ી ગોિવંદ ગુ યુિનવિસટી
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રા ય સરકાર ી વારા કોલેજના જોડાણ માટેની માગદ શકા તથા
જોડાણ માટેના જ રી દ તાવેજોનું લી ટ
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
૧૧.
૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.
૧૮.
૧૯.
૨૦.
૨૧.
૨૨.
૨૩.
૨૪.
૨૫.

પોતાનું વતં મકાન ન ધરાવનાર કોલેજે પાંચ વષમાં પોતાનું મકાન બનાવી દેવાનું રહેશ.ે આ માટે સંચાલક મંડળે
યુિનવ સટીમાં િપયા બાર લાખની ડીપોઝીટ યુિનવ સટીના કુલસિચવ અને સં થાના સંયુ ત નામે મૂકવાના રહેશ.ે
કોલેજના કમચારીઓના પગાર-ભ થા માટે અનામત ફંડ તરીકે યુિનવ સટીના કુલસિચવ અને સં થાના સંયુ ત નામે
િપયા બે લાખ ડીપોઝીટ તરીકે મૂકવાના રહેશે.
ઉપયુ ત ડીપોઝીટ પૈકી જે હેતુ કે શરતનું સં થા વારા િનયત સમય મયાદામાં પ રપાલન કરવામાં નિહ આવે તો જે તે
હેતુસરની ડીપોઝીટ યુિનવ સટી વારા જ ત કરવામાં આવશે.
જે તે અ યાસ મ માટેનું રા ય સરકાર ીનું "ના વાંધા માણપ " કે 'સૈ ધાંિતક પૂવ મંજૂરી' મેળવવાની જવાબદારી
સંચાલક મંડળની રહેશ.ે
રા ય સરકાર ીની સૈ ધાંિતક પૂવ મંજૂરી િવના સં થા િવ ાથ વેશ આપી શકશે નહી અને છતાં વેશ આપવામાં
આવશે તો તે ગેરકાયદેસર વેશ ગણાશે અને તે માટેની સઘળી જવાબદારી સં થાની રહેશે.
મંડળે શ કરવા ધરેલ િવ ાશાખા દીઠ . ૬,૦૦,૦૦૦/- ની છ વષ માટે યુિનવ સટીના કુલસિચવ ી અને મંડળના
સંયુ ત નામે રા ીયકૃત બકમાં ડીપોઝીટ મૂકવાની રહેશ.ે જે પાકતી મુદતે યાજ સિહત રી યુ કરવાની રહેશે.
સં થાએ પોતાની આ થક સ ધરતા માટે .૨૫,૦૦,૦૦૦/- ની રકમ રોકડમાં બક બેલે સ કે ડીપોઝીટ પે તથા .
૨૫,૦૦,૦૦૦/- ની થાયી/અ કયામતો ટના નામે હોવાના આધારો યુિનવ સટીને રજૂ કરવા.
શરત નં.૭ અ વયે િમલકતો ઋણ મુ ત હોવા બાબતનું માન.ચેરીટી કિમ નરનું માણપ યુિનવ સટીને રજૂ કરવું.
કોલેજ શ કરતા પહેલા મંડળ પાસે .૫,૦૦,૦૦૦/- નું વ કગ ફંડ હોવા અંગન
ે ા આધારો યુિનવ સટીમાં રજૂ કરવા.
ટ ન ધનીનો દાખલો તથા ટ ડીડ (જે માં િશ ણનો હેતુ પ હોવો જોઈએ.)
ટ મંડળના હો ેદારોની િવગત.
ટ માિલકીપણાના જમીનના દ તાવે પુરાવાની નકલ ( ટીની માિલકીપણાની નહી.)
જે િવ ાશાખામાં જે અ યાસ મ શ કરવાનો હોય તે સબબનો પ ઠરાવની નકલ.
જમીનનું શૈ િણક હેતુ માટે ઉપયોગની નકલ (N.A.)
િબ ડ ગના સ મ અિધકારીની સહીવાળા નકશાની માિણત નકલ (ર િચ ઠી િવગેરે સાથે)
કોલેજ િબ ડ ગના મોની ે ફળની સંપૂણ િવગત.
લેબોરેટરીઝ/કો યુટર લેબોરેટરીઝના સાધનોની િવગત.
લાઈ ેરીના સાધનોની તથા પુ તકોની િવગત.
ટના છે લા ણ વષના ઓડીટ રીપોટની નકલો તથા ટના પાનકાડની નકલ.
ટ સંચાિલત અ ય શૈ િણક સં થાઓ ચાલતી હોય તો તેની િવગતો.
અ ય યુિનવ સટી સાથે ટ સંકળાયેલ છે કે કેમ? અને જો હા તો તેવા અ યાસ મ અને યુિનવ સટીની િવગતો તથા તે
અંગન
ે ું (NOC)
બી.એડ્. કોલેજ શ કરવા માટે NCTE ની મંજૂરીનો પ તથા રા ય સરકાર ીનું
'ના -વાંધા
માણપ ' રજૂ કરવુ.ં
એ નીયર ગ/ફામસી કોલેજ શ કરવા માટે AICTE/PCI ની મંજૂરી પ તથા રા ય સરકાર ીનું 'ના -વાંધા
માણપ ' રજૂ કરવુ.ં
ન સગ કોલેજ શ કરવા માટે 'ન સગ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા'ની મંજૂરી પ તથા રા ય સરકાર ીનું 'ના -વાંધા
માણપ ' રજૂ કરવુ.ં
ડે ટલ તથા મેડીકલ કોલેજ શ કરવા માટે 'મેડીકલ કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા'ની મંજૂરી પ તથા સરકાર ીનું 'ના વાંધા માણપ ' રજૂ કરવું.

ી ગોિવંદ ગુ યુિનવિસટી
(ગુજરાત એ ટ નં. ૨૪/૨૦૧૫ ારા થાિપત)
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૨૬.
૨૭.
૨૮.
૨૯.
૩૦.
૩૧.
૩૨.
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હોમીયોપેથીક કોલેજ શ કરવા માટે 'હોમીયોપેથીક કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા'ની મંજૂરી પ તથા સરકાર ીનું 'ના વાંધા માણપ ' રજૂ કરવું.
જોડાણ ફી ઓડ ન સ- _____() મુજબ લેવાના રહેશ.ે
ફઝીયોથેરાપી કોલેજ શ કરવા માટે ધી ઇિ ડયન એસોિસએશન ઓફ ફીઝીયીથેરાપી કાઉિ સલનો મંજૂરી પ તથા
રા ય સરકાર ીના આરો ય અને તબીબી િવભાગ, ગાંધીનગરનું ઈસે સીયાલીટી સટ ફીકેટ રજૂ કરવુ.ં
કાયદા િવ ાશાખાની કોલેજ શ કરવા માટે બાર કાઉિ સલ ઓફ ઇિ ડયા, નવી દ હીનો મંજૂરી પ રજૂ કરવાનો
રહેશે તેમજ િશ ણ િવભાગ, ગાંધીનગરનું એન.ઓ.સી. સટ ફીકેટ રજૂ કરવાનું રહેશ.ે
િવ ાશાખાની કોલેજોએ જે તે િવ ાશાખાને લગતી કાઉિ સલ મુજબની શરતોનું પ રપાલન કરવાનું રહેશ.ે
વગખંડમાં વેબ કેમેરાની યવ થા કરેલી હોવી જોઈએ.
એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ. (A.I.S.H.E.) પર કોલેજની માિહતી અપલોડ કરવાની રહેશ.ે

