સંચાલક મંડળ ન ં લેટર હેડ
તા.
તા. __________ નાાં રોજ આયોજજત સાંચાલક માંડળ નાાં ટ્રસ્ટીઓ ની બેઠક માાં ગુજરાત વ્યવસાયયક ટેકનીકલ
કોલેજો અથવા સાંસ્થાઓ (પ્રવેશ અને ફી નનર્ાારણ) બાબત અયર્નનયમ, ૨૦૦૭ માાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા કલમ
૧૦ (૨) (સી) માાં માહે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ માાં કરાયેલ સુર્ારો વાંચાણે લેવા માાં આવેલ છે તેમજ એ બાબત ની નોર્
લેવામાાં આવેલ છે કે આ સાંચાલક માંડળ દ્વારા ચલાવવા માાં આવતી સંસ્થા નં નામ , પોગ્રામ, ફી નનયમન સનમનિ
નો કોડ_____ની વર્ા ૨૦૧૯-૨૦ માટે ફી નનયમન સયમયત દ્વારા નનયત કરાયેલ ફી નુાં માળખુાં રૂ. ______________
છે.
ત્યારબાદ પુખ્ત યવચારણા ને અાંતે સવાાનુમતે ઠરાવવા માાં આવે છે કે:સદર સાંસ્થા માટે આગામી ફી બ્લોક ૨૦૨૦-૨૧, ૨૦૨૧-૨૨ અને ૨૦૨૨-૨૩ નાાં સમયગાળા માટે મહતમ ફી નાાં
માળખા નુાં ર્ોરણ નીચે જણાવેલ યવગતે, ફી નનયમન સયમયત (ટેકનીકલ) ને દરખાસ્ત સાંચાલક માંડળ દ્વારા કરવી:વર્ા ૨૦૨૦-૨૧ માટે મહતમ ફી- વર્ા ૨૦૨૧-૨૨ માટે મહતમ ફી- વર્ા ૨૦૨૨-૨૩ માટે મહતમ ફીમાળખા ની દરખાસ્ત (રૂનિયા મા) માળખા ની દરખાસ્ત (રૂનિયા મા) માળખા ની દરખાસ્ત (રૂનિયા મા)

તદુિરાાંત સાંચાલક માંડળ દ્વારા નોંર્ લેવામાાં આવે છે કે ઉિરોક્ત દરખાસ્ત કરાયેલ ફી, ગુજરાત વ્યવસાયયક
ટેકનીકલ કોલેજો અથવા સાંસ્થાઓ (પ્રવેશ અને ફી નનર્ાારણ) બાબત અયર્નનયમ, ૨૦૦૭ ની કલમ ૧૦ (૨) (સી)
માાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા માહે ડીસેમ્બર-૨૦૧૯ માાં કરાયેલ સુર્ારા અનુસાર, દરખાસ્ત કરાયેલ ફી નાાં માળખુાં વર્ા
૨૦૧૯-૨૦ ની સાિેક્ષે, સમગ્ર ફી બ્લોક માટે ૫% કરતા વધુ છે. જે માટે ફી નનયમન સયમયત (ટેકનીકલ) દ્વારા
૧૮/૦૩/૨૦૨૦નાાં રોજ વેબ સાઈટ િર જાહેર કરાયેલ Standard Operating Procedure અને અન્ય પ્રક્રિયા ને
અનુસરી ને આગળ ની કાયાવાહી કરવામાાં આવશે.
ઉિરોક્ત ઠરાવ્યા પ્રમાણે ની ફી ની દરખાસ્ત, ફી નનયમન સયમયત નાાં ઓન લાઈન િોટટ લ િર નનયત સમય મયાાદા માાં
કરવા અને ફી નનયમન સયમયત ને આિવા માટે જરૂરી “ક્રડક્લેરેશન કમ અન્ડરટેકકિંગ” માાં સહી- સસક્કા કરવા આ
સાંસ્થા નાાં આચાયાશ્રી/ ડીનશ્રી ________________ ને અયર્કૃ ત કરવા માાં આવે છે.

તા.

સાંચાલક માંડળ નાાં અયર્કૃ ત પ્રયતનનયર્

સ્થળ:સાંચાલક માંડળ નુાં રાઉન્ડ સીલ

