ુ રાત યનુ િવનસિટી
ગજ
નવરં ગપુરા, અમદાવાદ 380009
િવી કોલેજ શરૂ કરવા અંગે િી જાહેરાત
ગુજરાત યુનનવનસિટી એક્ટ, 1949ની ધારા-33 અન્વયે યુનનવનસિટી નવસ્તારમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2015-16થી આર્ટષ સ, કોમસષ
તથા સાયન્સ નવદ્યાશાખાઓમાં નવી કોલેજો શરૂ કરવા ઈચ્છતા રજજસ્રર્ષ રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટી પાસેથી તા. 16-052015 સુધીમાં કામકાજના દદવસોમાં કાયાષ લયના કામકાજના સમય દરનમયાન અચ ૂક મળી રહે તે મુજબ નનયત
અરજીપત્રકોમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . કોલેજ શરૂ કરવા અંગેના નનયમોની માદહતી, જોર્ાિ અંગેન ુ ં અરજી
પત્રક તથા એદિર્ેનવટની નકલ www.gujaratuniversity.org.in ઉપરથી મેળવવાના રહેશે. નવા જોર્ાિની િી રૂ.
2,00,000/- + અરજી િી રૂ. 5,000/- + સ્થાનનક તપાસ સનમનત િી રૂ. 25,000/- મળી કુ લ રૂ. 2,30,000/- (નોનરીિંર્ેબલ)નો રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકનો દર્માન્ર્ ડ્રાફ્ટ કુ લસણિવશ્રી, ગુજરાત યુનનવનસિટી, અમદાવાદના નામનો જોર્ાિ અરજી
તમામ પ્રમાણિત દસ્તાવેજો તથા એદિર્ેનવટ (બે નકલમાં સી.ર્ી. સદહત) સાથે મોકલવાનો રહેશે.
1.

યુ.જી.સી.ના નનયમ અનુસાર જે રજજસ્રર્ષ રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટી પાસે અમદાવાદ શહેરમાં 2 એકર અથવા
અન્ય જગ્યાએ 5 એકર જમીન રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટીની માણલકીની હોય અને રે વન્યુ રે કોર્ષ માં નોંધ થયેલ
હોય તથા ટાઈટલ ક્લીયર હોય તેમિે જ નવી કોલેજ માટે અરજી કરવી.

2.

કોમનશિયલ કોમ્પલેક્ષ હોય તેની અંદર કોઈપિ રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટી નવી કોલેજ શરૂ કરી શકશે નહીં.

3.

નનયત તારીખ બાદમાં યુનનવનસિટીને મળે લ જોર્ાિ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. તેમજ ત્યારબાદ
આવેલ અરજીઓ રદ્દ થવાને પાત્ર ઠરશે.

4.

અધુરી નવગતો સાથેની જોર્ાિ અરજીઓ રદ્દ થવાને પાત્ર ઠરશે.

5.

નશક્ષિ નવભાગના પત્રાંકઃ સજય/2006/1602/ખ.1, તા. 11-08-2014થી કોલેજોમાં અભ્યાસ કરતા
નવદ્યાથીઓને અભ્યાસક્ષેત્રની પ્રત ૃનતઓમાં રુ ણિ ઉત્પન્ન થાય તે માટે નવી જોર્ાિ મેળવતી કોલેજોએ SCOPE,
NSS, NCC તથા અન્ય કોઈ અભ્યાસક્ષેત્રે સંબનં ધત પ્રત ૃનિઓમાં નવદ્યાથીઓ ભાગ લઈ શકે તે રીતે પોતાની રીતે
આ અંગેની વ્યવસ્થા ઉભી કરવાની રહેશે.

6.

જે કોઈ રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટી દ્વારા નવા જોર્ાિ માટે જે નવદ્યાશાખાની જોર્ાિ અરજી કરી કરે લ હશે તે
નવદ્યાશાખાને પાછળથી અન્ય નવદ્યાશાખામાં તબદીલ કરવામાં આવશે નહીં.

7.

તા. 26-03-2015ની નીર્ કનમટી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઠરાવોનુ ં ચ ૂસ્તપિે પાલન કરવાનુ ં રહેશે. જે કોલેજોને
માન્યતા આપવામાં આવે તે કોલેજોએ યુ.જી.સી. તથા ગુજરાત યુનનવનસિટી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ
ર્ેવલપમેન્ટ િંર્, ર્ીપોઝીટ, િી વગેરે ભરવાના રહેશે તથા નનયમોનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે.

8.

University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 તથા University
Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012 તથા
ગુજરાત યુનનવનસિટીના વખતોવખતના નનયમોનુ પાલન કરવાનુ ં રહેશે.

9.

એક જ કેમ્પસમાં એક કે તેથી વધુ ટે કનનકલ/પ્રોિેશનલ કે અન્ય કોલેજ િાલતી હોય તો આવી કોલેજો માટે
નનયત કરવામાં આવેલ જમીનને બાદ કરીને યુ.જી.સી.ની જોગવાઈઓ મુજબની સ્વતંત્ર જમીન તથા ણબલ્ર્ીંગ
હોવા જોઈશે.

10. એક સંસ્થાની મંજૂરી મળે લ હોય તો તે સંસ્થાને તે જ જગ્યાએ તેવી જ બીજી કોલેજ શરૂ કરવાની મંજૂરી
આપવામાં આવશે નહીં.
11. ગ્રામ્ય નવસ્તારમાં માત્ર બહેનો માટે નવી કોલેજ શરૂ કરવા માંગતી સંસ્થાઓને તા. 26-03-2015ની નીર્
કનમટીના ઠરાવ નં. 5, 6(a) તથા 6(b)માં દશાષ વેલ િીના ધારાધોરિોમાં 25% છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

જાહેરાત ક્રમાંકઃ એકેર્ેનમક/273/2015
તારીખઃ 17-04-2015
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ુ રાત યનુ િવનસિટી
ગજ
નવરં ગપુરા, અમદાવાદ 380009
િવી કોલેજ શરૂ કરવા અંગે િી જાહેરાત
ગુજરાત યુનનવનસિટી એક્ટ, 1949ની ધારા-33 અન્વયે નીર્ કનમટી દ્વારા કરવામાં આવેલ ઠરાવોને આધારે યુનનવનસિટી
નવસ્તારમાં શૈક્ષણિક વર્ષ 2015-16થી આર્ટષ સ, કોમસષ તથા સાયન્સ નવદ્યાશાખાઓમાં નવી કોલેજો શરૂ કરવા ઈચ્છતા
રજજસ્રર્ષ રસ્ટ, મંર્ળ કે સોસાયટી પાસેથી તા. 16-05-2015 સુધીમાં કામકાજના દદવસોમાં કાયાષ લયના કામકાજના સમય
દરનમયાન અચ ૂક મળી રહે તે મુજબ નનયત અરજીપત્રકોમાં અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ અંગેની નવસ્ત ૃત
જાહેરાત, નનયમોની માદહતી, જોર્ાિ અંગેન ુ ં અરજી પત્રક તથા એદિર્ેનવટની નકલ www.gujaratuniversity.org.in
ઉપરથી મેળવવાના રહેશે. નનયત તારીખ બાદમાં યુનનવનસિટીને મળે લ જોર્ાિ અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
તેમજ ત્યારબાદ આવેલ અરજીઓ રદ્દ થવાને પાત્ર ઠરશે.
જાહેરાત ક્રમાંકઃ એકેર્ેનમક/273/2015
તારીખઃ 17-04-2015
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