AHMEDABAD INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
તારીખ – ૦૬/૧૨/૨૦૧૮

STUDENT WELFARE SCHEME
૧.

Ahmedabad Institute of Medical Sciences (B. Physiotherapy & M. Physiotherapy Course) અને Ahmedabad
Institute of Nursing Science (B.Sc. Nursing) કોલેજમાં ચાલતાં યુ અને પી ની મેનજ
ે મે ટ કોટાની બેઠકો Fee Regulatory
Committee (Medical), Gujarat State વારા ન કી કરી આપેલ ફી વારા જ ભરવામાં આવે છે . અ ેની સં થામાં ચાલતાં કોઈપણ
યુ અને પી અ યાસ મમાં વેશ લેવા માટે કોઈપણ તનું Under Table Donation કે કેશમાં ફી લેવામાં આવતી નથી.

૨.

સં થામાં Fee Regulatory Committee (Medical), Gujarat State વારા ન કી કરેલ ફી ઉપરાંત ફ ત ગુજરાત યુિનવસ ટી વારા
ન કી કરેલ પ ર ા, ડેવલપમે ટ અને એનરોલમે ટ ફી જ લેવામાં આવે છે . તે િસવાય સં થામાં અ ય કોઈપણ કારની વધારાની ફી લેવામાં
આવતી નથી. (જે મ કે GYMKHANA FEE, LIBRARY FEE, LABORATORY FEE, CAMPUS FEE, HOSPITAL CLINICAL FEE
વેગેરે અ ય કોઈપણ કારની ફી લેવામાં આવતી નથી)

3.

કોલેજ દર વષ ગુજરાત યુિનવ સટી વારા લેવામાં આવતી વા ષક પ ર ામાં જે િવધાથ ને યુિનવસ ટી પ ર ામાં થમ રે કરને સં થા વારા
તેમની જે તે વષની એક ટમની રે યુલર ફી કોલરશીપ, મેડલ, અને માણપ થી સ માિનત કરવામાં આવે છે .

૪.

સં થામાં અ યાસ કરતાં દરેક િવધાથ ને સં થા તરફથી ૧૦૦૦૦૦/- (૧ લાખ) Mediclaim અને
. ૧૦૦૦૦૦/- (૧
લાખ) ની Student Accident Policy આપવામાં આવે છે , જે નું િ િમયમ કોલેજ વારા ભરવામાં આવે છે . આ ઉપરાંત તમામ ટાફને
પણ Mediclaim Policy સં થા વારા આપવમાં આવે છે . અને સં થાના જો કોઈ િવધાથ ને કે ટાફ મે બરેને કોઈ Medical
Emergency જણાય તો Mediclaim અને Accident Policy ઉપયોગ કરવા માટે તા કાિલક સૌ થમ કોલેજના એકાઉ ટ િવભાગમાં ી
સૈયદભાઈ (+૯૧ ૯૭૧૪૦૨૧૭૮૬), ીમતી પલબેન (+૯૧ ૯૯૨૫૬૦૩૮૫૮) અને ી િવશાલભાઈને (+૯૧
૮૪૬૯૬૬૯૯૨૦) પર સંપક કરવો, તે ઉપરાંત મધુવન ઈ યુર સ ા. લી. (૦૭૯ ૩૦૦૧૧૯૮૧)ને પણ તમે સંપક કરી માિહતી લઈ
શકો છો.

૫.

સં થા વારા િવધાથ ઓના વા ય માટે વૈ ષદેવી સકલ, અમદાવાદ પર આવેલ K.D. HOSPITAL (કુસુમ ધીરજ હોિ પટલ) માં
િવધાથ ઓ હોિ પટલમાં 30 દવસની CREDIT પર સારવાર મળશે. ૩૦ દવસના ગાળામાં મેડી લેમની રકમ ના મળે તો વાલી/િવધાથ એ
K.D. HOSPITAL માં સારવાની રકમ જમા કરાવવાની રહેશે. જે મેડી લેમ પાસ થયા બાદ વાલી/િવધાથ ને પરત મળી જશે તેવા લાભની
યવ થા સં થાએ કરેલ છે . K.D. HOSPITAL (કુસુમ ધીરજ હોિ પટલ) માં લાભ લેવા માટે સારવા લેવા જતા દરેક િવધાથ સં થા વારા
આપવામાં આવેલ HEALTH CARD/COLLEGE I CARD રજુ /આપવાનું કરવાનું રહેશે. (હોિ પટલનું સરનામુ – K.D. HOSPITAL
(કુસુમ ધીરજ હોિ પટલ), વ ણોદેવી સકલ, એસ. . હાઈવે, અમદાવાદ – ૩૮૨૪૨૨૧, ફોન. નંબર – ૦૭૯ ૬૬૭૭૦૦૦૦)

૫.

કોલેજ ઓથો રટી વારા કોલેજમાં િવધાથ ઓ માટે UNLIMITED MID DAY MEAL SCHEME (SUBSIDEISED NUTRIOUS
LUNCH) આપવામાં આવે છે .

૬.

કોલેજમાં જે િવધાથ ના િપતા મૃ યુ પામેલ હોય અથવા ગંભીર માંદગી હોય તેવા સંજોગોમાં તેવા દરેક િવધાથ ને તેમની આ થક સહાય માટે
કોલેજ દર મિહને તેમને . ૨૦૦૦/- ની SCHOLARSHIP આપે છે .

૭.

કોલેજ વારા ફ યોથેરાપી અને ન સગમાં યુિનટ ટે ટ, લાસ ટે ટ, માિસક ટે ટ આવી િવિવધ પ ર ામાં પણ જો કોઈ િવધાથ ને થમ
રે ક આવે છે તેવા દરેક િવધાથ ને MOTIVATIONAL PRIZE થી સ માિનત કરવામાં આવે છે .

૮.

સં થા વારા મા ટર ઓફ ફ યોથેરાપી િવધાથ ને રે યુલર બે ક એકાઉ ટ વારા તેમના એકાઉ ટમાં ટાઈપ ડ આપવામાં આવે છે .

૯.

સં થાને અમદાવાદ શહેરની ઘણી સરકારી, અ યતન હોિ પટલો, ટ વારા સંચાિલત લીિનકલ સે ટર અને
સાથે જોડાણ કરેલ છે . જે માં સં થા વારા િવધાથ ની લીનીકલ ફી ભરપાઈ કરવામાં આવે છે .

૧૦.

સં થા વાલીને તેમના બાળકનો Progress Report ણવા માટે વષમાં એક વખત આખા લાસના િવધાથ અને વાલી ીને મીટ ગ એક
સાથે એક દવસે કરવામાં આવે છે . દરેક લાસમાંથી કોઈ ૩ િવધાથ ના વાલીને બ મીટ ગ માટે બોલાવવામાં આવે છે , આ િસવાય
Routinely જે માં િવધાથ ના હાજરી, પ ર ા પ રણામ, વતન, થા િનયિમતતાની ચચા કરવા માટે બોલાવવામાં આવે છે .

ણીતી કોપ રેટ હોિ પટલો

૧૧.

સં થા દરેક િવધાથ ઓની રોજે રોજની સવાર સાંજની હાજરી કોલેજમાં લેવામાં આવે છે , દરેક કારની પ ર ા અને તેનું પ રણામ, સં થા
વારા વસાવવામાં આવેલ આધુિનક સો ટવેર વારા વાલી ીના મોબાઈલ નંબર પર SMS વારા ણ કરવામાં આવે છે . આ િસવાય લાંબા
સમય સુધી કોલજમાં ગેરહાજર રહેતા િવધાથ ના વાલીને લાસ ટીચર વારા સમયસર ફોન કરવામાં આવે છે . દરેક િવધાથ ના ઘરે
મિહનાના અંતે લાસ માં સવાર સાંજ લાસ ટીચરે હાજરી લીધેલી હોય તે તથા દરેક કારની લાસ ટે ટના પ રણામ પો ટ વારા
મોકલવામાં આવે છે .

૧૨.

િનયત સમયે દરેક લાસની PERIODIC EXAM લેવામાં આવે છે . જે નુ પ રણામ વાલીને પો ટથી

૧૩.

સં થામાં મોટાભાગની યા િવધાથ હોવાથી સુર ાના ભાગ પે દરેક લાસ મ, લેબોરેટરી, લાય ેરી, રીડ ગ મ, કે ટીન, કોરી ડોર થા
આઉટ ડોર જે મકે પા કગ, લે ાઉ ડમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવે છે . જે નંુ મોનીટર ગ િ િ સપાલ ીની ઓ ફસમાં કરવામાં
આવે છે .

૧૪.

સં થામાં Air Conditioner લાય ેરી, િવધાથ ઓ માટે Air Conditioner Reading Room અને ી ઈ ટરનેટ ફેસીલીટી તથા ઓન
લાઈન જનલ તથા બુ સની યવ થા વારા ઈ – લાય ેરી કરવામાં આવેલ છે .

૧૫.

સં થા વારા અપાતા સવાગી િવધાથ િવકાસના પ રણામ પે AIMS ને વષ ૨૦૧૦માં IAP વારા BEST COLLEGE OF INDIA
TROPHY મળેલ છે . તે ઉપરાંત BEST COLLEGE TROPHY – ૨૦૧૪ ગુજરાત ટેટ લેવલ કો ફર સમાં મળેલ છે . અને ગુજરત ટેટ
ફ યોથેરાપી કો ફર સમાં (CONPHYICS-2018) માં BEST COLLEGE TROPHY મળે છે .

૧૬.

સં થામાં દર વષ સુ િસ ધ હોિ પટલ, લીનીક તથા ફટનેશ સે ટસ વારા કે પસ ઈ ટર યુ યોજવામાં આવે છે . અને ફોરેન એ યુકેશન
તથા જોબ લેસમે ટના સેમીનાર યોજવામાં આવે છે . જે થી િવધાથ ને પાસ થયા બાદ સારી નોકરીની તક મળે છે .

૧૭.

કોલેજમાં ભણતાં દરેક િવધાથ અને ટાફ િહતમાં ગુજરાત યુિનવ સટીના આદેશ મુજબ CWDC/ANTI RAGGING ની રચના કરવામાં
આવેલ છે . જે નંુ સંચાલન LEGAL ADVISOR માટે વકીલ ી ની હાજરીમાં િવધાથ ની હાજરીમાં ચચા કરવામાં આવે છે .

૧૮.

સ થા વારા એક Feedback Agency ની િનમ ક કરેલ છે . જે િવધાથ ઓ પાસેથી Teaching, Infrastructure, Education,
Clinical Posting અને સુિવધાઓના Feedback લઈને જ રી પગલાં લેવામાં આવે છે .

૧૯.

Fee Regulatory Committee (Medical), Gujarat State ના િનયમોનુસાર જે પણ િવધાથ ગુજરાત યુિનવ સટીની પ ર ામાં
Fail/Repeat થાય તે િવધાથ ની SUBJECTWISE ફી લેવાની હોય છે , તેમ છતાં કોલેજ આવી કોઈપણ કારની ફી લેતી નથી.

૨૦.

સં થામાં ફી કતને ફ ત ચેક/ ડમા ડ ા ટથી જ વીકારવામાં આવે છે , તે િસવાય કોઈપણ િવધાથ રસીદ વગરની કેશ ફી અથવા Under
Table થી માં યા/લીધાનો રપોટ પૂરવા સાથે લાવશે તો તે િવધાથ ની એક ટમની ફી માફ કરવામાં આવશે.

૨૧.

સં થાના દરેક લાસ મમાં એસી તથા ઓડીયો િવ યુઅલની (LCD PROJECTOR, SPEAKER, MIC ETC.) યવ થા છે .

૨૨.

સં થામાં ગાઉ ડ લોર કોરી ડોરમાં સજે શન બો મુકવામાં આવે છે . જે માં િવધાથ પોતાની ફ રયાદ અને સજે શન િનભય રીતે લખી શકે
છે . જે ફ ત ને ફ ત મેનેજમે ટ વારા ખોલવામાં આવે છે . જે ની માહીતી ગુ ત રાખવામાં આવે છે .

૨૩

સં થામાં રમતગમત માટે િવશાળ કુદરતી વાતાવરણ જે વું રમણીય મેદાન ધરાવે છે . િવધાથ કુદરતી વાતાવરણમાં તેમનું વાંચન વગેરે વૃિ
માટે િવશાળ લોન ધરાવે છે .

૨૪

કોલેજના જે પણ િવધાથ હો ટેલમાં રહેતાં હોય તેવી દરેક હો ટેલમાં કોલેજના ટાફ વારા િનર ણ કરવામાં આવે છે . અને હો ટેલમાં
મળતું વાતાવરણ, િવધાથ ઓને મળતી સુિવધાઓ, સુર ા વગેરે બાબતો હો ટેલના વોડન અને વાલીને સાથે રાખી અિભ ાય લેવામાં આવે
છે અને Affiliated Hostels ના સંચાલકોને તે બાબતે યાન રાખવા જણાવવામાં આવે છે .

૨૫.

કોલેજનું વષ થી ગુજરાત યુિનવ સટી પ ર ામાં સા પ રણામ, કો સફર સ, િવધાથ ઓના િહતમાં સારી વૃિ ઓ થતી હોવાથી યારે
પણ વેશ
યા થાય યારે સરકારી ફ યોથેરાપી વેશ પૂણ થયા પછી સૌ થમ અ ેની સં થાની ફ યોથેરાપી, ન સગની બેઠકો ભરાતી
હોય છે .

૨૬.

કોલેજમાં અ યાસ કરતાં જે િવધાથ ની વત ંક, વષ દર યાની પુરી હાજરી, કોલેજને ઉપયોગી થાય તેવી કોઈ કામગીરી, કો ફર સ,
સેમીનાર, વકશોપ વગેરેમાં જો થમ રે ક કે િવજે તા બને તો તેવા િવધાથ ઓને STAR OF MONTH તરીકે કોલેજનાં MAIN GATE પર
DIPLAY કરવામાં આવે છે . તથા લાસ મમાં બધા િવધાથ ઓની સામે સ માિનત કરવામાં આવે છે .

ણ કરવામાં આવે છે .

૨૫.

વાલી કે િવધાથ ને કોઈપણ તનું Suggestion, ફીડબેક આપવું હોય તો કોલેજનાં કે પસમાં Suggestion Box રાખેલ છે .
અને તેના િસવાય WHATSUP MOBILE NO.
(For BPT & MPT Course - +91 6351920513 & Email ID :
pt_info@aimsahmedabad.org ) (For Nursing Course - +91 9512614100 nsg_info@aimsahmedabad.org ) માં
પણ તમારા Suggestion, ફીડબેક કરી આવકાય છે .

