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એલ.આઈ.સી. નવું / કાયમી / ચાલ ુજોડાણ માટે જે ફોમ આપેલ છે તે ફોમમા ંકોલેજમા ં બ  

તપાસ કરીને શું િવગતો ચકાસવાની છે ત ેતેની માિહતી/માગદ શકા 
 

૧. ટના ન ધણી દાખલા પર જે નામ છે ત ે માણ ેનામ છે તે ચકાસવાનું રહ.ે 
૨. ન ધણી નંબર અન ેતારીખ ન ધણીના દાખલા પરથી લવેુ.ં 
૩. ફે સ નબંર સં થાનો છે કે નહી તે ચકાસવું. જયારે યુિનવ સટી કે સરકારને ફે સ કરવાનો હોય છે યાર ેફે સ મશીન ચાલ ુ

હોતું નથી તો ફે સ મશીન ચાલ ુછે કે કમે? ત ેચકાસવું. 
૪. ઈ-મઈેલ : આપનુ ંકો યુિનકેશન ઈ-મેઈલથી થયુ ંછે ત ેજોઈ શકાય અન ેયુિનવ સટીન ેજયાર ે    ઈ-મેઈલ મોકલવો હોય 

યાર ેમોકલી શકાય. આથી કોલજેમાં ઈ ટરનેટની સુિવધા છે ક ેકમે? તે ચકાસવુ.ં  
૫. કોલજેનુ ંનામ સરનામુ ં(યુિનવ સટીમા ંજોડાણ વખત ેજે નામ લખાયેલ છે ત ે માણ ેલખેલ છે ત ેચકાસવું) (ઠરાવ 

જોઇન ેચકાસવું.) 

૬. ફી ભયાની િવગત : જે તે સમયે જોડાણ મેળવવા માટ ેજ રી િનયત ફી ભરાઈ છે ક ેનહી ત ેચકાસવું. 
૭. ટ વારા ચાલતી અ ય સં થાની િવગતો : કે પસમા ંબી  કોલેજો ચાલતી હોય તવેી કોલેજોની િવગતો ચકાસી 

થાિનક તપાસ સિમિત યો ય રીપોટ રજૂ કરી શકશ.ે 

૮. કોલજે અ યાર ે જે થળ પર ચાલે છે તેની મંજૂરી અગંનેી િવગતો (યુિનવ સટી ઠરાવ જોઇન ે ચકાસવો). મકાનના 
નકશાની ( લાન) ચકાસણી કરવી. 

૯. મુખ/મં ી સાથ ેચચા કરી તમેના નામ અન ેમોબઈલ નંબર લખવા જેથી ભિવ યમા ંફોન વારા સંપક થઈ શક.ે 

૧૦. કોઇપણ િવ ાશાખામાં માંગેલ ચીશાયો અન ેડીવીઝનની િવગતો યુિનવ સટીના પ ના આધાર ેચકાસી લેવી. 
૧૧. નવી કોલજે શ  કરવા માટેના યાજબી કારણો અને ત ેિવ તારમા ં વેશની લાયકાત ધરાવતા કેટલા િવ ાથ ઓ છે ત ે

ચકાસી તનેી િવગતો ન ધાવી. 
૧૨. યુિનવ સટીમાથંી એન.ઓ.સી. મળેલ છે કે નહી અને એન.ઓ.સી. મળેલ હોય તો તનેી ફી ભરેલ છે ક ેનહી ત ેચકાસવી 

તેમજ એન.ઓ.સી.ની મુદતની અચૂક ચકાસણી કરવી. એન.ઓ.સી.નો મુદત પૂણ થઈ ગઈ હોય તો નવેસરથી 
એન.ઓ.સી. મેળવવા જણાવવુ.ં 

૧૩. સરકાર ી વારા સૈ ધાંિતક મજૂંરીનો પ  ચકાસવો. જો મંજૂરીનો પ  ન મ યો હોય તો બી  વષમાં જોડાણની 
ભલામણ કરવી નહી. 

૧૪. AICTE/NCTE/MCI/BCI/CCH વગેર ેબોડીની મજૂંરી મળી છે તેની ખાસ ચકાસણી કરવી. 
૧૫. અગાઉના વષમા ંયુિનવ સટીએ જોડાણની જે શરતો આપી હોય ત ેશરતોના પ  મજુબ પૂરપૂેરી શરતોનું પાલન થયેલ 

છે કે કમે? તેની ચકાસણી કરવી અને જો પાલન ન થયું હોય તો એલ.આઈ.સી. અહવેાલમા ંબાકી શરતોનો ઉ લેખ 
કરીને જોડાણ અગંે ઘટતી કાયવાહી કરવી. 

૧૬. થાિનક તપાસ સિમિતના વષની અગાઉના વષનું જોડાણનુ ં રા ય સરકાર વારા પાડવામા ં આવલે ન હોય તો 
યુિનવ સટી વારા રા ય સરકારને હેરનામું બહાર પાડવા માટે લખેલ પ ની નકલ માંગવી અને તે રજૂ કરે તો જ 
જોડાણની ભલામણ માટે કાયવાહી કરવી અને થાિનક તપાસ સિમિતની ફાઈલ સાથ ે છે લા વષના હેરનામાની 
નકલ યિુનવ સટીએ હેરનામા ંઅગંે કરેલ ભલામણના પ ની નકલ જોડાવવી. 

૧૭. NAAC નુ ં ટે સ જોઈ લેવુ.ં NAAC માટ ે કોલેજ વારા કરવામાં ચકાસણી કરી NAAC સટ ફીકટે માટ ે કોલજેન ે
ો સાહીત કરવી. જેનો ઉ લેખ થાિનક તપાસ સિમિતમા ંકરવો. 

૧૮. સં થાનો કોઈ કોટ કેસ પે ડ ગ હોય તો તનેી ચચા કરી અ યાસ કરવો અને LIC રીપોટમા ંપણ લખવો. 
૧૯. કોલજેમા ંછે લે એલ.આઈ.સી. થયલે હોય યાર ેજે િતઓ આપેલ હોય તે પૂણ કરાવવા કોલેજને પ  કહેવુ.ં 
 ૧૯.૧ જમીન અગં ે: ૭/૧૨ અને ૮/અ ના ઉતારામા ંકોલેજની જમીન ટના નામે છે તે અને દરેક કોસ વાઈઝ 

પૂરી પાંચ એકર જમીન છે ક ેનહી તમેજ બોજમુ ત છે, જમીન એન.એ. થયેલ છે વગેર ેચકાસી લવેુ.ં જેનો 
થાિનક તપાસ રીપોટમાં અચૂક ઉ લેખ કરવો અન ેઆધારો જોડવા. 
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 ૧૯.૨ મકાન અગં ે: 
  (અ) મકાન માટ ે જમીનનો િવ તાર મંડળનો લાન ચકાસી લેવો, મંડળનો ઠરાવ ચકાસી લેવો. કોલેજમા ં

કે પસ/રમત-ગમતનો િવ તાર પણ ચકાસવો. મકાન કોની માિલકીનું છે? મકાન લીઝ છે ક ેકેમ? તેની 
ચકાસણી કરવી. અ યની માિલકીનુ ં મકાન હોય તો ૧૨ લાખની ડીપોઝીટ રસીદ ચેક કરવી. મકાન 
લાન મેળવી તનેી નકલ જોડવી. જેનો થાિનક તપાસ રીપોટમા ંઅચૂક ઉ લેખ કરવો.  

  મો : ટાઈમટેબલમાં જે વગ  ફાળવેલા હોય તે પૂરતા માણમાં છે કે નહી તે વગ  ચેક કરી લવેા તથા 
ડવીઝનની મંજૂરીનો યિુનવ સટીનો પ  ચકાસવો. કો યટુર મ, ઈ ટરનેટ ૧૦ એમ.બી. છે કે નહી, 
સાયબર કાફે, યોગશાળા, વગખંડોમાં મ ટીમીડીયા ોજે ટરો ચકાસવા. લેડીઝ મની યવ થા 
ચકાસવી. િવ ાથ ઓ તથા િવ ાથ નીઓ તેમજ ટાફ માટે અલગ અલગ ટોઈલટેની યવ થા છે ક ે
કેમ? મીનરલ વોટર/વોટરકુલર છે કે નહી તે ચકાસવું. િમનરલ વોટર ન હોય તો સંચાલકને સગવડ 
કરવા માટ ેસૂચન કરવું. કે પસમા ં પૂરતા પા કગ છે ત ે ચ સવુ.ં છાયંડા સાથે પૂરતી પા કગ યવ થા 
ચકાસવી. કે પસના િવ ાથ  x 10 ચો. ટ જેટલી કલાસ મની જ યા છે તે પણ ચકાસી લવેી. 
કોલજેમા ંવબે કમેેરા પણ મકૂાવવા. જેનો થાિનક તપાસ રીપોટમા ંઅચૂક ઉ લેખ કરવો. 

  (બ) વગખંડમાં વેબ કેમેરાના યવ થા કરેલી છે કે કમે? તનેી માિહતી અવ ય દશાવવી. 
  (ક) એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ. (A.I.S.H.E.) પર કોલજેની માિહતી અપલોડ  કરેલ છે કે કમે? તેની માિહતી 

અવ ય દશાવવી. 
 ૧૯.૩ રમતગમત મદેાન અગં ે : રમતગમતના મદેાનો ચકાસવા. તેમા ં કઈ રમતો રમાય છે તનેો ઉ લેખ કરવો. 

િનયમાનુસાર રમતગમતના મેદાનો છે કે કેમ? તનેો પ  અિભ ાય થાિનક તપાસ રીપોટમાં અચૂક કરવો. 
 ૧૯.૪ હો ટલે અગં ે: હો ટેલની સુિવધા ચકાસવી. સુિવધા ન હોય તો િવ ાથ ઓના રહેવાની સુિવધા શું છે ત ે પ  

લખવું. હો ટેલમા ં ાથિમક જ રયાતોની માિહતી પ  લખવી. હો ટેલ િવ ાથ ઓ અન ે િવ ાથ ઓની 
અલગ-અલગ છે કે કમે? તનેા ઉ લેખ થાિનક તપાસ સિમિતમાં અચૂક કરવો. 

 ૧૯.૫ થંાલય : થંાલયમા ંબેઠક યવ થા કટેલા િવ ાથ ઓની છે ત ે ચકાસવી. તેમા ં મેગઝેીન, યઝુપપેર, બુ સ 
ચાલ ુમાસના છે ક ેનહી તે ચકાસી લવેા. િવ ાથ ઓ માટે ઈ ટરનટેની સગવડ એટલે કે સાયબર કાફેની સગવડ 
છે ક ે નહી ત ે ચકાસવું. કોલજેમા ં જે અ યાસ મો ચાલે છે ત ે દરેક વષના અ યાસ મો હાડ કોપી અન ે
સો ટકોપીમાં રાખવામાં આવ ેછે કે નહી તનેી ચકાસણી કરવી. જેથી ભિવ યમા ંકોઈ િવ ાથ ન ેિવદેશ જવાનુ ં
થાય યાર ેતનેો ઉપયોગ થઈ શકે. 

 ૧૯.૬ કો યટુર લબે અગં ે : કો યુટર લેબમા ં કેટલા કો યુટર છે? અન ે કટેલા િ ટર છે? િવ ાથ ઓની સં યા 
માણે પુરતા માણમા ં થાય છે ક ે નહી ત ે ચકાસી લવેા. અ યાપકોન ે પૂરતા માણમા ં િ ટર, કો યુટર 

આપેલા છે ત ેચકાસવું. કોલજે/સં થા વારા વબેસાઈટ બનાવી છે ક ેનહી તેની ચકાસણી કરવી. વબેસાઈટ 
તૈયાર કરી હોય તો િ સીપાલ ઓ ફસમાથંી ચેક કરી લેવી જેથી િવ ાથ ઓને એ વબેસાઈટનો ઉપયોગ કરી 
કોલજેને લગતી બધી જ િવગતો જોઈ શકે. બેચ દીઠ િવ ાથ ઓની સં યા પણ ચેક કરવી અને લેટે ટ 
કો યુટરો વસાવવામાં આવેલ છે કે કેમ? તેની ચકાસણી કરવી. 

 ૧૯.૭ િવકાસફાળો : િવકાસફાળો યિુનવ સટીમા ંભરાયેલ છે કે નહી તે ચકાસી લવેુ.ં છે લા વષના િવકાસફાળાની 
િવગત સાથે પહ ચ સામેલ કરવી. કારણ કે કોલજેો ઘણા વષ થી િવકાસફાળો ભરતી હોતી નથી. જેથી 
યુિનવ સટીન ેનુકશાન છે. સં થા વારા ઇનવડ અન ે આઉટવડ ર ટર અલગ અલગ િનભાવવામા ં આવ ે
આવે છે કે નહી તનેી ચકાસણી કરવી જોઈએ. જેથી કોલેજોને પ  મળતા નથી તવેી ફ રયાદ / રજૂઆતન ે
અવકાશ ન રહે. 

 ૧૯.૮ શૈ િણક અન ેિબન-શૈ િણક ટાફની િવગતો : િ િ સપાલ અને અ યાપકોની િનમ ંક થયેલ છે કે નહી તેમજ 
લાસ મ અન ે ડવીઝન તેમના ટાઈમટેબલ જોઇને વકલોડ ચકે કરી લેવું અને ખટૂતા અ યાપકો હોય તો પ  

લખવું. હાજરી પ ક ચેક કરવું. ંથાલય અને િબન-શૈ િણક કમચારીઓ પૂરતા માણમાં છે કે નહી તેની 
હાજરી પ ક પરથી ખરાઈ કરવી તેમજ બક વારા પગાર ચૂકવાય છે કે નહી તેની સંપણૂ ખરાઈ કરવી. જેની 
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ન ધ થાિનક તપાસ સિમિતના અહેવાલમા ંઅચૂક કરવી.  
  ોિવડ ડ ફંડ પે શન કીમ, આવકવેરા વગેરનેા પ કો ચેક કરવા જેમાં કોઈ ખટૂતી િવગતો હોય તો તનેી ણ 

સં થાન ેકરી થાિનક તપાસ સિમિતના અહેવાલમાં ન ધ અચૂક કરવી. 
  નેટ/ લટે પાસ કરેલા અ યાપકો કેટલા છે ત ે ચેક કરવા. અ યાપકો નેટ/ લટે પાસ કર ે તે માટે ો સાહીત 

કરવા સૂચના આપવી. અ યાપકોની સાથે મીટ ગ કરી જ રી નો પૂછીને જ રી સગવડો છે ક ેનહી તેમજ 
પગાર વગેરે બાબતોની પણ ખરાઈ કરવી તથા અહવેાલમા ંન ધ કરવી. 

 ૧૯.૯ આ થક બાબતો : છે લા બ ેવષના ઓડીટ િહસાબો સાથ ેઓડીટ રીપોટ સં થાની આ થક સ ધરતા, સં થાની 
નાણાંકીય જોગવાઈ બો રિહત છે ત ેતપાસવી. સં થા પાસે /.૫૦ લાખની અ કયામતો છે તેમજ સં થા 
પાસ ે . ૫ લાખની વ કગ ફંડ છે તનેી ચકાસણી કરવી. સં થાએ /. ૨ લાખ, ૬ લાખ, ૧૨ લાખની ડીપોઝીટ 
યુિનવ સટીમા ંમૂકી છે ક ેનહી તનેી ચકાસણી કરવી તમેજ મૂકવામા ંઆવેલ ડીપોઝીટ સં થા અન ેર ારના 
સંયુ ત નામ ે૭૨ માસ માટ ેછે ત ેચકાસવુ.ં સં થા પાસ ે૫૦ લાખ ફંડ છે ક ેનહી ત ેપણ ચકાસવું. સં થા પાસ ે
પાચં લાખ વ કગ ફંડ છે ત ેપાસબકુની એ ી ચકાસવી. 

  ટની અ ય કોઈ શૈ િણક સં થા ચાલતી હોય તો તેની િવગતો ચકાસવી જ રી છે. જેથી બધી જ કોલેજો 
માટ ેપૂરતી જ યા અને િબ ડ ગનો અંદાજ આવી શકે અન ેતે મજુબ િનણય લખવો. આ યુિનવ સટી ઉપરાંત 
અ ય યુિનવ સટી સાથ ેજોડાણ ધરાવતા હોય તો તે ચકાસવુ ંઅન ેલખવું. અગાઉ કોઈ કોલેજ બધં કરી હોય 
તો તનેા કારણો ચકાસવા. સં થાએ ફ ત નફા માટે જ કોલજે ચાલુ કરી હોય તવેો હેતુ નથી ને? જેની 
ચકાસણી કરવી. 

 ૨૦. જોડાણ માટનેી પ  િવચારણા : અહેવાલના દરેક કોલમમા ંચકાસણી કરીન ેઅંત ેયો ય માિહતી ભરવી. કોઈ 
કોલમ અધૂ  ંછોડવું નહી કે કોઈ કોલમમાં (-) ડેસ કરવુ ંનહી. 

  ઉપરના તમામ મુ ાઓની િવગત ેચકાસણી કરી જ રી આધાર પૂરવા અહવેાલ સાથ ેજોડવા અન ે થાિનક 
તપાસન ે સં થા વારા ઉપરો ત ભૌિતક સગવડો અને જોડાણની શરતોનુ ં પ રપાલન કરવા સં થા સ મ 
જણાય તો યુિનવ સટી અન ે િવ ાથ ઓના િહતમા ંજોડાણ આપવા માટેની ભલામણ હા / ના એમ પ  
શ દોમા ં ભલામણ સાથ ે રીપોટમાં સહી કરીન ે યુિનવ સટીમા ં સદર અહેવાલ સમયસર બ ે નકલમા ં જમા 
કરાવવો. 

  જોડાણની ભલામણ કરતી વખત ે સં થાન ે જે શરતો આપવાની થાય છે ત ે શરતોનો પ  ઉ લેખ જે ત ે
કોલમમા ંસારા અન ે વ છ અ રે લખી થાિનક તપાસ સિમિતના તમામ સ યોની સહી સાથે યુિનવ સટીમા ં
થાિનક તપાસ કાય બાદ દન-૩મા ંઅચૂક કરાવવો. 

 

 

 


