માંક:

િુ વવાકો/મકમ/૨૦૧૮-૧૯/

ુ રાત આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ (સાંજની)
જ
એલીસ

જ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬.

તા. 11/07/2019
વંચાણે લી ઃુ - (૧)

ુ રાત સરકાર ીના સામા ય વહ વટના તા. ૦૪/૦૩/૧૪ ના સરકાર ઠરાવ નં. ખહલ/૧૦૨૦૧૩ જ

ુ ાર કાયયોજના
૫૬૨૨૯૪/ક અ સ
ક ચે ર આ દ શઃુ રાત આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ (સાંજની) માં િવનયન અને વા ણ ય િવ ાશાખામાં નાતક ક ા ંુ િશ ણ
જ
આપવામાં આવે છે .
વેશ, િવ ાથ ઓ ંુ શૈ
કામગીર

િતવષ બહોળ સં યામાં િવિવધ િવષયોમાં િવ ાથ ઓ
ણક કાય,

ત રક પર

ુ રાત
જ

ા અને

ુ ા ર તે થાય તે માટ કોલેજ ક ાએ નીચે
ચ

વેશ મેળવે છે .

િુ નવિસટ ની પર

આ િવ ાથ ઓના

ાની કામગીર તથા સહશૈ

ણક

ુ બની સિમતીની રચના અને કાયયોજના વહ વટ સરળતા
જ

ખાતર કરવામાં આવેલ છે તેમજ વખતોવખત આચાય ી તરફથી સ પવામાં આવે તે કામગીર કરવાની રહશે.
(અ યાપક ીના નામોનો મ
Student Representative
Committee (SRC)
ા. મતાબેન

ન

ેયાનતાનો

ૂચક હોય તે જ ર નથી.)

UGC Committee
ા. ભાવેશભાઈ લાખાણી

(ચેરમેન)

Examination Committee
ેશભાઈ ટાપ રયા

ા.

Internal Quality Assurance Cell
(IQAC)(NAAC)
િ .ડૉ. મહશ ભ (ચેરમેન)

(ચેરમેન)

ા. બંસર બેન

ઠવા

ા. આનંદ આચાય

ા ભાિવન બદ યાની

ા. ભાવેશ લાખાણી
(કૉ-ઓડ નેટર)

ા. મહશભાઈ પટલ

ુ ભાઈ પટલ
ા. હસ ખ

ા. બંસર બેન

ા. નેહાબેન પારખ

ા. દનેશ શમા

ા. દનેશ શમા

ા. િનયતીબેન

ા શૈલે

ા. િનયતીબેન

ા શૈલે

તાણી

િસહ વાઘેલા

િસહ વાઘેલા

ા. નેહાબેન પારખ

ા.આનંદભાઈ આચાય
(ચેરમેન)
ા.

IT and Website
Maintenance Committee
ુ ભાઈ પટલ
ા. હસ ખ

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા
તાણી

Competitive Examination
Preparation Committee

UDISHA – Career and
Counseling Cell

ા. આનંદ આચાય (ચેરમેન)

ા. મહશભાઈ પટલ (ચેરમેન)
ા. નેહાબેન પારખ

(ચેરમેન)
ા. ભાવેશ લાખાણી

ા.

ા. અ ુલભાઈ રાવલ

ા. આનંદ આચાય

ા. અ ુલભાઈ રાવલ

ા. ભાિવન પરમાર

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

ા.

ા. િનયતીબેન

ા. ભાિવનબ પરમાર

તાણી

Time Table and Academic
Planning Committee
મતાબેન

ા. ભાિવન પરમાર

શાહ

િવણભાઈ રાઠોડ

ા.

ા. આનંદ આચાય

ા. અ ુલભાઈ રાવલ
ા. હમે

Library Committee

ઠવા

ન (ચેરમેન)

Gymkhana Committee
ા. ભાવેશ લાખાણી

મતાબેન

ન

ેશ ટાપ રયા

ા. હમે

શાહ

ા. િનરાલીબેન શાહ
ા. ભાિવન બદ યાની

Research Committee

Purchasing Committee

ા. ભાવેશ લાખાણી (ચેરમેન)

ા.

મતાબેન

ન (ચેરમેન)

(ચેરમેન )
ા. મહશ પટલ

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ુ પટલ
ા. હસ ખ

ા. ભાવેશ લાખાણી

ા. ભાવેશ લાખાણી

ા. િનરાલીબેન શાહ

ા. મહશ પટલ

ા. આનંદ આચાય

ા આનંદ આચાય

ા. ભાિવન પરમાર

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ા. નેહાબેન પારખ

ા. અ ુલ રાવલ

ા. આનંદ આચાય

ા, દનેશ શમા

ા. ભાિવન પરમાર
ી સી.એસ.
ી એ.

પિત

પટલ

Page 1 of 3

Cultural, Youth Festival
ા. નેહાબેન પારખ
(ચેરમેન)

Geet Sangeet Nurtya
Dhara
ા. િનયતીબેન

તાણી

Gyan Dhara
ા.

મતાબેન

ન (ચેરમેન)

Natya Dhara
ા. શૈલે િસહ વાઘેલા (ચેરમેન)

(ચેરમેન)

ા. આનંદભાઈ આચાય

ા.

ા. ભાવેશ લાખાણી
ા. િનરાલીબેન શાહ

વીણભાઈ રાઠોડ

ા. મહશભાઈ પટલ

ા.

િવણભાઈ રાઠોડ

ા. અ ુલ રાવલ

ા. ભાિવન પરમાર

ા. મહશભાઈ પટલ

ા. ભાવેશ લાખાણી

ા. દનેશ શમા

ા. હમે

શાહ

ા. દનેશ શમા
Sarjanatmak Abhivakti
Dhara
ા. આનંદભાઈ આચાય
(ચેરમેન)

Rang Kala Kaushalya
Dhara
ા. અ ુલભાઈ રાવલ
(ચેરમેન)

ા. બંસર બેન

ઠવા

ા. અ ુલભાઈ રાવલ

Khelkud, Vyayam, Yog Dhara
ા. ભાવેશ લાખાણી(ચેરમેન)

(ચેરમેન)
ા.

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

મતાબેન

ન

ા. ભાિવન પરમાર
(ચેરમેન)

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા
(ચેરમેન)

મતાબેન

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા
ા. બંસર બેન

ન

ા. હમે

ઠવા

CWDC and Gender
Sensitization Committee

AISHE Committee and Data
Management Committee

NSS

(ચેરમેન)

ા. ભાિવનભાઈ પરમાર

ા. નેહાબેન પારખ

NCC
ા. િવનોદ મોવ લયા

Samudaiyak Seva Dhara

ા.

મતાબેન

ન

(ચેરમેન)

ા. ભાિવન પરમાર

ા.

શાહ

ા. િનરાલીબેન શાહ

ા. નેહાબેન પારખ

ા. િનરાલીબેન શાહ

ા. ભાવેશભાઈ લાખાણી

ા. િનયતીબેન

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

ા. નેહાબેન પારખ

તાણી

ા. અ ુલભાઈ રાવલ
Report Writing and
Magazine

Anti‐Ragging Committee
ા.

મતાબેન

ન (ચેરમેન)

ા. િનયિતબેન

તાણી

SC/ST/OBC/Minority Cell

Grievance Redressal Cell

ા. અ ુલભાઈ રાવલ (ચેરમેન)

ા.

ા. બંસર બેન

ેશ ટાપ રયા (ચેરમેન)

(ચેરમેન)
ા. મહશ પટલ

ા. મહશ પટલ

ા. બંસર બેન

ા. િનયતી

ા. આનંદ આચાય

ા.

ા. ભાિવન બદ યાની

ા. ભાિવનભાઈ પરમાર

તાણી

PSI, એ લસ ીજ પોલીસ

ઠવા

િવણભાઈ રાઠોડ

ઠવા

ા. ભાિવન બદ યાની
ા. આનંદભાઈ આચાય

ટશન
AAA Committee
િ . ડૉ. મહશ ભ (ચેરમેન)

ા. િનયતીબેન

દ યાંગ સે ુ સિમિત

Finishing School Initiative

RUSA
તાણી

ા. ભાિવન બદ યાની (ચેરમેન)

(ચેરમેન)

ા.

ેશભાઈ ટાપ રયા

(ચેરમેન)
ુ િવ દર કૌર
ખ

ા. મહશભાઈ પટલ

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

ા.

ુ ભાઈ પટલ
ા. હસ ખ

ા. ભાિવન બદ યાની

ા. હમે

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ા. અ ુલ રાવલ

ા. દનેશ શમા

ા.

િવણભાઈ રાઠોડ

ા. અ ુલ રાવલ

શાહ

ા. ભાવેશ લાખાણી

ા. િનરાલીબેન શાહ
Discipline Committee
ા. મતાબેન
ા. બંસર બેન

ન (ચેરમેન)
ઠવા

Alumni Association

ા. નેહાબેન પારખ

ા. મહશભાઈ પટલ (બી.એ.)

ા. િવનોદ મોવ લયા

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા
(બી.કોમ)

ા. મહશ પટલ

ા. િનયતીબેન

ા. હમે

ા.

શાહ

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

તાણી

ુ િવ દર કૌર
ખ

ા. ધમશભાઈ રાણા

ા. ભાિવન પરમાર
ા. િનયતીબેન
ા. બંસર બેન

તાણી
ઠવા
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FYBA Admission
ા. મહશભાઈ પટલ

SYBA Admission

TYBA Admission

ા. ભાિવન પરમાર

(ચેરમેન)

ા. આનંદભાઈ આચાય

(ચેરમેન)

ા. નેહાબેન પારખ
ા િનયિતબેન

(ચેરમેન)

ેશભાઈ ટાપ રયા

ા.

ા.

ુ િવ દર કૌર
ખ

તાણી

ા. દનેશ શમા
FYBCOM Admission
ા. ભાવેશ લાખાણી

SYBCOM Admission
ા. મતાબેન

ન (ચેરમેન)

TYBCOM Admission
ા. હમે

શાહ (ચેરમેન)

(ચેરમેન)
ા. અ ુલભાઈ રાવલ

ા. િવનોદભાઈ મોવ લયા

ા. બંસર બેન

ઠવા

ા. િનરાલીબેન શાહ

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

ા.

ા. શૈલે િસહ વાઘેલા

ા. સેજલબેન પટલ

ા. દનેશ શમા

મીનીબેન સોલંક

ા. ગાગ બેન પટલ
ા. ધમશભાઈ રાણા
ા. રોબીનભાઈ વોરા

કોલેજની િવિવધ સિમતીઓએ સિમતીના કાય મો ંુ આયોજન કર ંુ તથા આ આયોજન આચાય ી પાસે મં ૂર
કરાવ .ંુ

આયોજન

એડવા સ મેળવી લે .ુ
કરવી. કાય મ

ુ બ એડવા સ રકમની જ ર યાત હોય તો કાય મ ૭ દવસ પહલા લે ખત અર
જ
ુ ાં ગક
જો ભાવપ કો મંગાવવાના થતા હોય તો તેને આ ષ

ૂણ થયાના સાત દવસની

યા િનયત સમયમયાદામાં

દર અસલ વાઉચરો સાથેનો હસાબ બે નકલમાં કાયાલય ખાતે બન ૂક

જમા કરાવવો. કાય મનો રં ગીન ફોટો ાફ સ હતનો અહવાલ ટાઈપ કરાવીને આચાય ીને કાય મ
બે દવસમાં ર ુ કરવો. કાય મની મા હતી, િવ ાથ ઓની યાદ તથા અ ય બાબતો ંુ યવ થત ડો
કિમટ ના તમામ સ યોએ સરખી ભાગીદાર થી કાય મ ંુ આયોજન અને અમલીકરણ કર .ંુ
થતી

આપી

ુ નાઓની નોટ સની ફાઈલ િનભાવવી. દરક સિમિત
ચ

ૂચન ન મળે યાં

ૂણ થયાના એક ક
મ
ુ ે ટશન કર .ંુ

િવ ાથ ઓને આપવાની

ુ ી કાયરત રહશે. વષના
ધ

તે

તે

સિમિતએ તેમનો વાિષક અહવાલ તથા જ ર દ તાવેજો ર ૂ કરવાના રહશે. કરાર આધા રત યા યાતાઓએ તમામ
સિમિતમાં આચાય ી અને ચેરમેન ીની

ૂચના

ુ બ સંકલનથી કામગીર કરવાની રહશે.
જ

આચાય
ુ રાત આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ (સાંજની)
જ
એ લસ ીજ, અમદાવાદ
િતઃ

સંબિં ધત અ યાપક ી, સદર કોલેજ



િવ ાથ શાખા, સદર કોલેજ



મહકમ ફાઈલે

cWRN(u5t&R!f$eZ41Y
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