FROM THE CHAIRMAN’S DESK:

Shri Rajju Shroff (if we want to reframe the message)
(Chairman )
As a Trustee of Rofel Arts & Commerce College, I am very proud and happy to
know that our College is progressing well.
In Vapi and its surrounding area there is very big industrial development and
with industrial progress there is all-round improvement in living standards of
people. Earlier we were getting qualified people from different parts of the
country but now our Arts & Commerce College is providing well-educated and
well-trained staff to meet requirement for the Industry.
I see a bright future for all the students of our College!

- Best Regards,
Rajju Shroff
(Chairman)
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FROM OUR TRUSTEE’S DESK:

Shri Bharat Patel
(Trustee)
Adhering strictly to our motto," Enlighten to Excel" and following the footprints
of our Patrons, we at Rofel college, believe that a great responsibility is vested
on us as educators of the modern world. Eversince the inception of this college,
we have been striving hard to comprehend the broad significance of education
while designing our mode of instruction. We mentor our students to sharpen
their intelligence and enable them to accomplish their aspirations.
Simultanesouly, we instill in them a foundation to tackle the challenges of life.
We procure the support of a strong team of faculty members, who whole
heartedly put their efforts to motivate our students and guide them to progress at
everystep. In conducive learning envirnoment at our serene campus, we nurture
champion, who with intellectual brillance and eithcal excellence emerge out as
leader with difference.

- Bharat Patel
(Trustee)
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FROM THE PRINCIPAL’S DESK

Prin .Dr. H.A. Desai
(Dean- Faculty of Arts, VNSGU)

Dear Students, Staff and Parents:
Smt.C.D.J Rofel Arts and I.S.R.A Rofel Commerce college is the pioneer
institution in the field of education at Vapi. We have been imaparting quality
eduaction and values to our students since 1989. We aim to provide the best to
our student’s all round development.
Welcome to the 2018-19 academic year! Our aim at Smt.C.D.J Rofel Arts and
I.S.R.A Rofel Commerce college is to provide a safe and intellectually
challenging environment. This will empower students to become groundbreaking thinkers and enthused learners equipped to flourish in the twenty-first
century.
High standards and anticipations for each student in respect to academic
performance, co-curricular participation, and responsible citizenship are the
base of our college. It is with pride that we hold these high standards and ask
each of our students to promise to maintain the extraordinary record of
achievement and contribution that has been the legacy of our college. It is the
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contribution of our students to our college that makes this college an
exceptional learning community. Complete participation in academic and cocurricular programs and a willingness to act responsibly as an individual within
our educational environment are the factors that enable all to have a successful
and enjoyable year.
Education is not merely acquirement of facts but also of values which help us
improve the different facets of mankind. It ensures that we leave the world at a
far better place than we found it.
Projects, Industrial visits, seminars and guest lectures by eminent academic and
business leaders make the real-time learning experience exhilarating. The
voctional courses like Certificate Course In Accountancy Tecnician and the
classes which ties us tightly to our culture and art like music classes are
organised to inculcate culture and knowledge deeply into the students.
The culture of rural background and the technology of modern world are mixed
sensibly to create favourable academic atmosphere, nice ambiance for effective,
pleasant and better learning and for transforming students into better citizens.
I am glad to invite you all to be a part of our family and wish you all the very
best for a brilliant future.
-Prin .Dr. H.A. Desai
(Dean- Faculty of Arts, VNSGU).
History:
The need for an Educational Institution was felt by Rofel- A trust established by
Rotary Club Of Vapi, to provide a platform, to the the aspiring students of Vapi
and surrounding areas, to achive their higher educational dreams.
Rofel Arts and Commerce college was the pioneer institution in the field of
education at vapi which was established in the year 1989 at Bhole Baba
Ashram.
Well known lawyer of Valsad “Late Shri Bhagwanbhai Khadubhai Desai”
donated 2 acres of land at Namdha where our college building stands today.
Well known Industrialist Manhedrabhai Jobhalia (Girnar Packaging) gave
handsome donation in the name of his mother for the Arts College, While Shri
Shantilal Achchhariwala, a well know donor from the village of Achchhari gave
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a handsome donation to the commerce college which helped us to construct a
beautiful campus for our students.

About Us:
Smt.C.D.J. Rofel Arts and Smt.I.S.R.A Rofel Commerce College is affiliated to
Veer Narmad South Gujarat University. Our College is “NAAC –Accredited”
and secured 75.56% in the first Cycle. The college is graded “A” by AAAAcademic & Administrative Audit undertaken by the department of Education,
Govt. Of. Gujarat.
With the continous efforts of the Management and U.G.C Aids we have great
infrastructural facilities such as a huge library, a well equipped computer lab, a
sophisticated English-language lab, Smart – class rooms, Girls common room,
NSS & NCC room, Bisag Multimedia room ,Indoor sports room with mordern
equipments, huge play gorund, hostel’s for girls/boys, Canteen, and other
morden amenities. Thousands of students study in our college who make the
campus come alive.

Vision, Mission and objectives:
Our Vision
The Vision of the Institute is to Develop & keep Skill and Value Based
Employable Quality of Education which Leads the Institution to Excellence and
Make Institution Compatible with Globalize Requirements and New Social
Realities.
Our Mission
To Encourage the Students to become more responsible to the Society and
Nation and be a Good Citizens of India.
To Stimulate the Academic Environment in such a way to turn the Exam Based
Attitudes of the Students and Faculty into Knowledge and Skilled Based
Attitudes.
To Involve all the Players of the College in such a way i.e. from Management
to Students, which Creates a Good & Healthier Team Building and Work
Culture.
To Encourage the Students through Various Academic Extra and co-curricular
Activities to Make them More Confident and Socially Responsible.
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Evaluate the Capability of Various Groups of Students and Help and Guide
Them to Achieve Their Aspirations and Goal.
To Direct the Students and Faculty about Their Responsibilities to Turn Their
Classroom into an Efficient Learning and Resource Centre.
Our Objectives
Develop the Student’s Skills by Encouraging them to Participate in the Various
Activities at College Level and Outside the College.
To Make Concentration to Understand the Student’s Need and Problems to
Resolve Them Efficiently and Promptly to Create Confidence for the Institute
among Them.
The Flexibility in Decisions and Practical View Adopted by the College
Authority for the Students, Faculty and Administrative Staff to Provide an
Environment of “PARIVAR”.
Considering the Best Interests of the Students the Institute Priorities the
Utilization of Their Resources.
Institute-Industry link: the Institute Built Relationship with the Industrial Sector
to Provide Exposure to their Students by Creating Opportunities for the
Training, Industrial Visit and Ultimately Placement.
પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતા વવદ્યાર્થીઓને ખાસ સ ૂચના
કોલેજનો સમય સવારે ૦૭. ૪૫ થી ૧૨.૪૫ સુધીનો રહેશે. બહારગામના વવદ્યાથીઓએ
પ્રવેશ મેળવતી વખતે પોતાની બસ/ટ્રે નના આવવા જવાના સમયને ધ્યાનમાાં લઈને જ
ૂ આવતો હોય તો જ પ્રવેશ લેવો
કોલેજનો સમય અનુકળ
 પ્રવેશ માત્ર યોગ્યતા – ગુણવત્તાના આધારે જ આપવામાાં આવશે
 કોઈપણ વગગમાાં વવદ્યાથીને પ્રવેશ આપવો કે નહીં તે બાબતે આચાયાગશ્રીનો વનણગય
છે વટનો રહેશે .
 પ્રવેશ લેનાર વવદ્યાથી એ કોલેજ અને યુવનવવસિટીના વનયમોનુ ાં પાલન કરવાનુ ાં રહેશે
 વર્ગ દરમ્યાન જે વવદ્યાથી – વવદ્યાથીની વગગમાાં અવનયવમત જણાશે, કોલેજ આવીને
બહાર બેસી રહેતા – ફરતા હશે, કોલેજ દ્વારા આપતી નોટીસોની અવગણના કરતાાં હશે,
અધ્યાપકો , કમગચારીઓ સાથે ગેરવશસ્ત ભયુું વતગન આચરસે, આંતરરક પરીક્ષા આપવા
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બાબતે આનાકાની કરતાાં દે ખાશે , તો કોલેજ તત્કાળ તેની સામે સખત વશક્ષાત્મક
પગલાાં ભરશે. આવા વવદ્યાથીને કોલેજના બીજા સત્રમાાં / ઉપરના વર્ગમાાં પ્રવેશ આપશે
નહીં તેની નોધ લેવી .
 વવદ્યાથીઓના નાણાનો દૂ ર ઉપયોગ થતો અટકાવવા તથા વવદ્યાથીઓની આંતરરક
શક્તતઓ બહાર ન આવતી હોય એવા કાયગક્રમો જેવા ટાઈ – ડે , સાડી ડે , વવ. કોલેજમાાં
ઉજવવા દે વામાાં આવતા નથી તેમજ મ્ય ૂઝિકલ પાટી જેવા કાયગક્રમો થતાાં નથી તેની
નોધ લેવી.
 તમારી પ્રવેશ અરજી કોલેજ સ્વીકારે છે તેનો અથગ એવો થતો નથી કે તે પ્રવેશ આપવા
બાંધાયેલી છે ગુણવત્તા યાદીમાાં ના આવનાર વવદ્યાથીની પ્રવેશ આરજીઓ પરત
કરવામાાં આવશે .

પ્રવેશ અંગેની કાર્યવાહી :
(૧) જે તે વગગન ુાં પરરણામ જાહેર થાય કે તરત જ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવવા
અરજી કરવાની રહેશે.
(૨) પ્રવેશ ફોમગ આપવાની તથા સ્વીકારવાની અંવતમ તારીખની જાણ નોટીસ
બોડગ પર કરવામાાં આવશે. આ તારીખ વવત્યા પછી ફોમગ આપશે કે સ્વીકારશે
નહીં
(૩) પ્રવેશ અરજી સાથે નીચેના દસ્તાવેજો જોડવાના રહેશે .
(અ) શાળા છોડયાના પ્રમાણ પત્રની બે પ્રમાઝણત નકલ (સ્વપ્રમાઝણત)
(બ) ધો. ૧૨ ની અસલ માકગ શીટ તથા તેની ત્રણ પ્રમાઝણત નકલ
(સ્વપ્રમાઝણત)
(ક) વવદ્યાથી એ પોતાના ઉપયોગ માટે ઉપરોતત પ્રમાણપત્રોની વધારાની
િેરોક્ષ કોપી કઢાવી લેવી. અસલ પ્રમાણપત્રો કોઈ પણ સાંજોગોમાાં
કોલેજ પ્રવેશ કાયગવાહી પ ૂરી ન થાય ત્યાાં સુધી પરત આપવામાાં
આવશે નહીં .
(૪) એસ.ટી. / એસ.સી/ બક્ષીપાંચની સ્કોલરશીપ મેળવનાર તમામ
વવદ્યાથીઓએ
બેંક ઓફ બરોડા – વાપી ટાઉન શાખામાાં પોતાના નામનુ ાં એકાઉન્ટ (ખાત)ુ ાં
ખોલાવવુ ાં ફરજજયાત રહેશે.
એસ.ટી. /એસ.સી/ બક્ષીપાંચના દાખલા માટે સાંબવાં ધત કચેરીઓના સરનામા
(અ) જજલ્લા પછાત કલ્યાણ અવધકારીશ્રી

7

નવી બહમ
ુ ાળી ભવન, ૪થા માળે , જલારામ માંરદર સામે, વલસાડ.
(બ) તકેદારી અવધકારીશ્રી
નવી બહમ
ુ ાળી ભવન, ૪થા માળે -બી બ્લોક, જલારામ માંરદર સામે,
વલસાડ
(ક) જજલ્લા સમાજ કલ્યાણ અવધકારી
નવી બહુમાળી ભવન, ૪ થા માળ-બી બ્લોક, જલારામ માંરદર સામે,
વલસાડ
(૫) પ્રવેશ ફોમગમાાં આધાર કાડગ નાંબર અવશ્ય લખવા

પ્રવેશ અંગેની માહહતી :
જે તે સમયે યુવનવવસિટી પ્રવતગમાન વનયમ પ્રમાણે પ્રવેશ યોગ્યતા ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે
1. પ્રથમ વર્ગ બી. કોમ માાં પ્રવેશ મેળવવા માટે ઉમેદવારે ધો. ૧૨ ની પરીક્ષા એલીમેન્ટરી
ઓફ એકાઉન્ટન્સી, ઝબિનેસ ઓગેનાઈિેશન તથા સ્ટે ટેસ્ટીતસ અથવા ઝબિનેસ
સ્ટેટેસ્ટીતસ, અથગશાસ્ત્ર અથવા બેંરકિંગ સાથે પાસ કરે લ હોવી જોઈએ.
2. યુવનવવસિટી – કોલેજ દ્વારા જે શરતો અને ધોરણો નક્કી થશે તે પ્રમાણે જ પ્રવેશ મળશે.
જે વવદ્યાથીઓને પ્રવેશ મળે તેમણે વનયત તારીખ સુધીમાાં પ ૂરી ફી ભરી દે વી . જો તેઓ
વનયત તારીખ સુધીમાાં ફી ના ભારે તો તેમને અપાયેલો પ્રવેશ રદ થશે અને તેમના
બદલે અન્યને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે.
3. (અ) પ્રથમ વર્ગ બી.એ. / બી.કોમ માાં પ્રવેશ મેળવેલા વવદ્યાથીઓએ યુવનવવસિટીમાાંથી
એનરોલમેન્ટ નાંબર મેળવવાનો રહેશે . આ માટે વનયત ફોમગ તથા જરૂરી ફી ભરવાની
રહેશે.(બ ) પ્રથમ વર્ગના વવદ્યાથીઓએ તબીબી તપસ કરવાની ફરજજયાત છે
4. અન્ય યુવનવવસિટી કે અન્ય બોડગ માાંથી પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છનાર વવદ્યાથીઓએ સૌ પ્રથમ
દઝક્ષણ ગુજરાત યુવનવવસિટી માાં રૂબરૂ જઇ ‘કામચલાઉ યોગ્યતા ‘ નુ ાં પ્રમાણ પત્ર
લાવવાનુાં રહેશે. આવુ ાં પ્રમાણ પત્ર લઈને આવનાર વવદ્યાથી જ કોલેજમાાં પ્રવેશ
મેળવવાને પાત્ર ગણાશે .
5. કામચલાઉ યોગ્યતા પ્રમાણ પત્રના આધારે આ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવનાર વવદ્યાથીએ
પ્રથમ સત્રના અંત પહેલા યુવનવવસિટીમાાંથી આખરી પ્રવેશ પ્રમાણપત્ર મેળવીને કોલેજ
કાયાગલયને સુપ્રત કરવાનુ ાં રહેશે. જો વવદ્યાથી આ આખરી પ્રવેશ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે
નહીં તો તેને પ્રવેશ રદ થવાને પાત્ર ગણાશે .
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6. આ કોલેજના વનયવમત વવદ્યાથીઓએ ઉપલા વગગમાાં પ્રવેશ વનયત તારીખ સુધીમાાં ફી
ભરીને મેળવી લેવો. આ તારીખ પછી તેમને આ કોલેજમાાં પ્રવેશ મેળવવાનો કોઈ હક્ક
રહેશે નહીં. કોલેજમાાં વનયવમત વવદ્યાથી પૈકી કોઈ પણ વવદ્યાથીને ઉપલા વગગમાાં પ્રવેશ
આપવો નહીં તે આચાયાગશ્રી નક્કી કરશે

પ્રવેશ માટેની અનામત જગ્યાઓ
 અનુસઝચત જાવતના વવદ્યાથીઓ માટે ૭ % , અનુસઝુ ચત જનજાવતના વવદ્યાથી માટે ૧૫
% , આવથિક, સામાજજક અને શૈક્ષઝણક પછાત વગગ માટે ૨૭ %, શારીરરક
ખોડખાાંપણવાળા માટે ૩ % અનામત રાખવામા આવી છે .
 જો વવદ્યાથી અનુસઝુ ચત જાતી/ અનુસઝુ ચત જનજાવતના વશષ્યવ ૃવત ના ફોમગ નહીં ભરે
અથવા તો તેમની વશષ્યવ ૃવત માંજૂર નહીં થાય તો તેમણે કોલેજની ફી ભરવાની રહેશે.
 ગુજરાત સરકાર સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીના વવભાગ ક્રમાાંક : સશપ / ૧૨૨૦૧૬
/૨૭૧૪૩૬ અ અન્વયે ઝબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગગ માટે ૧૦%
અનામત રાખવામા આવશે.

નીચેના કારણોસાર પ્રવેશ રદ ર્થસે તો ફી પરત મળશે નહીં
 વવદ્યાથીએ ખોટી મારહતીના આધારે પ્રવેશ મેળવ્યો હશે તો
 એનરોલમેન્ટ નાંબર / આખરી યોગ્યતા સટીરફકેટ મેળવવામાાં વનષ્ફળ જાય તો .

ઓળખપત્ર અંગે
બીજા/ ત્રીજા વર્ગના વવદ્યાથીઓએ પ્રવેશ લીધા પછીના ૫ (પાાંચ) રદવસમાાં પોતાનુ ાં
ઓળખપત્ર કોલેજ લાયબ્રેરીમાાં રૂબરૂ જય ફી રસીદ બતાવી રરન્યુ કરવી લેવ.ુ ાં જો આમ
કરવાનુ ાં ચ ૂકશે તો આચાયાગશ્રી નક્કી કરે તેટલો દાં ડ ભરવાનો રહેશે તથા ત્યાાં સુધી તેને
લાયબ્રેરીમાાંથી પુસ્તકો પણ મળશે નહીં

હિપોઝીટ પરત કરવા બાબત
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વવદ્યાથી અભ્યાસ પ ૂરો કરી રહે તે પછી તરતના એક વર્ગની અંદર અથવા અભ્યાસ
છોડી જાય તે પછીના છ માસની અંદર રડપોિીટની અસલ રસીદ અરજી સાથે રજૂ
કરવાથી તેને રડપોિીટની રકમ પરત મળી શકશે. આ મુદ્દત પછી રડપોિીટ પરત
મેળવવાને હક્કદાર બનશે નહી .

અભ્ર્ાસ અંગેની સમજ
વવદ્યાથીએ પ્રવેશપત્ર ભરતા અગાઉ પ ૂરતો વવચાર કરીને, વાલી સાથે નક્કી કરીને પછીજ
પ્રવેશપત્રમાાં તે કયા વવર્યમાાં પ્રવેશ મેળવવા ઈચ્છે છે તે ભરવુ.ાં
પ્રવેશપત્રમાાં વવદ્યાર્થી જે વવષર્માાં પ્રવેશ મેળવવાન ાંય લખ્ ાંય હશે તે પાછળર્થી કોઈપણ સાંજોગોમાાં
બદલી શકાશે નહીં
 પ્રથમ વર્ગમાાં જે વવર્ય/વવર્યો પસાંદ કયાગ હશે તે યુવનવવસિટીના વનયમાનુસાર
પાછળથી બદલી શકાશે નહીં અને બીજા અને ત્રીજા વર્ગમાાં પણ આજ
વવર્ય/વવર્યોમાાં અભ્યાસ કરવાનો રહેશે .
F.Y.B.A
SEM I (Paper)
I

SEM II (Paper)
II

foundation
compulsory

Language through
literature
OR
Bhasha sahitya
kaushal

foundation
elective

Environmental studies

I

II

core allied

Sanskrit

I-II

III-IV

core course(Any one)

Economics
Gujarati
Sanskrit

I-II

III-IV

Core Elective

Gujarati
Hindi
Sanskrit
History
Psychology

I-II

III-IV

S.Y.B.A
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SEM-III
III

SEM-IV
IV

foundation
compulsory

Language through
literature
OR
Bhasha sahitya
kaushal

foundation
elective

population education

III

IV

core course(Any one)

Economics
Gujarati
Sanskrit

V,VI,VII

VIII,IX,X

Core Elective

Gujarati
Hindi
Sanskrit
History
Psychology

V,VI

VIII,IX

SEM-V
V-VI

SEM-VI
IX-X

T.Y.B.A
foundation
compulsory

Language through
literature
OR
Bhasha sahitya
kaushal

core course
core course

gujarati
sanskrit

XI-XVI
XI-XVI

XVII-XXII
XVII-XXII

Core Elective

economics

XI-XVI

XVII-XXII

SEM I (Paper)
I

SEM II (Paper)
II

F.Y.B.Com
Foundation Election

Language through
literature

Core compulsory

Business economics

I

II

Core compulsory

Financial Accounting

I

II

Core compulsory

Business
administration

I

II

Core Elective

statistics

I

II
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Foudation Compulsory Elements of banking
and insurance
Foudation Compulsory Environmental Studies

I

II

I

II

SEM III (Paper)
III

SEM IV (Paper)
IV

III

IV

S.Y.B.Com
Foundation Election

Language Through
Literature

Core compulsory

Macro Economics

Core compulsory

Business
Administration

Core compulsory

Accountancy And
Taxation

Core compulsory

Advanced Accounting
And Auditing

I

III

Core compulsory

Advanced Accounting
And Auditing
Statistics Or Banking

II

IV

SEM V (Paper)
V

SEM VI (Paper)
VI

Core Elective

T.Y.B.Com
Foundation Election

Language Through
Literature

Core compulsory

mercantile law

Core compulsory

Business
Administration

V

VI

Core compulsory

economics

V

VI

Core compulsory

Advanced Accounting
And Auditing

V

VII

Core compulsory

Advanced Accounting
And Auditing
Statistics Or Banking

VI

VIII

IX

X

Core Compulsory

 Post Graduate courses
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The syllabus of Post graduate courses are devided into two branches. A
student should make a choice on the basis of his or her intresets or
linking.
M.A. Economics
CC-01

Micro Economics

SEM I (Paper)
I

CC -02

Macro Economics

I

CC-03

Quantitative methods for Economics

I

EC-01

Industrial Economics
Agricultural economics
Economics of Human Resource
Economics
Agribusiness
Research Methodology
Term Paper

I

ID-01
SOC-01

I
I

M.A. Economics
CC-04

Micro Economics

SEM II (Paper)
II

CC -04

Macro Economics

II

CC-03

Quantitative Methods for Economics

II

EC-02

Industrial Economics
Agricultural Economics
Economics of Human Resource(Health)
Economics
Fundamental of Accountancy/ Indian
Political System
Term Paper

II

ID-02
SOC-02

II
II

M.A. Economics
SEM III (Paper)
CC-07

Economics of Social Sector
13

CC -08

Environmental Economics

CC-09
EC-03

Theories of Growth and Development
Human Resource
Agricultural Economic
Econometrics
Business Environment/ Banking and
Insurance/ Computer Application in
Economics
Term Paper

ID-03

SOC-03

III

III

M.A. Economics
SEM IV (Paper)
CC-10

Theories of International Trade

CC -11

Indian Economic Policy

CC-12

Public Economics

EC-04

Human Resource/
Agricultural Economic/
Econometrics
History of Economics Thought/
Organised Market
Term Paper

ID-04
SOC-04

IV

IV

M.Com

Economics Of Growth Development And Planning

SEM I
(Paper)
I

Management Theory And Practice
Advertising And Sales Management

I
I

Financial And Management Accounting
Financial And Management Accounting

I
II

Financial And Management Accounting

III

M.Com

Economics Of Growth Development And Planning
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SEM II
(Paper)
II

Management Theory And Practice
Advertising And Sales Management

II
II

Financial And Management Accounting
Financial And Management Accounting

IV
V

Financial And Management Accounting

VI

M.Com

Organised Markets

SEM III
(Paper)
I

Financial Management
Strategic Management

I
I

Financial And Management Accounting
Financial And Management Accounting

VII
VIII

Financial And Management Accounting

IX

M.Com

Organised Markets

SEM IV
(Paper)
II

Financial Management
Strategic Management

II
II

Financial And Management Accounting
Financial And Management Accounting

X
XI

Financial And Management Accounting

XII

અમારા અધ્ર્ાપકગણ
વવદ્યાથીઓનુાં મ ૂલ્યો સાથેન ુાં ઉચ્ચ વશક્ષણ આપવા માટે અમારી સાંસ્થા ઉચ્ચ
ગુણવત્તા
ય વ ધરાવતા અધ્ર્ાપકો ધરાવે છે .
અને અનભ
ૂ માાં પહરચર્ આ પ્રમાણે છે .
અમારા અધ્ર્ાપકગણનો ટાં ક
અર્થયશાસ્ત્ર વવભાગ :
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૧ . વપ્ર. ડૉ. હેમાલી એ. દે સાઇ ............ એમ.એ., પી.એચ.ડી.
પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જ અનુસ્નાતક વવભાગ
અધ્યક્ષ વવવનયન વવદ્યાશાખા (વીર નમગદ દઝક્ષણ ગુજરાત યુવનવવસિટી)
ચૅરમેન , અભ્યાસ સવમવત ( અથગશાસ્ત્ર )
૨. પ્રા. ડૉ. અજય .બી. નાયક…………….એમ..એ., એમ.ફીલ, પી.એચ.ડી.
3. પ્રા. રકશોર પી. ચાવડા ........................... એમ.એ., બી.એડ.
૪. પ્રા. અનીતા એલ. મહેતા ................ એમ.એ.

એકાઉન્ટન્સી વવભાગ
૧. પ્રા. ડૉ. મહેશ યુ. દરૂ ......................... એમ. કોમ, બી.એડ, પી.એચ. ડી
પ્રોફેસર ઇન્ચાર્જ , એમ કોમ
૨. પ્રા. ડૉ. આર.બી.મહેતા ........................... એમ. કોમ., બી.એડ. પી. એચ.ડી
૩. પ્રા. પારૂલ એ. ભાણવારડયા ..................એમ.કોમ, પી.જી.ડી.એફ.એન. એ.સી.સી.લાંડન જી- સેટ

વાઝણજ્ય વવભાગ
૧. પ્રા. જયના આઈ. દે સાઇ ....................... એમ કોમ
૨. પ્રા. મનહર બી. માછી...................... એમ.કોમ
૩. પ્રા. પ ૂજા. એસ. દે સાઇ ...............એમ.બી.એ.

ગુજરાતી વવભાગ
૧. પ્રા. નટુ કે. પટેલ............... એમ.એ.
૨. પ્રા. મુકેશ જી. થાન્કી............... એમ.એ

સાંસ્કૃત વવભાગ
૧. પ્રા. ઇન્ન્દરા આઈ. પટેલ ............... એમ. એ
૨. પ્રા. ડૉ. જયા સી. પરમાર ...............એમ. એ

આંકડાશાસ્ત્ર વવભાગ
ે ……………… એમ. કોમ.પી.એચ.ડી
૧. પ્રા.ડૉ. હર્ગદ એમ. ટાંડલ

અંગ્રેજી વવભાગ
૧. પ્રા. ડૉ વવવેકાનાંદ એસ. પાઠક ............ એમ. એ. પી.એચ.ડી
૨. પ્રા. ઈશીતા શમાગ ............... એમ. એ.

રહન્દી વવભાગ
ે ............... એમ.એ., પી.એચ.ડી
૧. પ્રા. ડૉ.અમીતા એલ. ટાંડલ

માનવશાસ્ત્ર વવભાગ
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૧ . પ્રા. ડૉ ખ્યાતી એ. વ્યાસ ............ એમ. એ., એમ. ફીલ., પી.એચ.ડી

ઇવતહાસ વવભાગ
૧. પ્રા. રકરીટ એમ. ગોરહલ ............. એમ. એ .

શારીરરક વશક્ષણ વવભાગ
૧. પ્રા ડૉ. જગદીશ. એ. પટેલ .............. એમ.પી.એડ., પી.એચ.ડી.

વવદ્યાર્થીને સ્પશયતા ્વય નવવસિટીના ખાસ વનર્મો
૧. આંતરરક મ ૂલ્યાાંકન :
આંતરરક મ ૂલ્યાાંકન વવદ્યાથીએ વવર્ય દીઠ ૨૦ માાંથી ૭ માકગ સ મેળવવાના રહેશે. અડધા કરતા
વધારે વવર્યોમાાં જો વવદ્યાથી આંતરરક મ ૂલ્યાાંકન ૭ માકગ સ મેળવવામાાં વનષ્ફળ જશે તો તેન ુ ાં યુવનવવસિટી
પરીક્ષાનુ ાં આવેદનપત્ર પાછાં ખેચી લેવામાાં આવશે જેથી તે યુવનવવસિટીની પરીક્ષામાાં બેસી શકશે નહીં.
આંતરરક મ ૂલ્યાાંકનના માકગ સ નીચે મુજબ ગણવામાાં આવે છે
(૧) આંતરરક કસોટી સેમેસ્ટર દરવમયાન – એક

૧૦ માકગ સ

(૨) હાજરી

૦૫ માકગ સ

(૩) ગ્રાંથાલય કાયગ

૦૫ માકગ સ
ટોટલ ૨૦ માકગ સ

૨. હાજરી :યુવનવવસિટીના વનયમાનુસાર ૮૦ % હાજરી સત્ર માંજૂર કરવા માટે હોવી જરૂરી છે . સત્ર દીઠ
વનયત હાજરી કરતાાં ઓછી હાજરી હશે તો તેવા વવદ્યાથીઓ પણ યુવનવવસિટી પરીક્ષામાાં બેસી શકશે નહીં
આંતરરક મ ૂલ્યાાંકન માટે હાજરીના પણ પાાંચ માાંથી માકગ સ મ ૂકવામાાં આવે છે .

3. સપ્તધારા :સપ્તધારા કોઈ પણ બે ધારામાાં ભાગ લેવો દરે ક વવદ્યાથી માટે ફરજજયાત છે . જે અંગેના ક્રેરડટ
ગુણ વવદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થશે.
(૧) જ્ઞાન ધારા (૨) સર્જનાત્મક અઝભવ્યક્તત ધારા (૩) કળા કૌશલ્યધારા (૪) નાટયધારા
(૫) ગીત - સાંગીત ન ૃત્ય ધારા (૬) વ્યાયામ ધારા , ખેલકૂદ ધારા (૭) સામુદાવયક સેવા ધારા

૪ . એન.એસ.એસ :
પ્રથમ વર્ગ અને બીજા વર્ગના વવદ્યાથીઓ માટે બેમાાંથી એકમાાં જોડાવવુ ાં ફરજજયાત છે .
એન.એસ.એસ માાં જોડાનાર વવદ્યાથીઓએ વર્ગ દરવમયાન ૧૨૦ કલાક કામગીરી કરવાની રહેશે. જ્યાાં
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પણ કેમ્પ ગોઠવાયો હોય તેમાાં જવાનુ ાં રહેશે તથા કેમ્પ સ્થળે જ રોકાવવુ ાં પડશે . પી.ટી. માટે ૭૫%
હાજરી આવશ્યક છે જે વવદ્યાવથિની હાજરી એન.એસ.એસ. કે પી.ટી. માાં પ ૂરતી નહીં થશે તે યુવનવવસિટીની
પરીક્ષામાાં બેસી શકશે નહીં
એન.એસ.એસ. અથવા એન.સી.સી. પ્રવ ૃવતમાાં ભાગ લેનાર વવદ્યાથીઓને યુવનવવસિટીના
વનયમાનુસાર ક્રેરડટ ગુણ આપવામાાં આવશે આ વર્ે દરવમયાન અમારી વવદ્યાથીની વૈષ્ણવી ધોંડેની
પસાંદગી નેશનલ કેમ્પ માટે તથા વવરલ ધોડીની પસાંદગી વપ્ર. આર. ડી. કેમ્પ માટે થઈ હતી તદ્દઉપરાાંત
અમારી કોલેજની એન.એસ.એસ. વોલેન્ટીયર રક્રવમલ હરીયાને રાજ્યની શ્રેષ્ઠ એન.એસ.એસ.
વોલેન્ટીયરનો એવોડગ એનાયત કરવામાાં આવ્યો હતો

૫. એન.સી.સી.:
એન.સી.સી. નુ ાં વવદ્યાથી અને વવદ્યાથીઓ માટે યુવનટ ચાલે છે વવદ્યાથીઓ એમાાં પણ જોડાઈ
શકાશે. એન.સી.સી. માાં જોડાણ વવદ્યાથીઓ માટે પોલીસ સેવા તથા લશ્કરમાાં ઓરફસર તરીકે જોડાવવા
માટે ઘણી તકો ઊભી થાય છે . અમારી વવદ્યાથીની પુષ્પાાંજલી જયસ્વાલ એ રદલ્હી ખાતે યોજાતી “રી –
પબ્બ્લક પરે ડ “ માાં ભાગ લીધો હતો

વશસ્ત અંગેના વનયમો


પ્રવેશ મેળવતી વખતે વવદ્યાથી જાતે સમયસર રૂબરૂ હજાર રહેવ ુ ાં



કોલેજ ઓરફસમાાંથી પ્રવેશ પત્ર મેળવી બધી વવગતો પ ૂરે પ ૂરી ભરીને નક્કી કરે લ સમયમાાં
ઓરફસમાાં રજૂ કરી પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરીને પ્રવેશ મેળવી લેવો.



એફ.વાય.બી.એ. અને એફ.વાય.બી. કોમ ના વવદ્યાથીએ દાખલ થયા પછી યુવનવવસિટીનો
એનરોલમેન્ટ નાંબર/ફાઇનલ એલીજજબીલીટી સટીરફકેટ મેળવી લેવ ુ ાં એનરોલમેન્ટ નાંબર આઈ
કાડગ માાં લખવા માટે કાયાગલયમાાં રૂબરૂ આવી લખાવી જવુ.ાં



પ્રથમ સત્ર શરૂ થયાના રદવસથી કોલેજમાાં હાજરી આપવી અને નોટીસ બોડગ ઉપર મ ૂકવામાાં
આવતી નોટીસ બરાબર વાાંચીને અને તે પ્રમાણે અમલ કરવો



ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે પોતાના વવર્યના વગગખડાં ોંમાાં વનયવમત હાજરી આપવી



જો માાંદગીના કારણે ગેર હજાર રહેવ ુ ાં પડે તો મેરડકલ સટીરફકે ટ સાથે તે અંગેની લેઝખત જાણ
આચાયાગશ્રીને કરવી.



ફ્રી વપરરયડ હોય ત્યારે લોબીમાાં રખડવુ ાં નહીં આમતેમ અવરજવર કરીને કે બીજી રીતે પણ
ચાલતા વગગખડાં ને ખલેલ પહોંચાડવી નહીં ફ્રી વપરરયડમાાં ગ્રાંથાલય તેમજ કોમ્પ્યુટર લેબનો
ઉપયોગ કરવો



ુ ી વશસ્ત જાળવવી. અધ્યાપકો દ્વારા આપવામાાં આવતી
વગગખડાં માાં પણ વવદ્યાથીએ પ ૂરે પર
સ ૂચનાઓનો બરાબર અમલ કરવો.કોલેજના શૈક્ષઝણક કે વહીવટી સ્ટાફ સાથે વવવેકભયુું વતગન
રાખવુ.ાં
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કોલેજના આચાયાગશ્રીને જરૂરી કામે મળવુ ાં હોય તો કામકાજના રદવસે કોલેજ સમય દરમ્યાન
મળવુ ાં .



કોલેજની માલ – વમલકતને કોઈપણ પ્રકારનુ ાં નુકશાન પહોંચાડવુ ાં નહીં.



વવવેકપ ૂવગક વશસ્તબદદ્ધ વતગન કરનાર અભ્યાસી વવદ્યાથી જ સ્ટુડન્ટ કાઉન્સીલની ચ ૂટણીમાાં
ઉમેદવારી કરવાને લાયક ગણાશે .



દરે ક વવદ્યાથીએ દરે ક વર્ે કોલેજના વવદ્યાથી તરીકેનો પોતાનો આઈડેન્ટી કાડગ ઉઘડટી કોલેજે
ઓરફસમાાંથી ફી ભરે લ રસીદ બતાવી કઢાવી લેવો કે ગ્રાંથાલયમાાં ફી રસીદ બતાવી રરન્ય ૂ કરવી
લેવો અને હાંમશ
ે ા કોલેજમાાં પોતાની પાસે રાખવો. આઈ – કાડગ વગરના વવદ્યાથીને કોલેજ
કેમ્પસમાાં પ્રવેશ મળશે નહીં તેની નોંધ લેવી.



કોલેજ દ્વારા લેવામાાં આવતી પરીક્ષાઓમાાં અવશ્ય બેસવુ ાં અને પરીક્ષાખાંડમાાં કોઈ પણ પ્રકારની
ગેરરીવત આચરવી નહીં પરીક્ષા અંગેના તમામ વનયમો અને સ ૂચનાનુ ાં પાલન કરવુ.ાં



ગ્રાંથાલયમાાં પ ૂરે પ ૂરી શાાંવત જાળવવી. મેગિ
ે ીનમાાંથી પાનાાં ફાડવા નહીં. કે ઉઠાવી જવા નહીં.
પોતાના વવર્યના અભ્યાસને લગતુ ાં પુસ્તક વવદ્યાથી ઘરે લઈ જય શકશે પણ પોતાને જોઈતા
પુસ્તકની વવદ્યાથીએ ગ્રાંથાલય અંગેના વનયમોનુ ાં પ ૂરે પ ૂરુાં પાલન કરવુ ાં



પોતાની વવદ્યાશાખાના અભ્યાસના કોલેજ સમય વસવાય જરૂરી કામ વગર વવદ્યાથીએ કોલેજમાાં
આવવુ ાં નહીં



કોલેજના વવદ્યાથી ન હોય એયવા કોઈપણ વ્યક્તતને કોલેજમાાં લાવવી નહીં



કોલેજના વવદ્યાથીઓ જ કોલેજની સુવવધાઓનો ઉપયોગ કરી શકશે. જો વવદ્યાથી અભ્યાસમાાં
અવનયવમત રહેશે કે કોઈ પણ પ્રકારનની ગેરવશસ્ત દાખવશે તો તે વવદ્યાથીને કોલેજના
આચાયાગશ્રી જે સજા કરે તે માન્ય રાખવાની રહેશે



બહારની કોઈ પણ વ્યક્તતએ કોલેજ કેમ્પસમાાં પ્રવેશ કરવો નહીં કોઈપણ કામ અંગે ગેટ પરના
વસકયુરીટીનો સાંપકગ કરવો અને કોલેજ સત્તાવાળાઓની પરવાનગી બાદ જ કોલેજ કેમ્પસમાાં
દાખલ થવુ.ાં આનો ભાંગ કરનાર સામે પોલીસ કાયગવાહી સરહતના પગલાાં ભરવામાાં આવશે .



કોલેજની/ યુવન.ની પરીક્ષા દરમ્યાન મોબાઈલ ફોન લાવવો નહીં. જો મોબાઇલ ફોન લાવ્યા
હશે તો જપ્ત કરવામાાં આવશે અને તેની સામે કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાાં આવશે.

વવદ્યાર્થીઓના કોલેજ વ્ર્વહાર બાબતે કોલેજની અપેક્ષા :
“આપણી કોલેજ આપણ ાંય ગૌરવ”
 વગય અને વગય બહાર વશસ્ત અને વવવેકભર્ાય વ્ર્વહાર
 વગયમાાં વનર્વમત હાજરી
 વગય ફ્રી હોર્ ત્ર્ારે અન્ર્ વગોને વવક્ષેપ ન ર્થાર્ તે માટે લર્બ્રેરીમાાં જવ ાંય
 લોબીમાાં ટોળે વાળીને , મોટા અવાજે વાતો ન કરવી
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 નોટીસ બોિય રોજ જોવાની ટે વ પાિવી નોટીસ માટે નોટીસ બોિય ન જોનાર વવદ્યાર્થીને જો
કોઈ નકય શાન ર્થાર્ તો કોલેજની જવાબદારી રહેશે નહીં
 કોલેજમાાં બહારના વ્ર્ક્તતઓને લાવવા નહીં
 વગયમાાં કે વગય બહાર કાગળના દયચા , કચરો ફેંકવો નહીં
 દીવાલો પર થ ૂકવ ાંય નહીં, િસ્ટબીનનો ઉપર્ોગ કરવો.
 કોલેજ કેમ્પસમાાં માવો, પાન મસાલા ખાઈ આવવ ાંય નહીં કે ખાવા નહીં, પકિાનર
વવદ્યાર્થી સામે વશક્ષાત્મક પગલાાં લેવાશે
 ઓળખપત્ર હાંમેશા સાર્થે રાખવ ાંય
 કોલેજની શૈક્ષણણક અને અન્ર્ પ્રવ ૃવતઓમાાં ભાગ લેવો .
 કોલેજ દ્વારા આપતી સ ૂચનાઓન ાંય પાલન કરવ ાંય
ય ર લેબ અને ઇન્ટરનેટનો ઉપર્ોગ વવદ્યાર્થી સવારે 0૮ .૦૦ ર્થી ૦૪.૦૦ દરમ્ર્ાન
 કોમ્્્ટ
વવના મ ૂલ્ર્ કરી શકશે

કોલેજમાાં સવય વધાઓ.
 વગયખિ
ાં :
ય ી સાંસ્ર્થાના બધા
વશક્ષણ પધ્ધવતને વધ ય રસપ્રદ અને સરળ બનાવવાના હેતર્થ
વગોમાાં સરળ તર્થા અનકય ળ
ૂ બેઠક વ્ર્વસ્ર્થા તર્થા આધવય નક તકવનકના સ્પીકર ,
પ્રોજેતટર, લેપટોપ તર્થા પોહિર્મવન સવય વધા ઉપલબ્દ છે .
 ગ્રાંર્થાલર્
ૃ ગ્રાંર્થાલર્ છે . ગ્રાંર્થાલર્ના સમર્ અને
વવદ્યાર્થીઓ માટે ઉપર્ોગી પસ્ય તકોર્થી સમદ્ધ
ઉપર્ોગ બાબતના વનર્મો નોટીસબોિય પર મ ૂકવામાાં આવે છે ગ્રાંર્થાલર્માાં ઇન્ટરનેટ
ય રાતી – અંગ્રેજી જનયલો તેમજ
સવય વધા વવદ્યાર્થીઓએ માટે ઉપલબ્દ છે . પસ્ય તકો , ગજ
મેગેઝીનો ધરાવત ાંય સમ ૃદ્ધ પસ્ય તકાલર્ કોલેજ ધરાવે છે .
 સ્ટિી રૂમ :
એમ. હફલ, પી.એચ.િી. ના વવદ્યાર્થીઓ અલગર્થી પોતાની રીતે અભ્ર્ાસ કરી શકે એ
માટે લાર્બ્રેરી સાર્થે સ્ટિી રૂમ પણ સાંસ્ર્થામાાં ઉપલબ્દ છે
 લેંગ્વેજ લેબ :
આપણા વવસ્તારના વવદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજી સારી રીતે ન બોલી શકતા હોવાના કારણે
પ્રવત વશષ્ટ ઔધોણગક એકમોમાાં રોજગારી મેળવી શકતા નર્થી અંગ્રેજી સારી રીતે
ય ી ગજ
ય રાત સરકારની આવર્થિક સહાર્ર્થી કોલેજમાાં લેંગ્વેજ લેબ
બોલી શકે તે હેતર્થ
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કાર્યરત છે . જેના દ્વારા વવદ્યાર્થીઓ “સ્કોપ” ની પરીક્ષા પાસ કરી કેમ્બ્રીઝ
્વય નવવસિટીના પ્રમાણ પત્ર મેળવી શકે છે . આર્થી એમની રોજગાર ક્ષમતા વધારી
શકે છે . આ વષે ૧૦૦ ર્થી વધ ય વવદ્યાર્થીએ આ સટીહફકેટ પ્રા્ત કર્ાય છે . સમગ્ર
જીલ્લાની સ્કોપની ઓનલાઇન પરીક્ષા આ કેન્ર પર લેવામાાં આવે છે .
ય ર લેબ :
 કમ્્્ટ
ય રન ાંય જ્ઞાન એ હાલના ઔધોણગક જગતની અગ્રીમ આવશ્ર્કતા છે . આ
કમ્્્ટ
બાબતને ધ્ર્ાનમાાં રાખી દરે ક વવદ્યાર્થીને કમ્્્ટય રન ાંય પાર્ાન ાંય જ્ઞાન મળી શકે અને
ય
સ્પધાયત્મક વવશ્વ સાર્થે તાલ મેળવી પોતાનો ર્ોગ્ર્ વવકાસ સાધી શકે એ હેતસર
તમામ વવદ્યાર્થીઓ મફતમાાં કમ્્્ટય રની તાલીમ મેળવી શકે એ માટે અલાર્દી
ય ર લેબ ઉપલબ્દ છે . ઇન્ટરનેટ ફેવસલીટીર્થી સજ્જ લેબમાાં વવદ્યાર્થીઓ પોતાના
કમ્્્ટ
અભ્ર્ાસક્રમને લગત ાંય વવશેષ સાહહત્ર્ વવનામ ૂલ્ર્ે મેળવી વપ્રન્ટ કરી શકે છે .
 સાર્કોલોજી લેબ અને કાઉન્સેલીંગ સેન્ટર :
ય માાં વવદ્યાર્થી
ઇન્ફોમેશન , ઇમેંજીનેશન, ઇનસાઇટ , ઇન્ટે ણલજન્ટ અને ઇનવેશનના ્ગ
ય જ મતય ત
તાણ મતય ત રહી પોતાના ભવવષ્ર્ને ઉજ્જવળ બનાવે એ અપેક્ષા સાર્થે ખબ
વાતાવરણ પ ૂરાં ય પાિવા સાર્કોલોજી લેબ અને કાઉન્સેલીંગ સેન્ટર વવદ્યાર્થીઓને ખ ૂબ
જ ઉપર્ોગી વનવળી રહ્યા છે . આ સેન્ટરન ાંય સાંચાલન િૉ. ખર્ાવતબેન વ્ર્ાસ કરે છે .
 મલ્ટીવમિીર્ા રૂમ :
આપણા વવદ્યાર્થીઓમાાં જ્ઞાનમાાં વધારો ર્થાર્ તર્થા વવદ્યાર્થીઓ સમર્ સાર્થે ચાલે અને
ય ગજ
ય રાત સરકાર દ્વારા વવવવધ વવષર્ો ઉપર સેટેલાઈટ
નવી વસ્ત ય શીખે એવા હેતર્થી
દ્વ્રાર ટીવી ઉપર પ્રોગ્રામ પ્રશાહરત કરવામાાં આવે છે . જેમાાં ભારતના તજજ્ઞો આવી
લેકચર આપે છે . અને એ સીધ ાંય પ્રસારણ કરવામાાં આવે છે . આ “સાંધાન “ કાર્યક્રમ
માટે મલ્ટીવમિીર્ા રૂમ પણ કોલેજમાાં ઉપલબ્ધ છે .
 સી.સી.ટી.વી. કેમેરા :
ય કોલેજમાાં વગો , ઓહફસો, પાહકિંગ, લોબી જેવા બધા જરૂરી સ્ર્થળો
સલામતીના હેતર્થી
કેમેરાની નજર હેઠળ રાખવામા આવ્ર્ા છે .
 સ્પોટટય સ રૂમ :
રમત ગમતના સાધનોર્થી સજ્જ એવો સ્પોટટય સ રૂમ પણ કોલેજમાાં ઉપલબ્દ છે જર્ાાં
વવદ્યાર્થીઓને રમત ગમતના સાધનો અને ઈન્િોર ગે મ જેવી કે ચેસ, ટેબલ – ટેવનસ
વગે રે ની સવય વધા પ ૂરી પાિવામાાં આવે છે .
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 ગલયસ કોમન રૂમ :
કોલેજમાાં વવદ્યાર્થીનીઓ માટે સવય વધાઓર્થી સજ્જ અલગ રૂમની વ્ર્વસ્ર્થા છે .
 કેન્ટીન :
કોલેજ કેમ્પસમાાં વવદ્યાર્થીઓના ભોજન માટે કેન્ટીન પણ ઉપલબ્ધ છે . જેમાાં
વવદ્યાર્થીઓ વ્ર્ાજબી ભાવે પોતાને ભાવત ાંય અને પૌષ્ટીક આહાર મેળવી શકે છે
 વવશાળ રમતન ાંય મેદાન :
કોલેજ વવશાળ રમતન ાંય મેદાન ધરાવે છે .
 બસ સવય વધા :
આજયબાજયના વવસ્તારો તર્થા દૂ રર્થી કોલેજમાાં આવતા વવદ્યાર્થીઓને સ્ટે શન તર્થા બસ
ય રાત સરકારશ્રીની એસ.ટી. બસની સવય વધા પણ
િેપોર્થી કોલેજ આવવા માટે ગજ
ઉપલબ્ધ કરવામાાં આવેલ છે .
 માગયદશયન કેન્રો :
કોલેજમાાં એમ.હફલ, પી.એચ.િી.ન ાંય અભ્ર્ાસ માટેન ાંય માગય દશયન કેન્ર પણ છે .
 વવવવધ પરીક્ષાના કેન્રો :
અમારી કોલેજમાાં વવવવધ પરીક્ષા કેન્રો પણ છે . જેમાાં વવવવધ પરીક્ષાઓ જેવી કે
ઓનલાઇન સ્કોપની પરીક્ષા, એક્ષટનયલ પરીક્ષા વગે રે લેવામાાં આવે છે .
 ઉદીશા તલબ :
ય ાન ભારત માટે મ ૂલ્ર્વનષ્ટ અને કતયવ્ર્વનષ્ઠ નાગહરકોના ઘિતર કરવા સર્જયર્ેલ
્વ
રચનાત્મક હકારત્મક અને ભાવાત્મક વાતાવરણ એટલે રોફેલ કોલેજ, રોજગારીની
વધ ય ઉજ્વળ તકો પ્રા્ત ર્થઈ શકે એ માટે શૈક્ષણણક કાર્યની સાર્થે વ્ર્ક્તતત્વ વવકાસના
કાર્ય વશણબરો, ઇન્ટરવ્્ ય ટ્રે વનગ અંગે ના સેવમનારો વગે રેન ાંય આર્ોજન કરવામાાં આવે છે
. દર વષય મોટી સાંખર્ામાાં વવવવધ ઔધોણગક એકમો તેમજ વવવવધ ખાનગી બેન્કો
કેમ્પસ ઇન્ટરવ્્ ય માટે સાંસ્ર્થા પર આવતી હોર્ છે . ઉદીશા કલબ વવવવધ રોજગારી
ય ાંય કાર્ય કરે છે .
ક્ષેત્રો અને સાંસ્ર્થા વચ્ચે સેતન
વષય ૨૦૧૬ -૧૭ દરવમર્ાન ઉદીશા તલબ અન્વર્ે એક હદવસીર્ વમિીર્ા
ઓરીર્ેન્ટે શન વકય શોપ , કહરર્ર કાઉન્સેલીંગ સેવમનાર, એસ.એ.પી. કમ્્્ટય ર
સેવમનાર , સ્પીપા અમદાવાદ તર્થા જીલ્લા રોજગાર કચેરીના સાં્તય ત ઉપક્રમે
જનર્જગૃવત અવેરનેશ કાર્યક્રમ તર્થા વત્રહદવસીર્ સ્કીલ િેવલોપમેન્ટ વકય શોપન ાંય
આર્ોજન કરવામાાં આવ્્ ાંય હત.ાંય

ઈત્તર પ્રવ ૃવતઓ :
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 સ્પોટટય સ :
અભ્ર્ાસ સાર્થે સવાાં ગી વવકાસ પણ જરૂરી હોવાર્થી કોલેજમાાં વવવવધ રમતો
માટેની તાલીમ પ ૂરી પાિવામાાં આવે છે . જેર્થી વવદ્યાર્થી રસ ધરાવટી રમતમાાં
ય ી પહોંચી
આગળ વધી જીલ્લા, રાજર્, રાષ્ટ્રીર્ તર્થા આંતરરાષ્ટ્રીર્ કક્ષા સધ
પોતાન ાંય તર્થા સાંસ્ર્થાન ાંય નામ ઉજ્જવળ કરી શકે.
ય ાકાત :
 ઔધોણગક મલ
ય વ તર્થા જ્ઞાન મળે એ હેત ય સાર દર સેમેસ્ટરમાાં કોલેજ
વવદ્યાર્થીઓને વાસ્તવવક અનભ
ય ાકાતો ગોઠવવામાાં આવે છે .
દ્વારા ઔધોણગક એકમોની મલ
 શૈક્ષણણક પ્રવાશ :
વવવવધ સ્ર્થળોએ જર્ નવી જગ્ર્ા તર્થા ત્ર્ની સાંસ્કૃવતને ર્જણવા તેમજ સમજવા
ય ી દર વષે કોલેજર્થી શૈક્ષણણક પ્રવાસની ગોઠવણ કરવામાાં આવે છે જેમાાં
હેતર્થ
આઈ.આઈ.એમ. અમદાવાદ વનરમા ્વય નવવસિટી જેવા મહત્વના સ્ર્થળોનો પણ
સમાવેશ ર્થાર્ છે
 લેકચર/સેવમનાર/ વકય શોપ:
વવદ્યાર્થીઓના સતત વવકાસ માટે અમારી સાંસ્ર્થામાાં અવવરતપણે અવાર નવાર
ભારત ભરના તજજ્ઞો બોલાવી સોફ્ટ – સ્કીલ , કેરીઅર ગાઈિન્સ, કોમ્પેટેટીવ
એતઝામ , વ્ર્ક્તતત્વ વવકાસ વગે રે જેવા મહત્વના વવષર્ો ઉપર લેકચર/ સેવમનાર /
વકય શોપ ગોઠવવામાાં આવે છે .
 પ્રોક્ષી લેકચર :
સમર્ ના મહત્વને સમજતા વવદ્યાર્થીઓની પ્રોક્ષી લેતચરોમાાં બીઝનેશ ગેમ,
ય ી તૈર્ારી, ગ્રપ
ય હિસ્કશન , હિબેટ વગે રે જેવી પ્રવ ૃવતઓ કરવામાાં આવે છે .
ઇન્ટરવ્્ન
 સતત ચકાસણી :
ય
અભ્ર્ાસમાાં વવદ્યાર્થીઓને ખરે ખર કેટલી સમજણ પિે છે એ ચકાસણી કરવાના હેતર્થી
બધાજ વવષર્ોમાાં સતત તલાસ ટે સ્ટ તર્થા સેમેસ્ટરના અંતે કોલેજ દ્વારા ઇન્ટરનલ
પરીક્ષા લેવામાાં આવે છે . આ પહરણામમાાં જે વવદ્યાર્થીન ાંય પહરણામ ઓછુ આવે એમના
માટે વધારાના વગોન ાંય આર્ોજન કરવામાાં આવ્્ ાંય હત ાંય
 સ્પધાયઓ :
ય ી
વષય દરવમર્ાન વશક્ષણ સાર્થે વવદ્યાર્થીઓમાાં ના કૌશલ્ર્ને પ્રોત્સાહન મળે એ હેતર્થ
ઘણીબધી સ્પધાયઓ ર્ોજવામાાં આવે છે . જેવી કે ગરબા વકત ૃત્વ , મહેંદી , કેશ –
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ય ન , આરતી ર્થાળી સર્જવટ , દે શભક્તત ગીત , ભજન રાં ગોળી , અંતાક્ષરી ,
ગર્થ
પોસટર મેંહકિંગ વગેરે .
 એકસ્ટ્રા કોસય :
ઔધોણગક જગતની માાંગને ધ્ર્ાનમાાં રાખી વવદ્યાર્થીઓણે રોજગારી માટે સક્ષમ
બનાવવા વશક્ષણ સાર્થે “ણચ્સ એન્િ બાઇટ્સ” કોમ્્્ટય ર ઈન્સ્ટીટય ૂટ દ્વારા “ટેલી”
નો સટીહફકેટ કોસય તર્થા સ્કોપ ની પરીક્ષા લેવામાાં આવે છે .
 ર્ોગા :
ય ાધનને સ્ૂવતિલ ાં ય અને સ્વસ્ર્થ રાખવા માટે ર્ોગા ખબ
ય જ જરૂરી હોવાન ાંય ધ્ર્ાનમાાં
્વ
લેતા વવદ્યાર્થીઓને ર્ોગા કરાવવામાાં આવે છે . સાંસ્ર્થાના શૈક્ષણણક ટાઈમ – ટેબલમાાં
“ર્ોગા” નો વપહરર્િ રાખવામા આવે છે .
 સેલ્ફ હિફેન્સ :
પ્રવતયમાન સમર્માાં વવદ્યાર્થીનીઓ પોતાની ગરીમા તર્થા સલામતી ર્જણવવા સમર્
આવ્ર્ે સ્વબચાવ કેવી રીતે કરવો એ અંગેની તાલીમ “સેલ્ફ હિફેન્સ” કાર્યક્રમ
અંતગયત વવદ્યાર્થીનીઓને આપવામાાં આવે છે
 પરય સ્કાર :
ય પ્રા્ત કરનાર
પ્રર્થમ વગય પ્રા્ત કરનાર અને જે તે વવષર્માાં સૌર્થી વધ ય ગણ
વવદ્યાર્થીઓને પરય સ્કાર આપી પ્રોત્સાહહત કરવામાાં આવે છે .
 શૈક્ષણણક વષય ૨૦૧૭ -૧૮ ર્થી નીચેના સટીહફકેટ કોષય શરૂ કરે લ છે .
(૧) સાંગીત
(૨) બ્્ટય ી કેર
(૩) એકાઉન્ટીગ ટે કનીશીર્ન
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