સરકારી િડગ્રી ઈજનેરી અને ડી લોમા
ઈજનેરી

સં થાઓ

ખાતે

હયાત

િવ ાશાખાઓના Restructuring અને
નવી ઉભરતી િવ ાશાખા શરુ કરવા
બાબત.
ગુજરાત સરકાર
િશક્ષણ િવભાગ
ઠરાવ કમાંક: પરચ/૧૦૨૦૨૨/૩૧૨/સ.
સિચવાલય, ગાંધીનગર
તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨
વંચાણે લીધા:1) માન.મંત્રી ી (િશક્ષણ)ના અ યક્ષ થાને તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાયેલ બેઠકની
કાયર્વાહી ન ધ
2) Restructuring અને નવી ઉભરતી િવ ાશાખા શરુ કરવા બાબત િનયામક ી ટે કનીકલ
િશક્ષણની કચેરીનો તા.૧૭/૧૨/૨૦૨૧ના કચેરી આદે શ ક્રમાંક: ડીટીઈ/એકેડેિમક/SFI
Asso. /ક (૨)/૨૦૨૧/૧૨૦૨૨ થકી રચાયેલ સિમિતની ભલામણો
3) All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) હેઠળ ઓલ
ઈિ ડયા કાઉ સીલ ફોર ટે કિનકલ એ યુકેશન ારા પ્રિસ ધ કરાયેલ વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ ની
ુ લ પ્રોસેસ હે ડબુક
એ અ
4) િશક્ષણ િવભાગ ના સરકારી િડગ્રી ઈજનેરી અને ડી લોમાં ઈજનેરી કોલેજોમાં શૈક્ષિણક
વષર્ ૨૦૨૧ થી Sanction Intake Revised કરવા બાબત ના તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૦ અને
૨૯/૦૨/૨૦૨૦ ના ઠરાવ
આમુખ :કે દ્ર સરકાર ી

ારા નવી િશક્ષણ નીિત ૨૦૨૦ ના અમલીકરણના હેત ુસર પ્રોફેશનલ

અ યાસક્રમો માટે ની દે શની વૈધાિનક સં થાન AICTE, New Delhi ારા ડીગ્રી ઈજનેરી અને ડી લોમા
ઈજનેરીમાં નવી ઉભરતી િવ ાશાખાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ. રા યમાં સરકારી ઈજનેરી
કોલેજો અને સરકારી પોલીટે કનીક ખાતે ચાલતા અ યાસક્રમોમાં સમયાનુસાર તથા િવ ાથીર્ઓના
એડમીશનના આંકડા યાને લેતા જ ર જણાય તેમાં ફેરફાર/Restructuring કરવા અથવા ઉ ોગોની
જ રીયાતને યાને લઇ નવી ઉભરતી િવ ાશાખામાં નવા અ યાસક્રમો શ કરવાની શક્યતા ચકાસી,
ભલામણ કરવાના હેત ુથી િનયામક ી, ટે કિનકલ િશક્ષણની કચેરી

ારા સિમિતની રચના કરવામાં

આવેલ હતી. તે સિમિતની ભલામણો, AICTEની જોગવાઇઓ અને નવી િશક્ષણ નીિત (NEP2020)ના આયામોને

યાને લઈને િવ ાથીર્ઓના બહોળા િહતમાં એડમીશનના આંકડા તથા

િવ ાથીર્ઓની પ્રવેશ મેળવતી વખતેની પસંદગીના આંકડાને યાને લઇ અને ઉ ોગોની જ રીયાતને
યાને લઇ સરકારી ઈજનેરી કોલેજો અને સરકારી પોલીટે કનીક ખાતે હયાત િવ ાશાખાઓના
Restructuring અને નવી ઉભરતી િવ ાશાખા શ કરવાની બાબત સરકાર ીની સિક્રય િવચારણા
હેઠળ હતી.

ઠરાવ: પુખ્ત િવચારણાને અંતે આ મિનભર્ર ભારતની સફર તથા ભગીરથ ફાળામાં ગુજરાત રા ય
સહભાગી બને તેવી સરકાર ીની પ્રિતબ ધતા અ વયે િવ ાથીર્ઓના શૈક્ષિણક િહતને યાને લઈને
સરકારી િડગ્રી ઈજનેરી અને ડી લોમા ઈજનેરી સં થાઓ ખાતે હયાત િવ ાશાખાઓના Restructuring
અને નવી ઉભરતી િવ ાશાખા શરુ કરવા માટે નીચે મુજબના ફેરફારો જાહેર કરવાનુ ં આથી
ઠરાવવામાં આવે છે .
1. AICTE

ુ બડ
જ

ી/ ડ લોમા ઇજનેર માં નવી ઇમજ ગ/ર

ુ ર િવ ાશાખાઓ શ કરવા બાબત.
લ

AICTE મુજબ સરકારી ડીગ્રી/િડ લોમા ઇજનેરીમાં નવી ઉભરતી (New Emerging
Branches) િવ ાશાખાઓમાં સરકારી ઇજનેરી કોલેજોમાં કુલ ૬૦૦, IITRAM ખાતે ૬૦ અને સરકારી
પોલીટે કિનક સં થાઓમાં કુલ ૬૦૦ બેઠકો શ કરવા આથી ઠરાવવામાં આવે છે ,

ની િવગતો નીચે

ટે બલ-૧ માં જણા યા મુજબ છે .
ટબલ–૧
ડ ી ઈજનેર સં થાઓ ખાતે નવી ઈમજ ગ/ર

ુ ર િવ ાશાખા અને તેની મં ૂર કરાયેલ બેઠકો
લ
િવ ાશાખા શ

મ

સં થા ંુ નામ

નંબર

અ યાસ મ

ંુ નામ

કરવા મં ૂર
થયેલ નવી
બેઠકોની સં યા

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭
૮
૯

Computer Science and Engineering
Vishwakarma Government
Engineering College, Chandkheda

(Data Science)
Electronics and Instrumentation
Engineering

L. D. College of Engineering,
Ahmedabad
Government Engineering College,
Bharuch
Government Engineering College,
Surat
Government Engineering College,
Rajkot
Government Engineering College,
Gandhinagar

Artificial Intelligence and Machine
Learning

60
60
60

Robotics and Automation

60

Computer Engineering

60

Electronics and Instrumentation
Engineering
Robotics and Automation
Artificial Intelligence and Data
Science
Robotics and Automation

60
60
60
60

૧૦
૧૧
૧૨

Electronics and Instrumentation
Engineering

Government Engineering College,
Bhavnagar

Information and Communication
Technology

IITRAM, Maninagar, Ahmedabad

Computer Engineering

ડ લોમા ઈજનેર સં થાઓ ખાતે નવી ઈમજ ગ/ર

30
30
60

ુ ર િવ ાશાખા અને તેની મં ૂર કરાયેલ બેઠકો
લ
િવ ાશાખા શ

અ ુ મ

સં થા ંુ નામ

નંબર

અ યાસ મ

ંુ નામ

કરવા મં ૂર
થયેલ નવી
બેઠકોની સં યા

૧
૨
૩

A.V. Parekh Technical Institute,
Rajkot
Government Polytechnic, Kheda

૪

Government Polytechnic, Rajkot

૫

Government Polytechnic, Valsad

૬

Shri K. J. Polytechnic, Bharuch

૭

R. C. Technical Institute,

૧૦

Computer Engineering

60

Information Technology

60

Information and Communication
Technology
Information Technology
Electronics and Communication
Engineering
Information and Communication
Technology

Dr. S & S. S. Gandhy
Government Engineering College
(Polytechnic), Surat

૧૧

2.

60

Ahmedabad

૮
૯

Renewable Energy

30
60
60
30

Automation and Robotics

60

Mechanical Engineering (CAD/CAM)

60

Computer Engineering

60

Information and Communication
Technology

60

હયાત અ યાસ મોના ઇ ટકને થળાંત રત કરવા બાબત.
સરકારી ઇજનેરી કોલેજો અને સરકારી પોલીટે કિનકો ખાતેના અ યાસક્રમોમાં છે લા ત્રણ
વષર્ના પ્રવેશ ના આંકડા ને યાને લેતા ચી અનુસાર એડિમશન લીધેલ િવ ાથીર્ઓની સંખ્યાની
સાપેક્ષમાં વધુ બેઠકો રાખી, ખાલી રહેતી બેઠકો અ ય સરકારી સં થા ખાતે થળાંતિરત કરવા
આથી ઠરાવવામાં આવે છે ,

ની િવગતો નીચે જણાવેલ ટે બલ-૨ મુજબ છે .

ટબલ–૨
ડ ી ઈજનેર ની હયાત સરકાર સં થાઓ ની બેઠકો ંુ થળાંતરણ
અ ુ મ

યાં બેઠકો તબદ લ

નંબર કરવાની છે સં થા ંુ નામ
(૧)

(૨)

થળાંતર ત

યાંથી બેઠકો તબદ લ કરવાની

બેઠકોની

છે તે સં થા ંુ નામ અને

સં યા

િવ ાશાખાની બેઠકોની સં યા

(૩)

(૪)

(૫)

અ યાસ મ ંુ નામ

૧

GEC, Gandhinagar

Civil Engineering

30

૨

GEC, Gandhinagar

Mechanical Engineering

60

૩

GEC, Surat

Civil Engineering

60

૪

GEC, Surat

Electrical Engineering

60

૫

LDCE, Ahmedabad

Automobile Engineering

30

૬

LDCE, Ahmedabad

Automobile Engineering

30

૭

VGEC, Chandkheda

Mechanical Engineering

30

GEC, Dahod
(Civil Engg.-30)
GEC, Modasa
(Mech. Engg.-60)
LEC, Morbi
(Civil ENgg.-60)
LEC, Morbi
(Ele. Engg.-60)
GEC Modasa
(Auto. Engg.-30)
GEC Rajkot
(Auto. Engg.-30)
GEC, Dahod
(Mech. Engg.-30)

ડ લોમા ઇજનેર ની હયાત સરકાર સં થાઓ ની બેઠકો ંુ થળાંતરણ
૧

GP, Ahmedabad

Architectural Assistantship

30

૨

GP, Gandhinagar

Civil Engineering

60

૩

GP, Gandhinagar

Mechanical Engineering

60

૪

GP, Vadnagar

Civil Engineering

60

૫

SSGP, Surat

Textile Manufacturing

30

૬

BPTI, Bhavnagar

Mechanical Engineering
(CAD/CAM)

60

GP Vadnagar
(Archi. Assi.-30)
GGP Ahmedabad
(Civil Engg.-60)
GP Dahod
(Mech. Engg.-60)
GP Dahod
(Civil Engg.-60)
SSGP, Surat
(Textile Processing-30)
GP, Chhotaudepur
(Mechanical-60)

૭

CUSP, Surendranagar

૮

GP, Valsad

૯

GP, Rajkot

Mechanical Engineering
(CAD/CAM)
Mechanical Engineering
(CAD/CAM)
Mechanical Engineering
(CAD/CAM)
Mechanical Engineering

(Mechanical-60)
GP, Valsad

60

(Mechanical-60)
JNMGP, Amreli

60

(Mechanical-30)
KDP Patan

120

૧૦

GP, Ahmedabad

૧૧

KJP, Bharuch

Renewable Energy

60

૧૨

GP, Himatnagar

Renewable Energy

60

૧૩

GP, Gandhinagar

Automation and Robotics

60

૧૪

GP, Gandhinagar

Metallurgy

60

(CAD/CAM)

GP, Himatnagar

60

(Mechanical-30)
GP, Chhotaudepur
(Electrical-30)
GP, Dahod
(Electrical-30)
GP, Gandhinagar
(Biomedical-30 & IC-30)
GP, Chhotaudepur - (Civil-30)
JNMGP, Amreli - (Civil-30)
BPTI, Bhavnagar

૧૫

GP, Ahmedabad

Automation and Robotics

(Automobile-30)

60

RCTI Ahmedabad
(Printing-30)



િનયામક ી ટે કિનકલ િશક્ષણની કચેરી

ારા શૈક્ષિણક વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ થી ઉપરોક્ત

િવ ાશાખા શ કરવા AICTE ના ધારાધોરણ અનુસાર ખ ૂટતા મહેકમ, ઇ ફ્રા ટ્રક્ચર તેમજ
અ ય સંસાધનોની પુતર્તા માટે ની જ રી દરખા ત મોકલી મંજૂરી લેવાની રહેશ.ે


ઠરાવની સ ૂિચત બેઠકોની મંજૂરી માટે AICTE ના પોટર્ લ પર અરજી અને ગુજરાત
ટે ક્નોલોજીકલ યુિનવિસર્ટીની એિફલીએશન ની કાયર્વાહી સંબિં ધત સં થાના આચાયર્ ી ારા
િનયામક ી, ટે કિનકલ િશક્ષણની કચેરીના સંકલનમાં રહીને કરવાની રહેશ.ે



સદર તબદીલ કરાયેલ બ્રા ચ અને તેની નવી સં થાનુ ં AICTE ના પોટર્ લ પર અરજી
સંકલનની કાયર્વાહી સદર સં થાના આચાયર્ ીએ અગ્રતાક્રમે ખ ૂબ જ ચીવટપ ૂવર્ક િનયામક ી,
ટે કિનકલ િશક્ષણની કચેરીના સંકલનમાં રહીને કરવાની રહેશ.ે



ગુજરાત ટે ક્નોલોજીકલ યુિનવિસર્ટી ારા નવા શૈક્ષિણક સત્ર વષર્ ૨૦૨૨-૨૩ પહેલા ઉપરોક્ત
અ યાસક્રમો માટે અગ્રતાના ધોરણે Course Design કરી પ્રિસ



કરવાનો રહેશે.

ટે બલ-૨ ના કોલમ નં.-૨ માં દશાર્વેલ સં થાના નામ સામે કોલમ નં.-૩ ના અ યાસક્રમ
અથેર્ કોલમ નં.-૪ મુજબની બેઠકો સાથે શૈક્ષિણક વષર્: ૨૦૨૨-૨૩ થી શ કરવા માટે AICTE
પોટર્ લ ઉપર અરજી કરવાની રહેશ.ે

