
M. P. SHAH ARTS AND SCIENCE COLLEGE, SURENDRANAGAR 
RUSA COMMITTEE: 2022-23 

TRAINING NOTICE DATE: 02/03/2023 
 

REGISTRATION | QC & QA TRAINING COURSE | COMP-12 | RUSA | MPSASC-SNR | 2022-23 
ટે્રનીંગ માટે રજીસ્ટ્ટે્રશન: (માત્ર બીએસસીનાાં વિદ્યાર્થીઓ માટે): ગગૂલ ફોમમ અંગે્રજીમાાં ભરવ ાં. 

 
એમ. પી. શાહ આર્ટમસ એન્ડ સાયન્સ કોલેજ, સ રેન્રનગર ખાતે રુસા (રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચતર શિક્ષા અભિયાન)નાાં કમ્પોનન્ટ-૧૨ 
અંતર્ગત તાલીમનુાં આયોજન થવા જઈ રહલે છે, જેમાાં અતે્રની સાંસ્થામાાં ચાલ ુિૈક્ષભિક વર્ગ: ૨૦૨૨-૨૩  અભ્યાસ કરી 
રહલે રસ ધરાવતા અને સમગ્ર તાલીમમાાં ઉપસ્સ્થત રહી િકે તેવા માત્ર બીએસસીનાાં શવદ્યાથીઓએ જ  રજીસ્રેિન કરાવવુાં. 
 
ટે્રનીંગની વિગતો આ મ જબ છે. 
ટે્રનીંગ કોર્મ: Quality Control & Quality Assurance 
ટે્રનીંગ એજન્સી: National Small Industries Corporation (NSIC) 
બેચની સાઈઝ: ૧૫ શવદ્યાથીઓ પ્રશત બેચ (૨ બચે કરવાની છે, કુલ ૩૦ શવદ્યાથીઓ) 
સમયગાળો: ૩૦ કલાક (રોજના ૩ કલાક) (કુલ ૧૦ દિવસની રેનીંર્) 
અંદાજીત તારીખ: ૧૦/૦૩/૨૦૨૩ ને શકુ્રવાર થી ૨૧/૦૩/૨૦૨૩ ને માંર્ળવાર સધુી (કુલ ૧૦ દિવસ) 
અંદાજીત સમય: સવારે ૧૦ વાગ્યે થી બપોરે ૦૧ વાગ્યા સધુી અથવા બપોરે ૨ વાગ્યે થી સાાંજના ૫ વાગ્યા સધુી (રોજના 
૩ કલાક) 
નોંધ: ઉપર જિાવેલ તારીખ અને સમય જો બિલાિ ેતો તેની જાિ રજીસ્ટર્ગ શવદ્યાથીઓને કરવામાાં આવિે. 
લાયક વિદ્યાર્થીઓ: અત્રનેી કોલેજમાાં બીએસસી ર્ીગ્રીમાાં અભ્યાસ કરી રહલે શવદ્યાથીઓ માત્ર 
ટે્રનીંગની ફી : અંિાજીત ૩૦૦૦ રૂશપયા પ્રશત શવદ્યાથી િીઠ (એજન્સીને શવદ્યાથીઓ વતી રુસા ગ્રાન્ટમાાંથી કોલેજ તમામ ફી 
ચકૂવિે) 
સટીફીકેટ: સફળતાપવૂગક રેનીંર્ પિૂગ કરનાર શવદ્યાથીઓને રેનીંર્ પિૂગ કયાગ બાબતનુાં સટીફીકેટ આપવામાાં આવિે. 
 
વિદ્યાર્થીઓને સ ચના: 
૧) રસ ધરાવતા શવદ્યાથીઓએ આ ગરૂ્લ ફોમગ તા. ૨/૩/૨૦૨૩ થી તા.૫/૩/૨૦૨૩ ને રશવવારે રાતે્ર ૧૨ વાગ્યા સધુીમાાં 
િરીને સબશમટ કરવાનુાં રહિેે અન ે તા. ૪/૩/૨૦૨૩ થી તા: ૬/૩/૨૦૨૩ ને સોમવાર બપોરે ૧૨ વાગ્યા સધુીમાાં રૂબરૂ 
મળીને નામ નોંધાવી જવુાં ફરજીયાત રહિેે. 
૨) રેનીંર્ િરશમયાન શવદ્યાથીઓએ ફરજીયાત ૧૦૦ ટકા હાજરી આપવાની રહિેે જેની તમામ રજીસ્ટર્ગ શવદ્યાથીઓએ નોંધ 
લેવી. 
 
સાંપકમ : ૧) અમરીશભાઈ દિે સાહબે (કેવમસ્ટ્ટ્રી) (RUSA Comp-12 Convener) 
સાંપકમ : ૨) મહશેભાઈ જાદિ સાહબે (કેવમસ્ટ્ટ્રી) (RUSA Co-Ordinator) 
 

ગગૂલ ફોમમ લલિંક: https://forms.gle/8c77qBnA2gfTEmPQ9 
 

FROM 
RUSA CO-ORDINETOR, 

RUSA COMMITTEE: 2022-23 

https://forms.gle/8c77qBnA2gfTEmPQ9

