ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૪.
સન ૨૦૨૧ન ુંુ ગજ
‘‘કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી વિધેયક, ૨૦૨૧.
કલમ

વિગત

૧.

ટૂંકી સૂંજ્ઞા, વ્યાપ્તિ અને આરૂં ભ.

૨.

વ્યાખ્યા.

૩.

યુનનવનસિટીની સ્થાપના અને સૂંસ્થાપન.

૪.

યુનનવનસિટીનુ ૂં મુખ્ય મથક.

૫.

યુનનવનસિટીના ઉદ્દે શો.

૬.

યુનનવનસિટીની સત્તા અને કાયો.

૭.

યુનનવનસિટીના અનિકારીઓ.

૮.

પ્રમુખ.

૯.

મહાનનયામક (ડિરે ક્ટર જનરલ).

૧૦.

મહાનનયામક-ની સત્તા અને ફરજો.

૧૧.

રજજસ્રાર.

૧૨.

નનયામકો (ડિરે ક્ટસસ).

૧૩.

િીન.

૧૪.

પરીક્ષા નનયૂંત્રક.

૧૫.

યુનનવનસિટીના અનિકારીમૂંિળો.

૧૬.

સૂંચાલક મૂંિળ.

૧૭.

બોિસના અધ્યક્ષની સત્તા.

૧૮.

બોિસની સત્તા અને કાયો.

૧૯.

બોિસના સભ્યોના હોદ્દાની મુદિ અને ખાલી જગાઓ.

૨૦.

નવનનયમો કરવાની સત્તા.

૨૧.

એકેિેનમક કાઉનસલ.

૨૨.

એકેિેનમક કાઉનસલની સત્તા અને કાયો.

૨૩.

કૌશલ્ય નવકાસ કાઉન્સલ.

૨૪.

કૌશલ્ય નવકાસ કાઉન્સલની સત્તા અને કાયો.

૨૫.

નાણા સનમનિ.

૨૬.

નાણા સનમનિની સત્તા અને કાયો.

૨૭.

યુનનવનસિટીનુ ૂં ફૂંિ.

૨૮.

ડહસાબો અને ઓડિટ.

૨૯.

લલિંગ, િમસ, વગસ, પૂંથ કે મૂંિવ્યના ભેદ નવના યુનનવનસિટી બિાને માટે ખુલ્લી
રહેશે.

૩૦.

અધ્યાપકોની નનમણક.

૩૧.

પેશન અને પ્રોનવિટ ફૂંિ.

૩૨.

યુનનવનસિટીના નવભાગ/નવદ્યાશાખા.

૩૩.

રાજ્ય સરકારની આદે શ આપવાની સત્તા.

૩૪.

ક્ષનિપનિિ.

૩૫.

મુશ્કેલીઓ દર કરવાની સત્તા.

GUJARAT BILL NO. 24 OF 2021.
THE “KAUSHALYA” THE SKILL UNIVERSITY BILL, 2021.
A BILL
to establish and incorporate a Skill University in the State of Gujarat to facilitate and promote
skill, entrepreneurship development and skill based education and for matters connected therewith
or incidental thereto.
ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૪.
સન ૨૦૨૧ન ુંુ ગજ
“કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી વિધેયક, ૨૦૨૧.

કૌશલ્ય, ઉદ્યોગસાહવસકતા વિકાસ અને કૌશલ્ય આધારરત વશક્ષણને સરળ બનાિિા અને પ્રોત્સાહન
ુ રાત રાજ્યમાું કૌશલ્ય યવુ નિવસિટી કથાપિા અને સુંકથાવપત કરિા અને તેની સાથે
આપિા, ગજ
ુ ગું ગક બાબતો માટેન ું ુ વિધેયક.
સુંકળાયેલી અથિા તેને આનષ
ુ ાનોમાું સ્કકગલિંગ, રરસ્કકગલિંગ અને અપસ્કકગલિંગ દ્વારા ૨૧મી સદીની કૌશલ્યને લગતી ઉણપો દૂ ર
યિ
કરિા અને કૌશલ્ય વિકાસ અને તાલીમમાું સુંકથાકીય વશક્ષણ આપિાના માળખા પર ધ્યાન આપી
શકાય તેિી સમન્વિત રીતે કૌશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમ, ઉદ્યોગસાહવસકતા વિકાસ અને ટે કનોલોજી
આધારરત વશક્ષણને સરળ બનાિિા અને તેને પ્રોત્સાહન આપિા અને રાજ્યના પ્રાથવમક, માધ્યવમક
અને ટશશરર (ત ૃતીય) ઉદ્યોગના ઉભરતા ક્ષેત્રોમાું સુંશોધનને સરળ બનાિિા તથા “સ્કકગલિંગ ફોર ઓલ
ુ
ુ રાત રાજ્યમાું આ બાબત સાથે સુંલગ્ન વિવિધ ક્ષેત્રોમાું સમગ્ર રીતે
(સિાાંગી કુ શળતા)”ના હેતથી,
ગજ
ુ રાત રાજ્યમાું વિશ્વપ્રવસદ્ધ આનભ
ુ વિક અધ્યયન (પ્રાયોગગક
જરૂરી કૌશલ્ય કતર વિકસાિિા માટે, ગજ
વશક્ષણ) યવુ નિવસિટી કથાપિાન ુંુ અને તેને સુંકથાવપત કરિાન ુંુ જરૂરી અને લાભકારી જણાય ુંુ છે .
આથી, ભારતના ગણરાજ્યના બોત્તેરમા િષશમાું નીચેનો અવધવનયમ કરિામાું આિે છે :૧.

(૧)
(૨)

આ અવધવનયમ “કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી અવધવનયમ, ર૦૨૧ કહેિાશે.
ુ રાત રાજ્યને લાગ ુ પડે છે .
તે સમગ્ર ગજ
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ટૂુંકી સુંજ્ઞા,
વ્યાપ્તત અને
આરું ભ.

(૩)

આ કલમ તરત જ અમલમાું આિશે અને બાકીની જોગિાઇઓ, રાજ્ય સરકાર,
રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી નક્કી કરે તે તારીખે અમલમાું આિશે.

વ્યાખ્યા.

૨.

આ અવધવનયમમાું, સુંદભશથી અવયથા અપેગક્ષત ન હોય, તો(ક)

“બોડશ '' એટલે કલમ ૧૬ હેઠળ રચાયેલ ું ુ યવુ નિવસિટીન ુંુ સુંચાલક મુંડળ;

(ખ)

“ડીન'' એટલે કલમ ૧૩ હેઠળ નીમાયેલા યવુ નિવસિટીના ડીન;

(ગ)

“મહાવનયામક (રડરે ક્ટર જનરલ)” એટલે કલમ ૯ હેઠળ નીમાયેલા યવુ નિવસિટીના
મહાવનયામક;

(ઘ)

“વનયામકો (રડરે ક્ટસશ)” એટલે કલમ ૧૨ હેઠળ નીમાયેલા યવુ નિવસિટીની સુંકથાઓ
અથિા કેવરોના વનયામકો;

(ચ)

“(ભારત ઉદ્યોગસાહવસકતા વિકાસ સુંકથા) (EDII) – અમદાિાદ" એટલે કેવર સરકારે
અથિા રાજ્ય સરકારે ૧૯૮૩ના િષશમાું કથાપેલ કિાયત્ત અને નરહ-નફાના ધોરણે
ચાલતી સુંકથા;

(છ)

“નાણા સવમવત” એટલે કલમ ૨૩ હેઠળ રચાયેલી યવુ નિવસિટીની નાણા સવમવત;

(જ)

“કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહવસકતા મુંત્રાલય” એટલે ભારત સરકારે કથાપેલ ું ુ
કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહવસકતા મુંત્રાલય;

(ઝ)

“રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ કોપોરે શન” એટલે ભારત સરકારે , કું પની અવધવનયમ,
૨૦૧૩ની કલમ ૮ હેઠળ સુંકથાવપત કરે લી નરહ–નફાના ધોરણિાળી પબ્લલક ગલવમટે ડ
કું પની;

(ટ)

“રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય યોગ્યતા માળખ"ુંુ એટલે ભારત સરકારના નાણા મુંત્રાલયના આવથિક
બાબતોના વિભાગે પ્રવસદ્ધ કરે લ તારીખ ૦૮/૦૬/૨૦૧૩ના જાહેરનામાથી જાહેર કયાશ
પ્રમાણેન ુંુ કૌશલ્ય યોગ્યતા ખાતરી અંગે ન ુંુ માળખ;ુંુ
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(ઠ)

ુ ” એટલે કલમ ૮ હેઠળ નીમાયેલા યવુ નિવસિટીના પ્રમખ
ુ ;
“પ્રમખ

(ડ)

“ઠરાિેલ”ું ુ એટલે વિવનયમોથી ઠરાિેલ;ું ુ

(ઢ)

“રજજકરાર'' એટલે કલમ ૧૧ હેઠળ નીમાયેલા યવુ નિવસિટીના રજજકરાર;

(ત)

“વિવનયમો” એટલે અવધવનયમ હેઠળ બોડશ -એ કરે લા યવુ નિવસિટીના વિવનયમો;

(થ)

“ક્ષેત્ર કૌશલ્ય કાઉન્વસલ" એટલે રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય વિકાસ કોપોરે શન મારફત, કૌશલ્ય
વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહવસકતા મુંત્રાલયે માવય કરે લી ક્ષેત્ર કૌશલ્ય કાઉન્વસલ;

(દ)

“કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલ” એટલે કલમ ૨૩ હેઠળ રચાયેલી યવુ નિવસિટીની કૌશલ્ય
વિકાસ કાઉન્વસલ;

(ધ)

ુ રાત
“સોસાયટી (મુંડળી)" એટલે મુંડળી રજજકરે શન અવધવનયમ, ૧૮૬૦ અને ગજ

સન ૧૮૬૦નો

ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ
સાિશજવનક રકટ અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હેઠળ રજજકટર થયેલી ગજ

સન ૧૯૫૦નો

૨૧મો.

મુબ
ું ઇનો

સોસાયટી;

૨૯મો.

(ન)

ુ રાત રાજ્ય;
“રાજ્ય" એટલે ગજ

(પ)

ુ રાત સરકારે કથાપેલ ું ુ ટેકવનકલ પરીક્ષા બોડશ ;
“ટે કવનકલ પરીક્ષા બોડશ " એટલે ગજ

(ફ)

“યવુ નિવસિટી” એટલે કલમ ૩ હેઠળ કથાવપત અને સુંકથાવપત “કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ
યવુ નિવસિટી;

(બ)

“યવુ નિવસિટી ગ્રાવ્સ કવમશન" એટલે યવુ નિવસિટી ગ્રાવ્સ કવમશન અવધવનયમ, ૧૯૫૬
હેઠળ કથપાયેલ ું ુ યવુ નિવસિટી ગ્રાવ્સ કવમશન;

(ભ)

“યવુ નિવસિટી અધ્યાપક" એટલે યવુ નિવસિટીમાું અથિા કોઇ કોલેજ અથિા સુંકથામાું
પ્રવશક્ષણ આપિા, તાલીમ આપિા અથિા સુંશોધન કરિા માટે નીમિામાું આિે તેિા
પ્રાધ્યાપક (પ્રોફેસર), સહ-પ્રાધ્યાપક (અસોવસએટ પ્રોફેસર), મદદનીશ પ્રાધ્યાપક અને
તેિી બીજી વ્યન્ક્તઓ.
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સન ૧૯૫૬નો
૩જો.

યુવનિવસિટીની
કથાપના અને
સુંકથાપન.

“ કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી - એ નામની એક યવુ નિવસિટી કથાપિામાું આિશે.

૩.

(૧)

(૨)

ુ , સુંચાલક મુંડળ, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલ, નાણાકીય કાઉન્વસલ, મહાવનયામક,
પ્રમખ
વનયામકો, ડીન, રજજકરાર અને હિે પછી એિા અવધકારીઓ અથિા સભ્યો બને તેિી બીજી
તમામ વ્યન્ક્તઓથી, તેઓ પોતાનો હોદ્દો અથિા સભ્યપદ ધારણ કરિાન ુંુ ચાલ ુ રાખે ત્યાું
ુ ી, આથી, “કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી - એ નામન ુંુ સુંકથાવપત મુંડળ રચિામાું આિે
સધ
છે .

(૩)

યવુ નિવસિટી, તેમાું દાખલ થયેલા વિદ્યાથીઓને પદિી, રડતલોમા અને પ્રમાણપત્ર એનાયત
કરિા માટે , ખાસ કરીને એિી કોલેજો કે જે રાજ્યમાું કૌશલ્યને લગતી ઉણપને દૂ ર કરતી
પદિી અને રડતલોમા આપતી હોય, તેિી “સ્કકલ કોલેજ”–એ નામિાળી બીજી કોઈપણ કોલેજો
અથિા સુંકથાન ુંુ જોડાણ કરી શકશે.

(૪)

યવુ નિવસિટી ઉપયક
શ ુ ત નામ ધરાિત,ુંુ શાશ્વત ઉત્તરાવધકાર અને સત્તાિાળું સામાવય સીલ
ધરાિત ુંુ સુંકથાવપત મુંડળ રહેશે અને આ અવધવનયમની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, તેને
વમલકત સુંપારદત કરિાની અને ધરાિિાની અને વમલકતનો વનકાલ કરિાની અને કરાર
કરિાની સત્તા રહેશે અને સદરહુ નામથી તે દાિો માુંડી શકશે અને તેના ઉપર દાિો માુંડી
શકાશે.

યુવનિવસિટીનુું
મુખ્ય મથક.

યુવનિવસિટીના
ઉદ્દે શો.

૪.

ુ ય મથક અમદાિાદ ખાતે રહેશે.
યવુ નિવસિટીન ુંુ મખ્

૫.

ુ બના રહેશ:ે યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શો નીચે મજ
(ક)

ઉદ્યોગો દ્વારા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કતરે માવય કૌશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમમાું
ુ િત્તાની એક અગ્રગણ્ય યવુ નિવસિટી તરીકે ઉભરી આિવ;ુંુ
ગણ
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(ખ)

સામાવય રીતે અને કૌશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમના ક્ષેત્રના સુંબધ
ું માું માનિ જીિનની
ુ િત્તામાું િધારો કરિા માટે ટે કનોલોજી, વ્યિકથાપન અને પયાશ િરણના જ્ઞાનનો
ગણ
વિકાસ કરિો;

(ગ)

કૌશલ્ય વિકાસને લગતા ક્ષેત્રોમાું વશક્ષણ, તાલીમ અને સુંશોધન માટે િૈવશ્વક ધોરણન ુંુ
માળખ ુંુ વિકસાિિા ક્ષમતા કેળિિી;

(ઘ)

પ્રગવત અને ગવતશીલતાનો માગશ સવુ નવિત કરિા, ઉચ્ચ વશક્ષણ સાથે કૌશલ્ય વશક્ષણને
સમન્વિત અને સમગ્રતાલક્ષી રીતે વિકસાિવ;ુંુ

(ચ)

અવય કોઇ રાષ્ટ્રીય અથિા આંતરરાષ્ટ્રીય કોલેજ, સુંકથા, સુંગઠન , યવુ નિવસિટીઓ િગે રે
સાથે કૌશલ્ય વિકાસના પ્રયત્નોને સહાયરૂપ બને તેિા તજજ્ઞોના જ્ઞાન અને પદ્ધવતની
આપ-લે કરિી;

(છ)

કૌશલ્ય વિકાસના ક્ષેત્રના સુંબધ
ું માું વશક્ષણ અને તાલીમન ુંુ ઉચ્ચ ધોરણ કથાવપત કરી
શકાય તે માટે શૈક્ષગણક વસદ્ધદ્ધના વિવિધ કતરે અધ્યાપન અને તાલીમન ુંુ માળખ ુંુ
વિકસાિવ;ુંુ

(જ)

કૌશલ્ય વશક્ષણના રાષ્ટ્રીય/રાજ્ય યોગ્યતા માળખા પ્રમાણે વિવિધ કતરે કૌશલ્ય
પ્રાિીણ્ય અને યોગ્યતા ધરાિતા લાયક ઉમેદિારોનો વિકાસ કરિો;

(ઝ)

કૌશલ્ય વિકાસ અને તેને સુંલગ્ન ક્ષેત્રોના સુંબધ
ું માું, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને
વ્યિકથાપનના ક્ષેત્રોમાું રાષ્ટ્રીય અને િૈવશ્વક ધોરણે ભાગ લેિા માટે પારકપરરક સુંબધ
ું
વિકસાિિાની જોગિાઇ કરિી; અને

(ટ)

ુ ાર અધ્યાપન,
યવુ નિવસિટીમાું, રાષ્ટ્રીય અને િૈવશ્વક કતરે સમાજની જરૂરરયાત અનસ
તાલીમ અને સુંશોધન વિકસાિિા માટે ઉદ્યોગો સાથે ગાઢ સુંપકશ પ્રકથાવપત કરિો;

(ઠ)

કૌશલ્ય વિકાસના ક્ષેત્રમાું સરકારી, અધશસરકારી, જાહેર અને ખાનગી ઉદ્યોગોને
માગશ દશશન પ ૂરું ુ પાડવ;ુંુ
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(ડ)

ુ ાનો
જરૂરી કૌશલ્ય અને સહાય પ ૂરી પાડીને, ઉદ્યોગસાહવસકો/કામે રાખી શકાય તેિા યિ
તૈયાર કરિા;

(ઢ)

ુ ાવયક વિકાસ કાયશક્રમો,
સેવમનારો, પરરષસો, િહીિટી વશક્ષણ કાયશક્રમો, સામદ
પ્રકાશનો અને તાલીમ કાયશક્રમો મારફત જ્ઞાન/કૌશલ્યનો પ્રસાર કરિો;

(ત)

ક્ષમતા આધારરત કૌશલ્ય અને વ્યાિસાવયક વશક્ષણ અને તાલીમ માટે ક્રેરડટ માળખા
ઘડિા;

(થ)

ુ ય તાલીમ વશક્ષકોને, નિા તાલીમ વશક્ષકોના
તાલીમ કેવરની તાલીમ વિકસાિિા, મખ્
અનવુ શક્ષણમાું પ્રવ ૃત રાખિા/ખાસ વિષય અથિા કૌશલ્ય સાથે અથિા રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય
યોગ્યતા માળખાની (NSQF) જરૂરરયાતોને ધ્યાને લઈ સમગ્ર તાલીમ સાથે ઓછા
ુ િી હોય તેિા હાલના તાલીમ વશક્ષકોના જ્ઞાન અને કૌશલ્યો અદ્યતન કરિા;
અનભ

(દ)

ુ િત્તાિાળા તાલીમ વશક્ષકોને સતત પ ૂરા પાડિાન ુંુ સવુ નવિત કરિા
દરે ક ક્ષેત્રમાું ગણ
માટે ઉદ્યોગ આધારરત કૌશલ્ય કેવરો વિકસાિિાનો અને ઉભરતી ટે કનોલોજી પર
ુ િત્તાની તાલીમ આપિા ખાસ
વિશેષ ધ્યાન આપીને વનરદિ ષ્ટ્ટ ક્ષેત્રોમાું ઉચ્ચ ગણ
તાલીમ કાયશક્રમો યોજિા;

(ધ)

ુ િત્તા
વશક્ષણ અને તાલીમ પદ્ધવતઓ મારફત વિકવસત અને પ્રમાગણત કૌશલ્યની ગણ
ુ ગ
ુ ારિા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય જોડાણ કૌશલ્ય કેવરો ગોઠિિા અને તે
અને સસ
ું તતા સધ
ઉપરાુંત અસરકારક અને કાયશક્ષમ ઉચ્ચ વશક્ષણ અને વ્યાિસાવયક શૈક્ષગણક અને
તાલીમ પદ્ધવત ઘડિી અને આધાર આપિો;

(ધ)
યુવનિવસિટીની
સત્તા અને
કાયો.

૬.

ુ રિા.
ઠરાિિામાું આિે તેિા કોઈ અવય ઉદ્દે શો અનસ

આ અવધવનયમની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, યવુ નિવસિટી નીચેની સત્તા િાપરશે અને
નીચેના કાયો બજાિશે:
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(ક)

યવુ નિવસિટીનો િહીિટ અને સુંચાલન કરવ ુંુ અને યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શો આગળ
ધપાિિા માટે સુંશોધન, વશક્ષણ અને પ્રવશક્ષણ માટે જરૂરી હોય તેિી સુંકથાઓ અને
કેવરો કથાપિા;

(ખ)

યવુ નિવસિટી દ્વારા અથિા રાષ્ટ્રીય કૌશલ્ય યોગ્યતા માળખા દ્વારા વ્યાખ્યાવયત
કરિામાું આિે તેિા વિવિધ કતરે કૌશલ્યના અભ્યાસક્રમ પેકેજ વિકસાિિા;

(ગ)

ુ ગ
યવુ નિવસિટીને યોગ્ય લાગે તેિા, ક્રેરડટ માળખા અને અભ્યાસક્રમ પેકેજ સાથે સસ
ું ત
હોય તેિા, કૌશલ્ય તાલીમ, વશક્ષણ અને પ્રવશક્ષણના ધોરણો અને માપદું ડો
વ્યાખ્યાવયત કરિા;

(ઘ)

રાષ્ટ્રીય કેોશલ્ય યોગ્યતા માળખા હેઠળ વનરદિ ષ્ટ્ટ કરે લ ધોરણો અથિા યવુ નિવસિટી દ્વારા
ુ ાર કેોશલ્ય અધ્યાપકોના મ ૂલ્યાુંકન
વનધાશરરત કરિામાું આિે એિા બીજા ધોરણો અનસ
અને માવયતા અને તાલીમ માટે માપદું ડો વનયત કરિા;

(ચ)

પ ૂિશ વશક્ષણની ઓળખ અને માવયતા માટે , કેોશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમ પ ૂરી પાડિા
પોતાની સુંકથા અથિા કેવર કથાપિા;

(છ)

ુ કોના કૌશલ્ય કતરને િધારિા માટે અત્યાધવુ નક પ્રાયોગગક તાલીમ પ ૂરી પાડે તેિા
યિ
પોતાન ુંુ ઇવયુબેશન કેવર, રરટે લ હાઉસ, સેિા કેવર, સુંશોધન અને વિકાસ કેવર,
ુ ોત્કષશ કેવર)
ઉત્પાદન નમ ૂના કેવર, ઇવડકરી ઓપરે ટેડ સેવટર ઓફ એક્સેલવસ (ગણ
અથિા કોઈ અવય કેવરોની કથાપના કરિી;

(જ)

ુ ી, ઉદ્યોગ
કેોશલ્ય, તાલીમ અને સુંશોધનના આંતરાષ્ટ્રીય ધોરણો પ્રાતત કરિાના હેતથ
માટે જરૂરી કેોશલ્યના સુંબધ
ું માું, ટેકનોલોજી અને વ્યિકથાપનના ક્ષેત્રમાું નિી
પધ્ધવતઓ અને ટેકનોલોજીમાું નિતર પ્રયોગો યોજિા;

(ઝ)

અભ્યાસક્રમો ઠરાિિા અને ઓનલાઈન અને દૂ રુંતર વશક્ષણ સરહત વશક્ષણ પ્રથા અને
વશક્ષણ આપિાની પધ્ધવતઓમાું પરરિતશનશીલતા માટે જોગિાઇ કરિી;
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(ટ)

પરીક્ષાઓ યોજિી અને પદિીઓ, રડતલોમા એનાયત કરિા અથિા યવુ નિવસિટી નક્કી
કરે તેિી શરતોને અધીન રહીને, પ્રમાણપત્રો આપિા અને વ્યન્ક્તઓને બીજા શૈક્ષગણક
વિવશષ્ટ્ટમાન અથિા ઇલકાબ એનાયત કરિા અને આિી કોઇ પદિી, રડતલોમા,
પ્રમાણપત્રો અથિા બીજા શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાન અથિા ઇલકાબ ઠરાિિામાું આિે તે
રીતે પાછા ખેંચિા અથિા રદ કરિા;

(ઠ)

માનદ પદિીઓ અથિા અવય વિવશષ્ટ્ટમાન ઠરાિેલી રીતે એનાયત કરિા;

(ડ)

ુ બ જરૂરી હોય
પોતાના ઉદ્દે શો આગળ ધપાિિા માટે યવુ નિવસિટીના અગભપ્રાય મજ
તેિા, સુંશોધન અને પ્રવશક્ષણ માટે ના વિવશષ્ટ્ટ કેવરો, વિશેવષત તાલીમ કેવરો અથિા
અવય એકમો કથાપિા;

(ઢ)

સુંશોધન અને બીજા કાયશના મરુ ણ, વનિમાશ ણ અને પ્રકાશન માટે ની જોગિાઇ કરિી
અને પ્રદશશનો, િકશ શોપ, સેવમનારો, પરરષદ, િગે રે યોજિા;

(ત)

કેોશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમની તમામ બાબતોમાું સુંશોધન પરુ કકૃત કરિા અને હાથ
ધરિા;

(દ)

િહીિટી વિકાસાત્મક કાયશક્રમોની દરખાકત કરિી;

(ધ)

પોતાના જેિી અથિા સમાન પ્રકારના ઉદ્દે શોિાળી કોઇ શૈક્ષગણક સુંકથાનો સહયોગ
લેિો અથિા જોડાણ કરવ,ુંુ સલાહ આપિી, િહીિટ કરિો, વનયુંત્રણ કરવ,ુંુ વિકાસ
કરિો અને તેને વનભાિિી;

(ન)

યવુ નિવસિટીના હોય તેિા જ સુંપ ૂણશતઃ અથિા અંશતઃ ઉદ્દે શો ધરાિતી વિશ્વના કોઇપણ
ભાગમાુંની શૈક્ષગણક અથિા બીજી સુંકથાઓ સાથે, અધ્યાપકો, વિદ્યાથી અને વિદ્ધાનોના
આદાનપ્રદાનથી અને સામાવય રીતે પોતાના સમાન ઉદ્દે શોને સહાયભ ૂત થાય તે રીતે
સુંપકો વિકસાિિા અને વનભાિિા;
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(પ)

યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શો વસદ્ધ કરિા માટે વિશ્વના કોઈપણ ભાગમાુંના અધ્યાપકો, સુંશોધકો
અને વનષ્ટ્ણાતો સાથે સુંબધ
ું ો વિકસાિિા અને વનભાિિા;

(ફ)

યવુ નિવસિટીના ખચશન ુંુ વનયમન કરવ,ુંુ તેના નાણાનો િહીિટ કરિો અને રહસાબો
રાખિા;

(બ)

ુ માટે અને જે ઉદ્દે શ માટે યવુ નિવસિટીની કથાપના કરિામાું આિી
યવુ નિવસિટીના હેતઓ
ુ ગ
ુ ાન, આવથિક સહાય, ફાળો, દાન અને બગક્ષસ મેળિિા
હોય તેને સસ
ું ત રહીને, અનદ
ુ ાન, તકનીકી સહાય મેળિિા અથિા અવયથા કેવર સરકાર, રાજય
અને કોઇપણ અનદ
સરકાર, યવુ નિવસિટી ગ્રાવ્સ કવમશન, કેોશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગસાહવસકતા મુંત્રાલય,
રાષ્ટ્રીય કેોશલ્ય વિકાસ કોપોરે શન અથિા બીજા સત્તામુંડળો અથિા સુંકથાઓ સાથે
કોઇપણ કરાર કરિા;

(ભ)

ુ અને ઉદ્દે શો માટે ઉદ્યોગો, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંગઠનો
યવુ નિવસિટીના હેતઓ
અથિા બીજા કોઇપણ સ્ત્રોતો તરફથી બગક્ષસ, દાન, સખાિત, િવસયત તરીકે અને
જ ુંગમ અને કથાિર વમલકતની તબદીલીથી ફું ડ મેળિિા;

(મ)

વિદ્યાથીઓના વનિાસ માટે ખુંડો અને છાત્રાલયો અને યવુ નિવસિટીના અધ્યાપકો,
અવધકારીઓ અને કમશચારીઓ માટે આિાસ, અવતવથગૃહ અને શૈક્ષગણક માળખા
કથાપિા, વનભાિિા અને તેન ુંુ સુંચાલન કરવ;ુંુ

(ય)

યવુ નિવસિટીના વિદ્યાથીઓના વનિાસન ુંુ દે ખરે ખ અને વનયુંત્રણ કરવ ુંુ અને તેમની
વશકતન ુંુ વનયમન કરવ ુંુ અને તેમના આરોગ્ય અને સામાવય કલ્યાણ અને સાુંકકૃવતક
પ્રવ ૃવત્તઓને ઉત્તેજન આપિા માટે વ્યિકથા કરિી;

(ર)

ઠરાિિામાું આિે તેિી ફી અને બીજા ખચશ નક્કી કરિા, માગિા અને લેિા અથિા
િસ ૂલ કરિા;
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(લ)

અધ્યેતાવ ૃવત્ત (ફેલોશીતસ), વશષ્ટ્યવ ૃવત્ત, ઈનામો, ચુંરકો અને બીજા પારરતોવષકો શરૂ
કરિા અને એનાયત કરિા;

(િ)

યવુ નિવસિટીના હેત ુ માટે જરૂરી અથિા અનકુ ળ
ૂ હોય તેિી કોઇ જમીન અથિા ઈમારત
અથિા બાુંધકામ, યવુ નિવસિટી યોગ્ય ગણે તેિી બોલીએ અને શરતોએ ખરીદિા
અથિા પટે લેિા અથિા બગક્ષસ પેટે લેિા અથિા અવયથા કિીકારિા અને આિી
કોઈ ઈમારત અથિા બાુંધકામ બાુંધિા, તેમાું ફેરફાર કરિા અને વનભાિ કરિા;

(ટ)

ુ ગ
યવુ નિવસિટી પોતે યોગ્ય ગણે તેિી અને પોતાના રહત, પ્રવ ૃવત્તઓ અને ઉદ્દે શોને સસ
ું ત
હોય તેિી શરતોએ, રાજય સરકારની જાણ હેઠળ, પોતાની તમામ કથાિર વમલકતો
કે તેના ભાગનો વિવનમય કરિો, પટે આપિી અથિા અવયથા વનકાલ કરિો;

(કક)

યવુ નિવસિટીની કોઈપણ જ ુંગમ વમલકતોન ુંુ િેચાણ કરવ,ુ વિવનમય કરિો, પટે આપિી
અથિા અવયથા વનકાલ કરિો;

(કખ) િચનગચઠ્ઠીઓ, વિવનમયપત્રો, ચેક અથિા બીજા િટાઉખતો કાઢિા અને કિીકારિા,
બનાિિા અને શેરો કરિા, િટાિિા અને તેને પરક્રામ્ય કરિા;
(કગ) જામીનખત (બોવડ), ગીરોખત, િચનચીઠ્ઠી પર અથિા યવુ નિવસિટીની તમામ અથિા
કોઈપણ

વમલકત

અને

અકકયામતો

પર

નાખેલી

જિાબદારીઓ

અથિા

જામીનગીરીઓ અથિા કોઇ જામીનગીરી આધારરત અથિા કોઇ જામીનગીરી િગર
અને પોતે યોગ્ય ગણે તેિી બોલીઓ અને શરતોએ રાજય સરકારની જાણ હેઠળ,
નાણા ઊભા કરિાની અને ઉછીના લેિાની અને નાણા ઊભા કરિાને અને પરત
ુ ગું ગક તમામ ખચશ
ચ ૂકિિાને અને ઉછીના લીધેલા કોઇ નાણા ભરપાઇ કરિાને આનષ
યવુ નિવસિટીના ફું ડમાુંથી ચ ૂકિિા;
(કઘ)

યવુ નિવસિટીના રહતમાું પોતે યોગ્ય ગણે તેિી રીતે જામીનગીરીઓમાું અથિા
જામીનગીરી પર યવુ નિવસિટીના ફું ડન ુંુ રોકાણ કરિાની અને કોઇ રોકાણની
િખતોિખત ફેરબદલી કરિાની; તબદીલી, ગીરો, પટા, પરિાના, કબ ૂલાતોને લગતા
દકતાિેજો

અને

યવુ નિવસિટીની

માગલકીની
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અથિા

યવુ નિવસિટીના

હેત ુ માટે

યવુ નિવસિટીની સરકારી જામીનગીરીઓ સરહત સુંપાદન કરિાની હોય તેિી કથાિર
અથિા જ ુંગમ વમલકત સુંબધ
ું ી, બીજા દકતાિેજ કરિાની;
(કચ) યવુ નિવસિટીએ આપેલા અભ્યાસક્રમોમાું વિદ્યાથીઓને ઠરાિેલી રીતે પ્રિેશ આપિાની;
(કછ)

કૌશલ્ય વિકાસ, શૈક્ષગણક, ટેકવનકલ, િહીિટી, કારકુ ની અને અવય જગાઓ ઊભી
કરિાની અને તેની પર વનમણ ૂક કરિાની;

(કજ)

યવુ નિવસિટીના શૈક્ષગણક અને ગબન-શૈક્ષગણક કમશચારીઓમાું વશકતન ુંુ વનયમન કરિાની
અને પાલન કરાિિાની અને ઠરાિિામાું આિે તેિા વશકતવિષયક પગલાું માટે ની
જોગિાઈ કરિાની;

(કઝ) પ્રોફેસરશીપ, એસોવસયેટ પ્રોફેસરશીપ, આવસકટવટ પ્રોફેસરશીપ, એવડોવ્ડ પ્રોફેસરશીપ,
માનદ પ્રોફેસરશીપ, સુંલગ્ન (એડજ ુંક્ટ) પ્રોફેસરશીપ અને બીજી કોઇપણ અધ્યાપકીય,
શૈક્ષગણક અથિા સુંશોધનને લગતી જગાઓ શરૂ કરિાની અને તેના માટે ની લાયકાતો
ઠરાિિાની;
(કટ)

વ્યવક્તઓને પ્રાધ્યાપકો (પ્રોફેસસશ), અસોવસયેટ પ્રાધ્યાપકો, સુંલગ્ન (એડજ ુંક્ટ)
પ્રાધ્યાપકો, મદદનીશ પ્રાધ્યાપકો, રજજકરાર અથિા અવયથા યવુ નિવસિટીના
અધ્યાપકો અને સુંશોધકો તરીકે નીમિાની;

(કઠ)

આ અવધવનયમની અને વિવનયમોની જોગિાઇઓને અધીન રહીને, યવુ નિવસિટીના
કોઈપણ અવધકારી અથિા સત્તામુંડળ, હુકમથી, (વિવનયમો કરિાની સત્તા વસિાયની)
પોતાની અથિા તેની સત્તા, પોતાના અથિા તેના વનયુંત્રણ હેઠળના કોઇપણ અવધકારી
અથિા સત્તામુંડળને સોંપી શકશે;

(કડ)

કૌશલ્યમાું વિદ્યાથીઓની પ્રત્યક્ષ તાલીમના હેત ુ માટે , ઉદ્યોગો અથિા તાલીમ કેવરોને
માવયતા આપિાની અને ક્રેરડટ મેળિિાના હેત ુ માટે , ઉદ્યોગ અથિા તાલીમ કેવરમાું
તેિી પ્રત્યક્ષ તાલીમમાું વિદ્યાથીએ મેળિેલી સક્ષમતાને માવયતા આપિાના ધોરણો
નક્કી કરિા;

(કઢ)

અધ્યયનના પરરણામો સાથે સમાધાન કયાશ વિના નિી શીખિાની તકોને ઉત્તેજન
આપિા ક્રેરડટની તબદીલી આપિાના ધોરણો ઠરાિિા;
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(કત)

યવુ નિવસિટી પોતાના તમામ અથિા કોઇપણ ઉદ્દે શો વસદ્ધ કરિા માટે અથિા ઉદ્દે શોની
ુ ગું ગક ગણે તેિા બીજા તમામ કાયો અને
વ ૃવધ્ધ માટે જરૂરી, સહાયક અથિા તેને આનષ
કૃત્યો કરિા;

(કથ)

રાજ્ય સરકાર, યવુ નિવસિટી ગ્રાવ્સ કવમશન, કૌશલ્ય વિકાસ અને ઉદ્યોગ સાહવસકતા
મુંત્રાલય, ટે કવનકલ વશક્ષણ માટે ની અગખલ ભારતીય પરરષદ અને અવય િૈધાવનક
સત્તામુંડળોને, તેઓ દ્વારા િખતોિખત ફરમાિિામાું આિે તેિા અહેિાલો, પત્રકો,
વનિેદનો અને અવય મારહતી યવુ નિવસિટીએ રજૂ કરિાની રહેશે;

(કદ)

ઘટક/સુંલગ્ન કોલેજો/વિભાગો/કકલ
ૂ િગે રે અથિા અવય માવય યવુ નિવસિટીઓ માટે
ક્રેરડટની શૈક્ષગણક બેંક કથાપિી.

યુવનિવસિટીના

૭.

અવધકારીઓ.

યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ નીચે પ્રમાણે રહેશે:ુ ,
(ક) પ્રમખ
(ખ) મહાવનયામક (રડરે ક્ટર જનરલ),
(ગ) વનયામકો (રડરે ક્ટસશ),
(ઘ) ડીન,
(ચ) રજજકરાર, અને
(છ) પરીક્ષા વનયુંત્રક,
(જ) વિવનયમોથી યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ તરીકે જાહેર કરિામાું આિે તેિી અવય
વ્યરકતઓ.

પ્રમુખ.

૮.

(૧)

ુ ની વનમણ ૂક રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરિામાું આિશે.
યવુ નિવસિટીના પ્રમખ

(૨)

ુ તરીકે નીમિાની વ્યન્ક્ત,પ્રમખ
(ક) કૌશલ્ય વિકાસ માટે લાુંબા ગાળાન ુંુ વિઝન અને વમશન ધરાિતી પ્રવતવષ્ટ્ઠત
ટે ક્નોલોજજકટ (પ્રોદ્યોગવિજ્ઞાની) અથિા ઉદ્યોગપવત હોિી જોઇશે; અને
(ખ) વિકાસ, વશક્ષણ, દાનવ ૃવત, ઔદ્યોગગક અથિા ધુંધાકીય વિકાસના સુંદભશમાું
ુ રાત સાથે જોડાયેલી હોિી જોઇશે; અને
ગજ
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ુ :નામવનયન્ુ ક્તની તારીખે પાુંસઠ િષશની ઉંમરની હોિી
(ગ) નામવનયન્ુ ક્ત અથિા પન
જોઇશે નરહ.
(૩)

ુ , ત્રણ િષશની મદ
ુ ત સધ
ુ ી હોદ્દો ધરાિશે અને તે ફક્ત એક િધ ુ મદ
ુ ત માટે (હોદ્દા ઉપર)
પ્રમખ

ુ :નામવનયન્ુ ક્ત માટે પાત્ર રહેશે.
પન
(૪)

ુ માટે ની બીજી બોલીઓ અને શરતો, રાજ્ય સરકાર નક્કી કરે તેિી રહેશે.
પ્રમખ

(૫)

ુ નો હોદ્દો મત્ૃ ય,ુ રાજીનામાના કારણે અથિા અવયથા ખાલી પડે, ત્યારે ગજ
ુ રાત સરકાર,
પ્રમખ

ુ ાર પ્રમખ
ુ તરીકે યોગ્ય વ્યન્ક્તની વનમણ ૂક કરશે, િચગાળાના
પેટા-કલમ (૨)ની જોગિાઇ અનસ
ુ તરીકે કાયશકારી ફરજ બજાિિા યોગ્ય વ્યન્ક્તની વનમણ ૂક કરશે.
સમયમાું રાજ્ય સરકાર પ્રમખ
(૬)

ુ , રાજ્ય સરકારને સુંબોધીને, પોતાની સહીથી લેગખતમાું, પોતાના હોદ્દા પરથી રાજીનામ ુંુ
પ્રમખ

આપી શકશે અને આવ ુંુ રાજીનામ,ુંુ તે કિીકાયાશ ની તારીખથી અમલમાું આિશે.
(૭)

ુ ને, આ અવધવનયમની જોગિાઇઓને અધીન રહીને, યવુ નિવસિટીન,ુંુ તેના મકાનો,
પ્રમખ

છાત્રાલયો, ગ્રુંથાલયો, સાધનસામગ્રીન ુંુ અને યવુ નિવસિટી દ્વારા વનભાિિામાું આિતી કોઇ સુંકથા અથિા
કેવરની કાયશપદ્ધવતઓ અને કાયશિાહીઓન ુંુ અને યવુ નિવસિટી દ્વારા હાથ ધરિામાું અથિા કરિામાું
આિતી પરીક્ષાઓ, અધ્યાપન, સુંશોધન અને બીજા કાયશન ુંુ પણ, તેઓ આદે શ કરે તેિી વ્યન્ક્ત
અથિા વ્યન્ક્તઓ દ્વારા, વનરીક્ષણ અથિા સમીક્ષા કરાિિાની અને યવુ નિવસિટીના િહીિટ, શૈક્ષગણક
બાબતો અને નાણાુંને લગતી કોઇપણ બાબતની તપાસ તે જ રીતે કરાિિાની સત્તા રહેશ.ે
૯.

(૧)

મહાવનયામકની વનમણ ૂક, શોધ (સચશ) સવમવતએ ભલામણ કરે લ ત્રણ નામોની

પેનલમાુંથી, બોડશ દ્વારા કરિામાું આિશે.

મહાવનયામક
(રડરે ક્ટર
જનરલ).

(૨) બોડશ દ્વારા નામવનયક્ુ ત કરિાના, નીચેના સભ્યોની શોધ સવમવત બનશે:(ક) પ્રવતસ્ષ્ટ્ઠત ટે ક્નોલોજજકટ/ઉદ્યોગપવત,
ુ િ ધરાિતી પ્રવતસ્ષ્ટ્ઠત વ્યરકત,
(ખ) કૌશલ્ય વિકાસમાું અનભ
(ગ) બોડશ ના સભ્યો પૈકીનો એક સભ્ય.
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(૩)

મહાવનયામકની વનમણ ૂક, ટે કનોલોજી, વિજ્ઞાન, જાહેર િહીિટ, કૌશલ્ય વિકાસ અથિા

સુંચાલનના ક્ષેત્રમાુંથી કરિામાું આિશે, અને વનમણ ૂકના સમયે તેમણે સાઠ િષશથી િધ ુ ઉંમર પ ૂરી
કરે લી હોિી જોઇશે નરહ. તેઓ વશક્ષણ/કૌશલ્ય વિકાસના ક્ષેત્રમાું ઉચ્ચ પ્રવતષ્ટ્ઠા ધરાિતી વ્યન્ક્ત હોિી
જોઇએ અને તેને આધાર આપિા માટે અથશસ ૂચક ઓળખ હોિી જોઇશે.
(૪)

બોડશ , શોધ સવમવતના સભ્યો પૈકીના એક સભ્યને સવમવતના અધ્યક્ષ તરીકે મકુ રર કરશે.

(૫)

ુ ત, બોડશ દ્વારા નક્કી કરિામાું આિે તેમ ત્રણ િષશથી િધ ુ નરહ
મહાવનયામકના હોદ્દાની મદ

ુ ત રહેશ.ે તે માત્ર ત્રણ િષશથી િધ ુ નરહ તેટલી એક િધ ુ મદ
ુ ત માટે તે હોદ્દા ઉપર ફેરવનમણ ૂક
તેટલી મદ
માટે પાત્ર રહેશે.
(૬)

મહાવનયામકની કચેરીમાું કોઈ હોદ્દો ખાલી પડે અને આ કલમની પેટા-કલમો (૧) થી (3) ની

ુ ાર અનકુ ળ
જોગિાઈઓ અનસ
ૂ તાથી અને સત્િરે ભરી શકાય તેમ ન હોય અને તેિી વનમણ ૂક પડતર
ુ ય સગચિ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ,
હોય તે રકકસામાું, અગ્ર સગચિ અથિા યથાપ્રસુંગ અવધક મખ્
ુ રાત સરકાર, યવુ નિવસિટીના મહાવનયામક તરીકે કાયશ કરશે.
ગજ
(૭)

મહાવનયામકની સેિાની અવય બોલીઓ અને શરતો, બોડશ દ્વારા ઠરાિિામાું આિે તેિી રહેશે

ુ ી પ્રમખ
ુ દ્વારા નક્કી કરિામાું આિશે.
અને એિી રીતે ઠરાિિામાું ન આિે ત્યાું સધ
મહાવનયામકની સત્તા અને

૧૦.

(૧)

ુ ય કારોબારી અવધકારી ગણાશે. તે એકેડેવમક
મહાવનયામક, યવુ નિવસિટીના મખ્

કાઉન્વસલ, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલ અને નાણા સવમવતની બેઠકો ખાતે અધ્યક્ષકથાન લેશે.

ફરજો.

(૨)

પેટા-કલમ (૧)માું સમાવિષ્ટ્ટ જોગિાઇઓની વ્યાપકતાને બાધ આતયા વસિાય, મહાવનયામક(ક)

યવુ નિવસિટીના કામકાજ પર સામાવય દે ખરે ખ અને વનયુંત્રણ રાખશે;

(ખ)

યવુ નિવસિટીના અવધકારીમુંડળોના વનણશયોન ુંુ અમલીકરણ સવુ નવિત કરશે;

(ગ)

પ્રવશક્ષણ આપિા અને યવુ નિવસિટીમાું વશકત જાળિિા માટે જિાબદાર ગણાશે;
અને
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(ઘ)

આ અવધવનયમ અથિા વિવનયમોથી અથિા તે હેઠળ અથિા બોડશ અથિા
ુ તેમને સોંપે તેિી બીજી સત્તા િાપરશે અને બીજી ફરજો બજાિશે.
પ્રમખ

(૩)

જેમાું તાત્કાગલક પગલાું લેિા જરૂરી હોય તેિી કોઇ તાકીદની બાબત હોય અને આ અવધવનયમ

હેઠળ તેની તજિીજ કરિાની સત્તા જેને આપેલી હોય તેિા યવુ નિવસિટીના અધ્યક્ષ અથિા
અવધકારીમુંડળ અથિા મુંડળ દ્વારા તેની તાત્કાગલક તજિીજ કરી શકાય તેમ ન હોય, ત્યારે
મહાવનયામક, પોતે ઉગચત ગણે તેિા પગલા લઇ શકશે અને આિી બાબતની સામાવય ક્રમમાું જેણે
તજિીજ કરી હોય તેિા યવુ નિવસિટીના અધ્યક્ષ અથિા અવધકારીમુંડળ અથિા મુંડળને પોતે આ રીતે
લીધેલાું પગલાુંનો તરત જ રરપોટશ કરશે:
પરું ત ુ આિા અવધકારીમુંડળ અથિા અવય મુંડળનો એિો અગભપ્રાય હોય કે મહાવનયામકે
આિા પગલાું લેિા જોઇતા નહોતા, તો તે, આિી બાબત પ ૂછાણ માટે બોડશ ને મોકલી આપશે જે,
મહાવનયામકે લીધેલાું પગલાુંને બહાલી આપી શકશે અથિા તેને રદ કરી શકશે અથિા પોતે યોગ્ય
ગણે તે રીતે તેમાું ફેરફાર કરી શકશે અને તેમ થયે, તે પગલાું અમલમાું હોતા બુંધ થશે અથિા
યથાપ્રસુંગ, તેિા ફેરફાર કરે લા કિરૂપમાું તે પગલાું અમલમાું રહેશે. તેમ છતાું, એિો ફેરફાર થિાથી
અથિા તે રદ થિાથી, મહાવનયામકના હુકમથી અથિા તે હેઠળ અગાઉ કરે લા કોઇપણ કાયશની
કાયદે સરતાને બાધ આિશે નરહ.
(૪)

મહાવનયામકે પેટા-કલમ (૩) હેઠળની સત્તા િાપરિામાું કોઇ વ્યન્ક્તની વનમણ ૂકનો સમાિેશ

ુ ાર આિી વનમણ ૂક મુંજૂર કરિા
થતો હોય, ત્યારે આ અવધવનયમ અને વિવનયમોની જોગિાઇ અનસ
માટે સત્તા આપેલા સક્ષમ અવધકારીમુંડળે , મહાવનયામકના હુકમની તારીખથી છ મરહનાથી મોડુું ન
હોય તેટલા સમયની અંદર આિી વનમણ ૂકને બહાલી આપિી જોઇશે, અવયથા આિી વનમણ ૂક,
ુ ત પ ૂરી થયે અમલમાું હોતી બુંધ થશે.
મહાવનયામકના હુકમની તારીખથી છ મરહનાની મદ
૧૧.

(૧)

બોડશ , ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેિી બોલીઓ અને શરતોએ રજજકરારની

વનમણ ૂક કરશે.
(૨)

રજજકરાર-
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રજજકરાર.

(ક)

યવુ નિવસિટીના રે કડશ , સામાવય સીલ, ફું ડ અને યવુ નિવસિટીની આિી બીજી
વમલકતની કકટડી માટે જિાબદાર રહેશે;

(ખ)

કામકાજના સુંચાલન માટે જરૂરી હોય તેિી તમામ મારહતી અને દકતાિેજો,
યવુ નિવસિટીના બોડશ અને બીજા અવધકારીમુંડળો સમક્ષ મ ૂકશે;

(ગ)

પોતાના કાયો યોગ્ય રીતે બજાિિા માટે મહાવનયામકને જિાબદાર ગણાશે;

(ઘ)

યવુ નિવસિટીના િહીિટ અને સેિાઓ માટે અને તેના માટે જરૂરી તમામ બીજી
વ્યિકથાઓ કરશે અને તેની સાથે સુંકળાયેલી તમામ કાયશિાહીના અમલ માટે
જિાબદાર રહેશે;

(ચ)

યવુ નિવસિટી િતી તમામ દકતાિેજોને પ્રમાગણત કરશે અને તેનો અમલ કરશે;

(છ)

યવુ નિવસિટી દ્વારા અથિા તેની વિરુદ્ધ કરિામાું આિેલા તમામ દાિા અને
અવય કાન ૂની કાયશિાહીઓમાું, તલીડીંગ (દલીલ)ની ચકાસણી કરશે અને તેની
ઉપર સહી કરશે અને આિા દાિા અને કાયશિાહીની તમામ પ્રરક્રયા (પ્રોસેસ),
રજજકરારને મોકલિામાું આિશે અને તેમની ઉપર બજાિિામાું આિશે; અને

(જ)

આ અવધવનયમ, વિવનયમોથી અથિા તે હેઠળ તેમને સોંપિામાું આિે તેિી
અથિા બોડશ અથિા મહાવનયામક દ્વારા તેમને સોંપિામાું આિે તેિી બીજી
સત્તા િાપરશે અને તેિી બીજી ફરજો બજાિશે.

વનયામકો
(રડરે કટસશ).

૧૨.

(૧)

મહાવનયામક, બોડશ ની મુંજૂરીથી, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેિી બોલીઓ અને

શરતોએ યવુ નિવસિટીની સુંકથાઓ અથિા કેવરોના વનયામકોની વનમણ ૂક કરશે.
(૨)

વનયામકો, સુંકથાઓ અથિા કેવરોના શૈક્ષગણક, િહીિટી અને અવય કામકાજન ુંુ સુંચાલન

કરિામાું મહાવનયામકને મદદ કરશે અને ઠરાિિામાું આિે તેિી અથિા મહાવનયામક તેમને સોંપે
તેિી સત્તા િાપરશે અને તેિા કાયો બજાિશે.
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૧૩.

(૧)

મહાવનયામક,

અધ્યક્ષની

મુંજૂરીથી,

યવુ નિવસિટીના

વિદ્યાશાખાના

સભ્યોમાુંથી

ડીન.

યવુ નિવસિટીના ડીનની વનમણ ૂક કરશે.
(૨)

ડીન એ યવુ નિવસિટી, સુંકથાઓ અને કેવરોના શૈક્ષગણક અને અવય કામકાજન ુંુ સુંચાલન કરિામાું

મહાવનયામક અને સુંકથાઓ અથિા કેવરોના સુંબવું ધત વનયામકોને મદદ કરશે અને તેઓ, ઠરાિિામાું
આિે તેિી અથિા મહાવનયામક તેમને સોંપે તેિી સત્તા િાપરશે અને તેિા કાયો બજાિશે.
૧૪.

(૧)

પરીક્ષા વનયુંત્રક, યવુ નિવસિટીના પ ૂણશકાલીન પગારદાર અવધકારી ગણાશે અને

બોડશ દ્વારા ઠરાિિામાું આિે તેિી બોલીઓ, શરતો અને મહેનતાણા પર વનમણ ૂક કરિામાું આિશે.
(૨)

પરીક્ષા
વનયુંત્રક.

યવુ નિવસિટી અને તેની ઘટક સુંકથાઓ, જો કોઇ હોય તો, તેની વિવિધ પરીક્ષાઓ યોજિાની

ફરજ પરીક્ષા વનયુંત્રકની રહેશે.
(૩)

પરીક્ષા વનયુંત્રક, પરીક્ષાઓ યોજિા માટે ના સત્તાવધકારી રહેશે અને તે પરરણામો સમયસર

જાહેર થાય તે સવુ નવિત કરશે.
(૪)

પરીક્ષા વનયુંત્રક, પદિીદાન સમારું ભ બોલાિિા માટે ના સત્તાવધકારી રહેશે.

૧૫.

(૧)

યવુ નિવસિટીના અવધકારીમુંડળો નીચે પ્રમાણે રહેશે:
(ક)

સુંચાલક મુંડળ;

(ખ)

એકેડેવમક કાઉન્વસલ;

(ગ)

કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલ;

(ઘ)

નાણા સવમવત;

(ચ)

વિવનયમોથી યવુ નિવસિટીના અવધકારીમુંડળો તરીકે જાહેર કરિામાું આિે

યુવનિવસિટીના
અવધકારીમુંડળો.

તેિા બીજા અવધકારીમુંડળો.
(૨)

ુ ગ
બોડશ નીચેની બાબતો માટે, આ અવધવનયમ સાથે સસ
ું ત હોય તેિા વિવનયમો કરી શકશે, -
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(ક)

ુ રિાની કાયશરીવત ઠરાિિી; અને
તેમની બેઠક ખાતે અનસ

(ખ)

વિવનયમો દ્વારા ઠરાિિાની આ અવધવનયમની તમામ બાબતો માટે જોગિાઇ
કરિી.

(૩)

બોડશ અવધકારીમુંડળના સભ્યોને, બેઠકની તારીખ અને બેઠકમાું વિચારણા કરિા માટે ની

કાયશસ ૂગચની નોરટસ આપિા અને બેઠકોની કાયશિાહીન ુંુ રે કડશ રાખિા માટે વિવનયમો કરશે.
(૪)

કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલના માગશ દશશન હેઠળ, વિકત ૃત કાયશક્રમો, નીવતઓ અને નાણા-

ુ ારાની મારહતી ધરાિતા અહેિાલ
વ્યિકથા, િષશ દરવમયાન કરિામાું આિેલા અવધવનયમોના સધ
હેઠળ, યવુ નિવસિટીનો િાવષિક અહેિાલ તૈયાર કરિો જોઇશે અને તેને ઠરાિિામાું આિે તેિી તારીખે
કે અથિા તે પછી, બોડશ ને રજૂ કરિો જોઇશે અને બોડશ , તેની િાવષિક બેઠક ખાતે અહેિાલ પર
વિચારણા કરશે.
સુંચાલક
મુંડળ.

૧૬.

(૧)

યવુ નિવસિટીન ુંુ સુંચાલક મુંડળ નીચેના સભ્યોન ુંુ બનશે:૧.

હોદ્દાની રૂએ- કાયમી સભ્યો:
(ક)

ુ , જે બોડશ ના અધ્યક્ષ રહેશે;
પ્રમખ

(ખ)

મહાવનયામક;

(ગ)

ુ રાત સરકારના સગચિ, શ્રમ અને રોજગાર વિભાગ;
ગજ

(ઘ)

ુ રાત સરકારના સગચિ, વશક્ષણ વિભાગ;
ગજ

(ચ)

ુ રાત સરકારના સગચિ, નાણા વિભાગ;
ગજ

(છ)

ુ રાત સરકાર, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગના સગચિ;
ગજ

(જ)

વનયામક, રોજગાર અને તાલીમ અથિા વમશન વનયામક/ અધ્યક્ષ,
ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ વમશન/ગજ
ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ કોપોરે શન;
ગજ

(ઝ)

બોડશ દ્વારા િારાફરતી નામવનયક્ુ ત કરિાના એક વનયામક;

(ટ)

બોડશ દ્વારા િારાફરતી નામવનયક્ુ ત કરિાના એક ડીન;

(ઠ)

ભારતીય કૌશલ્ય સુંકથા - અમદાિાદના વનયામક;
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(ડ)

ભારતની ઉદ્યોગસાહવસકતા વિકાસ સુંકથાના વનયામક - અમદાિાદ
અથિા તેમના નામવનયક્ુ ત;

૨.

બીજા સભ્યો:
(ક)

બોડે નામવનયક્ુ ત કરિાનો એક તજજ્ઞ વશક્ષણશાસ્ત્રી;

(ખ)

બોડે નામવનયક્ુ ત કરિાના કૌશલ્ય વિકાસના બે વ્યાિસાવયકો.

(ગ)

ખાસ કરીને યવુ નિવસિટીના સહયોગથી શ્રેષ્ટ્ઠતાના કૌશલ્ય કેવરો ચલાિી
રહ્યા હોય તેિા ઉદ્યોગમાુંથી બે પ્રવતસ્ષ્ટ્ઠત તજજ્ઞો.

(૨)

રજજકરાર, બોડશ ના સેક્રેટરી રહેશે.

(૩)

તમામ બેઠક ખાતે પચાસ ટકા સભ્યોથી કોરમ બનશે.

(૪)

ુ ,
િષશમાું ઓછામાું ઓછા બે િખત બોડશ ની બેઠક મળશે. બોડશ ની વિશેષ બેઠક પ્રમખ
મહાવનયામક દ્વારા અથિા તેના એક-ત ૃતીયાુંશ સભ્યોની લેગખત વિનુંતી પર કોઈપણ
સમયે બોલાિી શકશે.

(૫)

ુ ત ત્રણ િષશની રહેશે
હોદ્દાની રૂએ હોય તેિા સભ્યો વસિાયના સભ્યોના હોદ્દાની મદ
અને હોદ્દાની રૂએ સભ્ય હોય તેિો કોઈ સભ્ય, પોતે જે હોદ્દાની રૂએ બોડશ નો સભ્ય હોય
ુ ી સભ્ય તરીકે ચાલ ુ રહેશે.
તે હોદ્દો ધરાિતો હોય ત્યાું સધ

૧૭.

(૧)

ુ અધ્યક્ષ, બોડશ ની બેઠકોમાું અને યવુ નિવસિટીના પદિીદાન સમારું ભ ખાતે પ્રમખ

અધ્યક્ષની

કથાન લેશે.
(૨)

બોડશ ના

અધ્યક્ષ, આ અવધવનયમ અથિા વિવનયમોથી અથિા તે હેઠળ પોતાને સોંપિામાું આિે તેિી

સત્તા.

બીજી સત્તા િાપરશે અને તેિી બીજી ફરજો બજાિશે.
૧૮.

(૧)

આ અવધવનયમની જોગિાઇઓને અધીન રહીને, બોડશ , યવુ નિવસિટીના કામકાજની

સામાવય દે ખરે ખ, માગશદશશન અને વનયુંત્રણ માટે જિાબદાર રહેશે તથા યવુ નિવસિટીની તમામ સત્તા
િાપરશે અને તેને યવુ નિવસિટી દ્વારા રચિામાું આિેલી કૌશલ્ય વિકાસ કાઉવવસલ અને નાણા સવમવત
તથા બીજી સવમવતઓ અથિા અવધકારી મુંડળોના કાયોની સમીક્ષા કરિાની સત્તા રહેશે.
(૨)

પેટા-કલમ (૧)ની જોગિાઇઓને બાધ આવ્યા વસિાય, બોડશ ને નીચેની સત્તા અને કાયો રહેશે:-
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બોડશ ની સત્તા
અને કાયો.

(ક)

યવુ નિવસિટીના િહીિટ અને કામગીરીને લગતી નીવત અંગે ની બાબત ઉપર વનણશય
લેિો;

(ખ)

યવુ નિવસિટી ખાતે અભ્યાસક્રમો શરૂ કરિા;

(ગ)

વિવનયમો કરિા;

(ઘ)

દરે ક નાણાકીય િષશ માટેના િાવષિક અહેિાલ અને િાવષિક અંદાજપત્ર (બજેટ)ની
વિચારણા કરીને, તે મુંજૂર કરિા;

(ચ)

યવુ નિવસિટીના નાણા અને ફું ડન ુંુ રોકાણ કરવ ુંુ તથા નાણા સવમવતની ભલામણ પર
વનણશય લેિા;

(છ)

તેમને યોગ્ય જણાય તે રીતે, અભ્યાસ, કરારો, પકુ તકો, સામવયકો, અહેિાલો અને
અવય સારહત્ય માટે િખતોિખત નાણા-વ્યિકથા કરીને તેને પ્રકાવશત કરાિિા અને
િેચિા અથિા િેચાણ માટે વ્યિકથા કરિી;

(જ)

ુ રિામાું આિનારી નીવતઓ ઘડિી;
યવુ નિવસિટી દ્વારા અનસ

(ઝ)

યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શોને અસરકારક રીતે હાથ ધરિા માટે , ઇચ્છનીય જણાય તેિા
વનણશયો અને પગલાું લેિા;

(ટ)

યવુ નિવસિટીના અધ્યાપકો અને અવધકારીઓ તથા કમશચારીઓની જગાઓ ઊભી કરિી
અથિા નાબ ૂદ કરિી;

(ઠ)

આ અવધવનયમ હેઠળની પોતાની સત્તા િાપરિા અને ફરજો બજાિિા માટે તેને જરૂરી
લાગે તેિી સવમવતઓ નીમિી;

(ડ)

વનયામકો નીમિા;

(ઢ)

યવુ નિવસિટીના

મહાવનયામક,

વનયામકો,

ડીન,

રજજકરાર

અથિા

બીજા

કોઇ

અવધકારીઓ, કમશચારી અથિા અવધકારીમુંડળને અથિા તેણે નીમેલી સવમવતને
પોતાની કોઇ સત્તા સોંપિી; અને
(ત)

આ અવધવનયમ અથિા વિવનયમોથી અથિા તે હેઠળ પોતાને મળે લી અથિા પોતાની
પર લાદિામાું આિેલી તેિી બીજી સત્તા િાપરિી અને તેિા બીજા કાયો કરિા તથા
યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શો વસદ્ધ કરિા માટે તેિી બીજી તમામ સત્તા િાપરિી;
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(થ)

યવુ નિવસિટીના મહાવનયામક અથિા બીજા કોઇ અવધકારી દ્વારા લેિામાું આિેલ કોઈ
પગલા/વનણશયની સમીક્ષા માટે સવમવતની રચના કરિી અને તેના પર યોગ્ય વનણશય
લેિો.

૧૯.

(૧)

આ કલમમાું અવયથા જોગિાઈ કરે લી હોય તે વસિાય, બોડશ ના નામવનયકુ ત કરે લા
ુ ત, તેની નામવનયન્ુ ક્તની તારીખથી ત્રણ િષશની રહેશે. હોદ્દાની
સભ્યના હોદ્દાની મદ
રૂએ હોય તેિો કોઇ સભ્ય, પોતે જે હોદ્દાની રૂએ બોડશ નો સભ્ય હોય તે હોદ્દો ધરાિતો
ુ ી (સભ્ય તરીકે) ચાલ ુ રહેશે;
હોય ત્યાું સધ

(૨)

ુ ઃરચનાની પહેલા અથિા ઠરાિેલી મદ
ુ ત પ ૂરી થાય તે પહેલાું બોડશ માું
આગામી પન

બોડશ ના
સભ્યોના
હોદ્દાની
મુદત અને
ખાલી
જગાઓ.

પડેલી કોઇ ખાલી જગા, કલમ ૧૬માું જોગિાઈ કરે લી રીતે જ ભરિામાું આિશે અને
ુ ત સધ
ુ ી
આિો સભ્ય પોતે જેની જગા પર નામવનયક્ુ ત થાય તે સભ્યની બાકીની મદ
હોદ્દો ધરાિશે.
(૩)

ુ ત માટે પન
ુ ઃનામવનયન્ુ ક્તને પાત્ર રહેશે.
કોઇ સભ્ય િધ ુ એક મદ

(૪)

કોઇ સભ્ય પોતાની સહીથી લેગખતમાું, બોડશ ના અધ્યક્ષને સુંબોધીને પોતાના હોદ્દા
પરથી રાજીનામ ુંુ આપી શકશે અને અધ્યક્ષ જે તારીખે તેન ુંુ રાજીનામ ુંુ કિીકારે તે
તારીખથી અમલમાું આિશે.

૨૦.

(૧)

આ અવધવનયમની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, બોડશ ને, તેનામાું વનરહત થયેલ બીજી

વિવનયમો

તમામ સત્તા ઉપરાુંત, યવુ નિવસિટીના િહીિટ અને સુંચાલનને લગતી બાબતો માટે

કરિાની

જોગિાઈ કરિા વિવનયમો કરિાની સત્તા રહેશે.
(૨)

ખાસ કરીને અને પ ૂિશિતી સત્તાની વ્યાપકતાને બાધ આવ્યા વસિાય, એિા
વિવનયમોથી, નીચેની તમામ અથિા તે પૈકીની કોઇપણ બાબત માટે જોગિાઈ કરી
શકાશે:(ક)

બોડશ ની પ્રથમ બેઠક વસિાય, યવુ નિવસિટીના અવધકારીમુંડળોની બેઠકો
બોલાિિા અને યોજિા બાબત, એિી બેઠકોમાું કોરમ અને કામકાજના
સુંચાલન બાબત;
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સત્તા.

(ખ)

ુ અને અધ્યક્ષે િાપરિાની સત્તા અને બજાિિાના કાયો બાબત;
બોડશ ના પ્રમખ

(ગ)

યવુ નિવસિટીના અવધકારીમુંડળો, મુંડળો અને બીજી સવમવતઓની રચના, એિા
અવધકારીમુંડળોના સભ્યપદ માટે ની લાયકાતો અને ગે રલાયકાતો, સભ્યપદના
ુ ત, તેના સભ્યોની વનમણ ૂક અને સભ્યપદે થી દૂ ર કરિા બાબત
હોદ્દાની મદ
અને તેની સાથે સુંકળાયેલ બીજી બાબતો;

(ઘ)

કામકાજના સુંચાલનમાું, સત્તા િાપરિામાું અને કાયો બજાિિામાું, આ
અવધવનયમથી અથિા તે હેઠળ રચાયેલ બોડે અને કોઇ સવમવતએ અથિા
ુ રિાની કાયશરીવત બાબત;
અવય મુંડળે અનસ

(ચ)

ુ રિાની
અભ્યાસક્રમો શરૂ કરિામાું અને વિદ્યાથીઓનો પ્રિેશ આપિામાું અનસ
કાયશરીવત અને માપદું ડ બાબત;

(છ)

ુ રિાની કાયશરીવત બાબત;
યવુ નિવસિટીમાું વશકતન ુંુ પાલન કરાિિા માટે અનસ

(જ)

યવુ નિવસિટીની વમલકતોના સુંચાલન બાબત;

(ઝ)

યવુ નિવસિટી દ્વારા એનાયત કરિામાું અથિા આપિામાું આિે એિા રડતલોમા,
પદિીઓ, પ્રમાણપત્રો અને બીજા શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાનો અને ઇલકાબો
બાબત અને આિી કોઇપણ પદિીઓ, રડતલોમા, પ્રમાણપત્રો અને બીજા
શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાનો અને ઇલકાબો પાછા ખેંચિા અથિા રદ કરિા અને તે
અંગે ની જરૂરરયાતો બાબત;

(ટ)

પરીક્ષાઓના સુંચાલન બાબત;

(ઠ)

યવુ નિવસિટીના વનયામકો, પ્રાધ્યાપકો (પ્રોફેસસશ), સહપ્રાધ્યાપકો, મદદનીશ
પ્રાધ્યાપકો અથિા તેને સમકક્ષ શૈક્ષગણક હોદ્દા અથિા જગા, યવુ નિવસિટીના
અવધકારીઓ અને કમશચારીઓની જગા ઊભી કરિા બાબત અને તે માટે જરૂરી
લાયકાતો સરહત એિી જગાઓ ઉપર વ્યન્ક્તઓની વનમણ ૂક કરિા બાબત;

(ડ)

યવુ નિવસિટીએ પ ૂરા પાડેલ અભ્યાસક્રમો, તાલીમ, સિલતો અને સેિાઓ માટે
તેને ચ ૂકિિાની ફી અને બીજા ચાર્જ બાબત;
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(ઢ)

યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને કમશચારીઓના લાભ માટે િીમો,
પેવશન અને પ્રોવિડવટ ફું ડ અને એિી અવય યોજનાઓની રચના માટે ની રીત
અને શરતો બાબત;

(ત)

બીજી સુંકથાઓ સાથે યવુ નિવસિટીના જોડાણ માટેની બોલીઓ અને શરતો
બાબત;

(થ)

બજેટના અંદાજો તૈયાર કરિા અને રહસાબો વનભાિિા બાબત;

(દ)

યવુ નિવસિટીએ અથિા યવુ નિવસિટી િતી કરે લ કરારો અથિા સમજૂતી કરિાની
પદ્ધવત બાબત;

(ધ)

યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ, કમશચારીઓ અને બીજા કટાફની વનમણ ૂક માટે
િગીકરણ અને કાયશરીવત બાબત;

(ન)

યવુ નિવસિટીના

મહાવનયામક,

વનયામકો,

અવધકારીઓ,

અધ્યાપકો

અને

ુ ત, પગાર અને
કમશચારીઓની વનમણ ૂકની બોલીઓ અને શરતો તથા મદ
ભથથાું, કરારગત સેિાઓ, વશકતના વનયમો અને સેિાની બીજી શરતો બાબત;
(પ)

યવુ નિવસિટીના અધ્યાપકો/અવધકારીઓ અને કમશચારીઓન ુંુ વનયમન કરતી
પ્રવતવનયન્ુ ક્તની બોલીઓ અને શરતો બાબત;

(ફ)

યવુ નિવસિટીના મહાવનયામક, વનયામકો અને બીજા અવધકારીઓ, અધ્યાપકો
અને કમશચારીઓની સત્તા અને ફરજો બાબત;

(બ)

ફેલોવશપ, છાત્રવ ૃવત્ત, કટાપેવ્સ, ચુંરકો અને પારરતોવષકોન ુંુ વનયમન કરતી
બોલીઓ અને શરતો બાબત;

(ભ)

બોડશ ના હુકમો અને વનણશયોના પ્રમાણીકરણ બાબત;

(મ)

ફેકસ્લ્ટ (વિદ્યાશાખાના અધ્યાપકો), અવધકારીઓ અને કમશચારીઓ માટે
છાત્રાલયો અને વનિાસોના ઓરડા અને આિાસન અને અવતવથગૃહ અને તેમાું
વશકતવિષયક વનયુંત્રણ સરહતની તેને લગતી બાબતો અને આ અવધવનયમથી
ઠરાિિાની હોય અથિા ઠરાિિામાું આિે તેિી તમામ બાબતો.
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એકે ડેવમક

૨૧.

(૧)

કાઉવવસલ.

યવુ નિવસિટીની એકેડેવમક કાઉવવસલ નીચે પ્રમાણેના સભ્યોની બનશે:(ક)

મહાવનયામક, જે એકેડેવમક કાઉવવસલના અધ્યક્ષ રહેશે;

(ખ)

બોડે નામવનયક્ુ ત કરિાના બે વશક્ષણશાસ્ત્રીઓ અથિા વ્યાિસાવયકો;

(ગ)

બોડે નામવનયક્ુ ત કરિાના, કૌશલ્ય વિકાસના ક્ષેત્રોમાુંના બે વશક્ષણશાસ્ત્રીઓ
અથિા વ્યાિસાવયકો;
યવુ નિવસિટીની દરે ક વિદ્યાશાખામાુંથી, મહાવનયામકે િારાફરતી નામવનયક્ુ ત

(ઘ)

કરિાના એક પ્રાધ્યાપક.

એકે ડેવમક
કાઉવવસલની
સત્તા અને
કાયો.

(૨)

રજજકરાર, કાઉવવસલના સેક્રેટરી રહેશે.

(૩)

ુ ત ત્રણ િષશની રહેશે.
હોદ્દાની રૂએ સભ્ય હોય તે વસિાયના સભ્યોના હોદ્દાની મદ

૨૨. આ અવધવનયમ અને

વિવનયમોની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, યવુ નિવસિટીની એકેડેવમક

કાઉવવસલને નીચેની સત્તા રહેશે:(૧)

યવુ નિવસિટીની શૈક્ષગણક નીવતઓ ઉપર વનયુંત્રણ રાખિાની અને તે, યવુ નિવસિટીમાું
ુ ારણા
પ્રવશક્ષણ, કૌશલ્ય વિકાસ અને મ ૂલ્યાુંકનના ધોરણો જાળિિા અને તેની સધ
માટે જિાબદાર રહેશે;

(૨)

ુ ાણ માટે મોકલેલ
આપમેળે અથિા યવુ નિવસિટીની વિદ્યાશાખા અથિા બોડે પછ
સામાવય શૈક્ષગણક રહતની બાબતો પર વિચારણા કરિાની અને તેના પર યોગ્ય પગલા
લેિાની;

(૩)

વિદ્યાથીઓની વશકત સરહત યવુ નિવસિટીની શૈક્ષગણક કામગીરીને લગતી આ અવધવનયમ
ુ ગ
સાથે સસ
ું ત હોય તેિી બાબતો અંગે બોડશ ને ભલામણ કરિાની; અને

(૪)

કૌશલ્ય
વિકાસ
કાઉન્વસલ.

વિવનયમોથી મળે તેિી બીજી સત્તા િાપરિાની અને તેિા બીજા કાયો કરિાની.

૨૩. (૧) યવુ નિવસિટીની કૌશલ્ય વિકાસ કાઉવવસલ, નીચે પ્રમાણેના સભ્યોની બનશે:૧.

હોદ્દાની રૂએ સભ્યો:

(ક)

મહાવનયામક, જે કૌશલ્ય વિકાસ કાઉવવસલના અધ્યક્ષ રહેશે:
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(ખ)

ુ રાત સરકાર
ટે કવનકલ (તકવનકી) વશક્ષણ વનયામક, વશક્ષણ વિભાગ, ગજ
અથિા તેમના નામ-વનયક્ુ ત;

(ગ)

ુ રાત કાઉન્વસલ ઓફ િોકેશનલ રે ઇવનિંગ, ગાુંધીનગર-ના સભ્ય-સગચિ;
ગજ

(ઘ)

ુ રાત સરકાર;
ઉદ્યોગ કવમશનર, ઉદ્યોગ અને ખાણ વિભાગ, ગજ

(ચ)

ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ વમશન
વમશન રડરે ક્ટર (વનયામક), ગજ

૨.

અવય સભ્યો:

(ક)

સેક્ટર સ્કકલ કાઉન્વસલમાુંથી ત્રણ પ્રવતવનવધ

(ખ)

ુ રાત ચેમ્બસશ ઓફ કોમસશ એવડ ઇવડકરીઝમાુંથી એક પ્રવતવનવધ
ગજ

(૨)

રજજકરાર, કાઉન્વસલના સેક્રેટરી રહેશે.

(૩)

પચાસ ટકા સભ્યોથી કોરમ બનશે.

(૪)

કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલ-એ િષશમાું ઓછામાું ઓછા બે િાર બેઠક યોજિી જોઈશે.

(૫)

ુ ત બે િષશની રહેશે અને
હોદ્દાની રૂએ હોય તેિા સભ્ય વસિાયના સભ્યોના હોદ્દાની મદ
હોદ્દાની રૂએ હોય તેિો કોઈ સભ્ય, પોતે જે હોદ્દાની રૂએ આિો સભ્ય હોય તે હોદ્દો
ુ ી (સભ્ય તરીકે) ચાલ ુ રહેશે;
ધરાિતો હોય ત્યાું સધ

૨૪.

આ અવધવનયમ અને વિવનયમોની જોગિાઈઓને અધીન રહીને, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉવવસલને

કૌશલ્ય
વિકાસ

નીચેની સત્તાઓ રહેશે:(૧) યવુ નિવસિટીની કૌશલ્ય અને શૈક્ષગણક નીવતઓ પર સામાવય દે ખરે ખ રાખશે અને કૌશલ્ય
કોલેજો અને કૌશલ્ય સુંકથાને પ્રવશક્ષણની પદ્ધવતઓ, સહકારી અધ્યાપન, કૌશલ્ય અને
ુ ારણાના મ ૂલ્યાુંકનને લગતા આદે શો આપિાની;
શૈક્ષગણક ધોરણોમાું સુંશોધન અથિા સધ
(૨) યવુ નિવસિટીની કૌશલ્ય તાલીમ અને શૈક્ષગણક કાયો, વશકત, વનિાસ, પ્રિેશ, સમાનતા,
ુ ગ
હાજરીને લગતા કાયો સાથે સસ
ું ત હોય તેિા વિવનયમો ઘડિાની;
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કાઉન્વસલ
-ની સત્તા
અને
કાયો.

(૩) વિભાગો/વિદ્યાશાખાની ભલામણો પર વિવિધ કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો માટે ના વિકાસ
પાઠયક્રમો અને અભ્યાસક્રમો ઠરાિિાની;
(૪) આપમેળે અથિા નાણા સવમવતની ભલામણો આધારે આપિાના ફેલોવશપ, છાત્રવ ૃવત્ત,
ચુંરકો અને પારરતોવષતોની સુંખ્યા અને મ ૂલ્ય, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલે તેની નક્કી કરિી
જોઇશે;
(૫) વિવનયમોથી મળે તેિી બીજી સત્તા િાપરિાની અને તેિા બીજા કાયો કરિાની.
નાણા

૨૫.

(૧) નાણા સવમવત, નીચેના સભ્યોની બનશે :-

સવમવત.

(ક) મહાવનયામક, જેઓ સવમવતના અધ્યક્ષ રહેશે;
ુ ે નામવનયક્ુ ત કરિાનો બોડશ નો એક સભ્ય;
(ખ) પ્રમખ
(ગ) મહાવનયામકે િારાફરતી નામવનયકુ ત કરિાના એક વનયામક;
(ઘ) બોડે નામવનયક્ુ ત કરિાના નાણાકીય ક્ષેત્રમાુંના એક તજજ્ઞ;
ુ રાત સરકાર દ્વારા નામવનયક્ુ ત કરિાનો એક સભ્ય;
(ચ) નાણા વિભાગ, ગજ
(૨) રજજકરાર, સવમવતના સેક્રેટરી રહેશે.
(૩) પચાસ ટકા સભ્યોથી કોરમ બનશે.

નાણા

૨૬. આ અવધવનયમની બીજી જોગિાઈઓને અધીન રહીને, નાણા સવમવત, નીચેની સત્તા િાપરશે

સવમવતની

અને નીચેના કાયો બજાિશે:-

સત્તા અને
કાયો.

(૧)

યવુ નિવસિટીના િાવષિક રહસાબ અને િાવષિક બજેટ અંદાજો ચકાસિા અને તે અંગે બોડશ ને
સલાહ આપિી;

(૨)

યવુ નિવસિટીની નાણાકીય ન્કથવતની િખતોિખત સમીક્ષા કરિી;

(૩)

યવુ નિવસિટીની તમામ નાણાકીય નીવતવિષયક બાબતો અંગે બોડશ ને ભલામણો કરિી;

(૪)

ફું ડો ઊભા કરિા, આિકો અને ખચશનો સમાિેશ કરતી તમામ દરખાકતો પર બોડશ ને
ભલામણો કરિી;

(૫)

ફાજલ ફું ડના રોકાણ માટે માગશ દવશિકાઓ પ ૂરી પાડિી;
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(૬)

જેના માટે બજેટમાું કોઇ જોગિાઇ કરે લી ન હોય તેિા ખચશ અથિા બજેટમાું જોગિાઇ
કરે લી રકમથી િધારે ખચશ કરિા જરૂરી હોય તેિા ખચશનો સમાિેશ કરતી તમામ
દરખાકતો અંગે બોડશ ને ભલામણો કરિી;

(૭)

ુ ારા, પગાર-ધોરણ ઊંચ ુ લાિિાને લગતી અને બોડશ સમક્ષ
પગાર-ધોરણોમાું સધ
મ ૂકિામાું આિે તે પહેલાું બજેટમાું સમાવિષ્ટ્ટ કરે લી ન હોય તેિી બાબતોને લગતી
તમામ દરખાકતો ચકાસિી; અને

(૮)

વિવનયમોથી તેને સોંપિામાું આિે તેિી બીજી સત્તા િાપરિી અને તેના પર

લાદિામાું આિે તેિા બીજા કાયો કરિા.
૨૭.

(૧)

યવુ નિવસિટીને તેન ુંુ પોતાન ુંુ ફું ડ રહેશે, જે નીચેનાન ુંુ બનશે:-

યુવનિવસિટીનુું
ફું ડ.

(ક)

રાજ્ય સરકારે મુંડળી મારફત અથિા સીધે સીધા પ ૂરા પાડેલાું નાણાું;

(ખ)

યવુ નિવસિટીને મળે લી ફી અને બીજા ચાર્જ;

(ગ)

ુ ાનો, લોન, બગક્ષસો, દાન, સખાિતો, િવસયતો અથિા તબદીલીઓથી
અનદ
યવુ નિવસિટીને મળે લા નાણાું; યવુ નિવસિટીના પરુ કકત
ૃ હોદ્દાઓ, અધ્યેતાવ ૃવત્તઓ
(ફેલોશીતસ) અથિા આંતરમાળખાકીય સિલતોની કથાપના માટે , યવુ નિવસિટી
અને ઉદ્યોગ િચ્ચે કરિામાું આિેલી સમજૂતી યાદી (મેમોરે વડમ ઓફ
અવડરકટે સ્વડિંગ)ની

જોગિાઇઓ

ુ ાર
અનસ

સહયોગી

ઉદ્યોગો

તરફથી

યવુ નિવસિટીને મળે લાું નાણાું; અને
(ઘ)
(૨)

બીજા કોઇ સ્રોતમાુંથી યવુ નિવસિટીને મળે લાું નાણાું.

યવુ નિવસિટીન ુંુ તમામ ફું ડ, નાણા સવમવતની ભલામણ ઉપરથી બોડશ નક્કી કરે તેિી

બેવકમાું જમા કરાિવ ુંુ જોઇશે અથિા તેિી રીતે તેન ુંુ રોકાણ કરવ ુંુ જોઇશે.
(૩)

યવુ નિવસિટીના ફું ડનો ઉપયોગ, આ અવધવનયમથી અથિા તે હેઠળ તેની સત્તા િાપરતા

અને તેના કાયો બજાિતા કરે લા ખચશ સરહત યવુ નિવસિટીના ખચશ માટે કરિો જોઇશે.
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(૪)

ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ સોસાયટીએ, યવુ નિવસિટી
યવુ નિવસિટીન ુંુ કાયમી દે ણગી ફું ડ.- ગજ

હકતક, પાુંચ કરોડ રૂવપયાની રકમ અથિા યવુ નિવસિટીના સુંપ ૂણશ કામગીરી ખચશને પહોંચી
િળિા માટે જરૂરી હોય તેટલી રકમ, એ બેમાુંથી જે િધ ુ હોય તેટલી રકમના, કાયમી દે ણગી
ફું ડના નામે ઓળખાતા ફું ડને, કેવર સરકારે અથિા રાજ્ય સરકારે બહાર પાડેલી અથિા તેણે
ુ ત
બાુંયધરી આપેલી હોય તેિી લાુંબાગાળાના વ્યાજિાળી જામીનગીરીઓમાું પાુંચ િષશની મદ
ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ સોસાયટી તેની સાથે સુંકળાયેલ ું ુ હોત ુંુ બુંધ થયે
માટે મ ૂકિી જોઇશે. ગજ
ુ ત માટે ના કામગીરી ખચશને પહોંચી િળ્યા પછી,
અને કાયમી દે ણગી ફું ડમાુંથી પાુંચ િષશની મદ
તેની કોઇ િણિપરાયેલી વસલક (બેલેવસ) હોય, તો તે, રાજ્ય સરકારની પ ૂિશ-પરિાનગીથી
ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ સોસાયટીને પરત ચ ૂકિિી જોઇશે.
ગજ
(૫)

ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ સોસાયટીએ યવુ નિવસિટીને ચકુ િણી કરિા બાબત.- ગજ
ુ રાત
ગજ

ુ રાત કૌશલ્ય વિકાસ સોસાયટી મારફત, આ અવધવનયમથી અથિા તે હેઠળ
સરકારે , ગજ
યવુ નિવસિટીની સત્તા િાપરિા અને તેના કાયો બજાિિા માટે જરૂરી જણાય તેટલી નાણાુંની
રકમો, તેિી રીતે િખતોિખત યવુ નિવસિટીને ચ ૂકિિી જોઇશે.
(૬)

િચગાળાની જોગિાઇઓ.- આ અવધવનયમમાું ગમે તે મજકર
ૂ હોય તેમ છતાું,

ુ ની પ ૂિશમજ
મહાવનયામક, પ્રમખ
ું ૂરીથી અને ફું ડની ઉપલભ્યતાને અધીન રહીને, આ અવધવનયમ
અને વિવનયમોની જોગિાઇઓને અમલમાું લાિિાના હેત ુ માટે , યવુ નિવસિટીન ુંુ તમામ અથિા
તે પૈકીન ુંુ કોઇ કાયશ બજાિી શકશે અને તે હેત ુ માટે, આવ ુંુ કોઇ અવધકારીમુંડળ આ અવધવનયમ
ુ ાર અન્કતત્િમાું આિે નરહ ત્યાું સધ
ુ ી, આ અવધવનયમ
અને વિવનયમોની જોગિાઇઓ અનસ
અને વિવનયમોથી અથિા તે હેઠળ જે કોઇ સત્તા અથિા કોઇ ફરજો યવુ નિવસિટીના
અવધકારીમુંડળે િાપરિાની હોય અથિા બજાિિાની હોય તેિી કોઇ સત્તા િાપરી શકશે
ુ રાત સરકાર, મહાવનયામકે લીધેલા એિા પગલાુંની
અથિા કોઇપણ ફરજો બજાિી શકશે. ગજ
િખતોિખત સમીક્ષા કરી શકશે અને દે ખરે ખ વનયુંત્રણ રાખી શકશે.
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૨૮.

(૧)

યવુ નિવસિટીએ, યોગ્ય રહસાબો અને બીજા સુંબવું ધત રે કડશ વનભાિિા જોઇશે અને

ઠરાિિામાું આિે તેિા નમ ૂનામાું અને તેિી રીતે, આિક અને ખચશ અને પાકા સરિૈયા સરહત
રહસાબોન ુંુ િાવષિક પત્રક તૈયાર કરવ ુંુ જોઇશે.
(૨)

યવુ નિવસિટીએ, ઠરાિિામાું આિે તેિા તેના નાણાકીય, રહસાબી અને ઓરડટના કાયો બજાિિા

માટે આંતરરક તપાસો અને વસલક-મેળ તેમજ વનયુંત્રણ ની યોગ્ય પદ્ધવત અપનાિિી જોઇશે.
યવુ નિવસિટીના રહસાબોન ુંુ ઓરડટ, બોડશ નીમે તેિા, ચાટશ ડશ એકાઉવટવટ અવધવનયમ, ૧૯૪૯માું

સન

(૩)

૧૯૪૯નો

વ્યાખ્યા કયાશ પ્રમાણેના ચાટશ ડશ એકાઉવટવટ અથિા ચાટશ ડશ એકાઉવટવ્સની પેઢી હોય તેિા ઓરડટર

૩૮મો.

પાસે દર િષે કરાિવ ુંુ જોઇશે.
(૪)

એિી રીતે નીમાયેલી વ્યન્ક્ત અથિા પેઢી અથિા આ અથે અવધકૃત કરે લી બીજી કોઇપણ

વ્યન્ક્તએ પ્રમાગણત કરે લા યવુ નિવસિટીના રહસાબો, તેની ઉપરના ઓરડટ અહેિાલ સાથે, બોડશ સમક્ષ
મ ૂકિા જોઇશે અને બોડશ તેના સુંબધ
ું માું પોતાને યોગ્ય લાગે તેિી સ ૂચનાઓ યવુ નિવસિટીને આપી
શકશે અને યવુ નિવસિટીએ તેિી સ ૂચનાઓન ુંુ પાલન કરવ ુંુ જોઇશે.
(૫)

રહસાબોના તમામ ચોપડાન ુંુ સમિતી ઓરડટ સવુ નવિત કરિા માટે , યવુ નિવસિટીના રહસાબોન ુંુ

ઓરડટ, બોડે નીમેલા ચાટશ ડશ એકાઉવટવટ અથિા ચાટશ ડશ એકાઉવટવ્સની પેઢી હોય તેિા આંતરરક
ુ તી આંતરરક ઓરડટ અહેિાલો, સમીક્ષા માટે બોડશ સમક્ષ
ઓરડટર પાસે કરાિવ ુંુ જોઇશે અને એિા મદ
મ ૂકિા જોઇશે.
(૬)

યવુ નિવસિટીએ, દરે ક નાણાકીય િષશ માટે , બોડશ વનરદિ ષ્ટ્ટ કરે તેિી વિગતો ધરાિતો િાવષિક

અહેિાલ તૈયાર કરિો જોઇશે અને ઠરાિિામાું આિે તે તારીખે અથિા તે પહેલાું બોડશ સમક્ષ તેને
રજૂ કરિો જોઇશે. બોડે આિા અહેિાલની વિચારણા કરિી જોઇશે અને તેના ઉપર ઠરાિો પસાર
ુ ાર પગલાું લેિા જોઇશે. આિા
કરિા જોઇશે અને તેમ થયેથી, નાણા સવમવતએ, આિા ઠરાિ અનસ
ઠરાિો ઉપર નાણા સવમવતએ લીધેલા પગલાું અંગે અને કોઇ પગલ ું ુ લેિામાું આવ્ય ુંુ ન હોય, તો કોઇ
પગલ ું ુ ન લેિા માટેના કારણો બોડશ ને જણાિિાું જોઇશે.
(૭)

િાવષિક અહેિાલની નકલ, તે અંગે ના બોડશ ના ઠરાિ સાથે, રાજ્ય સરકારને રજૂ કરિી જોઇશે.
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રહસાબો અને
ઓરડટ.

ગલિંગ, ધમશ,

૨૯.

િગશ, પુંથ કે

રાજકીય કે અવય મુંતવ્ય હોિાના એકમાત્ર કારણે જ યવુ નિવસિટીના કોઇ હોદ્દાથી અથિા તેના કોઇ

મુંતવ્યના ભેદ
વિના
યુવનિવસિટી
બધાને માટે
ખુલ્લી રહેશે.

(૧)

કોઇ વ્યન્ક્તને ગલિંગ, જાવત, પુંથ, જ્ઞાવત, િગશ , જવમકથળ, ધાવમિક માવયતા અથિા

અવધકારીમુંડળો, મુંડળો અથિા સવમવતઓના સભ્યપદથી અથિા કોઇ પદિી, રડતલોમા અથિા બીજા
શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાનથી અથિા કોઇ અભ્યાસક્રમમાું પ્રિેશથી િુંગચત રાખી શકાશે નરહ.
(૨)

કોઇ વ્યન્ક્તને, યવુ નિવસિટીમાું અધ્યાપક અથિા વિદ્યાથી તરીકે દાખલ થિાનો અથિા કોઇ

હોદ્દો અથિા જગા ધરાિિાનો અથિા કોઇ પદિી, રડતલોમા અથિા બીજા શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાન માટે
લાયકાત મેળિિાનો અથિા યવુ નિવસિટીનો કોઇ વિશેષાવધકાર ભોગિિાનો કે િાપરિાનો અથિા
તેનો કોઇ લાભ મેળિિાનો હક તેને મળી શકે તે માટે , યવુ નિવસિટી ગલિંગ, જાવત, પુંથ, જ્ઞાવત, િગશ ,
જવમકથળ, ધાવમિક માવયતા અથિા રાજકીય વ્યિસાય અથિા બીજા કોઇ મુંતવ્ય અંગે ની કોઇ કસોટી
રાખે, તો તે કાયદે સર ગણાશે નરહ.
અધ્યાપકોની
વનમણ ૂક.

૩૦.

(૧)

બોડે , અધ્યાપકીય અથિા ગબન-અધ્યાપકીય જગાઓ પરની તમામ વનમણ ૂક,

પસુંદગી સવમવતની ભલામણોના આધારે કરિી જોઇશે.
(૨)

વનયવમત વનમણ ૂક કરિાન ુંુ શક્ય અથિા ઇષ્ટ્ટ ન હોય, તો મહાવનયામક, પોતાને જરૂરી જણાય,

ુ ત માટે, કાયશકારી અથિા કામચલાઉ વનમણ ૂક કરી શકશે.
ત્યારે છ મરહના કરતા િધ ુ નરહ તેટલી મદ
(૩)

વનમણ ૂકની ખાસ રીત.- આ અવધવનયમમાું ગમે તે મજકર
ૂ હોય તેમ છતાું, મહાવનયામક, પોતે

યોગ્ય ગણે તેિી બોલીઓ અને શરતોએ, ઉચ્ચ શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાન અને વ્યાિસાવયક યોગ્યતાઓ
ધરાિતી વ્યન્ક્તને, યવુ નિવસિટીમાું પ્રાધ્યાપકની જગા કિીકારિા માટે આમુંત્રણ આપી શકશે અને તે
વ્યન્ક્ત તેમ કરિા સુંમત થયેથી, તેને/તેણીને તે જગા પર નીમી શકશે.
૩૧.

અને

કમશચારીઓના લાભ માટે, ઠરાિિામાું આિે તેિી રીતે અને તેિી શરતોને અધીન રહીને, પોતે યોગ્ય

પ્રોવિડવટ
ફું ડ.

(૧)

યવુ નિવસિટીએ, બોડશ ની મુંજૂરીથી, પોતાના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને અવય

પેવશન

ગણે તેિી પેવશન, પ્રોવિડવટ ફું ડ અને િીમાની યોજનાઓ ઘડિી જોઇશે અને યવુ નિવસિટીના
અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને કમશચારીઓના લાભાથે રચાતાું મુંડળો, સુંકથાઓ, ફું ડ, રકટની
કથાપનામાું સહાય અને સમથશન પણ આપવ ુંુ જોઇશે.
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(૨)

એિા કોઇ પ્રોવિડવટ ફું ડની રચના કરિામાું આિી હોય, ત્યારે પ્રોવિડવટ ફું ડ અવધવનયમ,

૧૯૨૫-ની જોગિાઇઓ એિા ફું ડને, જાણે કે તે સરકારી પ્રોવિડવટ ફું ડ હોય તેમ લાગ ુ પડશે.
(૩)

યવુ નિવસિટીએ, રાજ્ય સરકારની તરે હ (પદ્ધવત) પ્રમાણે, પોતાના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને

ુ ટી, રહેમરાહે અનદ
ુ ાન (ex-gratia grant) િગેરેની જોગિાઇ
અવય કમશચારીઓના લાભાથે ગ્રેચ્યઇ
કરિી જોઇશે.
૩૨.

(૧)

યવુ નિવસિટીમાું, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલની ભલામણોના આધારે અથિા અવયથા,

કૌશલ્ય વિકાસના ઊભરતા ક્ષેત્રોમાું બોડશ શરૂ કરે તેિી સુંકથા/વિભાગો/વિદ્યાશાખાઓ/કકલ
ૂ (શાળાઓ)
રહેશે, એિી રીતે રચના કરિામાું આિેલી સુંકથા/વિભાગો/વિદ્યાશાખાઓ/કકલ
ૂ (શાળા)-એ, વિકસતા

યુવનિવસિટીના
વિભાગ/
વિદ્યાશાખા.

ુ બની લાયકાત ધરાિતી કૌશલ્ય જરૂરરયાતોને પહોંચી િળિા અને કૌશલ્ય
જતા અથશતત્ર
ું મજ
ુ િત્તાસભર કૌશલ્ય વશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપિા માટે સત્તા િાપરિી
જરૂરરયાત પરરપ ૂણશ કરિા માટે ગણ
જોઇશે.
(૨)

મહાવનયામકની ભલામણને આધારે , યવુ નિવસિટીની જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓમાું, કૌશલ્ય

વિકાસ કાઉન્વસલે યોગ્ય રીતે ઊભા કરે લા યવુ નિવસિટીના અધ્યાપન વિભાગો રહેશે. યવુ નિવસિટી, આ
વિભાગો/વિદ્યાશાખાઓ/સુંકથાઓ/કકલ
ૂ (શાળાઓ), તેના પોતાના ફું ડમાુંથી અથિા જાહેર ખાનગી
ભાગીદારી (પબ્લલક પ્રાઇિેટ પાટશ નરશીપ) (PPP)ના આધારે ઉભા કરી શકશે.
(૩)

કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલે, મહાવનયામકની ભલામણને આધારે , જુદી જુદી વિદ્યાશાખાઓને

અભ્યાસક્રમનો વિભાગ સોંપિો જોઇશે.
(૪)

વિદ્યાશાખામાું સમાવિષ્ટ્ટ કરે લા દરે ક વિભાગને, પ્રમાણપત્ર/રડતલોમા અભ્યાસ માટે એક અને

પ ૂિશકનાતક/અનકુ નાતક અભ્યાસ અને સુંશોધન માટે બીજી એમ બે અભ્યાસ-સવમવતઓ હોિી જોઈશે.
અભ્યાસ-સવમવતની રચના, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલની ભલામણને આધારે કરિી જોઇશે.
૩૩.

રાજ્ય સરકારને, આ અવધવનયમ, વિવનયમની અને તત્સમયે અમલમાું હોય તેિા બીજા કાયદા

ુ રિા) જરૂરી લાગે તેિા
હેઠળની જોગિાઇઓના પાલન માટે િખતોિખત (યવુ નિવસિટીએ અનસ
આદે શો આપિાની સત્તા રહેશે અને યવુ નિવસિટી આિા આદે શોન ુંુ પાલન કરિા બુંધાયેલી રહેશે.

આદે શો
આપિાની
રાજ્ય
સરકારની
સત્તા.
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ક્ષવતપ ૂવતિ.

૩૪.

ુ ાર, શદ્ધ
ુ બદ્ધુ દ્ધથી કરે લા અથિા
આ અવધવનયમ અથિા તે હેઠળ કરે લા કોઇ વિવનયમો અનસ

ુ , મહાવનયામક,
કરિાન ુંુ અગભપ્રેત હોય તેિા કોઇ કાયશના સુંબધ
ું માું, યવુ નિવસિટી, યવુ નિવસિટીના પ્રમખ
વનયામકો, અવધકારીમુંડળો અથિા અવધકારીઓ અથિા કમશચારીઓ અથિા અવય કોઇપણ વ્યન્ક્ત
સામે કોઇ દાિો, ફોજદારી કામ અથિા બીજી કાન ૂની કાયશિાહી થઇ શકશે નરહ અને કોઇ નકુ સાની
બદલ યવુ નિવસિટી પાસેથી કોઇ દાિો કરી શકાશે નરહ.

૩૫.

દૂ ર કરિાની

સરકાર, રાજપત્રમાું હુકમ પ્રવસદ્ધ કરીને, મશ્ુ કેલીઓ દૂ ર કરિા માટે જરૂરી જણાય તેિી, આ

સત્તા.

(૧)

આ અવધવનયમની જોગિાઇઓનો અમલ કરિામાું કોઇ મશ્ુ કેલી ઊભી થાય, તો રાજ્ય

મુશ્કે લીઓ

અવધવનયમની જોગિાઇઓ સાથે અસુંગત ન હોય તેિી જોગિાઇઓ કરી શકશે:
પરું ત ુ આ અવધવનયમના આરું ભની તારીખથી બે િષશ પ ૂરા થયા પછી, આ કલમ હેઠળ આિો
કોઇ હુકમ કરી શકાશે નરહ.
(૨)

આ કલમ હેઠળ કરિામાું આિેલો દરે ક હુકમ, તે કરિામાું આિે તે પછી બનતી ત્િરાએ,

રાજ્ય વિધાનમુંડળ સમક્ષ મ ૂકિો જોઇશે.
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ઉદ્દે શો અને કારણો
ુ ાનોને સક્ષમ બનાિિા, તેમન ુંુ ભવિષ્ટ્ય સરુ ગક્ષત બનાિિા અને
કૌશલ્ય વિકાસ એ યિ
વ્યન્ક્તના સિાાંગી વિકાસ માટે ન ુંુ એક કથાયી સાધન છે અને તેનાથી રોજગારક્ષમતા અને શ્રમ
ઉત્પાદકતામાું િધારો કરીને અને રાજ્યને િધ ુ કપધાશ ત્મક બનિામાું મદદ કરીને, માળખાકીય
કાયાપલટ અને આવથિક વિકાસમાું યોગદાન આપી શકશે.
ુ રાત રાજ્ય એેોદ્યોગગક રીતે અગ્રેસર રાજ્ય પૈકીન ુંુ છે અને તેમાું કુ શળ કમશચારીગણની
ગજ
જરૂરીયાત રહે છે . રાજ્યના ઉદ્યોગોને કુ શળ માનિબળ પ ૂરા પાડિા, કેોશલ્ય વશક્ષણ અને તાલીમ,
ઉદ્યોગસાહવસકતા વિકાસ અને સુંકગલત રીતે ટે કનોલોજી આધારરત વશક્ષણને ૨૧મી સદીના કૌશલ્યની
ઉણપને દૂ ર કરે એિી રીતે સવુ િધા પ ૂરી પાડિા અને પ્રોત્સાહન આપિા માટે વિશ્વ કક્ષાની પ્રયોગાત્મક
વશક્ષણ યવુ નિવસિટીની કથાપના કરિી અને સુંકથાવપત કરિી, એ જરૂરી તેમજ લાભદાયક છે .
ુ ાનોમાું કેોશલ્ય, પન
ુ :
“સ્કકગલિંગ ફોર ઓલ-ના હેત ુ સાથે-‘‘કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટી”, યિ
કેોશલ્ય અને અવધક કેોશલ્ય અને કેોશલ્ય વિકાસ અને તાલીમમાું સુંકથાકીય વિતરણ માળખ ુંુ પ ૂરું ુ
પાડિા અને રાજ્યની પ્રાથવમક, દ્ધદ્વતીયક અને ટશશરર (ત ૃતીય) ઉદ્યોગના ઉભરતાું વિકતારોમાું જરૂરી
ુ ાનોમાું સિાાં ગી કૌશલ્ય કતરને િધારિા જોગિાઈ કરે છે .
સુંશોધનની સવુ િધા પ ૂરી પાડિા અને યિ
આ વિધેયકથી, ઉપયક્શ ુ ત ઉદ્દે શો વસદ્ધ કરિા ધાયાં ુ છે .
કલમો અંગેની નીચેની નોંધોથી વિધેયકની મહત્િની જોગિાઈઓ સુંગક્ષતતમાું સમજાિી છે :કલમ ૧.-

આ કલમથી, અવધવનયમની ટૂુંકી સુંજ્ઞા, વ્યાપ્તત, લાગ ુ પડિા બાબત અને તેના આરું ભ
માટે જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૨.-

ુ શલદોની વ્યાખ્યા કરી છે .
આ કલમથી, વિધેયકમાું િાપરે લા અમક

કલમો ૩ થી ૬.- આ કલમોથી, “કૌશલ્યા” ધ સ્કકલ યવુ નિવસિટીની કથાપના અને સુંકથાપન,
ુ ય મથક, ઉદ્દે શો તથા તેની સત્તા અને તેના કાયો માટે જોગિાઇ કરી છે .
યવુ નિવસિટીના મખ્
ુ , રડરે ક્ટર જનરલ
કલમો ૭ થી ૧૪.- આ કલમોથી, યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ જેમ કે પ્રમખ
(મહાવનયામક), ડીન, રજજકરાર, પરીક્ષા વનયુંત્રક િગે રેની, વનમણ ૂકની બોલીઓ અને શરતો,
તેમને િાપરિાની સત્તા અને તેમને બજાિિાની ફરજો માટે જોગિાઈ કરી છે .
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કલમ ૧૫.-

આ કલમથી, યવુ નિવસિટીના કયા અવધકારીમુંડળો રહેશે તે માટે ની જોગિાઈ કરી છે .

કલમ ૧૬ થી ૧૯.- આ કલમોથી, સુંચાલક મુંડળની રચના, બોડશ (મુંડળ)ના અધ્યક્ષની સત્તા, બોડશ ના
ુ ત અને ખાલી
સભ્યોની હોદ્દાની મદ

જગાઓ, સુંચાલક મુંડળની સત્તા અને ફરજો માટે

જોગિાઈ કરી છે .
કલમ ૨૦.-

આ કલમથી, મુંડળની વિવનયમો કરિા માટે ની સત્તાની જોગિાઈ કરી છે .

કલમો ૨૧ અને ૨૨.- આ કલમોથી, એકેડેવમક કાઉન્વસલની રચના અને તેમને િાપરિાની સત્તા
અને કરિાના કાયો માટેની જોગિાઈ કરી છે .
કલમો ૨૩ અને ૨૪.- આ કલમોથી, કૌશલ્ય વિકાસ કાઉન્વસલની રચના અને તેને િાપરિાની સત્તા
અને કરિાના કાયો માટેની જોગિાઈ કરી છે .
કલમો ૨૫ અને ૨૬.-

આ કલમોથી, નાણા સવમવતની રચના અને તેને િાપરિાની સત્તા અને

બજાિિાના કાયો માટેની જોગિાઈ કરી છે .
કલમ ૨૭.- આ કલમથી, યવુ નિવસિટીના ફું ડ માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૨૮.- આ કલમથી, યવુ નિવસિટીના રહસાબો અને ઓરડટ માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૨૯.- આ કલમથી, ગલિંગ, જાવત, પુંથ, િગશ , જ્ઞાવત, જવમકથળ, ધાવમિક માવયતા અથિા રાજકીય
કે અવય મુંતવ્યને ધ્યાને લીધા વિના યવુ નિવસિટી તમામ માટે ખલ્ુ લી રહેશે તેિી જોગિાઇ
કરી છે .
કલમ ૩૦.- આ કલમથી, યવુ નિવસિટીના અધ્યાપકોની વનમણ ૂક માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૩૧.- આ કલમથી, યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને અવય કમશચારીઓના પેવશન,
પ્રોવિડવટ ફું ડ, િીમા અને અવય લાભો માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૩૨.-આ

કલમથી,

કૌશલ્ય

વિકાસના

ક્ષેત્રોના

ઊભરતા

વિકતારોમાું

સુંકથા/વિભાગો/

વિદ્યાશાખાઓ/કકલ
ૂ ો માટેની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૩૩.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, આ અવધવનયમ, વિવનયમની અને તત્સમયે અમલમાું હોય
ુ રિાના) આદે શો
તેિા બીજા કાયદા હેઠળની જોગિાઇઓના પાલન માટે (યવુ નિવસિટીએ અનસ
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આપિાની સત્તા માટેની જોગિાઇ કરી છે અને યવુ નિવસિટી આિા આદે શોન ુંુ પાલન કરિા
બુંધાયેલી રહેશે.
ુ બદ્ધુ દ્ધથી કરે લા કાયો માટે સામાવય ક્ષવતપ ૂવતિ માટે ની જોગિાઇ કરી છે .
કલમ ૩૪.- આ કલમથી, શદ્ધ
કલમ ૩૫.- આ કલમથી, રાજ્ય સરકારને, આ અવધવનયમના આરું ભની તારીખથી બે િષશની અંદર,
અવધવનયમની જોગિાઇઓના અમલ કરાિિામાું ઊભી થતી મશ્ુ કેલીઓ દૂ ર કરિા માટે ની
સત્તા મળે છે .

ગિજેશકુ માર મેરજા,

નાણાકીય યાદી

આ વિધેયકની કલમ ૨૭ની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, યવુ નિવસિટીને ફાળો અને
ુ ાન આપિાની સત્તા મળે છે , જે યવુ નિવસિટીના ફું ડમાું જમા કરિામાું આિશે. આ હેત ુ માટે
અનદ
ુ ાન તરીકે રાજ્ય અંદાજપત્ર ૨૦૨૧-૨૨-માું અનદ
ુ ાન
યવુ નિવસિટીને પ ૂરા પાડિાના પ્રારું ગભક અનદ
ુ ાન મુંજૂર કરિામાું આવ્ય ુંુ છે . આ સુંજોગોમાું, આ
માટેની માુંગણીમાું રૂવપયા એક કરોડન ુંુ િાવષિક અનદ
વિધેયકની કલમ ૨૭ અવધવનયવમત કરિામાું આિે અને અમલમાું લાિિામાું આિે, તો રાજ્યના
એકવત્રત ફું ડમાુંથી, તેટલા પ્રમાણમાું આિતશક અને અનાિતશક પ્રકારન ુંુ ખચશ થશે.

ગિજેશકુ માર મેરજા,
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી
આ વિધેયકથી નીચેની બાબતોના સુંબધ
ું માું ધારાકીય સત્તાની સોંપણી માટે જોગિાઇ કરી છે :કલમ ૧.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, રાજ્ય સરકારને, રાજપત્રમાું જાહેરનામાથી,

અવધવનયમની બીજી જોગિાઇઓ જે તારીખે અમલમાું આિશે તે તારીખ નક્કી કરિાની સત્તા
મળે છે .
કલમ ૫.-

આ કલમના ખુંડ (ન)થી, સુંચાલક મુંડળને, યવુ નિવસિટીના ઉદ્દે શોમાું વનરદિ ષ્ટ્ટ કયાશ

ુ બના ઉદ્દે શો વસિાયના ઉદ્દે શો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
મજ
કલમ ૬.-

(૧) આ કલમના ખુંડ (ઝ)થી, રાજ્ય સરકારને, વિવનયમોથી પાઠયક્રમો ઠરાિિાની

સત્તા મળે છે .
(૨)

આ કલમના પેટા-ખુંડ (ટ)થી, સુંચાલક મુંડળને, કોઇ પદિી, રડતલોમા, પ્રમાણપત્રો

અથિા બીજા શૈક્ષગણક વિવશષ્ટ્ટમાનો અથિા ઇલકાબ પાછા ખેંચિા અથિા રદ કરિા માટે ની
રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
(૩)

આ કલમના ખુંડ (ઠ)થી, સુંચાલક મુંડળને, માનદ્

પદિીઓ અથિા અવય

વિવશષ્ટ્ટમાનો એનાયત કરિાની રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
(૪)

આ કલમના ખુંડ (ર)થી, સુંચાલક મુંડળને, નક્કી કરિાના, માુંગિાના, મેળિિાના

અથિા િસ ૂલ કરિાના ફી અને બીજા ખચશ, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
(૫)

આ કલમના પેટા-ખુંડ (કચ)થી, સુંચાલક મુંડળને, જે રીતે યવુ નિવસિટી તેના

અભ્યાસક્રમોમાું વિદ્યાથીઓને પ્રિેશ આપશે તે રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
(૬)

આ કલમના પેટા-ખુંડ (કજ)થી, સુંચાલક મુંડળને, જે રીતે વશકતવિષયક પગલાું માટે ની

જોગિાઈ કરિામાું આિશે તે રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
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(૭)

આ કલમના પેટા-ખુંડ (કઝ)થી, સુંચાલક મુંડળને, પ્રાધ્યાપક (પ્રોફેસર), સહપ્રાધ્યાપક,

મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, એવડોવ્ડ પ્રાધ્યાપક, માનદ્ પ્રાધ્યાપક, સુંલગ્ન પ્રાધ્યાપક અને બીજી
કોઇ પણ અધ્યાપકીય, શૈક્ષગણક અથિા સુંશોધનને લગતી જગાઓ માટે ની લાયકાતો,
વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે ;
કલમ ૭.-

આ કલમની પેટા-કલમ (જ)થી, સુંચાલક મુંડળને, આ કલમમાું વનરદિ ષ્ટ્ટ કરે લી

વ્યન્ક્તઓ વસિાયની વ્યન્ક્તઓને, વિવનયમોથી યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ તરીકે, જાહેર
કરિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૯.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૭)થી, સુંચાલક મુંડળને, મહાવનયામક્ની સેિાની બીજી

બોલીઓ અને શરતો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૧.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સુંચાલક મુંડળને, જે રીતે અને જે બોલીઓ અને

શરતોને અધીન રહીને, બોડે રજજકરારની વનમણ ૂક કરિી જોઇશે તે રીત અને તે બોલીઓ અને
શરતો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૨.-

(૧)

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સુંચાલક મુંડળને, જે રીતે અને જે બોલીઓ

અને શરતોને અધીન રહીને, મહાવનયામકે યવુ નિવસિટીની સુંકથાઓ અથિા કેવરોના
વનયામકોની વનમણ ૂક કરિી જોઇશે તે રીત અને તે બોલીઓ અને શરતો, વિવનયમોથી
ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
(૨)

આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, સુંચાલક મુંડળને, વનયામકોએ િાપરિાની

સત્તા અને કરિાના કાયો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૩.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, સુંચાલક મુંડળને, વિદ્યાશાખાના ડીને િાપરિાની સત્તા

અને કરિાના કાયો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૧૪.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સુંચાલક મુંડળને, જે રીતે અને જે બોલીઓ અને

શરતોને અધીન રહીને, સુંચાલક મુંડળે યવુ નિવસિટીના પરીક્ષા વનયુંત્રકની વનમણ ૂક કરિી
જોઇશે તે રીત અને તે બોલીઓ અને શરતો, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .

37

કલમ ૨૪.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૩)થી, સુંચાલક મુંડળને, વિભાગો/વિદ્યાશાખાઓની ભલામણો

પર વિવિધ કૌશલ્ય અભ્યાસક્રમો માટે ના વિકવસત પાઠયક્રમો અને અભ્યાસક્રમો, વિવનયમોથી
ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
કલમ ૨૮.- (૧)

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સુંચાલક મુંડળને, યવુ નિવસિટીએ, જે નમ ૂનામાું

અને જે રીતે યોગ્ય રહસાબો અને બીજા સુંબવું ધત રે કડશ વનભાિિા જોઇશે અને આિક અને
ખચશ(ના રહસાબો) અને પાકા સરિૈયા સરહત રહસાબોન ુંુ િાવષિક પત્રક તૈયાર કરવ ુંુ જોઇશે, તે
નમ ૂનો અને રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
(૨)

આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, સુંચાલક મુંડળને, યવુ નિવસિટીએ, જે નમ ૂનામાું અને જે
રીતે તેના નાણાકીય, રહસાબી અને ઓરડટના કાયો બજાિિા માટે આંતરરક તપાસો
અને વસલક-મેળ (વનયુંત્રણ) તેમજ વનયમનની યોગ્ય પદ્ધવત અપનાિિી જોઇશે, તે
નમ ૂનો અને રીત, વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .

(૩)

આ કલમની પેટા-કલમ (૬)થી, સુંચાલક મુંડળને, યવુ નિવસિટીએ જે તારીખે અને જે
તારીખ પહેલાું દરે ક નાણાકીય િષશ માટે , બોડશ વનરદિ ષ્ટ્ટ કરે તેિી વિગતો ધરાિતો
િાવષિક અહેિાલ તૈયાર કરિો જોઇશે અને તે બોડશ ને રજૂ કરિો જોઇશે તે તારીખ,
વિવનયમોથી ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .

કલમ ૩૧.-

આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, સુંચાલક મુંડળને, યવુ નિવસિટીએ, જે રીતે અને જે

બોલીઓ અને શરતોને અધીન રહીને, બોડશ ની મુંજૂરીથી પોતાના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો
અને અવય કમશચારીઓના લાભ માટે , પોતે યોગ્ય ગણે તેિી પેવશન, પ્રોવિડવટ ફું ડ અને
િીમાની યોજનાઓ ઘડિી જોઇશે અને મુંડળો, સુંકથાઓ, ફું ડ, રકટની કથાપનામાું અને
યવુ નિવસિટીના અવધકારીઓ, અધ્યાપકો અને કમશચારીઓના લાભાથે કરે લ દકતાિેજોમાું સહાય
અને સમથશન પણ આપવ ુંુ જોઇશે તે રીત અને તે બોલીઓ અને શરતો, વિવનયમોથી
ઠરાિિાની સત્તા મળે છે .
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કલમ ૩૫.-

ુ તની અંદર આ
આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી, રાજ્ય સરકારને, બે િષશની મદ

અવધવનયમની જોગિાઈઓનો અમલ કરિામાું, કોઈ મશ્ુ કેલી ઊભી થાય તો તે દૂ ર કરિા
માટે , રાજપત્રમાું હુકમ પ્રવસદ્ધ કરિાની સત્તા મળે છે .
ઉપયક્શ ુ ત ધારાકીય સત્તાની સોંપણી આિશ્યક અને સામાવય પ્રકારની છે .

તારીખ: ૨૧મી સતટે મ્બર, ૨૦૨૧

ગિજેશકુ માર

મેરજા.
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ુ રાત વિધાનસભા સગચિાલય
ગજ

ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૪.]
[સન ર૦૨૧ન ુંુ ગજ

કૌશલ્ય, ઉદ્યોગસાહવસકતા

વિકાસ

અને

કૌશલ્ય

આધારરત વશક્ષણને સરળ બનાિિા અને પ્રોત્સાહન
ુ રાત
આપિા, ગજ

રાજ્યમાું

કૌશલ્ય

યવુ નિવસિટી

કથાપિા અને સુંકથાવપત કરિા અને તેની સાથે
ુ ગું ગક બાબતો માટે ન ુંુ
સુંકળાયેલી અથિા તેને આનષ
વિધેયક.

[શ્રી ગિજેશકુ માર મેરજા,
શ્રમ અને રોજગાર મુંત્રીશ્રી.]

(સન ર૦૨૧ના સતટે મ્બર મરહનાની ૨૨મી તારીખે
ુ રાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાશ મજ
ુ બ)
ગજ

ડી. એમ. પટેલ,
સગચિ,
ુ રાત વિધાનસભા.
ગજ
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