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િશ ણ િવભાગના તા.૨૬/૬/૨૦૧૫ ના પ રપ
મ

માંક:૫રચ/૨૦૧૫/૮૪/ખ-૧ સાથે ુ ં પ રિશ ટ

સં થાએ આપવાની િવગત

થાિનક તપાસ સિમિતના ર માકસ

િવ તારમાં નવી કોલેજ શ ુ કરવાની દરખા ત છે તે િવ તારમાં સમાન

૧

િવ ાશાખા/િવષયની નવી કોલેજ શ ુ કરવાની જ રયાત છે તે બાબતે સં થાની
પ ટતા આપવી.
૨

કોલેજ સં ુ ત િશ ણની શ ુ કરવાની છે ક મા

મ હલા કોલેજ શ ુ કરવાની છે

?તે જણાવ .ું
૩

તે િવ તારમાં કટલી હાયર સેક ડર શાળાઓ છે ? તેમાંથી દર વષ હાયર સેક ડર
પર

ામાં કટલા િવ ાથ ઓ બેસે છે ? સરરાશ પ રણામ કટ ું આવે છે ? તે

દશાવીને આ માટ
૪

તે શાળાના આચાય ી ું

માણપ

સામેલ રાખ .ું

ુ િવગતો આપવી.તેમાં
સંચાલન કરનાર સં થા/ ટની સં ણ
સગાવહાલા ું

માણ કટ ું છે ? તે

૫

ટર

૬

ુ ાકાતની તાર ખે
લ

ગે લે ખત

માણપ

ુ ય

ટ અને

સામેલ રાખ .ું

શનની િવગતો આપવી.
ટ/સં થા પાસે િમ કતો,અ કયામતો વગેરની િવગતો

(૭/૧૨ ના ઉતારા,મકાન બાંધકામ

માણપ , લાન,નકશાની િવગતો આધાર

સાથે) આપવી.
૭
૮

ટ/સં થાની બન િવવાદા પદ મા લક ની જમીનની િવગતો આપવી.
હાલના અને ભિવ યના િવકાસને અ ુ પ કોલેજ બ ડગ છે ક કમ ? તેની િવગતો
આપવી.

૯

એકડિમક બ ડગમાં સગવડતાઓ-સેમીનાર મ,લેબોરટર તથા િવ ાથ ઓ અને
ટાફના િવિવધ ઉપયોગ માટ ું ઓડ ટોર યમ અને અ ય
આપવી.

િુ વધાઓ

ગે િવગતો

િુ નવસ ટ નો અ ભ ાય
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૧૦

ક /રા ય સરકાર/ પીડબ

ડુ /

િુ નિસપાલીટ /

વીજળ , હવાઉ સ, ટોયલેટ, ગટરલાઈન
માણપ
૧૧

ગેના

ામ પંચાયતના પાણી,
માણપ ો સહ ત બી. .ુ

સામેલ રાખવા.

સં થા/ ટ પાસે બો

ુ ત એફ.ડ .આર. હોય તેની આધાર સહ ત િવગતો

આપવી.
૧૨

સં થા/ ટ પાસે બો

ુ ત બક બેલે સ છે ક કમ ? જો હા,તો આધાર- રુ ાવાની

મા ણત નકલ આપવી.
૧૩

શૈ

ણક અને બન-શૈ ણક કમચાર ગણની િવગતો આપવી.

અ યયન કાય તથા વહ વટ કામો હાથ ધરવા માટ

ુ ાર
િનયમા સ

રુ તો છે ક કમ ? તે

જણાવ .ું
૧૪

(અ) િવ ાથ ઓના છા ાલય માટ આયોજન હોય તો તે હવાઉ સ ધરાવ ું મકાન
છે ? અને બાથ મ/ટોયલેટ,કપડા ધોવા,મહમાનોના રહવા/જમવા

ગેની

ૂરતી

યવ થાઓ છે ક કમ ? તે લે ખતમાં આધાર સહ મેળવ .ું
(બ)

િવ ાથ ઓ ભાડાના મકાન અથવા સં થાના છા ાલયમાં િનવાસ કરતા

હોય.તેઓ પર દખરખ રાખવા
૧૫

ગે શી યવ થા છે ?તેની િવગતો આપવી.

થ
ં ાલય માટની સગવડો શી છે ?તેમાં

ુ તકો/જન સની સં યા જણાવવી તેમજ

આ દ િત / આિથક નબળા િવ ાથ ઓ માટની

ુ બક યોજના છે ક કમ? તેની
ક

િવગતો આપવી.
૧૬

લેબોરટર મકાન, સાધનો, કો

ુ ર, િ
ટ

ટર, એ.સી.,ઈ ટરનેટ વગેરની સગવડો

શ ુ કરવાના અ યાસ મને અ ુ પ ઉપલ ધ છે ક કમ? તેની િવગતો આપવી.
૧૭

રમત-ગમતના મેદાનની િવગતો આપવી.

૧૮

િવ ાથ ઓ અને
િુ વધાઓ

૧૯

ટર

ટાફના િવિવધ ઉપયોગ માટ ું ઓડ ટોર યમ અને અ ય

ગે ની િવગતો આપવી.
શનની િવગતો આપવી.
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૨૦

ુ ાર અનામત રખવાના ફંડ, રોજબરોજના ખચાની
સરકાર ીના િનયમ અ સ
જોગવાઇઓ

ગેની બાંહધર ઓ સામેલ રાખવાના.

િુ નવસ ટ / વૈધાિનક સતામંડળો/ સરકાર ીના સવ સ

૨૧

ભરતી,
ર

િવ ાથ ઓની

ફ,

વેશ

તેમજ

સ અને પગાર, ટાફની

અ યાસ મ

બંધ

કરવા

ટરો/રકડ/ હસાબો રાખવા તેમજ ઓલ ઇ ડયા સવ હાયર એ

અને
કુ શન

ગેની અિધ ૃત વેબસાઈટ પર સમયાંતર ડટા અપલોડ કરવા અને અપડટ કરવા
ગેના નીિત-િનયમો પાલન કરવાની બાંહધર ઓ આપવી.
૨૨

સં થા/ ટના છે લા બે વષના ઓડ ટડ વાિષક હસાબોની િવગતો આધાર સાથે
સામેલ રાખવી.

૨૩

ટ/સં થા િવ ધ યાયની અદાલતમાં કોઈ કસ પડતર હોય અથવા િવ ુ ધ
કુ ાદો આપેલ હોય તો તે

૨૪

અ યાસ મ શ ુ કરતાં

ગેની િવગતો આપવી.
ૂવ

તે વૈધાિનક સતામંડળોની

ુ િત લેવાની
ૂવ અ મ

જ રયાત છે ક કમ? અને જો હા તો, તે મેળવવામાં આવી છે ક કમ? તે આધાર
સહ ત જણાવ .ું
૨૫

(અ)

િુ નવસ ટ / રા યસરકાર/ વૈધાિનક સ ામંડળ

પ રપાલન સં થા/ ટ
કટલી સમયમયાદામાં
ુ ાં
(બ) વ મ
અહવાલમાં

િુ નવસ ટ

ૂરતા કરવામાં આવશે?
ારા અગાઉ નીમવામાં આવેલી થાિનક તપાસ સિમિતના

શરતો/ખામીઓની

ુ ર કરવા

કુ ાયેલ શરતો ું

ારા કરવામાં આવેલ છે ક કમ? જો ના તો, હવે પછ

ૂતતા કરવા માટ સં થાને જણાવવામાં

આવેલ,તેમાંથી હવે કઈ શરતો/ખામીઓની
ખામીઓ

ારા

ગે સં થા/કોલેજ

ૂતતા કરવાની બાક છે ? અને આ

ારા શા

ુ ારા મક પગલાં લેવાયા છે ,
ધ

તેની િવગતો આપવી.
( િુ નવિસટ ર

ારના સહ -િસ ા અને

િુ નવિસટ

ું સીલ)

