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સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, 

�િુનવિસટ� ક��પસ, 

�િુનવિસટ� રોડ, 

રાજકોટ-૫ 



 

 

University Campus, University Road,

PHONE : (0281) 2578501 / FAX : (0281) 

 

 

 સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની

મગંળવારના રોજ બપોરના ૦૩

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ

%�    

૧.    )ો. )તાપિસ+હ ચૌહાણ-

૨.    ઉપ1ુલપિત2ી    

૩.    ઉ3ચ િશ5ણ કિમ6ર2ી    

૪.    િનયામક2ી, ટ�કનીકલ િશ5ણ

૫.    િનયામક2ી, આરો9ય અને તબીબી સેવાઓ તથા તબીબી િશ5ણ

૬.    િ). ડૉ. િવજયભાઈ ક�. પટ�લ

૭.    િ). ડૉ. ધરમભાઇ ડ�. કાબંલીયા

૮.    ડૉ. મેFુલભાઈ પી. Gપાણી

૯.    ડૉ. રમેશભાઈ ડ�. વાઘાણી

૧૦.    ડૉ. ભાિવનભાઈ એસ. કોઠાર�

૧૧.    2ી )શાતંભાઈ બી. 3હાવાલા

૧૨.    2ી હરદ�વિસ+હ ડ�. Mડ�M

૧૩.    ડૉ. ગીર�શભાઈ સી. ભીમાણી

૧૪.    2ી નેહલભાઈ સી. Nકુલ

૧૫.    2ી )િવણિસ+હ આર. ચૌ

૧૬.    ડૉ. વષા�બેન પી. છ�છ�યા

૧૭.    2ી અિનGQિસ+હ પઢ�યાર

૧૮.    ડૉ. મનીષ મહ�તા    

૧૯.    2ી S. પી. STવાની    

૨૦.    ડૉ. અિમતભાઈ આર. હપાણી
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સૌરા�� �િુનવિસટ� િસ��ડક�ટની ફ�Vઆુર� માસની સામા�ય સભા 

૩:૦૦ કલાક�, િસ��ડક�ટ મીટXગGમ, સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�

�િુનવિસટ� રોડ, રાજકોટ ખાતે મળેલ, Sમા ંસZય2ીઓની હાજર� નીચે )માણે હતી
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Re-Accredited Grade 

"A" by NAAC 

 

 તા.૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ને 

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લઇ, 

Sમા ંસZય2ીઓની હાજર� નીચે )માણે હતી. 
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૧ 

િસ��ડક�ટ 
િસ��ડક�ટની તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૬ની મીની\સ મ]ૂંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.29/12/2016�� ����4� �)56� 

к�����) -�� અ�, ���.8	9:
�'�; �,�� :� ��� к��. 
        

૨ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૦૩/૧૦/૨૦૧૬ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.03/10/2016�� �����) .�,9 /���= 

અ�, к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� 9,��. 
        

 (��� : к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� :@�
ш�� "01" ���к� - ��., 

���,9 0,.) 
        

૩ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૬ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.18/10/2016�� �����) .�,9 /���= 

અ�, к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� 9,��. 
        

 (��� : к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� :@�
ш�� "02" ���к� - ��., 

���,9 0,.) 
        

૪ 

િસ��ડક�ટ 

િસ��ડક�ટની તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૬ની સભામા ં થયેલ ઠરાવો અને કાયા�લયે લીધેલ પગલાના ં

અહ�વાલની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к�, 
����к���� ��.29/12/2016�� �����) .�,9 /���= 

અ�, к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� 9,��. 
        

 (��� : к����9�, 9��,9 :+9���) અ����9�� ��� :@�
ш�� "03" ���к� - ��., 

���,9 0,.) 
        

૫ 

પર�5ા સેલ 

પા`રતોિષક આપવા aગેની શરતોમા ંbધુારો કરવા માટ�નો નવી શરત નો cસુદો તથા નવી 

શરતો મ]ુંર કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� :�@��=
Dк -:�� E+,�� ш��=��) F	���= к��� 

�����= ��� ш�� �= G	�H= �.� ��� ш��= �)5	� к���.  
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 (���: ��� ш��= �= G	�H= - ��., :@�
ш�� “4” ���к� - ��., ���,9 0,.) 
   

૬ 

પર�5ા સેલ 

ગોdડમેડલ આપવા aગેની શરતોમા ંbધુારો કરવા માટ�નો નવી શરત નો cસુદો તથા નવી 

શરતો મ]ુંર કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� +=L��,�9 -:�� E+,�� ш��=��) F	���= к��� 

�����= ��� ш�� �= G	�H= �.� ��� ш��= �)5	� к���. 
        

 (���: ��� ш��= �= G	�H= - ��., :@�
ш�� “5” ���к� - ��., ���,9 0,.) 
   

૭ 

પર�5ા-૨ 

ઓડeન�સ ૧૬૧-ડ� હ�ઠળ રચાયેલ એfઝામીનેસન ડ�ફોdટ ઇ�કવાયર� કિમટ�ની 

તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૭ ની સભાની કાય�વાહ� ન_ધ િસ�ડ�ક�ટ સભાની બહાલીની અપે5ાએ મ]ુંર 

કયા�ના માનનીય 1ુલપિતના કાય�ને બહાલી આપવા aગે. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� N:�	�O� к����, P��9� 

-:��. 
        

 (���: EDIC �� ��.16/01/2017 �� ����� к������� �� �к9 :@�
ш�� “6” ���к� 

- ��., ���,9 0,.)   
        

૮ 

બાધંકામ 

તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ંરોજ મળેલ એTટ�ટ કિમટ� ની ભલામણો મ]ુંર કરવા બાબત. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ;Q��� к
�@��� ��.18/01/2017�� ����� �9��R= 

�)56� к���. 

        

 (��� : ;Q��� к
�@��� ��.18/01/2017 ��) �=* �S,9 ����� �9��R= :@�
ш�� 

"7" ���к� - ��., ���,9 0,.) 
        

૯ 

મહ�કમ-બ 

2ી વી.ક�.ઉપાhયાય,આસીTટ�ટ (cfુત કરવામા ં આવેલ ]ુનીયર bિુ)�ટ��ડ�ટ) ને પે�શન 

ઈkયાદ�  લાભો સરકાર2ી ક5ાએથી  lકુવવા બાબતની અmેની દરખાTત મ]ુંર થયેલ નથી 

તે aગેની Mણ થવા બાબત. 

  

 (��� : (૧) સરકાર2ીના િશ5ણ િવભાગના તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૬ના ં Fુકમ 

nમાકં:સરય/૧૨૧૩/૩૩૮૯/ખ થી 2ી વી.ક�.ઉપાhયાયની સેવાઓ િનયિમત 

કરવાની ખાસ `કTસામા ંપoાતવતp અસરથી મ]ુંર� આપવામા ંઆવેલ છે  
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   પરંq ુ િનrિૃt બાદની પે�શનની જવાબદાર� રાuય સરકાર Tવીકાર� શક� 

નહ�. 2ી વી.ક�.ઉપાhયાયને મ]ુંર કરવાપાm લાભો સૌરા�� 

�િુનવસpટ�,રાજકોટ vારા "Tવભડંોળમાથંી" lકુવવાના રહ�શે તેવો Fુકમ 

કરવામા ંઆવેલ છે. 

    ઉfત બાબતે તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ ના ં રોજ મળેલ િસ�ડ�ક�ટની સભામા ં

નીચે )માણે ઠરાવ થયેલ છે. 
 

ઠરાવ ન.ં૫ 

 "આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ક� સરકાર2ીના 

પmાકં:સરય/૧૨૧૩/૩૩૮૯/ખ, તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૬ના ંFુકમ સદંભx િનrિૃt 

બાદની પે�શનની જવાબદાર� �િુનવસpટ� Tવીકાર� શક� તેમ ન હોય તેમજ 

સેટ-અપ માહં�ની જ9યા હોય માનનીય રાuય સરકાર2ી vારા પે�શનની 

જવાબદાર� Tવીકારવા માટ� ફ�રિવચારણા કરવા માટ� રાuય સરકાર2ીને 

દરખાTત કરવી". 
        

  (૨) િસ�ડ�ક�ટના ંઉપ�ુ�fત ઠરાવના સદંભx આ કાયા�લયના તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૬ના ં

પm nમાકં:મહ�કમ/બ/૨/૫૬૦/૨૦૧૬ થી સ�ંfુત કિમ6ર2ી, ઉ3ચ િશ5ણ 

કિમ6ર2ીની કચેર�,ગાધંીનગરને જGર� દરખાTત કરવામા ંઆવેલ હતી અને 

તેની નકલ ઉપસyચવ2ી,િશ5ણ િવભાગ, ગાધંીનગરને મોકલવામા ંઆવેલ 

હતી. 
 

આ બાબતે નાયબ િનયામક2ી, ઉ3ચ િશ5ણ કિમ6ર2ીની કચેર�, 

ગાધંીનગર vારા તા.૦૭/૧૨/૨૦૧૬ ના ં CHE/ISC-7/2ી 

વી.ક�.ઉપાhયાય/૨૦૧૬/૪૨૬૮૮-૮૯ થી દરખાTત નામ]ુંર કરવામા ં

આવેલ છે. ઉfત પmમા ંનીચે )માણે દશા�વવામા ંઆવેલ છે. 

" ઉfત િવગતો hયાને લેતા િશ5ણ િવભાગ vારા  સદંભ�-૧ ના ંપmથી Tપ�ટ 

Fુકમ કર�લ છે. આમ વહ�વટ� ર�તે zનુ:િવચારણા કરવાનો )6 રહ�તો નથી. 

S hયાને લેવા િવનતંી છે." 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� �H�T	 P�P�, U	�V 
�W��R� к������� ��X 


����к�� ���. 
шYR�)Z�'� અ�, ���. G	[��)Z�'� �, �S�� *ш, અ�, �, ���� ���. 


шYR�)Z�'� અ�, ���. G	[��)Z�'� �= G	9�к���= ��� ��)+�=.  
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૧૦ 

મહ�કમ-બ 

આ �િુનવસpટ�ના Tટ�3�ટૂ ન.ં ૨૧૮ મા ં bધુારો કરવાની દરખાTતનો સરકાર2ીના ં િશ5ણ 

િવભાગના (૧) તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૫ ના પm ન.ં    SAU/2015/G/4/ ખ.૧ અને (૨) 

તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬ ના પm ન.ં SAU/2013/18/ખ.૧ થી અTવીકાર કરવામા ં આવેલ છે. 

આથી bધુાર�લ Tટ�3�ટૂ રદ કરવા aગે િવચારણા કરવા બાબત 

        

 (��� : (૧) તા.૦૪/૧૧/૨૦૧૨ ના રોજ મળેલ સેનેટની સભામા ં Auditar and such 

other University employees ની િનrિૃt વય ૬૨ વષ�ની અથવા સરકાર2ી 

vારા સમયે સમયે S વયમયા�દા િનયત કરવામા ંઆવે તે )માણે Tટ�3�ટુ-

૨૧૮મા ંbધુારો કરવામા ંઆવેલ હતો. 
        

  (૨) તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૪ ના રોજ મળેલ સેનેટની સભામા ં Deputy Registrar, 

Deputy Registrar (Legal),Academic Officer, Planing and Development 

Officer, University Engineer, Assistant Registrar,  Publication Officer, 

Medical Officer, Deputy Engineer and such other University employees 

ની િનrિૃt વય ૬૦ વષ�ની અથવા સરકાર2ી vારા સમયે સમયે S 

વયમયા�દા િનયત કરવામા ં આવે તે )માણે Tટ�3�ટુ-૨૧૮મા ં bધુારો 

કરવામા ંઆવેલ હતો.  
    

  (૩) ઉપ�ુ{કત બનેં bધુાર�લ Tટ�3�ટૂસ મ]ુંર કરવામા ં માટ� માનનીય 

1ુલાિધપિત2ી, રાજભવન, ગાધંીનગરને અmેથી દરખાTત કરવામા ંઆવેલ 

હતી અને તેની નકલો સyચવ2ી, િશ5ણ િવભાગ અને ઉ3ચિશ5ણ 

કિમશનર2ી, ગાધંીનગરને મોકલવામા ંઆવેલ હતી. 
    

  (૪) સરકાર2ીના ં િશ5ણ િવભાગના તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ અને તા. 

૧૯/૦૭/૨૦૧૬ ના ંપmોથી ઉકત દરખાTતો મ]ુંર કરવામા ંઆવેલ નથી .    

ઉકત પmોમા ંનીચે )માણે દશા�વવામા ંઆવેલ છે.    

   તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૫ ના ંપmમા ં:-     

                            સદરFુ Tટ�3�ટુમા ં bચુવેલ bધુારાઓ સેવા અને નાણાક�ય બાબતોને 

સબંિધત છે. અને વ|મુા ંઓડ�ટર અને અ�ય જ9યાઓ ક� S yબનશૈ5yણક 

અને ટ�કનીકલ )કારની જ9યાઓ છે. રાuય સરકારની Tથાયી bચૂનાઓ 

િવ~ુQ �િુનવસpટ� bધુારાઓ કરવાનો િનણ�ય લે તે બાબત ઉyચત નથી 

ભિવ�યમા ં રાuયસરકારની કોઈપણ નાણાકં�ય જવાબદાર�ઓ વધે તેવા 

િનણ�યો આપની �િુનવસpટ� vારા લેવાય ન`હ તેની કાળ� રાખવા િવનતંી 

છે.  
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    આપની �િુનવસpટ�એ Tટ�3�ટૂ -૨૧૮ મા ં bચુવેલ bધુારો �ા� 

રાખવામા ંઆવતો નથી Sની નોધ લેવા િવનતંી છે.    

    તા. ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ ના ંપmમા ં:-     

                            Tટ�3�ટૂ ન.ં૨૧૮મા ં bધુારો કરવા બાબતમા ં મળેલ દરખાTત બાબતે 

િવભાગના તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૫ના ંપm nમાકં SUS/ ૨૦૧૫/� -૪/ખ.૧મા ં

રાજય સરકાર vારા લેવાયેલ િનણ�યની Mણ કરવામા ંઆવેલ હતી, આમ 

છતા ં Tટ�3�ટૂસમા ં આવા bધુારા આમેજ ન`હ કરવા જણાવવામા ં આવે છે 

અને આપની સદંભ� દિશત દરખાTતનો અTવીકાર કરવામા ં આવે છે. S 

િવ`દત થાય. 
    

  (૫) ઉપરની િવગતે Tટ�3�ટુ -૨૧૮ મા ં કરવામા ં આવેલ bધુારા રદ કરવાના 

થાય છે. અને આ Tટ�3�ટૂ S )માણે હતો તે )માણે યથાવત રાખવાનો થાય 

છે. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� Q��\�	� 218 ��) F 6W�����) -�,9 F	���= �H к��=. 
        

૧૧ 

મહ�કમ-બ 

સરકાર2ીના સામા�ય િવભાગના ંતા.૧૪/૧૨/૨૦૧૬ના ંMહ�રનામા ં nમાકં:ગસ-૨૦૧૬-૫૧-

જસર-૧૦૨૦૧૬-૯૭૭-ઘ થી બહાર પડ�લ વષ� -૨૦૧૭ની Mહ�ર તથા મર�યાત રMઓ 

�િુનવસpટ�ના ં તમામ શૈ5yણક અને yબન શૈ5yણક કમ�ચાર�ઓ તથા �િુનવસpટ� સલં9ન 

કોલેજો અને મા�ય સTંથાના ં કમ�ચાર�ઓ માટ� િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે5ાએ Mહ�ર 

કરવાના માન.1ુલપિત2ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� N:�	�O� к����, P��9� 

-:��. 

        

 (��� : ������ ����� 
���+�� ]��������� �к9 :@�
ш�� "8" ���к� - ��., 

���,9 0,) 

        

૧૨ 

મહ�કમ-અ 

�િુનવિસટ�,�ા�ટ કિમશન �� ુ `દdહ�ના ં   તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ના ં નોટ�ફ�ક�શનથી Minimum 

Qualification for appointment of Teachers and Other Academic Staff in Universities 
and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards  in Higher Education 

3rd Amendment Regulations, 2016નો અમલ �િુનવિસટ� vારા શૈ5yણક જ9યાઓ ભરવા 

માટ�ના તથા ક�ર�યર એડવા�સમે�ટ Tક�મ હ�ઠળના ં ઈ�ટર�� ુ  માટ� અમલ કરવા તથા 

ઓડeન�સ ૨૦૫ મા ંbધુારો કરવા પરkવે િવચારણા કરવા બાબત. 
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 (��� : �.ુ�.સી.ના ં3rd Amendment Regulations, 2016મા ંર�9�લેુશન ૨૦૧૦મા ંbધુારો 

કરવમા ં આવેલ છે. તથા શૈ5yણક Tટાફની સીધી ભરતી તથા તેમના ક�ર�યર 

એડવા�સમે�ટ Tક�મ હ�ઠળના ં)ોમોશન માટ� ક�ટ�ગર� I, II,III પણ આ�સુાyંગક ફ�રફાર 

કર�લ છે. Sનો અમલ કરવાનો રહ� છે. આ માટં�નો  ઓડeન�સ ૨૦૫ મા ં જGર� 

bધુારો કર� bધુારા સાથેનો �ા�ટ િસ�ડ�ક�ટમા ં cકુવા તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૬ની 

િસ�ડ�ક�ટમા ંઠરાવ nમાકં ૩૧ થી ઠરાવ થયેલ છે.    ઓડeન�સ ૨૦૫ મા ં bધુારો આ 

સાથે પ`રિશ�ટ તર�ક� સામેલ છે.) 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� NO� ^�_��� 205 ��) к���,9= F	���= �)5	� к��=. 

        

  N:�	�к� F	����^ G	*P(	) :@�
ш�� "9" - ��., ���,9 0,. 

        

૧૩ 

મહ�કમ-અ 

સૌરા�� �િુનવસpટ�, રાજકોટ ખાતેની ઇિતહાસ અ�Tુનાતક ભવનની )ોફ�સરની જ9યા `હ�દ� 

અ�Tુનાતક ભવનમા ં તબદ�લ કયા� aગેના ં �જુરાત સરકાર2ીના ં િશ5ણ િવભાગના ં

તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૭ ના ંઠરાવ nમાકં સરય/૧૩૧૧/૮૬૭૨૪૦/ખ-૨ ની નોધ લેવા બાબત. 

        

 (��� :     સૌરા�� �િુનવસpટ�, રાજકોટ ખાતેના ઇિતહાસ અ�Tુનાતક ભવનની ૦૧ 

)ોફ�સરની જ9યા કાય�ભારના ં અભાવે ખાલી હોય તે જ9યા `હ�દ� અ�Tુનાતક 

ભવનના ંકાય�ભારને hયાને લઇ `હ�દ� અ�Tુનાતક ભવનમા ંરાuય સરકાર2ી vારા 

શરતોને આિધન તબદ�લ કરવામા ંઆવેલ છે. ઠરાવ પ`રિશ�ટ તર�ક� સામેલ છે.) 

        

 -.� /�������) -�, 0, к� `	*��� ��к��'���) 
шYR 
���+��) ��.05/01/2017 ��) 

/��� %��)к ���/1311/867240/х-2 �� �=� 9,����) -��. 

        

  N:�	�к� F	����^ G	*P(	) :@�
ш�� "10" - ��., ���,9 0,. 

        

૧૪ 

જોડાણ 
એક�ડિમક કાઉ�સીલ ની તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૭ની સભાના નીચેના ં ઠરાવ nમાકં પર િવચારણા 

કરવા બાબત. 

  

 ઠરાવ nમાકં:-         

 ૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,૧૩,૧૪,૧૫,૧૬,૧૭,૧૮,૧૯,૨૦,૨૧,૨૨,૨૩,૨૪,૨૫,૨૬,૨

૭,૨૮,૨૯,૩૦,૩૧,૫૬,૫૭,૫૮,૫૯,૬૦,૬૧,૬૨,૬૩,૬૪,૬૫,૬૬,૬૭,૬૮,૭૦,૭૧,૮૦,૮૧ 
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૧૪ (૩) 

જોડાણ 

આચાય�2ી �હમચાર�2ી ભગવતીનદં� એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત �હમાનદં ઇ�Tટ�ટ�ટુ 

ઓફ ટ�ચ�સ એu�કુ�શન ચાપંરડા તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા�ુ  / વધારા�ુ ં

જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં અહ�વાલ પર 

િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ    


�e�� 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ  

પી.�.ડ�.સી.એ. ના અZયાસnમ  

fPg�,� �,�,*�,�� 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.બી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

�P�P�  
�c�ш�х�  - ( �����(	)  *=��R) 

`�િતય વષ� બી.એસસી. નિસગ     

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૮/૮/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૩૦/૮/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા�ુ  / વધારા�ુ ંજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે     . 

  ૨ આચાય� �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ છે .  

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૧૨.૮૩ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી �હમચાર� 2ી ભગવતીનદં� એu�કુ�શન 

�Tટ સચંાyલત �હમાનદં ઇ�Tટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�ચ�સ એu�કુ�શન ચાપંરડાની જોડાણ અર� અને 

Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�fુત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ 

િશ5ણ િવ�ાશાખાના ં બી.એડ. પદવી અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ, િવ�ાન િવ�ાશાખા ના ંબી.સી.એ. પદવી 

ના ં અZયાસnમ અને yબઝનેશ મેનેજમે�ટ િવ�ાશાખા બી.બી.એ. પદવી ના ં અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૮ bધુી બાક� એક વષ�ની જોડાણ ફ� ભરવાની 

શરતે બે વષ� �ુ ં ચા� ુજોડાણ અને તબીબી િવ�ાશાખા �ુ ં `�તીય વષ�, qતૃીય વષ� અને 

ચqથુ� વષ� બી.એસસી. નિસગ અZયાસnમ�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૯ 
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bધુી બાક� બે વષ�ની જોડાણ ફ� ભરવાની શરતે mણ વષ� �ુ ં ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી.  

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� h��W���'� �+����)Hi ;j�	к�ш� 

�Q� �)W�f9� h����)H k�Q����	� ^l ��W�� ;j�	к�ш� W�):��� ��l.�  5	� 

2016.� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	/����(	) *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к 

к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� 

ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 


����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	O� *=��R�� 
�+���) Hш���,9 
шYR 


�c�ш�х���) P�.;�. :H�� અ&���%�=(	) ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� 

;к �D�(	) W�d	 *=��R, 
�e�� 
�c�ш�х� ��) P�.��.;. :H�� ��) અ&���%� અ�, 

fPg�,ш �,�,*�,�� 
�c�ш�х� P�.P�.;. :H�� ��) અ&���%�=(	) ��.15/06/2016 .� 

��.15/06/2018 F	�� P�к� ;к �D��� *=��R l� ������ ш��, P, �D� (	) W�d	 *=��R 

અ�, �P�P� 
�c�ш�х� (	) @q��� �D�, r s��� �D� અ�, Wr 	.� �D� P�.;���. �
�+ 

અ&���%�(	) ��.15/06/2016 .� ��.15/06/2019 F	�� P�к� P, �D��� *=��R l� 

������ ш��, ZR �D� (	) W�d	 *=��R -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “11” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૪) 

જોડાણ 

આચાય�2ી 2ી Tવાિમનારાયણ �~ુુ1ુળ સચંાyલત 2ી cકુ�શ Mની બી.એડ .કોલેજ SસXગપરા 

અમર�લી તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 
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 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૪/૬/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય� અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી . 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ� ના નામ પર છે તથા ૩૫ વષ� ના લીઝડ�ડ પર છે.  

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૬.૩૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી 2ી Tવાિમનારાયણ �~ુુ1ુળ સચંાyલત 2ી 

cકુ�શ Mની બી.એડ .કોલેજ SસXગપરા અમર�લી ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિત નો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણ ની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના 

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� '� Q��
������R `	{	8	S �)W�f9� '� 

G	к�ш ]�� P�.;� .к=9,* |�u+:�� અ���9� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 
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l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “12” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૫) 

જોડાણ  

આચાય�2ી ક�.ડ� .બારડ Tમાક� �Tટ સચંાyલત 2ી બી.ડ� .બારડ બી.એડ .કોલેજ  – કડવાસણ 

તા.કોડ�નાર તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા 

તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તાર�ખ વગરનો અહ�વાલ 

તા.૨૯/૭/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે .ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય� ની િનમ�કૂ થયેલ નથી .  

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે.  

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૨૮ .૭૯૪ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

  

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી ક�.ડ� .બારડ Tમાક� �Tટ સચંાyલત 2ી બી.ડ� .

બારડ બી.એડ .કોલેજ  – કડવાસણ તા. કોડ�નાર ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� к�.�� .P��� Q��к�  �Q� �)W�f9� '� P�.�� .

P��� P�.;� .к=9,*  – к����R ��.к=����� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “13” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬) 

જોડાણ 

આચાય�2ી 2ી મહાkમા ગાધંી ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત 2ીમતી S .S .1ંુડyલયા કોમસૅ કોલેજ 

- રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત 

        

 *=��R�� 
�+� :  


�e�� 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ  

પી.�.ડ�.સી.એ. ના અZયાસnમ  

fPg�,� �,�,*�,�� 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.બી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧૦/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય� �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�કૂ થયેલ છે. 
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  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે  . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી 2ી મહાkમા ગાધંી ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત 

2ીમતી S .S .1ંુડyલયા કોમસૅ કોલેજ  – રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� '� ���m�� +�)�� W,����P9 �Q� �)W�f9� 

'���� | .| .8	)�f9�� к=��} к=9,*  - ��*к=� ��l.� 5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “14” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૭) 

જોડાણ 

આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ 

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૦   થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ:- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા�ુ   જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે. 

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 

    

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - 

સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૦ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૧ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુજોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

            આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ��v�� ;j�	к�ш� �Q� ��*к=� �)W�f9� - 

��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2010 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2010 .� ��.14/06/2011 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 
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l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “15” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૮) 

જોડાણ 

આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત  - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ 

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૧ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે.  

    

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - 

સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૧ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૨ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુજોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ��v�� ;j�	к�ш� �Q� ��*к=� �)W�f9� - 

��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2011 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2011 .� ��.14/06/2012 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “16” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૯) 

જોડાણ 

આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત  - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ 

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૨ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે. 

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 
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  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - 

સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૨ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૩ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુજોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ��v�� ;j�	к�ш� �Q� ��*к=� �)W�f9� - 

��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2012 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2012 .� ��.14/06/2013 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “17” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત  - સરTવતી બી.એડ . કોલેજ રાજકોટ 

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૩ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 
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 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩ સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - 

સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૩ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૪ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુજોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ��v�� ;j�	к�ш� �Q� ��*к=� �)W�f9� - 

��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2013 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2013 .� ��.14/06/2014 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “18” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        



 ~ 20 ~ 

૧૪ (૧૧) 

જોડાણ 

આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત  - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ 

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૪ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી.  

  ૩ સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી માGતી એu�કુ�શન �Tટ રાજકોટ સચંાyલત - 

સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૫ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુજોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ��v�� ;j�	к�ш� �Q� ��*к=� �)W�f9� - 

��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2014 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2014 .� ��.14/06/2015 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  
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                -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “19” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૨) 

જોડાણ 

આચાય�2ી 2ીમતી ટ�.વી. મહ�તા ચેર�ટ�બલ ફાઉ�ડ�શન સચંાyલત - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ 

રાજકોટ તરફથી  ]ુન ૨૦૧૫ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૨/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ નથી.  

  ૩ સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી 2ીમતી ટ�.વી. મહ�તા ચેર�ટ�બલ ફાઉ�ડ�શન 

સચંાyલત - સરTવતી બી.એડ. કોલેજ રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� '���� ��.��. ����� W,����P9 l�N���ш� 

�)W�f9� - ��Q��� P�.;�. к=9,* ��*к=� ��l.�  5	� 2015 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “20” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૩) 

જોડાણ 

આચાય�2ી કલાવધ�ન એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત   , નવ�ગુ બી.એડ. કોલેજ ,મોરબીને વષ� 

૨૦૦૭-૦૮ થી બી.પી.એડ.�ુ ંનrુ ંજોડાણ મ]ૂંર થયેલ પરંq ુકોલેજના તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૫ 

ના પm થી કર�લ ર]ૂઆત અ�વયે બી.પી.એડ. અZયાસnમમા ંિવધાથp ન મળતા બી.પી.એડ. 

અZયાસnમ ]ુન -૨૦૦૮ થી બધં કરવા જણાવેલ છે. તેમજ બી.પી.ઈ. નો અZયાસnમ ]ુન 

૨૦૦૮-૦૯ થી જોડાણ મ]ૂંર કર�લ તે પણ અZયાસnમમા ંિવધાથp ન મળતા ]ુન-૨૦૦૯ થી 

 બધં કરવા માટ� ઉપરોfત પm થી ર]ૂઆત કર�લ તે અ�વયે ઉપરોfત બ�ે અZયાસnમ બધં 

કરવા Tથાિનક તપાસ સિમિતના અmે મળેલ તા.૧૧/૭/૨૦૧૬ ના અહ�વાલ પર િવચાર 

કરવા બાબત. 

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી કલાવધ�ન એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત ,

નવ�ગુ બી.એડ. કોલેજ, મોરબીની વષ� ૨૦૦૮ બી.પી.એડ.નો અZયાસnમ અને ૨૦૦૯ 

બી.પી.ઈ.નો અZયાસnમ બધં કરવાની અર� પર Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ 

Tવીકાર� વષ� ૨૦૦૮ થી બી.પી.એડ.નો અZયાસnમ અને બી.પી.ઈ.નો અZયાસnમ ૨૦૦૯ થી 

સzંણૂ� બધં કરવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી.   
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  -.� /�������) -�, 0,, к� -W���'� к9����� ;j�	к�ш� �Q� �)W�f9� ,

���	+ P�.;�. к=9,*, �=�P��� �D� 2008 P�.:�.;�.�= અ&���%� અ�, 2009 

P�.:�.y.�= અ&���%� P)� к����� અ�i :� ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� �D� 2008 .� P�.:�.;�.�= અ&���%� અ�, P�.:�.y.�= 

અ&���%� 2009 .� �)U 6R� P)� к��� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.   

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “21” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૪) 

જોડાણ 

આચાય�2ી  ધી વાકંાનેર એu�કુ�શન સોસાયટ� વાકંાનેર સચંાyલત માq2ૃી �જ1ુવારબેન 

મગનલાલ મહ�તા કો�zટુર સાય�સ એ�ડ મેનેજમે�ટ કોલેજ વાકંાનેર તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ 

થી નીચેની િવગતે વધારા�ુ ંજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ 

સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


�e�� 
�c�ш�х�  :- ( �����(	) *=��R)  

qતૃીય વષ� બી.સી.એ. ના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨/૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૯/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે . 

  ૨ કોલેજમા ંચાલતા બી.સી.એ .અZયાસnમમા ં શૈ5yણક મા�યતા )ા�ત કર�લ 

લાયકાત ધરાવતા Tટાફની ભરવા તાક�દ કર�લ છે   . Tટાફ શૈ5yણક મા�યતા 

ધરાવતા ભરવાની શરતે વધારા�ુ ંજોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ છે     . 

  ૩ આચાય� �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ .ની િનમ�કૂ થયેલ નથી     

  ૪ સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે  . 

  ૫ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૬.૨૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૬ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી  ધી વાકંાનેર એu�કુ�શન સોસાયટ� વાકંાનેર 

સચંાyલત માq2ૃી �જ1ુવારબેન મગનલાલ મહ�તા કો�zટુર સાય�સ એ�ડ મેનેજમે�ટ કોલેજ 

વાકંાનેર ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ 

ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
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            આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�  �� ��)к��,� ;j�	к�ш� �=����� ��)к��,� 

�)W�f9� ��r s'� ~*8	���P,� �+�9�9 ����� к=�U	�� ����� ;�� �,�,*�,�� к=9,* 

��)к��,� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i 

:�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� 

к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-

04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� 

��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “22” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૫) 

જોડાણ 

આચાય�2ી લાખણી એu�કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત સરTવતી કોલેજ ઓફ કોમસ� 

એ�ડ બી.બી.એ. એ�ડ ઈ�ફોમxશન ટ�કનોલો� ધોરા� તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે 

ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર 

િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


�e�� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R)  

બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ  

પી.�.ડ�.સી.એ. ના અZયાસnમ  

બી.એસસી.(આઈ.ટ�. ) પદવીના અZયાસnમ  
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fPg�,� �,�,*�,�� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R ) 

બી.બી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તાર�ખ વગરનો અહ�વાલ 

તા.૩૦/૯/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે .ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે . 

  ૨ આચાય� ની િનમ�કૂ થયેલ નથી .  

  ૩ સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે . 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૧૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી લાખણી એu�કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ �Tટ 

સચંાyલત સરTવતી કોલેજ ઓફ કોમસ� એ�ડ બી.બી.એ. એ�ડ ઈ�ફોમxશન ટ�કનોલો� ધોરા� 

ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� 9�хR� ;j�	к�ш� ;�� W,����P9 �Q� 

�)W�f9� ��Q��� к=9,* ^l к=��� ;�� P�.P�.;. ;�� y�l=��ш� ��к�=9=i �=��i 

��l.� 5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, 

;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 

*=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-

2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� 

��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 
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.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “23” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૬) 

જોડાણ 

આચાય�2ી  , સરકાર� િવનયન અને વાણીuય કોલેજ, લાલzરુ �.Mમનગર તરફથી  ]ુન 

૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે નrુ ંજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ 

સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત 

        

 *=��R�� 
�+� : 


���� 
�c�ш�х�  :- ( �w	) *=��R)  

)થમ વષ� બી.એ. (cુ/ંગૌ. ) �જુરાતી , a�ે� , `હ�દ� , સTં�ત, અથ�શા�, ઇિતહાસ, 

તkવ�ાન,મનોિવ�ાન, રાuયશા�   

��R�j� 
�c�ш�х�  :- ( �w	) *=��R)  

)થમ વષ� બી.કોમ. yબઝનેસ ઇકોનોિમકસ, ફાયના�સીયલ એકાઉ�ટ�ગ, કંપની લો, yબઝનેસ 

એડમીનીT��શન તથા કોર અને એલાઈડમા ં ઇ�ટર )ી�યોરશીપ , માક�`ટ+ગ, કો���ટુર 

એ�લીક�શન એ�ડ આઈ.ટ�. , એસ.એસ.પી. , મેથેમે`ટfસ , બી.આર.એફ. તથા ઇલેકટ�વ - ૧ 

ના  એકાઉ�ટ�ગ એ�ડ ફાયના�સ, yબઝનેસ મેનેજમે�ટ(પસ�નલ મેનેજમે�ટ )   

        

 ન_ધ  :-  ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧૫/૭/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૪/૧૦/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે .નrુ ંજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે     . 

  ૨ સરકાર� સTંથા છે . 

  ૩ િવભાગની તા.૧૭/૬/૨૦૧૬ ની નોધ પર મળેલ માન.1ુલપિત2ીના આદ�સા 

અ�ુશંાર સરકાર� કોલેજ હોય કોલેજને આઈ.ડ�./પાસવડ� ફાળવવામા ં

આવેલ છે. S અ�વયે િવ�ાથpઓના એનરોલમે�ટ થયેલ છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી  , સરકાર� િવનયન અને વાણીuય કોલેજ ,

લાલzરુ �.Mમનગર ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે 

cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં  નrુ ં જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�  , ��к��� 
���� અ�, ��R�j� к=9,*, 

9�9U	� i.]��+� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, �w	) 

*=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, 

�	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) 

:@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, �w	) *=��R ��. ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� 

;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “24” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૭) 

જોડાણ 

આચાય�2ી  , 2ી r ૃદંાવન ક�ળવણી મડંળ bપુાસી સચંાyલત, 2ી અ]ુ �ન બી.એડ. કોલેજ, 

bપુાસી  તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૫/૧૦/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૬/૧૦/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે .ચા�ુ ંજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે     . 

  ૨ આચાય� અને �થંપાલની િનમ�કૂ થયેલ નથી  .    

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે. 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
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  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ,ક� આચાય�2ી  , 2ી r ૃદંાવન ક�ળવણી મડંળ bપુાસી 

સચંાyલત ,2ી અ]ુ �ન બી.એડ .કોલેજ ,bપુાસી ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી.   

            આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�  , '� w s)H��� к�S�R� �)�S F	:��� 

�)W�f9�, '� અ5	 �� P�.;�. к=9,*, F	:���  ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��. ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “25” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૮) 

જોડાણ 

આચાય�2ી   , ઓમકાર એu�કુ�શન �Tટ સચંyલત, વેલનોન કોલેજ ઓફ કો���ટુર સાય�સ , 

રાજકોટ તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬   થી નીચેની િવગતે ચા�/ુવધારા�ુ ં જોડાણ માટ� આવેલ 

અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 
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 *=��R�� 
�+� : 


�e�� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R)  

બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ  

પી.�.ડ�.સી.એ. ના અZયાસnમ  


�e�� 
�c�ш�х�  :- (�����(	) *=��R)  

qતૃીય વષ� બી.એસસી. (c�ુય/ગૌણ ) ક�મેT��, ફ�ઝીfસ, મેથેમે`ટfસ, બોટની,બાયોલો�, 

બાયોક�મેT�� 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તાર�ખ વગરનો અહ�વાલ 

તા.૮/૭/૨૦૧૬ ના ં રોજ અmે મળેલ છે.ચા�/ુવધારા�ુ ં જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે. 

  ૨ આચાય�,�થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ .ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ�ના નામ પર છે. ૩૦ વષ�ના ભાડા કરાર પર છે.  

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૬ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ,ક� આચાય�2ી  , ઓમકાર એu�કુ�શન �Tટ સચંyલત, 

વેલનોન કોલેજ ઓફ કો���ટુર સાય�સ ,રાજકોટ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં 

ચા�/ુવધારા�ુ ંજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી.   

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�   , ^�к�� ;j�	к�ш� �Q� �)Wf9�, 

�,9�=� к=9,* ^l к=���	�� ����� , ��*к=� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	/�����(	) *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	/�����(	) *=��R 
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��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “26” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૧૯) 

જોડાણ 

આચાય�2ી  , અમર�લી �dલા લેઉવા પટ�લ ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, 2ીમતી કાબર�યા 

આટ�સ, વધાસીયા કોમસ� અને ભગત સાય�સ મ`હલા કોલેજ, અમર�લી તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ 

થી નીચેની િવગતે ચા� ુ જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ 

સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


���� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R) 

બી.એ.(c�ુય/ગૌણ) a�ે�, મનોિવ�ાન, સTં�ત, સમાજશા� 

��R�j� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R) 

બી.કોમ. (વૈ.) એકાઉ�ટ એ�ડ ફાયના�સ,yબઝનેસ મેનેજમે�ટ, કો�zટુર સાય�સ  


�e�� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R)          

બી.એસસી. (c�ુય/ગૌણ)  માઇnોબાયોલો�, બાયોટ�કનોલો�, બાયોક�મેT��, ક�મેT�� , 

ફ�ઝીfસ , મેથેમે`ટfસ , બોટની , �લો�   

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તાર�ખ વગરનો અહ�વાલ 

તા.૨૪/૫/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે .ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે . 

  ૨ આચાય�,�થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�કૂ થયેલ છે. 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૯ ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
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  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ,ક�  આચાય�2ી  , અમર�લી �dલા લેઉવા પટ�લ ચેર�ટ�બલ 

�Tટ સચંાyલત, 2ીમતી કાબર�યા આટ�સ, વધાસીયા કોમસ� અને ભગત સાય�સ મ`હલા 

કોલેજ ,અમર�લી ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે 

cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

                       આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા 

ચા� ુ હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�  , અ���9� iL9� 9,N�� :��9 W,����P9 

�Q� �)W�f9�, '���� к�P���� -���, ������� к=��� અ�, �+� ����� �@�9� 

к=9,*, અ���9� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� 

અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; 

�p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� 

��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 


�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� 

��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “27” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૨૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી  , 2ી આર.S. હ�રમા ંએu�કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, 2ીમતી શાતંાબેન 

આર. હ�રમા ંમ`હલા બી.એડ. કોલેજ, સતાપર તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુ

જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં અહ�વાલ પર 

િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 


���� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R) 

બી.એ.(c�ુય) �જુરાતી, a�ે�,  સTં�ત, (ગૌણ) ઇિતહાસ, અથ�શા�, સમાજશા�       

��R�j� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R) 

બી.કોમ. (ઈલેfટ�વ ) એકાઉ�ટ એ�ડ ફાયના�સ,yબઝનેસ મેનેજમે�ટ (પસ�નલ મેનેજમે�ટ ) 

   બે��કગ  


�e�� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R)  બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ  :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૭/૭/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૯/૭ ૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા�ુ   જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે. 

  ૨ આચાય� ,ની િનમ�કૂ થયેલ નથી .  

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૫   ચો.�ટ દશા�વેલ છે . 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ,ક�  આચાય�2ી, 2ી આર.S. હ�રમા ં એu�કુ�શન એ�ડ 

ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, 2ીમતી શાતંાબેન આર .હ�રમા ંમ`હલા બી.એડ. કોલેજ, સતાપર ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�  , '� -�.|. �����) ;j�	к�ш� ;�� 

W,����P9 �Q� �)W�f9�, '���� ш�)��P,� -�. �����) �@�9� P�.;�. к=9,*, ���:� 

��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, 

;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 

*=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-

2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� 

��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

   

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “28” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૧) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત- 2ી એચ. એન. Nકુલ 

કોલેજ ઓફ લીગલ Tટડ�ઝ, અમરગઢ (ભીચર�) તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે 

કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર 

િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+�:- 

к��H� 
�c�ш�х� :- (к���� *=��R)  

બી.એ.એલ.એલ.બી. (ઇ�ટ��ેટ�ડ) ના ંઅZયાસnમ  

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો અહ�વાલ તા.૯/૧૨/૨૦૧૬ ના ં 

રોજ અmે મળેલ છે . ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ છે. 

  ૨ આચાય� ની િનમ�કૂ થયેલ નથી . 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટના નામ પર છે.  )બ5ીસ પm સામેલ છે (  

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ દશા�વેલ નથી. 
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  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.  

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ,ક�  આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન 

�Tટ સચંાyલત- 2ી એચ. એન. Nકુલ કોલેજ ઓફ લીગલ Tટડ�ઝ, અમરગઢ (ભીચર�) ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

           આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ��Q��� �=��9 ;�� ;j�	к�ш� �Q� 

�)W�f9�- '� ;W. ;�. �	к9 к=9,* ^l 9�+9 Q���g, અ��+� (��W��) ��l.� 

5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к 

к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� 

ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 


����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R 

��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “29” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૨૨) 

જોડાણ 

આચાય�2ી 2ી Tવાિમનારાયણ �Gુ1ુલ તરવડા સચંાyલત- 2ી ધમ��વનદાસ Tવામી બી.એડ. 

કોલેજ, તરવડા તરફથી  ]ુન ૨૦૧૫ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� 

તથા તે પરkવેના Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R)  

બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ  


�e�� 
�c�ш�х�:- (W�d	 *=��R)   

બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�, અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૬ ચો .�ટ દશા�વેલ છે .  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે ,ક�  આચાય�2ી, 2ી Tવાિમનારાયણ �Gુ1ુલ તરવડા 

સચંાyલત- 2ી ધમ��વનદાસ Tવામી બી.એડ. કોલેજ, તરવડા ની જોડાણ અર� અને 

Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક 

વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� '� Q��
������R `	v8	9 ����� 

�)W�f9�- '� ���i��H�� Q���� P�.;�. к=9,*, ����� ��l.�  5	� 2015 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 
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�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �9��R к��� 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “30” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૩) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી સી.�.ુશાહ મેડ�કલ કોલેજ bરુ���નગર તરફથી ]ુન ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૨૨-

૨૩ bધુી (૫ વષ�) નીચેની િવગતે ચા�/ુકાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

 - �P�P� 
�c�ш�х�  :- ( W�d	/к���� *=��R)  

 - એમ.બી.બી.એસ.પદવીના અZયાસnમ  

   બેચલર ઓફ ઓડ�યોલો� અને Tપીચ લ�ગવેજ પેથોલો� 

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૨/૧૨/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૭ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે     . 

  ૨ આચાય� અને �થંપાલ ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૨ 
    

સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે  . 

  ૩   િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૯ ચો .�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૪  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
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  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ,ક�  આચાય�2ી, 2ી સી.�.ુશાહ મેડ�કલ કોલેજ bરુ���નગર 

ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૩ bધુી પાચં વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ|મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� ઉfત કોલેજના ં પાચં વષ� ના ં ચા� ુ જોડાણ 

અ�વયે ડ�ન2ી vારા દર વષx cલુાકાત લઇ જોડાણ અ�વયેનો અહ�વાલ ર]ૂ કરવાનો રહ�શે.  

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ��.�	.ш�� �,��к9 к=9,* F	���q�+� 

��l.� 5	� 2017-18 .� 2022-23 F	�� (5 �D�) .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� ��.14/06/2023 F	�� :�)W 

�D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �9��R к��� 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “31” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૪) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, સરકાર� ફ�ઝીયોથેરાપી કોલેજ Mમનગર તરફથી  ]ુન ૨૦૧૭ થી નીચેની 

િવગતે ચા� ુ  જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં

અહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 
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 જોડાણની િવગત : 

�P�P� 
�c�ш�х�:- (W�d	 *=��R)   

  ફ�ઝીયોથેરાપી પદવીના અZયાસnમ  

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. જોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ 

છે. 

  ૨ ઇન.આચાય�2ી ની િનમ�કૂ થયેલ છે. 

  ૩  સરકાર� કોલેજ છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ દશા�વેલ નથી .  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ,ક�  આચાય�2ી, સરકાર� ફ�ઝીયોથેરાપી કોલેજ Mમનગર 

ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, ��к��� l�g��=.,��:� к=9,* ]��+� 

��l.�  5	� 2017 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, 

;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 

*=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-

2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� ��.14/06/2018 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� 

��к��'� �9��R к��� 
              

   -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 
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E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “32” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૫) 

જોડાણ 

આચાય�2ી ,હર�વદંના કોલેજ cુજંકા � .રાજકોટ  તરફથી ]ુન ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૨૨-૨૩ 

bધુી (૫ વષ�) નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક 

તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  :- (W�d	 *=��R)  

બી.એડ.પદવીના અZયાસnમ  


�e�� 
�c�ш�х� (W�d	 *=��R) 

- બી.સી.એ.પદવીના અZયાસnમ  

- બી.એસસી. c�ુય/ગૌણ 

  ક�મેT��,ઇ�ડT��યલ ક�મેT��,મેથેમે`ટfસ,ફ�ઝીfસ,બોટની,�લો� 

- પી.�.ડ�.સી.એ.ના  અZયાસnમ  

- બી.એસસી.(આઈ.ટ�.) અZયાસnમ  

fPg�,ш �,�,*�,�� :- (W�d	 *=��R) 

- બી.બી.એ.ના  અZયાસnમ  

к��H� 
�c�ш�х� (W�d	 *=��R) 

- એલ.એલબી પદવીના અZયાસnમ  

��R�*� 
�c�ш�х� (W�d	 *=��R) 

- બી.કોમ )ઈલેકટ�વ(  

  એકાઉ�ટXગફાયના�સ ,yબઝનેસમેનેજમે�ટ,બ�કXગ,કો��ટુરસાય�સ,ઇ�Tયોર�સ,એડ Tટ�ટ�સટ�fસ 

કોઓપર�શન, પ�લીક ફાયના�સ ,પ�લીક એડિમિનT��શન  

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે. 

  ૨ આચાય�2ી ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ� ના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૧૨.૧૧ ચો .�ટ દશા�વેલ છે .  
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  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, હર�વદંના કોલેજ, cુજંકા � .રાજકોટ  ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૨૩ bધુી પાચં વષ��ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

           આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ,����)H�� к=9,* G	)*к� i .��*к=�  ��l.� 

5	� 2017-18 .� 2022-23 F	�� (5 �D�) .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 

*=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, 

�	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) 

:@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� ��.14/06/2023 F	�� :�)W 

�D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “33” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૬) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, દિધચી એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત 2ી કમ�યોગી આટ�સ કોલેજ ગ�ુ )શેરબાગ(  

તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 
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 જોડાણની િવગત : 


���� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

-બી.એ. પદવીના અZયાસnમ c�ુય/ગૌણ  

 �જુરાતી, `હ�દ�, સTં1ુત, ઇિતહાસ, સમાજશા�, મનોિવ�ાન, a�ે�, �ગૂોળ   

��R�*� 
�c�ш�х�:- (W�d	 *=��R) 

-બી.કોમ. ઇલેકટ�વ 

અકા.એ�ડ ફાઈના�સ, yબઝનેશ મેનેજમે�ટ (પસ�નલ મેનેજમે�ટ) તથા બ�ક�ગ. 

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. જોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ 

છે     . 

  ૨ આચાય�2ી ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩ 
   

સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે  . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૬.૨૫ ચો .�ટ દશા�વેલ છે .  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, દિધચી એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત 2ી 

કમ�યોગી આટ�સ કોલેજ ગ�ુ )શેરબાગ(  ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો 

અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ bધુી બાક� રહ�તા એક 

વષ�ની  જોડાણ ફ� ભરવાની શરતે બે વષ� �ુ ં ચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ 

કરવી. 
 

           આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, H
�W� ;j�	к�ш� �Q� �)W�f9� '� 

к���=+� -��� к=9,* +�	 )ш,�P�+(  ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 


�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R 

Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; 
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G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* 

к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2018 

F	�� P,  �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �9��R к���. 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “34” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૭) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, ટ�.વી.મહ�તા એu�કુ�શન ફાઉ�ડ�શન સચંાyલત 2ી સરTવતી બી.એડ. કોલેજ 

આનદંપર તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 
        

 *=��R�� 
�+� : 


шYR 
�c�ш�х�  :- ( W�d	 *=��R)  

 - બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :-  ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૬ ના ંરોજ અmે મળેલ છે. જોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ 

છે     . 

  ૨  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે  . 

  ૩   િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૮.૦૦ ચો .�ટ દશા�વેલ છે .  

  ૪  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, ટ�.વી.મહ�તા એu�કુ�શન ફાઉ�ડ�શન 

સચંાyલત 2ી સરTવતી બી.એડ. કોલેજ આનદંપર ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ 

સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં  ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
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 આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, ��.��.����� ;j�	к�ш� l�N���ш� 

�)W�f9� '� ��Q��� P�.;�. к=9,* -�)H:� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2017 F	�� ;к   �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �9��R к���. 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “35” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૨૮) 

જોડાણ 

આચાય�2ી , સરકાર� િવનયન અને િવ�ાન કોલેજ પાટડ� તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની 

િવગતે ચા� ુ જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં

અહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.      

        

 જોડાણની િવગત : 


���� 
�c�ш�х�  :- ( �����(	  *=��R)  

 - �vkય વષ� બી.એ. (c�ુય /ગૌણ)  

   �જુરાતી,`હ�દ�,સTં1ૃત,ઇિતહાસ,સમાજશા�,મનોિવ�ાન,a�ે�,�ગૂોળ,અથxશા�m 


�e�� 
�c�ш�х� :- (�����(	  *=��R ) 

 - �vkય વષ� બી.એસસી.ના (c�ુય/ગૌણ). 

   ફ�ઝીfસ,મેથેમેટ�fસ,ક�મેT��,બોટની,�લો� 
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 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૦૮/૧૦/૨૦૧૬ નો 

અહ�વાલ તા.૨૬/૧૦/૨૦૧૬ ના ં રોજ અmે મળેલ છે. જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.      

  ૨  ઇન.આચાય�2ી ભર�લ છે. 

  ૩   સરકાર� કોલેજ છે.   

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� સરકાર� િવનયન અને િવ�ાન કોલેજ પાટડ� ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક વષ��ુ ં વધારા�ુ ંજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� , ��к��� 
���� અ�, 
�e�� к=9,* 

:���� ��l.�  5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, �����(	) *=��R�� અ�i 

:�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� 

к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-

04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

�����(	) *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� 

��к��'� �9��R к���. 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “36” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

   

૧૪ (૨૯) 

જોડાણ 

આચાય�2ી ,2ી પટ�લ િવ�ાથp આ2મ સચંાyલત 2ી ડ�.એમ.પટ�લ કોલેજ ઓફ ફ�ઝ�ોથેરાપી 

અમર�લી તરફથી ]ુન-૨૦૧૭ થી આવેલ ચા�ુ ંજોડાણની અર� તથા તે પરkવેના Tથાિનક 

તપાસ સિમિત ના અહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત.     
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 જોડાણની િવગત-  

�P�P� 
�c�ш�х� :- (W�d	) *=��R) 

 - ફ�ઝીયોથેરાપી પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૨૬/૧૨/૧૬ નો અહ�વાલ 

અmે તા.૨૮/૧૨/૧૬ના રોજ મળેલ છે,ચા�ુ ંજોડાણ આપવા ભલામણ કર�લ 

છે.    

  ૨ આચાય�2ી ની િનમ�કૂ થયેલ નથી. 

  ૩ સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે.                        

  ૪   િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૧૦.૦૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે. 

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� 2ી પટ�લ િવધાથp આ2મ સચંાyલત 2ી ડ�.એમ.પટ�લ 

કોલેજ ઓફ ફ�ઝ�ોથેરાપી અમર�લી ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો 

અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ 

અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ જોડાણ 

આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ,'� :��9 
�c�.o -'� �)W�f9� '� 

��.;�.:��9 к=9,* ^l l�g�=.,��:� અ���9� ��l.� 5	�-2017 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� 

��.14/06/2018 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 
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.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “37” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૩૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી ,2ી લેઉઆ પટ�લ ક�યા ક�ળવણી મડંળ �Tટ ગ_ડલ સચંાyલત 2ીમિત ઉ�બેન 

લવ�ભાઈ ધ�ુક મ`હલા કોલેજ તરફથી  ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે વધારા�ુ ંજોડાણ 

માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં અહ�વાલ પર િવચારણા 

કરવા બાબત.      

        

 જોડાણની િવગત : 

��R�j� 
�c�ш�х�  :- (�����(	) *=��R)  

 `�િતય વષ�- બી.કોમ.(વૈક¡dપક) 

   yબઝનસ ઇકોનોમીfસ,ફાઈના�સીઅલ એકાઉ�ટXગ,કંપની લો,yબઝનેસ   એડિમનીT��શન, 

   તથા કોર અને એલાઇડમા ંઇ�ટર )ી�યોરશીપ,માક�`ટ+ગ,કો���ટુર એ�લીક�શન એ�ડ 

આઈ.ટ�.,એસ.એસ.પી.,મેથેમેટ�fસ 

   અને બી.આર.એફ.તથા ઈલેfટ�વ-૧,એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાઈના�સ,yબઝનેસ 

મેનેજમે�ટ(પસ�નલ મેનેજમે�ટ)કો��ટુરસાય�સ,તથા બ�કXગ. 
        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ નો અહ�વાલ 

તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ ના ં રોજ અmે મળેલ છે. વધારા�ુ ં જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.      

  ૨ આચાય�  ની િનમ�કૂ થયેલ નથી.    

  ૩  સTંથા પાસે જમીન �Tટ ના નામ પર છે.   

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૮.૦૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે. 
        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� 2ી લેઉઆ પટ�લ ક�યા ક�ળવણી મડંળ �Tટ ગ_ડલ 

સચંાyલત 2ીમિત ઉ�બેન લવ�ભાઈ ધ�ુક મ`હલા કોલેજ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક 

તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક 

વષ��ુ ંવધારા�ુ ંજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
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            આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'� ,'� 9,N- :��9 к��� к�S�R� �)�S �Q� 

+��9 �)W�f9� '��
� NiP,� 9�i��y ��	к �@�9� к=9,* ��l.�  5	� 2016 .� 

N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, �����(	) *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� 

N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� 

Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, 

�)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, �����(	) *=��R 

��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “38” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

   

૧૪ (૩૧) 

જોડાણ 

સચંાલક2ી,2ી `n�ના એu�કુ�શન ફાઉ�ડ�શન �Tટ.2ી દયામન કોલેજ ઓફ સાય�સ તરફથી  

]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે નrુ ંજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક 

તપાસ સિમિતની િન�fુત કરવામા ં આવેલ અને Tથાિનક તપાસ સિમિતના અહ�વાલ પર 

cકુાયેલ તા.૧૧-૦૭-૧૬ ની ન_ધ પર મળેલ આદ�શા�ુશંાર નવા બી.એસસી.ના અZયાસnમ 

નામ]ૂંર કરવાનો પm કોલેજને અક�ડ�િમક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની બહાલીની અપે5ાએ 

પાઠવેલ છે.S માન.1ુલપિત2ી ના કાય� ને બહાલી ની ન_ધ લેવા બાબત. 

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે,માન.1ુલપિત2ી ના ંઉપ�ુ�fત કાય�ની ન_ધ લેવામા ંઆવી. 
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  -.� /�������) -�, 0, к� ���.8	9:
�'� ��) N:�	�O� к����� ��� 9,����) 

-��. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “39” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૫૬) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી િવવેક િવ�ા �Tટ સચંાyલત, એમ. ડ�. સીતાપરા કોમસ� કોલેજ , અમર�લી 

તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં

Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- ��fRj�  
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

  બી.કોમ. ( વૈક¡dપક)  એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાઇના�સ , કો�zટુર સાય�સ    

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૬ નો 

અહ�વાલ તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.   

  2 આચાય� ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૮.૪૦  ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી િવવેક િવધા �Tટ સચંાyલત, એમ. ડ�. 

સીતાપરા કોમસ� કોલેજ, અમર�લી તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક 

તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક 

વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો. 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� 
��,к 
�c� �Q� �)W�f9�, ;�. ��. 

����:�� к=��� к=9,*,અ���9� ��l.� 5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	  *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к 

�D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “40” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૫૭) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ીમિત મોતીબેન Mદવ� માલાણી એu�કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, 

મ`હલા કોલેજ, ખામટા તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે વધારા�ુ ંજોડાણ માટ� આવેલ 

અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- ��fRj�  
�c�ш�х�  - ( �����(	)  *=��R) 

 qતૃીય વષ�  બી.કોમ. ( વૈક¡dપક)   ઈલેfટ�વ  એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાઇના�સ , yબઝનેસ  

                 મેનેજમે�ટ ( પસ�નલ મેનેજમે�ટ)   

                                            કો�zટુર સાય�સ  તથા બે��ક¤ગ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૬નો 

અહ�વાલ તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ અmે મળેલ છે. વધારા�ુ ં  જોડાણ 

આપવા ભલામણ કર�લ છે.   

  2 આચાય� , �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ. ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૮ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  
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  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� 2ીમિત મોતીબેન Mદવ� માળાની એu�કુ�શન એ�ડ 

ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, મહ�લા કોલેજ, ખામટા તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ ની જોડાણ અર� 

અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં

દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ 

bધુી એક વષ��ુ ંવધારા�ુ ંજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '��
� �=��P,� ]H�i ��9�R� 

;j�	к�ш� ;�� W,����P9 �Q� �)W�f9�, �@�9� к=9,*, х���� ��l.� 5	� 2016 .� 

N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, �����(	) *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� 

N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� 

Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, 

�)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, �����(	) *=��R 

��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “41” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૫૮) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત -2ી �યામ� 1ૃ�ણા વમા� 

બી.એડ.કોલેજ,રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ 

અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

  બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧ Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૫ નો 

અહ�વાલ તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  ૩ સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૨૨.૨૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન 

�Tટ સચંાyલત- 2ી �યામ� 1ૃ�ણા વમા� બી.એડ. કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ��Q��� �=��9 ;�� ;j�	к�ш� �Q� 

�)W�f9� -'� ����i 8s�R� ���� P�.;�.к=9,*,��*к=� ��l.� 5	� 2015 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .�  
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��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���. 
  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “42” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૫૯) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી આર.પી.પટ�લ �Tટ-cુબંઈ સચંાyલત 2ી આર.પી.ભાલોડ�યા કોલેજ, રાજકોટ 

તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� 

તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ંચા� ુજોડાણ 

એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.     

        

 *=��R�� 
�+� : 

- ��R�*� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.કોમ.(વૈકdપીક)     એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાયના�સ,Tટ�ટ�Tટ�fસ,કો���ટુર સાય�સ,yબઝનેસ 

મેનેજમે�ટ  

- fPg�,� �,�,*�,�� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.બી.એ.પદવીના અZયાસnમો  

- 
�e�� 
�c�ш�х�  :- (W�d	 *=��R)  

  બી.સી.એ.પદવીના અZયાસnમો  

  પી.�.ડ�.સી.એ.ના અZયાસnમો   

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૫ નો 

અહ�વાલ તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  2 આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 
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  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે.તથા લ_ગ લીઝ પર 
છે.તેમ દશા�વેલ છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૪.૩૮ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.      

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી આર.પી.પટ�લ �Tટ cુબંઈ સચંાyલત 2ી 

આર.પી.ભાલોડ�યા કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક 

તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક 

વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� -�.:�.:��9 �Q� G	)Py �)W�f9� '� 

-�.:�.��9=���� к=9,*, ��*к=� ��l.� 5	� 2015 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� 

અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� 

ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= 

N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� ��.14/06/2016 F	�� ;к 

�D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “43” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૬૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી,ગીતાજંલી ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત,ગીતાજંલી કોલેજ ઓફ કો��ટુર સાય�સ એ�ડ 

કોમસ� (બીબીએ), રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી 

જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� 

૨૦૧૬-૧૭�ુ ં ચા� ુ જોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય 

સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- ��R�*� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.કોમ.(વૈકdપીક)     કો���ટુર સાય�સ,એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાયના�સ 

- fPg�,� �,�,*�,�� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.બી.એ.પદવીના અZયાસnમો  

- 
�e�� 
�c�ш�х�  :- (W�d	 *=��R) 

  બી.સી.એ.પદવીના અZયાસnમો  

  પી.�.ડ�.સી.એ.ના અZયાસnમો      

  બી.એસસી.(આઈ.ટ�.)પદવીના અZયાસnમ 

        

 ��� :- 1  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૫નો 

અહ�વાલ તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  � આચાય�,�થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  3  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન ૩૦ વષ�ના ં ભાડા કરાર પર છે.ભાડા કરાર 
સામેલ છે. 

  4 િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૬.૨૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  5 કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, ગીતાજંલી ચેર�ટ�બલ �Tટ સચંાyલત, 

ગીતાજંલી કોલેજ ઓફ કો���ટુર સાય�સ એ�ડ કોમસ� (બી.બી.એ), રાજકોટ તરફથી ]ુન 

૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ 

ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
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             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, +���)*9� W,����P9 �Q� �)W�f9�, 

+���)*9� к=9,* ^l к=���	�� ����� ;�� к=��� (P�.P�.;), ��*к=� ��l.� 5	� 

2015 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к 

к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� 

ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 


����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R 

��.15/06/2015 .� ��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “44” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૧) 

જોડાણ 

આચાય�2ી,2ી બી.એ. ડાગંર હોિમયોપેિથક મેડ�કલ કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને 

૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક 

તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ંચા� ુજોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને 

િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.    

        

 *=��R�� 
�+� : 

- �=
��=:,
.к 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.એચ.એમ.એસ. પદવીના અZયાસnમ.   
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 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૩/૦૭/૨૦૧૫ નો અહ�વાલ 

તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ છે. 

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૯.૪૬ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી બી.એ. ડાગંર હોિમયોપેિથક મેડ�કલ 

કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો 

અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં

િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� P�.;. ��)+� �=
��=:,
.к �,��к9 

к=9,*, ��*к=� ��l.� 5	� 2015 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� 

અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; 

�p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� 

��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 


�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� ��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� 

��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 
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 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “45” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૨) 

જોડાણ 

આચાય�2ી,સકંdપ સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત-હ`રભાઈ નરભેશકંર Nfુલ 

બી.એડ. કોલેજ,રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી 

જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� 

૨૦૧૬-૧૭�ુ ં ચા� ુ જોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય 

સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.    

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
шYR 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.એડ.પદવીના અZયાસnમ  

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૫ નો 

અહ�વાલ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  2 આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના ંનામ પર છે. 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૬.૩૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

    

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, સકંdપ સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન �Tટ 

સચંાyલત-હ`રભાઈ નરભેશકંર Nકુલ બી.એડ.કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ 

અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની 

િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, �)кL: �=��9 ;�� ;j�	к�ш� �Q� 

�)W�f9�-�@���y ���,ш)к� �	к9 P�.;�.к=9,*, ��*к=� ��l.� 5	� 2015 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “46” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૩) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી કોડ�નાર નગરપાyલકા સચંાyલત કોડ�નાર આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ,કોડ�નાર 

તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� 

તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ંચા� ુજોડાણ 

એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
�e�� 
�c�ш�х�  :- (W�d	 *=��R)  

  બી.એ. (c�ુય/ગૌણ)  a�ે�,�જુરાતી,`હ�દ�,સTં1ૃત,સમાજશા� 

              (ગૌણ)  મનોિવ�ાન,અથ�શા�  

- ��R�*� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.કોમ.(વૈકdપીક)     એકાઉ�ટXગ એ�ડ ફાયના�સ,કો���ટુર સાય�સ 
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 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૫ નો 

અહ�વાલ તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૫ ના ં જ અmે મળેલ છે.ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે.(કોડ�નાર નગરપાલીકાના ં
)cખુ vારા કબM પાવતી સામેલ છે. 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૬.૦૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી કોડ�નાર નગરપાyલકા સચંાyલત 

કોડ�નાર આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ, કોડ�નાર તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને 

Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક 

વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

            આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� к=����� �+�:�f9к� �)W�f9� 

к=����� -��� ;�� к=��� к=9,*, к=����� ��l.� 5	� 2015 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 
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 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “47” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

   

૧૪ (૬૪) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, Tવ.રિતલાલ વધાસીયા Tમારક �Tટ -ધોરા� સચંાyલત સરTવતી િશ5ણ 

મહાિવ�ાલય (બી.એડ.કોલેજ)-�તૂવડ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની 

િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં

અહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ંચા� ુજોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ 

cજુબ રાuય સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.      

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
шYR 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.એડ.પદવીના અZયાસnમ    

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૫ નો અહ�વાલ 

તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૫  ના રોજ અmે મળેલ છે.ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે. 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૦૬.૦૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

    

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, Tવ.રિતલાલ વઘાસીયા Tમારક �Tટ – 

ધોરા� સચંાyલત સરTવતી િશ5ણ મહાિવધાલય (બી.એડ.કોલેજ)- �તૂવડ તરફથી ]ુન 

૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ 

ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
 

 

                   આથી વ|મુા ં ઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ં પ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા 

ચા� ુ હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ
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ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, Q�.�
�9�9 ������� Q���к �Q� – 

�=��i �)W�f9� ��Q��� 
шYR ���
���9� (P�.;�.к=9,*)- � 6��� ��l.� 5	� 

2015 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к 

к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� 

ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 


����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R 

��.15/06/2015 .� ��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, 

�9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “48” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૫) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી �યવસાયી િવ�ા )િત�ઠાન �Tટ સચંાyલત, ઇ�¦ુભાઇ પાર�ખ T1ુલ ઓફ 

આકeટ�fચર , વાજડ� - વીરડા, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની 

િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ં

અહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ં ચા� ુ જોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની 

ભલામણ cજુબ રાuય સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- -к_��OW� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી. આકeટ�fચર પદવી ના અZયાસnમ.    
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 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૩૦-૦૬-૨૦૧૫ નો 

અહ�વાલ તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૮૩.૩૦૭  ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./ સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી �યવસાયી િવધા )િત�ઠાન �Tટ 

સચંાyલત, ઈ�¦ુભાઈ પાર�ખ T1ુલ ઓફ આ`ક§ટ�કચર, વાજડ�-વીરડા તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

             આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ������� 
��� x
��/�� �Q� 

�)W�f9�, y��	��y :���х Q8	9 ^l -@к���кW�, ��*��-����� ��l.� 5	� 2015 .� 

N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 
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 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “49” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૬) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, bરુ���નગર એu�કુ�શન સોસાયટ� સચંાyલત - 2ી એમ. પી. શાહ કોમસ� કોલેજ, 

bરુ���નગર તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� 

આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� ૨૦૧૬-૧૭�ુ ં

ચા� ુ જોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય સરકાર2ીને 

ભલામણ થયેલ છે. 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.     

        

 *=��R�� 
�+� : 

- fPg�,� �,�,*�,�� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  બી.બી.એ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૧૫-૦૭-૨૦૧૫ નો અહ�વાલ 

તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૫ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ �થંપાલ અને પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૫૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, bરુ���નગર એu�કુ�શન સોસાયટ� સચંાyલત 

– 2ી એમ.પી. શાહ કોમસ� કોલેજ, bરુ���નગર તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ અર� અને 

Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક 

વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

                 આથી વ|મુા ં ઠરાવવામા ં આવે છે ક� કોલેજોમા ં પ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા 

ચા� ુ હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, F	���q�+� ;j�	к�ш� �=����� �)W�f9� 

– '� ;�.:�. ш�� к=��� к=9,*, F	���q�+� ��l.� 5	� 2015 .� N:� Hш���,9 

*=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 

�9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� 

�
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, 

���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “50” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૬૭) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત -2ી �યામ� 1ૃ�ણા વમા� 

બી.એડ. કોલેજ,રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે કાયમી જોડાણ માટ� આવેલ 

અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
шYR 
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R) 

  બી.એડ. પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના mણ સZય2ીઓનો તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૬ નો 

અહ�વાલ તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૨૨.૨૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  
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  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી સરTવતી સો�યલ એ�ડ એu�કુ�શન 

�Tટ સચંાyલત-2ી �યામ� 1ૃ�ણા વમા� બી.એડ. કોલેજ, રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની 

જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત 

જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
 

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ��Q��� �=��9 ;�� ;j�	к�ш� �Q� 

�)W�f9�-'� ����i 8s�R� ���� P�.;�. к=9,*, ��*к=� ��l.� 5	� 2015 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

 

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “51” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૬૮) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, �રુ એu�કુ�શન �Tટ - વડંા સચંાyલત - 2ી �.એમ. yબલખીયા કોલેજ ઓફ 

આટ�સ એ�ડ કોમસ� , વડંા તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ અને ૨૦૧૬-૧૭ થી નીચેની િવગતે કાયમી 

જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ં Tથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર વષ� 

૨૦૧૬-૧૭�ુ ં ચા� ુ જોડાણ એકડ�મીક કાઉ¢�સલ અને િસ�ડ�ક�ટની ભલામણ cજુબ રાuય 

સરકાર2ીને ભલામણ થયેલ છે. 

 

         વષ� ૨૦૧૫-૧૬ના જોડાણની ભલામણ બાક� છે,S અ�વયે Tથાિનક તપાસ સિમિતના 

અહ�વાલ પર િવચારણા કર� ચા� ુજોડાણ આપવા બાબત.       

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
���� 
�c�ш�х� :- (W�d	 *=��R) 

  P�.;.( G	[�/+�R)   EX,i, `	*����, ��=
�e��, @��H�, �)Q8s�   

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના બે સZય2ીઓનો તા.૫/૬-૦૭-૨૦૧૫નો અહ�વાલ 

તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૫ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા ભલામણ 

કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી. 

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામ ૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

    

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, �રુ એu�કુ�શન �Tટ- વડંા સચંાyલત – 2ી 

�.એમ. yબલખીયા કોલેજ ઓફ આટ�સ એ�ડ કોમસ�, વડંા તરફથી ]ુન ૨૦૧૫ ની જોડાણ 

અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની 

િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૫ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ bધુી એક વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી.  

 

                આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
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  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, (	� ;j�	к�ш� �Q�- �)�� �)W�f9� – '� 

i.;�. fP9х��� к=9,* ^l -��� ;�� к=���, �)�� ��l.� 5	� 2015 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2015 .� 

��.14/06/2016 F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “52” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૭૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી હમીરવાળા હરbરુવાળા સાહ�બ એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત, આટ�સ એ�ડ 

કોમસ� કોલેજ, બીલખા  તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ 

અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 જોડાણની િવગત : 


�
���  
�c�ш�х�  - ( W�d	  *=��R)  

  બી.એ. (c�ુય/ગૌણ ) a�ે� , અથ�શા� , મનોિવ�ાન , �જુરાતી, `હ�દ� , સમાજશા� , 

સTં1ૃત   

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૬ નો 

અહ�વાલ તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ આચાય� અને પી.ટ�.આઈ.ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટ� ના નામ પર છે તથા ૧૦ વષ� ના ંભાડા 
કરાર પર છે. 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૫ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  
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  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી હમીરવાળા હરbખુવાળા સાહ�બ 

એu�કુ�શન �Tટ સચંાyલત, આટ�સ એ�ડ કોમસ� કોલેજ, બીલખા ]ુન ૨૦૧૬ ની જોડાણ 

અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની 

િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી 

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ bધુી એક વષ� ની બાક� જોડાણ ફ� ભરવાની શરતે બે વષ��ુ ં ચા� ુ

જોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
 

                આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� ������S� ��F	х��S� ����P 

;j�	к�ш� �Q� �)W�f9�, -��� ;�� к=��� к=9,*, P�9х� 5	� 2016 .� N:� 

Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� 

*R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к 

�:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D 

.�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� 

��.14/06/2018  F	�� P, �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “53” ���к� - ��., ���,9 0,.)  
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૧૪ (૭૧) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી �વન uયોત �Tટ સચંાyલત મ`હલા બી.એડ. (ઇ�ટ��ેટ�ડ) કોલેજ , વાઘેલા 

તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ થી નીચેની િવગતે વધારાના ં જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 *=��R�� 
�+� : 

- 
шYR 
�c�ш�х�  - ( �����(	)  *=��R) 

  ચqથુ� વષ� બી.એડ. (ઇ�ટ��ેટ�ડ) ના ં અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ નો 

અહ�વાલ તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૬ ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુ જોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.  

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૬  ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી �વન uયોત �Tટ સચંાyલત મ`હલા 

બી.એડ. (ઇ�ટ��ેટ�ડ) કોલેજ, વાઘેલા તરફથી ]ુન ૨૦૧૬ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક 

તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ંિવષયો/ અZયાસnમો�ુ ંતા.૧૫/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૭ bધુી એક 

વષ��ુ ંવધારા�ુ ંજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

               આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� i�� j�=� �Q� �)W�f9� �@�9� 

P�.;�. (k���X,���) к=9,*, ���,9� ��l.� 5	� 2016 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 


�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R 

Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; 

G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* 

к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2016 .� ��.14/06/2017  

F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  
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               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “54” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૮૦) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, 2ી Tવામીનારાયણ ફ�ઝ�ોથેરાપી કોલેજ,નાઘેડ� તરફથી ]ુન ૨૦૧૭-૧૮ થી 

૨૦૧૯-૨૦ bધુી (mણ વષ�) નીચેની િવગતે ચા� ુ જોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે 

પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 જોડાણની િવગત : 

- �P�P� 
�c�ш�х�  - ( W�d	 *=��R) 

  બી. ફ�ઝ�ોથેરાપી પદવીના અZયાસnમ  

- ��R�*� 
�c�ш�х� - (W�d	 *=��R) 

  બી.કોમ.પદવીના અZયાસnમ  

- 
�e�� 
�c�ш�х� - (W�d	 *=��R) 

  બી.સી.એ. પદવીના અZયાસnમ  

- 
шYR 
�c�ш�х� - (W�d	 *=��R) 

  બી.એડ.પદવીના અZયાસnમ  

- fPg�,� �,�,*�,�� 
�c�ш�х� -(W�d	 *=��R) 

  બી.બી.એ.પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક સZય2ીઓનો તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૭ નો 

અહ�વાલ તા.૧૯/૦૭/૨૦૧૬  ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.   

  ૨  બી.બી.એ.અZયાસnમમા ંવષ� ૨૦૧૩-૧૪ થી ૨૦૧૬-૧૭ bધુી એનરોલ 
કરાવેલ નથી,વષ� ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૧૯-૨૦ bધુી mણ વષ�ની ચા� ુ
જોડાણની જોડાણ ફ� ભર�લ છે. 

  ૩   સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે . 

  ૪  િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૦૭.૦૦ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  
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  ૫  કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે./સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

        

  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે, ક� આચાય�2ી, 2ી Tવામીનારાયણ ફ�ઝ�ોથેરાપી કોલેજ, 

નાઘેડ� તરફથી ]ુન ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૧૯-૨૦ bધુી (mણ વષ�) ની જોડાણ અર� અને 

Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ંદશા�વેલ 

િવ�ાશાખાના ં િવષયો/ અZયાસnમો�ુ ં તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭-૧૮ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૯-૨૦ 

bધુી mણ વષ��ુ ંચા� ુજોડાણ આપવા િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 

                આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો   

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, '� Q���������R l�g�=.,��:� к=9,*, 

���,�� ��l.� 5	� 2017-18 .� 2019-20 F	�� (ZR �D�) .� N:� Hш���,9 *=��R�� 


�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, ;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R 

Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 *=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; 

G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* 

к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� ��.14/06/2020 

F	�� ZR �D� ���� -:�� ��j� ��к��'� �, �9��R к���.  

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 

l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “55” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૪ (૮૧) 

જોડાણ 

આચાય�2ી, ક�.ક�.શેઠ ફ�ઝ�ોથેરાપી કોલેજ,રાજકોટ તરફથી ]ુન ૨૦૧૭ થી નીચેની િવગતે 

ચા� ુજોડાણ માટ� આવેલ અર� તથા તે પરkવેના ંTથાિનક તપાસ સિમિતના ંઅહ�વાલ પર 

િવચારણા કરવા બાબત.   
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 જોડાણની િવગત : 

- �P�P� 
�c�ш�х�  - ( W�d	 *=��R) 

  બી. ફ�ઝ�ોથેરાપી પદવીના અZયાસnમ 

        

 ન_ધ :- ૧  Tથાિનક તપાસ સિમિતના એક  સZય2ીઓનો તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૭ નો 

અહ�વાલ તા.૧૯/૦૧/૨૦૧૭  ના રોજ અmે મળેલ છે. ચા� ુજોડાણ આપવા 

ભલામણ કર�લ છે.   

  ૨ આચાય�ની િનમ�ુકં થયેલ નથી.  

  ૩  સTંથા પાસે કોલેજની જમીન �Tટના નામ પર છે . 

  ૪ િવ�ાથp દ�ઠ બાધંકામની જ9યા ૦૮.૭૧ ચો.�ટ દશા�વેલ છે.  

  ૫ કોલેજ ફર�યાત bિુવધા ધરાવે છે. / સી.સી.ટ�.વી. ક�મેરા ર�કો`ડ+ગની 

ક�પેસીટ�ના ફ�ટ કર�લ છે.     

    

  આથી ઠરાવવામા ં આવે છે, ક� આચાય�2ી, ક�.ક� શેઠ ફ�ઝ�ોથેરાપી કોલેજ, રાજકોટ 

તરફથી ]ુન ૨૦૧૭ ની જોડાણ અર� અને Tથાિનક તપાસ સિમિતનો અહ�વાલ Tવીકાર� તે 

cજુબ ઉપ�ુ�fત જોડાણની િવગતમા ં દશા�વેલ િવ�ાશાખાના ં િવષયો/અZયાસnમો�ુ ં

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૭ થી તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮ bધુી એક વષ��ુ ં ચા� ુ જોડાણ આપવા 

િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવી. 
 

              આથી વ|મુા ંઠરાવવામા ંઆવે છે ક� કોલેજોમા ંપ`ર5ા દરિમયાન CCTV ક�મેરા ચા� ુ

હોવા અને તેના DVR�ુ ં કનેfશન �િુનવિસટ� હ�ડfવાટ�ર સાથે મોિનટરXગ Gમમા ં હોr ુ

ફર�યાત છે. જો તે )માણે CCTV ક�મેરા ચા� ુન હોય અને મોિનટરXગ Gમમા ંમોિનટરXગ 

થઈ શક� તેમ ન હોય તો કોલેજને G.૫૦,૦૦૦/-નો દંડ કરવો 
 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� -W���'�, к�.к� ш,/ l�g�=.,��:� к=9,*, ��*к=� 

��l.� 5	� 2017 .� N:� Hш���,9 *=��R�� 
�+�, W�d	 *=��R�� અ�i :�m�, 

;к���
�к к�Nn��9�� N:� *R��,9 �9��R Q��к���� અ�, �	����o��; �p� к��9 

*=��R�� ш��= �.� Q.�
�к �:�� �
�
�; G	к�9� ш��=(	) :@�:�9� ��.30-04-

2017 F	����) 
����к���, �)�=D .�� �, ���, к=9,* к�� �= N:�	�O� *=��R�� 
�+�, 

W�d	 *=��R ��.15/06/2017 .� ��.14/06/2018  F	�� ;к �D� ���� -:�� ��j� 

��к��'� �, �9��R к���.  

 

               -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� к=9,*=��) :@�Y� H�
���� CCTV к��,�� W�d	 

�=�� અ�, �,�� DVR(	) к�,Oш� �	
��
��� ���O����� ��., �=
���u+ v���) �=w	 
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l�i��� 0,. *= �, x��R, CCTV к��,�� W�d	 � �=� અ�, �=
���u+ v���) �=
���u+ 

.y шк� �,� � �=� �= к=9,*�, ��	��� v.50,000/-�= H)� к��= અ�, :��Y�к��q 

E+,�� ��@���/+)����� z���, 9k ���.8	9:
�'� �, �t	 H)� к��� ���� ��� -:����) 

-�, 0,. 

        

 (���:- N:�=к� к=9,*�� *=��R અ�i �.� �, :�m�,�= Q.�
�к �:�� �
�
��= 

અ����9 :@�
ш�� “56” ���к� - ��., ���,9 0,.)  

        

૧૫ 

એક�ડિમક 

એક�ડ�િમક કાઉ¢�સલની તા :-૨૩ /૧/૨૦૧૭ની સભાની નીચે cજુબની ભલામણ nમાકં ૪૬ 

પરkવે િવચારણા કરવા બાબત. 

        

  �િુનવસpટ� �ા�ટસ  કમીશન �� ુ`દdહ�ના સેn�ટર�2ીના પmાકં F.14-12/2016 (CPP-

II) Dt. 26.10.2016 ના પm અ�વયે AYUSHની ડ�સી�લીન Tથાપવા aગેના ભારત 

સરકાર2ીના AYUSH મmંાલય ના તા. ૨૪-૬-૨૦૧૬ના પmથી �.ુ�.સી.vારા કરવામા ં

આવેલ િવનતંી cજુબ AYUSH ના 5ેmમા ં  સશંોધન માટ� અને પીએચ.ડ�.ની પદવી 

એનાયત કરવા માટ� જોગવાઈ કરવા ચાર ]ુદ�]ુદ� સTંથાઓની Tથાપના કરવામા ંઆવેલ છે 

અને તેઓ સાથેના સકંલનમા ંરહ� ઉપરોfત પદવી એનાયત કરવાની જોગવાઈ કરવા તથા 

�િુનવસpટ�ની િવિવધ િવધાશાખાઓ પેક� AYUSH DISCIPLINES (િવધાશાખા))વતમાન 

Tટ�3�ટુ - ૧૫૮ મા ં નોધવા aગે િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 આથી િસ��ડક�ટને ભલામણ કરવામા ંઆવે છે ક� ��ુસી �� ુ`દdહ�ના ઉપરોfત પm અ�વયે 

પી.એચ.ડ�. પદવીઓ એનાયત કરવા માટ� �િુનવિસટ�ના Tટ�3�ટુ ૧૫૮મા ં AYUSH 

DISCIPLINESSનો સમાવેશ કરવામા ંઉfત Tટ�3�ટુ નીચે cજુબ bધુારવા સેનેટને ભલામણ 

કરવી.  

  STATUTE 158 (15) Faculty of AYUSH 

     (1)   P.hd. 

 આથી વ|મુા ં િસ��ડક�ટને ભલામણ કરવામા ંઆવે છે ક� ઉપરોfત પદવી એનાયત 

કરવા માટ� જોગવાઈ કરવા ૪ ]ુદ�-]ુદ� સTંથાઓની Tથાપના કરવામા ંઆવેલ હોવાથી તેની 

સાથે સકંલનમા ં રહ� ઉપરોfત પદવી એનાયત કરવા જોગવાઈ કરવી અને તે સબંધેંની 

જોગવાઈઓ જGર હોય kયા ંbધુારવી. 
  

  -.� /�������) -�, 0, к� N:9�� ��+�Hш�к'�^ ���� N:9�� 
���ш�х� 

E�+�� �H�T	) P�P�, �)ш=�� .�� �, અ(	��� к������� к��� :�)r 	 ��� 
���ш�х��� 

�W�� к��� ���. 
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૧૬ 

એક�ડિમક 

એક�ડ�િમક કાઉ¢�સલની તા:-૨૩/૧/૨૦૧૭ની સભાની નીચે cજુબની ભલામણ nમાકં ૭૪ 

(૨.૫)  પરkવે િવચારણા કરવા બાબત. 

        

 ભલામણ nમાકં  -'૭' 

        

 ૨.૫  આથી ઠરાવવામા ંઆવે છે ક�, S િવ�ાથpઓ સને ૨૦૦૯ પહ�લા || LL.B. 

(General)ની ડ��ી મેળવવા માટ� પાm હોય તેઓને આગામી ]ુન-૨૦૧૭મા ં

પાચંમા ંસેમેTટરમા ંઅગાઉના Éટુતા િવષયો પાસ કરવાની શરતે )વેશ મેળવવા 

પાm થશે તેવી જોગવાઈ કરવા કાયદા િવ�ાશાખાને ભલામણ કરવી. 

 આથી વ| ુઠરાવવામા ંઆવે છે ક�, ઉપરોfત )વેશ એક�ડ�િમક કાઉ¢�સલની 

તા:-૨-૭-૨૦૧૬ની સભાના ઠરાવ nમાકં '૨૦૪/૨૦૭' તથા શૈ5yણક વષ� ૨૦૧૬-

૧૭થી અમલમા ં આવેલ ઓ. જન.૧૨ની જોગવાઈઓ�ુ ં પાલન થાય તે ર�તે 

આપવા સલં9ન કાયદા કોલેજોને પ`રપm કરવા િવ�ાશાખાને ભલામણ કરવી. 

        

   આથી એક�ડ�િમક કાઉ¢�સલને ભલામણ કરવામા ં આવે છે ક� અZયાસ 

સિમિતની ઉપરોfત ભલામણ bધુાર�લ BCI Gdસ ૨૦૦૮થી િનયત થયેલા 1ુલ ૩૦ 

િવષયો zરુા થાય તે ર�તે )વેશ આપવાની જોગવાઈ સાથે મ]ુંર કરવી. 

        

   આથી િસ�ડ�ક�ટને ભલામણ કરવામા ં આવે છે ક� િવ�ાશાખાની ઉપરોfત 

ભલામણ મ]ુંર કરવી અને તેવા પર�5ાથpઓની �~ુુtમ વય મયા�દા BCI ~ુdસ 

cજુબ િનયત કરવી. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� :��Y�.o^�� `	{	�� �� ����H� BCI {	L� G	*P 


��� к���. 

        

૧૭ 

એક�ડિમક 

તબીબી િવ�ાશાખાના ડ�ન2ી vારા ર]ુ થયેલ  શૈ5yણક વષ� ૨૦૧૬-૧૭ના ં "`દવાળ� 

વેક�શન" તથા "ઉનાË વેક�શન" ડ�ન2ીની ભલામણ અ�વયે માન. 1ુલપિત2ીએ અિધકાર 

મડંળોની બહાલીની અપે5ાએ મ]ુંર કર�લ હોય માન. 1ુલપિત2ીના ઉકત કાય�ને બહાલી 

આપવા બાબત. 

        

                  First half of Vacation is - 24-10-2016 to 07-11-2016 

                  Common Working day   - 08-11-2016 TUESDAY 
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                  Second half of Vacation  - 08-11-2016 to 23-11-2016   

                  First half of Vacation is - 18-04-2017 to 17-05-2017 

                  Common Working day   - 18-05-2017 THURSDAY 

                 Second half of Vacation           - 19-05-2017 to 17-06-2017 

        

 (ન_ધ :- સm �યવTથા પ`રપmાક એક�/તબીબી/૯૪૪/૨૦૧૬ તા.૨૨-૯-૨૦૧૬ થી 

પ`રપmીત કરવામા ંઆવેલ છે.) 

        

  (એક�ડ�િમક કાઉ¢�સલ તા.૨૩-૧-૨૦૧૭ ઠરાવ nમાકં '૪૭') 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ���.8	9:
�'��� N:�	�O� к����, P��9� -:��. 

        

૧૮ 

`હસાબ 

તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૭ ના ંરોજ મળેલ ફાઇના�સ સિમિતની ભલામણો અન ેકાય�વાહ� ન_ધ મ]ુંર 

કરવા બાબત. 
        

  -.� /�������) -�, 0, к� l�y���� �
�
��� ��.23/01/2017�� ����� 

�9��R= �)56� к��� 
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૧૯ 

મહ�કમ-અ 

ડૉ.બી.એલ.શમા�, )ોફ�સર અને હ�ડ Ìમુન રાઈ\સ એ�ડ ઇનટરનેશનલ Ìમુીનીટ�ર�યન લો  

અ�Tુનાતક ભવનની પં̀ ડત `દનદયાળ ઉપાhયાય શેખાવટ� �િુનવસpટ�, સીકર, રાજTથાન 

ખાતે 1ુલપિત પદ� િનમ�ુકં થતા તેઓ�ુ ં તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ bધુી 

તેમને અmેની �િુનવસpટ� સેવાની વય િનrિૃt bધુી�ુ ં લીયન મ]ુંર કયા�ના ં

માન.1ુલપિત2ીના કાય�ને બહાલી આપવા aગે. 
        

 (��� : (1) ડૉ.બી.એલ.શમા� અmેની �િુનવસpટ�ના ં કાયા�લય આદ�શ nમાકં એTટા/એ/ 

૧૦૯૧/ ૨૦૧૩ તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૩ cજુબ તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૩ થી 

તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ bધુી એટલે ક� તેમની અmેની �િુનવસpટ�ની સેવાની 

વય િનrિૃt bધુી લીયન પર ફરજ cfુત થઇ સર�Mુ �િુનવસpટ�, 

aબીકાzરુ છતીસગઢ ખાતે 1ુલપિત તર�ક� ફરજ બMવતા ંહતા. ડૉ.શમા�� ુ ં
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લીયન તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ bધુી મ]ુંર થયેલ હq ુ ં

  (2) ડૉ.શમા� સર�Mુ �િુનવસpટ� aબીકાzરુના ં 1ુલપિત પદ�થી 

તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૭ ના ં રોજ કાયા�લય સમય બાદ ફરજ cfુત થઇ 

તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ના ં રોજ (તા.૧૯/૦૨/૨૦૧૭ ના ં રિવવારની રMના ં

લાભ સાથે) તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ના ં રોજ કાયા�લય સમય પહ�લા ં તેઓની 

)ોફ�સર, Ìમુન રાઈ\સ અને  Ìમુીનીટ�ર�યન લો  અ�Tુનાતક ભવનની 

જ9યા પર હાજર થયા હતા. 

  (3) ડૉ.શમા�એ તેમના તા.૨૦/૦૨/૨૦૧૭ ના ં પmમા ં દશા��યા cજુબ તેઓની 

રાજભવન જયzરુ, રાજTથાનના ં ઓડ�ર ન.ં F.43(1)RB/2012/827 

તા.૦૧/૦૨/૨૦૧૭ cજુબ પં̀ ડત `દનદયાળ ઉપાhયાય શેખાવટ� 

�િુનવસpટ� સીકર, રાજTથાન ખાતે તેઓ જોડાય તે તાર�ખથી mણ વષ� 

માટ� 1ુલપિત પદ� િનમ�ુકં થઇ હોય સદર જ9યા પર તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ 

થી તેઓને હાજર થવા�ુ ંહોય તેઓને લીયન મ]ુંર કરવા ર]ુઆત કર�લ. 

  (૪) ડૉ.શમા�એ તેમની )ોફ�સર Ìમુન રાઈ\સ એ�ડ ઇનટરનેશનલ 

Ìમુીનીટ�ર�યન લો  અ�Tુનાતક ભવનની જ9યા પર તેમની વય િનÍિુt 

તાર�ખ થી  નવી  િનમ�ુકં �િુનવસpટ� આપી શક� તેવી ર�તે ભરતી )`nયા 

હાથ ધરવામા ંઆવે તો વાધંો નથી તેમ બાહં�ધર� આપેલ છે. તે hયાને લઇ 

માન.1ુલપિત2ીએ તેઓ�ુ ં તેમની અmેની )ોફ�સર Ìમુન રાઈ\સ એ�ડ 

ઇનટરનેશનલ Ìમુીનીટ�ર�યન લો અ�Tુનાતક ભવનની જ9યા પર�ુ ં

તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૭ bધુી�ુ ં લીયન મ]ુંર કયા�ના ં

કાય�ને બહાલી આપવાની રહ� છે.) 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� N:�	�O� к����, P��9� 

-:��. 

        

૨૦ 

મહ�કમ-અ 

ઈિતહાસ અ�Tુનાતક ભવનમા ંઆસીTટ�ટ )ોફ�સર તર�ક� ફરજ બMવતા 2ી સાખંટ �તેશ 

1ુમાર એભાભાઇને તા.૦૮/૦૨/૧૭ના ં રોજ કાયા�લય સમય બાદ ÎÏા કયા� aગેના ં

માન.1ુલપિત2ીના ંકાય�ને બહાલી આપવા aગે. 
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 ��� :  ઈિતહાસ અ�Tુનાતક ભવનની આસીTટ�ટ )ોફ�સર (એસ.સી.)ની જ9યા માટ�ના 

ઈ�ટર�� ુવખતે પસદંગી સિમિત vારા પસદંગી )`nયા દર�યાન ઓડeન�સ ૨૦૫ 

cજુબ �િુનવિસટ� vારા િનયત માકÐગ Tક�મ cજુબ શૈ5yણક લાયકાતના િનયત 

થયેલ ધોરણો અ�સુાર મળવા પાm �ણુ કરતા 2ી સાખંટને શરતlકૂથી  વ| ુ

�ણુ cકુવામા ંઆવેલ S hયાને લેતા 2ી સાખંટની ઈિતહાસ અ�Tુનાતક ભવનની  

આસીTટ�ટ )ોફ�સરની જ9યા પરની િનમ�ુકં રદ કરવામા ંઆવેલ તથા તેઓને 

એક માસનો નોટ�સ પે આપી તા.૦૮/૦૨/૧૭ના ંરોજ કાયા�લય સમય બાદ ÎÏા 

કયા�ના ંમાન.1ુલપિત2ીના ંકાય�ને બહાલી આપવાની રહ� છે. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� ������ 8	9:
�'��� N:�	�O� к����, P��9� 

-:��. 

        

૨૧ 

`હસાબ 

ફાઇના�સ સિમિતની તા. ૧૪/૦૨/૨૦૧૭ને મગંળવારના ં રોજ મળેલ સભાની કાય�વાહ�ની 

ન_ધ મ]ુંર કરવા બાબત તેમજ સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય, અ�Tુનાતક ભાવનો, 

�થંપાલ, આરો9ય ક��� વગેર�ના નાણાક�ય વષ� ૨૦૧૬-૧૭ ના ંzનુઃ િનિમત aદાજો તથા 

વષ� ૨૦૧૭-૧૮ ના ં વષ�નો aદાજપm તથા સૌરા�� �િુનવિસટ�નો વષ� ૨૦૧૫-૧૬ નો 

વાિષક `હસાબ મ]ુંર કરવા િવચારણા કરવા બાબત. 
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૨૨ 

મહ�કમ-અ 

િનયામક2ી, અ�bુyૂચત Mિત કdયાણ, �જુરાત રાuય, ગાધંીનગરના ંતા.૦૫/૦૧/૨૦૧૭ ના ં

ઠરાવ nમાકં અMકગ-૧/૧/૨૦૧૬-૧૭/૧૯ થી ૩૧ ની ન_ધ લેવા બાબત. 
        

 ( ��� : 

-    

 

િનયામક2ી, અ�bુyૂચત Mિત કdયાણ િવભાગ vારા તેમના તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૭ના 

ઠરાવથી રાuયની પાચં �િુનવસpટ�ઓમા ંÒબેડકર ચેર aતગ�ત વષ� ૨૦૧૬-૧૭ 

માટ� 1ુલ ૧૭૫.૦૦ લાખની વહ�વટ� મ]ુંર� આપવામા ં આવેલ છે S અ�વયે 

સૌરા�� �િુનવસpટ�ને G.૩૫.૦૦ લાખની �ા�ટ મ]ુંર થયેલ છે. ઉપ�ુ�fત ઠરાવ 

અ�સુાર નીચે cજુબની જ9યાઓ મ]ુંર કરવામા ંઆવેલ છે. 
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    (૧) )ોફ�સર (�િુનવસpટ�ના ં)ોફ�સર સમક5) 

  (૨) `રસચ� અિધકાર� (�િુનવસpટ� લેfચરર સમક5) 

  (૩) Tટ�નો�ાફર (�ેડ સી) 

  (૪) પÏાવાળા 
   

  -.� /�������) -�, 0, к� 
����к'�, અ(	F 6fW� ]
� кL��R, `	*��� ��j�, 

+�)���+���) ��.05/01/2017 ��) /��� %��)к અ]к+-1/1/2016-17/19 .� 31 �� 

��� 9,����) -�� અ�, �, :�m�, -+S�� ���� к������� к���.  
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૨૩ 

પી.�.ટ�.આર 

સરકાર� કોલેજમા ં અ�Tુનાતક અZયાસnÓમ માટ� મા�યતાફ�/જોડાણ ફ� માફ કરવા માન. 

1ુલપિત2ીના કાય� ને બહાલી આપવા બાબત. 

  ૧. જોડાણ િવભાગ ના પ`રપm ન. જોડાણ  /૨/૩૬૪૧/૨૦૧૬ તા ૨૭-૦૧-૧૬ 

અ�ુશંાર રાuય સરકાર2ીની (સરકાર� કોલેજો) પાસેથી 

નવા/વધારાના/ચા�/ુકાયમી જોડાણ માટ� કોઈ ફ� લેવાની રહ�શે ન`હ. 

સદરFુ ંબાબત િસ�ડ�ક�ટ ની તા ૧૦-૧૨-૨૦૧૫ ની સભાના ઠરાવ ન. – ૨૬ 

vારા િનયત કરવામા ંઆવેલ છે. 

  ૨. સરકાર� કોલેજ , Mમનગર MPTvારા માTટર Õફ ફ�ઝીયોથેરાપી નો 

અZયાસnÓમ શ~ુ કરવા માટ� અર� આવેલ હોય અને કોલેજ MPTvારા પોતે 

સરકાર� કોલેજ હોય જોડાણ િવભાગ ના ઉપરોfત પ`રપm અ�સુાર મા�યતા 

ફ�/ જોડાણ   ફ�/માથંી c¢ુfત આપવા ર]ુઆત કર�લ હોય માન. 1ુલપિત2ી 

એ િસ�ડ�ક�ટ ની બહાલી ની અપે5ા એ ઉપરોકત ઠરાવ /પ`રપm પી�. 

અZયાસnÓમો માટ� મા�ય સÖંયા માટ� પણ લા� ુપાડવા આદ�શ કર�લ છે. 
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૨૪ 

`હસાબ 

ડો. િનદત બારોટ તરફથી G.૧,૦૦,૦૦૦/- �ુ ંદાન આવેલ છે S Tવીકારવા િવચારણા કરવા 

બાબત. 
  

 નોધ : ડો. િનદત બારોટ vારા તેમના પmમા ંજણા�યા અ�ુશંાર તેમના vારા આપવામા ં

આવેલ દાનની cદુત આગામી માચ� માહ�નામા ંzણૂ� થાય છે. તો વાધારાના ૨૦ 

વષ� માટ� લબંાવવા અને તે માટ� �ુ ં વાધારા�ુ ં Gિપયા ૧,૦૦,૦૦૦/- દાન 

Tવીકારrુ ંઅને દાનની શરતો યથાવત રાખવી.  
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૨૫ 

`હસાબ 

ચેરમેન2ી, એ�ો સવpસ સે�ટર, કોડ�નાર તરફ થી Gિપયા.૧,૦૦,૦૦૦/-�ુ ંદાન આવેલ છે. 

S Tવીકારવા િવચારણા બાબત. 

        

 નોધ : ચેરમેન2ી, એ�ો સવpસ સે�ટર, કોડ�નાર vારા તેમના પmમા ંજણા�યા અ�ુશંાર 

તેમના vારા આપવામા ંઆવેલ દાનની cદુત આગામી માચ� માહ�નામા ંzણૂ� થાય 

છે. તો વાધારાના ૨૦ વષ� માટ� લબંાવવા અને તે માટ� �ુ ં વાધારા�ુ ં Gિપયા 

૧,૦૦,૦૦૦/- દાન Tવીકારrુ ંઅને દાનની શરતો યથાવત રાખવી. 

        

  -.� /�������) -�, 0, к� W,��,�'�, ;X= ��o� �,���, к=����� ��l .� 

-�,9 v.1,00,000/-��) H���= N:��� 
�+�,  Q��к�� к��=. 

        

૨૬ G	O� WW�� 
�W��R� 

        

26 (1) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� 5	�� �.� FIX :+����S� к��W����=�� �
�� 


���	)к�� ����х �S)+ +R����) -�, �, P�P��= ��z��)
�к Q��к�� к�����) -��=.  

        

26 (2)  -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� E�+���� ���� l�кL����) �	
��
��� 

���� +=L� �,�9 ;���� к�����) -�, �, P�P��= ��z��)
�к Q��к�� к�����) -��=.  
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26 (3)  -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� Q.�� CONVENTIONAL CENTER ��) 

A.C. G	к�� E+, 
�W��R� к���.   
  

26 (4) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� EDAC ��) | �] -:����) -�, 0, ; �] U 6�� 

.���� ����х ]���������) Hш����� ���� 
�W��R� к���.  
  

26 (5) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� :��Y�^��) -:����) -��� ��к������) 


�c�.o; к��9�) x�m�, :��Y� :�� к�� �, Hш������� P�P��= ��z��)
�к Q��к�� 

к�����) -��= અ�, -+��� :��Y�^.� �,�= અ�9 к����= ���ш,. 
  

26 (6) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� ���� W9������) -��� 
�
�� CHAIR 

���� ;к к=�� fPL�u+ P����� અ�, - ���� CHAIR�, ;к* fPL�u+ ��) Q.�� 

-:�� 
�W��R� к���.   
  

26 (7) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� к��:� х��, 20000 .� 25000 9=к= 

��., P,�� шк� �,�� OPEN AIR GROUND P����� ���� F	W� -���, �	
��
��� х��, 

к=��=к�ш� �=9(	) | к�� .�,9 0, �, :�к� P�к� ���r 	) к�� U 6R� к�� Open Air Theatre 

P���w	). 
  

26 (8) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
����� 
�
�� �����+��) -��� 

અz��:O'�^�, |�, �)Q.� TA/DA ¯	к�, �, E+,�� �.�.��� Wк����.  
  

26 (9) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �	
��
��� Q.�� ���� ���= �,�* 

G	[�к����9���) fPL�u+ :� SOLAR :,�9 G	к�� ���� ��z��)
�к 
�R�� к�����) -�, 

0, અ�, �, ���� l�g�P�9��� Wк����.    
  

26 (10) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �D��� шv-���) ENGLISH REMIDIAL/BREEZE 

COURSE �	
��
��� ���� шv к�����) -�, �, ���� ��³�)
�к Q��к�� к�����) -��= 

અ�, �, ���� EX,i ��� અ�, ���'� 
���� 
�c�ш�х� ���� к������� к��� *R��w	). 
  

26 (11) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� y����9 :��Y�^��) MCQ �H к��� �,�*  

к�:9��� 
xf9�� :��Y� ��х�� અ�, 
xf9�� :��Y�(	) �,k��* 50% ��хw	) ;�9, к� 

¶���к :��Y��� `	R 30 �=� �= �, :�к� x�9��� :��Y��� `	R 15 ��х��. NO� 

P�P��= અ�9 �D� 2017-18 .� ���� :��Y�^��) к����= ���ш,.  

 

 -.� �t	��) /�������) -�, 0, к� | અ&���%�= к=y:R ����
�к �)Q.� 

(Council) E�+�� -��� �=� �= �, અ&���%� ���� |-�, к�Nn��9��) 
���= x��R, 

к������� к���. 
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26 (12) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� :��Y� к��q= :� l�* P]��� F	:���yg� �.� 

�,�� -(	�)+�к Q��l�, к=9,* ���� I-CARD U	�� :���� E+,�� P�P��= ��³�)
�к 

Q��к�� к�����) -��=. 
  

26 (13) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� :��Y� REMMUNARTION F	����� E+, - P�P� 

:��Y� l� F	���R� �
�
� ��Y �5	 к���.  
  

26 (14) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� :��Y���) к�� ���� | �, અz��:O'�^�, �,^�� 


x���:�9 | �, ���, l�* ��).� »�� к�� �, ���� ���. 8	9:
�'� к��-¼	–к��  
�W��R� 

к�ш,.  
  

26 (15) 

 

 -.� /�������) -�, 0, к� �,��к9 અ�, :�. i. �,��к9 અ&���%�=�� :��Y��� 

:��Yк=�� F	����9� ������R��� H�=�= :@�:Z к�� અ�9 к��=.  

  

  E���) અz�Y'� �= -��� ���� ���(	) к��к�* U 6R� ]��� к�����) -��	). 

   

ન.ંિસ��ડક�ટ/૧૧૩/૨૦૧૭     

સૌરા�� �િુનવિસટ� કાયા�લય,      

�િુનવિસટ� ક��પસ, �િુનવિસટ� રોડ, 

રાજકોટ-૫  

તા.૧૫/૦૩/૨૦૧૭ 

 

x
�, 

     િસ��ડક�ટના સવx સZય2ીઓ તરફ... 
 

�к9 �����::-- 

   ૧. માન.1ુલપિત2ી/માન.1ુલસyચવ2ીના aગત સyચવ2ી. 

   ૨. એક�ડ�િમક ઓ`ફસર2ી. 

   ૩. પર�5ા િનયામક2ી. 

       

 

 
 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

  


