
 

1 
 

GUJARAT BILL NO.  8 OF 2022.  

THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 

2022. 
 

A BILL 

 

further to amend the Gujarat Private Universities Act, 2009. 

  સન ૨૦૨૨નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક :  ૮. 

ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૨૨. 

ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 

પ્લેટટનમ ફાઉન્ડશેન, રોહરેા ઓકેડ, અમદાિાદ; ડો. સભુાષ પી.ચાિડા આહીર કેળિણી મુંડળ, 

જુનાગઢ; ટ્રાન્સસ્ટેટડયા એજ્યકેુશન એન્ડ ટરસચચ ફાઉન્ડશેન, અમદાિાદ;  શ્રી વિઠ્ઠલપ્રભ ુએજ્યકેુશન એન્ડ 
ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ, પાટણ; વિદ્યાદીપ ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ, સરુત; જનક મદન ચેટરટેબલ એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ, 

અમદાિાદ; મહાગજુરાત મેટડકલ સોસાયટી, ખેડા; શ્રી સ્િાવમનારાયણ વિશ્વમુંગળ ગરુૂકુળ, ગાુંધીનગર; 

અદાણી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ફોર એજ્યકેુશન એન્ડ ટરસચચ (AIER), અમદાિાદ; લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ, ભાિનગર 
અને શ્રી વિિેક ભારતી ટ્રસ્ટ, જુનાગઢ-એ રાજ્યમાું ખાનગી યવુનિવસિટીઓ સ્થાપિા માટે, ગજુરાત ખાનગી 
યવુનિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ની જોગિાઇઓ હઠેળ રાજ્ય સરકારને અરજી કરી છે; 

અને ચકાસણી સવમવતએ, સદરહ ુઅરજીઓની ચકાસણી કરી છે અને ચકાસણી સવમવતના અહિેાલ 
પરથી, રાજ્ય સરકારે, ખાનગી યવુનિવસિટીની સ્થાપના કરિા માટે,  સુંબુંવધત પરુસ્કતાચ મુંડળને ઇરાદાપત્ર 
કાઢી આપ્યો છે; 

અને રાજ્ય સરકારને ખાતરી થઇ છે કે સદરહ ુઅવધવનયમની કલમ ૧૦માું જોગિાઇ કયાચ પ્રમાણે, 
પરુસ્કતાચ મુંડળોએ, ઇરાદાપત્રની શરતોનુું પાલન કયુું છે અને ઇરાદાપત્ર પ્રમાણેનુું દેણગી ફુંડ પણ સ્થાપ્યુું 
છે; 

તેથી, હિે, ગજુરાત સરકાર,  અવધવનયમની કલમ ૧૦ની જોગિાઇઓ અનસુાર, અનસુચૂચના કોલમ 
૪માું વનટદિષ્ટ કયાચ પ્રમાણેના ઉપયુચકત પરુસ્કતાચ મુંડળોના નામે અને સ્થળે, અનસુચૂચના કોલમ ૨-માું 
વનટદિષ્ટ કરેલી સુંસ્થાઓનો ખાનગી યવુનિવસિટી તરીકે સમાિેશ કરે છે. 

આથી, ભારતના ગણરાજ્યના તોતેરમા િષચમાું નીચેનો અવધવનયમ કરિામાું આિે છે:- 

૧. (૧) આ અવધવનયમ ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી (સધુારા) અવધવનયમ, ૨૦૨૨ કહિેાશે. ટૂુંકી સુંજ્ઞા 
અને 
આરુંભ.  

સન 
૨૦૦૯નો 

ગજુરાતનો 
૮મો.  



 

2 
 

 (૨) તે, રાજ્ય સરકાર, રાજપત્રમાું જાહરેનામાથી નક્કી કરે તેિી તારીખે અમલમાું આિશે. 

 

૨.  ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯માું, અનસુચૂચમાું, અનકુ્રમાુંક ૪૩ પરની નોંધ પછી, 
નીચેની નોંધો દાખલ કરિી:- 

અનકુ્રમાુંક ખાનગી યવુનિવસિટીનુું 
નામ અને સરનામુું 

નોંધણી અને નોંધણી નુંબરની 
વિગતો 

પરુસ્કતાચ મુંડળ 

૧. ૨. ૩. ૪. 
“૪૪. ગાુંધીનગર યવુનિવસિટી, 

ગામ: મોટી ભોયણ,  
ખાત્રજ- કલોલ રોડ,  
તાલકુો: કલોલ,  
જજલ્લો: ગાુંધીનગર 
૩૮૨૭૨૧. 

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. 
ઇ/૧૭૪૯૦/અમદાિાદ  
તારીખ: ૧૯/૦૧/૨૦૦૬. 

પ્લેટટનમ ફાઉન્ડશેન,  
રોહરેા ઓકેડ, 

એસઓટીસી (SOTC) 
ચબલલ્ડિંગની સામે,  

નિરુંગપરુા પોલીસ 
સ્ટેશન પાસે,  

નિરુંગપરુા,  
અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૯.  

૪૫. ડો. સભુાષ યવુનિવસિટી, 
ડો. સભુાષ રોડ,   
જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. ઇ/૩૯૯/જુનાગઢ  
તારીખ: ૧૮/૧૦/૧૯૭૯. 

ડો. સભુાષ પી. ચાિડા 
આહીર કેળિણી મુંડળ, ડો. 
સભુાષ રોડ, 
જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧. 

૪૬. ટ્રાન્સસ્ટેટડયા 
યવુનિવસિટી, 
કાુંકટરયા ગેટ નું. ૩ 
સામે, કાુંકટરયા,  
અમદાિાદ-૩૮૦૦૨૨.  

કુંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ 
નોંધણી.  
નું.ય૮ુ૦૯૦૨જીજે૨૦૧૯એનપીએલ 
૧૧૧૧૬૬. 
તારીખ: ૦૩/૧૨/૨૦૧૯. 

ટ્રાન્સસ્ટેટડયા એજ્યકેુશન 
એન્ડ ટરસચચ ફાઉન્ડશેન,  

કાુંકટરયા ગેટ નું. ૩ સામે, 
કાુંકટરયા,  
અમદાિાદ-૩૮૦૦૨૨. 

૪૭. એમ.કે. યવુનિવસિટી,  
એમ.કે. એજ્યકેુશન 
કેમ્પસ,  
હનમુાનપરુા,  
પાટણ-૩૮૪૨૬૫. 

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. ઇ/૬૨/પાટણ   
તારીખ: ૨૧/૦૯/૨૦૦૦. 

શ્રી વિઠ્ઠલપ્રભ ુએજ્યકેુશન 
એન્ડ ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ,  

બી-૧, સરદાર પટેલ 
કોમ્પ્લેક્સ, હાઇિે ચાર 
રસ્તા, પાટણ.  

૪૮. વિદ્યાદીપ યવુનિવસિટી, 
મ.ુ અને પો. અણીતા 
(કીમ),  

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦  હઠેળ 
નોંધણી. 

વિદ્યાદીપ ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ,  

એફ.પી. ૨૨૧, વિદ્યાકુુંજ 
શાળા, શુંકર રત્ન નગરી 

સન ૨૦૦૯ના 
ગજુરાતના 
૮મા 
અવધવનયમની 
અનસુચૂચનો 
સધુારો.  

સન 
૨૦૦૯નો 
ગજુરાતનો 
૮મો.  
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તાલકુો: ઓલપાડ,  
જજલ્લો: સરુત  
૩૯૪૧૧૦. 

રજજસ્ટે્રશન નું. ઇ/૫૮૧૩/સરુત   
તારીખ: ૦૪/૦૯/૨૦૦૪. 

પાસે, સભુાષચુંદ્ર બોઝ 
માગચ, પાલનપરુ 
જકાતનાકા, અડાજણ, 

સરુત-૩૯૫૦૦૯.  
૪૯. SKI PS યવુનિવસિટી,  

પ્લોટ નું. ૪૧૧, 
સનાિડ, કલોલ,  
ગાુંધીનગર.  

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. 
ઇ/૬૪૫૬/અમદાિાદ   
તારીખ: ૧૭/૦૧/૧૯૮૭. 

જનક મદન ચેટરટેબલ 
એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ,  

૬૦, કામધેન ુ કોમ્પ્લકે્સ, 

સહજાનુંદ કોલજે સામે,  

આંબાિાડી, અમદાિાદ-
૩૮૦૦૧૫.  

૫૦. મગનભાઇ અદેનિાલા 
મહાગજુરાત 
યવુનિવસિટી,  
જે.એસ.આયિેુદ 
મહાવિદ્યાલય, 

કોલેજ રોડ,  

નટડયાદ-૩૮૭૦૦૧  

જજલ્લો-ખેડા.  

મુંડળી રજજસ્ટે્રશન અવધવનયમ, 
૧૮૬૦ હઠેળ નોંધણી.  
રજજસ્ટે્રશન નું. ૯૬૪  
તારીખ: ૨૫/૦૮/૧૯૩૯. 

મહાગજુરાત મેટડકલ 
સોસાયટી,  
મહાગજુરાત હોસ્સ્પટલ,  

કોલેજ રોડ,  

નટડયાદ-૩૮૭૦૦૧ 

જજલ્લો-ખેડા.  

૫૧. સ્િાવમનારાયણ 
યવુનિવસિટી,  
શ્રી સ્િાવમનારાયણ 
વિશ્વમુંગળ ગરુૂકુળ,  

અમદાિાદ-મહસેાણા 
હાઇિે,  

મ.ુ અને પો. સઇજ,  

તાલકુો- કલોલ,  

જજલ્લો- ગાુંધીનગર-
૩૮૨૭૨૫. 

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. 
ઇ/૯૦૨/ગાુંધીનગર   
તારીખ: ૧૮/૦૭/૨૦૦૨. 

શ્રી સ્િાવમનારાયણ 
વિશ્વમુંગળ ગરુૂકુળ,  

અમદાિાદ-મહસેાણા 
હાઇિે,  

મ.ુ અને પો. સઇજ,  

તાલકુો- કલોલ,  

જજલ્લો- ગાુંધીનગર-
૩૮૨૭૨૫. 

૫૨. અદાણી યવુનિવસિટી, 
શાુંવતગ્રામ ટાઉનશીપ,  
િૈષ્ણોદેિી સકચલ પાસે,  
એસજી હાઇિે,  
અમદાિાદ-૩૮૨૪૨૧. 

કુંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ 
નોંધણી.  
નું.ય૮ુ૦૯૦૩જીજે૨૦૧૪એનપીએલ 
૦૮૧૫૩૪ 
તારીખ: ૧૨/૧૨/૨૦૧૪. 

અદાણી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ફોર 
એજ્યકેુશન એન્ડ ટરસચચ 
(AIER),  

અદાણી હાઉસ,  
મીઠાખળી સકચલ પાસે,  
નિરુંગપરુા,  



 

4 
 

અમદાિાદ-૩૮૦૦૦૯. 
૫૩. લોકભારતી યવુનિવસિટી 

ફોર રૂરલ ઇનોિેશન,  
મ.ુ સણોસરા, તાલકુો. 
વશહોર,  
જજલ્લો. ભાિનગર. 

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. ઇ/૧૩૩/ભાિનગર   
તારીખ: ૨૪/૧૨/૧૯૬૪. 

લોકભારતી ગ્રામ 
વિદ્યાપીઠ,  

મ.ુ સણોસરા,  
તાલકુો. વશહોર,  
જજલ્લો. ભાિનગર. 

૫૪. નોબલ યવુનિવસિટી, 
નોબલ ગ્રપુ ઓફ 
ઇન્સન્સ્ટટયશૂન્સ, પાથચ 
િાટટકા, ભેસાણ રોડ, 
બામણગામ પાસે,  
તાલકુો અને જજલ્લો-
જુનાગઢ-૩૬૨૩૧૦.  

ગજુરાત સાિચજવનક ટ્રસ્ટ 
અવધવનયમ, ૧૯૫૦ હઠેળ નોંધણી. 
રજજસ્ટે્રશન નું. ઇ/૨૪૭૦/જુનાગઢ   
તારીખ: ૦૨/૦૭/૧૯૯૨. 

શ્રી વિિેક ભારતી ટ્રસ્ટ,  

c/o નોબલ હાઉસ,  

શહીદ પાકચ પાસે, સવુિધા 
કોમ્પ્લેક્સ સામે, તળાિ 
ગેટ, જુનાગઢ-૩૯૨૦૦૧.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ઉદે્દશો અને કારણો 

રાજય સરકારે, ગણુિત્તાસભર અને ઉદ્યોગલક્ષી ઉચ્ચ વશક્ષણ પરુૂું પાડિાના હતેથુી, રાજયમાું 
ખાનગી યવુનિવસિટીઓની સ્થાપના કરિા માટેની જોગિાઈ કરિા અને અવધવનયમની જાગિાઇઓ 
અનસુાર તેના કાયોનુું વનયમન કરિા માટે, ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ (સન 
૨૦૦૯નો ગજુરાતનો ૮મો) અવધવનયવમત કયો છે.  

રાજ્ય સરકારને, પ્લેટટનમ ફાઉન્ડશેન, રોહરેા ઓકેડ, અમદાિાદ; ડો. સભુાષ પી.ચાિડા આહીર 
કેળિણી મુંડળ, જુનાગઢ; ટ્રાન્સસ્ટેટડયા એજ્યકેુશન એન્ડ ટરસચચ ફાઉન્ડશેન, અમદાિાદ;  શ્રી વિઠ્ઠલપ્રભ ુ
એજ્યકેુશન એન્ડ ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ, પાટણ; વિદ્યાદીપ ચેટરટેબલ ટ્રસ્ટ, સરુત; જનક મદન ચેટરટેબલ 
એજ્યકેુશન ટ્રસ્ટ, અમદાિાદ; મહાગજુરાત મેટડકલ સોસાયટી, ખેડા; શ્રી સ્િાવમનારાયણ વિશ્વમુંગળ ગરુૂકુળ, 

ગાુંધીનગર; અદાણી ઇન્સન્સ્ટટયટૂ ફોર એજ્યકેુશન એન્ડ ટરસચચ (AIER), અમદાિાદ; લોકભારતી ગ્રામ 
વિદ્યાપીઠ, ભાિનગર અને શ્રી વિિેક ભારતી ટ્રસ્ટ, જુનાગઢ પાસેથી ખાનગી યવુનિવસિટીઓ તરીકેની 
દરખાસ્તો મળી છે. સદરહ ુઅવધવનયમની કલમ ૧૦થી એિી જોગિાઇ કરી છે કે રાજય સરકારને એિી 
ખાતરી થાય કે પરુસ્કતાચ મુંડળે, ઇરાદાપત્રની શરતોનુું પાલન કયુું છે, તો પછી રાજય સરકારે, સદરહ ુ
અવધવનયમની અનસુચૂચમાું યવુનિવસિટીના નામનો સમાિેશ કરિા માટે, યોગ્ય કાયદો લાિિો આિશ્યક 
હોય છે. સદરહ ુદરખાસ્તોની, સદરહ ુઅવધવનયમની કલમ ૮ હઠેળ વનમાયેલી ચકાસણી સવમવતએ વિચારણા 
કરી છે અને સવમવતએ તેનો અહિેાલ રાજય સરકારને રજૂ કયો છે અને એિા અહિેાલના આધારે, રાજય 
સરકારને ખાતરી થયા પછી, અવધવનયમની  કલમ ૯ હઠેળ જોગિાઇ કયાચ મજુબ ઇરાદાપત્ર કાઢી આપ્યો 
છે અને પરુસ્કતાચ મુંડળોએ ઇરાદાપત્રની શરતોનુું પાલન કયુું હોિાથી, સદરહ ુઅવધવનયમની કલમ ૧૦ 
હઠેળ ઉલ્લખે કયાચ પ્રમાણ,ે અવધવનયમની અનસુચૂચમાું યવુનિવસિટીઓના નામને સમાિેશ કરિાનુું જરૂરી 
જણાયુું છે. 

આ વિધેયકથી, ઉપયુચક્ત ઉદે્દશો વસદ્ધ કરિા માટે સદરહ ુઅવધવનયમ સધુારિા ધાયુું છે.  

 

        જીતભુાઇ િાઘાણી,  
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 

 

આ વિધેયકમાું, નીચેની બાબતના સુંબુંધમાું ધારાકીય સત્તાની સોંપણીનો સમાિેશ થાય છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજય સરકારને, રાજપત્રમાું જાહરેનામાથી, અવધવનયમ 
જે તારીખે અમલમાું આિશે તે તારીખ નક્કી કરિાની સત્તા મળે છે.  

ઉપયુચક્ત ધારાકીય સત્તાની સોંપણી આિશ્યક અને સામાન્ય પ્રકારની છે.  

 

તારીખ: ૨૮મી માચચ, ૨૦૨૨.             જીતભુાઇ િાઘાણી.  
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ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 
 

 

 

 

                                               
[સન ૨૦૨૨નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૮.]  

 

 

 

ગજુરાત ખાનગી યવુનિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ િધ ુ
સધુારિા બાબત વિધેયક. 

[ શ્રી જીતભુાઇ િાઘાણી,  
                          વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી]  

(સન ૨૦૨૨ના માચચ મટહનાની ૨૮મી તારીખે ગજુરાત 
સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાચ મજુબ) 

ડી. એમ. પટેલ, 
સચચિ, 

  ગજુરાત વિધાનસભા. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES 

(AMENDMENT) BILL, 2022. 

 

GUJARAT BILL NO.  8  OF 2022. 

A    B I L L 

further to amend the Gujarat Private Universities Act, 2009. 

WHEREAS the Platinum Foundation, Rohera Orchade, Ahmedabad; 

Dr. Subhash P. Chavda Ahir Kelvani Mandal, Junagadh; Transstadia 

Education & Research Foundation, Ahmedabad; Shree Vithalprabhu Education 

and Charitable Trust, Patan; Vidhyadeep Charitable Trust, Surat; Janak Madan 

Charitable Education Trust, Ahmedabad; Mahagujarat Medical Society, 

Kheda; Shree Swaminarayan Vishvamangal Gurukul, Gandhinagar; Adani 

Institute for Education and Research (AIER), Ahmedabad; Lokbharati Gram 

Vidhyapith, Bhavnagar and Shri Vivek Bharti Trust, Junagadh have applied to 

the State Government under the provisions of the Gujarat Private Universities 

Act, 2009 to establish Private Universities in the State; Guj. 8 of 2009. 
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AND WHEREAS the said applications have been scrutinised by the 

Scrutiny Committee and on the report of the Scrutiny Committee, the State 

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

for establishment of the Private University;  

AND WHEREAS the State Government 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; 

NOW, THEREFORE, the Government of Gujarat, in accordance with 

the provisions of section 10 of the Act, includes the institutions specified 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 Schedule. 

 It is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India 

as follows:- 

 

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

(Amendment) Act, 2022. 

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

notification in the Official Gazette, appoint. 

 

2. In the Gujarat Private Universities Act, 2009, in the Schedule, after the entry 

at serial No. 43, the following entries shall be added, namely:-  

Sr. 

No. 

Name and address of 

the Private 

University. 

Details of registration 

and registration 

number 

Sponsoring Body. 

1. 2. 3. 4. 

“44. Gandhinagar  

University, 

Village: Moti Bhoyan,     

Khatraj-Kalol Road, 

Ta: Kalol, 

Dist: Gandhinagar 

382721.  

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950. 

Registration 

No.E/17490/ 

Ahmedabad  

Date: 19/01/2006. 

 

Platinum Foundation, 
Rohera Orchade, Opp. 
SOTC Building, Nr. 
Navrangpura Police 
Station,  
Navrangpura, 
Ahmedabad-380009. 

45. Dr. Subhash Registered under the Dr. Subhash P. 

Amendment of 

Schedule to 

Guj. 8 of 2009. 

Guj. 8 of 2009. 

Short title and 

commencement. 
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University, Dr. 

Subhash Road,   

Junagadh- 362001. 

 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950.  

Registration No. 

E/399/Junagadh  

Date: 18/10/1979. 

Chavda Ahir Kelvani 

Mandal, Dr. Subhash 

Road,   

Junagadh- 362001. 

 

46. Transstadia University,  

Opp. Kankaria Gate 

No. 3, Kankaria,  

Ahmedabad -380022. 

Registered under the 

Companies Act, 2013 (  

No.  

U80902GJ2019NPL111

166 

Date: 03/12/2019. 

Transstadia Education 

& Research 

Foundation,  

Opp. Kankaria Gate 

No. 3, Kankaria,  

Ahmedabad -380022. 

 

47. M.K. University, 

M. K. Education 

Campus, 

Hanumanpura, Patan- 

384265. 

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950.  

Registration No. 

E/62/Patan  

Date: 21/09/2000. 

Shree Vithalprabhu 

Education and 

Charitable Trust,  

B-1, Saradar Patel 

Complex, Highway 

Char Rasta, Patan.  

48. Vidhyadeep University, 

At &  Po. Anita (Kim), 

Tal:Olpad, Dist:Surat-

394110. 

 

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950. 

Registration No. 

E/5813/Surat  

Date: 04/09/2004. 

Vidhyadeep 

Charitable Trust, 

F.P.221, Vidhyakunj 

School, Near Shankar 

Ratna Nagari, 

Shubhash Chandra 

Boze Marg, Palanpur 

Jakatnaka, Adajan, 

Surat-395009. 

49. SKIPS University, 

Plot No.411, Sanavad, 

Kalol, Gandhinagar.  

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950.  

Registration No. 

E/6456/Ahmedabad  

Date: 17/01/1987. 

Janak Madan 

Charitable Education 

Trust,  

60, Kamdhenu 

Complex, 

Opp.Sahjanand 

College, Ambawadi, 

Ahmedabad - 380015. 

50. Maganbhai Adenwala 

Mahagujarat 

University, 

J.S.Ayurved 

Mahavidhyalaya, 

College Road,  

Nadiad-387001 

Dist-Kheda. 

Registered under the 

Societies registration 

Act, 1860.  

Registration No. 964  

Date: 25/08/1939. 

 

 

Mahagujarat Medical 

Society, 

Mahagujarat 

Hospital, College 

Road,  

Nadiad-387001 

Dist-Kheda. 

51. Swaminarayan 

University, 

Shree Swaminarayan 

Vishvamangal 

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950. 

Shree Swaminarayan 

Vishvamangal 

Gurukul, 

Ahmedabad-Mehsana 
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Gurukul, Ahmedabad-

Mehsana Highway, At 

& Po-Saij, Tal-Kalol, 

Dist-Gandhinagar-

382725. 

Registration No. 

E/902/Gandhinagar  

Date: 18/07/2002. 

Highway, At & Po-

Saij, Tal-Kalol, Dist-

Gandhinagar-382725.  

52. Adani University, 

Shantigram Township, 

Nr. Vaishnodevi Circle, 

SG highway, 

Ahmedabad-382421. 

Registered under the 

Companies Act, 2013  

No.  

U80903GJ2014NPL081

534 

Date:12/12/2014. 

Adani Institute for 

Education and 

Research (AIER),  

Adani House, Nr. 

Mithakhali Circle, 

Navrangpura, 

Ahmedabad-380009. 

53. Lokbharati University 

for Rural Innovation, 

At. Sanosara, Ta.Sihor, 

Dist. Bhavnagar. 

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950.  

Registration No. 

E/133/Bhavnagar  

Date: 24/12/1964. 

Lokbharti Gram 

Vidyapith –Sanosara,  

At. Sanosara, 

Ta.Sihor, 

Dist.Bhavnagar.  

54. Noble University, 

Noble Group of 

Institutions, Parth 

Vatika, Bhesan Road, 

Nr.Bamangam,  

Ta. & Dist. Junagadh-

362310. 

Registered under the 

Gujarat Public Trusts 

Act, 1950.  

Registration No. 

E/2470/Junagadh  

Date: 02/07/1992. 

Shri Vivek Bharti 

Trust, c/o Noble 

House, Nr. Shahid 

Park, Opp.Suvidha 

Complex, Talav Gate, 

Junagadh-362001.” 
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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 their functions in accordance with the provisions of the Act.  

The State Government has received the proposals from the Platinum 

Foundation, Rohera Orchade,Ahmedabad; Dr. Subhash P. Chavda Ahir 

Kelvani Mandal, Junagadh; Transstadia Education & Research Foundation, 

Ahmedabad; Shree Vithalprabhu Education and Charitable Trust, Patan; 

Vidhyadeep Charitable Trust, Surat; Janak Madan Charitable Education Trust, 

Ahmedabad; Mahagujarat Medical Society, Kheda; Shree Swaminarayan 

Vishvamangal Gurukul, Gandhinagar; Adani Institute for Education and 

Research (AIER), Ahmedabad; Lokbharati Gram Vidhyapith, Bhavnagar and 

Shri Vivek Bharti Trust, Junagadh as the Private Universities. Section 10 of the 

said Act provides that if the State Government is satisfied that the Sponsoring 

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

Government is required to bring appropriate legislation for inclusion of the 

name 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 

Government and 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 of the 

Letter of Intent, it is considered necessary to include the names of the 

Universities in the Schedule to the Act as envisaged under section 10 of the 

said Act.  

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

 

 

JITUBHAI VAGHANI, 
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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 

Government to appoint, by notification in the Official Gazette, the date on 

which the Act shall come into force. 

 The delegation of legislative powers as aforesaid is necessary and is of 

a normal character.  

 

 

Dated the 28th March, 2022.                     JITUBHAI VAGHANI. 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

GUJARAT BILL NO.   8   OF 2022. 

 

A     B I L L 

 

 

further to amend the Gujarat Private Universities 

Act, 2009. 

  

  
 

 [ SHRI JITUBHAI VAGHANI,                            

 MINISTER  FOR EDUCATION] 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of  28th March, 2022) 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 




