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GUJARAT BILL NO. 13  OF  2021.  

THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 
2021. 

 

A BILL 
 

further to amend the Gujarat Private Universities Act, 2009. 

  સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં : ૧૩ . 

�જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૧. 

�જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

સાવર્જિનક એ��કુ�શન સોસાયટ�, �રુત, વિનતા િવશ્રામ, �રુત, શ્રી �ક્રષ્ના એ��કુ�શનલ અને 

ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા, િશવ શ�ક્ત આિશષ ટ્રસ્ટ, �રુ�ન્દ્રનગર, �કલે�ર રોટર� એ��કુ�શન સોસાયટ�, 

ભ�ચ, શ્રી �.એન.પટ�લ એ��કુ�શન એન્ ડ ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ અને શ્રી મોનાકર્ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, 

અમદાવાદ-એ રા�યમા ંખાનગી �િુનવિસ�ટ�ઓ સ્થાપવા માટ�, �જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, 

૨૦૦૯ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ રા�ય સરકારને અર� કર� છે; 

અને ચકાસણી સિમિતએ, સદર� ુઅર�ની ચકાસણી કર� છે અને ચકાસણી સિમિતના અહ�વાલ 

પરથી, રા�ય સરકાર�, ખાનગી �િુનવિસ�ટ�ની સ્થાપના કરવા માટ�,  સબંિંધત �રુસ્કતાર્ મડંળને ઇરાદાપત્ર 

કાઢ� આપ્યો છે;   

અને રા�ય સરકારને ખાતર� થઇ છે ક� સદર� ુઅિધિનયમની કલમ ૧૦મા ંજોગવાઇ કયાર્ પ્રમાણે, 

�રુસ્કતાર્ મડંળોએ, ઇરાદાપત્રની શરતો�ુ ંપાલન ક�ુ� છે અને ઇરાદાપત્ર પ્રમાણે�ુ ંદ�ણગી ફડં પણ સ્થાપ્�ુ ં

છે; 

અને રા�ય સરકાર, તમામ ક્ષેત્રોમા ંકામકાજ કરવાની �ગુમતામા ં�ધુારો લાવવા માટ� પ્રિતબદ્ધ 

છે.  

અને િશક્ષણ ક્ષેત્રમા ંપણ પારદશર્ક કામગીર� અને સારો વહ�વટ હોવા�ુ ંજ�ર� જણા�ુ ંછે અને તે 

માટ� સદર� ુઅિધિનયમની અ�કુ જોગવાઇઓમા ં �ધુારો કરવા�ુ ં જ�ર� છે �થી કર�ને િનયમનકાર� 

અ�પુાલન�ુ ંભારણ ઘટાડ� શકાય. 

સન 

૨૦૦૯નો 

�જુરાતનો 

૮મો.  
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તેથી, હવે, �જુરાત સરકાર,  અિધિનયમની કલમ ૧૦ની જોગવાઇઓ અ�સુાર, સદર� ુઅ��ુ�ૂચના 

કોલમ ૪મા ંિન�દ�ષ્ટ કયાર્ પ્રમાણેના ઉપ�ુર્કત �રુસ્કતાર્ મડંળના નામે અને સ્થળે, અ��ુ�ૂચના કોલમ ૨-

મા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લી સસં્થાઓનો ખાનગી �િુનવિસ�ટ� તર�ક� સમાવેશ કર� છે. 

આથી, ભારતના ગણરા�યના બો�ેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે છે:- 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૧ કહ�વાશે. 

 (૨) તે રા�ય સરકાર, રાજપત્રમા ં�હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે અમલમા ંઆવશે. 

૨. �જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ (�નો આમા ંહવે પછ�, “�ખુ્ય અિધિનયમ” 

તર�ક� ઉલ્લખે કય� છે તે)મા,ં કલમ ૩મા,ં- 

(૧) પેટા-કલમ (૫)મા,ં “સહાયક અ�દુાનવાળ� કોલેજો અને સસં્થાઓ િસવાયની” એ શબ્દો કમી 

કરવા; 

 (૨) પેટા-કલમ (૭) કમી કરવી. 

૩. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪મા,ં િવદ્યમાન પરં�કુને બદલે, નીચેનો પરં�કુ �કૂવો:-  

  “પરં� ુઆ અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા ંઅને કોઇ ક�ન્દ્રીય અિધિનયમમા ં

જોગવાઈ કર�લી હોય તે િસવાય, �િુનવિસ�ટ�, સરકાર ઇરાદા-પત્ર પાઠવે ત્યાર પછ� કોઇ ક્ષેત્રોમા ંજ્ઞાનના 

પ્રસારની કામગીર� હાથ ધરવા માટ� પાત્ર થશે.”. 

૪. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૫-મા,ં ખડં (૧૩)મા,ં  “�િુનવિસ�ટ�ના” એ શબ્દ પહ�લા, “િનયમનકાર� 

સસં્થાની મ�ૂંર�ને અધીન રહ�ને,” એ શબ્દો ઉમેરવા. 

 

 

 

૫. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૧૦મા,ં “લાવી શકશે” એ શબ્દો પછ�, “�ના પછ� �િુનવિસ�ટ�એ 

�િુનવિસ�ટ�ના બોડર્ ઓફ ગવનર્રસ-મા ં િન�હત થયેલી તમામ સ�ા સાથે �રુસ્કતાર્ મડંળથી સ્વતતં્ર 

કામગીર� કરશે” એ શબ્દો દાખલ કરવા. 

 

૬.  �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૧૪મા,ં પેટા-કલમ (૧)મા,ં “ત્યાર પછ�ના વષ� માટ� પ્ર�ખુની 

ફ�રિનમ�કૂ કર� શકાશે.” એ શબ્દો �તે ઉમેરવા. 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને 

આરંભ.  

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૩નો 

�ધુારો.  

સન 

૨૦૦૯નો 

�જુરાતનો 

૮મો.  

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૪નો 

�ધુારો.  

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયની 

કલમ ૫-નો 

�ધુારો.  

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૦નો 

�ધુારો.  

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૪નો 

�ધુારો.  
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૭. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૩ કમી કરવી.   

 

 

 

 

૮. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૪મા,ં-  

 (૧) ‘‘તેની સ્થાપનાના પાચં વષર્ની �દર’’ એ શબ્દો કમી કરવા;  

 (૨) ‘‘વખતોવખત’’ એ શબ્દને બદલે, ‘‘ફરમાવવામા ંઆવે તે પ્રમાણ’ે’ એ શબ્દો �કૂવા.   

 

૯. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪૧ કમી કરવી.  

 

 

 

 

૧૦. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪૨ મા,ં- 

(૧) પેટા-કલમ (૧)મા,ં ‘‘�િુનવિસ�ટ�ના િવસ�નનો ઇરાદો ધરાવતા ં �રુસ્કતાર્ મડંળે’’ એ 

શબ્દોને બદલ,ે ‘‘�િુનવિસ�ટ��ુ ં િવસ�ન/જોડાણ કરવાનો ઇરાદો ધરાવતા ં સચંાલક 

મડંળે,’’ એ શબ્દો �કૂવા;  

(૨) પેટા-કલમ (૨)મા,ં ‘‘�રુસ્કતાર્ મડંળમા’ં’ એ શબ્દો કમી કરવા.  

 

૧૧. �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં કલમ ૪૩મા,ં પેટા-કલમ (૮)મા,ં ‘‘�રુસ્કતાર્ મડંળમા’ં’ એ શબ્દોને બદલે, 

‘‘ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે’’ એ શબ્દો �કૂવા.  

 

 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ  ૩૩ 

કમી કરવા 

બાબત. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ  ૩૪નો 

�ધુારો. 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ  ૪૧ 

કમી કરવા  

બાબત.   

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ  ૪૨-નો 

�ધુારો.  

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

કલમ  ૪૩નો 

�ધુારો.  
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૧૨.  �ખુ્ય અિધિનયમમા,ં અ��ુ�ૂચમા,ં- 

(૧) અ�કુ્રમાકં ૩ પરની ન�ધને બદલ,ે નીચેની ન�ધ �કૂવી:-  

અ�કુ્રમાકં ખાનગી 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

નામ અને સરના�ુ.ં 

ન�ધણી અને ન�ધણી નબંરની િવગતો. �રુસ્કતાર્ મડંળ. 

૧. ૨. ૩. ૪. 

“૩૩. િસલ્વર ઓક 

�િુનવિસ�ટ�, 

એસ.�.હાઈવે, 

ગોતા, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૮૧. 

કંપની અિધિનયમ, ૨૦૧૩ (સન ૨૦૧૩ના 

૧૮મા) હ�ઠળ ન�ધણી.  

�૮ુ૦૧૦૧��૨૦૧૮એનપીએલ૧૦૩૨૨૨. 

િસલ્વર ઓક ક�મ્પસ 

એન્ ડ �રસચર્ 

ફાઉન્ ડ�શન, 

૩૫૨/૩૫૩, 

૩૭૦/૩૭૧, ગોતા 

ગામ, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૮૧.”. 

 

(૨) અ�કુ્રમાકં ૩૬ પરની ન�ધ પછ�, નીચેની ન�ધો દાખલ કરવી:- 

અ�કુ્રમાકં ખાનગી �િુનવિસ�ટ��ુ ં

નામ અને સરના�ુ ં

ન�ધણી અને ન�ધણી 

નબંરની િવગતો 

�રુસ્કતાર્ મડંળ 

૧. ૨. ૩. ૪. 

“૩૭. સાવર્જિનક �િુનવિસ�ટ�, 

એમ.ટ�.બી. કોલેજ ક�મ્પસ, 

ચોપાટ� સામે, 

અઠવા લાઈન્ સ, 

�રુત-૩૯૫૦૦૧. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી. 

�રુત-એફ-૨૧. 

તાર�ખ: ૩૦-૧૦-૧૯૫૩. 

સાવર્જિનક એ��કુ�શન 

સોસાયટ�, 

એમ.ટ�.બી. કોલેજ ક�મ્પસ, 

ચોપાટ� સામે, 

અઠવા લાઈન્ સ, 

�રુત-૩૯૫૦૦૧.  

૩૮. વિનતા િવશ્રામ િવમેન્ સ 

�િુનવિસ�ટ�,  

વિનતા િવશ્રામ ક�મ્પસ,  

જવાહરલાલ નહ��ુ માગર્, 

અઠવા ગેટ, 

�રુત-૩૯૫૦૦૧ 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી 

ર�જસ્ટ્ર�શન ન.ંઈ૧૧૭૬, 

�રુત 

તાર�ખ:૦૯/૧૦/૧૯૬૨ 

વિનતા િવશ્રામ, 

જવાહરલાલ નહ��ુ માગર્, 

અઠવા ગેટ, 

�રુત-૩૯૫૦૦૧. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૮મા 

અિધિનયમની 

અ��ુ�ૂચનો 

�ધુારો.  
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૩૯. ડૉ. �કરણ એન્ડ પલ્લવી 

પટ�લ ગ્લોબલ �િુનવિસ�ટ� 

(ક�પી��)ુ �ક્રષ્ના એ��.ુ 

ક�મ્પસ, બ્લોક ન.ં 

૧૩૬/પૈક�, વડોદરા- 

�ુબંઈ, એનએચ#૮, 

વરણામા, વડોદરા-

૩૯૧૨૪૩. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી. 

ર�જસ્ટ્ર�શન ન.ં 

ઈ/૫૭૩૭/વડોદરા 

તાર�ખ: ૧૩મી ઓક્ટોબર, 

૨૦૦૦.  

શ્રી �ક્રષ્ણા એ��કુ�શનલ એન્ડ 

ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, ૧૦૩, ગ�નન 

કોમ્પ્લેક્સ, �ૂના પાદરા રોડ, 

વડોદરા- ૩૯૦૦૨૦. 

૪૦. �રુ�ન્દ્રનગર �િુનવિસ�ટ�, શ્રી 

પડં�ત ન�લુાલ� વ્યાસ 

ક�મ્પસ, ૬૬ક�ડબલ્� ુ ગેટ્કો 

(GETCO) સબ-સ્ટ�શન 

ન�ક, વઢવાણ- કોઠ�યાર્ 

રોડ, વઢવાણ- ૩૬૩૦૩૦, 

�રુ�ન્દ્રનગર. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી. 

ર�જસ્ટ્ર�શન ન.ં 

ઈ/૮૧૦/�રુ�ન્દ્રનગર 

તાર�ખ: ૨૮/૧૧/૨૦૦૦.  

િશવ શ�ક્ત આિશષ ટ્રસ્ટ, 

સસં્�ૃિત સ્�લૂ ઓફ થોટ્સ, જય 

�હ�દ સોસાયટ� કોનર્ર, �નતાન 

રોડ, �રુ�ન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૨. 

૪૧. �પુીએલ �િુનવિસ�ટ� ઓફ 

સસ્ટ�નેબલ ટ�કનોલો� 

બ્લોક ન.ં ૪૦૨, �.ુપો. 

વટાર�યા, તા. વાલીયા, 

�જલ્લો. ભ�ચ-૩૯૩૧૩૫. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી.  

એફ/૭૦૯/ભ�ચ, 

તાર�ખ: ૨૩/૦૩/૨૦૦૦ 

���ુ/૮૦૦/ભ�ચ, 

મડંળ� ર�જસ્ટ્ર�શન 

અિધિનયમ, ૧૮૬૦ હ�ઠળ 

ન�ધણી. 

���ુ/૮૦૦/ભ�ચ 

તાર�ખ: ૨૯/૦૩/૨૦૦૦. 

�કલે�ર રોટર� એ��કુ�શન 

સોસાયટ�, �.ુપો. વટાર�યા, 

�કલે�ર-વાલીયા રોડ, 

તા�કુો- વાલીયા, �જલ્લો- 

ભ�ચ- ૩૯૩૧૩૫. 

૪૨. દશર્ન �િુનવિસ�ટ� રાજકોટ-

મોરબી હાઈવે, �.ુ હડાળા, 

તા.�જ. રાજકોટ-૩૬૩૬૫૦. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી.  

ન.ં ઈ/૮૩૩૬/રાજકોટ, 

તાર�ખ: ૨૪-૦૪-૨૦૦૮.  

 

શ્રી �. એન. પટ�લ એ��કુ�શન 

એન્ડ ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, ૫૦૧, 

લોટસ આક�ડ, ૮- રોયલ પાકર્ , 

ક�ક�વી સકર્લ ન�ક, ૧૫૦ �ટ 

�ર�ગ રોડ, રાજકોટ- ૩૬૦૦૦૫.  
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૪૩. મોનાકર્ �િુનવિસ�ટ�, �.ુપો. 

વહ�લાલ, નરોડા-દહ�ગામ 

રોડ, તા. દસ્ક્રોઈ, �જલ્લો. 

અમદાવાદ-૩૮૨૩૩૦. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ (સન 

૧૯૫૦ના �ુબંઈના 

૨૯મા) હ�ઠળ ન�ધણી. ન.ં 

ઈ/૧૩૫૮૪/અમદાવાદ 

તાર�ખ: ૧૭/૦૪/૨૦૦૧. 

શ્રી મોનાકર્ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, 

અમદાવાદ. �.ુપો. િનકોલ 

ગામ, મહાદ�વ વાસ, તા. િસટ�, 

�જલ્લો- અમદાવાદ, 

૩૮૨૩૫૦.”.  
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ઉદે્દશો અને કારણો 

રાજય સરકાર�, �ણુવ�ાસભર અને ઉદ્યોગલક્ષી ઉચ્ચ િશક્ષણ ��ંુૂ પાડવાના હ��થુી, રાજયમા ં

ખાનગી �િુનવિસ�ટ�ઓની સ્થાપના કરવા માટ�ની જોગવાઈ કરવા અને અિધિનયમની �ગવાઇઓ 

અ�સુાર તેના કાય��ુ ં િનયમન કરવા માટ�, �જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ (સન 

૨૦૦૯નો �જુરાતનો ૮મો) અિધિનયિમત કય� છે.  

રા�ય સરકાર, તમામ ક્ષેત્રોમા ંકામકાજ કરવાની �ગુમતામા ં�ધુારો લાવવા માટ� પ્રિતબદ્ધ છે. 

િશક્ષણના ક્ષેત્રમા ંપણ પારદશર્ક કામગીર� અને સારો વહ�વટ હોવો જ�ર� જણા�ુ ંછે અને તે માટ�, સદર� ુ

અિધિનયમની અ�કુ જોગવાઇઓમા ં�ધુારો કરવો જ�ર� છે �થી કર�ને, િનયમનકાર� પાલન�ુ ંભારણ 

ઘટાડ� શકાય. તદ�સુાર, િનયમનકાર� માળખા (ફ્ર�મવકર્)ને સરળ અને અમલી બનાવવા માટ�, સદર� ુ

અિધિનયમમા ં�િુનવિસ�ટ�ના પ્ર�ખુોની ફ�ર-િનમ�કૂ, �િુનવિસ�ટ��ુ ં િવસ�ન, વગેર� �વા �ધુારા કરવા 

ધા�ુ� છે. ઉચ્ચ િશક્ષણમા ંિનરંતર �ધુારા એ, સતત ચાલતી પ્ર�ક્રયા હોવી જોઈએ અને તેને પ�ર�ણૂર્ કરવી 

જોઈએ. 

િસલ્વર ઓક �િુનવિસ�ટ�ના વહ�વટ� િનયામક�, વહ�વટ� બાબતોની �ગુમતા માટ�, �િુનવિસ�ટ�ના 

�રુસ્કતાર્ મડંળમા ંફ�રફાર કરવા માટ� રા�ય સરકારને િવનતંી કર� છે. તેથી, સદર� ુઅિધિનયમમા ંજ�ર� 

�ધુારાની દરખાસ્ત કરવા ધા�ુ� છે.  

વ�મુા,ં રા�ય સરકારને, સાવર્જિનક એ��કુ�શન સોસાયટ�, �રુત, વિનતા િવશ્રામ, �રુત, શ્રી 

�ક્રષ્ણા એ��કુ�શન એન્ડ ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા, િશવ શ�ક્ત આિશષ ટ્રસ્ટ, �રુ�ન્દ્રનગર, �કલે�ર રોટર� 

એ��કુ�શન સોસાયટ�, ભ�ચ, શ્રી �. એન. પટ�લ એ��કુ�શન એન્ડ ચે�રટ�બલ ટ્રસ્ટ, રાજકોટ અને શ્રી 

મોનાકર્ એ��કુ�શન ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ પાસેથી ખાનગી �િુનવિસ�ટ�ઓ તર�ક�ની દરખાસ્ત મળ� છે. સદર� ુ

અિધિનયમની કલમ ૧૦, એવી જોગવાઇ કર� છે ક� રાજય સરકારને એવી ખાતર� થાય ક� �રુસ્કતાર્ 

મડંળોએ, ઇરાદાપત્રની શરતો�ુ ંપાલન ક�ુ� છે, તો પછ� રાજય સરકાર�, સદર� ુઅિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ં

�િુનવિસ�ટ�ના નામનો સમાવેશ કરવા માટ�, યોગ્ય કાયદો લાવવો આવશ્યક હોય છે. સદર� ુદરખાસ્તોની, 

સદર� ુઅિધિનયમની કલમ ૮ હ�ઠળ િનમાયેલી ચકાસણી સિમિતએ િવચારણા કર� છે અને સિમિતએ તેનો 

અહ�વાલ રાજય સરકારને ર�ૂ કય� છે અને એવા અહ�વાલના આધાર�, રાજય સરકારને ખાતર� થયા પછ�, 

અિધિનયમની  કલમ ૯ હ�ઠળ જોગવાઇ કયાર્ �જુબ ઇરાદાપત્ર કાઢ� આપ્યો છે અને �રુસ્કતાર્ મડંળોએ 

ઇરાદાપત્રની શરતો�ુ ંપાલન ક�ુ� હોવાથી, સદર� ુઅિધિનયમની કલમ ૧૦ હ�ઠળ ઉલ્લેખ કયાર્ પ્રમાણ ે

�િુનવિસ�ટ�ના નામને, અિધિનયમની અ��ુ�ૂચમા ંસમાવેશ કરવા�ુ ંજ�ર� જણા�ુ ંછે. 

આ િવધેયક, ઉપ�ુર્ક્ત ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવા માટ� સદર� ુઅિધિનયમ �ધુારવા ધાર� છે.  

 

        �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા,  
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ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 

આ િવધેયકમા,ં નીચેની બાબતોના સબંધંમા ંધારાક�ય સ�ાની સ�પણીનો સમાવેશ થાય 

છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમા ં �હ�રનામાથી, 

અિધિનયમ � તાર�ખે અમલમા ંઆવશે તે તાર�ખ ન�� કરવાની સ�ા મળે છે.  

કલમ ૧૦.- આ કલમની પેટા-કલમ (૧)થી �ધુારવા ધાર�લી કલમ ૪૨ ની પેટા-કલમ (૧)થી, 

રાજય સરકારને, � ર�તે સચંાલક મડંળે, �િુનવિસ�ટ�ના િવસ�ન માટ�ની નો�ટસ, રા�ય 

સરકારને આપવી જોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે અને તેનાથી, રા�ય 

સરકારને, તેણે � ર�તે �િુનવિસ�ટ��ુ ંિવસ�ન કર�ુ ંજોઇશે તે ર�ત, િનયમોથી ઠરાવવાની 

સ�ા પણ મળે છે.  

કલમ ૧૧.- આ કલમથી �ધુારવા ધાર�લી કલમ ૪૩ની પેટા-કલમ (૮)થી, રાજય સરકારને, 

� ર�તે �િુનવિસ�ટ�ની તમામ અસ્�ામતો અને જવાબદાર�ઓ િન�હત થશે તે ર�ત, 

િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે.  

ઉપ�ુર્ક્ત ધારાક�ય સ�ાની સ�પણી આવશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે.  

 

તાર�ખ:  ૨૩મી માચર્, ૨૦૨૧.        �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડુાસમા.  
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�રુવણી 

�જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ (સન ૨૦૦૯ના �જુરાતના ૮-મા) 

માથંી ઉતારા. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

૩. (૧) થી (૪) xxx  xxx  xxx 

(૫) પેટા-કલમ (૧) હ�ઠળ �િુનવિસ�ટ�ની સ્થાપનાની તરત પહ�લા,ં સહાયક અ�દુાનવાળ� કોલેજો 

અને સસં્ થાઓ િસવાયની કોઇ �િુનવિસ�ટ� સાથે સલંગ્ન અને તેના િવશેષાિધકારો ભોગવતી 

�રુસ્ કતાર્ મડંળની ઘટક કોલેજો અને સસં્ થાઓ તે �િુનવિસ�ટ� સાથે જોડાયેલી હોતી બધં થશે અને 

આવી �િુનવિસ�ટ�ની સ્થાપનાની તાર�ખથી એવા િવશેષાિધકારો પાછા ખ�ચેલા ગણાશે અને 

અ��ુ�ૂચમા ંિન�દ�ષ્ ટ કર�લા સબંિંધત �રુસ્ કતાર્ મડંળની તત્ સમાન �િુનવિસ�ટ�ના િવશેષાિધકારોમા ં

દાખલ થયેલ હોવા�ુ ંગણાશે અને એવી તમામ કોલેજો અને સસં્ થાઓ તે �િુનવિસ�ટ�ની ઘટક 

કોલેજો અને સસં્ થાઓ બનશે. 

(૬)    xxx  xxx  xxx 

(૭) �િુનવિસ�ટ�ઓને રાજય સરકાર અથવા ક�ન્ દ્ર સરકાર તરફથી કોઇપણ સહાયક અ�દુાન 

અથવા અન્ ય નાણાક�ય સહાય મળશે ન�હ.  

 

૪. �િુનવિસ�ટ�ના ઉદે્દશો, ખાસ કર�ને, િવજ્ઞાન, ટ�કનોલો�, માનવિવદ્યાઓ, સમાજ િવજ્ઞાન, 

િશક્ષણ, વ્ યવસ્ થાપન, વા�ણજ્ ય, કાયદા, ઔષધિનમાર્ણ િવજ્ઞાન, આરોગ્ યસભંાળ અને 

માનવ�િતની ઉ�િત માટ�ના કોઇ બી� કે્ષત્રોમા ંજ્ઞાનના સ�ન, સકંલન, સવંધર્ન અને પ્રસાર 

કરવાનો રહ�શે અને �િુનવિસ�ટ�ના બી� ઉદે્દશો નીચે �જુબના રહ�શેઃ- 

(ક) ઉચ્ ચ િશક્ષણ કે્ષતે્ર �િુનવિસ�ટ�મા ંપ્રિશક્ષણ, અધ્ યાપન અને તાલીમની જોગવાઇ કરવી 

અને જ્ઞાનના સશંોધન, િવકાસ અને પ્રસાર માટ� જોગવાઇઓ કરવી; 

(ખ) િવજ્ઞાન, ટ�કનોલો�, માનવિવદ્યાઓ, સમાજ િવજ્ઞાન, િશક્ષણ, વ્ યવસ્ થાપન, વા�ણજય, 

કાયદા, ઔષધિનમાર્ણ િવજ્ઞાન, આરોગ્ ય સભંાળના કે્ષત્રોમા ંઅને બી� કોઇપણ કે્ષત્રમા ંજ્ઞાનના 

સ�ન, સકંલન, સવંધર્ન અને પ્રસાર માટ�ની સસં્ થાઓ અને �ણુોત્ કષર્ ક�ન્ દ્રો સ્ થાપવા, િનભાવવા 

અને તે�ુ ંસચંાલન કર�ુ,ં અને તેમની વતર્માન િસ્ થિત પ્રમાણેના અથવા ભિવષ્ યમા ંિવકાસ પામે 

તે પ્રમાણેના ઉચ્ ચ ધોરણ�કુત સશંોધન, ઉચ્ ચ િશક્ષણ, વ્ યાવસાિયક િશક્ષણ, �ૂરંતર િશક્ષણ અને 

વી�� ુમાધ્ યમથી વી�� ુિશક્ષણ (ઇ-લિન�ગ)ની સવલતો �રૂ� પાડવી; 

�િુનવિસ�ટ�ની 

સ્ થાપના અને 

સસં્ થાપન. 

�િુનવિસ�ટ�ના 

ઉદે્દશો. 
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(ગ) �તરમાળખાને વૈિ�ક ધોરણો �ધુી લઇ જવા માટ� ક્ષમતાઓ ઊભી કરવા માટ� િનરંતર 

િશક્ષણ, �ૂરંતર િશક્ષણ અને વી�� ુ માધ્ યમથી િશક્ષણ સ�હત સશંોધન, ઉચ્ ચ િશક્ષણ, 

વ્ યાવસાિયક િશક્ષણ, અધ્ યાપન, તાલીમ, િવસ્ તરણ અને પ્રસાર માટ� �તરમાળખાનો િવકાસ 

કરવો; 

(ઘ) િનયમનકાર� મડંળો પાસેથી યોગ્ ય મ�ૂંર� મેળવ્ યા પછ�, �ૂરંતર િશક્ષણ, ઓનલાઇન 

(ઇન્ ટરનેટના માધ્ યમથી) િશક્ષણ, પત્રવ્ યવહાર મારફત અને આવી ટ�કનોલો�ની જ��રયાત �વા 

પયાર્વરણીય િવકાસ સાથે �સુગંત હોય તેવી બી� કોઇપણ ર�તે �િુનવિસ�ટ�ના શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો 

આપવા; 

(ચ) સસંદ� કર�લા કોઇપણ કાયદા હ�ઠળ િનયમનકાર� મડંળોની પરવાનગી અને િનયમનકાર� 

મડંળોએ કર�લા કોઇપણ િવિનયમો, િનયમો વગેર�ને અધીન રહ�ને, રાજયમા ંક�મ્ પસ બાહ્ય (સ�ુંલ 

બહારના) ક�ન્ દ્રો, અભ્ યાસ ક�ન્ દ્રો અને પર�ક્ષા ક�ન્ દ્રો ઊભા કરવા; 

(છ) બૌ�દ્ધક ક્ષમતાઓના ઉચ્ ચતર સ્ તરો�ુ ંિનમાર્ણ કર�ુ;ં  

(જ) િશક્ષણ અને તાલીમ માટ� ઉત્ �ૃષ્ ટ સવલતો �રૂ� પાડવી; 

(ઝ) અધ્ યાપન અને સશંોધન કર�ુ ંઅને િનરંતર િશક્ષણના કાયર્ક્રમો આપવા; 

(ટ) સશંોધન અને િવકાસ અને જ્ઞાનના આદાન-પ્રદાન અને તેના ઉપયોગ માટ� �ણુોત્ કષર્ 

ક�ન્ દ્રો સ્ થાપવા; 

(ઠ) ઉદ્યોગો અને �હ�ર સગંઠનોને પરામશર્ �રૂો પાડવો; 

(ડ) પોતાના ઉદે્દશો આગળ ધપાવવા માટ� �જુરાત રાજયમા ંજ�ર� �ખુ્ ય ક�મ્ પસ અથવા 

�તરમાળખાની સ્ થાપના કરવી; 

(ઢ) પર�ક્ષા ક�ન્ દ્રો સ્ થાપવા; 

(ત) �.ુ�.સી.ની માગર્દિશ�કાઓને અધીન રહ�ને, પર�ક્ષા અથવા �લૂ્ યાકંનની બી� કોઇપણ 

પદ્ધિતના આધાર� પદવીઓ, �ડપ્ લોમા એનાયત કરવા અને પ્રમાણપત્રો અને બી� શૈક્ષ�ણક 

િવિશષ્ ટમાન આપવા; 

(થ) ઉચ્ ચ િશક્ષણના કે્ષતે્ર તાલીમ સવલતોનો િવકાસ કરવો; 

(દ) ઉચ્ ચ િશક્ષણના કે્ષત્રમા ંરાષ્ ટ્ર�ય અને વૈિ�ક સહભા�ગતા માટ�ની વ્ યવસ્ થા માટ�ની જોગવાઇ 

કરવી; 



11 
 

(ધ) પ્રમાણપત્ર, �ડપ્ લોમા, પદવીઓ અને અ�સુ્ નાતક અભ્ યાસક્રમો, સવ��મ પદવી 

(ડોક્ ટર�ટ) અને પોસ્ ટ-ડોક્ ટોરલ કાયર્ક્રમો માટ�ના શૈક્ષ�ણક કાયર્ક્રમો િવકસાવવા અને િશક્ષણના 

ઉચ્ ચ ધોરણો �ળવવા, રાષ્ ટ્ર�ય અને વૈિ�ક સસં્ થાઓ સાથે સહયોગ કરવો, કાયર્ક્રમો ર�ૂ કરવા 

(આપવા) અને ��ુસીની માગર્દિશ�કાઓને અધીન રહ�ને, કાયર્ક્રમોને વૈિ�ક ધોરણો �ધુી લઇ 

જવા માટ� ક્ષમતાઓ ઊભી કરવી; 

(ન) પદવીઓ, �ડપ્ લોમા, પ્રમાણપત્રો અને બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ ટમાનોના ધોરણો, AICTE, 

NCTE, UGC, MCI અને ફામર્સી કાઉિન્ સલ-એ અને પ્રમાણ�તૂ િશક્ષણ�ુ ં િનયમન કરવા માટ� 

ક�ન્ દ્ર સરકાર� સ્ થાપેલી તેના �વી જ બી� કોઇપણ એજન્ સીએ ઠરાવેલા ધોરણો કરતા ની�ુ ંનથી 

તે �િુનિ�ત કર�ુ;ં 

(પ) �િુનવિસ�ટ� ખાતેના અધ્ યાપન, સશંોધન, તાલીમ, દસ્ તાવે�કરણ, પ્રકાશન, િવિવધ સ�હૂ 

માધ્ યમોનો ઉપયોગ અને પ્રસાર પ્ર�િૃ�ઓને રાષ્ ટ્ર�ય અને �તર-રાષ્ ટ્ર�ય સ્ તર� �િુનવિસ�ટ� અને 

સમાજની જ��રયાતોને �સુગંત બનાવવા માટ� ઉદ્યોગો, ધધંા, શૈક્ષ�ણક સસં્ થાઓ અને સમાજના 

િવિવધ વગ� સાથે ઘિનષ્ ઠ સપંક� સ્ થાિપત કરવા; 

(ફ) રાજ્ ય સરકાર� મ�ૂંર કયાર્ �જુબના બી� કોઇ ઉદે્દશો અ�સુરવા: 

 પરં� ુ આ અિધિનયમમા ં કોઇપણ મજ�રૂ હોય તેમ છતા ં અને કોઇપણ ક�િન્ દ્રય 

અિધિનયમમા ંજોગવાઇ કર�લી હોય તે િસવાય, �િુનવિસ�ટ� રાજ્ ય સરકાર� �ના માટ� પોતાનો 

ઇરાદા-પત્ર પાઠવ્ યો હોય અથવા રાજ્ ય સરકાર ત્ યારપછ�થી મ�ૂંર કર� તેવા કે્ષત્રોમા ંજ જ્ઞાનના 

પ્રસારની કામગીર� હાથ ધરવા માટ� હકદાર થશે. 

 

૫.  (૧) થી (૧૨) xxx  xxx  xxx 

(૧૩) �િુનવિસ�ટ�ના ઉદે્દશો િસદ્ધ કરવાના હ�� ુમાટ� વચ્ �ુર્અલ ક�મ્ પસ સ�હત ક�મ્ પસ સ્ થાપવા; 

(૧૪) થી (૩૮)  xxx  xxx  xxx 

 

૧૦. સરકારને ખાતર� થાય ક� �રુસ્ કતાર્ મડંળે ઇરાદા પત્રની શરતો�ુ ંપાલન ક�ુ� છે તો, તે 

અ��ુ�ૂચમા ંિન�દ�ષ્ ટ કર��ુ ંહોય તે�ુ ં�િુનવિસ�ટ��ુ ંનામ, સ્ થાન અને હ�મૂત (અિધકારકે્ષત્ર) સાથે 

�િુનવિસ�ટ��ુ ંનામ અ��ુ�ૂચમા ંસમાિવષ્ ટ કરવા માટ� યોગ્ ય િવધાન લાવી શકશે. 

 

�િુનવિસ�ટ�ની 

સ�ા અને 

કાય�. 

િવધાન 

(કાયદા)થી 

�િુનવિસ�ટ�ની 

સ્ થાપના અને 

સસં્ થાપન. 
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૧૪. (૧) સ્ ટ�ચ્ ��્ુ સથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવી કાયર્ર�િત અ�સુર�ને અને તેવી બોલીઓ અને 

શરતોએ �રુસ્ કતાર્ મડંળ, રાજય સરકાર સાથે િવચારિવિનમય કર�ને ત્રણ વષર્ની �દુત માટ� 

પ્ર�ખુની િનમ�કૂ કરશે. 

(૨) થી (૪)  xxx  xxx  xxx 

 

૩૩. પદવી, �ડપ્ લોમા એનાયત કરવા માટ� અથવા કોઇ બી� હ�� ુ માટ� �િુનવિસ�ટ�નો 

પદવીદાન સમારંભ દર�ક શૈક્ષ�ણક વષર્મા ંસ્ ટ�ચ્ �ટુથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે યોજવો જોઇશે. 

 

૩૪. �િુનવિસ�ટ�એ તેની સ્ થાપનાના પાચં વષર્ની �દર નેશનલ કાઉિન્ સલ ઓફ એસેસમેન્ ટ એન્ ડ 

એક્ર�ડ�ટ�શન (નાક) તરફથી અને �િુનવિસ�ટ�એ �વા અભ્ યાસક્રમો અપનાવ્ યા હોય તેને લગતા 

ભારત સરકારના બી� િનયમન મડંળોની માન્ યતા મેળવી લેવી જોઇશે અને �િુનવિસ�ટ�ને મળેલા 

ગે્રડની રાજ્ ય સરકારને �ણ કરવી જોઇશે. �િુનવિસ�ટ�એ વખતોવખત એવી માન્ યતાને તા� 

કરવી જોઇશે. 

 

૪૧. (૧) �રુસ્ કતાર્ મડંળની રચના અથવા સસં્ થાપન�ુ ં િનયમન કરતા ં કાયદાની 

જોગવાઇઓ અ�સુાર �રુસ્ કતાર્ મડંળ પોતાના િવસ�નની દરખાસ્ ત કર�, તો તેણે રાજય સરકારને 

ઓછામા ંઓછ� છ મ�હના પહ�લા ંનો�ટસ આપવી જોઇશે. 

(ર) રાજય સરકાર� આવી નો�ટસ મળ્ યે, �રુસ્ કતાર્ મડંળના િવસ�નની તાર�ખથી �િુનવિસ�ટ�મા ં

પ્રવેશ પામેલા િવદ્યાથ�ઓની છેલ્લી બેચનો અભ્ યાસક્રમ �રૂો થાય ત્ યા ં �ધુી �િુનવિસ�ટ�ના 

વહ�વટ માટ� જ�ર� હોય તેવી વ્ યવસ્ થા કરવી જોઇશે અને તે �રુસ્ કતાર્ મડંળના સ્ થાને વહ�વટદાર 

નીમીને �િુનવિસ�ટ�ના કાયર્ને ચા� ુરાખી શકશે, �ને આ અિધિનયમ હ�ઠળ ઠરાવેલી �રુસ્ કતાર્ 

મડંળની સ�ા, ફરજો અને કાય� સ�પવામા ંઆવશે. 

 

૪ર. (૧) �િુનવિસ�ટ�ના િવસ�નનો ઇરાદો ધરાવતા ં �રુસ્ કતાર્ મડંળે રાજય સરકારને 

ઠરાવેલી ર�તે તે મતલબની નો�ટસ આપવી જોઇશે. રાજય સરકાર, યોગ્ ય િવચારણા કયાર્ પછ�, 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે �િુનવિસ�ટ��ુ ંિવસ�ન કર� શકશેઃ 

 પરં�,ુ િનયિમત અભ્ યાસક્રમના િવદ્યાથ�ઓની છેલ્લી બેચે પોતાનો અભ્ યાસક્રમ �રૂો કય� 

હોય અને તેમને પદવી, �ડપ્ લોમા, અથવા યથાપ્રસગં, પા�રતોિષકો એનાયત કરવામા ંઆવ્ યા 

હોય ત્ યાર પછ� જ �િુનવિસ�ટ��ુ ંિવસ�ન અમલી બનશે. 

પ્ર�ખુ. 

�િુનવિસ�ટ�ની 

માન્ યતા. 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

િવસ�ન. 

પદવીદાન. 

�રુસ્ કતાર્ 

મડંળ 

િવસ��ત થયે 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

વ્ યવસ્ થાપન. 
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(ર) �િુનવિસ�ટ��ુ ં િવસ�ન થયે, �િુનવિસ�ટ�ની તમામ અસ્ કયામતો અને જવાબદાર�ઓ 

ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે �રુસ્ કતાર્ મડંળમા ંિન�હત થશે.  

(૩)    xxx  xxx  xxx  

 

૪૩. (૧) થી (૭) xxx  xxx  xxx  

(૮) પેટા-કલમ (૭) હ�ઠળનો �રપોટર્  મળ્ યે, રાજ્ ય સરકાર �િુનવિસ�ટ��ુ ં િવસ�ન કરશે અને 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં િવસ�ન થયે, �િુનવિસ�ટ�ની તમામ અસ્ કયામતો અને જવાબદાર�ઓ �રુસ્ કતાર્ 

મડંળમા ંિન�હત થશે. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

અ�કુ 

સજંોગોમા ં

રાજ્ ય 

સરકારની 

ખાસ સ�ા. 
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અ��ુ�ૂચ  

 

(�ુઓ કલમ ૩)  

 

અ�-ુ

ક્રમાકં 

ખાનગી �િુનવિસ�ટ��ુ ં

નામ અને સરના�ુ ં

ન�ધણી અને ન�ધણી નબંરની 

િવગતો 

�રુસ્કતાર્ મડંળ 

૩૩. િસલ્વર ઓક 

�િુનવિસ�ટ�, 

એસ.�. હાઇવે, 

ગોતા, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૮૧. 

�જુરાત સાવર્જિનક ટ્રસ્ટ 

અિધિનયમ, ૧૯૫૦ હ�ઠળ 

ઇ/૧૮૨૮૭/અમદાવાદ. 

તાર�ખ:-૧૮/૧૨/૨૦૦૭ 

િસલ્વર ઓક એ��કુ�શન 

એન્ડ �રસચર્ સોસાયટ�, 

ભાિવક પબ્લીક�શનની 

પાસે, 

ભાગવત િવદ્યાપીઠની 

સામે, 

એસ.�. હાઇવે, 

ગોતા, અમદાવાદ-

૩૮૨૪૮૧. 
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�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 
 

 
 
 
                                               
[સન ૨૦૨૧�ુ ં�જુરાત િવધેયક ક્રમાકં: ૧૩.]  

 
 

 
 

 
�જુરાત ખાનગી �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ વ� ુ

�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 
 
 
 
[ શ્રી �પેૂન્દ્રિસ�હ �ડૂાસમા,  

                          િશક્ષણ મતં્રીશ્રી]  

 
 
 
(સન ૨૦૨૧ના માચર્ મ�હનાની ૨૪મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપત્રમા ંપ્રિસદ્ધ કયાર્ �જુબ) 

 

 
 
 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

  �જુરાત િવધાનસભા. 



THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES

(AMENDMENT) BILL, 2021.

GUJARAT BILL NO. 13 OF 2021.

A BILL
further to amend the Gujarat Private Universities Act, 2009.

WHEREAS the Sarvajanik Education Society, Surat, Vanita

Visluam, Surat, Shri Krishna Educational and Charitable Trust, Vadodara,

Shitr Shakti Ashish Trust, Surendranagar, Ankleshwar Rotary Education

Society, Bharuch, Shri G.N.Patel Education & Charitable Trust, Rajkot and

Shree Monark Education Trust, Ahmedabad have applied to the State

Guj. 8 of 2009. Gol'ernment under the provisions of the Gujarat Private Universities Act,

2009 to establish Private Universities in the State;

H-596- l-SrS-r0



Short title and
commencement.

Amendment
ofsection 3 of

Guj.8 of 2009.

AND WHEREAS the said applications have been scrutinised by the

Scrutiny committee and on the report of the scrutiny committee, the State

Govemment has issued the Letter of Intent to the respective sponsoring body

for establishment of the Private University;

AND WHEREAS the State Govemment is satisfied that the

sponsoring bodies have complied with the conditions of Letter of Intent as

provided in section 10 of the said Act and have also established the

Endowment fund as per the Letter of Intent;

AND WHEREAS the State Government is committed to improving

the Ease of Doing Business in all sectors.

AND WHEREAS it is considered necessary to have transparent

working and good governance in the Education sector also and for that

certain provisions of the said Act are required to be amended so as to

minimize the regulatory compliance burden.

NOW, THEREFORE, the Govemment of Gujarat, in accordance

with the provisions of section 10 of the Act, includes the institutions

specilied in column 2 of the Schedule as the Private university, by the name

and location of the aforesaid sponsoring bodies as specified in column 4 of
the said Schedule.

It is hereby enacted in the Seventy-second Year of the Republic of
India as follows:-

1. (l) This Act may be called the Gujarat Private Universities

(Amendment) Ac! 2021.

(2) It shall come into force on such date as the State Govemment may, by

notification in the Official Gazette, appoint.

2. In the Gujarat Private Universities Act, 2009 (hereinafter referred to

as "the principal Act"), in section 3;
(1) in sub-section (5), the words "except the grant-in-aid colleges and

institutions" shall be deleted;

(2) sub-section (7) shall be deleted.

Guj.8 of 2(X)9.

2
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3. In the principal Act, in section 4, for the existing proviso, the

folJtowing proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that notwithstanding anything contained in this Act and

save as provided in any central Act, the University shall be eligible to

undertake the functions of disseininating of knowledge in any fields after the

Govemment issues Letter of Intent.".

5. In the principal Act, in section 10, the words "subsequent to which

the University shall function independent of the Sponsoring Body with all

po\,vers vested in the Board of the Governors of the Universitv" shall be

added at the end.

4. In the principal Act, in section 5, in clause (xiii), the words "subject Amendment

to the approval of the regulatory body" shall be added at the end. tll:T:|ff;

shall be

may be

Amendment

ofsection 4 of
Guj.8 of2009.

Amendment
ofsection 10

of Guj. 8 of
2009.

Deletion of
section 33 of
Guj. 8 of2009.

Amendment
of section 34

of Guj.8 of
2009.

Deletion of
section 41 of
Guj. 8 of2009.

Amendment
ofsection 42

of Guj.8 of
2009.

6. In the principal Act, in section 14, in sub-section (1), the words "The Amendment

President may be reappointed for the subsequent years." shall be added at the :l[il:'J#
end. 2009.

7. In the principal Act, section 33 shall be deleted.

8. In the principal Act, in section 34,-

(l) the words "within five years of its establishment",

deleted;

(2) for the words "from time to time" the words "as

required" shall be substituted.

In the principal Act, section 41 shall be deleted.9.

10. In the principal Act, in section 42,-



Amendment
ofsection 43
of Guj.8 of

2009.

Amendment
of Schedule to

Guj. 8 of
2009.
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(1) in sub-section (1), for the words ,,The Sponsoring Body who

intends to dissolve the University", the words ,,If the Board of
Governors intends to dissolve/merge the University, it,, shall be

substituted;

(2) in sub-section (2), the words "in the sponsoring Body', shall be

deleted.

11. In the principal Act, in section 43, in sub-section (8), for the words

"in the sponsoring Body", the words "in such manner as may be prescribed,,

shall be substituted.

12. In the principal Act, in the Schedule,-

(1) for the entry at serial No. 3, the following entry shall be substituted,
namely:-

(2) after the entry at serial No. 36, the following entries shall be inserted,
namely:-

Sr.

No.

Name and Address of
the Private
University.

Details of Registration
and Registration

Number

Sponsoring Body.

1. 2. 3. 4.
aaa a

JJ. Silver Oak University,
S.G.Highway, Gota,

Ahmedabad- 382481.

Registered under the
Companies Act,2013 (18

of20l3)
u80 I 0 I GJ20 I SNPLI 03222.

Silver Oak

Campus and

Research

Foundation,

3521353,370t371,

Gota Gam,

Ahmedabad-

382481.".

Sr.
No.

Name and Address of
the Private
University.

Details of Registration
and Registration

Number

Sponsoring Body.

l. 2. 3. 4.
"37. Sarvaj anik University, Registered under the

Gujarat Public Trusts

Sarvajanik

Education Society,



Sir.

llo.
Name and Address of

the Private
University.

Details of Registration
and Registration

Number

Sponsoring Body.

l. 2. J. 4.
M.T.B. College

Campus, Opp.
Chowpati, Athwalines,
Surat-395001.

Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950) Surat-F-21.
Date: 30-10-1953.

M.T.B. College

Campus, Opp.
Chowpati,

Athwalines, Surat-

395001.

38. Vanita Vishram

Women's University,
Vanita Vishram
Campus,

Jawaharlal Nehru
M*g, Athwa Gate,

Surat-395001

Registered under the

Gujarat Public Trusts

Act, 1950 (Bom.XXIX
of 1950)

Registration No.El I 76,

Surat

Date:09/1011962

Vanita Vishram,
Jawaharlal Nehru
M*9, Athwa Gate,

Surat-395001.

39. Drs. Kiran & Pallavi
Patel Global

University(KPGU)
Krishna Edu. Campus,

Block No. 136/Paiki,
Vadodara-Mubai

NH#8, Varnama,

Vadodara-391243.

Registered under the

Gujarat Public Trusts

Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950)

Registration No.

El5T3TNadoadara

Date: 13ft, October,

2000.

Shri Iftishna
Educational &
Charitable Trust,
103, Gajanan

Complex,

Old Padra Road,

Vadodara-390020.

40. Surendranagar

University,

Shree Pandit Nathulalj i
Vyas Campus,

Nr.66KW GETCO sub-

station, Wadhvan -

Kothirya Road,

Wadhwan-363030,

Surendranagar.

Registered under the
Gujarat Public Trusts
Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950)
Registration No.
E/8 I 0 / Surendranagar
Date:2811112000.

Shiv Shakti Ashish
Trust, Sanskruti

School of
Thoughts,

Jai Hind Society

Corner, Jintan

Road,

Surendranagar-

363002.

4t. UPL University of
Sustainable

Technology

BlockNo.402, At &
Po. Vataria, Ta.Valia,
Dist.Bharuch-393135.

Registered under the
Gujarat Public Trusts
Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950)
F/709lBharuch,
Date:Z3/03/2000
GUJ/800/Bharuch,

Ankleshwar

Rotary Education

Society, At.&Po.
Vataria,
Ankleshwar-Valia

Road, Tal.Valia,
Dist. Bharuch-

393t3s.

5



Sr.

No.

Name and Address of
the Private
University.

Details of Registration

and Registration
Number

Sponsoring Body.

1. 2. J. 4.

Registered under the
Society Registration Act
r860
Guj/800/Bhruch
Date:29/0312000.

42. Darshan University
Rajkot-Morbi highway,
At. Hadala

Ta. Dist. Raj kot-3 63 65 0.

Registered under the
Gujarat Public Trusts
Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950)
Registration
No.E/8336/Rajkot,
Dated: 24-04-2008.

Shri c. N. Patel
Education &
Charitable Trust
501, Lotas Arcade,
8-Royal Park,

NT.KKV Circle,
150 Ft. Ring Road,
Rajkot-360005.

43. Monark University
At & Po. Vahelal,

Naroda-Dahegam

Road, Ta.Dascroi,

Dist.Ahmedabad-

382330

Registered under the
Gujarat Public Trusts
Act, 1950 (Bom. XXIX
of 1950)
Registration
No.E/13584/Ahmedabad
Date:t7/04/2001

Shree Monark
Education Trust,
Ahmedabad.

At. & PostNikol
Gam, Mahadev
Vas, Ta. City,
Dist. Ahmedabad-

382350;',.
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government has enacted the Gujarat Private Universities

Act, 2009 (Guj. 8 of 2009) to provide for establishment of private

Universities in the State so as to provide for qualitative and industry related

higher education and to regulate theii functions in accordance with the

provisions of the Act.

The State Govemment is committed to improving the Ease of Doing

Business in all sectors. It is considered necessary to have transparent working

and good governance in the Education sector also and for that certain

provisions of the said Act are required to be amended so as to minimize the

regulatory compliance burden. Accordingly, the amendments have been

proposed in the said Act for making the regulatory framework simple and

effr:ctive. e.g. re-appointment of the Presidents of University, dissolution of
the University, etc. Sustained reforms in higher education have to be a

con.tinuing process and should be carried out.

The Executive Director of Silver Oak University has requested to the
State Government to change the sponsoring body of the university for
Adrninistrative ease. Hence, necessary amendment is proposed in the said
Ac1.

Further the State Government has received the proposals from the

Sarvajanik Education Society, Surat, vanita vishram, Surat, Shri Krishna

Educational and charitable Trust, vadodara, Shiv shakti Ashish rrust,

surendranagar, Ankleshwar Rotary Education Society, Bharuch, shri

G.ltl.Patel Education & charitable Trust, Rajkot and shree Monark

Education Trust, Ahmedabad as the Private Universities. Section l0 of the

saiclAct provides that if the State Government is satisfied that the Sponsoring

Body has complied with the conditions of Letter of Intent, then, the State

Govemment is required to bring appropriate legislation for inclusion of the

nanre of the University in the Schedule to the said Act. The said proposals

have been considered by the Scrutiny Committee appointed under section 8

of the said Act and the committee has submitted its report to the State

Gorremment hnd on the basis of such report, the State Government has,

having been satisfied, issued a Letter of Intent as provided under section 9 of
the Act and since the sponsoring bodies have complied with the conditions
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of the Letter of Intent, it is considered necessary to include the names of the

univ'ersities in the Schedule to the Act as envisaged under section l0 of the

said Act.

' This Bill seeks to amend the said Act to achieve the aforesaid objects.

BHUPENDRASINH CHUDASAMA,

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED

LEGISLATION

This Bill involves delegation of legislative powers in following

respects:-

clause 1. - Sub-clause (2) of this clause empowers the state

Govemment to appoint, by notification in the official Gazette, the date on

. which the Act shall come into force.

clause 10.- sub-section (l) of section 42 proposed to be amended

by sub-clause (1) of this clause empowers the state Govemment to prescribe

by rulles, the manner in which the Board of Governors shall give notice to the

State Govemment for dissolution of the University; and also empowers the

State Government to prescribe by rules the manner in which the State

Government shall dissolve the University.

clause 11.- Sub-section (8) of section 43 proposed to be amended

by this clause empowers the State Govemment to prescribe by rules, the

manner in which all the assets and liabilities of the University shall be vested.

The delegation of legislative powers as aforesaid is necessary and is

of a normal character.

Dated the23'd March, 2021. BHUPENDRASINH CHUDASAMA.
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ANNEXARE

EXTRACT FROM THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES
ACT, 2009.

3. (1) to (a) Xxx xxx rcc(

(5) The constituent colleges and institutions of the Sponsoring Body, except

the grant-in-aid colleges and institutions, affiliated to and enjoying the

privileges of any University immediately before the establishment of the

uni.versity under sub-section (1); shall cease to be affiliated from that

uni.versity and shall be deemed to be withdrawn from such privileges from

the date of establishment of such university and shall be deemed to be

admitted to the privileges of corresponding university of the respective

Spc,nsoring Body specified in the schedule and all such coleges and

institutions shall be the constituents colleges and institutions of that

University.

(6) xxx xxx xxx

(7) The Universities shall not receive any grant-in-aid or other financial

assistance from the State Government or the Central Government.

4. T'he objects of the universities shall be to create, organize, preserve and

disseminate knowledge in the fields of science, technology, humanities,

social sciences, education, management, commerce, Iaw, pharmacy,

heallthcare and any other field for the advancement of mankind in particular

and other objects of the Universities shall be as follows, namely:

(a) to provide for instruction, teaching and training in the university in the

field of higher education and make provisions for research, advancement and

dissemination of knowledge ;

(b) to establish, maintain and manage institutions and centres of excellence,

to create, organize, preserve and disseminate knowledge in the fields of
sciences, technology, humanities, social sciences, education, management,

Establishment
and

incorporation
of
Universities.

Objects of
University.
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comrnerce, law, pharmacy, healthcare and any other field and to provide

researrch, higher education, professional education, distance learning and e-

learning facilities of high order, as per their current status or as they may

deve.lop in future;

(c) to develop infrastructure for research, higher education, professional

education, teaching, training, extension and outreach, including continuing

education, distance learning and e-learning, to create capabilities for
upgrading infrastructure to global standards;

(d) to offer the academic programmes of the university through distance

education, online education, correspondence and any other mode matching

with the environmental developments such as technology need, after

obtairning appropriate approvals from the regulatory bodies;

(e) to set up off-campus centres, study centres and examination centres

withi:n the State, subject to the permission of the regulatory bodies under any

law rnade by the Parliament and any reguration, rules, etc. made by the

regullting bodies;

(f) to create higher levels of intellectual abilities;

(g) to establish state of the art facilities for education and training;

(h) to carry out teaching and research and offer continuing education

programmes;

(i) to create centres of excellence for research and development and for
sharing knowledge and its application;

O to provide consultancy to the industry and public organisations;

(k) tc, establish main campus or infrastructure in the state of Gujarat

necessary forthe furtherance ofits objects;

(l) to establish examination centres;
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(m) to confer degrees, diplomas, grant certificates and other academic

distinctions on the basis of examination or any other method of evaluation

subiect to the guidelines of the UGC;

(n) to develop training facilities in the field of higher education;

(o) to provide for arrangement for national and global participation in the

fiell of higher education;

(p) to develop educational programmes for certificates, diplomas, degrees

and postgraduates courses, doctorate degrees and post-doctoral programmes

and to maintain a high standard of education, to collaborate with national and

global institutions, to offer programmes and to create capabilities for

upgrading programmes to the global standards subject to the guidelines of
the UGC;

(q) to ensure that the standard of the degrees, diplomas, certificates and other

academic distinctions are not lower than those laid down by AICTE, NCTE,

UG.C, MCI and Pharmacy council, and any other similar agency established

by the Central Government for regulating the standard education;

(r) to establish close linkage with the industry, business, educational

instjitutions and other sections of the society to make teaching, research,

training, documentation, publication, use of various media and outreach

acti'vities at the University relevant to the needs of the University and society,

at niltional and international level;

(s) to pursue any other objectives as may be approved by the State

Gov'ernment:

Provided that notwithstanding anything contained in this Act and

sav€) as provided in any Central Act, the University shall be eligible to

undr:rtake the functions of disseminating of knowledge only in the fields for

whioh the State Govemment has issued letter of intent or in the fields

subsiequently approved by the State Government.
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Powers and
functions of
University.

Establishment
and
incorporation
of University
by legislation.

President.

Convocation.

Accreditation '

of University.

Management
of University
on

dissolution of
Sponsoring
Body.

s. (i) to (xii) x)C( xxx xxx

for the purpose of(xiii) to establish campuses including virtual campus

achieving the objectives of the University;

(xiv) to (xxxviii) xxx xxx xxx

10. Itlthe Government is satisfied that the sponsoring body has complied with
the conditions of Letter of Intent, it may bring appropriate legislation for
inclusion of the name of the university in the Schedule with such name,

location and jurisdiction as specified in the Schedule.

14. (l) The President shall be appointed by the sponsoring body, in
consultation with the State Government, for a period of three years by
follo'ning such procedure and on such terms and conditions as may he
prescribed by the Statutes.

Q)to $) xxx xxx xxx

conferring degrees,

academic year in the

33. The Convocations of the University may, for
diplomas or for any other purpose, be held in every

manner as may be prescribed by the Statutes.

34. T.he University shall obtain accreditation from the National Council of
Assessment and Accreditation (NAAC) within five years of its establishment

and such other regulating bodies of Govemment of India which are

connected with the courses taken up by the university and inform the state

Govemment about the grade provided to the University. The University shall
get renewed such accreditation from time to time.

41. (1) If the sponsoring body proposes to dissolve itself according to the
provisions of law governing its constitution or incorporation, it shall give at

least six months prior notice to the State Government.

(2) The State Government shail, on receipt of such notice make such

arrangements as may be necessary, for the administration of the University
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frorn the date of dissolution of the sponsoring body till the completion of
syllabus by the last batch of students admitted to the University and may also

cause the functioning of the university to continue by appointing an

administrator in place of the sponsoring body, who shall be entrusted with
the powers, duties and functions of the Sponsoring Body as prescribed under

this Act.

42. (l) The Sponsoring Body who intends to dissolve the University shall

give a notice to that effect in the prescribed manner to the State Government.

The State Government, after due consideration, may dissolve the University

in the manner as may be prescribed:

Provided that the dissolution of the University shall have effect only

after the last batches of students of the regular curses have completed their

courrses and they have been awarded degrees, diplomas or, as the case may

be, awards.

(2) On the dissolution of the University all the assets and liabilities of the

university shall vest in the Sponsoring Body in the manner as may be

prescribed.

(3)

43. (1) to (7) )oo( )ofi xxx

(8) on receipt of the report under sub-section (7), the State Govemment shall

dissolve the University and on dissolution of the University, all the assets

and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body.

Special powers

of State

Government in
certain
circumstances.
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SCHEDULE
( See section 3 )

Sr.

No.
Name and
address of the
Private
University.

Details of registration and
registration number.

Sponsoring Body.

I 2 3 4

JJ. Silver Oak

University,

S.G.Highway,
Gota,

Ahmedabad-

382481

E I I 8287 I Ahffiedabad under the

Gujarat Public Trusts Act,
I 950.

Dateit8ll2l2007

Silver Oak Education and

Research Society, Nr.
Bhavik Publications, Opp.
Bhagwat Vidyapith,
S.G.Highway, Gota,
Ahmedabad-382481.
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