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૧૮૬૦ના મડંળ  ન ધણી અિધિનયમ 
જુરાત રા ય ુ ં િુનવિસ ટ  થંિનમાણ બોડ 

ધારાધોરણો 
ાથિમક  

૧. અથઘટન:- 
આ િનયમોમા ંસદંભથી બી ુ  ંઅપેિ  ાત ના હોય તો- 

 ૧. Ôબોડ' એટલે જુરાત રા ય ુ ં િુનવિસ ટ  થંિનમાણ બોડ એવો અથ થશે. 
 ૨. Ôસરકાર' એટલે જુરાત સરકાર એવો અથ થશે. 

૩. Ôવષ' એટલ ે૧ લી એિ લથી ૩૧ માચના ત ધુીનો સમય. 
૪. નર િત બતાવવા શ  દમા ં નાર િતનો સમાવેશ થશે અને એકવચન 

બતાવતા શ  દમા ંબ વુચનનો સમાવેશ થશે.  
૨. બોડની રચના:- 
 બોડની રચના નીચે જુબ થશે. 
 ૧. િશ ણમં ી : ખુ : 
 ર. જુરાત રા યની બધી િુનવિસ ટ ઓના ુલપિતઓ 

  : વાઇસ ચા  સેલરો : 
 ૩. ઉ ચ િશ ણ સાથે સકંળાયેલ સાત કળવણીકારો. 
 ૪. થંોના ં ુ ણ, કાશન અને િવતરણ સાથે સકંળાયેલ ણ  ય તઓ. 
 ૫. રા યમા ંઆવેલી ક  સરકારની સશંોધન  સં  થાઓના િતિનિધ તર ક ક   
  સરકાર િન ુ ત કરલ એક  ય ત. 
 ૬. ભારત સરકારના કળવણી ખાતાના િતિનિધ. 
 ૭. િુનવિસ ટ  ાટંસ કિમશનના િતિનિધ. 
 ૮. રા ય સરકારના િશ ણ સચવ અને નાણા સલાહકાર : િશ ણ અને મ ૂર  
  િવભાગ : 

૯. રા ય સરકારના િશ ણ, ટકિનકલ િશ ણ, ૃિષ, આરો  ય અને તબીબી, 
ભાષા, િ ટ ગ અને  ટશનર  તથા આ વુદના િનયામકો. 

 આ ર તે હો ાની ુએ ક અ  ય ર તે બધા સ  યોની િન ુ ત સરકાર 
કરશે, અને તેઓ બોડના થમ સ  ય ગણાશે. 
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૩. ઉપ ખુ:- 
બોડના બનસરકાર  સ  યોમાથંી એકની સરકાર બોડના ઉપ ખુ તર ક િનમ કૂ 
કરશે. 

૪. સ  યપદની દુત:- 
 બોડના સ  યપદની દુત ણ વષની રહશે.   ય તઓ હો ાની ુએ િન ુ ત થઇ 
છે તે  ય તઓ ુ ં સ  યપદ તેઓ તે હો ો ધરાવતા બધં થાય  યાર રદ થશે. આવા 
સજંોગોમા ંસદર  ુ  ય તએ આ હો ો ધરાવવાનો બધં કય  છે તે બાબતે સરકાર તરફથી 
મળેલી મા હતી િનણાયક ગણાશે. 
૫. ન ુ ંસ  યપદ:- 
 સરકાર કોઇપણ ક વખતોવખત બોડના સ  ય તર ક ફારગ થતી  ય તઓની 
જ  યાએ નવા સ  યો તથા વધારાના સ  યો નીમી શકશ.ે બોડના તમામ સ  યોના ંનામ, 
સરનામા ંઅને  યવસાય સાથેની મા ણકતા યાદ  બોડના મં ી રાખશે. 
 બોડના દરક સ  ય ેપોતે સરનામામા ં કંઇ ફરફાર થાય તો મં ીન ે ણ કરવાની 
રહશે. 
૬. વાિષક સામા  યસભા:- 
 બોડના સ  યોની વાિષક સભા આગળના વીતેલા વષના વાિષક અહવાલ અને 
હસાબો ઉપર િવચારણા કરવા માટ તથા ઓડ ટર ક ઓડ ટરોની  િનમ કૂ કરવા અને 
 યવ  થાપક સિમિતએ ચૂવેલ અ  ય કામો માટ દર વષ ૂન માસમા ં ત પહલા 
બોલાવવામા ંઆવશે. 
૭. ખાસ સામા  ય બેઠકો:- 
 વાિષક સભા વાિષક સામા  ય સભા કહવાય. બધી બેઠકો ખાસ સામા  ય સભા 
ગણાશે. 
૮. ખાસ સામા  ય સભા:- 

ખુ ી ક  યવ  થાપક સિમિતની ચૂનાથી અથવા બોડના સાત ક વ  ુસ  યો ારા 
ચો સ કામકાજ માટ લે ખત િવ તપ  મ યથેી મં ી બોડની ખાસ સામા ય સભા 
બોલાવશે. 
૯. િવ તપ થી બોલાવવાની બેઠક:- 
 મં ી િવ તપ  મ યાબાદ ચૌદ દવસની દર બોડની અસાધારણ બેઠક 
બોલાવવાની કાયવાહ  કરશે. 
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૧૦. બેઠકની નોટ સ:- 
 બોડની દરક બેઠક નોટ સ ઓછામા ંઓછા ચૌદ દવસ પહલા ંબેઠક ુ ં  થળ, દવસ, 
સમય તથા કામકાજ િન દ ટ કરને બોડના તમામ સ  યોને ટપાલ ારા ક હાથોહાથ 
આપવાની રહશે. પરં  ુઆવી નો ટસ આપવામા ંઆક મક કૂ ક અ  ય કારણસર કોઇ 
સ  યને નો ટસ નહ  મળે તો બોડની કોઇ પણ બેઠકની કાયવાહ  ગેરકારદસર ગણાશે નહ . 
૧૧. કાયસાધક સં  યા:- 
 દરક બેઠકની શ ુઆત વખતે સાત સ  યોની હાજર  કાયસાધક સં  યા ગણાશ.ે બેઠક 
માટ િનયત કરલ સમયથી માડં ને પદંર િમિનટ ધુીમા ંકાયસાધક સં  યા હાજર ન હોય 
તો િવ તપ થી બોલાવેલી બેઠક ુ ંિવસ ન કરવામા ં આવશે. અ  યથા બોલાવેલી બેઠકો 
આવા સગેં તે જ સમયે અને થળે અન ેતે જ દવસે એક કલાક પછ  મળશે.  આ ર ત ે
લુતવી રહ ને ફર  મળતી બેઠકમા ંકાયસાધક સં  યાનો બાધ રહશે. નહ . 
૧ર. સભા ુ ં ખુપદ:- 
 બોડની દરક સામા  ય સભાના અ ય પદ ખુ અને તેમની ગેરહાજર મા ં
ઉપ ખુ રહશે. ખુ ક ઉપ ખુ હાજર નહ  હોય તો હાજર રહલા સ  યો બેઠકમા ંહાજર 
રહલા પકૈ  કોઇ એકને અ ય પદ લેવા પસદં કરશે. 
૧૩. િનણાયક મત:- 
 બોડની બેઠકમા ં સરખા મત પડ  યાર અ ય ને વધારાનો એક િનણાયક મત 
આપવાનો રહશે. 
૧૪. ફંડ અને િમલકતની  યવ  થા:- 
 બોડના ફંડ, િમલકત અને સમ  કામકાજનો બધો વહ વટ અને સચંાલન 
 યવ  થાપક સિમિત કરશે. 
૧૫.  યવ  થાપક સિમિતની રચના:- 
 સરકાર  યવ  થાપક સિમિતની નીચે જુબ િન ુ ત કરશે. 
 ૧. બોડના સ  યોમાથંી બોડના ઉપ ખુ અને બી  દસ સ  યોની સરકાર િન ુ ત  
    કરશે. 

ર. બોડના ઉપ ખુ ી સદર  ુસિમિતના અ ય  રહશ અને બોડના િનયામક  
    યવ  થાપક સિમિતના મં ી રહશે. આ સિમિતની િન ુ ત રા યની િવિવધ  
   િુનવિસ ટ ઓ અને િવિવધ િવ ાશાખાના િતિનિધ વન ેલ મા ંરાખી ણ વષ  
   માટ કરવામા ંઆવશે. 
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૩.  યવ  થાપક સિમિતના અ ય ના અિધકારો, ફરજો માન ્  વેતન તથા તેની  
   આ ષુંગક બાબતો ગે બોડ િનણય કરશ.ે  

૧૬.  યવ  થાપક સિમિતની બેઠકો:- 
  યવ  થાપક સિમિતની બેઠકો વખતોવખત સિમિતના અ ય  ન  કર ત ેસમય ે
અને  થળે ઓછામા ંઓછ  દર ણ મ હન ેભરવામા ંઆવશે. બેઠક અ ય ીની ચૂનાથી 
બોડના િનયામક બોલાવશે.  યવ  થાપક સિમિતની દરક બેઠક ુ ંઅ ય  થાન સિમિતના 
અ ય  લેશે અને તમેની ગેરહાજર મા ંબેઠકમા ંહાજર રહલા સ  યો ારા પસદં કરલ એક 
સ ય અ ય  થાન લેશે. 
૧૭. કાયસાધક સં  યા:- 
  યવ  થાપક સિમિતના પાચં સ  યોની હાજર  કાયસાધક સં  યા ગણાશે. કાયસાધક 
સં  યાના અભાવે ૩૦ િમિનટ પછ  સભા મળશ ે ને કાયસાધક સં  યાનો બાધ રહશે નહ . 
૧૮. નો ટસ:- 
  યવ  થાપક સિમિતની બેઠકમા ંકરાવવાના કામકાજનો િનદશ કરતી નો ટસ બેઠકના 
ઓછામા ંઓછા સાત દવસ અગાઉ મોકલવામા ંઆવશે. 
૧૯. પ રપિ ત ઠરાવ:- 
  યવ  થાપક સિમિતના કોઇ તાક દના કામકાજ ગે પ રપ  ારા સ  યોની 
વ મુતીથી ઠરાવ કર  શકાશે. 
ર૦.  યવ  થાપક સિમિતના અિધકારો અને ફરજો:- 
 બોડના હ ઓુ અને તેના કાય ે મા ંઆવતી તમામ બાબતો તથા બોડના હ ઓુની 
િસ  ઓ માટ બોડના કામકાજની  યવ  થા, સચંાલન અને વહ વટ વગેર માટ  કાઇં 
આવ યક હોય તે તમામ કરવાનો અિધકાર  યવ  થાપક સિમિતને રહશે.  યવ  થાપક 
સિમિત તનેી ફરજો અદા કરવા માટ - 
(૧) જ ુર  વહ વટ , શૈ ણક અન ેનાણાક ય સિમિતઓ, ઉપસિમિતઓ, િન ણાતોની પેનલો, 

િવષય સિમિતઓ વગેરની િનમ કૂ કર  શકશે તથા તમેના રુ  કાર ગેના િનયમો 
ન  કરશે. 

(ર) થંિનમાણના કામ ગે લેખકો, અ વુાદકો, પરામશકો, સં ેપકો, સપંાદકો, 
ફૂવાચકો, ચ કારો તથા અ  ય કારના િન ણાતો,  ટકિનિશયનો વગેરની િનમ કૂ 
કર  શકાશે. 
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(૩) થંિનમાણના કાયને ઉપયોગી થાય તેવા પ રસવંાદો, કાયસભાઓ, િમલનો વગેર 
યો  શકશે. 

(૪) બોડની કચેર ના સચંાલન માટ જ ુર  અિધકાર ઓ, કમચાર ઓની િનમ કૂ કરશ ે
તેમજ તેમના વેતન અને નોકર  વગેરની શરતો ન  કરશે. 

(૫) બોડના વાિષક દાજપ  તમેજ રૂક દાજપ  તૈયાર કરશ.ે અને બોડના આવક-
વકના વાિષક હસાબો તૈયાર કર  ઓડટ કરાવી બોડ સમ  મં ૂર  માટ કૂશે. 

(૬) થંિનમાણનો વાિષક કાય મ બોડ સમ  કૂશે. 
(૭) બોડ માટ તમામ કારની સાધન-સામ ીની ખર દ  માટ જ ુર  િનયમો ઘડશે. 
ર૧. બોડના િનયામક :- 
 બોડના એક િનયામક રહશે અને સરકારની સમંિતથી બોડ તેમની િનમ કૂ કરશે. તે 
બોડના રૂા સમયના અિધકાર  રહશે, અને તે બોડની  યવ  થાપક સિમિતના તેમજ તેની 
તમામ સિમિતના મં ી રહશે. તેમની નોકર ની શરતો બોડ ન  કરશે. બોડ પોતાના 
િનયામક તર ક કોઇ સરકાર  અિધકાર ની પસદંગી કર તો તેમની નોકર ની શરતો વગેર 
સરકાર ઠરાવે તે જુબ રહશે. 
  િનયમ ન.ંર૧મા ં ચૂવલે િનયામકની  યવ  થાન થાય  યા ં ધુી િનયામકની ફરજો 
અને જવાબદાર  અદા કરવા માટ જ ુર   યવ  થા સરકાર કરશે. 
રર. િનયામકની સ ાઓ અને ફરજો :- 
  યવ  થાપક સિમિતના િનણાયોન ેઆિધન રહ ને બોડના િનયામક બોડ ારા હાથ 
ધરલ કામ અને િૃ ઓની તથા  યવ  થાપક સિમિતની ચૂનાઓની યો  ય અમલ 
બજવણી માટ જવાબદાર ગણાશે. બોડના િનયામક બોડના બધા અિધકાર ઓ અને ટાફ 
ઉપર  યવ થાપક સિમિતએ ઘડલા િનયમો અ સુાર જ ુર  દખરખ તથા િનયં ણ રાખશે. 
બોડની િૃ ઓ ઉપર સામા  ય દખરખ રાખવાની, સકંલન કરવાની બોડના િનયામકની 
ફરજ રહશે. બોડના િનયામક  યવ  થાપક સિમિતની સમંિતથી બોડના કોઇપણ અિધકાર ને 
તેની કોઇપણ સ ા અને કાય  સ પી શકશે. 
ર૩. િનયામકની નાણાક ય સ ાઓ :- 
 બોડના િનયામક બોડના ુ  ય નાણા ઉપાડનાર અન ે કૂવણી કરનાર અિધકાર  
રહશે. અન ેબોડના સ  યોના તથા તેની ુદ  ુદ  સિમિતઓના સ  યોના ભ થાનંા ં બલ 
અને બોડના અિધકાર ઓ અને  ટાફના ંપગાર બલો અને વાસભ થાનંા ંબલો મં ૂર કરશે. 
ઉપરાતં બોડના કામકાજ ગેના ંતમામ કારના ંબલો જ ુર  મં ૂર  બાદ કૂવાશે. 
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ર૪. કાશન અિધકાર :- 
 બોડના ં પાઠ ુ  તકોના ઉ પાદન, વેચાણ અને િવતરણ માટ બોડ એક કાશન 
અિધકાર ની િનમ કૂ કરશે.  બોડના તમામ કાશનના ં િનમાણ, ુ ણ, ખચ અને કમતં 
ન  કરવી વગેર જવાબદાર  સભંાળશે. ઉપરાતં ત ેબોડના કાશનની વહચણી અને 
વેચાણનો ટોક કરવા માટ જવાબદાર રહશે.  યવ થાપક સિમિત તેમના ં વેતન અન ે
નોકર ની શરતો ન  કરશે. 
ર૫. હસાબી અિધકાર :- 
 બોડના નાણાક ય વહ વટ માટ બોડ એક હસાબી અિધકાર ની િનમ કૂ કરશે.  
બોડના નાણાક ય સલાહકાર રહશ.ે હસાબી અિધકાર  બોડના હસાબો રાખવા માટ દખરખ 
રાખવા માટ અને તે ુ ંિનયં ણ રાખવા માટ જવાબદાર રહશે. તમેના ંવેતન અને નોકર ની 
શરતો  ય  થાપક સિમિત ન  કરશે. 
ર૬. બોડ ુ ંફંડ:- 
 બોડ ુ ંફંડ નીચે જુબ બને ુ ંરહશે. 
અ: બોડના ઉ ેશ માટ સરકાર આપેલ ાટંો તથા બોડને મળેલા ંદાન, બિ  ાસ, પેશગીઓ 

અને લોન. 
બ: બોડ તયૈાર કરલ થંો અને શૈ ણક સા હ  યના વચેાણની આવક. 
ક:  બોડ અ ય ર તે મળેવેલી આવક અને અ ામતો. 
ર૭. બકનો હસાબો:- 
 કોઇપણ પેટાિનયમો ક  યવ  થાપક સિમિતએ આપેલ કોઇપણ ચૂનાને અધીન 
રહ ને બોડ ક તેના વતી સપંા દત કરવામા ંઆવેલા ંબધા ંનાણા ં  યવ  થાપક સિમિત ઠરાવ ે
તે માણે બક અથવા બકોમા ંબોડના નામ ેએક ક વ  ુખાતામા ં કૂવામા ંઆવશે અને 
 યવ  થાપક સિમિતએ ઠરાવેલ યો  ય અિધકાર  તે નાણાનંી લેવડદવડ કરશે. 
ર૮. હસાબો અને ઓડટરો:- 
 બોડ કોઇ એક ચાટડ એકાઉ  ટની ઓડટર તર ક યો  ય મહનતાણાથી િનમ કૂ કરશે. 
ર૯. ઓડટ:- 
 બોડના હસાબ એકાઉ  ટ  ટ જનરલ ારા દર વષ ઓડટ કરવામા ં આવશે. 
એકાઉ  ટ  ટ જનરલ ારા મા ણત થયેલા બોડના હસાબો તે પરના ઓડટ અહવાલ સાથે 
વષ  વષ બોડ સરકારને મોકલશે. 
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૩૦. ુ ા:- 
  યવ  થાપક સિમિત બોડની ુ ા ન  કરશે અને તેનો ઉપયોગ  યવ  થાપક 
સિમિતની ચૂના જુબ થશે. 
૩૧. કરાર:- 
 બોડના પટેાિનયમોમા ંદશા  યા માણે બોડ વતીથી કરલ બોડની ુ ા લગાવવામા ં
આવશે અને તેના અ ય  અથવા  યવ  થાપક સિમિતના કોઇ બે સ  યો ક બોડની તેવી 
બી   ય ત ક  ય તઓ બોડ વતીથી સહ  કરશે. 
૩૨. િનયમોમા ં ધુારા:- 
 બોડની બેઠકમા ંઆ િનયમોમા ંવખતોવખત ધુારા અને ફરફાર કરવા ુ ંક તેને રદ 
કરવા ુ ંઓછામા ંઓછ  ચૌદ દવસની નો ટસ આપી બોલાવેલી બેઠકમા ંહાજર રહલા અન ે
મત આપતા સ  યોની બે તૃીયયાશં બ મુતીથી કર  શકાશે. 
 
 
 

 
 
 
 
 


