


Shri M.P.Shah Arts and Science College Surendranagar 

Minutes of Meeting held on 24-05-2018 

 

Meeting for the purpose of offering new Certificate and Diploma Courses to students in the 

college was conducted on 24-05-2018 in the academic year 2018-19 that was attended by 

below mentioned faculty members. In this meeting below mentioned decisions were taken. 

 

Agenda: 

1. It was discussed and decided to begin SWAYAM Certificate Course in the academic 

year 2018-19 for the students of the college taking the requirement and academic 

needs of the students into consideration. Dr. Jalpa P. Harsora – faculty of the college 

was appointed co-ordinator of this certificate course and hold the records. 

 

 

Members Present in the meeting: 

1. Dr. K.D.Parikh (Head, Chemistry Department) – Member and IGNOU Coordinator 

2. Dr. D. M. Vora (Head, Chemistry Department) – Member 

4. Dr. Amiben L. Raval (Head, Gujarati Department) – Member 

5. Dr. N.K.Sonara (Head, Economics Department) – Member 

6. Dr. B.N.Valani (Head, Mathematics Department) – Member 

7. Shri R.B.Shekhava (Incharge Registrar) – Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ી. એમ.પી.શાહ આટસ એ ડ સાયંસ કોલેજ, ુર નગર 

મીનીટસ ઓફ મીટ ગ 

શૈ ણક વષ ૨૦૧૮/૧૯માં નવા સટ ફ કટ કોસ િવ ાથ ઓને ઓફર કરવા માટ 

આજરોજ તા-૨૭/૧૧/૨૦૧૭ના મીટ ગ બોલાવવામાં આવેલ માં નીચે ુજબના સ યો હાજર 

રહલ અને નીચે ુજબ િનણય લેવામાં આવે છે. 

એજ ડા  

1. IGNOU ારા સંચા લત સટ ફ કટ કોસ િવ ાથ ઓની માંગણી અને જ રયાતને યાનમાં 

રાખીને નીચે ુજબના અ યાસ મ શૈ ણક વષ ૨૦૧૮/૧૯માં શ ુ કર યે તે ુ ં  કો-ઓડ નેશન 

આ કોલેજના ા. ડો. ક.ડ .પર ખ કરશે અને તેનો રકોડ સ ંભાળશે. 

2. Finishing School ારા સંચા લત સટ ફ કટ કોસ િવ ાથ ઓની માંગણી અને જ રયાતને 

યાનમાં રાખીને નીચે ુજબના અ યાસ મ શૈ ણક વષ ૨૦૧૮/૧૯માં શ ુ કર યે તે ુ ં  કો-

ઓડ નેશન આ કોલેજના ા. ડો. િશવાંગ.એમ.ભાવસાર કરશે અને તેનો રકોડ સંભાળશે. 

3. IIT Mumbai ારા સંચા લત સટ ફ કટ કોસ િવ ાથ ઓની માંગણી અને જ રયાતને યાનમાં 

રાખીને નીચે ુજબના અ યાસ મ શૈ ણક વષ ૨૦૧૮/૧૯માં શ ુ કર યે તે ુ ં  કો-ઓડ નેશન 

આ કોલેજના ા. ડો. ચરાગ. આર. લતર યા કરશે અને તેનો રકોડ સંભાળશે. 

4. SWYAM ારા સંચા લત સટ ફ કટ કોસ િવ ાથ ઓની માંગણી અને જ રયાતને યાનમાં 

રાખીને નીચે ુજબના અ યાસ મ શૈ ણક વષ ૨૦૧૮/૧૯માં શ ુ કર યે તે ુ ં  કો-ઓડ નેશન 

આ કોલેજના ા. ડો. જ પા.પી.હરસોરા કરશે અને તેનો રકોડ સંભાળશે. 
 

હાજર રહલ સ યો 

1. ડો. ક.ડ .પર ખ. (અ ય , ભૌિતકશા  િવભાગ)                સ ય  

2. ડો.ડ .એમ.વોરા (અ ય , કમે  િવભાગ)        સ ય  

3. ડો. અમીબેન.એલ.રાવલ (અ ય , ુજરાતી િવભાગ)          સ ય 

4. ડો.એન.ક.સોનારા (અ ય , અથશા  િવભાગ)      સ ય 

5. ડો.બી.એન. વાલાણી (અ ય , મે સ િવભાગ)                  સ ય  

6. ી.આર.બી. શેખાવા (ઇ ચા  ર ટાર)      સ ય  
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