
 

 

જાન.ં   /IQAC/2019-20 

તા. 06-06-2019 

આજ રોજ તા. 25-05-2019ને શનનવારના રોજ સવારે 9-00 કલાકે ગજૂરાત નવદ્યાપીઠ આંતરરક 

ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ(IQAC)ની બેઠક આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ(IQAC)ના કાર્ાાલર્માાં 
કુલનાર્કશ્રી પ્રો. અનાનમક શાહના અધ્ર્ક્ષ સ્થાને મળી હતી. જેમાાં નીચ ેમજુબના સભ્ર્ો હાજર રહલે 

હતા. 
1. પ્રો. અનાનમક શાહ  કુલનાર્કશ્રી 
2.  ડૉ. રાજેન્દ્ર ખીમાણી   કુલસચચવશ્રી 
3.  ડૉ. શ્રીનનવાસ મનૂતિ  સાંર્ોજક, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

4. ડૉ. નનનમષા શકુલ  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

5.  ડૉ. જગદીશ ગોઠી  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

6.  ડૉ. જજગ્નેશ પટેલ  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

7.  ડૉ. ભરાય ુવચ્છરાજાની  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

8. પ્રો. એ.આર.જાની  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

9. શ્રી મનોજભાઈ નમશ્રા  સભ્ર્, આંતરરક ગણુવત્તા બાાંહધેરી એકમ 

 
ડૉ. લોકેશ જૈને ગેરહાજર રહવેાની જાણ ઈમેલથી કરેલી હતી. બેઠકમાાં નીચ ેમજુબની કાર્ાવાહી 

હાથ ધરવામાાં આવી હતી. 
 

કાર્ા નાં.1 તા.14/12/2018 ના રોજ મળેલી બેઠકના અહવેાલને બહાલી આપવા બાબત. 

  તા.14/12/2018 ના રોજ મળેલી બેઠકના અહવેાલને બહાલી આપવામાાં આવી. 
કાર્ા – 2 CAS (Career Advancement Scheme)ની બઢતી માટે નશક્ષકોની આવેલ 

અરજીઓની ચકાસણી અંગ ે

ઠરાવ - 1 આંતરિક ગણુવત્તા બાહંધેિી એકમ (IQAC) દ્વાિા CASની આવેલી 13 અિજીઓની આવેલી છે. 

જેની ચકાસણી કિી જુલાઈ અંત સધુીમા ંમોકલી આપવી તેવ ુઠિાવવામા ંઆવેલ છે. 

કાર્ા – 3 IQACની સનમનતને રરફોમા કરવાબાબત 

 IQACની સનમનતન ે રરફોમા કરવા બાબત ચચાા થઈ. તેમાાં એક ફુલ ટાઈમ સાંર્ોજક 
તથા બે સહ સાંર્ોજકન ેIQAC ઓફીસમાાં મકુવા તેવ ુઠરાવવામાાં આવયુાં, ફુલ ટાઈમ 



સાંર્ોજક માટેના નામોની ચચાા થઈ અને તેની કાર્ાવાહી એક માસમાાં પણૂા કરવા 
નક્કી કરાય.ુ 

કાર્ા – 4   IQACના મેમ્બરો વધારવા માટેની અરજી બાબત 

   IQACના હાલના મેમ્બરો છે તેમાાં નનર્મ મજુબ ત્રણ થી આઠ નસનનર્ર અધ્ર્ાપકો 

રાખી શકાર્ તે મજુબ મેમ્બર વધારવા માટે ચચાા કરવામાાં આવી. 

કાર્ા નાં. 5 IQACના મેમ્બરો વચ્ચે જુદી જુદી કામગીરી જેમ કે સેમીનાર, કોન્દ્ફરન્દ્સ, CASવગેરે 

ની વહેંચણી બાબત. 

 IQACમાાં નવા મેમ્બરની પસાંદગી કર્ાા બાદ બધા મેે્મ્બરને જુદી જુદી કામગીરીની 

વહેંચણી કરવી તેવ ુનક્કી કરવામાાં આવયુાં  

કાર્ા નાં. 6 વષા 2018-19ના AQAR માટેની ચચાા 

 વષા 2018-19ના AQAR માટે જરૂરી મારહતી જુદા જુદા નવભાગોમાાંથી માંગાવવાનુાં 

નક્કી કરવામાાં આવયુાં. જેથી સમર્સર AQAR 18-19 મોકલી શકાર્ 

કાર્ા નાં. 7 MOCK રરવય ુકનમરટ બોલાવવાની ચચાા 

 MOCK રરવય ુકનમરટ સમર્ મર્ાાદામાાં બોલાવી લવેી તેવ ુનક્કી કરવામાાં આવયુાં. 

કાર્ા નાં. 8 અધ્ર્ાપકોના બાર્ોડેટા અંગેની ચચાા 

 અધ્ર્ાપકોના બાર્ોડેટા અપડેટ કરાવવી તેન ેવેબસાઈટ પર સમર્સર મકુવા જણાવયુાં 

કાર્ા નાં. 9 IQACવેબસાઈટ અપડેટ અંગેની ચચાા 

  IQACવેબસાઈટ નવે સરથી બનાવવા તથા MIS સીસ્ટમ ઊભી કરવા નક્કી કરવામાાં 

આવય.ુ 

કાર્ા નાં. 10 પ્રમખુ સ્થાનેથી રજૂ થાર્ તે. 

• IQACને ઉચ્ચ નશક્ષણમાાંથી 6 લાખ ફાળવવામાાં આવર્ા તેની નોંધ લેવામાાં આવી. 



• યજુીસી દ્વારા Faculty Induction Programme અંગ ે આવેલ પત્રની નોંધ લેવામાાં 

આવી. 

• યજુીસી દ્વારા National Curriculum Framework & Guideline અંગે આવેલ Public 

Noticeની નોંધ લેવામાાં આવી 

 

પ્રમખુશ્રીની માંજૂરીથી સભાસદોનો આભાર માની સભાનુાં કામકાજ પણૂા કરવામાાં આવયુાં. 
તા. 06-06-2019 

 
 
 

   (પ્રા. શ્રીનનવાસ મનૂતિ)                 (પ્રા. ભરતભાઈ જોશી) 

      સાંર્ોજક                      કા. કુલસચચવ 

 


