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ચાલુ જોડાણ મેળા માટે
જોડાણ માટે ની વરતોના રરાલનનો અહેાલ
વંસ્થા/કોરેજન ં નાભ................................................................................................................. ગાભન ં નાભ........................
અનુ.

વરતો

નંબર
૦૧

કોરેજ/વંસ્થાભાં NCTE/યાજમ વયકાયશ્રીનાં ધાયા-ધોયણ પ્રભાણે આચામયશ્રી તથા કામયબાય અનવાય જરૂયી વંખ્મા મજફ ળૈક્ષણણક
ભાન્મતા પ્રાપ્ત સ્ટાપની નનભણકં કયલાભાં આલે.

૦૨

યનનલનવિટી તથા NCTE નનમભ મજફ મોગ્મ રામકાત ધયાલતા આચામય,ગ્રંથાર અને ી.ટી.આઈ ની નનભણકં કયલાભાં આલે.

૦૩

કોરેજના પ્રલતયભાન નલધાળાખાના મખ્મ નલમ દીઠ રૂ.૧૫૦૦/- ના તથા ગૌણ નલમ દીઠ રૂ.૧૦૦૦/- ના પસ્તકો અને
અનક્રભે રૂ.૫૦૦૦/- અને રૂ.૩૦૦૦/- ના વાભનમકો જોડાણના પ્રત્મેક લય દીઠ લવાલલાભાં આલે.

૦૪

નલધાથી દીઠ આઠ ચો.ફૂટ પ્રભાણે તથા વ્માખ્માન ખંડના ક્ષેત્રપ અનવાય નલધાથી વંખ્મા લગયલાય દાખર કયલાભાં આલે.

૦૫

યાજમ વયકાયશ્રીની જોગલાઈ અનવાય ળૈક્ષણણક અને ણફન ળૈક્ષણણક કભયચાયીઓની કામયબાય, વેટ અ,ગાય, ભો.બથ્,ં પ્રો.પંડ
તેભજ ગ્રેચ્યટીનો અભર કયલાભાં આલે તેભજ તેની અન્મ જોગલાઈઓંન ં મથાથય રયારન કયલાભાં આલે તેલી રેખીત
ફાશેંધયી આલાભાં આલે.

૦૬

યનનલનવિટી તયપથી રેલાતી યીક્ષાઓ ૈકી કોઈણ યીક્ષાન ં અને ચટં ણી અંગેન ં વંચારન કોરેજને વોલાભાં આલળે તો
સચના મજફ યીક્ષાના અને ચટં ણી અંગેના વભગ્ર વંચારનની જલાફદાયી સ્લીકાયલાભાં આલળે તેલી જદી રેખીત ફાંશધ
ે યી
આલાભાં આલે.

૦૭

કોરેજન ં ભકાન, પનનિચય લગેયેનો ઉમોગ યનનલનવિટી યીક્ષાઓ ભાટે કયલા દે લાભાં આલળે અને યીક્ષાન ં વંચારન
નનમભાનવાય સચના મજફ મોગ્મ યીતે થળે તેલી અરગ રેખીત ફાંશધ
ે યી આલાભાં આલે.

૦૮

યનનલનવિટી યીક્ષાઓ દયમ્માન યીક્ષા ગેયયીતી અટકાલલા ભાટે કોરેજભાં ભોકરાલાભાં આલેર ઓબ્ઝલય ટીભનો વ્માક
ગેયયીતીનો અશેલાર શળે તો ઓબ્ઝલયય ટીભનો વંપણય ખચય તે કોરેજે બોગલલાનો યશેળે તેલી રેણખત ફાશેંધયી આલાભાં આલે.

૦૯

કોરેજભાં ચારતા અભ્માવક્રભોભાં પ્રલેળ ભાટે છાત્રારમભાં પ્રલેળ ભાટે તથા ળૈક્ષણણક અને ણફન ળૈક્ષણણક જગ્માઓની નનભણકં
ભાટે યનનલનવિટી અને યાજ્મ વયકાયશ્રી તયપથી અનાભતની જે ટકાલાયીની જોગલાઈ અનસણચત જનજાનત તથા અન્મ છાત
લગય, નલકરાંગ લગેયે કેટેગયી ના ઉભેદલાયો ભાટે કયલાભાં આલી છે તેન ં ચસ્ત ણે ારન કયલાભાં આલે.

૧૦

આ અગાઉના લયના જોડાણ ભાટે મકેરી ળયતો કે જેન ં રયારન કયલાન ં ફાકી યશે છે . તેન ં વંપ ૂણય રયારન કયલાભાં આલે.
(લયલાય અરગ અરગ )

તાલકો........................... જીલ્રો........................

વરતોનું રરાલન કર્ાા અંગે નો અહેાલ

કાર્ાાલર્ની

(વરતોના ક્રમાનુસાર જાબો આા)

નોંધ

નોંધ

૧૧

કોરેજભાં એન.વી.વી.ન ં એક યનનટ ચાલ કયલાભાં આલે. જે યનનલનવિટીની ભંજયી નવલામ ફંધ કયી ળકળે નશી.

૧૨

ય.જી.વી તથા વયકાયશ્રી તયપથી સ્લનનબયય કોરેજો/અભ્માવક્રભ વંફધ
ં ે જે ધોયણો નક્કી થામ તેન ં ણ ારન કયલાની
ફાશેંધયી આલાભાં આલે.

૧૩

યનનલનવિટી દ્વાયા નનયક્ત થમેર ભોનીટયીંગ કનભટી દય લે તભાભ અભ્માવક્રભો ચરાલતી કોરેજોન ં ભોનીટયીંગ કયળે. જેની
ળયતોન ં અચ ૂક ારન કયલાભાં આલે. કોરેજન ં જોડાણ ણ આ ળયતોને આધીન યશેળે. ભોનીટયીંગ કનભટીની પી યનનલનવિટી જે
યકભ નક્કી કયે તેટરી યકભ ળયત યીારનની વભમ ભમાયદા શેરા યનનલનવિટીભાં જભા કયલાભાં આલે.

૧૪

યનનલનવિટી નનમત કયે તે અભ્માવક્રભભાં યનનલનવિટી/યાજ્મ વયકાયે નનમત કયે ર પ્રલેળ ધ્ધનત વરશત નનમત પી ના ધોયણો
વાથે જ નલદ્યાથીઓ ને પ્રલેળ આલાભાં આલે.

૧૫

બક્તકનલ નયનવિંશ ભશેતા યનનલનવિટી ના એક્ટભાંની શારની તથા લખતો લખત સધાયા થામ તે વરશતની સ્ટેચ્યટવ,
ઓડીનન્વીઝ, રૂલ્વ યે ગ્યરેળનની જોગલાઈઓ તેભજ યનનલનવિટી દ્વાયા અાતી સચના અને યનનલનવિટી રયત્રોન ં ારન
કયલાભાં આલે.

૧૬

કરવણચલશ્રી કોરેજ ાવેથી જે કાંઈ ભારશતી ભાંગે તે ભારશતી નનમત વભમ ભમાયદાભાં પયી ાડલાની ફાશેંધયી આલાભાં આલે.

૧૭

યાજ્મ વયકાયશ્રીના નળક્ષણ નલબાગભાં નીચે મજફ ના ઠયાલોની જોગલાઈઓનો અભર કયલાનો યશેળે. તથા આ અંગે લખતો
લખત ફશાય ડતા સધાયાઓ તથા યાજ્મ વયકાયશ્રીના અન્મ વફંનધત ઠયાલોનો ણ અભર કયલાનો યશેળે.
૧- મજન-૧૦૨૦૦૧-(૨૮)-ખ-૧, તા.૨૧-૧૨-૨૦૦૧
૨- મજન-૧૦૨૦૦૧-(૨૮)-ખ.૧, તા.૦૬-૦૭-૨૦૦૨
૩- મજન-૧૦૨૦૦૩-(૨૮૦)-ખ.૧, તા.૧૧-૦૩-૨૦૦૩

૧૮

ફી.વી.એ./ફી.એવવી.(આઈ.ટી.) ના અભ્માવક્રભ ભાટે જરૂયી ઇન્પાસ્રકચય, કોમ્યટયવય, નલદ્યાથી પ્રલેળ વંખ્મા ભમાયદા તથા જરૂયી
ધોયણો જાલલાભાં આલે તથા અન્મ અભ્માવક્રભો ભાટે જરૂયી લધાયાના કોમ્યટયવય લવાલલાભાં આલે.

૧૯

UGC-૨૦૦૯ નાં નનમભોનવાય તભાભ જોગલાઇઓન ં ારન કયલાભાં આલેર છે .

૨૦

LIC દ્વાયા જણાલલાભાં આલેર ળયતોની પ ૂતયતા કયી આ વાથે વાભેર યાખેર છે .

