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ચા  ુજોડાણ મેળવવા માટ 

જોડાણ માટની શરતોના પ રપાલનનો અહવાલ 

સં થા /કોલેજ ુ ંનામ.................................................................................................................   ગામ ુ ંનામ    ........................તા કુો ...........................લો........................  
 
અ .ુ 

નબંર  

શરતો શરતો ુ ંપ રપાલન કયા ગેનો અહવાલ 

)શરતોના મા સુાર જવાબો આપવા(  

કાયાલયની 

ન ધ 

ન ધ 

૦૧ કોલેજ /સસં ◌્થામા ંNCTE/રાજય સરકાર ીના ંધારા  -ધોરણ  માણે આચાય ી તથા કાયભાર અ સુાર જ ર  સં યા જુબ 

શૈ ણક મા યતા ા ત ટાફની િનમ ુકં કરવામા ંઆવે. 

   

૦૨ િુનવિસટ  તથા NCTE િનયમ જુબ યો ય લાયકાત ધરાવતા આચાય ,થંપાલ અને પી.ટ.આઈ ની િનમ ુકં કરવામા ંઆવે  .     

૦૩ કોલેજના વતમાન િવધાશાખાના ુ ય િવષય દ ઠ .૧૫૦૦ / - ના તથા ગૌણ િવષય દ ઠ .૧૦૦૦/- ના ુ તકો અને 

અ ુ મે .૫૦૦૦/- અને .૩૦૦૦/- ના સામિયકો જોડાણના યેક વષ દ ઠ વસાવવામા ંઆવ.ે 

   

૦૪ િવધાથ  દ ઠ આઠ ચો .ટ માણે તથા યા યાન ખડંના ે ફળ અ સુાર િવધાથ  સં યા વગવાર દાખલ કરવામા ંઆવે .     

૦૫ રાજય સરકાર ીની જોગવાઈ અ સુાર શૈ ણક અને બન શૈ ણક કમચાર ઓની  કાયભાર , સેટ અપ ,પગાર ,મો.ભ ું, ો .ફંડ 

તેમજ ે ટુ નો અમલ કરવામા ંઆવે તેમજ તેની અ ય જોગવાઈ ુ ંયથાથ પ રપાલન કરવામા ંઆવે તેવી લેખીત 

બાહધર  આપવામા ંઆવે  .  

   

૦૬ િુનવિસટ  તરફથી લેવાતી પર ાઓ પૈક  કોઈપણ પર ા ુ ંઅને ુટંણી ગે ુ ંસચંાલન કોલેજને સોપવામા ંઆવશે તો 

ચુના જુબ પર ાના અને ુટંણી ગેના સમ  સચંાલનની જવાબદાર  વીકારવામા ંઆવશે તેવી ુદ  લેખીત બાહંધર  

આપવામા ંઆવે. 

   

૦૭ કોલેજ ુ ંમકાન , ફિનચર વગેરનો ઉપયોગ િુનવિસટ  પર ાઓ માટ કરવા દવામા ંઆવશે અને પર ા ુ ંસચંાલન 

િનયમા સુાર ચુના જુબ યો ય ર તે થશે તેવી અલગ લેખીત બાહંધર  આપવામા ંઆવે . 

   

૦૮ િુનવિસટ  પર ાઓ દર યાન પર ા ગેરર તી અટકાવવા માટ કોલેજમા ંમોકલાવામા ંઆવેલ ઓ ઝવર ટ મનો યાપક 

ગેરર તીનો અહવાલ હશે તો ઓ ઝવર ટ મનો સં ણુ ખચ તે કોલે  ભોગવવાનો રહશે તેવી લે ખત બાહધર  આપવામા ંઆવે .

  

   

૦૯ કોલેજમા ંચાલતા અ યાસ મોમા ં વેશ માટ છા ાલયમા ં વેશ માટ તથા શૈ ણક અને બન શૈ ણક જ યાઓની િનમ ુકં 

માટ િુનવિસટ  અને રા ય સરકાર ી તરફથી અનામતની  ટકાવાર ની જોગવાઈ અ ુ ુચત જન િત તથા અ ય પછાત 

વગ  ,િવકલાગં વગેર કટગર  ના ઉમેદવારો માટ કરવામા ંઆવી છે તે ુ ં ુ ત પણે પાલન કરવામા ંઆવે  . 

   



૧૦ આ અગાઉના વષના જોડાણ માટ કુલી શરતો ક ુ ંપ રપાલન કરવા ુ ંબાક  રહ છે  .તે ુ ંસં ણૂ પ રપાલન કરવામા ંઆવે .

)વષવાર અલગ અલગ (  

   

૧૧ કોલેજમા ંએન .સી.સી.ુ ંએક િુનટ ચા  ુકરવામા ંઆવે . િુનવિસટ ની મં ુર  િસવાય બધં કર  શકશે  નહ .    

૧૨ ુ ..સી તથા સરકાર ી તરફથી વિનભર કોલેજો/અ યાસ મ સબંધેં  ધોરણો ન  થાય તે ુ ંપણ પાલન કરવાની 

બાહધર  આપવામા ંઆવે.  

   

૧૩ િુનવિસટ  ારા િન ુ ત થયેલ મોનીટર ગ કિમટ  દર વષ તમામ અ યાસ મો ચલાવતી કોલેજો ુ ંમોનીટર ગ કરશે  .ની 

શરતો ુ ંઅ કૂ પાલન કરવામા ંઆવે .કોલેજ ુ ંજોડાણ પણ આ શરતોને આધીન રહશે .મોનીટર ગ કિમટ ની ફ િુનવિસટ   

રકમ ન  કર તેટલી રકમ શરત પર પાલનની સમય મયાદા પહલા િુનવિસટ મા ંજમા કરવામા ંઆવે  .  

   

૧૪ િુનવિસટ  િનયત કર તે અ યાસ મમા ં િુનવિસટ /રા ય સરકાર િનયત કરલ વેશ પ ધિત સ હત િનયત ફ  ના ધોરણો 

સાથે જ િવ ાથ ઓ ને વેશ આપવામા ંઆવે .  

   

૧૫ ભ તકિવ નરિસહ મહતા િુનવિસટ  ના એ ટમાનંી હાલની તથા વખતો વખત ધુારા થાય તે સ હતની ટ ટુસ ,

ઓડ ન સીઝ,  સ ર લેુશનની જોગવાઈઓ તેમજ િુનવિસટ  ારા અપાતી ચુના અને િુનવિસટ  પ રપ ો ુ ંપાલન 

કરવામા ંઆવે .     

   

૧૬ ુલસ ચવ ી કોલેજ પાસેથી  કાઈં મા હતી માગેં તે મા હતી િનયત સમય મયાદામા ં રુ  પાડવાની બાહધર  આપવામા ંઆવે.    

૧૭ રા ય સરકાર ીના િશ ણ િવભાગમા ંનીચે જુબ ના ઠરાવોની જોગવાઈઓનો અમલ કરવાનો રહશે  .તથા આ ગે વખતો 

વખત બહાર પડતા ધુારાઓ તથા રા ય સરકાર ીના અ ય સબિંધત ઠરાવોનો પણ અમલ કરવાનો રહશે.  

૧ - યજન-૧૦૨૦૦૧-) ૨૮ (-ખ-૧ ,તા.૨૧ -૧૨-૨૦૦૧  

૨ - યજન-૧૦૨૦૦૧-)૨૮(-ખ.૧ ,તા.૦૬-૦૭-૨૦૦૨  

૩ - યજન-૧૦૨૦૦૩-)૨૮૦(-ખ.૧ ,તા.૧૧ -૦૩-૨૦૦૩  

   

૧૮ બી .સી.એ/.બી.એસસી).આઈ.ટ (.ના અ યાસ મ માટ જ ર  ઇ ફા કચર  ,કો ટુરસ ,િવ ાથ  વેશ સં યા મયાદા તથા જ ર  

ધોરણો ળવવામા ંઆવે તથા અ ય અ યાસ મો માટ જ ર  વધારાના કો ટુરસ વસાવવામા ંઆવે. 

   

૧૯ UGC-૨૦૦૯ ના ંિનયમો સુાર તમામ જોગવાઇઓ ુ ંપાલન કરવામા ંઆવેલ છે.    

૨૦ LIC ારા જણાવવામા ંઆવેલ શરતોની તૂતા કર  આ સાથે સામેલ રાખેલ છે.     

 

 
 
 
 
 
 



કોલેજ ુ ંનામ કોલેજ કોડ ચાલતા િવષયો આચાય ી ુ ંનામ મોબાઇલ ન ં લે ડલાઇન ન ં

      

 


