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કોલેજના જોડાણ માટે થાિનક તપાસ સિમિતએ આપવાના અહેવાલનું પ ક 

(ન ુ ંજોડાણ/ચા  ુજોડાણ/વધારા ુ ંજોડાણ/કાયમી જોડાણ) 

( લા  ુપડતા થાન પર ટ ક     કર ુ)ં 

 
િવભાગ-૧ 

જોડાણ અગંેનું  શૈ િણક વષ : ..................................... 

1. અરજદાર સં થા/ટ ટ નું નોધાયેલ નામ અને સરનામુ:ં 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

ફોન નંબર : ..................................................................... 

મોબાઈલ નંબર : ............................................................ 

ઈ-મેઈલ : ........................................................................ 

2. ટ ટનો નોધણી નંબર અને તારીખ : ....................................................................................................... 

(િબડાણ-૧ તરીકે સામલે કરવંુ) 

3. સૂિચત વતમાન કોલજેનું નામ અને સરનામું : 

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................... 

ફોન નંબર : ..................................................................... 

મોબાઈલ નંબર : ............................................................ 

ઈ-મેઈલ : ........................................................................ 

4. જોડાણ અર  કયાની તારીખ : ........................................................................................................................... 

5. જોડાણ િવષયક ફી ભયાની િવગત :  

રકમ : .............................................................................. 

તારીખ : .......................................................................... 

ચેક/ડી.ડી./RTGS નંબર : ............................................. 

6. થાિનક તપાસ સિમિત નીમવાનો ઠરાવ : ............................................................................................ 

7. ટ ટ સંચાિલત અ ય કોલેજોના નામ અને અ યાસ મ : 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 
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િવભાગ-૨ (સામા ય માિહતી) 
 

1. થાિનક તપાસ સિમિતએ જમેની સાથે ચચા કરી હોય તેવા ટ ટના મુખ/ ટ ટી / મં ી/ આચાયનું નામ: 

નામ હો ો સહી 

   

   

   

 

2. જોડાણ માટેના અ યાસ મની િવગતો: 

િવ ાશાખા યુ. ./પી. . ઇ ટેક/ડીવીઝન માંગેલ િવષયો નોધં 

     

 
3. રા  સરકાર ીની સૈ ાિંતક મજુંરી મળેલ છે ?    હા / ના 
4. AICTE/NCTE/MCI/BCI/CCH/................... ની મજુંરી મળેલ છે?  હા / ના 

(િબડાણ-૨ તરીકે સામલે કરવું) કાઉિ સલમાં અર  કયાની તારીખ : .......................................................... 

5. અગાઉના શૈ િણક વષ ........................................... ની શરતોનું પિરપાલન થયેલ છે ? હા / ના 

6. જોડાણનું હેરનામું બહાર પાડવામાં આવેલ છે?  હા / ના  ( ાં શૈ િણક વષનું .......................................) 

7. NAAC એ ીડીટેશન મળેવેલ છે?  હા / ના (જો હા તો મેળવેલ ેડ .................................................)  

 

િવભાગ-૩ (ભૌિતક સવલતો બાબત) 

1. જમીન અંગે: (જમીનની િવગત એકરમાં દશાવવી) 

સં થાએ જ ેતે થળ પર કોલજે માટે જમીન ફાળવેલ હોય તેની િવગત 

1) લોટ ન.ં ....................................................... સવ ન.ં .................................................. 

થળ ...................................................  તાલુકો .................................................. લો ................................. 

2) જમીન ટ ટના નામે છે?  હા / ના : ........................ જમીન ................................ એકર ............................... 

(માિલકીના હ ના દ તાવજે, ૭/૧૨ અને ૮-અ/હ  પ ક, તાજતેરના િબડાણ-૩ તરીકે 

સામેલ કરવુ)ં (ટાઈટલ લીયરના સટ ફીકેટ સાથ)ે 

3) ટ ટના નામે જમીન ન હોય તો કેવી કેવી રીતે મેળવેલ છે? ભાડાપ ા / લીઝ ારા ................................ 

4) કેટલા વષના ભાડાપ ા કે લીઝ પર જમીન મેળવેલ છે ? ............................................................................  

5) જમીન િબન ખેતી થયેલ છે? હા / ના (િબનખેતી ઓડર િબડાણ-૪ તરીકે સામલે કરવુ)ં 



Shri Govind Guru University, Godhra 
(Established vide Gujarat Act No. 24/2015) 

ી ગોિવંદ ગુ  યુિનવિસટી, ગોધરા 
(ગજુરાત એ ટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા થાિપત)          

                   

3  

 

6) જમીન બો યુ  છે? હા / ના .............................................  

( થાિનક વરાજની સં થાનો દાખલો િબડાણ-૫ તરીકે સામેલ કરવુ)ં 

 
જમીન અંગેનો અિભ ાય : 

અમારો અિભ ાય છે કે, ઉપરો  જમીનના માણપ ો જોતા સં થા પોતાની 

માિલકીની........................................ચો.મી. / એકર કુલ જમીન ધરાવે છે/ નથી. 

 
2. મકાન અંગે: 

1) મકાન કોની માિલકીનું છે? સં થાનું પોતાનું કે અ ય યિ નું : .................................................................. 

2) ભાડે/લીઝ થી રાખેલ હોય તો કેટલી મુ ત માટે રાખેલ છે ? ....................................................................... 

અ યની માિલકીનું હોય તો . ૧૨ લાખની િફ સ ડીપોઝીટ મુકેલ છે? હા / ના ...................................... 

(ડીપોઝીટની નકલ બીડવી) (કોની પાસથેી ભાડે/લીઝ પર રાખેલ છે સરકાર ી/ સરકારી એજ સી/ 

અ ય યિ  પાસેથી) (ભાડા કરાર િબડાણ-૬ તરીકે સામેલ કરવુ)ં 

3. મકાનના મોની િવગત: 

1) વગખંડ-૧   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

વગખંડ-૨   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

વગખંડ-૩   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

વગખંડ-૪   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

વધારાના મો   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

2) લેબોરટેરી-૧   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

લેબોરટેરી-૨   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

લેબોરટેરી-૩   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

લેબોરટેરી-૪   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

3) ટાફ મ-૧   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

ટાફ મ-૨   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

4) કાયાલય    ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

5) ટાફ મ   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

6) આચાય ઓફીસ    ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

7) ભાઈઓ/બહેનો માટે ટોયલેટ  ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

8) ટાફ માટે ટોયલેટ   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

9) પાિકગ માટેની જ યા    ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 

કુલ બાંધકામ   ...........................* .......................... ચો.ફૂટ/ચો.મી. 
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(ઉપર દશાવેલ ઉપરાંત વધ ુ બાંધકામ કુલ બાંધકામમા ં ગણી લેવાનુ ં રહેશ)ે (બાધંકામ પરિમશન તેમજ 

યુટીલીટી સટ ફીકેટ િબડાણ-૭ તરીકે સામેલ કરવું) 

 

મકાન અંગેનો અિભ ાય: 

અમારો અિભ ાય છે કે, અસલ નકશા જોતા અને થયેલ બાંધકામની ચકાસણી કરતા કુલ બાંધકામ 

........................... ચો.મી. થયેલ છે/ નથી. આ કોલેજના કુલ િવધાથ ઓ ................................ છે. આમ િવધાથ  

દીઠ ....................................ચો. ફૂટ બાધકામ થાય છે. 

 
રમત-ગમત અંગેનો અિભ ાય: 

અમારો અિભ ાય છે કે, સં થા/કોલજે પાસે િવધાથ ઓ માટે રમત-ગમત માટે જ રી સુિવધાઓ ઉપલ ધ છે 

/ નથી. 
 

4. ંથપાલ : 
1) સૂિચત કોલેજો થંાલયની યવ થા કરી છે ? :     હા/ના  .......................... 

2) િવ ાથ ઓ માટે અલાયદો વાંચન મ રા યો છે ? : હા/ના .......................... 

3) હાલ કેટલા પુ તકો વસા યાં છે ?    સં યા ................................... િકંમત  .............................. 

4) હાલ કેટલા ટાઇટલ છે ?    સં યા ................................... િકંમત  .............................. 

5) સામિયકો કેટલાં વસા યાં છે?   સં યા ................................... િકંમત  .............................. 

(યાદી િબડાણ-૮ તરીકે સામેલ કરવું) 

6) દરકે વષના અ યાસ મ લાય ેરીમાં રાખવામાં આવે છે?  હા/ના  .......................... 

ંથાલય અંગેનો અિભ ાય  : 

અમારો અિભ ાય છે કે, સં થા/કોલેજ પાસે જ રી થંાલય યવ થા/પુ તકો/ટાઈટલ િવગરે ે જ િરયાત 
માણે ઉપલ ધ છે. / નથી. 

5. મનોિવ ાનીક યોગશાળા અંગે અિભ ાય: 

અમારો અિભ ાય છે કે,(જો બી.એડ. કોલેજ હોય તો) આ બી.એડ. કોલજેમાં મનોિવ ાનના યોગો કરવાની 
સુિવધા છે./નથી. 
 

6. િવ ાન યોગશાળા અંગે:     
1) િવ ાન યોગ શાળા છે?        હા/ના ............................... 

2) યોગશાળામાં રહેલ સાધનની િકમત કેટલી છે?   ....................................... 

િવ ાન યોગશાળા અંગેનો અિભ ાય : 

અમારો અિભ ાય છે કે,આ કોલેજમા ંિવ ાનના યોગો કરવી શકાય તેવી યવ થા છે./નથી. 

નોધ :- િવ ાન કોલજેો એ યોગશાળાની યવ થા અગંે િબડાણ જોડવુ ં
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7. ક યુટર લેબ અંગે: 
1) ક યટુર લેબમાં કેટલા ક યટુર છે? ........................................... 

2) િ ટર કેટલા છે? કુલ:........................  લજેર :...............  ઇ જટે :........................ 

3) ઈ ટરનેટ કને શન છે ? હા/ના .................................. 

4) કોલજેની વેબસાઈટ તૈયાર કરલે છે ? હા/ના જો હા તો તેનુ ંનામ : .................................................... 

5) નેટિકંગ (લેન) તૈયાર છે ? હા/ના ............................... 

6) કોલજેના કેટલા લાસ મમા ંIn build LCD Projector છે. ............................... 

ક યુટર લબે અંગે અિભ ાય: 

અમારો અિભ ાય છે કે, આ કોલજેોમા ંક યટુર લેબ/જ રી કો યુટર /ઈ ટરનટે/વેબસાઈટ િવગરે ેસિુવધા 

ઉપલ ધ છે./નથી. 

8. ભૌિતક સુિવધાઓ અ ય અ યાસ મની કોલેજો સાથે વહેચાયેલી છે ? હા/ના 

હા,તો કઈ કઈ સં થા         ૧ .................................................... ૨ ...................................................... 

    ૩. .................................................. ૪. ..................................................... 

હા,તો કઈ કઈ સુિવધાઓ    ૧ .................................................... ૨ ...................................................... 

     ૩. .................................................. ૪. ..................................................... 

 
િવભાગ-૪ (માનવ સંશાધન અંગ)ે 

1) શૈ િણક કમચારીઓ :      (િબડાણ -૯ સામેલ કરવું) 

Sr. 
No 

Name  
& 
Designation 

Date  
of  
Birth 

Gen./ 
UG/ 
PG/ 
PH.D. 

Profes 
sional/ 
UG/ 
PG/ 
PH.D. 

Year of  
Experience 
 in 
recognized 
Elementry/ 
Secondary/ 
Senior/ 
Secondary  
School  

Date of  
Appoint 
ment  
in  
present  
position 
 

Pay Scale 
 with  
Basic &  
Total 
Emolument 

NET/ 
SLET 
 with  
year 

Approval 
of  
University  
No. &  
Date 

Date of  
Super  
Annuation 

Adhar  
Card 
no. 

Photo 

             

 

વહીવટ કમચારીઓ :      (િબડાણ -૧૦  સામેલ કરવું ) 

મ નામ લાયકાત હોદો જોડાયા 
તારીખ 

અનુભવ 
વષ 

ફૂલ / પાટ 
ટાઇમ 

આધારકાડ 
નંબર 

પગાર િવગત 
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અમારો અિભ ાય છે કે, યુિનવસ ટીની જ િરયાત મજુબ આચાયની ભરતી થયેલ છે./ નથી. 

અમારો અિભ ાય છે કે, યુિનવસ ટીની જ િરયાત મજુબ અ યાપકો ભરતી કરી છે. આમ છતાં હજુ 
................................ અ યાપકો ની ઘટ છે. 

અમારો અિભ ાય છે કે, યુિનવસ ટીની જ િરયાત મજુબ વહીવટી કમચારીઓની ભરતી કરલે 
છે./નથી......................... 

 

2) આિથક બાબતો : 
1) સં થાએ છે લા બે નાણાકીય વષના ઓડીટેડ :   હા/ના. .............................                

િહસાબો રજુ કરલે છે ? (જો ‘હાʼ તો િબડાણ -૧૧ સામલે કરવંુ) 

2) સં થા .૧૮ લાખની ડીપોઝીટ યુિન.માં િનયત સમયમાં જમાં કરાવી શકે તેવી િ થિત છે?:   

હા/ના. ............................. 

3) સં થા પાસે ૨૫ લાખની અ કયામતો છે?  :    હા/ના. ............................. 

4) સં થા પાસે .૫ લાખ વિકગ ફંડ છે?      :    હા/ના. ............................. 

5) િવધાથ  દીઠ િવકાસ ફાળો જમાં કરાવેલ છે? :   હા/ના. ............................. 

છે લા વષની પાવતી નંબર............................... રકમ..................................તારીખ............................ 

લીગલ ફી ભરલે હોય તો તેના છે લા વષની પાવતી નંબર.......................... રકમ......................  

તારીખ............................ 

ભલામણ 

સં થા પાસ ે 

1) વતં  માિલકીનું મકાન છે / નથી.    ................................... 

2) જમીન સં થાના નામે છે / નથી.      ................................... 

3) આચાયની િનમણુંક કરલે છે / નથી.  ................................... 

4) અ યાપકો જ િરયાત મજુબ છે / નથી. ઘટતા અ યાપકોની િવગત : ................................... (સં યા) 

5) વહીવટી કમચારી છે / નથી.          ................................... 

6) જ રી યોગશાળા/પુ તકો  છે /નથી.  ................................... 

7) સં થાનો કોટ કેસ ચાલે છે. હા / ના ................................... જો હા હોય તો કોટ કેસની િવગત આપવી. 

8) સં થાએ એ.આઈ.એસ.એચ.ઈ.ની વબેસાઈટ પર ડેટા અપલોડ કરલે છે. હા કે ના ................................... 

      હા તો તારીખ : ................................... 

આ કોલજેને નવા જોડાણ/ ચાલુ જોડાણ/વધારાના જોડાણ /કાયમી જોડાણની મજુંરી આપવા અિભ ાય છે. 

/નથી. 
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આ કોલેજોને નવા/ચા /ુવધારાના/કાયમી જોડાણની મં ુર  નીચેની શરતોને 

આધીન આપવા અ ભ ાય છે /નથી. 

(લાગુ પડતંુ હોય તે થાને ટીક કરવું  ) 

 
શૈ િણક વષ ..........................................   દર યાન પૂતતા કરવાની શરતો 

1) ............................................................................................................................................. 

2) ............................................................................................................................................. 

3) ............................................................................................................................................. 

4) ............................................................................................................................................. 

5) ............................................................................................................................................. 

6) ............................................................................................................................................. 

7) ............................................................................................................................................. 

8) ............................................................................................................................................. 

થાિનક તપાસ સિમિતના સ ય ીઓ 

             સ ય ીનું નામ            હાજર રહેલ સ ય ીની સહી  

 

૧. ...............................................................................   ૧. .............................................................................. 
                 ( ેયાન સ ય ી)      ( ેયાન સ ય ી)    

૨. .............................................................................  ૨. ............................................................................. 

૩. .............................................................................  ૩. ............................................................................. 

૪. .............................................................................  ૪. ............................................................................. 

 

થળ : ...........................................................................         

મુલાકાતની તારીખ:........................................................ 

સમય : ............................... થી ............................... સુધી 


