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નીડ કમિટીની કાર્યનોંધ 

આજ રોજ તા. 26-03-2015, ગરૂવારના રોજ સવારે 9-30 કલાકે નીડ કમિટી એક સભા િાનનીય કુલપમતશ્રીના 

અધ્યક્ષપદે િળી હતી. જેિાાં નીચેના સભ્યો હાજર હતા. 

ક્રિ નીડ કમિટીના સભ્યો હાજર/ગેરહાજર 

1 ડો એિ.એન. પટેલ, કુલપમતશ્રી હાજર 

2 શ્રી નરહરીભાઈ અિીન, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર હાજર  

3 શ્રી ગગટરશભાઈ ચૌધરી, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર હાજર  

4 ડો નીરજાબેન અરુણ, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર હાજર  

5 ડો બી.વી. પટેલ, પવૂવ ડીન, સાયસસ ફેકલ્ટી હાજર  

6 શ્રી સમતષભાઈ પટેલ, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર હાજર  

7 શ્રી દેવાાંગભાઈ નાણાાંવટી, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર ગેરહાજર 

8 ડો ટહિાાંશભુાઈ પટેલ, એક્ઝીક્યટુટવ કાઉન્સસલ િેમ્બર ગેરહાજર 
 

આ સભાિાાં નીચેના ઠરાવો સવાવનિુમતથી કરવાિાાં આવ્યા. 

1. University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 તથા University 

Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012ની 

જોગવાઈઓન ુચસૂ્તપણ ેપાલન કરવાન ુઠરાવવાિાાં આવે છે. 

2. નવી કોલેજો િાટે જોડાણ અરજી પ્રોસેસીંગ ફી (નોન-રીફાંડબેલ) રૂ. 2,00,000/- (અંકે રૂમપયા બે લાખ પરૂા) 

તથા પનુઃ જોડાણ (રીસયઅુલ) અરજી પ્રોસેસીંગ ફી (નોન-રીફાંડબેલ) રૂ. 50,000/- (અંકે રૂમપયા પચાસ 

હજાર પરૂા) રાખવાનુાં ઠરાવવાિાાં આવે છે. 

3. જોડાણ/પનુઃ જોડાણ (રીસયઅુલ) અરજી ફી તરીકે નોન-રીફાંડબેલ રૂ. 5,000/- (અંકે રૂમપયા પાાંચ હજાર 

પરૂા) રાખવાનુાં ઠરાવવાિાાં આવે છે. 
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4. જોડાણ/પનુઃ જોડાણ (રીસયઅુલ) અરજી પરત્વે સ્થામનક તપાસ સમિમત ફી તરીકે નોન-રીફાંડબેલ રૂ. 

25,000/- (અંકે રૂમપયા પચીસ હજાર પરૂા) રાખવાનુાં ઠરાવવાિાાં આવે છે. 

5. University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 તથા University 

Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012ની 

જોગવાઈ 3.2.2 મજુબ કોપવસ ફાંડ તરીકે રૂ. 15,00,000/- (અંકે રૂમપયા પાંદર લાખ પરૂા)ની કાયિી ધોરણ ે

ફીક્સ ટડપોઝીટ યમુનવમસિટીના કુલસગચવશ્રી તથા સાંસ્થાના સાંયકુ્ત નાિે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકિાાં ટડપોઝીટ 

મકુવાની રહશેે અને તેના આધાર-પરુાવા રજૂ કરવાના રહશેે. જે પાકતી મદુતે વ્યાજની રકિ સટહત રીસય ુ

કરવાની રહશેે. 

6. મશક્ષણ મવભાગના તા. 21-01-2001ના ઠરાવ ક્રિાાંક યજન/102001-28-ખ.1ને વાંચાણે લઈ નીચે મજુબની ફી 

તથા ડીપોઝીટ રાખવાન ુઠરાવવાિાાં આવ્ય.ુ 

a. સાંસ્થાએ આમથિક સધ્ધરતા િાટે  રૂ. 25,00,000/- (અંકે રૂમપયા પચીસ લાખ પરૂા)ની રકિ 

રોકડ/બેંક બેલેસસ/ટડપોઝીટ(રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકિાાં)ના રૂપિાાં જિા છે અને તેટલી જ રકિની અસય 

સ્થાયી અસ્કયાિતો ધરાવે છે તેના આધાર-પરુાવા રજૂ કરવાના રહશેે. સદરહ ુ રોકડ/બેંક 

બેલેસસ/ટડપોઝીટ(રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકિાાં) તેિજ સ્થાયી અસ્કયાિતો રૂણમકુ્ત છે તે િતલબનુાં ચેટરટી 

કમિશ્નરશ્રીનુાં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહશેે. 

b. દરેક પદવીના અભ્યાસક્રિના વગવ દીઠ રૂ. 6,00,000/- (અંકે રૂમપયા છ લાખ પરૂા)ની ફીક્સ 

ટડપોઝીટ યમુનવમસિટીના કુલસગચવશ્રી તથા સાંસ્થાના સાંયકુ્ત નાિે રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકિાાં ટડપોઝીટ 

મકુવાની રહશેે. જે પાકતી મદુતે વ્યાજની રકિ સટહત રીસય ુકરવાની રહશેે. 

c. કોલેજ શરૂ કરતા પહલેાાં સાંસ્થા પાસે રૂ. 10,00,000/- (અંકે રૂમપયા દસ લાખ પરૂા)ન ુવકીંગ ફાંડ 

હોવા અંગેના આધારો યમુનવમસિટીિાાં રજૂ કરવાના રહશેે. 

d. કોલજેના કિવચારીઓના પગાર ભથ્થા િાટે અનાિત ફાંડ તરીકે રૂ. 5,00,000/- (અંકે રૂમપયા પાાંચ 

લાખ પરૂા)ની ફીક્સ ટડપોઝીટ યમુનવમસિટીના કુલસગચવશ્રી તથા સાંસ્થાના સાંયકુ્ત નાિે રાષ્ટ્રીયકૃત 

બેંકિાાં ટડપોઝીટ મકુવાની રહશેે. 
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7. ગ્રામ્ય મવસ્તારિાાં િાત્ર બહનેો િાટે નવી કોલેજ શરૂ કરવા િાાંગતી સાંસ્થાઓને ઉપરોક્ત ઠરાવ નાં. 5, 6(a) 

તથા 6(b)િાાં દશાવવેલ ફીના ધારાધોરણોિાાં 25% છૂટછાટ આપવાની સત્તા િાનનીય કુલપમતશ્રીને આપવાનુાં 

ઠરાવવાિાાં આવ્ય.ુ 

8. એક જ કેમ્પસિાાં એક કે તેથી વધ ુટેકમનકલ/પ્રોફેશનલ કે અસય કોલેજ ચાલતી હોય તો આવી કોલજેો િાટે 

મનયત કરવાિાાં આવેલ જિીનને બાદ કરીને University Grants Commission [Affiliation of Colleges by 

Universities] Regulations, 2009 તથા University Grants Commission [Affiliation of Colleges by 

Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012ની જોગવાઈઓ મજુબની સ્વતાંત્ર જિીન તથા ગબલ્ડીંગ 

હોવા જોઈએ ઠરાવવાિાાં આવ્ય.ુ 

9. એક સાંસ્થાની િાંજૂરી િળેલ હોય તો તે સાંસ્થાને તે જ જગ્યાએ તેવી જ બીજી કોલજે શરૂ કરવાની િાંજૂરી ન 

આપવાની ભલાિણ કરવાિાાં આવી. 

10. આર્ટવસ, કોિસવ તથા સાયસસ મવદ્યાશાખાિાાં શકૈ્ષગણક વષવ 2015-2016થી ઉપરોક્ત જોગવાઈઓ મજુબની નવી 

સેલ્ફ ફાઈનાસસ કોલેજો શરૂ કરવા િાટે નવી અરજીઓ િાંગાવવા િાટે જાહરેાત આપવાન ુઠરાવવાિાાં આવ્ય.ુ 

ત્યારબાદ અધ્યક્ષશ્રીનો આભાર િાની સભાન ુકાિકાજ પણૂવ કરવાિાાં આવ્યુાં. 

 

તારીખઃ 26-03-2015 

સ્થળઃ ગજુરાત યમુનવમસિટી મખુ્ય કાયાવલય, અિદાવાદ. 
(ડો. એચ.સી. પટેલ) 

કુલસગચવ 

 

  




