નં. AISHE/૨૦૧૫-૧૬/1987
ઓર ઇન્ડડમા વલે ઓન શામય એજ્યુકેળન
ી.આય.એર.ની વાભે
નલયં ગુયા અભદાલાદ
તા. ૦૯/૧૨/૨૦૧૫
પ્રતત,
આચામયશ્રી,
તભાભ કરેજ, ગુજયાત યાજ્મ.
તલમ:AISHE –વલે 2015-16 ફાફત
શ્રીભાન,

AISHE (All India Survey on Higher Education)-MHRD-Delhi દ્વાયા લય 2010-11થી ઉચ્ચ તળક્ષણ વાથે
જડામેર તભાભ વંસ્થાન આધાયભ ૂત ડેટા તૈમાય કયે છે .જે યાસ્રીમ અને યાજી સ્તયીમ તળક્ષણ નીતી ઘડતય અને
આમજનભાં ઉમગભાં રેલામ છે . 2010-11થી દયલે ઓનરાઈન ડેટા આના તયપથી તનમતભત અરડ થામ છે .
2010-11 થી 2014-15 સુધી આણુ ં ગુજયાત યાજ્મ અડમ ફાફતની જેભ આ કાભગીયીભાં ણ દે ળભાં અગ્રેવય છે , અને તેન
શ્રેમ આને પાે જામ છે . આ વલેની ઉમગીતા અને ગંબીયતા વભજીને આે આજસુધી જે શ્રેષ્ઠ કાભગીયી કયી છે તે ભાટે
ભાનનીમ ઉચ્ચ તળક્ષણ કતભશ્નયશ્રી-ગુજયાત યાજ્મ આને appreciate કમાય છે .
વષષ 2015-16નો

AISHE સવે તા.21/12/2015ના યોજ ફોયે 3=00 કરાકે ભાનનીમ ભંત્રી શ્રીભતી સ્મ ૃતત ઈયાની,

ભાનવ સંશાધન ભંત્રારમ-બાયત સયકાય-નવી દદલ્હી ના હસ્તે Launch થઈ યહ્યં છે .
આને આગ્રહ પ ૂવષક અીર કરં છં કે ,સવે 2015-16ભાં આ આની કોરેજની ભાદહતી શક્ય ઝડથી અરોડ
કયશો. આ કામષને એક અભબમાન સભજી સભગ્ર દે શની નજય ગયજયાત યાજ્મ તયપ જામ તે યીતે ભાદહતી સંપ ૂર્ષ હોમ અને
સત્મ હોમ તેવો આગ્રહ યાખશો જેનો રાબ યાજ્મ અને આર્ાં તવધ્માથીઓને થશે.
ાછરાં વલેની ભાહશતીને ચકાવતાં કે ટરીક ભાહશતી ખાભીયુક્ત

અને ભ ૂર બયે રી ભાલ ૂભ ડેર છે , જે ડેટાની

ુ ી આ વાથે દયે ક ફાફતે ભાગયદળયક નધઆેર છે જે
અવયકાયકતા ઓછી કયે છે .આ વલે ભાં એક ણ ભ ૂર ના થામ તે શેતથ
ધ્માન  ૂલયક વભજી રેળ.આ વલેની ભાહશતી અરડ કમાય ફાદ Remuneration (ભશેનતાણા) ભાટે આના Bank Acc ની
તલગત ણ અલશ્મ બયળ.
જ પભય બયલાભાં કઈ મુશ્કેરી ઉબી થામ ત નીચેના નંફય ય પન કયી ભાહશતી ભેલી ળકાળે.
કુ .  ૂલી ંડયા, પ્રગ્રાભ ઓહપવય, AISHE -૭૫૭૪૮૨૭૪૭૬
કુ . જલ્ા દયજી, પ્રગ્રાભ ઓહપવય, AISHE- ૯૯૭૮૪૪૦૯૪૭
પયી વશકાયની અેક્ષા વશ,
આન તલશ્વાસુ,

આય.કે.ળાશ
સ્ટે ટ નડર ઓહપવય –AISHE
*આ જાણ છ કે
(1)યુ.જી.વી. એક્ટ એભેડ્ભેંટ 22 જૂન-2015 ના નટીપીકે ળન “યુતનલવીટી ગ્રાડટ કતભળન (પતનિળીંગ ઈડપભેળન ફામ
યુતન.)રૂલ્વ -2015 મુજફ દયે કા યુતન.,કરેજ,ળૈક્ષણણક વંસ્થાએ –યુતન.,મ.જી.વી.,કે વયકાય દ્વાયા ભાગલાભાં આલતી ભાહશતી
આલી પયજીમાત છે .અડમથા કરભ 14 મુજફ ગરાં રઈ ળકામ છે .

(2) NAAC ભાટે AISHE ડેટા અરડ કયવુ ં પયજીમાત છે .NAAC ટીભ AISHE DCF મુજફ અનુવયળે.
(3)AICTE દ્વાયા AISHE ડેટા અરડ કમાય ન ુ ં Acknowledgment ભાડમતા/જડાણ ભાટે પયજીમાત કયે ર છે .
(4)યાજ્મની ભટાબાગની યુતનલવીટી એ AISHE ડેટા અરડ કમાય ન ુ ં Acknowledgment ભાડમતા/જડાણ ભાટે પયજીમાત
કયે ર છે .
(5)કેડર વયકાય અને યુ.જી.વી.એ AISHE ડેટાને વતાલાય ડેટા તયીકે ભાડમતા આેર છે ભાટે સ્કરયળી કે અડમ કઈણ
ઓનરાઇન પભય AISHE Code તલના અરડ થતાં નથી.
(6)NCTE,Pharmacy Council of India,Council of Architecture,Dental Council of India,Medical Council of India,Indial
Council of Agricultural Reserch,આ કાભગીયી પયજીમાત કયે ર છે .

GUIDELINES FOR DATA CAPTURE FORM (DCF) FILLING
ક્રભ

તવગત

1.

Name of the College/Institute

કોરેજોએ તૈમાય યાખવાની તવગત
પ્રીપીર ડેટા કયલાથી આઆ કરેજનુ ં નાભ આલી
જળે.જ કરેજના નાભભાં કાંઈ સુધાય શમ ત તાત્કાણરક
સ્ટેટ યુતનટન વંકય કયલ.(જે કરેજએ એક થી લધાયે લાય
યજીસ્રેળન કયે ર શમ તેઓએ ણ તાત્કાણરક સ્ટેટ યુતનટન
વંકય કયલ.)

2. (i)

Postal Address Line 1

કરેજનુ ં  ૂરૂ વયનામુ ં જેભાં ગાભ, મ ૂ.., ળશેયની તલગત
રખલી

(ii)

Postal Address Line 2

ય ાન ંય નાભ અને ીનકડ રખલા(નીચે VIIભાં ણ
તાલક
ીનકડ રખલાન છે .

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

City
State
District
Pin code

સ્લમં સ્ષ્ટ છે .
કરેજ જે તલસ્તાયભાં આલેર શમ તે તલસ્તાયન ીન કડ
રખલ

(vii)

Website

જ કરેજ દ્વાયા લેફવાઈટ ફનાલલાભાં આલેર શમ તે
લેફવાઈટનુ ં નાભ

(viii)

Total Area (In acre):

સ્લમં સ્ષ્ટ છે .

(ix)

Total Construction (in sq m)

સ્લમં સ્ષ્ટ છે .

3.

Year of Establishment

કરેજનુ ં સ્થાના લય

4. A. (i)

Name of the Principal

આચામયન ુ ં નાભ (જ ઇડચાર્જ આચામય શમ ત ઇડચાર્જ
એભ સ્ષ્ટતા કયલી)

(ii)

Contact Number

આચામયન ભફાઈર નંફય

(iii)

Email-id

કરેજનુ ં જ ઇભેર આઈ.ડી રખવુ ં (જે યજીસ્રેળન લખતે
આેર શમ –આ યજીસ્ટય ભેર-આઈડી ગણાળે,તભાભ
ભેવેજ આ ભેર ય આલળે.)

B (i)

Name of College Nodal Officer

કરેજ દ્વાયા AISHE કાભગીયી ભાટે તનભલાભાં આલેર
નડર ઓપીવયનુ ં નાભ. જે વ્મક્ક્ત AISHE નીકાભગીયી
કયી યશેર છે તે અને કામભી શમ તે

નડર ઓહપવય

શમ ત લધુ વારૂ .
(ii)

Designation

કરેજના નડર ઓપીવયન શદ

(iii)

Telephone No.

કરેજન રેડડ રાઈન નંફય

(iv)

Mobile No.

કરેજના નડર ઓપીવયન ભફાઈર નંફય

(v)

Email-id

કરેજના નડર ઓપીવયનુ ં ઇ-ભેર આઈ.ડી

5.(i)

Name of the affiliated University

પ્રીપીર ડેટા કયલાથી આઆ વંરગ્ન યુતનલવીટીનુ ં નાભ
આલી જળે. જ યુતનલવીટીના નાભભાં કાંઈ સુધાય શમ કે
યુતન.ફદરાઈ શમ ત

તાત્કાણરક સ્ટેટ યુતનટન વંકય

કયલ.
(ii)

Name of other University to which
affiliated

અડમ યુતનલવીટી ના કવય ચારતા શઈ તેન ુ ં નાભ જેભકે
IGNOU કે BAOU. જ કઈ અડમ યુતનલવીટી વાથે વંરગ્ન
ના શમ ત વોથી પ્રથભ તલકલ્ વંદ કયલ(જે બ્લુ કરય
કયે ર Blank છે .)

(iii)

The Statutory Body through which
recognized

જેભકે UGC, NCERT, અથલા અડમ.
જ ફે વંસ્થા દ્વાયા ભાડમતા પ્રાપ્ત શમ ત ફન્ને વંસ્થાના
નાભ દળાયલલા

6

Year of affiliation with University

યુતનલવીટી વાથે જડાણનુ ં લય
7 થી 10 સ્વમં સ્ષ્ટ છે .

11

Management of College/University
આ કરભભાં ભ ૂર થામ છે . વાભે
આેર ભાગયદળયન માદ યાખ.



વયકાયી કરેજએ



ગ્રાડટ ઇન એડ કરેજએ



ણફન વયકાયી સ્લતનબયય કરેજએ
Unaided
યતય નવસીટીની કોરેજ=University


12

Is Specialized College

State Government
Private Aided
Private

જ આની કરેજભાં એક જ પ્રગ્રાભ ચરાલાત શમ
દા.ત. ભાત્ર આર્ૌય વ કરેજ શમ ત Specialized કરેજ
ગણામ
13 થી ૧૬ સ્વમં સ્ષ્ટ છે .

BLOCK-2B Detail of Programmes offered by the college
List of Faculty & Departments

1 Faculty Name- No entry is required

Name of the Departments
S.No.
1
2
3

આ ભાહશતી લખતે વાભે આેર ભાગયદળયન
જુઓ

ફધાજ ડીાટય ભેડટના નાભ એટરે કે જે તલમના તળક્ષક
શમ

તે તવષમોના નાભ રખલા. દા.ત.Economics,

Accountancy,

Gujarati,

Electrical

Engineering

દયે ક

તલમ અરગ રાઇનભાં રખલ.અશીં લધાયાની રાઇન ભાટે
+ અને રાઇન ઓછી કયલા ભાટે – ફટનન ઉમગ કયલ
2

Regular Programme Detail

દયે ક પ્રગ્રાભ દા.ત.

આ ફાફતે ધ્માન આવુ ં

Electrical Engineering અરગ રાઇનભાં આલળે..આટય વભાં

B.A., B.Com M.A. Civil Engineering,

તલમ રખલાના નથી
BLOCK 2C STAFF INFORMATION
1

Teaching Staff

તલમ અનુવાય શદ્દા અનુવાય તળક્ષકની તલગત(ખાવ ધ્માન
યાખવુ ં ઉય Departmentના કરભભાં જેટરા તલમ રખ્મા
શળે તેટરા કૉરભ આઆ ઓન થળે.પ્રથભ કૉરભ
આચામય ભાટે છે ,ભાટે તેભાં તલમ(Department) આલળે
નશીં.જ ઇડચાર્જ આચામય શમ ત વંખ્મા 0 ફતાલલી. અડમ
કૉરભ તલમલાય છે જે તભાભ પ્રકાયના શદ્દા ધયાલતા
તળક્ષકની

તલગત

રખી

ળકાળે.

અધ્માક

વશામક=આવીસ્ટડટ પ્રપેવય/રેક્ચયય
2

Non-Teaching Staff

શદ્દા અનુવાય ણફન ળૈક્ષણણક કભયચાયીની તલગત.(યજીસ્રાય,
રામબ્રેયીમન,પીઝીકર ડામયે ક્ટય=લગય A,શેડ ક્રાકય / વીની.
ક્રાકય =ગ્રેડ-B,જૂની.ક્રાકય -ગ્રેડ-C,અડમ-ગ્રેડ-D
BLOCK-2D NUMBER OF STUDENTS ENROLLED

1

Student Details
લય-1 એટરે વેભ-1 ,લય-2 એટરે વેભ-3
અને લય -3 એટરે વેભ-5

લય

(વેભ-1,3,5)

મુજફ

અનુવાય

તલદ્યાથી

તલગત(તલમલાય રખલાની નથી) લાય મુજફ ભાગ્મા
મુજફ ભાહશતી આલી.

BLOCK-2E EXAMINATION RESULT
Examination Results(દયે ક

પ્રગ્રાભની

છે લ્રા લયભાં આલેર યીક્ષાનુ ં હયણાભ (ડીગ્રી લય)

અરગ –અરગ તલગત આલી)
BLOCK-2F FINANCIAL INFORMATION
Financial Information
ફાકી તલગત સ્લમં સ્ષ્ટ છે .

ની

૩૧ ભાચય ૨૦૧૫ સુધીના આલક અને ખચય ની તલગત

