AHMEDABAD INSTITUTE OF NURSING SCIENCE
B.SC. NURSING
STUDENT WELFARE SCHEME
૧.

૨.

Ahmedabad Institute of Medical Sciences (B. Physiotherapy & M. Physiotherapy Course) અને Ahmedabad
Institute of Nursing Science (B.Sc. Nursing) કોલેજમ ાં ચ લત ાં યુજી અને પીજીની તમ મ બેઠકો Fee Regulatory Committee
(Medical), Gujarat State દ્વ ર નક્કી કરી આપેલ ફી દ્વ ર જ ભરવ મ ાં આવે છે . અત્રેની સાંસ્થ મ ાં ચ લત ાં કોઈપણ યુજી અને પીજી
અભ્ય સક્રમમ ાં પ્રવેશ લેવ મ ટે કોઈપણ જાતનુાં Under Table Donation કે કેશમ ાં ફી લેવ મ ાં આવતી નથી.
સાંસ્થ મ ાં Fee Regulatory Committee (Medical), Gujarat State દ્વ ર નક્કી કરેલ ફી ઉપર ાંત ફક્ત ગુજર ત યુનનવસીટી દ્વ ર નક્કી કરેલ
પરરક્ષ , ડેવલપમેન્ટ અને એનરોલમેન્ટ ફી જ લેવ મ ાં આવે છે . તે નસવ ય સાંસ્થ મ ાં અન્ય કોઈપણ પ્રક રની વધ ર ની ફી લેવ મ ાં આવતી નથી. (જે મ કે

GYMKHANA FEE, LIBRARY FEE, LABORATORY FEE, CAMPUS FEE, COMPUTER LAB FEE, HOSPITAL CLINICAL FEE વેગેરે

અન્ય કોઈપણ પ્રક રની ફી લેવ મ ાં આવતી નથી)
કોલેજ દર વર્ષે ગુજર ત યુનનવર્સિટી દ્વ ર લેવ મ ાં આવતી વ ર્ર્ષિક પરરક્ષ મ ાં જે નવધ થીને યુનનવસીટી પરરક્ષ મ ાં પ્રથમ રેન્કરને સાંસ્થ દ્વ ર તેમની જે તે
વર્ષિની એક ટમિની રેગ્યુલર ફી જે ટલી સ્કોલરશીપથી પરત કરવ મ ાં આવે છે , તેમજ મેડલ, અને પ્રમ ણપત્રથી સન્મ નનત કરવ મ ાં આવે છે . આ ઉપર ાંત
દ્રતીય અને તૃતીય રેન્કને અનુક્રમે રુ. ૧૫૦૦૦/- અને રુ. ૧૦૦૦૦/- પ્ર ઈઝ મની આપવ મ ાં આવે છે . આ ઉપર ાંત કોલેજમ ાં દર વર્ષે ગુજર ત યુનન. દ્વ ર
લેવ મ ાં આવતી વ ર્ર્ષિક પરરક્ષ મ ાં જે નવધ થી કોલેજમ ાં પ્રથમ, દ્રતીય અને તૃતીય રેન્કને અનુક્રમે રુ. ૫૦૦૦/-, રુ. ૪૦૦૦/- અને રુ. ૩૦૦૦/- પ્ર ઈઝ મની
આપવ મ ાં આવે છે .
૪.
સાંસ્થ મ ાં અભ્ય સ કરત ાં દરેક નવધ થીને સાંસ્થ તરફથી રુ ૧૦૦૦૦૦/- (૧ લ ખ) Mediclaim અને રુ. ૧૦૦૦૦૦/- (૧ લ ખ) ની Student
Accident Policy આપવ મ ાં આવે છે , જે નુાં નપ્રનમયમ કોલેજ દ્વ ર ભરવ મ ાં આવે છે . આ ઉપર ાંત તમ મ સ્ટ ફને પણ Mediclaim Policy સાંસ્થ
દ્વ ર આપવમ ાં આવે છે . અને સાંસ્થ ન જો કોઈ નવધ થીને કે સ્ટ ફ મેમ્બરેને કોઈ Medical Emergency જણ ય તો Mediclaim અને Accident
Policy ઉપયોગ કરવ મ ટે ત ત્ક નલક સૌપ્રથમ કોલેજન એક ઉન્ટ નવભ ગમ ાં શ્રી સૈયદભ ઈ (+૯૧ ૯૭૧૪૦૨૧૭૮૬), શ્રીમતી રુપલબેન (+૯૧
૯૯૨૫૬૦૩૮૫૮) અને શ્રી નવશ લભ ઈને (+૯૧ ૮૪૬૯૬૬૯૯૨૦) પર સાંપકિ કરવો, તે ઉપર ાંત મધુવન ઈન્સ્યુરન્સ પ્ર . લી. (૦૭૯ ૩૦૦૧૧૯૮૧)ને
પણ તમે સાંપકિ કરી મ નિતી લઈ શકો છો.
૫.
સાંસ્થ દ્વ ર નવધ થીઓન સ્વ સ્્ય મ ટે વૈણ્ર્ષદેવી સકિલ, અમદ વ દ પર આવેલ K.D. HOSPITAL (કુસુમ ધીરજ િોનસ્પટલ) મ ાં નવધ થીઓ િોનસ્પટલમ ાં
30 રદવસની CREDIT પર સ રવ ર મળશે. ૩૦ રદવસન ગ ળ મ ાં મેડીક્લેમની રકમ ન મળે તો વ લી/નવધ થીએ K.D. HOSPITAL મ ાં સ રવ ની રકમ
જમ કર વવ ની રિેશે. જે મેડીક્લેમ પ સ થય બ દ વ લી/નવધ થીને પરત મળી જશે તેવ લ ભની વ્યવસ્થ સાંસ્થ એ કરેલ છે . K.D. HOSPITAL (કુસુમ
ધીરજ િોનસ્પટલ) મ ાં લ ભ લેવ મ ટે સ રવ લેવ જત દરેક નવધ થી સાંસ્થ દ્વ ર આપવ મ ાં આવેલ HEALTH CARD/COLLEGE I CARD
રજુ /આપવ નુાં કરવ નુાં રિેશે. (િોનસ્પટલનુાં સરન મુ – K.D. HOSPITAL (કુસુમ ધીરજ િોનસ્પટલ), વષ્ણોદેવી સકિલ, એસ.જી. િ ઈવે, અમદ વ દ –
૩૮૨૪૨૨૧, ફોન. નાંબર – ૦૭૯ ૬૬૭૭૦૦૦૦)઼
૬.
કોલેજ ઓથોરરટી દ્વ ર કોલેજમ ાં નવધ થીઓ મ ટે UNLIMITED MID DAY MEAL SCHEME (SUBSIDEISED NUTRIOUS LUNCH)
આપવ મ ાં આવે છે . જે ની વર્ષિની નવગતવ ર મ નિતી નીચે મુજબ છે .
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કોલેજમ ાં જે નવધ થીન નપત મૃત્યુ પ મેલ િોય અથવ ગાંભીર મ ાંદગી િોય તેવ સાંજોગોમ ાં તેવ દરેક નવધ થીને તેમની આર્થિક સિ ય મ ટે કોલેજ દર મનિને
તેમને રુ. ૨૦૦૦/- ની SCHOLARSHIP આપે છે .
કોલેજ દ્વ ર રફજીયોથેર પી અને નર્સિંગમ ાં યુનનટ ટેસ્ટ, ક્લ સ ટેસ્ટ, મ નસક ટેસ્ટ આવી નવનવધ પરરક્ષ મ ાં પણ જો કોઈ નવધ થીને પ્રથમ રેન્ક આવે છે તેવ
દરેક નવધ થીને MOTIVATIONAL PRIZE થી સન્મ નનત કરવ મ ાં આવે છે .
સાંસ્થ દ્વ ર મ સ્ટર ઓફ રફજીયોથેર પી નવધ થીને રેગ્યુલર બેન્ક એક ઉન્ટ દ્વ ર તેમન એક ઉન્ટમ ાં સ્ટ ઈપન્ડ આપવ મ ાં આવે છે .
સાંસ્થ ને અમદ વ દ શિેરની ઘણી સરક રી, અધ્યતન િોનસ્પટલો, ટ્રસ્ટ દ્વ ર સાંચ નલત ક્લીનનકલ સેન્ટર અને જાણીતી કોપોરેટ િોનસ્પટલો સ થે જોડ ણ
કરેલ છે . જે મ ાં સાંસ્થ દ્વ ર નવધ થીની ક્લીનીકલ ફી ભરપ ઈ કરવ મ ાં આવે છે .
સાંસ્થ વ લીને તેમન બ ળકનો Progress Report જાણવ મ ટે વર્ષિમ ાં એક વખત આખ ક્લ સન નવધ થી અને વ લીશ્રીને મીટીંગ એક સ થે એક રદવસે
કરવ મ ાં આવે છે . દરેક ક્લ સમ ાંથી કોઈ ૩ નવધ થીન વ લીને રુબરુ મીટીંગ મ ટે બોલ વવ મ ાં આવે છે , આ નસવ ય Routinely જે મ ાં નવધ થીન િ જરી,
પરરક્ષ પરરણ મ, વતિન, ત્થ નનયનમતત ની ચચ િ કરવ મ ટે બોલ વવ મ ાં આવે છે .
સાંસ્થ દરેક નવધ થીઓની રોજે રોજની સવ ર સ ાંજની િ જરી કોલેજમ ાં લેવ મ ાં આવે છે , દરેક પ્રક રની પરરક્ષ અને તેનુાં પરરણ મ, સાંસ્થ દ્વ ર
વસ વવ મ ાં આવેલ આધુનનક સોફ્ટવેર દ્વ ર વ લીશ્રીન મોબ ઈલ નાંબર પર SMS દ્વ ર જાણ કરવ મ ાં આવે છે . આ નસવ ય લ ાંબ સમય સુધી કોલજમ ાં
ગેરિ જર રિેત નવધ થીન વ લીને ક્લ સ ટીચર દ્વ ર સમયસર ફોન કરવ મ ાં આવે છે . દરેક નવધ થીન ઘરે મનિન ન અાંતે ક્લ સરુમ ાં સવ ર સ ાંજ ક્લ સ
ટીચરે િ જરી લીધેલી િોય તે તથ દરેક પ્રક રની ક્લ સ ટેસ્ટન પરરણ મ પોસ્ટ દ્વ ર મોકલવ મ ાં આવે છે .
નનયત સમયે દરેક ક્લ સની PERIODIC EXAM લેવ મ ાં આવે છે . જે નુ પરરણ મ વ લીને પોસ્ટથી જાણ કરવ મ ાં આવે છે .
સાંસ્થ મ ાં મોટ ભ ગની ક્ન્ય નવધ થી િોવ થી સુરક્ષ ન ભ ગરુપે દરેક ક્લ સરુમ, લેબોરેટરી, લ યબ્રેરી, રીડીંગ રુમ, કેન્ટીન, કોરી ડોર ત્થ આઉટ ડોર જે મકે
પ ર્કિંગ, પ્લે ગ્ર ઉન્ડમ ાં સીસીટીવી કેમેર લગ વવ મ ાં આવે છે . જે નુાં મોનીટરીંગ નપ્રનન્સપ લશ્રીની ઓરફસમ ાં કરવ મ ાં આવે છે .
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સાંસ્થ મ ાં Air Conditioner લ યબ્રેરી, નવધ થીઓ મ ટે Air Conditioner Reading Room અને ફ્રી ઈન્ટરનેટ ફેસીલીટી તથ ઓન લ ઈન જનિલ
તથ બુક્સની વ્યવસ્થ દ્વ ર ઈ – લ યબ્રેરી કરવ મ ાં આવેલ છે .
સાંસ્થ દ્વ ર અપ ત સવ િંગી નવધ થી નવક સન પરરણ મ રુપે AIMS ને વર્ષિ ૨૦૧૦મ ાં IAP દ્વ ર BEST COLLEGE OF INDIA TROPHY મળેલ
છે . તે ઉપર ાંત BEST COLLEGE TROPHY – ૨૦૧૪ ગુજર ત સ્ટેટ લેવલ કોન્ફરન્સમ ાં મળેલ છે . અને ગુજરત સ્ટેટ રફજીયોથેર પી કોન્ફરન્સમ ાં
(CONPHYICS-2018) મ ાં BEST COLLEGE TROPHY મળે છે .
સાંસ્થ મ ાં દર વર્ષે સુપ્રનસધ્ધ િોનસ્પટલ, ક્લીનીક તથ રફટનેશ સેન્ટસિ દ્વ ર કેમ્પસ ઈન્ટરવ્યુ યોજવ મ ાં આવે છે . અને ફોરેન એજ્યુકેશન તથ જોબ
પ્લેસમેન્ટન સેમીન ર યોજવ મ ાં આવે છે . જે થી નવધ થીને પ સ થય બ દ સ રી નોકરીની તક મળે છે .
કોલેજમ ાં ભણત ાં દરેક નવધ થી અને સ્ટ ફ નિતમ ાં ગુજર ત યુનનવર્સિટીન આદેશ મુજબ CWDC/ANTI RAGGING ની રચન કરવ મ ાં આવેલ છે . જે નુાં
સાંચ લન LEGAL ADVISOR મ ટે વકીલશ્રી ની િ જરીમ ાં નવધ થી પ્રનતનનનધની િ જરીમ ાં ચચ િ કરવ મ ાં આવે છે .
સસ્થ દ્વ ર એક Feedback Agency ની નનમણુક કરેલ છે . જે નવધ થીઓ પ સેથી Teaching, Infrastructure, Education, Clinical
Posting અને સુનવધ ઓન Feedback લઈને જરુરી પગલ ાં લેવ મ ાં આવે છે .
Fee Regulatory Committee (Medical), Gujarat State ન નનયમોનુસ ર જે પણ નવધ થી ગુજર ત યુનનવર્સિટીની પરરક્ષ મ ાં Fail/Repeat
થ ય તે નવધ થીની SUBJECTWISE ફી લેવ ની િોય છે , તેમ છત ાં કોલેજ આવી કોઈપણ પ્રક રની ફી લેતી નથી.
સાંસ્થ મ ાં ફી ફ્કતને ફક્ત ચેક/રડમ ન્ડ ડ્ર ફ્ટથી જ સ્વીક રવ મ ાં આવે છે , તે નસવ ય કોઈપણ નવધ થી રસીદ વગરની કેશ ફી અથવ Under Table થી
મ ાંગ્ય /લીધ નો રરપોટિ પૂરવ સ થે લ વશે તો તે નવધ થીની એક ટમિની ફી મ ફ કરવ મ ાં આવશે.
સાંસ્થ ન દરેક ક્લ સરુમમ ાં એસી તથ ઓડીયો નવઝ્યુઅલની (LCD PROJECTOR, SPEAKER, MIC ETC.) વ્યવસ્થ છે .
સાંસ્થ મ ાં ગ ઉન્ડ ફ્લોર કોરી ડોરમ ાં સજે શન બોક્ષ મુકવ મ ાં આવે છે . જે મ ાં નવધ થી પોત ની ફરરય દ અને સજે શન નનભિય રીતે લખી શકે છે . જે ફક્ત ને
ફક્ત મેનેજમેન્ટ દ્વ ર ખોલવ મ ાં આવે છે . જે ની મ િીતી ગુપ્ત ર ખવ મ ાં આવે છે .
કોલેજમ ાં અભ્ય સ કરત ાં આર્થિક રીતે નબળ નવધ થીઓને પ ઠ્યપુસ્તકો (TEXTBOOKS) લોનથી આપવ મ ાં આવે છે .
કોલેજન જે પણ નવધ થી િોસ્ટેલમ ાં રિેત ાં િોય તેવી દરેક િોસ્ટેલમ ાં કોલેજન સ્ટ ફ દ્વ ર નનરક્ષણ કરવ મ ાં આવે છે . અને િોસ્ટેલમ ાં મળતુાં વ ત વરણ,
નવધ થીઓને મળતી સુનવધ ઓ, સુરક્ષ વગેરે બ બતો િોસ્ટેલન વોડિન અને વ લીને સ થે ર ખી અનભપ્ર ય લેવ મ ાં આવે છે અને Affiliated Hostels ન
સાંચ લકોને તે બ બતે ધ્ય ન ર ખવ જણ વવ મ ાં આવે છે .
કોલેજનુાં વર્ષોથી ગુજર ત યુનનવર્સિટી પરરક્ષ મ ાં સ રુ પરરણ મ, કોન્સફરન્સ, નવધ થીઓન નિતમ ાં સ રી પ્રવૃનિઓ થતી િોવ થી જ્ય રે પણ પ્રવેશ પ્રરક્રય
થ ય ત્ય રે સરક રી રફજીયોથેર પી પ્રવેશ પૂણિ થય પછી સૌપ્રથમ અત્રેની સાંસ્થ ની રફજીયોથેર પી, નર્સિંગની બેઠકો ભર તી િોય છે .
કોલેજમ ાં અભ્ય સ કરત ાં જે નવધ થીની વતિણુાંક, વર્ષિ દરમ્ય ની પુરી િ જરી, કોલેજને ઉપયોગી થ ય તેવી કોઈ ક મગીરી, કોન્ફરન્સ, સેમીન ર, વકિશોપ
વગેરેમ ાં જો પ્રથમ રેન્ક કે નવજે ત બને તો તેવ નવધ થીઓને STAR OF MONTH તરીકે કોલેજન ાં MAIN GATE પર DIPLAY કરવ મ ાં આવે છે . તથ
ક્લ સ રુમમ ાં બધ નવધ થીઓની સ મે સન્મ નનત કરવ મ ાં આવે છે .
વ લી કે નવધ થીને કોઈપણ જાતનુાં Suggestion, ફીડબેક આપવુાં િોય તો કોલેજન ાં કેમ્પસમ ાં Suggestion Box ર ખેલ છે . અને તેન નસવ ય
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આવક યિ છે .

