તા. ૧૧-૦૧-૨૦૧૮

પ્રેસ નોટ
રાજ્યમાાં સ્વનિર્ભર ધોરણે વવવવધ ટેકિીકલ વ્યાવસાવયક અભ્યાસક્રમો ચલાવતી સાંસ્થાઓમાાં પ્રવેશ વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮, ૨૦૧૮૧૯ અિે ૨૦૧૯-૨૦ િાાં વિવાર્ર્િક ગાળા માટે ફી નિધાભરણ કરવાિી કાયભવાહી અિેિી સવમવત દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલ
હતી. કુ લ ૬૧૩ સાંસ્થાઓ િી ફી િક્કી કરવા િી દરખાસ્ત સવમવત િે મળે લ હતી.
કુ લ સાંસ્થાઓ

૬૧૩

હયાત સાંસ્થાઓ

૫૭૪

વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માાં િવી ચાલુ થયેલ સાંસ્થાઓ / જુ િા
પોગ્રામ ફરીથી કાયભરત કરેલ હોય અથવા અન્ય

૨૯

વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માાં જે સાંસ્થાઓ િો એડમીશિ ઝોિ માાં
મુકાયેલ હોય અિે અન્ય સાંસ્થાઓ

૧૦

આ પૈકી, ૧૦ સાંસ્થાઓ, વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ માટે “િો એડમીશિ ઝોિ” માાં હોય તે સાંસ્થાઓ િી ફી િક્કી કરાયેલ િથી.
તદુપરાાંત ૨૯ િવી/પ્રોગ્રામ ફરીથી ચાલુ કરાયેલ કે અન્ય સાંસ્થાઓ માટે ફક્ત વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ િી જ ફી િક્કી કરાયેલ
છે .આવી સાંસ્થાઓએ વર્ભ ૨૦૧૮-૧૯ અિે ૨૦૧૯-૨૦ િાાં ફી િક્કી કરાવવા માટે તા. ૦૧/૦૬/૨૦૧૮ સુધી માાં સવમવત િે ફરી
થી ૨૦૧૭-૧૮ િાાં નહસાબો સાથે દરખાસ્ત કરવા િી રહેશે.
બાકી રહેલ ૫૭૪ સાંસ્થાઓ િી પોગ્રામ મુજબ િી સાંખ્યા િીચે મુજબ િી છે .
પોગ્રામ નુાં િામ
બેચલર ઓફ એન્ીિીયરીંગ / ટેકિોલોી
બેચલર ઓફ ફામભસી
બેચલર ઓફ આકીટેક્ચર
બેચલર ઓફ પ્લાનિિગ
બેચલર ઓફ હોટલ એન્ડ ટુરીઝમ મેિેજમેન્ટ
બેચલર ઓફ કન્સ્રકશિ ટેકિોલોી
બેચલર ઓફ ઇન્ટીરીયર ડડઝાઈિ- ૫ વર્ભ
ડીપ્લોમાાં ઇિ એન્ીિીયરીંગ.
ડીપ્લોમાાં ઇિ આકીટેક્ચર
ઇન્ટીગ્રેટેડ ડીપ્લોમાાં-ડીગ્રી
માસ્ટર ઓફ એન્ીિીયરીંગ / ટેકિોલોી
માસ્ટર ઓફ ફામભસી
માસ્ટર ઓફ બીઝિેસ મેિેજમેન્ટ
માસ્ટર ઓફ કોમ્પપ્યુટર એપ્લીકેશિ
માસ્ટર ઓફ પ્લાનિિગ
કુ લ સાંસ્થાઓ િી સાંખ્યા
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કુ લ સાંસ્થાઓ
૧૧૩
૬૫
૨૮
૫
૩
૧
૧
૯૭
૧
૨
૬૩
૫૫
૮૮
૫૧
૧
૫૭૪

ફી નિધાભરણિી કાયભવાહી માટે સવમવત દ્વારા વેબપોટટ લ વવકસાવાયેલ ,જેિા પર સ્વ-નિર્ભર સાંસ્થાઓ િે જરૂરી ઓથોરાઈઝે શિ
અિે એક્સેસ રાઈટ્સ થકી જરૂરી દસ્તાવેજો, ઓડીટેડ એકાઉન્ટ અિે અન્ય જરૂરી પુરાવા સાથે ઓિલાઈિ દરખાસ્ત
કરવાિી વ્યવસ્થા કરાયેલ હતી. સાંસ્થા દ્વારા રજુ કરાયેલ ઓડીટેડ એકાઉન્ટ નુાં સવમવત િાાં CA નિષ્ણાતો દ્વારા , પૃથક્કરણ
કરાયેલ હતુાં. ઉપરાાંત સાંસ્થાઓ િાાં વ્યાજબી અિે વાસ્તવવક ખચભ િો તાગ મેળવી અિે સાંસ્થાઓ િી માન્ય થયેલ સાંખ્યા
અિે પ્રવેશ પામેલ વવદ્યાથીઓ િી સાંખ્યા િે પણ ધ્યાિે લેવા માાં આવેલ હતી. ઘણાાં ડકસ્સાઓમાાં વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ િાાં ફી
માળખા માાં વધારાિી માાંગણી વાજબી માલૂમ પડેલ િ હતી. જ્યારે અમુક ડકસ્સાઓમાાં વર્ભ ૨૦૧૬-૧૭ િો ખચભ, તે વર્ભ માટે
નિધાભડરત કરવામાાં આવેલ ફી માળખા કરતાાં ઓછો માલૂમ પડેલ હતો.
સાંસ્થાઓ એ આપેલ માનહતી નુાં સવમવત િાાં નિષ્ણાતો દ્વારા પૃથકરણ થાય તે દરમ્પયાિ, સવમવત દ્વારા તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૭ િાાં
રોજ , પ્રવેશ સમયે વવદ્યાથીઓ અિે વાલીઓ િે મુશ્કેલી િ પડે તે હેતુસર, પ્રોવીજિલ ફી િી જાહેરાત કરાયેલ હતી.
સાંસ્થા િી સ્થળ અિે જાતતપાસ માટે , નિયામકશ્રી, ટેકિીકલ શશક્ષણ, ગાાંધીિગર િાાં સહયોગ થી સ્વ-નિર્ભર સાંસ્થાઓ માાં
સરકારી ટેકિીકલ કોલેજો િાાં અધ્યાપકો િી નિષ્ણાાંતો િી ટીમ નુાં ગઠિ કરી સાંસ્થા િી રૂબરૂ મુલાકાત કરાવી, સાંસ્થા ખાતે િી
માળખાગત સુવવધા અિે સવલતો, અધ્યાપકગણ િો લાયકાત, સાંખ્યા અિે તેમનુાં રીસચભ અિે ડેવલોપમેન્ટ ક્ષેિ માાં અનુદાિ,
સપોટટ સ્ટાફ, સહ-અભ્યાશસક પ્રવૃશિઓ, પ્રવેશ પ્રાથવમક્તા, વવદ્યાથીઓનુાં પડરમાણ અિે પ્લેસમેન્ટ, ગવભિન્સ વગેરેિી હકીકત
લક્ષી માનહતી એક્િીત કરવામાાં આવી હતી. જેમાાં િીચે જણાવેલ પડરમાણો િે ધ્યાિે લેવામાાં આવેલ હતા.
Factor
Building & Infrastructure.
Performance & Academic Excellence.
Accreditation.
Placement Records.
Staff Cadre, Qualification and Academic Contribution.
Financial Aid Program for students.
Students Performance
Compliance / Services

નિષ્ણાાંતો િી ટીમ દ્વારા સાંસ્થા ખાતેથી જ આ પડરમાણો િી ગુણવતા િી વવગતો સમીતી િાાં ઓિલાઈિ વેબપોટટ લ થકી
અપલોડ કરવામાાં આવેલ હતી અિે અાંતે ઓટોમોડમાાં આાંકડાકીય સ્કોરમાાં તબદીલ કરવામાાં આવેલ હતી.સવમવત િાાં
અવલોકિ મુજબ એક્સપટટ કવમટી િાાં સ્કોર અિે સાંસ્થાઓ િી િાણાકીય વવશ્લેર્ણ વચ્ચે ગાઢ સબાંધ જણાયેલ હતો.
સાંસ્થા દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ માનહતીનુાં ચોક્કસ પ્રડક્રયાિે આધીિ પૃથ્થકરણ હાથ ધરી, અાંદાીત ફી િાાં માળખા િી
વવગતો સાંસ્થા િે જણાવવામાાં આવેલ હતી અિે તે બાબતે સાંસ્થા િે કોઈ રજૂ આત હોય, તો તેવી સાંસ્થાઓ િે રૂબરૂ
સાાંર્ળવા િી તક પણ અપાયેલ હતી.
અરી કરેલ ૨૧૬ જેટલી સાંસ્થાઓ િે રૂબરૂ સાાંર્ળતા, તેમિી રજૂ આતોિો મુખ્યત્વે સારાાંશ િીચે મુજબ હતોોઃ






સાંસ્થા િાાં સ્ટાફિી ભૂલિે કારણે ખોટી ડેટા-એન્રી િે કારણે ફરીથી ડેટા રજૂ કરવા માટે,
વર્ભ ૨૦૧૬-૧૭ િાાં ઓડડટેડ એકાઉન્ટો સમયસર પૂણભ િ થવા,
સાંસ્થા િે બદલે રસ્ટ િાાં એકાઉન્ટ રજુ કરવા, સાંસ્થા વાઈઝ ઓડીટેડ એકાઉન્ટ િ હોવા,
પ્રોવવઝિલ જાહેર કરાયેલ ફીમાાં થયેલ ઘટાડા, વગેરે બાબતોિી રજૂ આતો કરવામાાં આવેલ હતી.
ી.એસ.ટી િાાં અમલ થી થયેલ ખચભ માાં વધારો.
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જો કે, મોટા ર્ાગિી સાંસ્થાઓએ ઓિલાઈિ કાયભવાહી દ્વારા ફી નિધાભરણિી પ્રડક્રયા માટે જરૂરી માનહતી એકવિત કરવાિી
કાયભવાહી, પારદશભક્તા અિે ફી નિધાભરણ માટે રજૂ આતો કરવાિો મોકો આપવા બદલ ફી નિધાભરણ સવમવતિો આર્ાર પ્રદર્શિત
કરેલ હતો.
આમ, સાંસ્થાઓિી રજૂ આતો અિે ચચાભ-વવચારણાિે અાંતે તેમજ વવઝીટ સ્કોર અિે સાંસ્થાઓ દ્વારા માળખાકીય સવલતો
માટે થયેલ રોકાણોિે ધ્યાિે લેતાાં સવમવત દ્વારા પ્રત્યેક સાંસ્થાિી વર્ભ ૨૦૧૭-૧૮ થી ૨૦૧૯-૨૦ સુધી િી ફી નુાં નિધાભરણ
કરવામાાં આવેલ હતુાં.
આમ, સવમવત સમક્ષ આવેલ ૫૭૪ સાંસ્થા િી ફી દરખાસ્ત િી સાંક્ષીપ્ત માનહતી િીચે મુજબ િી છે .
 ૧૯ સાંસ્થાઓ િી ફીમાાં ઘટાડો કરેલ છે .
 ૪૩૪ સાંસ્થાઓ િી ફી માાં કોઈ વધારો કરાયેલ િથી.
 ૧૨૧ સાંસ્થાઓ ફો વધારો કરાયેલ છે , જે પૈકી
 ૩૧ સાંસ્થાઓ િે માિ ૫% િી મયાભદા માાં ફી વધારો કરાયેલ છે .
 ૪૧ સાંસ્થાઓ િે ૫% થી ૧૦% િી મયાભદા માાં ફી વધારો કરાયેલ છે .
 ૪૯ સાંસ્થાઓ િે ૧૦% થી મહતમ ૧૫% મયાભદા માાં ફી વધારો કરાયેલ છે .
આમ , ૫૭૪ પૈકી ની ફક્ત ૧૨૧ સંસ્થાઓ ને ફી માં મહતમ ૧૫% સુધી નો વધારો આપેલ છે . જે કુ લ સંસ્થાઓ નાં
૨૧ % જે ટલો થાય છે .
આશરે ૨૬૦ જેટલી સાંસ્થાઓ િી જાહેર કરાયેલ પ્રોવવઝિલ ફી કરતા આખરી ફી માાં ઘટાડો થયેલ છે .
જ્યારે અમુક સાંસ્થાઓએ ૨૦૦% સુધી ફી માાં વધારો માાંગેલ હતો.
વધુમાાં, સવમવતએ સાંસ્થાઓ માટે જે તે વર્ભિી નિયત કરેલ ફી , જે તે વર્ભમાાં પ્રવેશ મેળવિાર વવદ્યાથીિે જ લાગુ પડશે અિે
વવદ્યાથી જ્યાાં સુધી તેિો અભ્યાસ પૂણભ િ કરે ત્યાાં સુધી નિધાભડરત રહેશે. તદુપરાાંત સવમવત એ નિધાભડરત કરાયેલ ફી માળખા
માાં ટ્યુશિ ફી, લાયબ્રેરી ફી, લેબોરેટરી ફી, કોમ્પપ્યુટર ફી, કોર્િ મિી, ીમખાિા ફી, ઈન્ટરિેટ, યુિીવસીટી એફીલેશિ ફી,
સ્પોટ્ટ સ અિે રીડક્રયેશિ સેલ્ફ અિે પસભિાલીટી ડેવલોપમેન્ટ ફી જેવી અન્ય ફી િો સમાવેશ થાય છે . સવમવત દ્વારા નિધાભડરત
ફી ઉપરાાંત ફકત જે-તે યુિીવસીટી િે ર્રવા પાિ ફી શસવાય અન્ય કોઈપણ ફી કે ડીપોઝીટ સાંસ્થા વવદ્યાથીઓ પાસે થી વસુલ
કરી શકશે િનહ.
ઉપરાાંત, સવમવત િાાં ધ્યાિે આવેલ છે કે અમુક સાંસ્થાઓ વવધાથીઓ પાસેથી યેિકેિ પ્રકારે, જુ દા જુ દા અન્ડરટેકકિગ લઈ િે
સવમવત દ્વારા નિયત કરાયેલ ફી ઉપરાાંત વધારા િી ફી કે ડીપોઝીટ લેવાિી આગ્રહ રાખે છે . ફી નિયમ સવમવત દ્વારા િક્કી
કરાયેલ ફી ઉપરાાંત િી ફી કે ડીપોઝીટ લેવી તે કાયદા િો ર્ાંગ છે અિે આવી સાંસ્થાઓ પર સવમવત કાયદા િી જોગવાઈ
મુજબ દાં ડિાત્મક કાયભવાહી કરશે.
સાંસ્થા મુજબ નિયત કરેલ ફી િી સાંપૂણભ વવગતો કવમડટિી વેબસાઇટ www.frctech.ac.in ઉપર ઉપલબ્ધ છે .
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