આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ,
સ�ચવાલય, ગાંધીનગર, તાર�ખ: ૧૦મી નવેમ્બર, ૨૦૨૦.
GUJARAT ORDINANCE NO. 12 OF 2020.
AN ORDINANCE
to repeal the existing the Gujarat Ayurved University Act, 1965 and to re-enact the same
in the new dynamic format by doing away certain processes that consume more time and
include therein a new system of governance of Ayurved University and colleges.

ુ રાત વટ�ુકમ ક્રમાંક: ૧૨.
સન ર૦ર૦નો �જ
ુ રાત આ�વ
ુ �દ �િુ નવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૧૯૬૫ ને રદ કરવા અને વ� ુ સમય લેતી હોય
�જ
ુ �દ �િુ નવિસ�ટ� અને કોલેજોના
તેવી ક�ટલીક પ્રક્ર�યાઓ �ૂ ર કર�ને અને તેમાં આ�વ
ુ :
વહ�વટ�માં નવી પદ્ધિતનો સમાવેશ કર�ને નવા ગિતશીલ માળખામાં તેને �ન
અિધિનયિમત કરવા બાબત વટ�ુકમ.
�ુજરાત રા�યની િવધાનસભા�ુ ં સત્ર ચા�ુ નથી;
અને �ુજરાતના રા�યપાલને એવી ખાતર� થઈ છે ક� િવદ્યમાન �ુજરાત આ�ુવ�દ
�ુિનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૧૯૬૫ ને રદ કરવા માટ� અને વટ�ુકમ પ્રિસદ્ધ નવો કાયદો
�ુન:અિધિનયિમત કરવા માટ� તાત્કા�લક પગ�ું લેવા�ુ ં તેમના માટ� જ�ર� બનાવે તેવા
સંજોગો પ્રવત� છે ;
તેથી, હવે, ભારતના સંિવધાનના અ�ુચ્છે દ ૨૧૩ના ખંડ (૧)થી તેમને મળે લી સ�ાની
�એ, �ુજરાતના રા�યપાલ, આથી, નીચેનો વટ�ુકમ કર�ને પ્રિસદ્ધ કર� છે :-
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પ્રકરણ ૧
પ્રારં �ભક
૧.

�ૂં ક� સંજ્ઞા અને આરં ભ.- (૧)

ુ રાત આ�વ
ુ �દ �િુ નવિસ�ટ� વટ�ુકમ,
આ વટ�ુકમ �જ

૨૦૨૦ કહ�વાશે.
(૨)

તે તરત જ અમલમાં આવશે.

૨.

વ્યાખ્યા.- આ વટ�ુકમ, સંદભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય તો,(૧) “સંલગ્ન (જોડાણ ધરાવતી) કોલેજ અથવા સંસ્થા” એટલે �ુિનવિસ�ટ�એ �ને
સંલગ્નતા આપી હોય તેવી આ�ુવ�દ અને તેને સંલગ્ન િવષયો�ું િશક્ષણ આપતી
કોલેજ અથવા સંસ્થા;
(૨) “માન્ય કર� લી સંસ્થા” એટલે �ુિનવિસ�ટ�એ માન્ય કર� લી હો�સ્પટલ, આરોગ્ય ક�ન્દ્ર
અથવા બી� કોઇ સંસ્થા, �માં કોઇ વ્ય�ક્ત �ુિનવિસ�ટ�ની પદવી, �ડપ્લોમા અથવા
પ્રમાણપત્ર અથવા બી� કોઇ શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન અપાવે તેવા અભ્યાસક્રમમાં
આવશ્યક, જો કંઇ હોય, તો તેવી તાલીમ લઇ શક�;
(૩) “આ�ુવ��દક સંસ્થા” એટલે આ�ુવ��દક �ચ�કત્સા પદ્ધિતમાં પ્રિશક્ષણ, અધ્યાપન અને
તાલીમ આપતી શૈક્ષ�ણક સંસ્થા;
(૪) “આ�ુવ��દક �ચ�કત્સા પદ્ધિત” એટલે આ�ુવ�દના � ૂળ� ૂત િસદ્ધાંતો સાથે �ુસગ
ં ત અને
�ુિનવિસ�ટ� વખતોવખત ઠરાવે તેવા અદ્યતન િવકાસો સ�હતની હોય અથવા ન હોય
તેવી િનસગ�પચાર પદ્ધિત સ�હતની અષ્ટાંગ આ�ુવ��દક �ચ�કત્સા પદ્ધિત;
(૫) અિધકાર�મંડળો” એટલે આ વટ�ુકમથી અથવા તે હ�ઠળ િન�દ� ષ્ટ કર� લા �ુિનવિસ�ટ�ના
અિધકાર�મંડળો;
(૬) “નેશનલ સ્ટ�ચ્� ૂટ�ર કાઉ�ન્સલ”

એટલે આ�ુવ�દ અને તેને સંલગ્ન િવષયોના

િશક્ષણના ક્ષેત્રમાં ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા રચવામાં આવેલ સંબિં ધત કાઉ�ન્સલ;
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(૭) “અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલ”

એટલે �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા

િનભાવવામાં આવતી કોઇ અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન સંસ્થા અથવા
િવભાગ;
(૮)

“ સરકાર” એટલે �ુજરાત સરકાર;

(૯)

“અિધકાર�” એટલે વટ�ુકમથી અથવા તે હ�ઠળ િન�દ� ષ્ટ કર� લા �ુિનવિસ�ટ�ના
અિધકાર�ઓ;

(૧૦)

“ એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ” એટલે �ુિનવિસ�ટ�ની એક�ડિ� મક કાઉ�ન્સલ;

(૧૧)

“સંચાલક મંડળ” એટલે �ુિનવિસ�ટ��ુ ં સંચાલક મંડળ;

(૧૨)

“નાણા સિમિત” એટલે �ુિનવિસ�ટ�ની નાણા સિમિત;

(૧૩)

“સહયોગ” એટલે �ુિનવિસ�ટ�ની બી� �ુિનવિસ�ટ�ઓ, (સ્થાિનક, રાષ્ટ્ર�ય અથવા
�તરરાષ્ટ્ર�ય સ�હતની) શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓ, સંશોધન સંસ્થાઓ અથવા સંગઠન
સાથેની સહયોગી પ્ર� ૃિ�ઓ;

(૧૪)

“�ુલાિધપિત” અને “�ુલપિત” એટલે અ�ુક્રમે �ુિનવિસ�ટ�ના �ુલાિધપિત અને
�ુલપિત;

(૧૫)

“અધ્યક્ષ” એટલે સંચાલક મંડળના અધ્યક્ષ;

(૧૬)

“િનયામક” એટલે અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન ભવનના િનયામક;

(૧૭)

‘‘�ુિનવિસ�ટ� કોલેજ'' એટલે આ વટ�ુકમ હ�ઠળ �ુિનવિસ�ટ� �ની સ્થાપના કર� શક�
અથવા �ને િનભાવી શક� અથવા �ુિનવિસ�ટ�ને તબદ�લ કરાયેલ અને તેના દ્વારા
િનભાવવામાં આવતી કોલેજ;

(૧૮) ‘‘�ુિનવિસ�ટ�'' એટલે આ વટ�ુકમ હ�ઠળ સ્થપાયેલી અને સંસ્થાિપત થયેલી
�ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ�;
(૧૯) ‘‘ઠરાવે�'ું ' એટલે િવિનયમથી ઠરાવે�;ું
(૨૦) ‘‘ર�જસ્ટ્રાર'' એટલે �ુિનવિસ�ટ�ના ર�જસ્ટ્રાર;
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(૨૧) ‘‘કોલેજ'' એટલે પદવી અને/ અથવા �ડપ્લોમા અને / અથવા પ્રમાણપત્ર
માટ�ના અભ્યાસક્રમો પૈક�ના કોઇ અભ્યાસક્રમ�ુ ં અધ્યાપન કરતી કોલેજ
અથવા સંસ્થા ;
(૨૨) ‘‘િવિનયમો'' એટલે �ુિનવિસ�ટ�ના િવિનયમો;
(૨૩) “અધ્યાપક” એટલે મં�ૂર કર� લા � ૂણર્કાલીન સહાયક પ્રાધ્યાપક/ લેક્ચરર
(વ્યાખ્યાતા), સહ-પ્રાધ્યાપક/ ર�ડસર્ અથવા પ્રાધ્યાપક અને �ુિનવિસ�ટ�ની
સંલગ્ન કોલેજો, સંસ્થા અથવા મં�ૂર કર� લી સંસ્થામાં � ૂણર્કાલીન ધોરણે
અધ્યાપન કરાવતી અથવા પ્રિશક્ષણ આપતી અથવા સંશોધન કરતી બી�
વ્ય�ક્તઓ;
(૨૪)

“સંચા�લત કોલેજ અથવા ભવન અથવા સંસ્થા” એટલે �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા
િનભાવવામાં આવતી અને સંચા�લત કોલેજ, ભવન અથવા સંસ્થા;

(૨૫)

“�ુિનવિસ�ટ�ના અધ્યાપક” એટલે �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા નીમાયેલા અધ્યાપક;

(૨૬)

“અ�ુસ્નાતક િવભાગ” એટલે ઉચ્ચ સ્તર�ુ ં સંશોધન અથવા અ�ુસ્નાતક�ુ ં
પ્રિશક્ષણ અથવા સંશોધન માટ�� ુ ં માગર્દશર્ન આપતો િવશેિષત અભ્યાસ માટ�નો
�ુિનવિસ�ટ� દ્વારા તે તર�ક� માન્ય કરાયેલો િવભાગ;

(૨૭)

“અ�ુસ્નાતક ક�ન્દ્ર” એટલે ઠરાવવામાં આવે તેવી ર�તે અ�ુસ્નાતક�ુ ં િશક્ષણ
આપ� ું �ુિનવિસ�ટ�એ અ�ુસ્નાતક ક�ન્દ્ર તર�ક� માન્ય કર� � ું સંલગ્ન કોલેજોમાં
આવે� ું ક�ન્દ્ર;

(૨૮) “�ુિનવિસ�ટ�નો િવદ્યાથ�” એટલે પદવી, �ડપ્લોમા, પ્રમાણપત્ર અથવા બી�
શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન માટ� અભ્યાસ કરવા �ુિનવિસ�ટ�માં નામન�ધણી કરાવેલી
હોય તેવી વ્ય�ક્ત;
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(૨૯)

“અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન ભવન” એટલે �માં િવિનયમો હ�ઠળ ન��
કયાર્ પ્રમાણેના અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કરવામાં આવતા હોય તે� ુ ં
ભવન;
પ્રકરણ ૨
�િુ નવિસ�ટ�

૩.

�િુ નવિસ�ટ�ની સ્થાપના અને સંસ્થાપન.- (૧) ‘‘�ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ�'' એ

નામની એક �ુિનવિસ�ટ� સ્થપાશે.
(૨)

�ુિનવિસ�ટ�ના �ુલાિધપિત, �ુલપિત, સંચાલક મંડળના સભ્યો, એક�ડ�િમક

કાઉ�ન્સલ, અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલ, િનયામકો અને હવે પછ� તેના એવા
અિધકાર�ઓ અથવા સભ્યો બને તેવી બી� તમામ વ્ય�ક્તઓથી, તેઓ પોતાનો એવો હોદ્દો
અથવા સભ્યપદ ધારણ કરવા�ું ચા�ુ રાખે ત્યાં �ુધી, ‘‘�ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ�'' એ
નામ�ું સંસ્થાિપત મંડળ આથી રચવામાં આવે છે .
(૩)

�ુિનવિસ�ટ�, એક જોડાણ કરતી અને અધ્યાપન �ુિનવિસ�ટ� તર�ક� કાયર્ કરશે અને તે,

તેમાં પ્રવેશ મેળવેલા િવદ્યાથ�ઓને પદવીઓ એનાયત કરતા અથવા �ડપ્લોમા પ્રમાણપત્ર
આપતા અભ્યાસક્રમો માટ� કોઇપણ કોલેજ અથવા સંસ્થા-�ુ ં જોડાણ કરશે.
(૪)

�ુિનવિસ�ટ�ને, આ વટ�ુકમની જોગવાઇઓને અધીન રહ�ને, કરાર કરવાની, િમલકત

સંપાદન કર�ને ધરાવવાની સ�ા સ�હત શા�ત ઉ�રાિધકાર અને સામાન્ય સીલ રહ�શે અને
સદર�ુ નામથી, તે દાવો માંડ� શકશે અને તેના પર દાવો માંડ� શકશે.
૪.

ુ ય મથક.�િુ નવિસ�ટ�� ંુ �ખ્

�ુિનવિસ�ટ��ુ ં �ુખ્ય મથક, રાજય સરકાર, રાજપત્રમાં

�હ�રનામાથી િન�દ� ષ્ટ કર� તેવા સ્થળે રહ�શે.
૫.

�િુ નવિસ�ટ�ના ઉદ્દે શો.- આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયો-ના ક્ષેત્રમાં અને આ�ુવ�દ અને

સંલગ્ન િવષયો-ના કાયર્ક્ષેત્ર અને આ�ુવ�દને લગતા આવા અન્ય કાયર્ક્ષેત્ર-ના સંબધ
ં માં
અધ્યાપન, સંશોધન, િવસ્તરણ-થી જ્ઞાન અને સમજણ-નો પ્રચારપ્રસાર કરવો, િવકસાવવા
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અને �ળવી રાખવા તે �ુિનવિસ�ટ�ના ઉદ્દે શો રહ�શે. �ુિનવિસ�ટ�નો �ુખ્ય ઉદ્દે શ, ખાસ કર�ને
આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવશેષ િવષયો-માં �ુણોત્કષર્ ક�ન્દ્રો અને સંસ્થાઓ ઊભી કરવી તે રહ�શે
અને તેના અન્ય ઉદ્દે શો નીચે પ્રમાણે રહ�શે:
(૧)

આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષય-ના ક્ષેત્રમાં કળા િશક્ષણ, તાલીમ, � ૂચના આપવા અને
સંશોધન કરવા માટ� યોગદાન આપતા રા�ય માટ� �ુણોત્કષર્ ક�ન્દ્રો અને સંસ્થાઓ
ઊભી કરવી;

(૨)

િવિવધ સ્તર� જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને યોગ્યતા િવકસાવવા માટ� ની ક્ષમતાઓ ઊભી કરવી;

(૩)

આ�ુવ�દને લગતા ક્ષેત્રોમાં િશક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધન માટ� ના વૈિ�ક ધોરણના
�તરમાળખાને અદ્યતન બનાવવા માટ� ની ક્ષમતાઓ ઊભી કરવી;

(૪)

આ�ુવ�દ િશક્ષણ માટ� ઉચ્ચ ધોરણો સ્થાપવા માટ� , શૈક્ષ�ણક િસ�દ્ધના િવિવધ સ્તર�
િશક્ષણ અને તાલીમ-ની પદ્ધિતઓ િવકસાવવી;

(૫)

આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયો-ના ક્ષેત્રમાં જ્ઞાનના વ્યવસ્થાપન માટ� ના અગ્રેસર
સંશોધન ક�ન્દ્ર તર�ક� કાયર્ કર�ુ;ં

(૬)

આ�ુવ�દના ક્ષેત્રમાં રાષ્ટ્ર�ય અને વૈિ�ક ભાગીદાર� માટ� �તર-સંબધ
ં � ૂરો પાડવો;

(૭)

સામા�જક અને રાષ્ટ્ર�ય અને વૈિ�ક સ્તરની જ��રયાતોને �ુસગ
ં ત �ુિનવિસ�ટ�માં
િશક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધન કરવા માટ� સંબિં ધત ઉદ્યોગ સાથે ઘિનષ્ટ જોડાણો
સ્થાપવા;

(૮)

િવશેિષત અભ્યાસ શ� કરવા માટ� સંલગ્ન (જોડાયેલી) કોલેજો અને સંસ્થાઓ-ને સ�ા
મળે તેવી જોગવાઇઓ કરવી;

(૯)

સંશોધન અથવા િવશેિષત અભ્યાસક્રમો-ની કોલેજો, િવભાગો, સંસ્થાઓ અને ક�ન્દ્રો
સ્થાપવા, િનભાવવા અથવા કરારથી હસ્તગત કરવા અને તેનો વહ�વટ કરવો.

૬.

�લ�ગ, ધમર્, વગર્ , પંથ અથવા મંતવ્યના ભેદ િવના �િુ નવિસ�ટ� બધાને માટ� �લ્ુ લી

રહ�શે.- (૧)

કોઇપણ વ્ય�કતને �લ�ગ, �િત, પંથ, જ્ઞાિત, વગર્, જન્મસ્થળ, ધાિમ�ક માન્યતા

અથવા રાજક�ય ક� અન્ય મંતવ્ય પૈક�ના કોઇ એકમાત્ર કારણે જ �ુિનવિસ�ટ�ના કોઇ હોદ્દાથી
અથવા તેના કોઇ અિધકાર�મંડળો અથવા મંડળો, સિમિતઓના સભ્યપદ-થી અથવા કોઇ
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પદવી, �ડપ્લોમા, પ્રમાણપત્ર અથવા બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનથી અથવા કોઇ
અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશથી વં�ચત રાખી શકાશે ન�હ.
(ર)

કોઇ વ્ય�કતને, �ુિનવિસ�ટ�માં અધ્યાપક અથવા િવદ્યાથ� તર�ક� દાખલ થવાનો અથવા

કોઇ હોદ્દો અથવા જગા ધરાવવાનો અથવા કોઇ પદવી, �ડપ્લોમા અથવા બી� શૈક્ષ�ણક
િવિશષ્ટમાન માટ� લાયકાત મેળવવાનો અથવા �ુિનવિસ�ટ�નો કોઇ િવશેષાિધકાર ભોગવવાનો
ક� વાપરવાનો અથવા તેનો કોઇ લાભ મેળવવાનો તેમને હક મળ� શક� તે માટ� , �ુિનવિસ�ટ�
�લ�ગ, �િત, પંથ, જ્ઞાિત, વગર્, જન્મસ્થળ, ધાિમ�ક માન્યતા અથવા વ્યવસાય અથવા રાજક�ય
ક� અન્ય મંતવ્ય �ગેની કોઇ કસોટ� રાખે, તો તે તેના (�ુિનવિસ�ટ�) માટ� કાયદ� સર ગણાશે
ન�હ.
(૩)

�ુિનવિસ�ટ�એ, સંલગ્ન (જોડાણ ધરાવતી) કોલેજો, �ુિનવિસ�ટ�ના િવભાગો અથવા

સંચા�લત કોલેજો અથવા સંસ્થાઓ-માં, અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત આ�દ�િત, અન્ય
પછાત વગ� અથવા િનમ� ૂકો, િવદ્યાથ�ઓના પ્રવેશ-િવગેર� માટ� ની અન્ય અનામત-ના
સંબધ
ં માં વખતોવખત બહાર પાડ�લી સરકાર� નીિત, �ક
ુ મો અને આદ� શો અપનાવવા જોઇશે.
(૪)

રા�ય સરકારની � ૂવર્-મં�ૂર� િવના, �ુિનવિસ�ટ�એ,
(ક)

અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અથવા બી� કમર્ચાર�ઓ-ની નવી કોઇપણ જગ્યા
ઊભી કરવી જોઇશે ન�હ;

(ખ)

તેના અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અને બી� કમર્ચાર�ઓ-ના પગાર, ભથ્થાં,
િન� ૃિ� પછ�ના લાભો અને અન્ય કોઇ લાભ-માં ફ�રફાર કરવો જોઇશે ન�હ;

(ગ)

તે સરકાર, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રાન્ટ્સ કિમશન અથવા અન્ય કોઇ વૈધાિનક આયોગ
અથવા મંડળો પાસેથી મેળવ્યા હોય તે િસવાય કોઇપણ હ�� ુ માટ� મેળવેલા
કોઇપણ િનધાર્ �રત ફંડ બદલવા જોઇશે ન�હ;

(ઘ)

સરકાર માટ� વધારાની પ્રત્યક્ષ અથવા પરોક્ષ નાણાક�ય જવાબદાર�માં
પ�રણમતો સંલગ્ન કોલેજો અથવા સંસ્થાઓ-ને લગતો કોઇ િનણર્ય લેવો
જોઇશે ન�હ:

પરં � ુ �ુિનવિસ�ટ�ને, સરકાર અથવા શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો અથવા પ્રો�ક્ટ્સ પાસેથી કોઇ
ભાગ અથવા ફાળો ન મળે લ હોય ત્યાર� , પોતાની સહાયના આધાર� િવિવધ �ોતોમાંથી
મેળવેલ ફંડમાંથી ખચર્ કરવાની સ�ા રહ�શે.
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૭.

�િુ નવિસ�ટ�ની સ�ા અને તેના કાય�.- આ વટ�ુકમની જોગવાઇઓને અધીન રહ�ને,

�ુિનવિસ�ટ� નીચેની સ�ા વાપરશે અને નીચેના કાય� કરશે:(૧)

�ુિનવિસ�ટ�નો વહ�વટ અને સંચાલન કર�ુ ં અને �ુિનવિસ�ટ�ના ઉદ્દે શો આગળ
ધપાવવા માટ� સંશોધન, િશક્ષણ અને પ્રિશક્ષણ માટ� જ�ર� હોય તે પ્રમાણેની
કોલેજો, સંસ્થાઓ અને ક�ન્દ્રો સ્થાપવા;

(૨)

આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયો-ને સંબિં ધત �ણકાર� અને િશક્ષણ-ની
શાખાઓમાં પ્રિશક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધન માટ� જોગવાઇ કરવી;

(૩)

આવા િશક્ષણ, તાલીમ, અને સંશોધન-ના �તરરાષ્ટ્ર�ય ધોરણો િસદ્ધ કરવાના
ુ ી, નવી પદ્ધિતઓ અને ટ�કનોલો�સ (તકિનક�ઓ)-માં નવતર પ્રયોગો
હ��થ
િવકસાવવા;

(૪)

અભ્યાસક્રમો અને પાઠયક્રમો ઠરાવવા અને િશક્ષણપ્રથા અને િશક્ષણ
આપવાની પદ્ધિતઓમાં પ�રવતર્નશીલતા માટ� જોગવાઇ કરવી;

(૫)

પર�ક્ષાઓ યોજવી અને પદવીઓ, �ડપ્લોમા એનાયત કરવાની અથવા
�ુિનવિસ�ટ� ન�� કર� તેવી શરતોને અધીન રહ�ને, પ્રમાણપત્રો આપવાની
અને વ્ય�કતઓને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો અથવા ઇલકાબો એનાયત
કરવાની અને આવી કોઇ પદવીઓ, �ડપ્લોમા, પ્રમાણપત્રો અથવા બી�
શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો અથવા ઇલકાબો ઠરાવવામાં આવે તે ર�તે પાછા ખ�ચવા
અથવા રદ કરવા;

(૬)

ઠરાવવામાં આવે તેવી ર�તે માનદ પદવી અથવા બી� િવિશષ્ટમાનો
એનાયત કરવા;

(૭)

પોતાના ઉદ્દે શો આગળ ધપાવવા માટ� �ુિનવિસ�ટ�ના અ�ભપ્રાય �ુજબ જ�ર�
હોય તેવા, સંશોધન અને પ્રિશક્ષણ માટ� ના િવિશષ્ટ ક�ન્દ્રો, િવશેિષત અભ્યાસ
ક�ન્દ્રો સ્થાપવા;

(૮)

સંશોધન અને બી� કામગીર�ના આયોજન, �ુનિન�માર્ ણ અને પ્રકાશન માટ� ની
જોગવાઇ કરવી તથા પ્રદશર્નો, વકર્ શોપ્સ, સેિમનાસર્, પ�રષદો-િવગેર� યોજવા;
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(૯)

આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયો અને તેના વ્યવસ્થાપનના તમામ પાસામાં
સંશોધન �ુરસ્�ૃત કરવા અને સંશોધન હાથ ધરવા;

(૧૦) આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયોની સંસ્થા માટ� વ્યવસ્થાપન િવકાસ કાયર્ક્રમોની
દરખાસ્ત કરવી:
(૧૧) પોતાની �વી અથવા સમાન પ્રકારના ઉદ્દે શોવાળ� કોઇ શૈક્ષ�ણક સંસ્થાનો
સહયોગ અથવા જોડાણ કર�ુ,ં સલાહ આપવી, સંચાલન કર�ુ,ં િનયંત્રણ રાખ�ુ ં
તેનો િવકાસ કરવો અથવા િનભાવવો;
(૧૨) �ુિનવિસ�ટ�ના હોય તેવા જ સં� ૂણર્તઃ અથવા �શતઃ કાય� અથવા પ્ર� ૃિ�ઓ
ધરાવતી િવ�ના કોઇપણ ભાગમાંની શૈક્ષ�ણક, સંશોધન અથવા બી�
સંસ્થાઓ સાથે, અધ્યાપકો, વૈજ્ઞાિનકો, સંશોધકો, િવદ્યાથ�ઓ અને િવદ્ધાનોના
આદાનપ્રદાનથી તથા સામાન્ય ર�તે તેના સમાન ઉદ્દે શોને સહાય� ૂત થાય
તેવી ર�તે સંપક� િવકસાવવા અને િનભાવવા;
(૧૩) �ુિનવિસ�ટ�ના ખચર્� ું િનયમન કર�ુ,ં �ુિનવિસ�ટ�ના નાણાનો વહ�વટ કરવો
તથા તેના �હસાબો �ળવવા;
(૧૪) �ુિનવિસ�ટ�ના હ�� ુઓ માટ� અને ઉદ્દે શોની સાથે �ુસગ
ં ત રહ�ને, અ�ુદાન, ફાળો,
દાન, આિથ�ક સહાય અને બ�ક્ષસ મેળવવાની તથા કોઇપણ અ�ુદાન અથવા
ફંડ મેળવવા માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર, રાજય સરકાર, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રાન્�્ સ કિમશન
અથવા ક�ન્દ્ર અથવા રા�ય કક્ષાએ કોઈ રાષ્ટ્ર�ય વૈધાિનક કાઉ�ન્સલ (પર�ષદ)
અથવા મંડળો સાથે ક�ન્દ્ર અથવા રા�ય સ્તર� કોઇ કરાર કરવા;
ુ અને ઉદ્દે શો માટ� રાષ્ટ્ર�ય અથવા �તરરાષ્ટ્ર�ય સંસ્થાઓ
(૧૫) �ુિનવિસ�ટ�ના હ��ઓ
બી� કોઇપણ સ્ત્રોતો તરફથી બ�ક્ષસ, દાન, સખાવત અથવા વિસયત તર�ક�
અને જગમ
ં
તથા સ્થાવર િમલકતની તબદ�લીથી ફંડ મેળવવા;
(૧૬) િવદ્યાથ�ઓના િનવાસ માટ� તથા �ુિનવિસ�ટ�ના અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અને
કમર્ચાર�ઓ માટ� આવાસ સ્થાપવા, િનભાવવા અને તે� ુ ં સંચાલન કર�ુ;ં
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(૧૭) �ુિનવિસ�ટ�ના િવદ્યાથ�ઓના િનવાસની દ� ખર� ખ કરવી અને તે� ુ ં િનયંત્રણ કર�ુ ં
તથા તેમની િશસ્ત�ુ ં િનયમન કર�ુ ં અને તેમના આરોગ્ય અને સામાન્ય
કલ્યાણ તથા સાંસ્�ૃિતક પ્ર� ૃિ�ઓને ઉ�ેજન આપવા માટ� ગોઠવણ કરવી;
(૧૮) ઠરાવવામાં આવે તેટલી ફ� અને તેવા બી� ખચર્ ન�� કરવા, માગવા અને
લેવા અથવા વ� ૂલ કરવા;
(૧૯) અધ્યેતા� ૃિ�, િશષ્ય� ૃિ�, ઈનામો, ચંદ્રકો અને બી� પા�રતોિષકો શ� કરવા
અને એનાયત કરવા;
ૂ હોય તેવી કોઇ જમીન અથવા
(૨૦) �ુિનવિસ�ટ�ના હ�� ુ માટ� જ�ર� અથવા અ�ુ�ળ
ઈમારત અથવા બાંધકામ, �ુિનવિસ�ટ� યોગ્ય ગણે તેવી બોલીઓ અને
શરતોએ ખર�દવા અથવા પટ� લેવા અથવા બ�ક્ષસ તર�ક� સ્વીકારવા અથવા
અન્યથા એવી જમીન અને કોઈ ઈમારત અથવા બાંધકામ બાંધવા, તેમાં
ફ�રફાર કરવા અને િનભાવ કરવા;
(૨૧) �ુિનવિસ�ટ� પોતે યોગ્ય ગણે તેવી અને પોતાના �હત, પ્ર� ૃિ�ઓ અને ઉદ્દે શોને
�ુસગ
ં ત હોય તેવી બોલીઓએ, રાજય સરકારની � ૂવર્-મં�ૂર� લઇને, પોતાની
તમામ સ્થાવર ક� જગમ
ં
િમલકતો ક� તેના ભાગ�ુ ં વેચાણ કર�ુ,ં િવિનમય
કરવો, તે પટ� આપવી અથવા અન્યથા તેનો િનકાલ કરવો;
(૨૨) સરકાર� વચન�ચઠ્ઠીઓ, િવિનમયપત્રો, ચેક અથવા બી� વટાઉખત કાઢવા
અને સ્વીકારવા, બનાવવા અને શેરો કરવા, વટાવવા અને તેને પરક્રામ્ય
કરવા;
(૨૩) �મીનખત, ગીરોખત, વચનચીઠ્ઠી પર અથવા �ુિનવિસ�ટ�ની તમામ અથવા
કોઈપણ િમલકત અને અસ્કયામત પર નાખેલી જવાબદાર�ઓ અથવા
�મીનગીર�ઓ અથવા કોઇ �મીનગીર� આધા�રત અથવા કોઇ �મીનગીર�
વગર અને પોતે યોગ્ય ગણે તેવી બોલીઓ અને શરતોએ રાજય સરકારની
� ૂવર્-મં�ૂર� લઇને, નાણા ઊભા કરવાની અને ઉછ�ના લેવાની તથા નાણા
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ઊભા કરવાને, ભરપાઇ કરવાને અને ઉછ�ના લીધેલા કોઇ નાણા ભરપાઇ
કરવાને આ�ુષ�ં ગક તમામ ખચર્ �ુિનવિસ�ટ�ના ફંડમાંથી � ૂકવવા;
(૨૪) �ુિનવિસ�ટ�ના �હતમાં પોતે યોગ્ય ગણે તે ર�તે તેવી �મીનગીર�ઓમાં અથવા
�મીનગીર� પર �ુિનવિસ�ટ�ના ફંડ�ુ ં રોકાણ કર�ુ ં અને કોઇ રોકાણની
વખતોવખત ફ�રબદલી કરવી;
(૨૫) તબદ�લી, ગીરો, પટા, પરવાના, સમ�ૂતીને લગતા દસ્તાવેજો અને
�ુિનવિસ�ટ�ની મા�લક�ની અથવા �ુિનવિસ�ટ�ના હ�� ુ માટ� �ુિનવિસ�ટ�ની
સરકાર� �મીનગીર�ઓ સ�હત અથવા સંપાદન કરવાની હોય તેવી સ્થાવર
અથવા જગમ
ં
િમલકત સંબધ
ં ી, બી� દસ્તાવેજ રાજય સરકારની � ૂવર્-મં�ૂર�
લઇને કરવા;
(૨૬) �ુિનવિસ�ટ�એ આપેલા અભ્યાસક્રમો માટ� િવદ્યાથ�ઓને ઠરાવેલી ર�તે પ્રવેશ
આપવો;
(૨૭) રા�ય સરકારની � ૂવર્-મં�ૂર� લઈને શૈક્ષ�ણક, ટ� કિનકલ, વહ�વટ�, કાર�ુની
અને બી� જગાઓ ઊભી કરવી અને તેની પર િનમ� ૂક કરવી;
(૨૮) �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓમાં િશસ્ત�ુ ં િનયમન કર�ુ ં અને
તે� ુ ં પાલન કરાવ�ું તથા ઠરાવવામાં આવે તેવા િશસ્તિવષયક પગલા માટ� ની
જોગવાઈ કરવી;
(૨૯) પ્રોફ�સરશીપ, એસોિશએટ પ્રોફ�સરશીપ/ ર�ડરશીપ, આિસસ્ટન્ટ પ્રોફ�સરશીપ/
લેકચરરશીપ,

અવૈતિનક

પ્રોફ�સરશીપ,

માન�્

પ્રોફ�સરશીપ,

સંલગ્ન

પ્રોફ�સરશીપ અને બી� કોઇ અધ્યાપક�ય, શૈક્ષ�ણક અથવા સંશોધનને લગતી
જગાઓ શ� કરવી અને આવી જગા પર િનમ� ૂક કરવાની વ્ય�ક્તઓ માટ� ની
લાયકાતો ઠરાવવી;
(૩૦) ઉચ્ચ િશક્ષણ, સંશોધન, અથવા િવશેિષત અભ્યાસના હ�� ુ માટ� સંલગ્ન કોલેજ
અથવા સંસ્થા િસવાયની સંસ્થાઓને માન્ય સંસ્થા તર�ક� માન્યતા આપવી;
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(૩૧) પદવીઓ, �ડપ્લોમા, પ્રમાણપત્ર અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન એનાયત
કરતાં પહ�લા, અભ્યાસક્રમના અધ્યયન માટ� જ�ર� પ્રત્યક્ષ તાલીમ માટ�
હો�સ્પટલ, આરોગ્ય ક�ન્દ્ર અથવા આવી અન્ય સંસ્થાઓને મં�ૂર� આપવી;
(૩૨)

સંલગ્ન કોલેજો, સંસ્થાઓ, મં�ૂર કર� લ અથવા માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થાઓ
સંસ્થાઓના વ્યવસ્થાપન માટ� આચાર સં�હતા ઠરાવવી,

(૩૩) �ુિનવિસ�ટ�ના કોઈપણ અિધકાર� અથવા અિધકાર�મંડળને તમામ અથવા
પોતાની કોઈ (િવિનયમો કરવાની સ�ા િસવાયની) સ�ા સ�પી શકશે: અને
(૩૪) �ુિનવિસ�ટ�ના તમામ અથવા તે પૈક�ના કોઇપણ ઉદ્દે શો િસદ્ધ કરવા માટ�
અથવા ઉદ્દે શોના વ્યાપ માટ� જ�ર�, સહાયક અથવા તેને આ�ુષ�ં ગક ગણાય
તેવા બી� કાય� અને �ૃત્યો કરવા.
(૩૫) �ુિનવિસ�ટ�ના ઉદ્દે શો બદલ્યા િવના, આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન િવષયો અને
સંસોધન, પરામશર્ આધા�રત પ્રો�ક્ટમાં અને ફ� વ� ૂલ કર�ને સ્રોત ઉભા કરવા
બહારની એજન્સીઓ માટ� તાલીમ કાયર્ક્રમો માટ� િવકાસ કાયર્ક્રમો હાથ ધરવા.
(૩૬) પ્રવેશ તાલીમ કાયર્ક્રમો, સંસ્કરણ કાયર્ક્રમો, ઓપ-અભ્યાસક્રમો વગેર�� ુ ં
આયોજન કરવા માટ� વ્યવસ્થાનો િવકાસ કર�ને, �ુિનવિસ�ટ�ના શૈક્ષ�ણક અને
�બન-િશક્ષ�ણક કમર્ચાર�ઓના ક�ોશલ્ય અને જ્ઞાનને અદ્યતન બનાવ�ુ.ં
(૩૭) પ્રવેશ તાલીમ કાયર્ક્રમો, સંસ્કરણ કાયર્ક્રમો, ઓપઅભ્યાસક્રમો વગેર�ની
ગોઠવણ

કરવા

માટ� ની

પદ્ધિત

િવકસાવીને

�ુિનવિસ�ટ�ની

કોલેજના

અધ્યાપક�ય અને �બનઅધ્યાપક�ય સ્ટાફ�ુ ં કૌશલ્ય અને જ્ઞાન ઊ�ુ ં લાવ�ુ.ં
૮.

�િુ નવિસ�ટ�ની હ�મ
ૂ ત.(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ની હ�ૂમત સમગ્ર �ુજરાત રા�યને લા�ુ પડશે.
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(૨)

આ�ુવ�દની િવ�ભ� શાખાઓ અને સંલગ્ન િવષયોમાં, િશક્ષણ આપતી કોઈપણ
કોલેજ અથવા સંસ્થાઓ, કોઈપણ ર�તે કાયદા દ્વારા સંસ્થાિપત કોઈપણ અન્ય
�ુિનવિસ�ટ� સાથે જોડાઈ શકશે ન�હ અથવા સંલગ્નતા ધરાવી શકશે ન�હ
અથવા તેના કોઈ િવશેષાિધકાર સાથે જોડાઈ શકશે ન�હ.

(૩)

તત્સમયે અમલમાં હોય તેવા કોઇ અન્ય રા�ય કાયદામાં ગમે તે મજ�ૂર હોય
તેમ છતાં, રા�ય સરકાર રાજપત્રમાં, �હ�રનામાથી, િન�દ� ષ્ટ કર� તેવી,
કાયદાથી સ્થાિપત, આ�ુવ�દના ક્ષેત્રમાં િશક્ષણ આપતી કોઇપણ �ુિનવર્િસટ�ની
સંલગ્ન અથવા ઘટક કોલેજ ક� સંસ્થાને, ઉપર ઉલ્લેખ કર� લ �હ�રનામા હ�ઠળ
િન�દ� ષ્ટ કર� તેવી તાર�ખથી એ�ુ ં િશક્ષણ આપતા બંધ થશે:
પરં � ુ સદર�ુ �હ�રના�ું બહાર પાડ�ા � ૂવ� એવી કોલેજો અથવા સંસ્થાઓમાં

પ્રવેશ લીધેલ િવદ્યમાન િવદ્યાથ�ઓ, કોઇપણ �ુિનવિસ�ટ�ની સંલગ્ન અથવા ઘટક
કોલેજ ક� સંસ્થા સાથે જોડાયેલ હોય, તેઓ િવદ્યમાન �ુિનવિસ�ટ� હ�ઠળ તેઓના
િશક્ષણના અભ્યાસક્રમો � ૂણર્ કરશે.
(૪)

સરકાર, કોઇપણ સમયે, રાજપત્રમાં, �હ�રનામાથી, આ�ુવ�દ અને સંલગ્ન
િવષયોની કોઇપણ સરકાર� કોલેજોને, પોતે ન�� કર� તેવી બોલીઓ અને
શરતોએ �ુિનવિસ�ટ�ને તબદ�લ કર� શકશે અને તેવી તબદ�લીની તાર�ખથી
સદર�ુ કોલેજ અથવા સંસ્થા, �ુિનવિસ�ટ�ની કોલેજ અથવા સંસ્થા થશે.

(૫)

�ુિનવિસ�ટ�, �ુિનવિસ�ટ�ના તમામ અથવા તે પૈક�ના કોઇ હ�� ુઓની પ્રા�પ્ત
માટ� , પોતે જ�ર�, કારણ� ૂત અથવા આ�ુષ�ં ગક ગણે તેમ કોલેજો અથવા
સંસ્થાઓ ઉપર એવી બોલીઓ અને શરતો લાદ� શકશે.

૯.

�ુ લાિધપિત:(૧)

�ુજરાત રાજયના રા�યપાલ, �ુિનવિસ�ટ�ના �ુલાિધપિત રહ�શે.
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(૨)

�ુલાિધપિત, �ુિનવિસ�ટ�ના વડા બનશે અને કોઇપણ પદવીદાન સમારં ભ�ુ ં
અધ્યક્ષસ્થાન લેશે.

(૩)

�ુલાિધપિતને, આ વટ�ક
ુ મ અથવા િવિનયમોથી તેને આપવામાં આવે તેવી
સ�ા રહ�શે.

૧૦.

તપાસણી અને તપાસ.(૧)

�ુલાિધપિતને, પોતે આદ� શ કર� તેવી વ્ય�ક્ત અથવા વ્ય�ક્તઓ દ્વારા
�ુિનવિસ�ટ�, તેના મકાનો, �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા િનભાવાતી અથવા સંલગ્ન કોલેજ,
સંસ્થા અથવા ક�ન્દ્રના ગ્રંથાલયો અને સાધનસામગ્રી, અને �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા
ચલાવાતા અધ્યાપન અથવા બી� કાયર્ની પણ, અને �ુિનવિસ�ટ�, તેને
સંલગ્ન કોલેજ અથવા સંસ્થા દ્વારા લેવાતી પર�ક્ષાઓના સંચાલનની તપાસણી
કરાવવાનો અને �ુિનવિસ�ટ�ના વહ�વટ, શૈક્ષ�ણક બાબતો અને નાણાક�ય
બાબતો સાથે સંબધ
ં ધરાવતી કોઇપણ બાબતના સંબધ
ં માં એવી જ ર�તે
તપાસ કરાવવાનો હક રહ�શે.

(૨)

�ુલાિધપિતને, દર� ક પ્રસંગ,ે �ુિનવિસ�ટ�ને, તપાસણી ક� તપાસ કરાવવાના
પોતાના ઇરાદાની નો�ટસ આપવી જોઇશે અને �ુિનવિસ�ટ�ને, તે તપાસના
સમયે ર�ૂઆત કરવાનો હક રહ�શે.

(૩)

�ુલાિધપિત, �ુિનવિસ�ટ�ને આવી તપાસણી ક� તપાસના પ�રણામ �ગે
પોતાના મંતવ્યો જણાવશે અને તે િવશે �ુિનવિસ�ટ�ને તે બાબતમાં લેવાનાં
પગલાં િવશે સલાહ આપશે.

(૪)

�ુિનવિસ�ટ�,

�ુલાિધપિતને

ખાતર�

થાય

તેવી

ર�તે

ન��

કર� લી

સમયમયાર્ દામાં પગલાં ન લે તો �ુલાિધપિત, પોતાને યોગ્ય લાગે તેવા
આદ� શો આપી શકશે અને �ુિનવિસ�ટ�એ એવા આદ� શો�ુ ં પાલન કર�ુ ં જોઇશે.
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(૫)

રા�ય સરકાર, પોતાને �યાર� �યાર� યોગ્ય જણાય ત્યાર� પેટા-કલમો (૧) થી
(૩)માં ઠરાવેલી ર�તે કરવાની તપાસણી અથવા તપાસ કરાવડાવી શકાશે
ુ
અને તેને આવી તપાસણી અને તપાસના હ��ઓ
માટ� , સદર�ુ પેટા-કલમો
(૧) થી (૩) હ�ઠળની �ુલાિધપિતની તમામ સ�ા રહ�શે.

૧૧.

�ુ લપિત.(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ના �ુલપિતની િનમ� ૂક, પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળના હ�� ુ માટ�
નીમાયેલી

સિમિતએ

પેટા-કલમ

(૩)

હ�ઠળ

ભલામણ

કર� લી

ત્રણ

વ્ય�ક્તઓમાંથી, રા�ય સરકાર સાથે િવચારિવિનમય કર�ને �ુલાિધપિત દ્વારા
કરવામાં આવશે.
(૨)

(ક) પેટા-કલમ (૧)ના હ�� ુ માટ� , �ુલાિધપિત, નીચેના સભ્યોની બનેલી સિમિત
નીમશે:(૧)

�ુલાિધપિત અને રા�ય સરકાર બ�ે દ્વારા નીમેલ એક-એક વ્ય�ક્ત, �
�ુિનવિસ�ટ�, કોલેજ અથવા કોઇ સંસ્થા સાથે જોડાયેલા ન હોય,
આ�ુવ�દ અને તેને સંલગ્ન િવષયોના ક્ષેત્રમાં �ણીતા વ્ય�ક્તઓ અને
િશક્ષણિવદ હોય તેવા બે સભ્યો.

(૨)

ભારતીય તબીબી વ્યવસ્થા માટ� � ુ ં રાષ્ટ્ર�ય આયોગ (NCISM) દ્વારા
નામિન�ુક્ત કરવાનો એક સભ્ય: અને

(૩)

�ુિનવિસ�ટ� ગ્રાન્ટ્સ કિમશન દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાનો એક સભ્ય;

(ખ) �ુલાિધપિત, સિમિતના સભ્યો પૈક� કોઇ એકને સિમિતના અધ્યક્ષ તર�ક� નીમશે.
(૩)

પેટા-કલમ (૨) હ�ઠળ એવી ર�તે નીમેલી સિમિત, રા�ય સરકાર� આદ� શ કયાર્
�ુજબ તેવા સમયની �દર અને તેવી ર�તે, �ુલપિત તર�ક� નીમાવા માટ�
પોતાને યોગ્ય જણાતી હોય તેવી ત્રણ વ્ય�ક્તઓની પસંદગી કરશે અને પોતે
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યોગ્ય ગણે તેવી બી� િવગતો સાથે એવી ર�તે પસંદ કર� લી વ્ય�ક્તઓના
નામની રા�ય સરકારને ભલામણ કરશે.
(૪)

�ુલપિત તર�ક� નીમવાની વ્ય�ક્ત;
(૧)

�ણીતા િશક્ષણિવદ, આ�ુવ�દના ક્ષેત્રમાં વૈજ્ઞાિનક અને િશક્ષણના
િવકાસ અને સંશોધનના િવકાસ માટ� નો દ્ર�ષ્ટકોણ ધરાવતા વહ�વટદાર
હોવા જોઇશે;

(૨)

નામિન�ુ�ક્ત અથવા ફર�-નામિન�ુ�ક્તની તાર�ખે ૬૫ વષર્ની �મર ન
થયેલી હોવી જોઇશે.

(૫)

�ુલપિત, ત્રણ વષર્ની �ુદત માટ� હોદ્દો ધારણ કરશે અને તે ફક્ત ત્રણ વષર્ની
વ�ુ �ુદત માટ� હોદ્દા પર ફર�-નામિન�ુ�ક્ત માટ� પાત્ર બનશે � આખર� �ુદત
રહ�શે.

(૬)

�ુલપિતના મળતરો અને બી� બોલીઓ અને શરતો, રા�ય સરકાર દ્વારા
ન�� કરવામાં આવે તેવી રહ�શે.

(૭)

�ુલપિતના હોદ્દાની જગા હંગામી ર�તે ખાલી પડ� અને પેટા-કલમ (૧)ની
ૂ તાએ અને તાક�દ� ભર� શકાતી ન હોય ત્યાર� ,
જોગવાઇઓ અ�ુસાર અ�ુ�ળ
રા�ય સરકાર� નામિન�ુક્ત કર� લ િનયામકો પૈક� કોઇ એક અથવા િનયામકની
ગેરહાજર�માં, આચાયર્ પૈક� કોઇ એક, �ુલપિતના હોદ્દાની હાલ ચા�ુ ફરજો
બ�વશે.

(૮)

�ુલપિત, �ુલાિધપિતને પોતાના હાથ વડ� લખીને પોતાના હોદ્દા પરથી
રા�ના�ુ ં આપી શકશે અને તે� ું રા�ના�ુ ં �ુલાિધપિત સ્વીકાર� તે તાર�ખથી
અમલમાં આવશે.

૧૨.

�ુ લપિતની સ�ા.
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(૧)

�ુલપિત, �ુિનવિસ�ટ�ના �ુખ્ય કારોબાર� અને શૈક્ષ�ણક અિધકાર� રહ�શે અને
�ુલાિધપિતની

ગેરહાજર�માં,

�ુિનવિસ�ટ�ના

પદવીદાન

સમારં ભમાં

અધ્યક્ષસ્થાન લેશે અને સંચાલક મંડળ, એક�ડ�િમક કાઉિન્સલ અને નાણા
સિમિતની બેઠકો�ું અધ્યક્ષસ્થાન લેશે.
(૨)

આ વટ�ુકમ અને િવિનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ં િવ�સનીય ર�તે પાલન થાય
તે �ુલપિતએ �ુિનિ�ત કર�ું જોઇશે અને આ હ�� ુ માટ� તેને જ�ર� તમામ સ�ા
રહ�શે.

(૩) �ુલપિત,
(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ની બાબતો પર સામાન્ય દ� ખર� ખ અને િનયંત્રણ રાખશે;

(૨)

�ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળોના િનણર્યોના અમલીકરણ �ુિનિ�ત
કરશે;

(૩)

�ુિનવિસ�ટ�માં પ્રિશક્ષણ આપવા અને િશસ્તની �ણવણી માટ�
જવાબદાર રહ�શે; અને

(૪)

આ વટ�ુકમ અથવા િવિનયમોથી અથવા તે હ�ઠળ તેમને �ુકરર
કરવામાં આવે તેવી અથવા સંચાલક મંડળ અથવા �ુલાિધપિત દ્વારા
તેમને સ�પવામાં આવે તેવી બી� સ�ા વાપરશે અને તેવી બી�
ફરજો બ�વશે.

(૪)

કોઇ તાક�દના પ્રસંગ,ે �ુલપિતનો એવો અ�ભપ્રાય હોય ક� તાત્કા�લક પગ�ું
લે� ું જ�ર� છે , તો તેઓ પોતે યોગ્ય ગણે તે� ુ ં પગ�ું લેશે અને ત્યારબાદ
વહ�લામાં વહ�લી તક�, આવી બાબતની સામાન્ય ક્રમમાં �મણે તજવીજ કર�
હોત તે અિધકાર�મંડળ અથવા મંડળને, પોતે લીધેલા પગલાં િવષેની મા�હતી
� ૂર� પાડશે:
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પરં � ુ આવા અિધકાર�મંડળ અથવા મંડળનો એવો અ�ભપ્રાય હોય ક�
�ુલપિત દ્વારા એ�ું પગ�ું લે� ુ ં જોઇ�ુ ં ન હ�ું તો, તે તે બાબત �ુલાિધપિતને
મોકલી શકશે, � �ુલપિત દ્વારા લેવાયેલ પગલાને મં�ુર અથવા રદ કર�
શકશે અથવા પોતે યોગ્ય ગણે તેવી ર�તે તેમાં �ુધારો કર� શકશે અને તેમ
થતા તે અમલમાં આવતા બંધ થશે અથવા તેવી �ુધાર� લી ર�તે અમલમાં
આવશે, તેમ છતાં, આવો ફ�રફાર અથવા રદ કર�ુ ં તે, �ુલપિતના આદ� શોથી
અથવા તે હ�ઠળ અગાઉ કર� લ કોઇ કાયર્ની કોઇ માન્યતાને બાધ આવ્યા
િસવાયનો રહ�શે.
(૫)

પેટા-કલમ (૪) હ�ઠળ �ુલપિત સ�ા વાપર� તેમાં કોઇ વ્ય�ક્તની િનમ�કં ૂ નો
સમાવેશ થાય ત્યાર� , આ વટ�ુકમ અને િવિનયમોની જોગવાઇઓ અ�ુસાર
આવી િનમ�ુકને મં�ુર કરવા માટ� સ�ા આપેલ સક્ષમ સ�ાિધકાર�,
�ુલપિતના આદ� શની તાર�ખથી છ મ�હના કરતા વ�ુ ન�હ તેટલી (�ુદત)માં
આવી િનમ�કં ૂ મં�ુર કરશે, અન્યથા �ુલપિતના આદ� શની તાર�ખથી છ
મ�હનાની �ુદત �ુર� થયે, આવી િનમ� ૂક અમલમાં આવતી બંધ થશે.

પ્રકરણ ૩
�િુ નવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળો અને અિધકાર�ઓ
૧૩.

�િુ નવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળો.- �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળો નીચે પ્રમાણે રહ�શેઃ(૧)

સંચાલક મંડળ,

(૨)

એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ,

(૩)

અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલ,

(૪)

નાણા સિમિત,
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(૫)

અભ્યાસ સિમિતઓ,

(૬)

રમત- ગમત અને િવદ્યાથ� કલ્યાણ સિમિત, અને

(૭)

�ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળો તર�ક� િવિનયમોથી �હ�ર કરવામાં
આવે તેવી �ુિનવિસ�ટ�ના બી� બોડર્ અને મંડળો.

૧૪.

�િુ નવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ.- �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ નીચે પ્રમાણે રહ�શેઃ(૧)

�ુલાિધપિત,

(૨)

�ુલપિત,

(૩)

ર�જસ્ટ્રાર,

(૪)

િનયામક, અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલ, અને

(૫)

િવિનયમોથી �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ તર�ક� �હ�ર કરવામાં આવે
તેવા �ુિનવિસ�ટ�ની સેવામાં હોય તેવા બી� અિધકાર�ઓ.

૧૫. સંચાલક મંડળ.(૧) સંચાલક મંડળ, �ુિનવિસ�ટ��ુ ં સવ�ચ્ચ સતામંડળ રહ�શે.
(૨)

સંચાલક મંડળમાં નીચેના સભ્યોનો સમાવેશ થશે.
(૧)

�ુલપિત, સંચાલક મંડળના અધ્યક્ષ રહ�શે,

(૨)

િનયામક, અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલ;

(૩)

સરકારના સ�ચવ, આરોગ્ય અને પ�રવાર કલ્યાણ િવભાગ;

(૪)

સરકારના સ�ચવ, નાણા િવભાગ;

(૫)

સરકારના સ�ચવ, ઉચ્ચતર અને ટ� કિનકલ િશક્ષણ;
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(૬)

કિમશનર, આરોગ્ય, તબીબી િશક્ષણ અને તબીબી સેવા,
�ુજરાત રા�ય;

(૭)

િનયામક, આ�ુવ�દમાં અધ્યાપન અને સંશોધન સંસ્થા (ITRA);

(૮)

િનયામક, આ�ુષ, �ુજરાત રા�ય;

(૯)

સંચાલક

મંડળ

દ્વારા

વારાફરતી

નામિન�ુક્ત કરવાના

�ુિનવિસ�ટ� િવભાગોના બે વડા �ુધી;
(૧૦) સંચાલક મંડળ દ્વારા વારાફરતી નામિન�ુક્ત કરવાના સંલગ્ન
કોલેજોના ત્રણ આચાયર્;
(૧૧) સંચાલક મંડળ દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાના આ�ુવ�દના
ક્ષેત્રના બે પ્રિતિષ્ઠત િશક્ષણિવ�્ ;
(૧૨) સંચાલક મંડળ દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાના, નાણા, કાયદા,
વહ�વટ, માનવિવદ્યા અને વ્યવસ્થાપન �વી બાબતો
પ્રિતિનિધત્વ કરતા ત્રણ િનષ્ણાંતો �ુધી;
(૧૩) આ�ુવ�દ ડ્રગ ઇન્ડસ્ટ્ર�ઝ પ્રમા�ણત સાર� ઉત્પાદન પદ્ધિત
(�એમપી) માંથી એક િનષ્ણાંત; અને
(૧૪) સંચાલક મંડળ દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાના આ�ુવ�દના
ક્ષેત્રમાં અને સંલગ્ન બાબતોમાં સંશોધન અને િવકાસ સંસ્થા
માંથી એક િનષ્ણાંત;
(૧૫) ર�જસ્ટ્રાર, � સંચાલક મંડળના સ�ચવ રહ�શે:
પરં � ુ નામિન�ુક્ત સભ્યો, નામિન�ુ�ક્તની તાર�ખથી ત્રણ
વષર્ની �ુદત માટ� ચા�ુ રહ�શે.
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૧૬.

અધ્યક્ષની સ�ા.(૧)

�ુલપિત, અધ્યક્ષ ગણાશે અને સંચાલક મંડળની બેઠકો ખાતે અધ્યક્ષસ્થાન
લેશે.

(૨)

અધ્યક્ષ, આ વટ�ુકમ અથવા િવિનયમોથી અથવા તે હ�ઠળ પોતાને સ�પવામાં
આવે તેવી બી� સ�ા વાપરશે અને તેવા બી� કાય� બ�વશે.

૧૭.

સંચાલક મંડળની સ�ા અને કાય�.(૧)

આ વટ�ુકમની જોગવાઇઓને અધીન રહ�ને, સંચાલક મંડળ, �ુિનવિસ�ટ�ના
કામકાજની સામાન્ય દ� ખર� ખ, તેના માગર્દશર્ન અને િનયંત્રણ માટ� જવાબદાર
ગણાશે તથા �ુિનવિસ�ટ�ની તમામ સ�ા વાપરશે અને તેને એક�ડ�િમક
કાઉિન્સલ, નાણા સિમિતના તથા બી� સિમિતઓ અથવા સ�ામંડળોના
કાય��ું �ુનવર્લોકન કરવાની સ�ા રહ�શે.

(૨)

પેટા-કલમ (૧)ની જોગવાઇઓને બાધ આવ્યા િસવાય, બોડર્ ને નીચેની સ�ા
અને નીચેના કાય� રહ�શે:(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ના વહ�વટ અને કામગીર�ને લગતી નીિત �ગેના પ્ર�ો
ઉપર િનણર્યો લેવા;

(૨)

�ુિનવિસ�ટ� ખાતે અભ્યાસક્રમો શ� કરવા;

(૩)

િવિનયમો કરવા;

(૪)

દર� ક નાણાક�ય વષર્ માટ� ના �ુિનવિસ�ટ�ના વાિષ�ક અહ�વાલ અને
વાિષ�ક �દાજપત્ર (બ�ટ), બેલેન્સશીટ સાથેના વાિષ�ક �હસાબોની
િવચારણા કરવી અને તે મં�ૂર કરવા;

(૫)

�ુિનવિસ�ટ�ના નાણા અને ફંડ�ુ ં રોકાણ કરવાની તથા નાણા સિમિતની
ભલામણ પર િનણર્ય લેવા;
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(૬)

વખતોવખત, પોતાને યોગ્ય જણાય તેમ, અભ્યાસ, કરારો, �ુસ્તકો,
સામિયકો, ર�પોટર્ અને અન્ય સા�હત્ય માટ� નાણા-વ્યવસ્થા કરવી અને
છપાવવા અને વેચવા અથવા યથાપ્રસંગ વેચવા માટ� વ્યવસ્થા કરવી,

(૭)

�ુિનવિસ�ટ�ના અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અને બી� કમર્ચાર�ઓની
જગા ઊભી કરવી અથવા ના� ૂદ કરવી;

(૮)

આ વટ�ુકમ હ�ઠળની પોતાની સ�ા વાપરવા અને ફરજો બ�વવા
માટ� પોતાને જ�ર� લાગે તેવી સિમિતઓ નીમવી;

(૯)

�ુિનવિસ�ટ�ના ભવન, િવભાગો અથવા અભ્યાસની સંસ્થાઓના
િનયામકો નીમવા;

(૧૦) �ુિનવિસ�ટ�ના િનયામકો, ર�જસ્ટ્રાર અથવા બી� કોઇ અિધકાર�,
કમર્ચાર� અથવા અિધકાર�મંડળને અથવા તેણે નીમેલી સિમિતને
પોતાની કોઇ સ�ા સ�પવી;
(૧૧) ઠરાવેલ ઇન્ડક્શન ટ્ર� િન�ગ પ્રોગ્રામ, ઓ�રએન્ટ� શન, ર�ફ્ર�શર કોસર્ વગેર�
ગોઠવવા માટ� ની પદ્ધિત િવકિસત કર�ને �ુિનવિસ�ટ� કોલેજોના
અધ્યાપક�ય અને

�બન-અધ્યાપક�ય સ્ટાફના કૌશલ્ય અને જ્ઞાન�ુ ં

ધોરણ ��ું લાવ�ુ,ં અને
(૧૨) આ વટ�ુકમ અથવા િવિનયમોથી અથવા તે હ�ઠળ પોતાને મળે લી
અથવા પોતાની પર લાદવામાં આવેલી તેવી બી� સ�ા વાપરવી
અને તેવા બી� કાય� કરવા તથા �ુિનવિસ�ટ�ના ઉદ્દે શો િસદ્ધ કરવા
માટ� તેવી બી� સ�ા વાપરવી.
૧૮.

ુ ત અને ખાલી જગાઓ.સંચાલક મંડળના સભ્યોના હોદ્દાની �દ
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(૧)

આ કલમમાં અન્યથા જોગવાઈ કર� લી હોય તે િસવાય, સંચાલક મંડળના
નામિન�ુકત સભ્યના હોદ્દાની �ુદત, તેની નામિન�ુ�ક્તની તાર�ખથી ત્રણ
વષર્ની રહ�શે.

(૨)

હોદ્દાની �એ સભ્ય, �યાં �ુધી સંચાલક મંડળના સભ્યને આધાર� હોદ્દો ધારણ
કરવા�ુ ં ચા�ુ રાખે ત્યાં �ુધી, સભ્ય ગણાશે.

(૩)

આગામી �ુનિન�માણ પહ�લાં અથવા િનધાર્ �રત �ુદતની સમા�પ્ત પહ�લાં થતી,
સંચાલક મંડળમાં કોઈપણ ખાલી જગ્યા, કલમ ૧૫માં ઠરાવેલ હોય તે પ્રમાણે
ભરવી જોઇશે અને � સભ્યની જગા પર તે નામિન�ુક્ત થયા હોય તેની
બાક�ની �ુદત માટ� તેઓ સભ્યપદ સંભાળશે.

(૪)

સભ્ય આગામી �ુદત માટ� ફર�થી નામિન�ુક્ત થવાને પાત્ર રહ�શે.

(૫)

નામિન�ુકત કોઈ સભ્ય, અધ્યક્ષને પોતાની સહ�થી લે�ખતમાં, સંબોધીને
પોતાના હોદ્દા પરથી રા�ના�ુ આપી શકશે અને તે� ુ ં રા�ના�ુ,ં અધ્યક્ષ �
તાર�ખે સ્વીકાર� તે તાર�ખથી અમલમાં આવશે.

૧૯.

એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ.(૧)

એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ નીચેના સભ્યોની બનેલી રહ�શ:ે (૧)

�ુલપિત, � અધ્યક્ષ રહ�શે;

(૨)

સંચાલક મંડળે નામિન�ુક્ત કરવાના, બે િશક્ષણશા�ીઓ.

(૩)

સંચાલક મંડળ-એ નામિન�ુક્ત કરવાના, િશક્ષણ અને સંશોધનના
ક્ષેત્રમાં, આ�ુવ�દ�ું ખાસ જ્ઞાન અને અ�ુભવ ધરાવતા બે િનષ્ણાતો.

(૪)

સંચાલક મંડળ-એ નામિન�ુક્ત કરવાના, �ચ�કત્સા િવષયમાંથી,
અભ્યાસ સિમિતના ત્રણ અધ્યક્ષો.
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(૫)

સંચાલક મંડળ-એ નામિન�ુક્ત કરવાના, �બન-�ચ�કત્સા િવષયમાંથી,
અભ્યાસ સિમિતના ત્રણ અધ્યક્ષો.

(૬)

અ�ુ-સ્નાતક િશક્ષણ અને સંશોધન ભવનના ડાયર� કટર.

(૭)

�ુલપિત

દ્વારા

વારાફરતી

નામિન�ુક્ત

કરવામાં

આવે

તેવા,

અ�ુસ્નાતક િવભાગના વ�ુમાં વ�ુ ત્રણ શૈક્ષ�ણક વડા.
(૮)

�ુલપિત દ્વારા વારાફરતી નામિન�ુક્ત કરવામાં આવે તેવા, સંલગ્ન
કોલેજોના વ�ુમાં વ�ુ બે આચાય�.

(૯)

�ુલપિત

દ્વારા

વારાફરતી

નામિન�ુક્ત

કરવામાં

આવે

તેવા,

�ુિનવિસ�ટ�ની કોઇપણ િવદ્યાશાખામાંથી શૈક્ષ�ણક ક્ષેત્રનો દસ વષર્નો
અ�ુભવ ધરાવતા હોય તેવા એક પ્રાધ્યાપક અથવા સહ- પ્રાધ્યાપક/
ર�ડર અથવા મદદનીશ પ્રાધ્યાપક/ વ્યાખ્યાતા:
પરં �,ુ તેમ છતાં, �યાં ત્રણ ક� તેથી વ�ુ પ્રાધ્યાપક અથવા
સહ- પ્રાધ્યાપક/ ર�ડર ઉપલબ્ધ હોય ત્યાં, આવી નામિન�ુ�ક્ત માત્ર
તે વગર્માંથી જ કરવી જોઇશે.

૨૦.

(૨)

ર�જસ્ટ્રાર, કાઉ�ન્સલના સ�ચવ રહ�શે.

(૩)

નામિન�ુક્ત સભ્યોના હોદ્દાની �ુદત ત્રણ વષર્ની રહ�શે.

એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલની સ�ા અને કાય�.એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલે નીચેની સ�ા અને નીચેના કાય� કરવાના રહ�શેઃ(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ની

શૈક્ષ�ણક

નીિતઓ

ઉપર

િનયંત્રણ

રાખવા

માટ�

અને

�ુિનવિસ�ટ�ના પ્રિશક્ષણ, િશક્ષણ, � ૂલ્યાંકન અને સંશોધનના ધોરણો �ળવવા
અને તેમાં �ુધારા કરવા માટ� જવાબદાર થવાની;
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(૨)

તેની પોતાની મેળે અથવા અભ્યાસ સિમિતએ અથવા અ�ુ-સ્નાતક અભ્યાસ
અને સંશોધન સિમિતએ મોકલેલી સામાન્ય શૈક્ષ�ણક �હતને લગતી બાબતો
પર િવચારણા કરવાની અને તેના ઉપર યોગ્ય પગલાં લેવાની;

(૩)

િવદ્યાથ�ઓમાં િશસ્ત સ�હત �ુિનવિસ�ટ�ની શૈક્ષ�ણક કામગીર�ને લગતા આ
વટ�ુકમ સાથે �ુસગ
ં ત હોય તેવા િવિનયમો �ગે સંચાલક મંડળને ભલામણ
કરવાની;

(૪)

એક�ડિમક કાઉ�ન્સલની મં�ૂર� િસવાય, કોઇપણ શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમ, અભ્યાસક્રમ,
અભ્યાસ-િવષય, અથવા પ્રિશક્ષણની પદ્ધિત અમલમાં � ૂકવી જોઇશે ન�હ, અને

(૫)

િવિનયમોથી તેને આપવામાં આવે તેવી બી� સ�ા વાપરવાની અને તેવા
બી� કાય� બ�વવાની.

૨૧.

અ�સ્ુ નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન સિમિત.(૧)

અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન સિમિત નીચેના સભ્યોની બનેલી રહ�શે:(૧)

�ુલપિત;

(૨)

વારાફરતી �ુિનવિસ�ટ�ના અ�ુસ્નાતક િવભાગના ત્રણ િવભાગીય વડા;

(૩)

સ્થાયી સભ્યો ક� �ઓ આ�ુવ�દમાં અ�ુસ્નાતક લાયકાત કર� રહ્યા
હોય, તેમાંથી સંચાલક મંડળ-એ નામિન�ુક્ત કરવાના, એક સભ્ય;

(૪)

અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન ભવનના �ડર� ક્ટર (િનયામક);

(૫)

�ુલપિત દ્વારા નામિન�ુક્ત, અ�ુસ્નાતક િશક્ષણના ત્રણ વ�રષ્ઠ
અધ્યાપકો;

(૬)

ત્રણ

પ્રાધ્યાપક

અથવા

સહ-પ્રાધ્યાપક/ર�ડર

અથવા

સહાયકપ્રાધ્યાપક/વ્યાખ્યાતા ક� �ઓને પી.એચડ�ના સંશોધનમાં
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માગર્દશર્ન માટ� માન્ય કરવામાં આવે છે . �ુિનવિસ�ટ�ની બહાર કોઈ
લેિમને�ટ�ગ સંસ્થામાં સંશોધન કરતા હોય અથવા કોઈ સંશોધન�ુ ં
વડપણ કરતા હોય તેવા બે બહારના િશક્ષણશા�ી.
(૨)

અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલના સભ્યોની �ુદત ત્રણ વષર્ની
રહ�શે.

૨૨.

અ�સ્ુ નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલની સ�ા અને કાય�.- આ વટ�ક
ુ મ અને
િવિનયમોની જોગવાઈઓને અધીન રહ�ને, અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન
કાઉ�ન્સલ, નીચેની સ�ા વાપરશે અને નીચેના કાય� કરશે:
(૧)

અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધનની શૈક્ષ�ણક નીિત પર િનયંત્રણ રાખશે
અને આ�ુવ�દના �ુદા �ુદા ક્ષેત્રોમાં અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધનના
ધોરણો અને �ુણવ�ાના િનભાવ માટ� જવાબદાર રહ�શે.

(૨)

�ુિનવિસ�ટ� િવસ્તારોમાં અ�ુસ્નાતક પ્રિશક્ષણ, િશક્ષણ અને તાલીમની ગોઠવણ
કરવી અને સંકલન કર�ુ;ં

(૩)

�ુિનવિસ�ટ�માં ભણાવવામાં આવતા �ુદા �ુદા િવષયોમાં અ�ુસ્નાતક
પ્રિશક્ષણ, તાલીમ અને સંશોધન અથવા �માં હાથ ધરવામાં આવેલા
સંશોધનમાં તાલીમ આપવામાં આવી હોય તે સંબિં ધત

તમામ બાબતોની

તજવીજ કરવી;
(૪)

આમાંથી કોઈપણ એક દ્વારા તેને �ુછાણ કર� લી બાબતો પર સંચાલક મંડળને
�ણ કરવી;

(૫)

સંશોધનમાં અ�ુસ્નાતક પ્રિશક્ષણ અથવા માગર્દશર્ન માટ� , �ુિનવિસ�ટ�ના
અધ્યાપકો તર�ક� ઓળખવામાં આવનાર િવદ્યાશાખામાં અધ્યાપકોના નામની
સંચાલક મંડળને ભલામણ કરવી;
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(૬)

અ�ુસ્નાતક િવદ્યાથ�ઓએ � હ�ઠળ કામ કરવા�ુ ં છે તે શરતો ઠરાવવી;

(૭)

િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા ર�ૂ કરવામાં આવેલા શોધિનબંધની તપાસણી કરવા માટ�,
સંચાલક મંડળને ર� ફર� તર�ક� યોગ્ય વ્ય�ક્તઓના નામની ભલામણ કરવી;

(૮)

િવિનયમો દ્વારા જોગવાઈ કરવામાં આવે તેવી બી� સ�ા વાપરશે અને તેવી
ફરજો બ�વશે; અને,

(૯)

સામાન્ય ર�તે, તેના કાયર્ક્ષેત્રમાં આવતી હોય તેવી તમામ શૈક્ષ�ણક બાબતો
પર સલાહ આપવી.

૨૩.

નાણા સિમિત.
(૧) નાણા સિમિત નીચેના સભ્યોની બનશે:(૧)

�ુલપિત, �ઓ સિમિતના અધ્યક્ષ રહ�શે;

(૨)

સંચાલક મંડળ દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાનો સંચાલક મંડળનો એક

સભ્ય;
(૩)

�ુલપિત દ્વારા વારાફરથી નામિન�ુક્ત કરવાના એક િનયામક;

(૪)

સંચાલક મંડળ દ્વારા નામિન�ુક્ત કરવાના, નાણા ક્ષેત્રમાંના એક
તજજ્ઞ.

૨૪.

(૨)

ર�જસ્ટ્રાર, સિમિતના સેક્ર�ટર� રહ�શે.

(૩)

નામિન�ુક્ત કર� લા સભ્યના હોદ્દાની �ુદત ત્રણ વષર્ માટ� ની રહ�શે.

નાણા સિમિતની સ�ા અને કાય�.- આ વટ�ુકમની બી� જોગવાઇઓને અધીન રહ�ને,

નાણા સિમિત, નીચેની સ�ા વાપરશે અને નીચેના કાય� બ�વશે :27

(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ના વાિષ�ક �હસાબો અને વાિષ�ક �દાજો ચકાસવા અને સંચાલક
મંડળને તે �ગે સલાહ આપવી,

(૨)

�ુિનવિસ�ટ�ની નાણાક�ય િસ્થિતની વખતોવખત સમીક્ષા કરવી,

(૩)

ફંડ ઊભા કરવા, આવકો અને ખચર્ને લગતી તમામ દરખાસ્તો પર સંચાલક
મંડળને ભલામણો કરવી,

(૪)

ફાજલ ભંડોળના � ૂડ�રોકાણ માટ�ની માગર્દિશ�કા � ૂર� પાડવી,

(૫)

�ુિનવિસ�ટ�ની તમામ નાણાક�ય નીિતિવષયક બાબતો પર સંચાલક મંડળને
ભલામણો કરવી,

(૬)

�ના માટ� બ�ટમાં કોઈપણ જોગવાઇ કર� લ ન હોય તેવા ખચર્ અથવા બ�ટમાં
જોગવાઈ કર� લ રકમથી વધાર� ખચર્ કરવાની જ�ર હોય તેવા ખચર્ને લગતી
તમામ દરખાસ્તો પર સંચાલક મંડળને ભલામણો કરવી;

(૭)

સંચાલક મંડળ સમક્ષ � ૂકતા પહ�લા, પગારધોરણોમાં �ુધારા, પગારધોરણો
�ચા લાવવાને લગતી અને બ�ટમાં સમાિવષ્ટ ન કર� લ હોય તેવી બાબતોને
લગતી તમામ દરખાસ્તો ચકાસવી, અને

(૮)

િવિનયમોથી પોતાને સ�પવામાં આવે તેવી બી� સ�ા વાપરવી અથવા
પોતાની પર નાખવામાં આવે તેવા બી� કાય� બ�વવા.

૨૫.

અભ્યાસ-સિમિત.(૧)

િવિનયમો દ્વારા ઠરાવવામાં આવે તેવા દર� ક િવષય અથવા િવષયોના
સ� ૂહ માટ� અભ્યાસ-સિમિત રહ�શે.

(૨)

અભ્યાસ-સિમિતની રચના, સ�ા અને ફરજો િવિનયમોમાં ઠરાવવામાં
આવે તેવી રહ�શે.
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૨૬.

રમત-ગમત અને િવદ્યાથ� કલ્યાણની સિમિત અને અન્ય સિમિતઓ.(૧)

�ુિનવિસ�ટ� િવિનયમોમાં ઠરાવવામાં આવે તેવી રમત-ગમત અને
િવદ્યાથ� કલ્યાણ અને આવી અન્ય સિમિતઓ સ્થપાશે.

(૨)

પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ સ્થાપવામાં આવેલી સિમિતની રચના, સ�ા
અને ફરજો, િવિનયમો દ્વારા ઠરાવવામાં આવે તેવી રહ�શે.

૨૭.

અન્ય �િુ નવિસ�ટ�ની સંસ્થાઓ.- �ુિનવિસ�ટ�ના સ�ામંડળો તર�ક� િવિનયમો દ્વારા �હ�ર
કરવામાં આવે તેવી બી� સંસ્થાઓની રચના, સ�ા અને ફરજો, ઠરાવવામાં આવે
તેવી રહ�શે.

૨૮.

સિમિતઓ.- �ુિનવિસ�ટ�ના તમામ અિધકાર�મંડળો પાસે સિમિતઓ નીમવાની સ�ા
રહ�શે. આવી સિમિતઓમાં સિમિતની િનમ� ૂક કરતા અિધકાર�મંડળના સભ્યો ન હોય
તેવી વ્ય�ક્તઓનો સમાવેશ થઈ શકશે.

૨૯.

ર�જસ્ટ્રાર.(૧)

ઠરાવવામાં આવે તેવી ર�તે અને તેવી બોલીઓએ તથા શરતોએ �ુિનવિસ�ટ�
દ્વારા ર�જસ્ટ્રારની િનમ� ૂક કરવામાં આવશે.

(૨) ર�જસ્ટ્રાર:(૧)

�ુિનવિસ�ટ�ના ર� કડર્ , સામાન્ય સીલ, ફંડ અને �ુિનવિસ�ટ�ની એવી બી�
િમલકતની કસ્ટડ� માટ� જવાબદાર રહ�શે;

(૨)

(�ુિનવિસ�ટ�ના) કામકાજના સંચાલન માટ� જ�ર� હોય તેવી તમામ
મા�હતી અને દસ્તાવેજો, �ુિનવિસ�ટ�ના સંચાલક મંડળ અને બી�
અિધકાર�મંડળો સમક્ષ � ૂકશે;

(૩)

પોતાના કાયર્નો યોગ્ય ર�તે િનકાલ કરવા માટ� �ુલપિતને જવાબદાર
રહ�શે;
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(૪)

�ુિનવિસ�ટ�ના વહ�વટ અને તેની સેવા માટ� જવાબદાર ગણાશે અને
પર�ક્ષાઓ યોજશે તથા તેના માટ� જ�ર� બી� તમામ વ્યવસ્થાઓ
કરશે અને તેની સાથે સંકળાયેલી તમામ પ્ર�ક્રયાઓના અમલ માટ�
જવાબદાર રહ�શે;

(૫)

�ુિનવિસ�ટ� વતી તમામ દસ્તાવેજોને પ્રમા�ણત કરશે અને તેનો અમલ કરશે
અને �ુિનવિસ�ટ�એ કર� લા અથવા તેની સામે કરાયેલા તમામ દાવાની
ર�ૂઆતમાં અને બી� કા� ૂની કાયર્વાહ�ઓમાં ખરાઇ કર�ને સહ� કરશે અને
આવા દાવા તથા કાયર્વાહ�ઓમાંની તમામ પ્ર�ક્રયાઓ, ર�જસ્ટ્રારની ઉપર અને
તેમના નામે કરવામાં આવશે; અને

(૬)

આ વટ�ુકમ, િવિનયમોથી અથવા તે હ�ઠળ તેમને સ�પવામાં આવે તેવી
અથવા સંચાલક મંડળ અથવા �ુલપિત પોતાને સ�પે તેવી બી� સ�ા
વાપરશે અને તેવી બી� ફરજો બ�વશે.

પ્રકરણ ૪
જોડાણ, માન્યતા અને મં�ૂર�
૩૦.

જોડાણ.(૧)

�ુિનવિસ�ટ� સાથે જોડાણ માટ� અર� કરતી કોલેજ અથવા સંસ્થાએ, કોલેજ
અથવા સંસ્થા શ� કરવાની � ૂ�ચત તાર�ખના એક વષર્ પહ�લાં, ર�જસ્ટ્રારને
અર� કરવી જોઇશે:
પરં � ુ �ુલપિતની ભલામણ ઉપરથી, સંચાલક મંડળ, પોતાને ખાતર�
થાય ક� તેમ કરવા માટ� ના ખાસ કારણો છે , તો તેવા કારણોની ન�ધ કયાર્ પછ�,
ઉપ�ુક્ર્ ત �ુદતની �દર ર�જસ્ટ્રારને જોડાણ માટ� ર�ૂ ન કર� લી અર� સ્વીકાર�
શકશે .
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(૨)

જોડાણ માટ� અર� કરતી કોઇ કોલેજ અથવા સંસ્થા, જોડાણ માટ� ની અર�
કરતાં પહ�લાં ઠરાવવામાં આવે તેવા ન� ૂનામાં, તેટલી ફ� અને િવગતો સાથે,
તેવી ર�તે અર� કર� શકશે અને તેવા ધોરણો અને માપદં ડો પ�ર� ૂણર્ કરવા
જોઇશે.

(૩)

પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ કરવામાં આવેલી અર� મળ્યેથી, સંચાલક મંડળ,
એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ સાથે િવચારિવિનમય કર�ને અને કોલેજ અથવા સંસ્થાને
તેમનો ક�સ જણાવવાની તક આપ્યા પછ�, કોલેજ-એ અથવા સંસ્થાએ � ૂ�ં
પાડવા�ુ ં ધા�ુ� હોય તેવા િશક્ષણના પ્રકાર, ન�કની બી� કોલેજ અથવા સંસ્થા
દ્વારા કરવામાં આવતી આ પ્રકારના િશક્ષણની િવદ્યમાન જોગવાઇ અને �
ૂ તાના
જગ્યાએ કોલેજ અથવા સંસ્થા સ્થાપવાની હોય તે જગ્યાની અ�ુ�ળ
સંબધ
ં માં, કોલેજ તે જગ્યામાં જ��રયાત � ૂર� પાડશે ક� ક�મ તે ન�� કરશે અને
આ વટ�ક
ુ મ અને િવિનયમોની જોગવાઇઓ�ુ ં પાલન કરશે, અર�ને મં�ૂર
કરવી અથવા નામં�ૂર કરવી ક� ક�મ તે �ગેના તેના કાં તો સં� ૂણર્ અથવા
�શતઃ અ�ભપ્રાયની ન�ધ કરશે અને કોલેજ અથવા સંસ્થાને િનણર્યની �ણ
કરશે.

(૪)

જોડાણ માટ�ની અર� અથવા તેનો કોઇ ભાગ, મં�ૂર કરવામાં આવે ત્યાર� ,
સંચાલક મંડળ, � પ્રિશક્ષણના અભ્યાસક્રમોના સંબધ
ં માં કોલેજ અથવા
સંસ્થાએ જોડાણ ક�ુ� હોય તેવા પ્રિશક્ષણના અભ્યાસક્રમો િન�દ� ષ્ટ કરશે અને
અર� અથવા તેનો કોઇ ભાગ, નામં�ૂર કરવામાં આવે ત્યાર� , આવા ઇનકાર
માટ�ના કારણોની ન�ધ કરવી જોઇશે અને કોલેજ અથવા સંસ્થાને �ણ કરવી
જોઇશે.

(૫)

પેટા-કલમ (૪) હ�ઠળ, સંચાલક મંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલા િનણર્યથી
અસં�ષ્ુ ટ કોઇ કોલેજ અથવા સંસ્થા, આવા િનણર્યની �ણ કયાર્ ની તાર�ખથી
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ત્રીસ �દવસની �દર રા�ય સરકારને અપીલ કર� શકશે અને આવી અપીલ
પરનો રા�ય સરકારનો િનણર્ય આખર� રહ�શે.
(૬)

આ કલમમાં ગમે તે મજ�ૂર હોય તેમ છતાં, આ�ુ ં જોડાણ, સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય
વૈધાિનક કાઉ�ન્સલની � ૂવર્-મં�ૂર�ને અધીન રહ�શે અને આવી કાઉ�ન્સલ દ્વારા
ઠરાવવામાં આવેલા ધોરણોના ચોક્સાઇ� ૂવર્ક પાલનને અધીન રહ�શે.

૩૧.

જોડાણ� ંુ િવસ્તરણ.- સંલગ્ન કોલેજ અથવા સંસ્થાએ, � પ્રિશક્ષણના અભ્યાસક્રમોના
સંબધ
ં માં જોડાણ ક�ુ� હોય તે પ્રિશક્ષણના અભ્યાસક્રમો ઉમેરવા�ુ ં ઇચ્છે ત્યાર� , શ�
હોય ત્યાં �ુધી, કલમ ૩૧ હ�ઠળ ઠરાવવામાં આવેલી કાયર્ર�િત અ�ુસરવી જોઇશે.

૩૨.

કોલેજોની તપાસણી અને �રપોટર્ .- (૧) દર� ક સંલગ્ન કોલેજ અને સંસ્થાએ, આવી
કોલેજ અથવા સંસ્થાની કાયર્ક્ષમતા િવષે િનણર્ય કરવા માટ� , એક�ડિ� મક કાઉ�ન્સલ સાથે
િવચારિવિનમય કયાર્ પછ�, સંચાલક મંડળ ફરમાવે તેવા �રપોટર્ , પત્રકો અને બી�
મા�હતી � ૂરા પાડવાં જોઇશે.

(૨)

સંચાલક મંડળ, �ુલપિત દ્વારા રચવામાં આવેલ તપાસ સિમિત દ્વારા વખતોવખત
આવી દર� ક કોલેજ અથવા સંસ્થાની તપાસ કરાવશે.

(૩)

સંચાલક મંડળ દ્વારા આ અથ� તેમની � ૂચના પર સંલગ્ન કોલેજ અથવા સંસ્થાની
તપાસ કરવાની અને સંચાલક મંડળને �રપોટર્ કરવાની તપાસ સિમિતની ફરજ રહ�શે.

(૪)

સંચાલક મંડળ, એવી ર�તે તપાસ થયેલી કોલેજ અથવા સંસ્થાને િન�દ� ષ્ટ �ુદતની
�દર કલમ ૩૧માં ઉલ્લેખેલી કોઇ બાબતના સંબધ
ં માં પોતાને જ�ર� જણાય તે� ું
પગ�ું લેવા ફરમાવી શકશે.

૩૩.

જોડાણ પા�ં ખ�ચી લેવા બાબત.- (૧) કલમ ૩૧ની જોગવાઇઓ પૈક�ની કોઇ

જોગવાઇ�ુ ં અથવા િવિનયમો�ુ ં અથવા રાષ્ટ્ર�ય વૈધાિનક કાઉ�ન્સલ દ્વારા ન�� કરવામાં
આવેલી કોઇપણ શરતો અને ધોરણો�ું પાલન કરવામાં િનષ્ફળ �ય અથવા િશક્ષણના �હતોને
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બાધ આવે તેવી ર�તે કોલેજ અથવા સંસ્થા ચલાવવામાં આવતી હોય તો, કોલેજ અથવા
સંસ્થાને જોડાણથી મળે લા હકો, સમગ્રતઃ અથવા �શતઃ પાછા ખ�ચી શકાશે અથવા તેમાં
ફ�રફાર કર� શકાશે.
(૨) આવી દરખાસ્ત િવચારણામાં લેતાં પહ�લાં, સંચાલક મંડળ, પેટા-કલમ (૧)માં ઉલ્લેખેલી
નોટ�સ અને લે�ખત િનવેદનની એક નકલ, િપ્રિન્સપાલ (આચાયર્) અથવા યથાપ્રસંગ,
કોલેજ/સંસ્થાના સંબિં ધત વડાને મોકલી આપશે અને તેની સાથે એવી � ૂચના મોકલશે ક�
તેવી � ૂચનામાં િન�દ� ષ્ટ કર� લી �ુદતની �દર કોલેજ વતી ર�ૂ કરવામાં આવેલી કોઇપણ
લે�ખત ર�ૂઆત ઉપર િવચારણા કરશે:
પરં � ુ સંચાલક મંડળ, આવી ર�તે િન�દ� ષ્ટ કર� લી �ુદત, જ�ર� હોય તો લંબાવી શકશે.
(૩) ર�ૂઆત મળ્યે અથવા પેટા-કલમ (૨)માં ઉલ્લેખેલી �ુદત � ૂર� થયે, સંચાલક મંડળ
દરખાસ્તની નો�ટસ, િનવેદન અને ર�ૂઆત પર િવચારણા કયાર્ પછ� અને સક્ષમ વ્ય�ક્ત
અથવા સંચાલક મંડળ દ્વારા આ અથ� અિધ�ૃત કરવામાં આવેલ વ્ય�ક્તઓ દ્વારા તેવી તપાસ
કયાર્ પછ�, અને તેને જ�ર� જણાય તેવી વ�ુ તપાસ કયાર્ પછ�, તેમાં જણાવેલા કારણો પર
ઠરાવથી, જોડાણથી મળે લા હકો, સં� ૂણર્તઃ અથવા �શતઃ પાછા ખ�ચી લેશે અને સંબિં ધત
કોલેજ અથવા સંસ્થાને તેની �ણ કરશે:
પરં � ુ સંલગ્ન કોલેજ દ્વારા મળે લા હકો પાછા ખ�ચી લેવા અથવા તેમાં ફ�રફાર કરવા
સંબધ
ં ી એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલના મંતવ્યો, સંચાલક મંડળને સ્વીકાયર્ ન હોય ત્યાર� , બોડર્ -એ
આવો ઠરાવ પસાર કરતાં પહ�લાં, પોતાની �ટપ્પણી સાથે, તે બાબત એક� ડ�િમક કાઉ�ન્સલ
સમક્ષ ફર�થી િવચારણા માટ� મોકલવી જોઈશે અને એક�ડ�િમક કાઉ�ન્સલ-એ તે બાબતમાં
પોતાના મંતવ્યો સંચાલક મંડળને ફર� જણાવવા જોઈશે.
૩૪.

જોડાણ પા�ં ખ�ચવા સામે અપીલ.- ઠરાવથી નારાજ થયેલ, કોઈ પણ કોલેજ અથવા

સંસ્થા, કલમ ૩૪ની પેટા કલમ (૪) હ�ઠળ મં�ૂર થયેલા જોડાણ દ્વારા મળે લા હકોમાં સં� ૂણર્તઃ
અથવા �શતઃ અથવા હકોમાં ફ�રફાર કર�ને, રા�ય સરકારને ઠરાવની �ણ થયાની તાર�ખથી
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ત્રીસ �દવસની �દર અપીલ કર� શકશે અને આવી અપીલ �ગે રા�ય સરકારનો િનણર્ય
આખર� રહ�શે.
૩૫.

ુ ાન) અટકાવવાની અથવા ઘટાડવા બાબત.- સંચાલક
સંલગ્ન કોલેજની ગ્રાન્ટ(અ�દ

મંડળ, એક�ડ�મીક કાઉ�ન્સલ અને અ�ુસ્નાતક અભ્યાસ અને સંશોધન કાઉ�ન્સલની ભલામણો
ઉપરથી, તપાસ સિમિતના �રપોટર્ અ�ુસાર અથવા અન્યથા જોડાણની શરતો�ુ ં પાલન
કરવામાં સતત ક� ૂર કરતી હોવા�ુ ં જણા�ુ ં હોય તેવી સંલગ્ન કોલેજ અથવા સંસ્થાની
ગ્રાન્ટ(અ�ુદાન) અટકાવવાની અથવા ઘટાડવાની રા�ય સરકારને ભલામણ કર� કરશે.

પ્રકરણ ૫
અ�સ્ુ નાતક િશક્ષણ અને સંશોધન

૩૬.

અ�સ્ુ નાતક િશક્ષણ અને સંશોધન.- (૧) તમામ અ�ુસ્નાતક પ્રિશક્ષણ, અધ્યાપન,

સંશોધન અને તાલીમ �ુિનવિસ�ટ�એ અથવા તેવી સંલગ્ન કોલેજો અથવા સંસ્થાઓએ,
િવિનયમોથી ઠરાવવામાં આવે તેવા િવષયોમાં હાથ ધરવી જોઈશે.
(૨) તમામ અ�ુસ્નાતક િવભાગો, સામાન્ય ર�તે �ુિનવિસ�ટ�ના �ુખ્ય મથક ખાતે હોવા જોઈશે.
તેમ છતાં, �ુિનવિસ�ટ� આવા િવભાગોમાંથી કોઈ િવભાગ, તેના �ુખ્ય મથક બહારના કોઈ
સ્થળ અથવા સ્થળોએ સ્થાપી શકશે.
(૩) �ુિનવિસ�ટ�, �ુિનવિસ�ટ�ના �ુખ્ય મથક િસવાયના સ્થળોએ િવિનયમોથી ઠરાવવામાં આવે
તેવી બોલીઓ અને શરતોએ �ુિનવિસ�ટ� ક�ન્દ્રો િનભાવી શકશે.
૩૭.

�િુ નવિસ�ટ�ના

િવદ્યાથ�ઓના

નામ

ન�ધણી

માટ� ની

લાયકાતો.-

િવિનયમોથી

ઠરાવવામાં આવે તેવી લાયકાતો, ધરાવતો હોય તે િસવાય, કોઈપણ િવદ્યાથ�ની
�ુિનવિસ�ટ�ના િવદ્યાથ� તર�ક� નામ ન�ધણી કરવામાં આવશે ન�હ.
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૩૮.

પદવીઓ, �ડપ્લોમા અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો.- સંચાલક મંડળ િવિનયમોથી

ઠરાવવામાં આવે તેવી પદવીઓ, �ડપ્લોમા અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો શ� કર� શકશે
અને એનાયત કર� શકશે.
૩૯.

માન�્ પદવી.- સંચાલક મંડળના ઓછામાં ઓછા બે � ૃતીયાંશ સભ્યો ભલામણ કર�

ક� કોઈ વ્ય�ક્ત તેના અગ્રગણ્ય સ્થાન અને િસ�દ્ધઓના કારણે, તેમના અ�ભપ્રાય પ્રમાણે, કોઈ
માન�્ પદવી અથવા બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન મેળવવાને યોગ્ય અને લાયક વ્ય�ક્ત છે
અને તેમની ભલામણને સંચાલક મંડળની બેઠકમાં હાજર રહ�લા સંચાલક મંડળના સભ્યોની
ઓછામાં ઓછ� બે � ૃતીયાંશ અને સંચાલક મંડળના ઓછામાં ઓછા અડધા સભ્યોની બનેલી
બ�ુમતી ટ� કો આપે, અને તે ભલામણને �ુલપિત મં�ૂર કર� , તો સંચાલક મંડળ એવી વ્ય�ક્તને
કોઈ પર�ક્ષા આપવા ફરમાવ્યા િસવાય, તેને એવી ર�તે ભલામણ કર� લી માન�્ પદવી અથવા
બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન આપી શકશે.
૪૦.

�િુ નવિસ�ટ�ના સભ્યપદ� થી �ૂ ર કરવા અને પદવી અથવા �ડપ્લોમા પાછા ખ�ચી લેવા

બાબત.- (૧) જો કોઈ વ્ય�ક્તને કોઈ �ુના માટ� કાયદાની કોટર્ -એ દોિષત ઠરાવ્યો હોય �
સંચાલક મંડળના અ�ભપ્રાયમાં નૈિતક અધઃપતનને લગતો ગંભીર �ુનો છે અથવા તે
નાલેશીજનક વતર્� ૂક માટ�નો �ુનેગાર હોય, તો �ુલપિત, સંચાલક મંડળની ભલામણ પર
અને તે દર� ક મંડળની સભામાં હાજર રહ�લા સભ્યોની ઓછામાં ઓછ� બે � ૃતીયાંશ અને દર� ક
મંડળના સભ્યોના ઓછામાં ઓછા અડધા સભ્યોની બનેલી બ�ુમતીએ ટ� કો આપ્યો હોય તો,
કોઈ વ્ય�ક્ત�ુ ં નામ સ્નાતકોના ર�જસ્ટરમાંથી �ૂ ર કર� શકશે અથવા તે કોઈ વ્ય�ક્ત પાસેથી
�ડપ્લોમા અથવા પદવી પાછા ખ�ચી લઈ શકશે.
(૨)

આ કલમ હ�ઠળ કોઈપણ પગ�ું લે� ુ ં જોઈશે ન�હ િસવાય ક� સંબિં ધત વ્ય�ક્તને

િવિનયમોથી ઠરાવવામાં આવે તેવી ર�તે તેના બચાવમાં �ુનાવણી કરવાની તક આપી હોય.

પ્રકરણ ૬
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� ૂરક જોગવાઇઓ

૪૧.

�િુ નવિસ�ટ�� ંુ ફં ડ.- (૧) �ુિનવિસ�ટ�, �ુિનવિસ�ટ� ફંડ તર�ક� ઓળખા�ુ ં એક ફંડ સ્થાપશે,

�માં નીચેનો સમાવેશ થશે:(૧)

રા�ય સરકાર અને ક�ન્દ્ર સરકાર તરફથી મળે લ કોઈ ફાળો અથવા
ગ્રાન્ટ અથવા લોન,

(૨)

ફ� અને ચા�ની આવક સ�હત તમામ �ોતમાંથી �ુિનવિસ�ટ�ની
આવક,

(૩)

વિસયત, દાન, ભેટ, દ� ણગી, અને બી� અ�ુદાન હોય તો તે,

(૪)

�ુરસ્�ૃત

હોદ્દા,

�ુિવધાઓની

અધ્યેતા� ૃિ�(ફ�લોિશપ) અને �તરમાળખાક�ય

સ્થાપના માટ�

આ બે વચ્ચેની સમ�ૂતી યાદ�ની

જોગવાઈઓના સંદભર્માં, �ુિનવિસ�ટ� દ્વારા સહયોગી સંસ્થા અથવા
ઉદ્યોગ પાસેથી મેળવેલા નાણા.
(૨)

�ુિનવિસ�ટ��ું તમામ ફંડ, આવી બ�કમાં જમા કરાવ�ુ ં જોઈશે અથવા નાણા સિમિતની

ભલામણો ઉપરથી સંચાલક મંડળ ન�� કર� તેવી ર�તે તે� ુ ં રોકાણ કર�ુ ં જોઈશે.
(૩)

�ુિનવિસ�ટ�ના ફંડનો ઉપયોગ, આ વટ�ુકમથી અથવા તે હ�ઠળ પોતાની સ�ા

વાપરવામાં અને તેના કાય� બ�વવામાં થયેલા ખચર્ સ�હત �ુિનવિસ�ટ�ના ખચર્ માટ� કરવો
જોઈશે.
૪૨.

�હસાબો અને ઓ�ડટ.- (૧) �ુિનવિસ�ટ�એ, યોગ્ય �હસાબો અને સંબિં ધત બી� ર� કડર્

િનભાવવા જોઈશે અને ઠરાવવામાં આવે તેવા ન� ૂનામાં અને તેવી ર�તે આવક અને ખચર્
ખા� ું તથા પાકા સરવૈયા સ�હત �હસાબો�ુ ં વાિષ�ક પત્રક તૈયાર કર�ુ ં જોઈશે.
(૨)

�ુિનવિસ�ટ�એ, ઠરાવવામાં આવે તેવા પોતાના નાણાક�ય, �હસાબ અને ઓ�ડટના

કાય�નો િનકાલ કરવા માટ�, �ત�રક તપાસ અને િસલક (બાક�) મેળ તથા િનયંત્રણની યોગ્ય
પદ્ધિત અપનાવવી જોઈશે.
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(૩)
સન ૧૯૪૯નો
૩૮મો.

�ુિનવિસ�ટ�ના �હસાબો�ું ઓ�ડટ, દર વષ�, સંચાલક મંડળ દ્વારા નીમવામાં આવનાર,

ચાટર્ ડર્ એકાઉન્ટન્ટ અિધિનયમ, ૧૯૪૯માં વ્યાખ્યા કયાર્ પ્રમાણેના ચાટર્ ડર્ એકાઉન્ટન્ટ અથવા
ચાટર્ ડર્ એકાઉન્ટન્ટની પેઢ� હોય તેવા ઓ�ડટર પાસે કરાવ�ુ ં જોઈશે.
(૪)

નીમાયેલા ચાટર્ ડર્ એકાઉન્ટન્ટ અથવા (ચાટર્ ડર્ એકાઉન્ટન્ટની) પેઢ� અથવા આ અથ�

અિધ�ૃત કર� લી બી� કોઇ વ્ય�ક્તએ પ્રમા�ણત કર� લા �ુિનવિસ�ટ�ના �હસાબો, તેની ઉપરના
ઓ�ડટ અહ�વાલ સાથે, સંચાલક મંડળ સમક્ષ � ૂકવા જોઈશે અને સંચાલક મંડળ, તેના
સંબધ
ં માં પોતાને યોગ્ય લાગે તેવી � ૂચનાઓ �ુિનવિસ�ટ�ને આપી શકશે અને �ુિનવિસ�ટ�એ
તેવી � ૂચનાઓ�ું પાલન કર�ું જોઈશે.
(૫)

�ત�રક ઓ�ડટર-એ, �હસાબોના તમામ ચોપડા�ુ ં સમવત� ઓ�ડટ �ુિનિ�ત કરવા

માટ�, �ુિનવિસ�ટ�ના �હસાબો�ું ઓ�ડટ કર�ુ ં જોઈશે અને આવા �ુદતી �ત�રક અહ�વાલ,
�ુનિવ�લોકન માટ� સંચાલક મંડળ સમક્ષ � ૂકવો જોઈશે.
૪૩. વાિષ�ક અહ�વાલ ર�ૂ કરવા બાબત.- (૧) �ુિનવિસ�ટ�એ, સંચાલક મંડળ િન�દ� ષ્ટ કર�
તેવી િવગતોનો સમાવેશ કરતો વાિષ�ક અહ�વાલ, દર� ક નાણાક�ય વષર્ માટ� તૈયાર કરવો
જોઇશે અને ઠરાવવામાં આવે તેવી તાર�ખે અથવા તે તાર�ખ પહ�લાં સંચાલક મંડળ સમક્ષ
ર�ૂ કરવો જોઇશે. સંચાલક મંડળ, આવા અહ�વાલની િવચારણા કરશે અને તેના પર ઠરાવ
પસાર કર� શકશે અને તેમ થયેથી, નાણા સિમિતએ, આવા ઠરાવ અ�ુસાર પગ�ું લે� ુ ં જોઇશે
અને કોઇપણ પગ�ું લેવામાં ન આવે, તો કોઇ પગ�ું ન�હ લેવા માટ�ના કારણો, સંચાલક
મંડળને જણાવવા જોઇશે.
(૨)

વાિષ�ક અહ�વાલની નકલ, તેની પરના સંચાલક મંડળના ઠરાવ સાથે, રા�ય સરકારને

મોકલવી જોઇશે.
૪૪. પેન્શન અને પ્રોિવડન્ટ ફં ડ તથા વીમો.- (૧) �ુિનવિસ�ટ�એ, સંચાલક મંડળની મં�ૂર�થી,
પોતાના અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો અને બી� કમર્ચાર�ઓના લાભ માટ�, ઠરાવવામાં આવે
તેવી ર�તે અને તેવી શરતોને અધીન રહ�ને, પોતે યોગ્ય ગણે તેવી પેન્શન, પ્રોિવડન્ટ ફંડ,
વીમાની તેવી યોજનાઓ ઘડવી જોઈશે અને �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો અને
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ુ ૂવર્ક વ્યવસ્થા કર� હોય તેવા મંડળો (એસોિસએશન), ફંડ,
બી� કમર્ચાર�ઓના લાભાથ� હ���
ટ્રસ્ટ, તબદ�લી દસ્તાવેજ ઊભા કરવામાં અને ટ� કો આપવામાં સહાય કરવી જોઈશે.
(૨)

એવા કોઇ પ્રોિવડન્ટ ફંડની રચના એવી ર�તે કરવામાં આવી હોય, ત્યાર� પ્રોિવડન્ટ

ફંડ અિધિનયમ, ૧૯૨૫-ની જોગવાઇ એવા ફંડને, �ણે ક� તે સરકાર� પ્રોિવડન્ટ ફંડ હોય તેમ

સન ૧૯૨૫નો ૧૯મો.

લા�ુ પડશે.
૪૫.

જગાઓ ખાલી હોવાના કારણે કાય� અને કાયર્વાહ�ઓ અમાન્ય ઠરશે ન�હ.- આ

વટ�ુકમ હ�ઠળ અથવા િવિનયમોથી રચાયેલા સંચાલક મંડળ અથવા �ુિનવિસ�ટ�ના કોઇ
અિધકાર�મંડળ અથવા કોઇ સિમિતના કોઇપણ કાયર્ અથવા કાયર્વાહ�ઓ �ગે, �ુિનવિસ�ટ�ના
તેવા સંચાલક મંડળ, અિધકાર�મંડળ અથવા તેની સિમિતમાં કોઇ જગા ખાલી હોવાને કારણે
અથવા તેની રચનામાં ખામી હોવાના કારણમાત્રથી વાંધો ઉઠાવવામાં આવશે ન�હ.
૪૬.

�િુ નવિસ�ટ� દ્વારા પદવીઓ, �ડપ્લોમા એનાયત કરવા અને પ્રમાણપત્રો આપવા

બાબત.- તત્સમયે અમલમાં હોય તેવા રા�યના બી� કોઇ કાયદામાં ગમે તે મજ�ૂર હોય
તેમ છતાં, �ુિનવિસ�ટ�ને, પદવીઓ, �ડપ્લોમા એનાયત કરવાની અને પ્રમાણપત્રો આપવાની
તથા સંચાલક મંડળે મં�ૂર કયાર્ પ્રમાણેની માનદ પદવીઓ અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો
તથા ઇલકાબો એનાયત કરવાની સ�ા રહ�શે.
૪૭.

પત્રકો અને મા�હતી.- �ુિનવિસ�ટ�એ, રા�ય સરકાર, �ુિનવિસ�ટ� ગ્રાન્ટ્સ કિમશન અને

સંબિં ધત રાષ્ટ્ર�ય વૈધાિનક મંડળોને, તેમના દ્વારા વખતોવખત ફરમાવવામાં આવે તેવા
અહ�વાલો, પત્રકો, િનવેદનો, દસ્તાવેજો અને બી� મા�હતી મોકલવી જોઇશે.
૪૮.

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ રા�ય સેવક તર�ક� ગણાશે.- �ુિનવિસ�ટ�ના દર� ક

અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો અને બી� કમર્ચાર�ઓ, ભારતના ફોજદાર� અિધિનયમની કલમ
ર૧ના અથર્ �ુજબ રા�ય સેવક તર�ક� ગણાશે.
સ્પષ્ટ�કરણ.- આ કલમના હ�� ુ માટ� , �ુિનવિસ�ટ�એ િન�દ� ષ્ટ �ુદત માટ� અથવા
�ુિનવિસ�ટ�ના િન�દ� ષ્ટ કામ માટ� �ની િનમ� ૂક કર� હોય અથવા (તેણે) કર� લા કોઇ કામ માટ� ,
�ુિનવિસ�ટ� ફંડમાંથી વળતર ભથ્�ુ ં અથવા ફ� સ્વ�પે કોઇ મહ�નતા�ુ ં મેળવતી હોય તેવી કોઇ
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સન ૧૮૬૦નો
૪૫-મો.

વ્ય�ક્ત, આવી િનમ� ૂક અથવા આવા કામ સાથે સંકળાયેલી ફરજો અને કાય� બ�વતી હોય,
ત્યાર� �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર� અથવા કમર્ચાર� હોવા�ુ ં ગણાશે.
૪૯.

(૧)

�િુ નવિસ�ટ�ના સ્ટાફને બરતરફ કરવા, તેમને �ૂ ર કરવા, પાયર� ઉતાર કરવા

અને તેમની સેવા સમાપ્ત કરવા બાબત.- (૧) �ુિનવિસ�ટ�ના કોઇપણ અિધકાર� અથવા
કમર્ચાર� અથવા અધ્યાપક�ય, �બન-અધ્યાપક�ય અને બી� શૈક્ષ�ણક સ્ટાફના કોઇપણ
સભ્યને, એવી કોઇ તપાસ ક� �માં, તેને, તેની સામેના આરોપોની �ણ કરવામાં આવી હોય
અને તે આરોપોના સંબધ
ં માં તેને �ુનાવણીની વાજબી તક આપવામાં આવી હોય તે િસવાય,
પદ પરથી તેને બરતરફ અથવા �ૂ ર કરવામાં આવશે ન�હ અથવા તેનો પાયર� ઉતાર
કરવામાં આવશે ન�હ:
પરં � ુ આ કલમમાંનો કોઇપણ મજ�ૂર, એવી કોઇ વ્ય�ક્તને લા�ુ પડશે ન�હ, �મની
િનમ� ૂક સં� ૂણર્ ર�તે ફક્ત કામચલાઉ ધોરણે જ કરવામાં આવી હોય.
(૨)

પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ, પદ પરથી બરતરફ કરવા, �ૂ ર કરવા અથવા પાયર� ઉતાર

અથવા સેવાની સમા�પ્તના �ુકમ સામેની અપીલ, �ુલપિતને અથવા આવા �ુકમની �ણ
થયાની તાર�ખથી ત્રીસ �દવસની �દર �ુલપિતએ, આવો દં ડ મં�ૂર કય� હોય, ત્યાર� તેની
�ણ સંચાલક મંડળને કરવી જોઇશે અને �ુલપિત અથવા યથાપ્રસંગ, સંચાલક મંડળનો
િનણર્ય આખર� રહ�શે.
૫૦.

આદ� શો આપવાની રા�ય સરકારની સ�ા.- રા�ય સરકારને, આ વટ�ુકમ, િવિનયમો

અને તત્સમયે અમલમાં હોય તેવા બી� કોઇ કાયદાની જોગવાઇઓના પાલન માટ� જ�ર�
લાગે તેવા આદ� શો વખતોવખત આપવાની સ�ા રહ�શે અને �ુિનવિસ�ટ�એ, એવા આદ� શ�ુ ં
પાલન કર�ુ ં જોઈશે.
૫૧.

િવિનયમો કરવાની સ�ા.- આ વટ�ક
ુ મની જોગવાઇને અધીન રહ�ને, સંચાલક મંડળને

પોતાનામાં િન�હત થયેલી બી� તમામ સ�ા ઉપરાંત �ુિનવિસ�ટ�ના કામકાજના વહ�વટ અને
સંચાલન માટ� જોગવાઇ કરવા િવિનયમો કરવાની સ�ા રહ�શે.
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(૨) ખાસ કર�ને અને � ૂવર્વત� સ�ાની વ્યાપકતાને બાધ આવ્યા િસવાય, એવા િવિનયમોથી
નીચેની તમામ અથવા નીચેના પૈક�ની કોઇપણ બાબત માટ� જોગવાઇ કર� શકાશે:(૧)

સંચાલક મંડળની પ્રથમ બેઠક િસવાય, �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર� મંડળોની
બેઠકો બોલાવવા અને યોજવા બાબત તથા એવી બેઠકોના કોરમ અને તેમાં
કામકાજના સંચાલન બાબત;

(૨)

�ુલપિતએ, અધ્યક્ષ તર�ક� વાપરવાની સ�ા અને કરવાના કાય� બાબત;

(૩)

�ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર� મંડળો, મંડળો અને બી� સિમિતઓની રચના, સ�ા
અને ફરજો બાબત, આવા અિધકાર� મંડળોના સભ્યપદ માટ� ની લાયકાતો
અને ગેરલાયકાતો બાબત, સભ્યપદના હોદ્દાની �ુદત, તેના સભ્યોની િનમ� ૂક
અને તેમને �ૂ ર કરવા બાબત તથા તેની સાથે સંકળાયેલી બી� બાબતો;

(૪)

આ વટ�ુકમ હ�ઠળ અથવા િવિનયમોથી રચાયેલા સંચાલક મંડળે અને કોઇ
સિમિતએ અથવા બી� મંડળે , તેના કામકાજના સંચાલનમાં, સ�ા
વાપરવામાં અને તેના કાયર્ કરવામાં અ�ુસરવાની કાયર્ર�િત બાબત;

(૫)

અભ્યાસક્રમો શ� કરવામાં અને િવદ્યાથ�ઓને પ્રવેશ આપવામાં અ�ુસરવાની
કાયર્ર�િત અને માપદં ડો બાબત;

(૬)

�ુિનવિસ�ટ�માં િશસ્ત�ુ ં પાલન કરાવવા માટ� અ�ુસરવાની કાયર્ર�િત બાબત;

(૭)

�ુિનવિસ�ટ�ની િમલકતોના સંચાલન બાબત;

(૮)

�ુિનવિસ�ટ� દ્વારા એનાયત કરવામાં આવે અથવા આપવામાં આવે એવા
�ડપ્લોમા, પદવી, પ્રમાણપત્રો અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો અને ઇલકાબો
બાબત અને આવી કોઈપણ પદવીઓ, �ડપ્લોમા, પ્રમાણપત્રો અને બી�
શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો અને બી� ઈલકાબો પાછા ખ�ચવા અથવા રદ કરવા
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અને તે માટ� ની જ��રયાત બાબત અને તે સ�હત અ�ુસરવાની કાયર્ર�િત
બાબત;
(૯)

પર�ક્ષાના પર�ક્ષકો, િનયંત્રકના હોદ્દાની �ુદત અને િનમ� ૂક સ�હત પર�ક્ષાઓ
યોજવા બાબત;

(૧૦) �ુિનવિસ�ટ�ના િનયામકો, પ્રાધ્યાપકો, સહ-પ્રાધ્યાપકો, સહાયક પ્રાધ્યાપકો
અથવા તેને સમકક્ષ શૈક્ષ�ણક પદનામો અથવા જગાઓ, અિધકાર�ઓ અને
કમર્ચાર�ઓની જગાઓ ઊભી કરવા બાબત અને તે માટ� ની જ�ર� લાયકાતો
સ�હત એવી જગાઓ ઉપર વ્ય�ક્તઓની િનમ� ૂક કરવા બાબત;
(૧૧) �ુિનવિસ�ટ�એ � ૂરા પાડ�લા અભ્યાસક્રમો, તાલીમ, સવલતો અને સેવાઓ માટ�
પોતાને (�ુિનવિસ�ટ�ને) � ૂકવવાની ફ� અને બી� ચા� બાબત;
(૧૨) �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ, કમર્ચાર�ઓ અને સ્ટાફના લાભ માટ� વીમો,
પ્રોિવડન્ટ ફંડ અને પેન્શન તથા એવી બી� યોજનાઓની રચના માટ� ની ર�ત
અને શરતો બાબત;
(૧૩) બી� સંસ્થાઓ અથવા સંગઠનો સાથેના �ુિનવિસ�ટ�ના એસોિસએશન માટ� ની
બોલીઓ અને શરતો બાબત;
(૧૪) બ�ટના �દાજો તૈયાર કરવા અને �હસાબો �ળવવા બાબત;
(૧૫) �ુિનવિસ�ટ�એ અથવા �ુિનવિસ�ટ� વતી કર� લા કરારો અથવા ક� ૂલાતોનો
અમલ કરવાની પદ્ધિત બાબત;
(૧૬) �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�ઓ, કમર્ચાર�ઓ અને સ્ટાફની િનમ� ૂક માટ� ના
વગ�કરણ અને તેની કાયર્ર�િત બાબત;
(૧૭) �ુિનવિસ�ટ�ના �ુલપિત, િનયામક અને બી� અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો અને
કમર્ચાર�ઓની (સેવાની) બોલીઓ અને તેમની િનમ� ૂકોની �ુદત, પગાર અને
41

ભથ્થાં, કરાર આધા�રત સેવાઓ, િશસ્તના િનયમો અને સેવાની બી� શરતો
બાબત;
(૧૮) �ુિનવિસ�ટ�ના અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓની પ્રિતિન�ુ�ક્ત�ુ ં
િનયમન કરતી બોલીઓ અને શરતો બાબત;
(૧૯) �ુિનવિસ�ટ�ના �ુલપિત, િનયામક અને બી� અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો તથા
કમર્ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો બાબત;
(૨૦) અધ્યેતા� ૃિ�, છાત્ર� ૃિ�, � ૃિ�કા (સ્ટાઇપેન્ડસ), ચંદ્રકો અને પા�રતોિષકો�ું
િનયમન કરતી બોલીઓ અને શરતો બાબત;
(૨૧) સંચાલક મંડળના �ુકમો અને િનણર્યોના પ્રમાણીકરણ બાબત;
(૨૨) છાત્રાલયો અને �ુિનવિસ�ટ�ના અધ્યાપકો, અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓના
િનવાસ અને તેમાં િશસ્તિવષયક િનયંત્રણ સ�હતની તેને લગતી બાબત; અને
(૨૩) �ુિનવિસ�ટ�ની �ુદ� �ુદ� સિમિતઓ, અિધકાર�ઓ, િનયામકો અને બી�
કમર્ચાર�ઓ દ્વારા વાપરવાની સ�ા અને કરવાના કાય� બાબત; અને
(૨૪) આ વટ�ુકમથી ઠરાવવાની હોય અથવા ઠરાવવામાં આવે તેવી તમામ
બાબતો.
૫૨. ક્ષિત� ૂિત�.- આ વટ�ુકમ અથવા તે હ�ઠળ કર� લા કોઇ િવિનયમો અ�ુસાર �ુદ્ધ�ુ�દ્ધથી કર� લા
અથવા કરવા�ુ ં અ�ભપ્રેત હોય તેવા કોઇ કાયર્ના સંબધ
ં માં, �ુિનવિસ�ટ�, �ુિનવિસ�ટ�ના
�ુલપિત, િનયામક, સંચાલક મંડળ અથવા અિધકાર�મંડળો અથવા કમર્ચાર�ઓ અથવા કોઇ
વ્ય�ક્ત સામે કોઇપણ દાવો, ફોજદાર� કામ અથવા બી� કા� ૂની કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે
ન�હ અને તેમની પાસેથી કોઇપણ વળતર માગવામાં આવશે ન�હ.
૫૩. �શ્ુ ક�લીઓ �ૂ ર કરવાની સ�ા.-(૧) આ વટ�ુકમની જોગવાઇઓનો અમલ કરવામાં કોઇ
�ુશ્ક�લી ઊભી થાય, તો રાજય સરકાર, રાજપત્રમાં �ુકમ પ્રિસદ્ધ કર�ને, �ુશ્ક�લીઓ �ૂ ર કરવા
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માટ� જ�ર� અથવા ઇષ્ટ જણાય તેવી, આ વટ�ક
ુ મની જોગવાઇઓ સાથે અસંગત ન હોય
તેવી જોગવાઇઓ કર� શકશેઃ
પરં � ુ આ વટ�ક
ુ મના આરં ભની તાર�ખથી બે વષર્ � ૂરા થયા પછ�, આ પેટા-કલમ
(૧) હ�ઠળ એવો કોઇપણ �ુકમ કરવામાં આવશે ન�હ.
(૨)

આ કલમ હ�ઠળ કર� લો દર� ક �ુકમ, તે કરવામાં આવે તે પછ�, બનતી ત્વરાએ રાજય

િવધાનમંડળ સમક્ષ � ૂકવો જોઇશે.
પ્રકરણ ૭
વચગાળાની જોગવાઈઓ

સન
૧૯૬૫નો
�ુજરાતનો
૪૦મો.

૫૪. વચગાળાની જોગવાઈઓ.- આ વટ�ુકમના આરં ભે અને ત્યારથી, તમામ સંલગ્ન કોલેજો,
માન્ય સંસ્થાઓ, મં�ૂર કરવામાં આવેલ સંસ્થાઓ, જો હોય તો, �ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ�
અિધિનયમ, ૧૯૬૫, તે હ�ઠળ કર� લા સ્ટ�ચ્�ુટ, વટ�ુકમો વગેર�ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ તેમની
સાથે સંકળાયેલા તમામ િવશેષાિધકારો ભોગવવા�ુ ં ચા�ુ રાખશે.
આ વટ�ુકમમાં ગમે તે મજ�ૂર હોય તેમ છતાં, કલમ ૧૩ હ�ઠળ વ્યાખ્યા કયાર્ પ્રમાણે,
છ મ�હનાની �ુદત માટ� અથવા િનયિમત ર�તે અિધકાર�મંડળો રચવામાં આવે, બ�ેમાંથી �
વહ�� ું હોય ત્યાં �ુધી, �ુિનવિસ�ટ�ના �ુલપિત, �ુિનવિસ�ટ�ના અિધકાર�મંડળોની તમામ સ�ા
ધરાવશે.

સન ૨૦૨૦નો

�ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ� વટ�ુકમ, ૨૦૨૦ હ�ઠળ �ુલપિતની િનમ� ૂક કરવામાં

�ુજરાતનો
વટ�ુકમ ૧૨

આવે ત્યાં �ુધી, �ુજરાત આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ�, ૧૯૬૫ હ�ઠળ નીમવામાં આવેલા િવદ્યમાન
�ુલપિતએ, તેમની િવદ્યમાન િનમ� ૂકની �ુદતની સમા�પ્તની તાર�ખ �ુધી સેવા ચા�ુ રાખવી

સન ૧૯૬૫
નો �ુજરાતનો

જોઇશે.

૪૦ મો.

તેમ છતાં, �ુલપિત દ્વારા સંચાલક મંડળની સ�ાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, ત્યાર� તે
રા�ય સરકારની � ૂવર્-મં�ૂર� લઇને કરવો જોઇશે.
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પ્રકરણ ૮
રદ કરવા બાબત અને અપવાદ
રદ
બાબત

કરવા

૫૫.

અને

રદ કરવા બાબત અને અપવાદ.-(૧) આ વટ�ુકમના આરં ભે અને ત્યારથી, �ુજરાત
આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૧૯૬૫, આથી રદ કય� હોવા�ુ ં ગણાશે.

અપવાદ.

(૨)

સદર�ુ અિધિનયમ આવી ર�તે રદ થવા છતાં, અિધિનયમથી અથવા હ�ઠળ (કરવામાં

આવેલ કોઇ િનયમ અથવા �ુકમ, બહાર પાડવામાં આવેલ �હ�રના�ુ ં અથવા કરવામાં આવેલ
િનમ� ૂક સ�હત) કર� � ું કોઇપણ કાયર્ અથવા લીધે� ું કોઇ પગ�ુ,ં તે વટ�ુકમની જોગવાઇઓ
સાથે અસંગત ન હોય તેટલે �ુધી, આ વટ�ુકમથી અથવા તે હ�ઠળ કર� � ું અથવા લીધે� ું
હોવા�ું ગણાશે અને આ વટ�ુકમની જોગવાઇઓ હ�ઠળ કર� લા કોઇપણ કાયર્ અથવા લીધેલા
કોઇ પગલાથી રદ કરવામાં ન આવે ત્યાં �ુધી અમલમાં હોવા�ુ ં ચા�ુ રહ�શે.
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સન ૧૯૬૫નો
�ુજરાતનો ૪૦મો.

િનવેદન
તા�તરના � ૂતકાળ દરિમયાન, �ુજરાત, સંસદ દ્વારા, આ�ુવ�દમાં અધ્યાપન અને
સંશોધન સંસ્થા અિધિનયમ, ૨૦૨૦ની કલમ ૨ હ�ઠળ, ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ પોસ્ટ ગ્રે��ુએટ ટ��ચ�ગ
એન્ડ �રસચર્ ઇન આ�ુવ�દ, �મનગર; શ્રી �ુલાબ�ુંવરબા આ�ુવ�દ મહાિવદ્યાલય, �મનગર
અને ઇ�ન્ડયન ઇ�ન્સ્ટટ� ૂટ ઓફ આ�ુવ�દ ફામાર્ સ્�ુ�ટકલ સાય�ન્સસ, �મનગર �વી અગ્રેસરની
આ�ુવ�દ સંસ્થાઓમાંની ત્રણ સંસ્થાઓને રાષ્ટ્ર�ય મહત્વની સંસ્થાઓ તર�ક� �હ�ર થવાની
ઘટના�ું ગૌરવવં� ુ સાક્ષી ર�ુ.ં
સંસદના આ અિધિનયમમાં સમાિવષ્ટ ઉપર જણાવેલ ઘોષણાથી પ્રે�રત અને
પ્રોત્સા�હત થઇને, રા�ય સરકાર� , અસંખ્ય �ણીતા અથવા અ�ણ્યા �િષઓ સ�હત અથવર્વેદ અને મહિષ� ચરક દ્વારા ર�ૂ કરવામાં આવેલા આ�ુવ�દ�ુ ં પ્રાચીન જ્ઞાન આપતી સંસ્થાઓ
અને કોલેજોમાં, સદર�ુ સંસ્થાઓ અને કોલેજો, રા�ય તેમજ દ� શના લોકોમાં જ્ઞાનનો ફ�લાવો
ુ ી, આ�ુવદ
કરવામાં નવા િશખરો સર કર� તે હ��થ
� માં િશક્ષણ�ુ ં સ્તર ઊ�ું લાવવા અને
સંસ્થાઓ અને કોલેજોના વહ�વટમાં વ્યવસાયીકરણ લાવવાની કામગીર� હાથ ધર� છે .
આ હ�� ુ માટ� , િવદ્યમાન સંસ્થાઓ અને કોલેજોના િશક્ષણ અને વહ�વટને વેગવંતો
બનાવવાથી, દવાની આ�ુવ�દ પદ્ધિતમાં �ડાણ� ૂવર્કના સંશોધન દ્વારા નવી િશક્ષણ પદ્ધિતઓ
િવકિસત કર� શકાશે �થી કર�ને, એલોપેિથક, હોિમયોપિથક દવાની પદ્ધિતઓની સાથે,
આ�ુવ�દ પદ્ધિત એક સામાન્ય તબીબી પદ્ધિત બની શક�.
રા�ય સરકાર� , આથી, તદ�ુસાર િનણર્ય લીધો છે અને િવદ્યમાન �ુજરાત આ�ુવ�દ
�ુિનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૧૯૬૫ (સન ૧૯૬૫ નો �ુજરાતનો ૪૦મો) રદ કરવા�ુ ં અને ક�ટલીક
વ�ુ સમય માગી લેતી પ્ર�ક્રયાઓ �ૂ ર કર�ને, નવી અસરકારક �પર� ખામાં તેને ફર�થી
અિધિનિમત કરવા�ું અને આ�ુવ�દ �ુિનવિસ�ટ� અને કોલેજોના વહ�વટની નવી પદ્ધિતનો તેમાં
સમાવેશ કરવા�ું પોતાને યોગ્ય લાગ્�ુ ં છે .
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�ુજરાત રા�યની િવધાનસભા�ુ ં સત્ર ચા�ુ ન હોવાથી, ઉપ�ુક્ર્ ત ઉદ્દે શો િસદ્ધ કરવા
માટ� , આ વટ�ુકમ પ્રિસદ્ધ કરવામાં આવે છે .
ગાંધીનગર.

આચાયર્ દ� વવ્રત

તાર�ખ ૯મી નવેમ્બર,૨૦૨૦.

�ુજરાતના રા�યપાલ.

�ુજરાતના રા�યપાલના �ક
ુ મથી અને તેમના નામે,

ડૉ. જયંતી રિવ,
સરકારના અગ્રસ�ચવ.
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Acts of Gujarat Legislature and Ordinances promulgated and Regulations
made by the Governor

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
Sachivalaya, Gandhinagar, Dated the 10th November, 2020.
GUJARAT ORDINANCE NO. 12 OF 2020.
AN

ORDINANCE

to repeal the existing the Gujarat Ayurved University Act, 1965 and to
re-enact the same in the new dynamic format by doing away certain
processes that consume more time and include therein a new system of
governance of Ayurved University and colleges.
WHEREAS the Legislative Assembly of the State of Gujarat is not
in session;
AND WHEREAS the Governor of Gujarat is satisfied that circumstances
exist which render it necessary for him to take immediate action to repeal the
existing the Gujarat Ayurved University Act, 1965 and to re-enact a new law
by promulgating Ordinance.
IV-Ex.-29
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NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred on him by
clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Gujarat
is hereby pleased to make and promulgate the following Ordinance, namely:CHAPTER I
PRELIMINARY
1.

Short title and Commencement.- (1) This Ordinance may be called

the Gujarat Ayurved University Ordinance, 2020.
(2) It shall come into force at once.
2.

Definitions.- In this Ordinance, unless the contest otherwise

requires:
(1)

“affiliated college or Institution” means a college or
Institution imparting education in Ayurved and allied
subjects which has been granted affiliation by the
University;

(2)

“approved institution” means hospital, health centre or
such other institutions recognised by the University as an
institution in which a person may undergo training, if any,
required by a course of study leading to degree, diploma or
certificate or other academic distinction of the University;

(3)

“Ayurvedic institution” means an educational institution
imparting instruction, teaching and training in the
Ayurvedic system of medicine;

(4)

“Ayurvedic system of medicine” means the Ashtang
Ayurvedic system of Medicine including Nisargopachar
system, whether supplemented or not by such modern
advances as are consistent with the fundamental principles
of Ayurved and as the University may from time to time
prescribe;

(5)

“authorities” means the authorities of the University as
specified by or under this Ordinance;

(6)

“National Statutory Council” means concerned councils
constituted by the Central Government in the field of
education in Ayurved and allied subjects,
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(7)

“Council of Post-Graduate Studies and Research" means
any post- graduate studies and research institution or
department maintained by the University;

(8)

“Government” means the Government of Gujarat;

(9)

“officer” means the officers of the University as specified
by or under the Ordinance,

(10) “Academic Council” means the academic council of the
University;
(11) “Board of Governors” means the board of governors of the
University,
(12) “”Finance Committee” means finance committee of the
University;
(13) ”collaboration” means collaborative activities of the
University with other Universities, academic institutions
(includes local or national or international) research
institutions or organization;
(14) ”Chancellor” and “Vice-Chancellor” means respectively,
the Chancellor and the Vice-Chancellor of the University;
(15) ”Chairman” means the Chairman of the Board of
Governors;
(16) “Director” means the Director of the School of Post
Graduate Studies and Research;
(17) “University college” means a college which the University
may establish or maintain under this Ordinance or a college
transferred to and maintained by the University;
(18) “University” means the Gujarat Ayurved University
established and incorporate under this Ordinance;
(19) “prescribed” means prescribed by the regulation;
(20) “Registrar” means the Registrar of the University;
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(21) “college” means a college or an institution teaching
courses leading to a Degree and/or a Diploma and/or a
certificate;
(22) “regulations” means regulations of the University;
(23) “teacher”

means

full

time

approved

Assistant

Professors/Lecturers, Associate Professors/Readers or
Professors and other persons teaching or giving
instructions or conducting research on full time basis in
affiliated colleges, institutions or approved institutions of
the University;
(24) “conducted college or school or institution” means a
college, school or institution maintained and managed by
the University;
(25) “University teacher” means a teacher appointed by the
University;
(26) “Post-Graduate Department” means a department of higher
learning research or specialized studies imparting postgraduate instruction or guidance for research recognised to
be so by the University;
(27) “Post-Graduate Centre” means a centre in the affiliated
colleges as recognised as Post-Graduate Centre by the
University for imparting post-graduate teaching in a
manner as may be prescribed;
(28) “Student of the University” means a person enrolled in the
university for under going a course of study leading to
degree, diploma, certificate or other academic distinctions
of the University;
(29) “school of Post-graduate studies and Research” means a
School under which the post- graduate studies and research
are conducted as determine under the Regulations.
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CHAPTER II
THE UNIVERSITY

3.

Establishment and incorporation of University.- (1) There shall be a

University established by the name “The Gujarat Ayurved University”.
(2) The Chancellor, the Vice-Chancellor, the Board of Governors, the
Academic Council, Council of Post-Graduate Studies and Research, the
Directors, and all other persons who may hereafter become such officers or
members of the authorities so long as they continue to hold such office or
membership, are hereby constituted a body corporate by the name “The
Gujarat Ayurved University.”
(3) The University shall function as an affiliating and teaching University
and it shall affiliate any college or institution for the courses leading to
conferment of degrees, diplomas or grant certificate to the students admitted
therein.
(4) The University shall have perpetual succession and common seal with
power subject to the provisions of this Ordinance, to acquire and hold
property, to contract and shall by the said name, sue and be sued.

4.

Headquarters of University.- The headquarters of the University

shall be at such place as the State Government may, by notification in the
Official Gazette, specify.
5.

Objects of University.- The objects of the University shall be to

disseminate, create and preserve knowledge and understanding by teaching,
research, extension in the field of Ayurved and allied subjects and in relation
to the domain of Ayurved and allied subjects and such other related domain
of Ayurved. The prime object of the University shall be to create centres and
institutions of excellence in Ayurved and allied subjects in particular and
other objects shall be as follows, namely:
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to create institutions and centres of excellence for imparting
state-of the arts education, training, instruction and
conducting research in the field of Ayurved and allied
subject;

(ii)

to create capabilities for advancement of knowledge, skill
and competency at various levels;

(iii)

to create capabilities for upgrading the infrastructure of
global standard for education, training and research in the
areas related to Ayurved;

(iv)

to develop patterns of teaching and training at various levels
of educational accomplishment so as to set high standards of
education in Ayurved;

(v)

to function as a leading resource centre for knowledge
management in the areas of Ayurved and allied subjects;

(vi)

to provide inter-relationship for national and global
participation in the field of Ayurved;

(vii)

to establish close linkages with concern industry to make
teaching, training and research at the university relevant to
the needs of the society and national and global levels;

(viii)

to make such provisions as would enable affiliated colleges
and institutions to undertake specialization of studies; and

(ix)

to establish, maintain or take over by agreement and manage
colleges, departments, institutes and centres of research or
specialised studies.

6.

University open to all irrespective of sex, religion, class, creed or

opinion.- (1) No person shall be excluded from any office of the University
or from membership of its authorities or bodies, committees or from
admission to any degree, diploma, certificate or other academic distinction
or course of study on the sole ground of sex, race, creed, cast, class, place of
birth, religious belief or political or other opinion.
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(2) It shall not be lawful for the University to impose on any person any test
whatsoever relating to sex, race, creed, cast, class, place of birth, religious
belief or profession or political or other opinion in order to entitle him to be
admitted as a teacher or a student or to hold any office or post in the
University or to qualify for any degree, diploma or any other academic
distinction or to enjoy or exercise any privilege of the University or any
beneficiation thereof.
(3) The University shall adopt the Government policy, orders and directions
issued from time to time, in regard to the reservation for Scheduled castes,
Scheduled tribes, other Backward Classes and any other reservation for
appointments, admission of students, etc. in the affiliated colleges,
University departments, or conducted colleges and institutions.
(4) Without prior approval of the State Government, the University shall not,
(a)

create any new posts of teachers, officers or other
employees;

(b)

revise pay, allowances, post-retirement benefits and any
other benefit of its teachers, officers and other employees;

(c)

divert any earmarked funds received for any purpose
other than that for which it is received from the
Government, University Grants Commission or any other
statutory commission or bodies;

(d)

take any decision regarding affiliated colleges or
institutions resulting in increased financial liability,
direct or indirect for the Government:

Provided, that the University shall be competent to incur expenditure
from the fund received from various sources, where no sharing or
contribution from the Government, or the academic programmes or projects
started on self-supporting basis.
7.

Powers and function of University.- Subject to the provisions of this

Ordinance, the University shall exercise following powers and perform the
following functions, namely: -
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to administer and manage the University and to establish such
colleges, institutes and centres of research, education and
instruction as are necessary for the furtherance of the objects
of the University;

(ii)

to provide for instruction, training and research in such
branches of knowledge or learning pertaining to Ayurved and
allied subjects;

(iii)

to conduct innovative experiments in new methods and
technologies in the field of Ayurved and allied subjects in
order to achieve international standards of such education,
training and research;

(iv)

to prescribe courses of studies and curricula and provide for
flexibility

in

the

education

system

and

delivery

methodologies;
(v)

to hold examinations and confer degrees, diplomas and grant
certificates and other academic distinctions or titles on
persons subject to such condition as the University may
determine, and to withdraw or cancel any such degrees,
diplomas, certificates or other academic distinctions or titles
in the prescribed manner;

(vi)

to confer honorary degree or other distinctions in the
prescribed manner;

(vii)

to establish such special centres, specialised study centres for
research and instruction as in the opinion of the University for
the furtherance of its objects;

(viii)

to provide for planning, reproduction and publication of
research and other works and to organise exhibitions,
workshops, seminars, conferences etc.;

(ix)

to sponsor and undertake research in all aspects of Ayurved
and allied subjects and its management

(x)

to offer management development programmes for the
Institutes of Ayurved and allied subjects;
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(xi)

to collaborate or associate with, advise, administer, control,
develop maintain any educational institutions with like or
similar objects;

(xii)

to develop and maintain linkages with educational, research
or other institutions in any part of the world having objects
wholly or partly similar to those of the university, through
exchange of teachers, scientists, researchers, students and
scholars and generally in such manner as may be conducive
to their common objects;

(xiii)

to regulate the expenditure, manage the finances and to
maintain accounts of the university;

(xiv)

to receive grants, donations, subscription, subventions and
gifts for the purpose of University and consistent with the
objects of the University and to enter into any agreement with
Central Government, State Government, the University
Grants Commission or any concerned National statutory
councils or bodies at central or state level for receiving any
grants or funding;

(xv)

to receive fund from national and international organisations
or any other sources as donation, gifts, benefactions, bequests
by transfers of movable or immovable properties for the
purposes and objects of the University;

(xvi)

to establish, maintain and manage for the residence of
students and accommodation for teachers, officers and
employees of the University;

(xvii) to supervise and control of residence and regulate the
discipline of students of the university and to make
arrangements for promoting their health and general welfare
and cultural activities;
(xviii) to fix, demand, and receive or recover fees and such other
charges as may be prescribed;
(xix)

to institute and award fellowships. Scholarships, prizes,
medals and other awards;
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to purchase or to take on lease or accept as gifts or otherwise
any land or building or works which may be necessary or
convenient for the purpose of the University on such terms
and conditions as it may think fit and to construct, alter and
maintain any such buildings or works;

(xxi)

to sell, exchange, lease or otherwise dispose of all or any
portion of the properties of the University, movable or
immovable, on such terms as it may think fit, consistent with
the interest, activities and objects of the University with the
previous sanction of the State Government;

(xxii) to draw and accept, to make and endorse. discount and
negotiate promissory notes, bills of exchange, cheques or
other negotiable instruments;
(xxiii) to raise and borrow money on bond, mortgage, promissory
note or other obligations and securities founded or based upon
all or any of the proprieties and assets of the University or
without any securities on such terms and conditions as it may
think fit and to pay out of the funds of the university, all
expenses incidental to the raising of money, to repay and
redeem any money borrowed with the previous sanction of
the State Government;
(xxiv) to invest the fund of the University in or upon such securities
and transpose any investments from time to time in such
manner as it may deem fit in the interest of the University;
(xxv) to execute conveyance regarding transfer, mortgage, lease
licenses, agreements and other conveyance in respect of the
property, movable or immovable including Government
securities belonging to the University or to be acquired for the
purpose of the University with the previous sanction of the
State Government;
(xxvi) to admit the students for the courses offered by the University
in the prescribed manner;
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(xxvii) to create academic, technical, administrative, ministerial and
other posts with the previous sanction of the State
Government and make appointments thereto;
(xxviii) to regulate and enforce discipline among the officers and
employees of the University and to provide for such
disciplinary measures as may be prescribed;
(xxix) to institute professorship, associate professorship/readership,
assistant professorship/lectureship, endowed professorship,
honorary professorship, adjunct professorship and any other
teaching, academic or research posts and to prescribe
qualifications for the persons to be appointed on such posts;
(xxx) to recognise the institution as recognised institutions for the
purpose of higher learning, research or specialised studies
other than affiliated college or institution;
(xxxi) to approve hospital, health centre or such other institution for
practical training required by a course of study before the
conferment of degree, diploma, certificate and other academic
distinction;
(xxxii) to prescribe code of conduct for the managements of the
affiliated colleges, institutions, approved or recognised
institutions,
(xxxiii) to delegate all or any of its powers (except the powers to make
regulations) to any other officers or authorities of the
University; and
(xxxiv) to do such other acts and things as the University may
consider necessary, conducive or incidental to the attainment
or enlargement of all or any of the objects of the University.
(xxxv) to undertake development programmes in Ayurved and allied
subjects and research, consultancy- based projects and
training programmes for outside agencies, by charging fees to
generate resources; without diverting from the objects of the
University.
(xxxvi) To upgrade the skill and knowledge of teaching and non
teaching staffs of the university colleges by developing a
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mechanism for arranging induction training programmes,
orientation programmes, refresher courses, etc.
(xxxvii)

To upgrade the skill and knowledge of teaching and non
teaching staffs of the university colleges by developing a
mechanism for arranging induction training programmes,
orientation programmes, refresher courses, etc.

8.

Jurisdiction of University.(1) The jurisdiction of the University shall extend to the whole of
the State of Gujarat.
(2) No college or institutions imparting education in different
branches of Ayurved and allied subjects shall be associated in
any way with or seek affiliation or admission to any privileges
of any other University established by law.
(3) Notwithstanding anything contained in any other State laws
for the time being in force, the colleges or institutions as may
be specified by the State Government, by notification, in the
Official Gazette imparting education in the area of Ayurved
either as affiliated or as constituent college or institution of any
University established by law shall cease to impart such
education from the date as specified under the above referred
notification.:
Provided, that, the existing students admitted in such
colleges or institutions prior to the issuance of the said
notification shall complete their courses of studies under the
existing University to which they are attached either as
affiliated college or as constituent institute of any University.
(4) The Government may at any time, by notification in the
Official Gazette, transfer any Government colleges of Ayurved
and allied subjects to the University on such terms and
conditions as it may decide and from the date of such transfer
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the said college or institution shall be a University college or
institution.
(5) The University may impose such terms and conditions upon
the colleges or institutions as it may consider necessary,
conducive or incidental to the attainment of all or any of the
objects of the University.

9.

Chancellor.(1) The Governor of the State of Gujarat shall be the Chancellor
of the University.
(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of
the University and preside at any convocation of the
University.
(3) The Chancellor shall have such other powers as may be
conferred on him by this Ordinance or the regulations.

10.

Inspection and Inquiry.(1) The Chancellor shall have a right to cause an inspection to
be made by such person or persons as he may direct, of the
University, its buildings, libraries and equipment of any
college, institutions or centre maintained or affiliated to, the
University, and also of the teaching and other work
conducted by the University and of the conduct of
examinations held by the University, college or institutions
affiliated to the University, and to cause an inquiry to be
made in like manner in respect of any matter connected with
the administration, academic affairs and finances of the
University.
(2) The Chancellor shall in every case give notice to the
University of its intention to cause an inspection or an
inquiry to be made and the University shall be entitled to be
represented thereat.
(3) The Chancellor shall communicate to the University his
views with reference to results of such inspection or inquiry
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and advise the University the action to be taken in the
matter.
(4) Where the University does not within the reasonable time,
take action to the satisfaction of the Chancellor, the
Chancellor may issue such direction to the University as he
thinks fit and the University shall comply with such
direction.
(5) The State Government may, whenever deems fit, cause a
like inspection or inquiry to be made in the manner
prescribed in sub-sections (1) to (3) and shall have, for the
purposes of such inspection and inquiry, all the powers of
the Chancellor under the said sub sections (1) to (3).
11.

Vice-Chancellor.(1) The Vice-Chancellor of the University shall be appointed by
the Chancellor in consultation with the State Government
from amongst three persons recommended under sub-section
(3) by the committee appointed for the purpose under subsection (2).
(2)
(a) The Chancellor for the purpose of sub-section (1) shall
appoint a Committee which shall consist of the following
members, namely: (i) two members to be appointed, one each by
the Chancellor and the State Government
who

shall

be

eminent

persons

and

educationalist in the field of Ayurved and
allied subjects not connected with the
University, college or any institution.
(ii) one member to be nominated by the
National Commission for Indian System of
Medicine (NCISM); and
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(iii) one member to be nominated by the
University Grants Commission;
(b) The Chancellor shall appoint one of the members of the
committee as its Chairman.
(3) The committee so appointed under sub-section (2) shall
within such time and in such manner as directed by the State
Government, select three persons whom it considers fit for
being appointed as a Vice-Chancellor and shall recommend
to the State Government the names of the persons so selected
together with such other particulars it deems fit.
(4) The person to be appointed as Vice-Chancellor shall;
(i) be an eminent educationalist, scientist in the field of
Ayurved and administrator having vision for the
development of education and research development;
(ii) not have attained the age of 65 years on the date of
nomination or re- nomination
(5) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years
and shall be eligible for re-nomination on that office for a
further term of three years only which shall be final term.
(6) The emoluments and other terms and conditions for the Vice
-Chancellor shall be such as may be determined by the State
Government.
(7) Whenever a temporary vacancy occurs in the office of the
Vice-Chancellor

and

cannot

be

conveniently

and

expeditiously filled up in accordance with the provisions of
sub-section (1), one of the Directors or in absence of the
Director one of Principal nominated by the State Government
shall carry on the current duties of the office of the ViceChancellor.
(8) The Vice-Chancellor may resign from his office by writing
under his hand addressed to the Chancellor and his
resignation shall take effect from the date of acceptance by
the Chancellor.
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Powers of Vice Chancellor.(1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and
academic officer of the University and shall, in the absence
of the Chancellor, preside at any convocation of the
University and shall preside at the meetings of the Board of
Governors, Academic Council and the Finance Committee.
(2) The Vice Chancellor shall ensure that the provisions of this
Ordinance and the Regulations are faithfully observed and
he shall have all necessary powers for this purpose.
(3) The Vice-Chancellor shall:(i) exercise general supervision and control over the
affairs of the University;
(ii) ensure implementation of the decisions of the
authorities of the University;
(iii)be responsible for imparting of instruction and
maintenance of discipline in the University; and
(iv) exercise such other powers and perform such other
duties as may be assigned to him by or under this
Ordinance or the Regulations or as may be delegated
to him by the Board of Governors or the Chancellor.
(4) In any emergency which, in the opinion of the ViceChancellor require that immediate action should be taken,
he shall take such action as he deems fit and shall at the
earliest opportunity thereafter furnish information about his
action to such authority or body as would have in the
ordinary course dealt with the matter:
Provided that if such authority or body is of the opinion that
such action ought not to have been taken by the ViceChancellor, it may refer the matter to the Chancellor who
may either confirm the action taken by the Vice Chancellor
or annul the same or modify it in such manner as he thinks
fit and thereupon it shall cease to have effect or as the case
may be, shall take effect in such modified form, however,

PART IV ]

GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX. 10-11-2020

29-17

such modification or annulment shall be without prejudice
to the validity of anything previously done by or under the
orders of the Vice- Chancellor.
(5) Where the exercise of the powers by the Vice- Chancellor
under sub-section (4) involves the appointment of any
person, such appointment shall be confirmed by the
competent

authority

empowered

to

approve

such

appointment in accordance with the provision of this
Ordinance and the regulations not later than six months
from the date of the order of the Vice-Chancellor, otherwise
such appointment shall cease to have effect on the
expiration of a period of six months from the date of the
order of the Vice- Chancellor.
CHAPTER III
AUTHORITIES AND OFFICERS OF THE UNIVERSITY
13.

Authorities of University.- The following shall be the authorities of

the University, namely.(i)

The Board of Governors,

(ii)

The Academic Council,

(iii)

The Council of Post Graduate Studies and Research,

(iv)

The Finance Committee,

(v)

The Boards of Studies,

(vi)

The Board for Sports and Students’ Welfare, and

(vii) Such other Boards and bodies of the University as
may be declared by the regulations to be the
authorities of the University.
14.

Officers of University.- The following shall be the officers of the

University, namely :(i) The Chancellor,
(ii) The Vice-Chancellor,
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(iii)The Registrar,
(iv) The Director, School of Post-Graduate Studies and Research,
and
(v) Such other officers in the service of the University as may be
declared by the regulations to be officers of the University.
15.

Board of Governors.(1) The Board of Governors shall be the supreme authority of
the University.
(2) The Board of Governors shall consist of the following
members, namely :(i)

the Vice-Chancellor, who shall be the Chairman of
the Board of Governors,

(ii)

the Director of School of Post-Graduate Studies and
Research;

(iii)

the Secretary to the Government, Health and Family
Welfare Department;

(iv)

the

Secretary

to

the

Government;

Finance

Department,
(v)

the Secretary to the Government, Higher and
Technical Education,

(vi)

the Commissioner of Health, Medical Education
and Medical Services, Gujarat State;

(vii) the Director, Institute of Teaching and Research in
Ayurveda (ITRA) Gujarat State;
(viii) the Director of AYUSH, Gujarat State;
(ix)

upto two Heads of University Departments
nominated by the Board of Governors by rotation;

(x)

three Principals of affiliated colleges to be
nominated by the Board of Governors by rotation;
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(xi)

two eminent academicians in the field of Ayurved to
be nominated by the Board of Governors;

(xii) upto three expert representing disciplines such as
finance, legal, administration, humanities and
management to be nominated by the board of
governors;
(xiii) one expert from Good Manufacturing Practices
(GMP) certified Ayurved Drug Industries and,
(xiv) one expert from the Institutes of Research and
Development in the field of Ayurved and allied
subjects to be nominated by the Board of Governors;
(xv)

the Registrar, who shall be the Secretary to the
Board of Governors:
Provided that the nominated members shall
continue for period of three years from the date of
the nomination

16.

Powers of Chairman.(1) The Vice-Chancellor shall be the Chairman and shall preside
at the meetings of the Board of Governors.
(2) The Chairman shall exercise such other powers and perform
such other functions as may be assigned to him by or under
this Ordinance or the regulations.

17.

Powers and functions of Board of Governors.(1) Subject to the provisions of this Act, the Board of Governors
shall be responsible for the general superintendence, direction
and the control of the affairs of the University and shall
exercise all the powers of the University, and shall have the
power to review the acts of the Academic Council and the
Finance Committee and other committees or authorities
constituted by the University
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(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the
Board of Governors shall have the following powers and
functions, namely: (i)

to take decision on question of policy relating to the
administration and working of the University;

(ii)

to institute courses of study at the University,

(iii)

to make regulations;

(iv)

to consider and approve Annual Report and Annual
Budget, annual accounts with balance sheet of the
University for every financial year,

(v)

to invest money and funds of the University and to
take decision on the recommendations of the Finance
Committee,

(vi)

to finance and publish the publication of studies,
treaties, books, periodicals, reports and other literature
from time to time and to sale or arrange for the sale as
it may deem fit,

(vii) to create or abolish posts of teachers, officers and
employees of the University,
(viii) to appoint such committees as it considers necessary
for the exercise of powers and the performance of its
duties under this Ordinance,
(ix)

to appoint directors of the schools, department or
Institute of studies of the University,

(x)

to delegate any of its powers to the Directors,
Registrar or any other officers, employees or any
authority of the University or to the committee
appointed by it,

(xi)

to upgrade the skill and knowledge of teaching and
non-teaching staffs of the university colleges by
developing a mechanism for arranging induction
training programme, orientation, refresher courses,
etc. as prescribed, and
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(xii) to exercise such other powers and perform such other
functions as may be conferred or imposed upon it by
or under this Act or the Regulations, and such other
powers for achieving the objects of the University.

18.

Term of office and vacancies among members of Board of

Governors.(1) Save as otherwise provided in this section, the term of a
nominated member of the Board of Governors shall be three
years from the date of nomination.
(2) The ex-officio member shall continue to be a member so long
as he holds the office by virtue of which he is the member of
the Board of Governors.
(3) Any vacancy in the Board of Governors occurring before the
next reconstruction or before the expiry of the prescribed
period shall be filled in the same manner as prescribed in
section 15 and such a member shall hold office for the
remainder of the term of the member in whose place he is
nominated.
(4) A member shall be eligible for re-nomination for the next
term.
(5) A member may resign from his office by writing under his
hand addressed to the Chairman and his resignation shall
take effect from the date it is accepted by the Chairman.
19.

Academic Council.(1) The Academic Council shall consist of the following
members:(i)

The Vice-Chancellor shall be the chairman;

(ii)

Two academicians to be nominated by the Board of
Governors.
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Two experts in Ayurved, having special knowledge
and experience in the field of education and research
to be nominated by the Board of Governors.

(iv)

Three chairman of the Board of Studies from clinical
subject to be nominated by the Board of Governors.

(v)

Three chairman of the board of Studies from nonclinical subject to be nominated by the Board of
Governors

(vi)

The director of school of post graduate studies and
research

(vii) Upto three academic heads of Post Graduate
department to be nominated by the Vice-Chancellor
by rotation.
(viii) Upto two principals of the affiliated collages by
rotation to be nominated by the Vice-Chancellor.
(ix)

One professor or associate professor/reader or
assistant

professor/lecturer

having

ten

years’

experience in Academic field from any discipline of
the University by rotation to be nominated by the
Vice-Chancellor:
Provided, however, where three or more professors or
associate professors / readers are available such
nominations be made from that category only.
(2) The Registrar shall be the secretary of the council.
(3) The term of the nominated members shall be three years.
20.

Powers and functions of Academic Council.The Academic Council shall exercises following powers and
perform the following functions, namely:
(i) to exercise control over the academic policies of the
university and shall be responsible for the maintenance and
the improvement of standards of instruction, education
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evaluation, and research.
(ii) to consider the matters of general academic interest either on
its own initiative or on reference from the Board of Studies or
the Council of Post-Graduate Studies and Research and to
take appropriate actions there on.
(iii) to recommend to the Board of Governors such regulations as
are consistence with this Ordinance regarding the academic
functioning of the university including discipline of the
students.
(iv) no academic programme, curriculum, syllables, or method of
instructions shall be implemented without the approval of the
Academic Council and,
(v) to exercise such other powers and perform such other
functions as may be conferred or imposed upon it by the
regulations.

21.

Council of Post-graduate Studies and Research.-

(1)

The Council of Post-Graduate Studies and Research shall consist

of the following members, namely:(i)

the Vice-Chancellor;

(ii) Three head of Department of Post-Graduate
Section of University by rotation;
(iii) One member nominated by the Board of
Governors from amongst fix members, who
are pursuing Post-Graduate qualification in
Ayurved;
(iv) Director of School of Post Graduate Studies
and Research;
(v) Three Senior professor in Post Graduate
teaching to be nominated by Vice-Chancellor;
(vi) Three

Professors

Professors/Readers

or
or

Associate
Assistant

Professors/Lecturers, who are recognise for
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guiding research leading to Ph.D. Two outside
academician who have been conducting
research or heading any research in any
laminating institute outside the University.
(2) The term of the members of the Council of Post-Graduate
Studies and Research shall be three years.
22.

Powers and functions of the Council of Post-graduate Studies and

Research.-

Subject to the provisions of this Ordinance and the

regulations, the Council of Post-Graduate Studies and Research shall
exercise following powers and perform the following functions, namely:
(i)

to exercise control over the academic policy of Post-Graduate
Teaching and Research and shall be responsible for the
maintenance of standards and quality of Post-Graduate
Teaching and Research in different fields of Ayurved.

(ii)

to organize and co-ordinate the post graduate instruction,
teaching and training in the University area;

(iii) to deal with all matters relating to post-graduate instruction,
training and research in the various subjects taught in the
university or in which training is given research conducted;
(iv)

to report to the Board of Governors on all matters referred to
it by either of them;

(v)

to recommend to the Board of Governors the names of
teachers in faculties to be recognised as University teachers
for post-graduate instruction or guidance in research;

(vi)

to lay down conditions under which post-graduate students
should work;

(vii) to recommend to the Board of Governors the names of
suitable persons as referees for examining the thesis
submitted by students;
(viii) to exercise such other powers and discharge such duties as
may be provided for by regulations; and,
(ix)

generally, to advise on all academic matters falling within its
purview.
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Finance Committee.(1) The Finance Committee shall consist of the following
members, namely: (i)

The Vice-Chancellor, who shall be the
Chairman of the Committee,

(ii)

one member of the Board of Governors, to be
nominated by the Board of Governors;

(iii)

one Director, by rotation, to be nominated by
the Vice-Chancellor and

(iv)

One expert in the field of finance, to be
nominated by the Board of Governors.

(2) The Registrar shall be the Secretary of the Committee.
(3) The term of the office of the nominated member shall be
for three years.
24.

Powers and functions of Finance Committee.- Subject to the other

provisions of this Ordinance, the Finance Committee shall exercise the
following powers and perform the following functions, namely:
(i)

to examine the annual accounts and annual budget estimates
of the University and to advise the Board of Governors
thereon,

(ii)

to review from time to time, the financial position of the
University,

(iii) to make recommendations to the Board of Governors on all
proposals

involving

raising

of

funds,

receipts

and

expenditure,
(iv)

to provide guidelines for investment of surplus fund,

(v)

to make recommendations to the Board of Governors on all
financial policy matters of the University,

(vi)

to make recommendations to the Board of Governors on all
proposals involving expenditure for which no provision has
been made in the budget or for which expenditure in excess
of the amount provided in the budget needs to be incurred,
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(vii) to examine all proposals relating to the revision of pay-scales,
up-gradation of the pay-scales and those items which are not
included in the budget prior to placing before the Board of
Governors, and
(viii) to exercise such other powers and perform such other
functions as may be conferred or imposed upon by the
regulations.
25.

Board of studies.(1) There shall be a Board of Studies for every subject or group
of subjects as may be prescribed by the regulations.
(2) The constitution, powers and duties of the Boards of Studies
shall be as may be prescribed by the regulations.

26.

Board for sports and students’ welfare and other boards.(1) The University shall establish a Board of Sports and Students’
Welfare and such other Boards as may be prescribed by the
regulations.
(2) The constitution, powers and duties of the Boards established
under sub-section (1) shall be as may be prescribed by the
regulations.

27.

Other university bodies-

The constitution, powers and duties of

such other bodies as may be declared by the regulations to be the authorities
of the University shall be as prescribed.
28.

Committees.- All the authorities of the University shall have power

to appoint committees. Such committees may include persons who are not
members of the authority appointing the committee.
29.

Registrar.(1) The Registrar shall be appointed by the University in such
manner and on such terms and conditions as may be
prescribed.

PART IV ]

GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX. 10-11-2020
(2) The Registrar shall:(i)

be responsible for the custody of records, common
seal, funds of the University and such other
properties of the University.

(ii)

place before the Board of Governors and other
authorities of the University all such information
and documents as may be necessary for transaction
of the business,

(iii) be responsible to the Vice-Chancellor for the
proper discharge of his function,
(iv) be responsible for the administration and services
of the University and conduct of the examinations
and make all other arrangements necessary thereof
and be responsible for the execution of all processes
connected therewith,
(v)

attest and execute all documents on behalf of the
University verify and sign the pleadings in all suits
and other legal proceedings by or against the
University and all processes in such suits and
proceedings shall be issued to and served on the
Registrar, and;

(vi) exercise such other powers and perform such other
duties as may be assigned to him by or under this
Ordinance, the regulations or as may be delegated
to him by the Board of Governors or by the ViceChancellor.
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CHAPTER IV
AFFILIATION, RECOGNITION AND APPROVAL
30.

Affiliation.(1) A college or institution applying for affiliation to the
University shall submit an application to the Registrar one
year prior to the proposed date of starting the college or
institution:
Provided that on the recommendation of the ViceChancellor, the Board of Governors may, if it is satisfied
that there are special reasons to do so, after recording such
reasons, entertain an application for affiliation not
submitted to the Registrar within the aforesaid period.
(2) Any college or Institution applying for affiliation shall
apply in such form, along with such fees and details, in
such manner and shall fulfil such norms and criteria as
may be prescribed before applying for affiliation.
(3) On receipt of an application made under sub-section (1),
the Board of Governors shall, in consultation with the
Academic Council and after giving to the college or the
institution an opportunity of stating its case, determine
whether the college shall supply a need in the locality,
having regard to the type of education intended to be
provided by the college or the institution, the existing
provision for the same type of education made by other
college or the institution in the neighborhood and the
suitability of the locality where the college or institution
is to be established and comply with the provisions of this
Ordinance and the regulations, record its opinion as to
whether the application should be granted or refused
either in whole or in part and communicate the decision
to the college or institution.
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(4) When an application for affiliation or any part thereof is
granted, the order of the Board of Governors shall specify
the courses of the instruction in respect of which the
college or institution is affiliated and where the
application or any part thereof is refused, the grounds of
such refusal shall be recorded and shall be communicated
to the college or institution.
(5) Any college or institution not satisfied arrived by the
decision of the Board of Governors under sub-section (4),
may prefer an appeal to the State Government within
thirty days from the date of communication of such
decision and the decision of the State Government on such
appeal shall be final.
(6) Notwithstanding contained anything in this section, such
affiliation shall be subject to the previous approval of the
concerned National Statutory Council and subject to strictly
follow the norms as prescribed by such council.

31.

Extension of affiliation.- When affiliated college or Institution

desires to add to the courses of Instruction in respect of which it is affiliated,
the procedure prescribed under section 31 shall as far as possible be
followed.
32.

Inspection of colleges and report.- (1) Every Affiliated College and

institution shall furnish such reports returns and other information as the
Board of Governors after consulting the Academic Council may require in
order to judge the efficiency of such college or institution.
(2) The Board of Governors shall cause every such college or institution to
be inspected from time to time by the Inspection committee as constituted by
the Vice-Chancellor.
(3) It shall be the duty of the Inspection Committee on the direction by the
Board of Governors in this behalf, to inspect an affiliated college or
institution and make a report to the Board of Governors.
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(4) The Board of Governors may call upon the college or institution so
inspected, take, within a specified period, such action as may appear to it to
be needed in respect of any of the matters referred to in section 31.
33.

Withdrawal of affiliation.- (1) The rights conferred on a college by

affiliation may be withdrawn in whole or in part or modified if the college or
institution has failed to carry out any of the provisions of section 31 or the
regulations or has failed to observe any of the conditions of the affiliation
and the norms fixed by the concerned National Statutory Council or the
college or institution is conducted in a manner which is prejudicial to the
interests of education. Such motion can be Initiated only in the Board of
Governors. The member of the Board of Governors who intends to move
such a motion shall give notice of it and shall state in writing the grounds on
which it is made.
(2) Before taking such motion into consideration, the Board of Governors
shall send a copy of the notice and written statement referred to in sub-section
(1), to the Principal or, as the case may be, the Head of the college/institution
concerned, together with intimation that an representation in writing
submitted within a period specified in such intimation on behalf of the
college shall be considered:
Provided that the period so specified may, if needed, be extended by
the Board of Governors.
(3) On receipt of the representation or on expiry of the period referred to in
sub-section (2), the Board of Governors after considering the notice of
motion, statement and representation, and after such inspection, by the
competent person or persons authorised by the Board of Governors in this
behalf, and such further inquiry as may appear to it to be necessary by a
resolution on the grounds stated therein, withdraw in whole or in part, or
modify, the rights conferred by the affiliation and shall communicate to the
concerned college or the institution:
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Provided that where the views of the Academic Council with regard

to the withdrawal or modification of the right conferred by affiliated college
are not acceptable to the Board of Governors. It shall, before passing such
resolution, refer the matter again to the Academic Council with its comments
and the Academic Council shall communicate again its views in the matter
to the Board of Governors.
34.

Appeal against withdrawal of affiliation.- Any college or Institution

aggrieved by the resolution withdrawing wholly or partly or modifying the
rights conferred by affiliation passed under sub-section (4) of section 34, may
prefer an appeal to the State Government within thirty days from the date of
communication of the resolution and the decision of the State Government
on such appeal shall be final.
35.

Withholding or reduction of grant to an affiliated college.- The

Board of Governors may, on recommendations of the Academic Council and
Council of Post-graduate studies and research, recommend to the State
Government withholding or reduction of grant to an affiliated college or
institution which on a report by the Inspection Committee or otherwise, is
found to be making persistent default in carrying out the conditions of
affiliation.
CHAPTER V
POST-GRADUATE TEACHING AND RESEARCH
36.

Post-graduate teaching and research.-

(1) All post-graduate

instruction, teaching, research and training shall be conducted by the University
or by such affiliated colleges or institutions and in such subjects as may be
prescribed by the regulations.
(2) All post-graduate departments shall ordinarily be located at the
headquarters of the University. However, the University may locate any of such
departments at a place or places outside its headquarters.
(3) The University may maintain University centres at places other than the
headquarters of the University on such terms and conditions as may be
prescribed by the regulations.
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Qualifications for enrolment of students of University.- No student

shall be enrolled as a student of the University unless he possesses such
qualifications as may be prescribed by the regulations.
38.

Degrees, diploma and other academic distinctions.- The Board of

Governors may institute and confer such degrees, diplomas and other academic
distinctions as may be prescribed by the regulations.
39.

Honorary Degree.- If not less than two-thirds of the members of the

Board of Governors recommend that an honorary degree, or other academic
distinction be conferred on any person on the ground that he is in their opinion,
by reason of eminent position and attainments a fit and proper person to receive
such degree or other academic

distinction

and where their

recommendation is supported by a majority of not less than two-thirds of the
members of the Board of Governors present at a meeting of the Board of
Governors, such majority comprising not less than one-half of the members of
the Board of Governors and the recommendation is confirmed by the
Chancellor, the Board of Governors may confer on such person the honorary
degree or other academic distinction so recommended without requiring him
to undergo any examination.
40.

Removal of membership of University and withdrawal of degree or

diploma.- (1) The Chancellor may, on the recommendation of the Board of
Governors and supported by a majority of not less than two-thirds of the
members of each body present at its meeting, such majority comprising not less
than one half of the members of each body, remove the name of any person from
the register of graduates or withdraw from any person a diploma or degree
if he has been convicted by a court of law of any offence which in the opinion
of the Board of Governors, is a serious offence involving moral turpitude or if
he has been guilty of scandalous conduct.
(2) No action under this section shall be taken unless the person concerned is
given an opportunity to be heard in his defence in the manner prescribed by the
regulations.
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CHAPTER VI
SUPPLEMENTARY PROVISIONS
41.

Fund of University.- (1) The University shall establish, a fund to

be called the University Fund consisting of:(i)

any contribution or grant or loan by the State
Government and the Central Government,

(ii)

the income of the University from all sources
including income from the fees and charges,

(iii) bequest, donations, gifts, endowments and other
grants, if any,
(iv) the money received by the University from the
collaborating organisation or industry in terms of
the

provisions

Understanding

of

the

between

Memorandum
these

two

of
for

establishment of sponsored chairs, fellowship and
infrastructure facilities of the University.
(2) All funds of the University shall be deposited in such Banks or invested
in such manner as the Board of Governors may decide on the
recommendations of the Finance Committee.
(3) The funds of the University shall be applied towards the expenses of the
University including expenses incurred in the exercise of its powers a
discharge of its functions by or under this Ordinance.
42.

Accounts and audit.- (1) The University shall maintain proper

accounts and other relevant records and prepare an annual statement of
accounts, including income and expenditure account and the balance sheet in
such form and in such manner as may be prescribed.
(2) The University shall adopt a proper system of internal checks and
balances and controls in the discharge of its financial, accounting and
auditing functions as may be prescribed.
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(3) The accounts of the University shall be audited every year by an auditor,
XXXVIII
of 1949.

who shall be the Chartered Accountant, as defined in the Chartered
Accountant Act, 1949 or a firm of Chartered Accountant to be appointed by
the Board of Governor.
(4) The accounts of the University certified by the Chartered Accountant or
firm appointed or any other person authorised in this behalf, together with
audit report thereon shall be placed before the Board of Governors and the
Board of Governors may issue such instructions to the University in respect
therefor as it deems fit and the University shall comply with such
instructions.
(5) An internal auditor shall audit the accounts of the University to ensure
concurrent audit of all book of accounts and such periodical internal report
shall be placed before the Board of Governors for review.
43.

Submission of annual report.- (1) The University shall prepare for

each financial year an annual report containing such particulars as the Board
of Governors may specify and shall submit to the Board of Governors on or
before such date as may be prescribed. The Board of Governors shall
consider such report and may pass resolution thereon and thereupon the
Finance Committee shall take action in accordance with such resolution and
if no action is taken, the reasons for taking no action shall be communicated
to the Board of Governors.
(2) The copy of the Annual Report along with the resolution of the Board of
Governors thereon shall be submitted to the State Government.
44.

Pension and Provident Fund and insurance.- (1) The University

shall, with the approval of the Board of Governors, constitute for the benefit
of its officers, teachers and other employees, in such manner and subject to
such conditions as may be prescribed, such schemes of pension, provident
fund, insurance as it may deem fit, and also aid in establishment and support
of the associations, funds, trusts and conveyance calculated to benefit of the
officers, teachers employees of the University.
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(2) Where any such provident fund has been so constituted, the provision for
the Provident Fund Act, 1925 shall apply to such fund as if it is a Government
Provident Fund.
45.

Acts and proceedings not to be invalidated by vacancies.- No act or

proceedings of the Board of Governors or any authority of the University or
any Committee constituted under this Ordinance or by regulations shall be
questioned on the Ground merely of the existence of any vacancy in or defect
of, in the constitution of such Board of Governors, authority or committee of
the University.
46.

Conferment of degrees, diplomas and grant of certificates by

University.- Notwithstanding anything contained in any other State law for
the time being in force, the University shall have powers to confer degrees,
diplomas and grant certificates and confer honorary degrees and other
academic distinctions and titles as approved by the Board of Governors.
47.

Returns and information.- The University shall furnish to the State

Government, University Grants commission, National Statutory Bodies
concerned, such reports, returns, statements, documents and other
information, as may be required by them from time to time.
48.

Officers and employees to be public servants.- Every officers,

teachers and other employees of the University shall be deemed to be a public
XXXXV
of 1860.

servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal code.
Explanation:- For the purpose of this section, any person who is
appointed by the University for a specified period or a specified work of the
University or who receive any remuneration by the way of compensatory
allowance or fee for any work done from the University fund shall be
deemed to be an officer or employee of the University while he is performing
the duties and functions connected with such appointment or work.
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Dismissal, removal, reduction and termination of service of staff of

University.- (1) No officer or employee or member of teaching, nonteaching and other academic staff of the University shall be dismissed or
removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been
informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of
being heard in respect of those charges:
Provided that nothing in this section shall apply to any person who is
appointed on purely temporary basis only.
(2) An appeal against an order of dismissal, removal or reduction in rank
under sub-section (1) or of termination of service shall lie to the ViceChancellor or when the Vice-Chancellor has passed for such penalty, to the
Board of Governors within thirty days from the date of communication of
such order and the decision of the Vice-Chancellor or the Board of
Governors, as the case may be, shall be final.
50.

Power of State Government to give directions.- The State

Government shall have powers to issue directions from time to time as may
be required for compliance of the provisions of this Ordinance, the
regulations and under any other law for the time being in force and the
University shall comply with such direction.
51.

Power to make regulations.-

Subject to the provision of this

Ordinance, the Board of Governors shall have in addition to all other powers
vested in it, the powers to make regulations to provide for administration and
management of the affairs of the University.
(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing
powers, such regulations may provide for all or any of the following matters,
namely: (i)

the summoning and holding of the meetings of the
authorities of the University, other than the first meeting of
the Board of Governors and the quorum and conduct of
business at such meetings;
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(ii)

the powers and functions to be exercised and discharged
by the Vice-Chancellor as the Chairman;

(iii)

the constitution, powers and duties of the authorities,
bodies and other committees of the University, the
qualifications and disqualifications for membership of
such authorities of such authorities, term of office of the
membership, appointment and the removal of members
thereof and other matters connected therewith;

(iv)

the procedure to be followed by the Board of Governors
and any committee or the other body constituted under
this Ordinance or by the regulations in the conduct of it’s
business, exercise of the powers and discharge of its
function;

(v)

the procedure and the criteria to be followed in
establishment of courses of study and admission of the
students;

(vi)

the procedure to be followed for enforcing discipline in
the University

(vii)

the management of properties of the University;

(viii) the diplomas, the degree, the certificates and other
academic distinctions and titles which may be conferred
or granted by the University and withdrawal or
cancellation of any such degrees, diplomas certificates
and other distinctions and other titles and the requirement
thereof, including procedure to be followed;
(ix)

the conduct of examinations including the terms of office
and appointment of examination;

(x)

the creation of the posts of directors, professors, associate
professors, assistant professors or equivalent academic
designations or posts, officers and employees of the
University and the appointment of persons to such posts
including the qualifications requisite thereof;
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the fees and other charges, which may be paid to the
University for the courses, training, facilities and services
provided by it;

(xii)

the manner and conditions for constitution of insurance,
provident fund, pension and such other schemes for the
benefits of officers, employees and staff of the University;

(xiii) the terms and conditions for associations of the University
with other institutions or organisations;
(xiv)

the preparation of the budget estimates and maintenance
of accounts;

(xv)

the model of executing of contracts or agreements by or
on behalf of the University;

(xvi)

the classification and procedure for appointment of
officers, employees and staff of the University;

(xvii) the terms and tenure of appointments, salaries and
allowances, contractual services, rules of discipline and
other conditions of service of the Vice-Chancellor,
Director, other officers, teachers and employees of the
University;
(xviii) the terms and conditions governing deputation of
teachers, officers, employees of the University;
(xix)

the powers and duties of the Vice-Chancellor, Director
and other officers, teachers and employees of the
University;

(xx)

the terms and conditions governing fellowships,
scholarships, stipends, medals and prizes;

(xxi)

the authentication of the orders and the decisions of the
Board of Governors;

(xxii) the matter relating to the hostels and housing for the
teachers, officers and employees of the University
including the disciplinary control therein;
(xxiii) the powers to be exercised and functions to be performed
by different committees, officers, directors and other
employees of the University; and
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(xxiv) all matters which by this Ordinance are to be or may be
prescribed.

52.

Indemnity.- No suit, prosecutions or other legal proceedings shall lie

against and no damage shall be claimed from the University, the ViceChancellor, the Director, the authorities or officers or employees of the
University or any person in respect of anything which is done in good faith
or purporting to be done in pursuance of this Ordinance or any regulations
made thereunder.
53.

Power to remove difficulties.- (1)

If any difficulty arises in giving

effect to the provisions of this Ordinance, the State Government may, by an
order published in the Official Gazette, make such provisions not
inconsistent with the provisions of this Ordinance, as appears to be necessary
or expedient for removing the difficulties:
Provided that no order under sub-section (1) shall be made after the
expiry of two years from the date of commencement of this Ordinance.
(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after
it is made, before the State Legislature.
CHAPTER VII
TRANSITORY PROVISIONS

54.

Transitory provisions.- On and from the commence of this

Ordinance, all the affiliated colleges, recognised institutions, approved
institutions, if any, shall continue to enjoy all privileges associated with them
Guj. 40 of
1965.

under the provisions of the Gujarat Ayurved University Act, 1965, statutes,
ordinances, etc. made thereunder.
Notwithstanding anything contained in this Ordinance, the ViceChancellor of the University shall exercise all the powers of the authorities
of the University as defined under section 13, for the period of six months or
the authorities regularly constituted, whichever is earlier.

29-39

29-40

GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX. 10-11-2020

[ PART IV

Till the time, the Vice-Chancellor under the Gujarat Ayurved
University Ordinance, 2020, is appointed, the existing Vice-Chancellor
appointed under the Gujarat Ayurved University Act, 1965 shall continue to
the expiry date of his existing term of appointment.

Guj. Ord. 12
of 2020.
Guj. 40 of
1965.

However, when the powers of the Board of Governors are exercised
by the Vice-Chancellor, the same shall be done with the prior approval of the
State Government.

CHAPTER VIII
REPEAL AND SAVING
Guj. 40 of
1965.

55.

Repeal and saving.- (1) On and from the commencement of

Ordinance, the Gujarat Ayurved University Act, 1965 shall stand repealed.

(2)

Notwithstanding such repeal of the said Act, anything done or any

action taken (including any rule or order made, notification issued or
appointment made) by or under that Act shall, in so far as it is not inconsistent
with the provisions of this Ordinance, be deemed to have been done or taken
by or under this Ordinance and shall continue to be in force until superseded
by anything done or any action taken under the provisions of this Ordinance.

Repeal
and
saving.
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STATEMENT

During recent past, Gujarat has been the proud witness to the
declaration of three of the premier Ayurveda institutes like Institute of Post
Graduate Teaching and Research in Ayurveda, Jamnagar; Shree
Gulabkunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar and the Indian Institute
of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, Jamnagar being declared Institutes
of National Importance under section 2 of the Institute of Teaching and
Research in Ayurveda Act, 2020 by the Parliament.
Feeling inspired and encouraged by the above declaration contained
in the Act of Parliament, the State Government has taken up the task of upgradation of the teachings in Ayurveda and bringing professionalism in
management of the institutes and colleges imparting the ancient knowledge
of Ayurveda as propounded by the Atharva-Veda and the Maharshi Charak
along with innumerable known or unknown rishis so that the said institutes
and the colleges scale new heights in dissemination of knowledge among the
people of the State as well as the country.
For this purpose, it is found necessary that the new teaching methods
by in-depth research in the Ayurvedic System of Medicine may be evolved
by fast-tracking the teaching and the management systems of the present
institutes and colleges so that Ayurveda System becomes a common medical
system along with the Allopathic, Homoeopathic systems of medicine.
The State Government has therefore, taken the call and has found it
fit to repeal the existing Gujarat Ayurved University Act, 1965 (Guj. 40 of
1965) and re-enact the same in the new dynamic format by doing away
certain processes that consume more time and include therein a new system
of governance of Ayurved University and colleges.
As the Legislative Assembly of the State of Gujarat is not in session,
this Ordinance is promulgated to achieve the aforesaid objects.

Gandhinagar.
Dated the 9th November, 2020.

ACHARYA DEVVRAT,
Governor of Gujarat.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,
DR. JAYANTI S. RAVI,
Principal Secretary to Government.
-------------------
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