant Kanetker, LET US C, 5th Edition, BPB Publications, New Delhi.
2. E. Balagurusamy, Programming in ANSI C, McGrew Hill Education, Seventh Edition.
REFERENCE BOOKS:1. Brian W. Karnighan and Dennis M. Ritchie, The ANSI C Programming Language, Prentice
Hall, 1988.
2. V. Rajaraman, Computer Programming in C, Prentice Hall of India, 1994.
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16IMTCC19

Semester – V
CORE 11:
Group Theory

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the basic ideas and notions of abstract algebra.
2. Define and recognize the abstract mathematical structures including group and subgroups.
3. State and criticize the properties of groups.
4. Define and recognize the Isomorphism groups and Homomorphism groups.
5. Define of Permutation groups and cyclic groups and prove theorems of the same.
Unit 1:Introduction to Group
 Definition and examples of Groups.
 Elementary Properties of Group.
 Finite group, Order of a group, Order of an element.

(6 hrs)

Unit 2: Subgroups and Normal Subgroups
 Definition and example of a subgroup.
 Lagrange’s Theorem.
 Definition of Centre of a Group and theorems related to it.
 Definition and example of a Normal subgroup.
 Theorems related to Normal Subgroup.

(7 hrs)

Unit 3: Permutation Groups and Cyclic Group
 Definition and examples of Permutation Groups.
 Transposition and Cycle.
 Properties of Cyclic Group.
 Classification of Subgroup of Cyclic Group.

(8 hrs)

Unit 4: Isomorphism of Groups
 Definition and Examples
 Cayley’s Theorem
 Properties of Isomorphism.
 Automorphisms and Inner Automorphisms.

(7 hrs)

Unit 5:Group Homomorphism
 Definition and Examples
 Properties of Homorphisms
 Kernal of Homomorphism
 The First Isomorphism Theorem

(7 hrs)

TEXT BOOKS: 1. I.H.Sheth, Abstract Algebra, Prentice/Hall of India Private Limited, New Delhi
2. I. N. Herstein, Topics in Algebra, Vikas Publishing, New Delhi.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot- Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics

Page 3 of 30

REFERENCE BOOKS:1. Thomas W. Judson, Abstract Algebra Theory and Applications, Stephen F. Austin State
University, 2009.
2. Marlow Anderson & Todd Fel, A first course in Abstract Algebra (Rings, Groups & fields),
Chrpman & Halilereivy
3. Fraleigh J.B., A First Course in Abstract Algebra, Narosa Publishing, New Delhi.
4. Joseph A. Gallian, Contemporary Abstract Algebra, Forth Edition, Narosa Publishing House.
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16IMTCC20

Semester – V
CORE 12:
Numerical Analysis - I

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Analyze data and find proper curves to fit the data given.
2. Understand the meaning of roots and find the roots of given equations including Equation
with Rational Coefficients and Irrational Roots.
3. Solve and criticize Simultaneous Linear Algebraic Equation.
4. Find finite differences and utilize the same to do interpolation of given data.

Unit 1: Empirical Laws and Curve Fitting
 Introduction.
 Linear Law.
 Laws reducible to linear law
 Principle of Least Squares.
 Fitting a Straight Line.
 Fitting a Parabola.
 Fitting an Exponential Curve.
 Fitting the curve y = axb.

(8 hrs)

Unit 2: Theory of Equation.
 Introduction.
 Relation between Roots and Coefficients.
 Equation with Real Coefficients and Imaginary Roots.
 Equation with Rational Coefficients and Irrational Roots.
 Symmetric Function of Roots.
 Formation of Equation whose Roots are Given.
 Transformation of Equation.
 Multiple Roots.

(8 hrs)

Unit 3: Simultaneous Linear Algebraic Equation.
 Introduction.
 Gauss elimination method.
 Gauss Jordan method.
 Method of factorization ( L.U. Decomposition).
 Crout’s method.
 Jacobi’s method.
 Gauss Seidal’s method.

(6 hrs)
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Unit 4: Finite Differences.
(8 hrs)
 Introduction.
 Finite differences (forward , backward and central).
 Differences of polynomials.
 Factorial polynomial.
 Reciprocal Factorial polynomial.
 Polynomial factorial notation.
 Error propagation in difference table.
 Other difference operators (Shift, averaging, differential and unit) and relation between them.
Unit 5: Interpolation with Equal Intervals.
 Introduction.
 Gregory- Newton forward interpolation formula.
 Gregory- Newton backward interpolation formula.
 Equidistance terms with one or more missing values.

(6 hrs)

TEXT BOOKS: 1. Numerical methods by Dr. V. N. Vedamurthy & Dr. N. Ch. S. N. Iyengar, Vikas
Publishing house.
REFERENCE BOOKS:1. Introduction to Numerical Analysis (2nd Edition) by C. E. Froberg Addision Wasley,
1979
2. Numerical method, Problems & Solutions, by M. K. Jain, S. R. K. Iyengar, R. K.
Jain, New Age International Pvt. Ltd., 1996.
3. Numerical Mathematical Analysis, by J. B. Scarforough, Oxford & IBH Publication
Co. Pvt. Ltd., 1966
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16IMTCC21

Semester – V
Core 13:
Set Theory and Logic
(Self Study Course)

1hrs/week

4Credits
Obj

ectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Analyze the logical structure of statements symbolically, including the proper use of logical
connectives, predicates, and quantifiers.
2. Construct truth tables, prove or disprove a hypothesis, and evaluate the truth of a statement using
the principles of logic.
3. Solve problems and write proofs using the concepts of set theory, including the methods of Venn
diagrams and truth tables.
Unit 1: Sets and Basic Operations on Sets
 Preliminaries: Basic set theory terminology and notation
 Venn Diagrams
 Classes of sets and power set
 Set operations
 Mathematical Induction
 Real Number System R
 Order and Inequalities, Absolute value, Distance, Intervals
 Bounded sets
 Integers Z, Greatest Common Divisor

(3 hrs)

Unit 2: Cardinal and Ordinal Numbers
 Denumerable and Countable sets
 Cardinal Numbers, Ordering of Cardinal Numbers, Cardinal Arithmetic
 Well Ordered sets
 Ordinal Numbers, Structure of Ordinal Numbers.

(2 hrs)

Unit 3: Relations and Functions
 Product set, Relations-introduction
 Composition of relation, Types of relation
 Functions-Introduction
 Composition of functions
 One to one, onto and invertible function
 Mathematical functions, exponential, logarithmic function

(3 hrs)

Unit 4 : Further theory of sets and functions
 Operations of Collections of sets
 Indexed of Collections of sets
 Sequences, Summation symbol
 Fundamental Products
 Functions and Diagrams
 Special kinds of functions, Fundamental Factorization
 Choice function
 Algorithms and functions
 Complexity of Algorithms

(2 hrs)

Unit 5: Logic and Truth Tables
 Logic propositions: Truth and falsehood of propositions,

(2 hrs)
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logic operations
Tautologies and Contradictions
Logical equivalence, Equivalences for negations, Equivalent forms of the implications
Circuits and Logic
The statement T and F.

TEXT BOOKS: 1. Set Theory and Related Topics, 2nd edition, Seymour Lipschutz, Schaum’s Outline Series, Mc Graw
Hill, 1988.

2. Set Theory and Logic, Robert R. Stoll, Dover Publications, New York, 1963.
3. Introduction to Set Theory, Karel Hrbacek and Thomas Jech, Marcel Dekker, 1999.

REFERENCE BOOKS:1. A Course on Set Theory, Ernest Schimmerling, Cambridge University Press, 2011.
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16IMTDC01

Semester – V
DSE – CORE 1:
Metric Space

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of metric space and its structure.
2. Determine closed-ness of the given set with respect to given metric.
3. Discuss and criticize the properties of Countable sets and Cantor set.
4. Evaluate and determine the compactness of the given sets in a metric space.
5. Analyze and criticize the connectedness of sets in metric space.
Unit 1: Metric space
 Metric Space – definition and problems based on it
 Usual Metric Space and Discrete Metric Space
 Problems based on Discrete Metric Space
 Some important results based on Discrete Metric Space.
 Neighbourhood , Interior point , Open set
 Problems based on Open set and Neighbourhood
 Hausdorff Principle
 Open sets in metric space
 Neighbourhood as an Open set
 Open interval as an open set

(7 Hrs)

Unit 2: Closed Set
 Limit point, Closed set , Derived set, Dense set , Nowhere Dense
 Problems based on Closed set, derived set
 Results based on Closed set
 Boundary points of a set and problems based on it
 Results based on closure of a set

(6 Hrs)

Unit 3: Countable set and Cantor set
 Fundamentals of one-one function and onto function
 Definition of Similar sets
 Problems based on similarity of sets
 Countable sets and problems based on Countable set
 Definition of the Cantor set
 Some important properties of the Cantor set
 Representation of Real number or m- based expression

(7 Hrs)

Unit 4:







(8 Hrs)

Compact set
Separated set in a metric space
Difference between disjoint & Separated set
Definition and examples of Cover of a set
Definition and examples of Sub cover , Open cover
Compact sets
Some important results of Compact set
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Heine Boral Theorem
Problems based on these concepts

Unit 5: Connected set
 Connected set
 Some important results based on Connected set
 Boltzano weirstrass theorem
 Nested Interval Theorem
 Totally Bounded sets
 Sequential Compactness
 Results based on Sequential Compactness
 Problems based on these concepts.

(7 Hrs)

TEXT BOOKS: 1. J. N. Sharma and A. R. Vashishtha , Mathematical Analysis - I , Krishna Prakashan Mandir ,
MEERUT(U.P.)
2. J. N. Sharma and A. R. Vashishtha , Mathematical Analysis - II , Krishna Prakashan Mandir ,
MEERUT(U.P.)

REFERENCE BOOKS:1. S.C.Malik & Savita Arora , Mathematical Analysis , New Age Int. Pvt.Ltd .
2. Shantinarayana , A first course of Mathematical Analysis , S. Chand & sons.
3. Tom.M.Apostol , Mathematical Analysis , Narosa Publishing House.
4. R.R.Goldberg , Methods of Real Analysis , Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd.
5. H. L. Royden , Real Analysis , Prentice Hall of India Pvt Ltd. New Delhi.
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16IMTDC02

Semester – V
DSE-CORE 1:
Number Theory

3hrs/week

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Prove results involving divisibility and greatest common divisors;
2. Solve systems of linear congruences;
3. Find integral solutions to specified linear Diophantine Equations;
4. Apply Euler-Fermat’s Theorem to prove relations involving prime numbers;
5. Apply the Wilson’s theorem.
Unit 1. Introduction:
(7 Hrs)
 Algebraic operations with integers,
 Well Ordering Principle, Pigeon Hole Principle, Principle of Mathematical Induction,
 Divisibility and division algorithm,
 Representation of integers in different bases, The greatest Common Divisor,
 The Euclidean Algorithm (without proof), Lame’s theorem.
Unit 2. Prime Numbers:
(7 Hrs)
 Prime and composite number,
 Fundamental Theorem of Arithmetic (without proof), canonical form of a number, the Sieve
of Eratosthenes, Least Common Multiples,
 Linear Diophantine Equations-The function [x] and the “O” and “o” symbols,
 Theory of Congruence: Definition and basic properties of congruence,
 Residue class & complete system of residues,
Unit 3. Congruences:
(7 Hrs)
 Introduction to congruences, Residue system,
 Euler’s phi- function, Linear congruences, The Chinese Remainder Theorem,
 Theorems of Fermat, Euler and Wilson, problems on Euler’s theorem.
Unit 4. Multiplicative Number theoretic Functions:
(7 Hrs)
 Definitions and properties, The Euler phi function,
 The Sum of Divisors function,
 The Number of Divisors functions,
 The Mobius function, the Mobius inversion formula,
 The Perfect, Mersenne, and Fermat Numbers.
Unit 5. Primitive roots:
(8 Hrs)
 The order of integers and primitive roots,
 Primitive roots for prime,
 Existence of primitive roots.
TEXT BOOKS: 1. Elementary Number Theory - David M. Burton, Sixth Edition, Universal Book stall, New
Delhi.
REFERENCE BOOKS:1.An introduction to the Theory of numbers - Niven and Zuckerman, Wiley Eastern Ltd.
2. Elementary Number Theory - Gareth A. Jones & J. Mary Jones, Springer Verlag.
3. Elementary Theory of Numbers - C. Y. Hsiung, Allied Publishers Ltd.-India.
4. Introduction to the theory of Numbers - G. H. Hardy & E. M. Wright, Oxford Uni. Press .
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16IMTDC03

Semester – V
DSE-CORE - I : Mechanics

3hrs/week

3 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and describe elementary principles of motion.
2. Understand and criticize equations of motion and classify the dynamical systems.
3. Derive and utilize Lagrange’s equation of motions.
4. Identify, understatnd and solve two body central force problem.
Unit 1 Methods of plane statics:
(7hrs)
 Equilibrium of a particle and a system of particles, work and potential energy.
 Application of plane statics.
Unit 2 Mass centers and centers of gravity



(7hrs)

Mass centers and centers of gravity, friction flexible cables.
Plane kinematics of a particle, motion of a rigid body parallel to a fixed plane.

Unit 3 Methods of plane dynamics
 Motion of a particle motion of a system
 Projectiles without resisitance
 Harmonic oscillators

(7hrs)

Unit 4 General motion & Planetary orbits
 General motion under a central force
 Planetary orbits

(7hrs)

Unit 5








(8 Hrs)

Motion of a rigid body
Motion of a rigid body and of a system
Moments of Inertia
Kinetic energy and angular momentum
Rigid body rotation about a fixed axis
General motion of a rigid body parallel to fixed plane
Stability of equilibrium
General theory of plane impulsive motion, collisions

TEXT BOOKS:
1. Jhon L. Synge and Byron A. Griffith, Principles of Mechanics, McGrew Hill, Second
Edition.
REFERENCE BOOKS:1. H. Goldstein, Classical Mechanics, 2nd Edition, Narosa Publishing House
2. C. R. Mondal, Classical Mechanics, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.
3. R. G. Takwale, P. S. Puranik, Introduction to Classical Mechanics, Tata McGraw-Hill
Education, 1979
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16IMTCC22

Semester – V
CORE PRACTICAL 9 :
Programming in C Practical

4hrs/week

2 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Analyze given mathematical problem to solve it using a computer program.
2. Develop algorithm to solve given mathematical problem.
3. Write C program to solve given mathematical problem using the program.
4. Find errors in the C program and correct it.
List of Experiments
1. Write a program to find area of a circle when radius is given.
2. Write a program to calculate the area of a triangle when base and height of the triangle are
given.
3. Write a program to find value of one number raised to another number.
4. Write a program to determine whether given number is an even or odd number.
5. Write a program to find largest of three given numbers.
6. Write a program to find largest of four given numbers.
7. Write program to find net salary when basic salary and other required details are given.
8. Write a program to solve the quadratic equation
9. Write a program to reverse an integer with FIVE digits.
10. Write a program to verify a number whether it is palindrome or not.
11. Write a program to find sum of the digits an integer with FIVE digits.
12. Write a program to print Armstrong numbers between1 to 999.
13. Write a program to generate arithmetic and geometric progressions.
14. Write a program to find nPr and nCr for given value of +ve integers n and r.
15. Write a program to find compound interest for given years.
16. Write a program to find number of odd number and even numbers.
17. Write a program to find factorial of a given number.
18. Write a program using UDF with two arguments and a return value.
19. Write a program that utilizes a UDF two find prime numbers between two integers entered
through key-board.
20. Write a program to solve the equation by N-R method. (Use of preprocessor)
21. Write a program to find value determinant of a 2X2 and a 3X3 matrix.
22. Write a program to find inverse of a 2X2 matrix.
23. Write a program to find diagonal of a 3X3 matrix entered through key-board.
24. Write a program to find the sum, deference, and multiplication of two 3X3 matrices entered
through key-board.
TEXT BOOKS: 1. Yashvant Kanetker, LET US C, 5th Edition, BPB Publications, New Delhi
2. E. Balagurusamy, Programming in ANSI C, McGrew Hill Education, Seventh Edition.
REFERENCE BOOKS:1. Brian W. Karnighan and Dennis M. Ritchie, The ANSI C Programming Language, Prentice
Hall, 1988.
V. Rajaraman, Computer Programming in C, Prentice Hall of India, 1994.
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16IMTCC23

Semester – V
CORE PRACTICAL 10:
Numerical Analysis - I Practical

4hrs/week

2Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Analyze data and find proper curves to fit the data given.
2. Understand the meaning of roots and find the roots of given equations including Equation
with Rational Coefficients and Irrational Roots.
3. Solve and criticize Simultaneous Linear Algebraic Equation.
4. Find finite differences and utilize the same to do interpolation of given data.
List of Experiments
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gauss elimination method.
Gauss Jordan method.
LU decomposition method.
Crout’s method.
Jacobi’s method.
Gauss Seidel method.
Fitting a Straight line.
Fitting an exponential curve y = eax.
Fitting a Parabola.
Fitting the curve of the type y = axb.
Finite differences.
Gregory- Newton forward interpolation formula.
Gregory- Newton backward interpolation formula.
Equidistance terms with one or more missing values.

TEXT BOOKS: 1. Numerical methods by Dr. V. N. Vedamurthy & Dr. N. Ch. S. N. Iyengar, Vikas
publishing house.

REFERENCE BOOKS:1. Introduction to Numerical Analysis (2nd Edition) by C.E.Froberg Addision Wasley,
1979.
2. Numerical method, Problems & Solutions, by M. K. Jain, S. R. K.Iyengar, R. K.
Jain, New Age International Pvt. Ltd., 1996.
3. Numerical Mathematical Analysis, by J. B.Scarforough, Oxford & IBH Publi.Co.
Pvt. Ltd., 1966.
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16IMTCC24

Semester – V
CORE PRACTICAL 11:
Advanced SCILAB Practical

4hrs/week

2Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of open source mathematical software including SCILAB.
2. Understand and utilize the user interface of SCILAB including console, file browser, variable
browser, the command history and general commands including clc & clear
3. Utilize pre-defined mathematical constants and variables, operators of Scilab, Input and
utilize inbuilt matrix commands including ones(), zeros(), eye(), spac(), diag(), inv(), det(),
spec().
4. Solve problems using direct and iterative methods of numerical analysis with scilab.
5. Find and analyze the sub matrices of given matrices
List of Experiments
1. To get understand and utilize the program editor SCINOTE and its interface with small
programs.
2. To create programs in SCINOTE understand usage of commands including clear, clear all,
clf, clc,.etc.
3. To find the inverse of a matrix using GAUSS-ELIMINATION method.
4. To find inverse of given matrix using GAUSS-JORDAN method.
5. To find Eigen values and Eigen vectors of given matrix.
6. To find inverse of given matrix using CAYLEY-HAMILTON theorem.
7. To solve given system of simultaneous linear algebraic equations using GAUSS-JORDAN
method.
8. To solve given system of simultaneous linear algebraic equations using GAUSS-JACOBI
method.
9. To solve given system of simultaneous linear algebraic equations using GAUSS-SEIDAL’S
method.
10. Introduction to variables and input statement in SCILAB, Introduction to the loop structure of
SCILAB.
TEXT BOOKS: 1. Scilab Group, SCILAB REFERENCE MANUAL, On-line Documentation, INRIA Meta2
Project / ENPC Cergrene, INRIA.
REFERENCE BOOKS:1. Vinu V. Das, Programming in Scilab, New Age International (P) Limited, 2008.
2. Domaine de Voluceau - Rocquencourt – B, INTRODUCTION TO SCILAB Consortium
SCILAB, November 2010.
3. Gilberto E. Urroz, Programming with SCILAB, September 2002.
4. Tejas Sheth, SCILAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving, 25
August 2016.
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5. Perrine Mathieu, Philippe Roux, Scilab, from theory to practice, Scilab: I. Fundamentals,
2016, ISBN: 978-2-8227-0293-5.
6. Dr. M. Affouf, Scilab by example, 2012, ISBN: 978-1479203444
Websites:1. http://www.scilab.org/

Main website of Scilab

2. http://www.scilab.org/support/documentation

Official documentation of Scilab

3. http://www.scilab.org/products/scilab/download

Download Scilab software

4. http://help.scilab.org/docs/5.4.0/en_US/

Help on Scilab

5. http://ekalavya.it.iitb.ac.in/contents.do?topic=Scilab

IIT, Bombay portal

6. http://spoken-tutorial.org/Study_Plans_Scilab/

Spoken-tutorial

7. http://scilab.in/

Scilab India

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot- Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics

Page 16 of 30

16IMTCC27

Semester – VI
CORE 16:
Analysis-II and Ring
Theory

5hrs/week

5Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the basic ideas and notions of abstract algebra.
2. Define and recognize the abstract mathematical structures including Rings and sub-rings.
3. State and criticize the properties of Rings.
4. Define and recognize the Ideals of given Rings.
5. Define and recognize the homomorphism of rings and utilize its properties.
Unit 1:Improper Integrals
 Introduction.
 Integration of Unbounded function with finite limit of Integration.
 Comparison Test for Convergence of integral.
 Infinite Range of Integration

(12 hrs)

Unit 2: Ring And Integral Domains
 Definition and examples of Ring
 Properties of Ring
 Further examples of Rings
 Definition and example of Integral Domain
 Zero divisors
 Characteristic of a Ring
 Solution of the Equation ax=b in a ring R
 Theorems on Integral Domain

(12 hrs)

Unit 3: Ideals
 Definition of Subring
 Definition of Ideals
 Quotient Ring
 Theorems on Ideals and Its Examples

(12 hrs)

Unit 4: Homomorphism
 Definition and examples of a Ring homomorphism
 Properties of Ring Homorphism
 Homomorphism and Characteristic
 Examples of Ring Homomorphism

(12 hrs)

Unit 5: Polynomial Ring and Introduction to Field
 Definitiona and Examples of Polynomial Ring
 Definition and Examples of Field
 Reducible and irreducible polynomials, Factorization of polynomials
 G.C.D. of polynomials, Quaternion

(12 hrs)
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TEXT BOOKS: 1. I.H.Sheth, Abstact Algebra, Prentice/Hall of India Private Limited, new delhi
2. N. Herstein, Topics in Algebra, Vikas Publishing, New Delhi.
3. S.C. Malik and Savita Arora , Mathematical Analysis, New Age International (P) Ltd,
Publishers, 2nd Edition.
REFERENCE BOOKS:1. Thomas W. Judson, Abstract Algebra Theory and Applications, Stephen F. Austin State
University, 2009.
2. Marlow Anderson & Todd Fel, A first course in Abstract Algebra (Rings, Groups & fields),
Chrpman & Halilereivy
3. Fraleigh J.B., A First Course in Abstract Algebra, Narosa Publishing, New Delhi.
4. Joseph A. Gallian, Contemporary Abstract Algebra, Forth Edition, Narosa Publishing House
5. Shantinarayan, A course of Mathematical Analysis, S. Chand & Sons.
6. Walter Rudin, Principle of Mathematical Analysis, MC Graw- Hill Bok & Company, 2nd
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16IMTCC28

SEMESTER – VI
CORE 17 :
3hrs/week
Optimization

3 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the importance and scope of the subject Operations Research.
2. Develop and formulate problems in mathematics terms from given real life problems.
3. Solve linear programming problems with the methods including Simplex Method.
4. Solve Transportation Problems, Assignment Problems and Sequencing Problems.
5. Understand, analyze and effectively solve the problems related to the theory of games.
Unit 1: Introduction to Operations Research
 History and development of Operations Research
 Applications and scope of Operations Research
 The linear programming problems
 Formulation of LPP
 Matrix form of the LPP
 General form, Canonical form
 Standard form of the LPP
 Graphical method to solve LPP
 Some definitions and basic properties of convex sets
 Convex functions and concave function.

(7 Hrs)

Unit 2: Linear Programming Problems
 Basic definitions to use Simplex method
 Simplex method (algorithm) to solve LPP
 Big-M method (Penalty method) to solve LPP
 Two phase method to solve LPP
 Problems of LPP based on these methods

(7 Hrs)

Unit 3: Duality in LPP and Assignment problems
 Principle of duality in LPP
 Primal LPP and method to find its dual LPP
 Simple problems of duality.
 Mathematical and matrix form of Assignment Problem
 Hungarian method to solve Assignment Problem
 Problems of Assignment and its solution based on this method.

(7 Hrs)

Unit 4: Transportation Problems
 The Transportation Problems
 Mathematical and matrix form of TP.
 Initial solution of TP by NWCM, LCM and VAM
 Optimum solution of TP by MODI method ( u-v method)
(except degenerate solution),
 Balanced and unbalanced TP (Simple problem)

(7 Hrs)
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Unit 5: Sequencing and Game Theory
 Introduction to Game Theory
 Two person zero-sum game
 Minimax and maximin principles
 Saddle point of a game
 Games without a saddle point
 Solution of games by dominance rule.
 Iterative method to solve a game
 Introduction to Sequencing Problems
 Terminology Notations and Assumptions
 Processing n-jobs through two machines
 Processing n-jobs through three machines.

(8 Hrs)

TEXT BOOKS: 1. J. K. Sharma, Operations Research (theory and Applications), MacMillan Publishing House .
2. R. K. Gupta, Operations Research, Krishna Prakashan Mandir, Meeut.
REFERENCE BOOKS:1. Hamdy A. Taha, Operation Research (Eighth Edition, 2009), Prentice Hall of India Pvt. Ltd,
New Delhi.
Kanti Swaroop and Manmohan, Operations Research, Sultanchand and Sons.
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16IMTCC29

Semester – VI
CORE 18:
Numerical Analysis - II

3hrs/week

3Credits

Objectives: Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of interpolation.
2. Analyze and process data with equal or unequal interval and interpolate the same for given
non-tabulated values.
3. Perform numerical differentiation using various formulae including Gregory-Newton’s
forward difference formula and Sterling’s formula.
4. Perform numerical integration using various formulae including Trapezoidal rule, Simpson‘s
1/3 rule and Simpson’s 3/8 rule.
5. Solve ordinary differential equations numerically using method including Taylor’s series
method, Picard’s method, Euler’s method, Runge’s method and Runge-Kutta methods.
Unit 1: Central difference interpolation formulae.
 Introduction.
 Gauss’s forward interpolation formula.
 Gauss’s backward interpolation formula.
 Sterling’s formula.
 Bessel’s formula.
 Laplace- Everett’s interpolation formula.

(8 hrs)

Unit 2: Interpolation with unequal intervals.
 Introduction.
 Divided differences.
 Properties of divided difference.
 Relation between divided differences and forward difference.
 Newton’s divided difference formula.
 Lagrange’s interpolation formula.
 Inverse interpolation.
 Lagrange’s inverse interpolation formula.

(8 hrs)

Unit 3: Numerical Differentiation.
 Introduction.
 Numerical Differentiation.
 Derivatives using Gregory-Newton’s forward difference formula.
 Derivatives using Gregory-Newton’s backward difference formula.
 Derivative using Sterling’s formula.

(6 hrs)

Unit 4: Numerical Integration.
 Introduction.
 Numerical Integration.
 General quadrature formula.
 Trapezoidal rule
 Simpson‘s 1/3 rule.
 Simpson’s 3/8 rule.

(6 hrs)
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Unit 5: Numerical solution of ordinary differential equations.
 Introduction.
 Solution by Taylor’s series method.
 Picard’s method.
 Euler’s method.
 Runge’s method
 Runge-Kutta methods.
 Higher order Runge-Kutta methods.

(8 hrs)

TEXT BOOKS: 1. Numerical methods by Dr. V. N. Vedamurthy & Dr. N. Ch. S. N. Iyengar, Vikas
Publishing house.
2.
REFERENCE BOOKS:1. Introduction to Numerical Analysis (2nd Edition) by C.E.Froberg Addision Wasley,
1979.
2. Numerical method, Problems & Solutions, by M. K. Jain, S. R. K.Iyengar, R. K.
Jain, New Age International Pvt. Ltd., 1996.
3. Numerical Mathematical Analysis, by J. B.Scarforough, Oxford & IBH Publi.Co.
Pvt. Ltd., 1966.
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16IMTDC04

Semester – VI
DSE-CORE 2:
Graph Theory

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the fundamental concepts in graph theory.
2. Understand the types of a graph and incidence relation.
3. Define subgraph, connected and disconnected graphs. Understand walk, paths, circuits and
Define tree and some properties of tree.
4. Define cut-set, connectivity and separability. Define planner graphs and their dual graphs.
State and prove Kuratowski’s first and second non-planner graph. Define vertex coloring,
chromatic number and matrix representation of graphs.
5. Apply the concepts of graph theory in a variety of fields.
6. Understand and to construct mathematical proofs involving graphs.
Unit 1: Introduction
 Basic definitions and simple examples.
 Directed, Undirected, multi-graph, mixed graph.
 Incidence relation and degree of the graph.
 Complete, regular graphs.

(8 hrs)

Unit 2: Paths and Circuits
 Sub graph, connected and disconnected graphs.
 Walk and unilateral components.
 Euler graphs, Unicursal graph, Operation of graph, Circuit & Tree.
 Hamiltonian path and cycles.

(6 hrs)

Unit 3: Trees and Fundamental Circuits
 Tree.
 Some properties of Trees.
 Distance and Centres of Trees.
 Rooted and Binary Trees.
 Cut-set, connectivity and separability.
 Fundamental Circuit and Cut-Set.

(9 hrs)

Unit 4: Planar and Dual Graphs and Vector space associated with a graph.
 Planner graphs and their different representation.
 Dual of a planner graph.
 Euler’s formula.
 Kuratowski’s first and second non-planner graph.
 Circuit subspace and cut sets subspace.
 Orthogonal space.

(9 hrs)
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Unit 5: Coloring, Covering, Partitioning and Matrix representation of a graph. (6 hrs)
 Vertex coloring , edge coloring.
 Chromatic number, Chromatic partition.
 Cyclic graph and decyclization of cyclic graphs.
 Adjacency matrix, Incidence matrix, Path matrix.
TEXT BOOKS: 4. Narsingh Deo, Graph Theory with applications to engineering and computer science,
Prentice-Hall of India Pvt. Ltd. New Delhi.
5. A First Look at Graph Theory - John Clark and Derek Allan Holton, Allied Publishers
Limited.
REFERENCE BOOKS:1. R. J. Wilson, Introduction to Graph Theory, Longman.
2. Douglas B. West, Introduction to Graph Theory, Prentice-Hall of India, Second Edition, 2006,
ISBN-81-203-2142-1.
3. S. Arumugam, S. Ramchandran, Invitation to Graph Theory, Scitech Publication (India) Pvt.
Ltd, Chennai.
4. S. A. Choudum, A First Course in Graph Theory, Macmillan India Limited.
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16IMTDC05

Semester –VI
DSE-CORE 2:
Complex Analysis

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Extend concepts of analysis of real variables to complex numbers.
2. Differentiate and Integrate Complex functions.
3. Evaluate contour integration.
4. Apply techniques of Complex analysis to summation of series.
5. Apply conformal mappings to problems from physical science
Unit 1: Analytic Functions
 Functions of Complex variables
 Continuity and Differentiability of Complex Functions
 Definition of Analytic and Entire Functions
 Necessary and Sufficient condition for f(z) to be analytic
 C-R equations in Polar form
 Examples and Theorems of analytic and entire functions

(5Hrs)

Unit 2: Harmonic Functions

(5 Hrs)







Harmonic Functions and Conjugate Harmonic Functions
Laplace Equation in Polar and Cartesian form
Example based on Harmonic Functions
Milne Thomson Theorem
Examples on Milne Thomson Theorem

Unit 3: Contour Integral
(9Hrs)
 Definite integral contours, line integrals
 Cauchy-Goursat theorem (without proof)
 Cauchy’s integral formula and Higher order derivative of analytic function
 Morera’s theorem, Cauchy’s inequality and Liouville’s theorem
 Fundamental theorem of algebra
 Maximum modulus theorem.
Unit 4: Power series and, Residues and poles
(8 Hrs)
 Definition of complex sequence, complex series and power series
 Expansion of a complex function in Taylor’s series and Laurent’s series.
 Definition of a singular point, Isolated singular points,
 Zeros of complex functions, Poles and residues of complex function
 Cauchy’s residue’s theorem,
 Evaluation of improper real integrals by residue theorem
 Evolution of definite integral of trigonometric functions by residue theorem.
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Unit 5: Mapping and Conformal mapping:
 Elementary functions, mapping by elementary functions,
 Linear function, Bilinear mapping w=(az+b)/(cz+d),
1
 Discuss the mapping w  z 2 , w  , w  e z
z
 Some more Transformations.

(9 Hrs)

TEXT BOOKS: 1. Shanti Narayan and Dr. P. K. Mittal , Theory of Functions of a Complex variable , S. Chand
Publishing, 1956.
2. Dennis G. Zill and Patrick D. Shanahan, A First Course in Complex Analysis with
Applications, 2nd edition, Jones and Bartlett Publishers, 2009.

REFERENCE BOOKS:1. James Ward Brown and Ruel V. Churchill, Complex Variables and Applications, 8th Ed., Mc
Graw – Hill International Edition, 2009.
2. Joseph Bak and Donald J. Newman, Complex Analysis, 2nd Ed., Undergraduate Texts in
Mathematics, Springer-Verlag New York, Inc., NewYork, 1997.
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16IMTDC06

Semester – VI
DSE – CORE 2:
Mathematical Modelling

3hrs/week

3Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand concept of Mathematical Modelling.
2. Analyze Non-linear growth & decay models.
3. Solve the Models involving Differential Equations.
4. Critically analyze effect of immigration & emigration of population size using Mathematical
Modelling.
5. Apply Mathematical Modelling for scientific and economic laws.
Unit 1: Introduction of Mathematical Modelling
(7 hrs)
 Mathematical modelling through ordinary differential equation of first order, Linear growth
models
 Linear decay models
 Models for growth of Science & scientists
Unit 2: Non-linear growth & decay models
 Non-linear growth & decay models
 Model of Logistic law of population
 Spread of technological innovation
 Spread of infectious diseases.

(7 hrs)

Unit 3: Models involving Differential Equations
(7 hrs)
 Mathematical models of geometrical problems through ordinary differential equation of first
order
 Simple geometrical problems
 Orthogonal trajectories
Unit 4: Different areas of application of Mathematical Modelling
(7 hrs)
 Mathematical modelling of effect of immigration & emigration of population size
 Mathematical models of rate of compound interest
 Mathematical models of radioactive decay

Unit 5:Application of Mathematical Modelling for scientific and economic laws. (7 hrs)
 Mathematical modelling of Newton’s cooling law
 Mathematical modelling of Fick’s law of diffusion
 Mathematical modelling of change in price of commodity.
TEXT BOOKS: 1. J.N. Kapoor, Mathematical Modelling, New Age International Publishers, New Delhi.
2. Kerysin, Advanced Engineering Mathematic, John Wiley, New York, 1999
REFERENCE BOOKS:
1. J.K. Sharma, OR Theory & Applications, Mac Milian India Ltd., 1998
2. G.Hadley, Linear Programming, Narosa Publishing House, New Delhi,1995
G. Paria, Linear Programming, Transportation, Assignment, Game, Books & Allied Pvt. Ltd.
Calcutta-9
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16IMTCC30

Semester – VI
CORE PRACTICAL 12:
Optimization Practical

4hrs/week

2 Credits

Objectives:Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the importance and scope of the subject Operations Research.
2. Develop and formulate problems in mathematics terms from given real life problems.
3. Solve linear programming problems with the methods including Simplex Method.
4. Solve Transportation Problems, Assignment Problems and Sequencing Problems.
5. Understand, analyze and effectively solve the problems related to the theory of games.
List of Experiments
1. Solve the given LPP using Graphical method.
2. Solve the given LPP using Simplex method.
3. Solve the given LPP using BIG -M method.
4. Solve the given LPP using TWO-PHASE method.
5. Obtain DUAL of the given Primal LPP;
6. Find the initial solution of given transportation problem using NWCM method.
7. Find the optimum solution of given transportation problem using LCM method.
8. Find the optimum solution of given transportation problem using VAM method.
9. Find the optimum solution of given transportation problem using MODI method.
10. Find the optimum solution of given assignment problem.
11. Find the optimum solution of given two-person zero sum game without saddle point.
12. Find the optimum solution of given two-person zero sum game using iterative method.
13. To find optimum solution of sequencing problem with n-jobs through two machines.
14. To find optimum solution of sequencing problem with n-jobs through three machines.
TEXT BOOKS: 1. J. K. Sharma, Operations Research (theory and Applications), MacMillan Publishing House
2. R. K. Gupta, Operations Research, Krishna Prakashan Mandir, Meeut.
REFERENCE BOOKS:1. Hamdy A. Taha, Operation Research (Eighth Edition, 2009), Prentice Hall of India Pvt. Ltd,
New Delhi.
2. Kanti Swaroop and Manmohan, Operations Research, Sultanchand and Sons.
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16IMTCC31

Semester – VI
CORE PRACTICAL 13:
Numerical Analysis - II Practical

4hrs/week

2Credits

Objectives: Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of interpolation.
2. Analyze and process data with equal or unequal interval and interpolate the same for given
non-tabulated values.
3. Perform numerical differentiation using various formulae including Gregory-Newton’s
forward difference formula and Sterling’s formula.
4. Perform numerical integration using various formulae including Trapezoidal rule, Simpson‘s
1/3 rule and Simpson’s 3/8 rule.
5. Solve ordinary differential equations numerically using method including Taylor’s series
method, Picard’s method, Euler’s method, Runge’s method and Runge-Kutta methods.
List of Experiments
1. Gauss forward interpolation formula.
2. Gauss backward interpolation formula.
3. Sterling’s formula.
4. Bessel’s formula.
5. Laplace-Everett’s formula.
6. Interpolation with unequal intervals.
7. Numerical differentiation.
8. Numerical integration.
9. Taylor’s formula.
10. Picard’s formula.
11. Euler’s method.
12. Runge’s method
13. Runge-Kutta’s method
14. Milne’s method
TEXT BOOKS: 1. Numerical methods by Dr. V. N. Vedamurthy & Dr. N. Ch. S. N.
Publishing house.

Iyengar, Vikas

REFERENCE BOOKS:1. Introduction to Numerical Analysis (2nd Edition) by C. E. Froberg Addision
Wesley, 1979.
2. Numerical method, Problems & Solutions, by M. K. Jain, S. R. K. Iyengar, R. K.
Jain, New Age International Pvt. Ltd., 1996.
3. Numerical Mathematical Analysis, by J. B. Scarforough, Oxford & IBH Publication
Co. Pvt. Ltd., 1966.
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16IMTCC32

Semester – VI
CORE PRACTICAL 14:
Introduction to SAGE Practical

4hrs/week

2Credits

Objectives:1. Install and use SAGE on computer with different operating systems.
2. Understand and utilize the interface of SAGE effectively.
3. Utilize SAGE commands to solve mathematical problems of symbolic nature.
4. Apply techniques of SAGE to solve mathematical problems numerically.
5. Plot 2D and 3D graphs using the SAGE software.
6. Slove problems of mathematics including Calculus, Linear Algebra, Abstract Algebra and
Group Theory.
List of Experiments
1.

Introduction and practice of usage of variables, constants, data types, some inbuilt (library)
constants & functions ,how to enter a matrix, how to enter a vector, operators, how to get help
etc.
2. To learn the usage of SAGE commands including Solve(), binomial(),
maximum_on_intervals(), sum(), binomial(), prod(),...etc
3. To find limit, derivative, maxima-minima, partial derivative, indefinite and definite integral,
numerical integral and Taylor series expansion of a given function
4. To draw a line passing through a given points, polygon, circle and using options in plotting
of 2D graphs.
5. To draw the graph of given function in 3D including line, sphere, platonic solids and using
options in plotting of 3D graphs
6. Practical based on Simplification, Factorization and expansion of symbolic functions.
7. Practical based on Partial Fractions.
8. Find the solution of problems of Linear Algebra by using SAGE Commands.
9. Find the solution of problems of Number Theory by using SAGE Commands.
10. Find the solution of various problems of Group Theory and Graph Theory by using SAGE
Commands.
TEXT BOOKS: 1. David Joyner, William Stein, Sage Tutorial.
REFERENCE BOOKS:1. Craig Finch, Sage Beginner's Guide, Packt publishing (Open Source Community).
Websites:1. Down-load SAGE for windows platform
http://www.sagemath.org/downloadwindows.html
2. Sage Feature Tour:http://www.sagemath.org/tour.html
3. Sage standard documentation:http://www.sagemath.org/help.html
4. SAGE DOCUMENTATION:http://www.sagemath.org/doc/
5. Personal Web page of William Stein :http://modular.math.washington.edu/
6. Downloading VMware Player:http://www.vmware.com/products/player/.
7. Latest version of VMware Player:https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0
8. VMware Player FAQs:http://www.vmware.com/products/player/faqs.htm
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5 years Integrated B.Sc.-M.Sc. Mathematics
Semester – VII
16IMTCC33

Core 19: Algebra – I

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand basic principles of algebraic structures like groups, fields rings and division rings.
2. Recognize and understand the concept of Ideals.
3. Recognize and understand the concepts of Euclidean domains, Unique factorization domains,
polynomial rings as well as Einstein irreducibility criterion.
Unit 1 Basic concepts of group theory
(10hrs)
1) Abelian group
2) Permutation Group.
3) Cyclic group
Unit 2 Homomorphism of Groups
(10hrs)
 Normal subgroup
 Quotient group
 Group isomorphism and their properties
 Cayley’s theorem, Automorphisms of groups
Unit 3 Direct Products
 Direct Products
 Finitely Generated Abelian Groups
 Invariants of a finite Abelian Groups
 Sylow Theorems

(10hrs)

Unit 4 Quick look at basic ring theory
 Euclidean ring
 Quotient ring and zero divisors
 Ideals and ideal rings
 Principal ideal
 Maximal ideal and prime ideal
 Homomorphisms of ideals
 Sum and Direct Sum of Ideals
 Nilpotent and Nil Ideals

(9hrs)

Unit 5 Euclidean domains
 Euclidean domains
 Principal Ideal Domains
 Unique Factorization Domains
 Polynomial Rings over UFD
 Polynomial rings over rational field
 Irreducible polynomials

(9hrs)
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Einstein irreducibility criterion

Text books
1) I. N. Herstein, Topics in Algebra, Second Edition, Wiley Pub. , New York, 1975.
2) N. S. Gopalakrishnan, University Algebra, New Age International Private Ltd.
Publishers, New Delhi, Sixth Reprint, 1998.
Reference Books:
1) J. A. Gallian, Contemporary Abstract Algebra, Fourth Edition, Narosa Publishing
House, New Delhi, 1999.
2) P. B. Bhattacharya, S. K. Jain and S. R. Nagpaul, Basic Abstract Algebra, Second
Edition, CambridgeUniversity Press, 1995.
3) M. Artin, Algebra, Prentice-Hall of India Private Ltd., New Delhi, 1994.
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Semester – VII
16IMTCC34

Core 20: Topology – I

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Recognize and interpret the topological structures and their characterizations.
2. Identify and understand the subspace topology and product topology.
3. Identify and classify the type of topology including quotient topology and metric
topology.
4. Understand and differentiate the hierarchy of the topological spaces and their
characterizations.
Unit 1 Topological spaces
(10hrs)
 Topological spaces
 Basis for a Topology
Unit 2 The Subspace Topology
(10hrs)
 The Subspace Topology
 Order Topology
Unit 3 Product Topology
 Product Topology and related concepts
 Closed sets and limit points

(10hrs)

Unit 4 Continuity
 Continuous functions
 Metric Topology

(9hrs)

Unit 5 Hierarchy in topological spaces
 T1- spaces
 Hausdorff spaces
 Regular spaces and Normal spaces
 Urysohn’s Lemma and Tietze extension theorem

(9hrs)

Text book:
1) Munkres J., Topology: A first course, Prentice-Hall of India Pvt. Ltd, New Delhi.
Reference Books:
1) Simmons G. F., Introduction to Topology and Modern Analysis, McGraw Hill
Company, Tokyo.
2) Willards S., General Topology, Addition-Wesley, Reading, 1970.
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Semester – VII
16IMTCC35

Core 21: Functions of Several

4 hrs/wk

Variables

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Identify and define functions of the form :
→
2. Introduce the concepts including limit, continuity for the functions of several variables.
3. Understand and criticize the concepts of partial derivative of first and higher order for
functions of several variables.
4. Recognize and understand the concepts of tensor algebra on finite dimensional vector spaces,
alternating and symmetric tensors, wedge products, vector fields and forms as well as their
basic properties.
Unit 1 Euclidean Space and its basic properties
 Euclidean Space
and its basic properties
 Functions From:
→
 Limit, Continuity and Oscillation
 Relation between Linear Transformation :
Unit 2 Differentiation
 Differentiations and their Basic Prosperities
 Chain Rule and Jacobian Matrix

(10hrs)

→

and m * n Matrices

(10hrs)

Unit 3 Partial Differentiation
 Partial Derivatives and its Relation with Jacobian Matrix
 Partial Derivatives of Higher Order
 Picard’s Method of successive Approximations

(10hrs)

Unit 4 Partial Derivative and Continuity
 Young’s Theorem, and Schwarz’s Theorem
 Directional Derivative its Basic Properties its Relation with Derivative
 Partial Derivative and Continuity

(9hrs)

Unit 5 Tensor algebra on Finite Dimensional Vector Space
(9hrs)
 Tensor algebra on Finite Dimensional Vector Space
 Alternating and Symmetric Tensors
 Wedge Product and Relation Among Them
 Vector Fields and Forms, their Basic Properties
Text books
1) M. Spivak, Calculus on Manifolds, W.E. Benjamin Inc., 1965.
Reference Books:
1. W. Rudin, Principles of Mathematical Analysis, (Third Edition), Tata McGraw-Hill Publ. Co.,
New Delhi, 1983.
2. S. R. Ghorpade and B. V. Limaye, A Course in Multivariable Calculus and Analysis, Springer,
2010.
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Semester – VII
16IMTCC36

Core 22:
Theory of Differential Equations

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
2.
3.
4.

Understand the meaning of Ordinary Differential Equations.
Understand and solve Partial differential equation.
Identify and solve Gauss hyper geometric equation.
Understand, identify and solve Cauchy Problem including Charpit’s and Jacobi’s method.

Unit 1 Review of Simultaneous Ordinary Differential Equations
(10hrs)
 Review of Simultaneous Ordinary Differential Equations
 Second order differential equations: the method of variation of parameters
 Review of Simultaneous Ordinary Differential Equations of First Order
 Ordinary and singular points, series solution
 Frobenious method: solution in series near regular singular point, point at infinity
Unit 2 Some special kind of equations
 Legendre equation
 Legendre polynomial and its properties
 Bessel's equation
 Bessel's function of first and second kind and their properties

(10hrs)

Unit 3 Partial differential equations
 Partial differential equation
 Partial differential equation of first order
 Compatible system of first order partial differential equations
 Picard’s Method of successive Approximations

(10hrs)

Unit 4 Gauss hyper geometric equations
 Gauss hyper geometric equation
 Gauss hyper geometric function and its properties

(9hrs)

Unit-5 Solution of partial differential equations
(9hrs)
 Charpit’s and Jacobi’s method
 Cauchy Problem
Text books
1) Sneddon, I. N., Elements of Partial Differential Equations, McGraw-Hill Publ. Co.,
1957.
2) Raisinghania, M. D. Advanced Differential Equations, S. Chand \& Co., 1995.
Reference Books:
1) G. F. Simmons, Differential equations with applications and historical notes,
McGraw-Hill International Editions, second edition.
2) Amarnath, T., Elementary Course in Partial Differential Equations, Narosa Publ.
House, New Delhi, 1997.
3) Rabenstein, A. L., Introduction to Ordinary Differential Equations, Academic Press.
4) Grewal, B.S. and Grewal, J.S., Higher Engineering Mathematics, (36th Edition),
Khanna Publ., New Delhi, 2000.
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5) Somasundaram, D., Ordinary Differential Equations: A First Course, Narosa Publ.
House, New Delhi, 2002.
6) William E. Boyce, Richard C. DiPrima, Elementary Differential Equations and
Boundary Value Problems, 10th Edition.
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Semester – VII
16IMTDC07

DISCIPLINE SPECIFIC
ELECTIVE - ID - 3 :

4 hrs/wk

4 Credits

Classical Mechanics - I

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
2.
3.
4.

Understand and describe elementary principles of motion.
Understand and criticize equations of motion and classify the dynamical systems.
Derive and utilize Lagrange’s equation of motions.
Identify, understatnd and solve two body central force problem.

Unit 1 Survey of elementary principles
(10hrs)
 Conservation theorem for linear momentum and angular momentum for a particle
 Conservation theorem for linear momentum and angular momentum for a system of particles
 Classification of dynamical system
Unit 2 D’Almbert’s principle and Lagrange’s equation of motions
 Constraints.
 Virtual displacement and principle of virtual work.
 Generalized force in holonomic system
 Mathematical expression for principle of virtual work
 D’Almbert’s principle
 Lagrange’s equation for holonomic system
 Lagrange’s equation for conservative non-holonomic system
 Problems on above topics

(10hrs)

Unit 3 Variational principle and Lagrange’s equations
 Variational principle
 Calculus of variations
 Hamilton’s principle
 Derivation of Hamilton’s principle from Lagrange’s equation
 Derivation of Lagrange’s equations from Hamilton’s principle
 Cyclic co-ordinates
 Conservation theorems
 Problems on above topics

(10hrs)

Unit 4 Two Body Central force problem
 Reduction to equivalent one body problem
 The equations of motion and first integrals
 The equivalent one dimensional problem and classification of orbits
 The inverse square law of force

(9hrs)
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Unit 5 Equations of Motion and Rigid bodies
 Independent co-ordinates of rigid bodies
 Generalized co-ordinates of a rigid bodies
 Euler angles and Cayley-Klein parameters and related quantities
 Components of angular velocity along the body set of axes
 Euler’s theorem on the motion of a rigid body, rate of change of a vector
 The coriolis force
 Euler’s equations of motion for a rigid body
 Finite rotations
 Infinitesimal rotations

(9 Hrs)

Text books:
1) C. R. Mondal, Classical Mechanics, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.
Reference Books:
1) H. Goldstein, Classical Mechanics, 2nd Edition, Narosa Publishing House.
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Semester – VII
16IMTDC08

DISCIPLINE SPECIFIC
ELECTIVE - ID - 3

4 hrs/wk

4 Credits

Fuzzy Mathematics

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Recognize and understand concepts of fuzzy sets and their types.
2. Understand and utilize operations on fuzzy sets.
3. Identify, understand and solve fuzzy relation equations.
Unit 1 Fuzzy sets
 Fuzzy sets – and their basic types
 Basic concepts , α-cuts ,Additional properties of α-cuts
 Extension principle for Fuzzy sets

(10hrs)

Unit 2 Operations on Fuzzy sets
 Operations on Fuzzy sets and Types of operations
 Fuzzy complements
 t-Norms
 Fuzzy Unions
 Combinations of operations

(10hrs)

Unit 3 Fuzzy Arithmetic
 Fuzzy numbers
 Arithmetic operations on intervals
 Arithmetic operations on Fuzzy numbers

(10hrs)

Unit 4 Fuzzy relations
 Binary fuzzy relations
 Fuzzy equivalence relations
 Fuzzy compatibility relations
 Fuzzy ordering relations
 Fuzzy morphisms

(9hrs)

Unit 5 Fuzzy Relation Equations
(9hrs)
 Fuzzy Relation Equations General discussion
 Problem partitioning, Solution method
 Fuzzy Relation Equations based on Sup-i Compositions – Fuzzy Relation Equations based on
inf-ωi Compositions
Reference Books:
1. George J. Klir and Bo Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall of India, New Delhi,
2004.
2. H.J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and its Applications, Allied Publishers Limited, New
Delhi, 1991.
3. G. J. Klir and B. Yuan, Fuzzy Sets and Fuzzy Logic, Prentice Hall of India, New Delhi, 1995.
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Semester – VIII
16IMTCC37

Core 23: Algebra – II

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. List and understand advance concepts of Algebra.
2. Identify, define and perform operations on modules.
3. Define and verify automorphisms and homomorphism of modules.
Unit 1 Division ring and Field
 Division ring and Field
 Extension fields
 Algebraic and transcendental extensions

(10hrs)

Unit 2 Extensions
 Splitting fields
 Normal extensions
 Multiple roots
 Finite fields
 Separable extensions

(10hrs)

Unit 3 Automorphism fixed fields
 Automorphism fixed fields
 Galois extension
 Fundamental theorem of Galois Theory
 Fundamental theorem of Algebra

(10hrs)

Unit 4 Modules
 Modules (Definitions and examples)
 Submodules and Operation on modules

(9hrs)

Unit 5 Homomorphism of Modules
 Homomorphisms of modules and quotient modules
 Completely reducible module
 Finitely generated modules

(9hrs)

Text books
1) I. N. Herstein, Topics in Algebra, Second Edition, Wiley Pub. , New York, 1975.
Reference books
1) M. Artin, Algebra, Prentice-Hall of India Private Ltd., New Delhi, 1994.
2) J. A. Gallian, Contemporary Abstract Algebra, Fourth Edition, Narosa Publishing House,
New Delhi, 1999.
3) P. B. Bhattacharya, S. K. Jain and S. R. Nagpaul, Basic Abstract Algebra, Second Edition,
Cambridge University Press, 1995.
4) N. S. Gopalakrishnan, University Algebra, New Age International Private Ltd. Publishers,
New Delhi, Sixth Reprint, 1998.
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Semester – VIII
16IMTCC38

Core 24: Topology – II

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
2.
3.
4.
5.

Understand, define and verify connectedness of topological spaces.
Understand, define and verify nets and filters.
State and prove the Tychonoff’s theorem.
List, compare and classify the separation axioms of topological spaces.
Understand, define and verify concept of compact spaces.

Unit 1 Connected Spaces
 Connected spaces
 Components
 Path components

(10hrs)

Unit 2 Nets and Filters
 Nets and Filters
 Tychonoff’s theorem

(10hrs)

Unit 3 Product and quotient topologies
 The product and quotient topologies
 Separation properties in products.

(10hrs)

Unit 4 Compact spaces
 Compact spaces
 Product of compact spaces

(9hrs)

Unit 5 Locally compactness
 Limit point and Compactness
 Locally compactness

(9hrs)

Reference Books:1. Munkres J., Topology: A first course, Prentice Hall of India Pvt. Ltd, New Delhi.
2. Kelly J. L., General Topology, Van Nostrand Reinhold Company, 1965.
3. Willards S., General Topology, Addition-Wesley, Reading, 1970.
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Semester – VIII
16IMTCC39

Core 25: Real Analysis

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand, define algebra of sets.
2. Define and understand measurable sets and various types of measures.
3. Define, understand and utilize the concept of differentiation of monotone functions and
absolute continuity.
4. State and prove theorems including Holder’s inequality and Minkowski’s inequality.
Unit 1 Algebra of Sets
(10hrs)
 Algebra of sets, -algebra of sets
 Borel sets
 Lebesgue outer measure
 Measurable sets
 Lebesgue measure
Unit 2 Nonmeasurable Set
(10hrs)
 A nonmeasurable set
 Measurable Functions
 Littlewood's three principles
Unit 3 Riemann integral
(10hrs)
 Riemann integral
 The Lebesgue integral of a bounded function over a set of finite measure
 The integral of a nonnegative function
 The general Lebesgue integral
 Convergence in measure
Unit 4 Differentiation of monotone functions
 Differentiation of monotone functions
 Functions of bounded variation
 Differentiation of an integral
 Absolute continuity
Unit 5

lLp spaces
lLp spaces

(9hrs)

(9hrs)


 The Holder's inequality
 The Minkowski's inequality
 Convergence and completeness
Reference Books:1. H. L. Royden, Real Analysis, Third Edition, PHI Learning Private Limited (2009) New
Delhi.
2. N. L. Carothers, Real Analysis, Cambridge University Press (2000).
3. G de Barra, Measure Theory and Integration, Wiley Eastern Limited, First Wiley Eastern
Reprint (1987).
4. V. Karunakaran, Real Analysis, Pearson (2012).
5. S. K. Berberian, Fundamentals of Real Analysis, Universitext, Springer (1999).
6. I. K. Rana, An introduction to Measure and Integration, Narosa Publishing House, New
Delhi.
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Semester – VIII
16IMTCC40

Core 26: Theory of Partial
Differential Equations

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Identify and understand the higher order partial differential equations.
2. Understand and utilize the methods to solve the given partial differential equations
3. Understand and solve the given Boundary value problems and Equipotential surfaces.
Unit 1 Second order partial differential equations
(10hrs)
 Origin of second order partial differential equations
 Linear second order partial differential equations with constant coefficients
 Solutions for f(x; y) to be polynomial
 Exponential, sin/cos functions
 General method for homogeneous equations
Unit 2 Classification of second ordered partial differential equations
(10hrs)
 Classification of second ordered partial differential equations
 Canonical form
Unit 3 Non-linear second order partial differential equations
(10hrs)
 Non-linear second order partial differential equations
 solution by Monge's method
 Special case and general case
Unit 4 Second order partial differential equations with variable coefficients
(9hrs)
 Second order partial differential equations with variable coefficients
 Method of changing variables for special type of equations
 Separation of variable Method
 Solution of three special equations –Laplace
 Wave and diffusion equation
 Solution of these equations in different coordinate systems
Unit 5 Boundary value problems
(9hrs)
 Boundary value problems
 Dirichlet boundary value problems
 Neumann boundary value problems
 Maximum and minimum principles
 Harnack's theorem
 Green's functions
 Equipotential surfaces
Reference Books:-

1. Amarnath, T., Elementary Course in Partial Differential Equations, Narosa Publ. House, New
Delhi, 1997.
2. Sneddon, I. N., Elements of Partial Differential Equations, McGraw- Hill Publ. Co., 1957
3. Grewal, B. S. and Grewal, J. S., Higher Engineering Mathematics, (36th Edition), Khanna
Publ. New Delhi, 2000.
4. Raisinghania, M. D. Advanced Differential Equations, S. Chand & Co., 1995.
5. Phoolan Prasad and Ravindran, R., Partial Differential Equations, Wiley Eastern.
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Semester – VIII
16IMTDC09

DSE Elective- 4
Classical Mechanics - II

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
2.
3.
4.

Understand, define and verify Rigid Body Equations of Motion.
Understand and compare theory of relativity in classical mechanics.
Derive the Hamilton’s equation of motion.
Understand and utilize the Canonical transformations and Generating functions.

Unit 1 The Rigid Body Equations of Motion
 Angular momentum and kinetic energy of motion about a point
 The inertia tensor and moment of inertia
 The heavy symmetrical top with one point fixed

(10hrs)

Unit 2 Special Relativity in Classical Mechanics
 The basic program of special relativity
 The Lorentz transformations
 Lorentz transformations in real four dimensional spaces
 Further descriptions of the Lorentz transformation

(10hrs)

Unit 3 Covariant four – dimensional formulations
 Covariant four – dimensional formulations
 The force and energy equations in relativistic mechanics

(10hrs)

Unit 4 Hamilton’s equation of Motion
 Derivation of Hamilton’s equation of motion
 Routh’s procedure
 Derivation of Hamilton’s equation from Hamilton’s Principle
 Principle of least action
 Problem related to above topics

(9hrs)

Unit 5 Canonical transformations and Generating functions
 Poisson’s brackets and their properties
 Hamilton-Jacobi theory
 Problem related to above topics

(9hrs)

Reference Books:-

1. H. Goldstein, Classical Mechanics, 2nd Edition, Narosa Publishing House
2. C. R. Mondal, Classical Mechanics, Prentice Hall of India Pvt. Ltd.
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Semester – VIII
16IMTDC10

DSE Elective- 4
Mathematical Methods

4 hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand, define and utilize Fourier series and Summation of infinite series.
2. Understand, define and utilize Laplace transform, Inverse Laplace transform, Convolution
theorem, Apply these concept to solve the ordinary differential equations.
3. Understand and utilize Green's function and its applications, Gram-Schmidt
orthonormalization method to Legendre polynomials, Hermite polynomials, Jacobi
polynomials, Z-transform.
Unit 1 Fourier series and applications
(10hrs)
 Fourier series and applications to boundary value problems
 Summation of infinite series.
Unit 2 Fourier integral representation and applications
 Fourier integral representation and applications
 Fourier transforms
 Computations of Fourier transforms of functions
 Properties of Fourier transforms

(10hrs)

Unit 3 Convolution and Fourier transform
 Convolution and Fourier transform
 Applications to the boundary value problems involving Heat equation
 Wave equation and Laplace equations

(10hrs)

Unit 4 Laplace transform
 Laplace transform
 Laplace transforms of some functions
 Properties of Laplace transform
 Inverse transform
 Convolution theorem
 Applications to solutions of ordinary differential equations
 Applications to the solutions of diffusion equation and wave equation

(9hrs)

Unit 5 Green's function and its applications
(9hrs)
 Green's function and its applications
 Gram-Schmidt orthonormalization method to Legendre polynomials
 Hermite polynomials
 Jacobi polynomials
 Z-transform
Reference Books:1. Shankar Rao, Introduction to Partial Differential Equations.
2. Courant and Hilbert; Mathematical Methods.
3. N. Sneddon; Special Functions of Mathematical Physics and Chemistry.
4. L.A. Pipes, Applied Mathematics for Engineers and Physicists.
5. B.S. Grewal, Higher Engineering Mathematics, Khanna Publishers, New Delhi, 2004
6. M. D. Raisinghania Advanced Differential Equations.
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Semester – VIII
16IMTDC41

CORE – 27:
Life and work of Mathematicians

1 hrs/wk

4 Credits

(Self study course)
Objectives:
Upon completion of the course students will
1. Know about the life and work of Indian and international mathematicians.
2. Get inspiration and motivation from life and work of mathematicians.
3. Read and comprehend the information about mathematicians
4. Know open problems of mathematics and improve their writing skills.
5. Get training of lifelong learning.






"Life and work of Mathematicians" is a self study course.

Groups of 3 to 5 students will be formed.
Students will determine name/s of mathematician/s for their group study.
Students will study the life and works of mathematicians in their groups.
Evaluation norms of this self study course will be as per general norms of any other selfstudy course.
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Semester – IX
16IMTCC42

CORE – 28: Complex Analysis

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of complex plane and generalize the concept of coordinate plane.
2. Determine continuity/differentiability/analyticity of a complex function and find the
derivative of a function.
3. Evaluate a contour integral using parameterization, fundamental theorem of calculus and
Cauchy’s integral formula.
4. Compute the residue of a function and use the residue theory to evaluate a contour integral or
an integral over the real line.
5. Analyze and classify the singularities of complex function in given region.
Unit 1: Introduction to complex plane
(10 Hrs )
 The extended complex plane and its spherical representation
 Analytic functions, bilinear transformations, their properties and classifications
 Branches of many valued functions with special reference to arg z, log z and z a, elementary
Riemann surfaces
 Definition and properties of conformal mapping.
Unit 2: Riemann – Steiltjes integral and cauchy’s integral formula
(10 Hrs )
 Riemann – Steiltjes integral and ie properties
 Line integral and its properties, fundamental theorem of calculus for line integral
 Leibnitz rule, Taylor’s theorem
 Cauchy’s integral formula dn Cauchy’s theorem for analytic functions on an open disc
 Winding number of a closed rectifiable curve with respect to a point outside the curve and its
properties
 Cauchy’s integral formula first version and second version
 Cauchy’s theorem first version.
Unit 3: Cauchy – Goursat theorem and its related theorems.
(10 Hrs )
 Cauchy – Goursat theorem, Moreras theorem
 Cauchy’s inequality, entire functions
 Liouville’s theorem, identity theorem
 Fundamental theorem of algebra, maximum modulus theorem and minimum modulus
theorem.
Unit 4: Schwartz lemma and Inverse function theorem
 Schwartz lemma, meromorphic functions
 Argument principle, Rouche’s theorem
 Open Mapping Theorem
 Inverse function theorem.

(9 Hrs )
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Unit 5: Singularities and their classifications
 Isolated singularities, classifications of singularities
 Laurent’s series
 Residue theorem
 Evaluation of integrals.

(9 Hrs )

Text Books:
1. John B. Conway, Functions of One Complex Variable, Springer International Student
Edition, Narosa Publishing House, Third Edition. ( The course is covered by relevant portions
from this text book)
Reference Books:1.
L. V. Ahlfors, Complex Analysis, International Student Edition, Mc Graw – Hill Book
Company, 1979.
2.
Karunakaran, Complex Analysis Narosa Publishing House, Second Edition, 2006.
3.
Dennis G. Zill and Patrik D. Shanahan, A First Course in Complex Analysis with
Applications Jones & Bartlett Second Edition, Student Edition, 2010.
4.
S. Lang, Complex Analysis, Addison-Wesley, 1977.
5.
S. Ponnusamy, Foundations of Complex Analysis, Narosa Publishing House, 1977.
6.
E. B. Saff and A. D. Snider, Fundamentals of Complex Analysis with Applications to
Engineering and Science, Pearson Education. Third Edition.
7.
D. Sarasan, Notes on Complex Function Theory, Hindustan Book Agency, 1994.
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Semester – IX
16IMTCC43

CORE – 29: Number Theory – 1

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
Understand the basic concepts of number theory.
2.
Recognize and identify the properties of prime numbers.
3.
Understand the concepts of congruences.
4.
Utilize the concept of combinatorial number theory.
5.
Construct mathematical proofs of statements and find counterexamples to false statements in
number theory.
Unit 1: Number System
 Divisibility
 Prime Numbers.

(10 Hrs )

Unit 2: Congruences and related concepts
 Congruences
 Linear Congruences and their solutions.

(10 Hrs )

Unit 3: Basic results of number theory
 Chinese Remainder Theorem
 Degree of a Congruence relation and related theorems.

(10 Hrs )

Unit 4: Primitives rules and its related results
 Primitive rules and related Theorems and Examples
 Related Congruences and their solutions.

(9 Hrs )

Unit 5: Combinatorial number theory and related concepts
 Greatest Integer functions and related results
 Arithmetic Functions
 The Mobius inversion formula, Recurrence function
 Combinatorial Number Theory.

(9 Hrs )

Text Books:-.
1. Ivan Niven ,Herbert S. Zuckerman, Hugh L. Montgomery , The Theory Of Numbers, John
Wiley & Sons Inc
Reference Books:-.
1. Z. I. Borevich And I. R. Shafarevich, Number Theory, Academic Press, New York
2. J. W. S. Cassels An Introduction To The Geometry Of Numbers, Springer-Verlag Berlin New
York 1971
3. L. E. Dickson, History Of The Theory Of Numbers, Carnegie Institute of Washington,
Washington
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Semester – IX
16IMTCC44

CORE – 30:
Discrete Mathematics

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
Understand the algebraic structures including semigroups and monoids.
2.
State and prove basic results of homomorphism between semigroups.
3.
Understand the concept of Boolean algebra and derive related results.
4.
Understand and apply the finite state machine and coding theory.
Unit 1: Semigroups and Monoids
 Semigroups and Monoids
 Homomorphism of Semigroups and Monoids
 Products and Quotients of semigroups
 Fundamental theorem of Homomorphism of Semigroups
 Subsemigroups and submonoids
 Relations, Transitive Closure and Warshall's Algorithm.

(10 Hrs )

Unit 2: Latices and Boolean algebra

(10 Hrs )







Lattices as partially ordered sets, Properties of Lattices
Lattices as algebraic systems, Sublattices
Direct product and Homomorphisms of Lattices
Some Special Lattices
Finite Boolean Algebras, Functions on Boolean Algebras, Karnaugh Map Method.

Unit 3: Languages and Grammars








Languages and Grammars, Finite State Machines, Semigroups
Machines and Languages, Moore Machines, Simplification of Machines
Moore Machines and Regular Languages
Kleene's Theorem
Pumping Lemma
Nondeterministic Finite State Automata.

Unit 4: Logical operations






(10 Hrs )

(9 Hrs )

Propositions and Logical operations
Truth tables
Conditional statements and Logical Equivalence
Quantifiers, Rules of Inference.
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Unit 5 Coding Theory







(9 Hrs )

Elements of Coding Theory
The Hamming Metric
The Parity-Check and Generator Matrices
Group Codes: Decoding with Coset Leaders
Hamming Matrices.

Test Books:1.
2.

Grimaldi, R. P, Discrete and Combinatorial Mathematics,3rd Edition, Addison-Wesley
Publishing Company, 1994.
Tremblay, J.P., Manohar,R., Discrete Mathematical Structures with Applications to
Computer Science, Tata-McGraw Hill Publishing Company Limited, New Delhi,21st
Reprint, 2004.

Reference Books:1.
2.
3.

Johnsonbaugh, R., Discrete Mathematics, Pearson Education,First Indian Reprint,2001.
Kolman,B, Busby,R.C., Ross,S.C., Discrete Mathematical Structures, 5th Edition, Pearson
Education,2006.
Lawson,M.V., Finite Automata, Chapman and Hall/CRC Press, 2004.
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Semester – IX
16IMTCC45

CORE – 31: Linear Algebra

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
Understand the concepts of linear algebra including transformations and canonical
transformations.
2.
State, prove and apply the Cayley-Hamilton theorem
3.
Analyze and select proper methods to solve a given system of linear equations
4.
Understand and utilize the Sylvester's law of inertia.
5.

Understand the concept of bilinear and quadratic forms.

Unit 1: Linear Transformations
(10 Hrs )
 The Algebra of linear transformations
 Characteristic roots
 Matrices.
Unit 2: Canonical Forms
(10 Hrs )
 Canonical Forms: Triangular Form
 Nilpotent linear transformations
 Invariants of a nilpotent linear transformation.
Unit 3: Rational canonical Form
(10 Hrs )
 Canonical Forms: The primary decomposition theorem
 Jordan Form
 Rational canonical Form.
Unit 4: Matrices and transformations
(9 Hrs )
 Trace and Transpose
 Determinants
 Cramer's rule
 Cayley-Hamilton theorem
 A quick review of inner product spaces
 Hermitian
 Unitary and Normal transformations.
Unit 5: Bilinear and Quadratic Forms
(9 Hrs )
 Real Quadratic Forms
 Sylvester's law of inertia
 Bilinear Forms, Symmetric Bilinear Forms, Skew-Symmetric Bilinear Forms, Groups
preserving Bilinear Forms.
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Text Books:
1. I. N. Herstein, Topics in Algebra, Second Edition, Wiley Pub. , New York, 1975.
2. K.Hoffman and R.Kunze, Linear Algebra, Prentice Hall of India,New Delhi, Tenth
printing,1992, Second Edition
Reference Books:1. N.S.Gopalakrishnan, University Algebra, New Age International(P) Limited,Publishers,New
Delhi, Sixth Reprint,1998.
2. M. Artin, Algebra, Prentice Hall of India, New Delhi, 1994.
3. N.Jacobson, Lectures in Abstract Algebra, Volume II-- Linear Algebra, Van Nostrand, East
West Press, 1964.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Mathematics

Page 23 of 38

Semester – IX
16IMTDC11

Discipline Specific Elective – 5: Financial
Mathematics

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Categorize the various financial markets including stock markets, currency market and bond
markets.
2. Differentiate between options and contracts.
3. State and prove Ito’s lemma.
4. State and prove Black – Sholes theorem.
Unit 1: Introduction to Options and Market
 An introduction to options and market
 Basic option theory
 Types of options.

(10 Hrs )

Unit 2: Interest Rates and Contracts
 Interest rates and present value
 Asset price
 Forward and future contracts.

(10 Hrs )

Unit 3: Random walks and Black Sholes model
 Random walk, Ito’s lemma
 The elimination of randomness
 Black-Sholes model
 Arbitrage theorem, option values.

(10 Hrs )

Unit 4: Black – Sholes formulae
 The Black – Sholes formulae
 An initial value problem
 Hedging the practice
 Partial differential equations and Black – Sholes formulae.

(9 Hrs )
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Unit 5: Variations in Black – Sholes model
(9 Hrs )
 Variations in Black – Sholes model to include dividends as well as forward and future
contracts
 American Options.
Text Books:1.
P. Willmontt, S. Howison and J. Dewynne, the Mathematics of Financial Derivatives,
Cambridge Univ. Press, 1995.

Reference Books:1.

Sheldon M. Ross, An elementary introduction to Mathematical Finance, Cambridge Univ.
Press, 2003.
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Semester – IX
16IMTDC12

Discipline Specific Elective - 5:
Cryptography

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of modular arithmetic.
2. Define the concept of public key cryptography.
3. State and prove the Chinese remainder theorem.
4. Understand the concept of integer factorization using elliptic curves.
Unit 1: Modular arithmetic
 Modular arithmetic
 The language of rings and fields
 Finding multiplicative inverses in ℤ/
 Fermat's little theorem
 The primitive root theorem for .

(10 Hrs )

Unit 2: Public key cryptography
 The basic idea of public key cryptography
 Diffie – Hellman key exchange and the ElGamal cryptosystem.

(10 Hrs )

Unit 3: The Chinese Remainder Theorem.
(10 Hrs )
 Language for measuring the complexity of algorithms, and lengths of running times
 Attempts to break codes by solving the Discrete Logarithm Problem
 Brute force attacks, the collision method, and the Pohlig - Hellman algorithm
 The Chinese Remainder Theorem.
Unit 4: Euler's formula for powers and the RSA cryptosystem
(9 Hrs )
 Euler's formula for powers in ℤ/( ), and the RSA cryptosystem
 How to find large primes: the Prime Number Theorem and some Monte Carlo Methods (e.g.
the Miller-Rabin test)
 Algorithms for factoring large integers: Pollards − 1 algorithm.
Unit 5: Integer factorization using elliptic curves
(9 Hrs )
 Elliptic curves. Smoothness
 The point at infinity, the group law. Using elliptic curves for cryptography
 Classification of finite abelian groups
 Integer factorization using elliptic curves (Lenstra's method).
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Text Book:1.
Hoffstein, Jill Pipher & Joseph H. Silverman, An Introduction to Mathematical
Cryptography, Jeffrey Springer – Verlag, 2008. (Chapters 1, 2, 3 & 5)
Reference Books:1.
Paul Garrett, Making, Breaking Codes: Introduction to Cryptology, 1/e, Prentice Hall,
(2000).
2.
Douglas Stinson, Cryptography: Theory and Practice, 2/e, Chapman & Hall/CRC, (2002).
3.
J. H. Silverman, A friendly introduction to number theory, Prentice Hall, (2001).
4.
J. Menezes, P. C. Van Oorschot & S. A. Vanstone, The handbook of Applied
Cryptography, CRC Press, (1996).
5.
Neal Noblitz, Algebric Aspects of Cryptography, Springer, (1998).
6.
J. A. Buchmann, Introduction to Cryptography, Springer – Verlag, (2000).
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Semester – X
16IMTCC46

Core 32: Functional Analysis

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand the concept of Normed Linear Spaces and Banach Spaces.
2. Classify the weak and strong convergence of sequences.
3. State and prove uniform boundedness theorem.
4. Understand the structures of Inner Product Spaces and Hilbert Spaces.
5. State and Prove the Hahn-Banach Theorem.
Unit 1: Normed Linear Spaces and Banach Spaces
 Normed linear spaces
 Banach spaces
 Quotient space of a normed linear spaces and its completeness
 Bounded linear transformations
 Normed linear spaces of bounded linear transformations
 Dual spaces with examples.

(10 Hrs )

Unit 2: Convergence in Normed Linear Spaces
(10 Hrs )
 Weak convergence in normed linear spaces, equivalent norms, Riesz lemma
 Basic properties of finite dimensional normed linear spaces and compactness
 weak convergence in normed linear spaces, reflexive spaces.
Unit 3: Uniform Boundedness theorem and its consequences.
 Uniform Boundedness theorem and its consequences
 Open mapping theorem, closed graph theorem
 Hahn-Banach theorem for normed linear spaces
 Compact operations, solvability of linear equations in Banach spaces
 The closed range theorem.

(10 Hrs )

Unit 4: Inner Product Spaces and Hilbert Spaces
 Inner product space
 Hilbert space
 Orthonormal sets
 Bessel’s inequality
 Complete orthonormal sets
 Parseval’s identity.

(9 Hrs )
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Unit 5: Structure of Hilbert Spaces
(9 Hrs )
 Structure of Hilbert spaces
 Projection theorem
 Riesz representation theorem for bounded linear functional on Hilbert spaces
 Reflexivity of Hilbert spaces.
Text Book:1. E. Kreyszig, Introductory Functional Analysis with Applications, John Wiley and Sons,
New york, 1978.
Reference Books:1. Bachman G. and Warici L, Functional Analysis, Academic Press, 1966.
2. Convway J. B., A Course in Functional Analysis, Springer-verlag, Newyork, 1990.
3. Krishnan V. K. , Text Book of Functional Analysis; A Problem oriented approach, Printice
Hall of India, 2001.
4. Limaye B. V., Functional Analysis, New Age International Pvt. Ltd., 2001.
5. Simmons G. F., Introduction to Topology and Modern Analysis, McGraw – Hill book
company, Newyork, 1963.
6. Tayor A. E., Introduction to Functional analysis, John Wiley and Sons, Newyork, 1958.
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Semester – X
16IMTCC47

Core 33: Number Theory-II

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand, analyse and solve the Diophantine Equations.
2. Approximate Irrationals by Rationals.
3. State and prove the Hurwitz’s Theorem.
4. Understand the concepts of partition function and ferrers graphs.
Unit 1: Diophantine Equations
 Some Diophantine Equations
 Simultaneous linear equations, The equation ax+by = c
 Pythagorean Triplets
 Some other Examples.

(10 Hrs )

Unit 2: Approximation of Irrationals by Rationals.
 Farey Fractions
 Irrational numbers
 Farey Fractions and Approximation of Irrationals by Rationals.

(10 Hrs )

Unit 3: Hurwitz’s Theorem.
 Continued Fractions(Finite and Infinite)
 Approximations of Irrationals by Rationals
 Hurwitz’s Theorem.

(10 Hrs )

Unit 4: Pell’s Equations and Numerical Computations.
 Periodic Continued Fractions
 Pell’s Equations
 Numerical Computations.

(9 Hrs )

Unit-5: Partition function and Euler’s formula
 Partition function
 Ferrers Graphs
 Formal Power Series
 Generating Functions, and Euler’s Identity
 Euler’s Formula
 Bounds on p(n).

(9 Hrs )
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Text Books:1. L. E. Dickson, History Of The Theory Of Numbers, Carnegie Institute of Washington,
Washington
2. Ivan Niven ,Herbert S. Zuckerman, Hugh L. Montgomery , The Theory Of Numbers, John
Wiley & Sons Inc.
Reference Books:1. Z. I. Borevich And I. R. Shafarevich, Number Theory, Academic Press, New York
2. J. W. S. Cassels An Introduction To The Geometry Of Numbers, Springer-Verlag Berlin New
York 1971
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Semester – X
16IMTCC48

Core 34: Graph Theory

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
Understand the fundamental concepts of graphs.
2.
Characterize the Euler and Hamiltonian Graphs.
3.
Understand and apply the Kruskel’s and Prim’s algorithm.
4.
Determine the planarity of the given graph.
5.
Understand the concept of graph coloring.
Unit 1: Basic concepts related to graphs
 A quick review of Graph
 Degree of a vertex
 Path
 Circuit
 Connected and disconnected graphs
 Components.

(10 Hrs )

Unit-2 Eulerian and Hamiltonian graphs
 Euler trail, Euler tour, Euler Graph
 Characterizations of Eulerian graph
 Hamiltonian Paths and Cycles.

(10 Hrs )

Unit 3: Trees
 Trees and their properties
 Bridges
 Spanning trees
 Kruskal’s algorithm
 Prime’s algorithm.

(10 Hrs )

Unit 4: Planer graphs
 Planar Graphs
 Kuratowski’s two graphs
 Different representation of planarity
 Detection of Planarity.

(9 Hrs )

Unit 5: Graph Coloring
(9 Hrs )
 Coloring of graphs
 Chromatic number
 Chromatic polynomial
 The four color problem.
Text Books:1. A first Look at Graph Theory by Clerk and Holton- World Scientific
2. Graph theory by F. Harary – Addision – Wesley 1969
Reference Books:3. Introduction to Graph theory by R. J. Wilson, Pearson Education Asia (Low Price).
4. R. J. Willson & J. J. Walkms: Graphs: An introductory approach wiley, 1990.
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Semester – X
16IMTCC49

Core 35: Differential Geometry

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Understand and define the curves and surfaces.
2. Understand the concepts of curvature and torsion.
3. State and prove frenet – serret theorem.
4. Derive the formulae for first and second fundamental forms.
Unit 1: Local Curve Theory
 Local theory of curves, space curves, examples
 Planar curves, Helices, Frenet – Serret apparatus
 Existence of space curves
 Involutes and evolutes of curves.

(10 Hrs )

Unit 2: Local Surface Theory
 Local theory of surfaces – parametric patches on surface
 First Fundamental form and arc length.

(10 Hrs )

Unit 3: Curvature and related concepts
 Normal curvature
 Geodesic curvature and Gauss formulae
 Shape operator Lp of a surface at a point, vector field a curve.

(10 Hrs )

Unit 4: Fundamental forms
 Second and third fundamental forms of a surface
 Weingarten map
 Principal curvatures, Gaussian curvature, mean and normal curvatures.

(9 Hrs )

Unit 5: Riemannian Curvature
 Riemannian curvatures, Gauss theorem of Egregium
 Isometric groups and fundamental existence theorem for surfaces.

(9 Hrs )

Text Books:1. R. S. Milman and G. D. Parker, Elements of Differential Geometry, Prentice – Hall, 1977.
2. J. A. Thorpe, Introduction to Differential Geometry, Springer – Verlag.
Reference Books:1. B. O’ Neil, Elements of Differential Geometry, Academic Press, 1966.
2. M. Docermo, Differential Geometry of curves and surfaces, Prentice – Hall, 1976.
3. S. Sternberg, Lecture notes on Differential Geometry, Prentice – Hall, 1964.
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Semester – X
16IMTDC13

Discipline Specific Elective – ID – 6 :
Mathematical Statistics

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1.
Understand the statistical parameters.
2.
Analyse sampling and sampling distributions.
3.
Test the given data using student tests.
4.
Test the hypotheses using various techniques.
Unit 1: Introduction to Statistical Parameters:
 Significant figures, scientific notations
 Average- Mean, Mode, Median
 Geometric mean, harmonic mean
 Root-mean-square and root-sum-squares average
 Standard deviation, variance.

(10 Hrs )

Unit 2: Probability and Probability Distributions:
(10 Hrs )
 Introduction to probability
 Random Experiments
 Sample Space, Events and their probabilities: Some basic results of probability, Conditional
probability
 Random variables: Probability distributions, Expected value & variance of a probability
distribution
 Discrete probability distributions: Binomial, Poisson. Continuous probability distributions:
Exponential, Normal.
Unit 3: Sampling, Sampling Distribution & Interval Estimation:
(10 Hrs )
 Simple random sampling, point estimation,
 Introduction to sampling distributions, sampling distributions of ̅ , Sampling distribution of
sample proportion ̅
 Properties of point estimation, Other sampling methods
 Interval estimation: Population mean: σ known, σ unknown, determining the sample size.
Sampling distribution of variance.
Unit 4: Statistical Inferences, Testing of Hypotheses:
(9 Hrs )
 Introduction
 Test of significance for large samples: Difference between small & large samples
 Two-tailed test for difference between the means of two samples
 Standard error of the difference between two standard deviations
Unit 5: Test of Significance
(9 Hrs )
 Test of significance for small samples: The assumption of normality, Students’-distribution
 Properties and application of t-distribution
 testing difference between means of two samples (Independent samples; Dependent samples)
 Definition of chi-square, degrees of freedom; chi-square distribution, Conditions for applying
chi-square test, Uses of chi-square test, Misuse of chi-square test.

Shree M. & N. Virani Science College (Autonomous), Rajkot–Mathematics

Page 34 of 38

Text Books:
1. S P Gupta, “Statistical Methods”, 30th edition S Chand.
2. S.C. Gupta and V. K. Kapoor, Fundamentals of Mathematical Statistics (11 th Edition), Sultan
Chand & Sons.
Reference Books:
1. Anderson, Sweeney, Williams, “Statistics for business and economics”, 9th edition, Thomson Publication.
2. Johnson Richard A., Miller and Freund's - Probability and Statistics (8th Edition) , PHI.
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Semester – X
16IMTDC14

Discipline Specific Elective 6:
Operation Research

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1. Identify and solve inventory related problems.
2. Evaluate optimum solution using dynamic programming for different applications.
3. Choose / devise appropriate queuing model for practical application.
4. Solve different problems related to network.
5. Calculate the optimum replacement cost and suggest proper solution of replacement
problems.
Unit 1: Sensitivity Analysis
(10 Hrs )
 Sensitivity Analysis
 Change in Objective function coefficients
 Change in the Availability of resources
 Change in Input – out coefficients
 Addition of a new variable
 Addition of a new constraint
Unit 2: Inventory Control:
(10 Hrs )
 Inventory classification
 Different cost associated to Inventory
 Economic order quantity
 Inventory models with deterministic demands
 Problems related to deterministic demands.
Unit 3: Queuing Theory:
(10 Hrs )
 Basis of Queuing theory
 Elements of queuing theory
 Kendall’s Notation
 Operating characteristics of a queuing system
 Classification of Queuing models
 Preliminary examples
Unit 4: Replacement theory:
(9 Hrs )
 Introduction to the Replacement theory
 Replacement of capital equipment which depreciated with time
 Replacement by alternative equipment
 Group and individual replacement policy.
Unit 5: Decision Theory:
(9 Hrs )
 Introduction
 Decision under certainty
 Decision under risk
 Decision under uncertainty:
 Laplace criterion
 MaxiMin criterion
 MiniMax criterion
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Savage MiniMax regret criterion

Text Books:1. Hamdy A. Taha, Operations Research: An Introduction, Prentice-Hall, 1997.
2.
3. Kapoor V.K., Operations Research – Concepts, Problems & Solutions, Sultan Chand & Sons, 5th
Revised Edition, 2014.
4.

Reference Books:
1. Frederick K. Hiller and Bodhibrata Nag, Introduction to Operations Research, McGraw Hill
2.
3.
4.
7.

Education; 9th edition, 2011.
A.P. Verma, Introduction to Operations Research, S.K. Kataria & Sons, 2012.
J K Sharma, Operations Research : Theory and Application, MACIN; 5th Edition, 2012.
R. K. Gupta, Oprations Research, Krishna Prakashan Mandir, Meerut.
N D Vohra, Quantitative Techniques in Management, Tata McGraw-Hill.
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Semester – X
16IMTCE01

Writing Summary of a Research
Paper

4hrs/wk

4 Credits

Objectives:
Upon completion of the course students will be able to
1) Read and understand research papers in mathematics
2) Know about open problems in the field of mathematics.
3) Learn new terms and concepts of their subject area.
4) Interpret the results they read and apply as and when needed.
5) Write the content they have studied in a comprehensive and organized manner.
Evaluation of the course
The evaluation norms of this course will be as follows
1) This is a course with 100% continuous internal assessment.
2) Total marks of this course is 50 marks.
3) General norms of 100% CIE course will be applicable to this course.
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