
 

 

GUJARAT  BILL  NO.   26 OF  2020. 
 
 

THE  GUJARAT UNIVERSITIES LAWS  (AMENDMENT)   
BILL, 2020. 

 
 

A  BILL 
 

further to amend the Gujarat Agricultural Universities Act, 2004 and the 
Kamdhenu University Act, 2009. 

 
સન ૨૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં: ૨૬.  

 

�જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) િવધેયક, ૨૦૨૦. 

 

�જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ અને કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, 

૨૦૦૯ વ� ુ�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

આથી, ભારતના ગણરા�યના એકોતેરમા વષર્મા ંનીચેનો અિધિનયમ કરવામા ંઆવે 

છે:- 

 

૧. (૧) આ અિધિનયમ �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ 

કહ�વાશે. 

 

(૨) તે, રા�ય સરકાર, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે 

અમલમા ંઆવશે.         

                 

૨. �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ (�નો આમા ંહવે પછ�, “ �જુરાત 

�ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ� તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૨-મા,ં ખડં (૨)મા,ં 

“ પ��ુચ�કત્સા અને ડ�ર� િવજ્ઞાન સ�હત પ�પુાલન, મત્સ્યો�ોગ,”  એ શબ્દો કમી કરવા. 

 

૩. �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમમા,ં કલમ ૬૬ પછ�, નીચેની કલમો 

ઉમેરવી,-  

 

�ૂંક� સજં્ઞા 

અને 
આરંભ.   

સન ૨૦૦૪ના 

�જુરાતના ૫-

મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨-નો 

�ધુારો.   

સન 

૨૦૦૪નો 

�જુરાતનો- 
૫-મો.   

સન ૨૦૦૪ના 

�જુરાતના ૫-

મા 

અિધિનયમમા ં

નવી કલમો ૬૭ 

થી ૬૯ દાખલ 
કરવા બાબત.   



 

 

“૬૭. કલમ ૬૬ની પેટા-કલમ (૧)ના ખડં (ગ)મા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ 

છતા,ં અ��ુ�ુચ ૨-ના કોલમ ૨મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી �ગ�તૂ કોલેજ, સદર�ુ 

અ��ુ�ૂચના કોલમ (૩)મા ં તેની સામે જણાવેલ �િુનવિસ�ટ�ની �ગ�તૂ 

કોલેજ બનશે. 

 

 

 

૬૮. �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના 

આરંભે અને તેનો આરંભ થયેથી, અ��ુ�ૂચ ૩મા ં િન�દ�ષ્ટ કયાર્ �માણેની 

કોલેજો અને પો�લટ�કિનક અને પ�પુાલન, મત્સ્ય-ઉ�ોગ અને ડ�ર� િવજ્ઞાનને 

લગતા અને �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના 

આરંભે ��ુ ંસચંાલન રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ �ારા કરવામા ંઆવ�ુ ંહોય 

તેવા સશંોધન અને િવસ્તરણ ક�ન્�ો, કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ�મા ંતબદ�લ થશે.  

 

 

 

૬૯. �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના 

આરંભની તરત પહ�લા,ં આ અિધિનયમ અને તે હ�ઠળ કર�લા િનયમો હ�ઠળ 

બહાર પાડ��ુ ં કોઇ �હ�રના�ુ ંઅથવા �ુકમ, સદર�ુ �ધુારા અિધિનયમથી 

�ધુાયાર્ �માણેની આ અિધિનયમની સબંિંધત તત્સમાન જોગવાઇઓ હ�ઠળ 

કાયદ�સર ર�તે બહાર પાડ�ુ ંહોવા�ુ ંઅને ક�ુ� હોવા�ુ ંગણાશે.”. 

 

૪. �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમમા,ં અ��ુ�ૂચ ૨-ને બદલે, નીચેની 

અ��ુ�ૂચઓ �કૂવી:-  

 

 

 

 

 

અ�કુ 

�હ�રનામા, 

�ુકમો-

વગેર�ની 
માન્યતા.   

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો 
.........મો.   

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો 
.........મો.   

સન ૨૦૦૪ના 

�જુરાતના 

૫-મા 

અિધિનયમમા ં

અ��ુ�ૂચ ૨-ને 

બદલ,ે બી� 

અ��ુ�ૂચઓ 
�કૂવા બાબત.   

કોલજેો, 

પો�લટ�કિનક 

અને સશંોધન 

અને િવસ્તરણ 

ક�ન્�ો કામધે� ુ

�િુનવિસ�ટ�મા ં

તબદ�લ થવા 
બાબત.   

રા�ય �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓની 

કોલજેો અન ે

પો�લટ�કિનકો. 

સન 

૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો 
.........મો.   



 

 

�અ��ુ�ૂચ ૨ 

(�ુઓ કલમ ૬૭) 

અ��ુમાકં  કોલેજ  �િુનવિસ�ટ� 

(૧) (૨) (૩)  

૧ બસંીલાલ અ�તૃલાલ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, 

આણદં. 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ 

હસબન્��, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩ શેઠ મન�ખુલાલ છગનલાલ કોલેજ ઓફ ડ�ર� 

સાયન્સ,  આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનયર�ગ એન્ડ 

ટ�કનોલો�, ગોધરા  

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫ કોલેજ ઓફ �ડ �ોસેિસ�ગ ટ�કનોલો� એન્ડ 

બાયો-એન��, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચરલ ઇન્ફમ�શન 

ટ�કનોલો�, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૭ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, વસો આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૮ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, જ�ગુામ આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૯ કોલેજ ઓફ હો�ટ�કલ્ચર, આણદં આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૦ ઇન્ટરનેશનલ એ���બઝનેસ મેનેજમેન્ટ 

ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૧ શેઠ એમ. સી. પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, 

આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૨ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, વસો આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૩ શેઠ ડ�. એમ. પો�લટ�કિનક ઇન હો�ટ�કલ્ચર, 

વડોદરા  

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૪ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનયર�ગ, 

દાહોદ   

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૫ પો�લટ�કિનક ઇન �ડ સાયન્સ એન્ડ હોમ 

ઇકોનોિમક્સ, આણદં  

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 



 

 

૧૬ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, �ુનાગઢ �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૭ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનયર�ગ એન્ડ 

ટ�કનોલો�, �ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૮ કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, વેરાવળ �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૯ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ 

હસબન્��, �ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૦ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, મોટા ભડંા�રયા, 

અમર�લી 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૧ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, ખાપટ, પોરબદંર �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૨ કોલેજ ઓફ  હો�ટ�કલ્ચર, �ુનાગઢ  �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૩ પોસ્ટ �ે��એુટ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ એ��-

�બઝનેસ   મેનેજમેન્ટ, �ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૪ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, ધાર�, અમર�લી �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૫ પો�લટ�કિનક ઇન હો�ટ�કલ્ચર, �ુનાગઢ  �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૬ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનય�ર�ગ, 

તરઘડ�યા, રાજકોટ  

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૭ પો�લટ�કિનક ઇન એ�ો �ોસેિસ�ગ, �ુનાગઢ  �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૮ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, િસદસર 

(હાલમા-ં�ુનાગઢ)    

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૯ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, �ુનાગઢ   �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૦ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, હળવદ  �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૧ �ી નવીનચ�ં મફતલાલ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, 

નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૨ આસ્પી   કોલેજ ઓફ હો�ટ�કલ્ચર એન્ડ ફોર��સ્�, 

નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૩ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ 

હસબન્��, નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

 

 

 



 

 

૩૪ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, ભ�ચ નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૫ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, વઘઈ નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૬ કોલેજ ઓફ ફોર��સ્�, નવસાર�  નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૭ કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, નવસાર� નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૮ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનયર�ગ એન્ડ 

ટ�કનોલો�, ડ�ડ�યાપાડા 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩૯ આસ્પી  શક�લમ એ��-બાયોટ�કનોલો� 

ઈ�ન્સ્ટટ�ટૂ, �રુત  

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૦ આસ્પી   એ���બઝનેસ મેનેજમેન્ટ ઈ�ન્સ્ટટ�ટુ, 

નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૧ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, મક્તમ�રુ, �જલ્લો: 

ભ�ચ  

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૨ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, વ્યારા, �જલ્લો: તાપી નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૩ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, વઘઈ, �જલ્લો: ડાગં  નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૪ પો�લટ�કિનક ઇન હો�ટ�કલ્ચર, નવસાર� નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૫ પો�લટ�કિનક ઇન હો�ટ�કલ્ચર, પર�આ, �જલ્લો: 

વલસાડ 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૬ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચરલ એ�ન્જિનયર�ગ, 

ડ�ડ�યાપાડા, �જલ્લો: નમર્દા 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૭ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, નવસાર� નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૮ ચીમનભાઈ પટ�લ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, 

સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪૯ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ 

હસબન્��, સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૦ આસ્પી  (ASPEE) કોલેજ ઓફ હોમ સાયન્સ એન્ડ 

ન્��ૂ�શન, સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૧ �ી �. એન. પટ�લ ડ�ર� સાયન્સ એન્ડ �ડ 

ટ�કનોલો� કોલેજ, સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૨ કોલેજ ઓફ �ડ ટ�કનોલો�, સરદાર�ૃિષનગર સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૩ કોલેજ ઓફ �રન્�એૂબલ એન�� એન્ડ સરદાર�ૃિષનગર 



 

 

એન્વાયરમેન્ટલ એ�ન્જિનયર�ગ ,  સરદાર�ૃિષનગર દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૪ કોલેજ ઓફ એ��કલ્ચર, થરાદ સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૫ કોલેજ ઓફ હો�ટ�કલ્ચર, જ�દુણ સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૬ કોલેજ ઓફ બે�ઝક સાયન્સ એન્ડ �મેુિન�ટઝ, 

સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૭ કોલેજ ઓફ એ���બઝનેસ મેનેજમેન્ટ, 

સરદાર�ૃિષનગર 

 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૮ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, ડ�સા, �જલ્લો: 

બનાસકાઠંા 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫૯ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, ખેડ�હમા, �જલ્લો: 

સાબરકાઠંા 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬૦ પો�લટ�કિનક ઇન એ��કલ્ચર, અમીરગઢ, �જલ્લો: 

બનાસકાઠંા 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬૧ શેઠ બી. આર. પો�લટ�કિનક ઇન હો�ટ�કલ્ચર, 

જ�દુણ, �જલ્લો: મહ�સાણા 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬૨ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, 

સરદાર�ૃિષનગર 

                                                      

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

અ��ુ�ૂચ ૩ 

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ�ને તબદ�લ કર�લી કોલેજો 

(�ુઓ કલમ ૬૭) 

અ��ુમાકં કોલેજ �િુનવિસ�ટ� 

(૧) (૨) (૩) 

૧ શેઠ મન�ખુલાલ છગનલાલ કોલેજ ઓફ 

ડ�ર� સાયન્સ, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ 

એિનમલ હસબન્��, આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ 

એિનમલ હસબન્��, �ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪ કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, વેરાવળ �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ 

એિનમલ હસબન્��, નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬ કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, નવસાર�  નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૭ �ી �. એન. પટ�લ ડ�ર� સાયન્સ એન્ડ �ડ 

ટ�કનોલો� કોલેજ, સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૮ કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ 

એિનમલ હસબન્��, સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૯ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, 

�ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૦ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, 

નવસાર�  

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૧ પો�લટ�કિનક ઇન એિનમલ હસબન્��, 

સરદાર�ૃિષનગર 

 

સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�.�. 

 

 

 

 

 



 

 

૫. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ (�નો આમા ંહવે પછ�, “�ખુ્ય અિધિનયમ” 

તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)મા,ં કલમ ૨-મા,ં- 

    (૧) ખડં (૭)ને બદલે, નીચેનો ખડં �કૂવો:- 

“(૭) “કોલેજ” એટલે ડ�ર� િવજ્ઞાન, મત્સ્યો�ોગો અને સલંગ્ન 

િવજ્ઞાનોમાથંી કોઇ િવજ્ઞાનોમા ં પ��ુચ�કત્સા અને પ�િુવજ્ઞાનમા ં અભ્યાસ 

અથવા તાલીમના અભ્યાસ�મો �રૂા પાડતી અથવા સશંોધનની �િુવધા 

આપતી અથવા િવસ્તરણ િશક્ષણ આપતી, �િુનવિસ�ટ�ના પદવી, �ડપ્લોમા 

અથવા બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન એનાયત કરવા �િુનવિસ�ટ�એ સ્થાપેલી 

અથવા તેના �ારા િનભાવાતી અથવા તેને સલંગ્ન કોઇ કોલેજ અથવા 

સસં્થા, �મા ં આ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખે િવ�માન �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓએ સ્થાપેલી અથવા તેના �ારા િનભાવાતી અથવા તેને 

સલંગ્ન અથવા તેના �ારા માન્ય થયેલી કોઇ કોલેજ અથવા સસં્થાનો 

સમાવેશ થશે;”; 

(૨) ખડં (૯)મા,ં “કોલેજોના ડ�ન અને” એ શબ્દો કમી કરવા; 

(૩) ખડં (૨૦)મા,ં “ િસવાયની” એ શબ્દને બદલે, “ સ�હતની” એ શબ્દ 

�કૂવો. 

૬. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૪ને બદલે, નીચેની કલમ �કૂવી; 

 “૪. �િુનવિસ�ટ��ુ ં �ખુ્ય મથક, રા�ય સરકાર�, તાર�ખ ૨૬મી 

ઓગસ્ટ, ૨૦૧૪ના �હ�રનામા �માકં. �એચક�-૭૨-૨૦૧૪-ક�પીવાય-

૨૦૧૨-વીઆઇપી-૩૯૨૦૦૮-પી-૧-થી, �હ�ર કયાર્ �માણે ગાધંીનગર 

ખાતે રહ�શે.”. 

 

 

 

 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨-નો 

�ધુારો. 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

�ખુ્ય મથક. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૪નો 

�ધુારો. 

સન 

૨૦૦૯નો 

�જુરાતનો 

૯મો. 



 

 

૭. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૫-મા,ં પેટા-કલમ (૬) કમી કરવી. 

 

 

 

 

૮. કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૧૦મા,ં ખડં (૬) પછ�, નીચેના ખડંો 

ઉમેરવા:- 

 “(૭) �િુનવિસ�ટ�ના �થંપાલ, 

  (૮) સ્ટ�ચ્�ટુથી ઠરાવવામા ંઆવે તેવા બી� અિધકાર�ઓ.”. 

 

 

૯. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૧મા,ં- 

(૧) પેટા-કલમ (૨)મા,ં “વગર્ ૧ હો�ાની �એ સભ્યો” એ શીષર્ક હ�ઠળ, ખડં (૯) 

પછ�, નીચેના ખડંો ઉમેરવા:- 

 “(૧૦) િવ�ાશાખાના ડ�નમાથંી ઠરાવવામા ં આવે તેવી ર�તે �ુલપિતએ 

વારાફરતી નામિન�કુ્ત કર�લ એક સભ્ય; 

 (૧૧) સશંોધન િનયામક અને અ�સુ્નાતક અભ્યાસોના ડ�ન અથવા િવસ્તરણ 

િશક્ષણ િનયામકમાથંી �ુલપિતએ નામિન�કુ્ત કરવાના એક િનયામક.”; 

(૨) પેટા-કલમ (૪)ને બદલે, નીચેની પેટા-કલમ �કૂવી:- 

 “(૪) બોડર્ના નામિન�કુ્ત સભ્યો, �િુનવિસ�ટ� પાસેથી, ઠરાવવામા ં આવે 

તેવા દ� િનક અને �સુાફર� ભથ્થા ં સ�હત બેઠકનો ચા� (Sitting Charge) 

મેળવવાને હકદાર રહ�શે.”. 

 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૫-નો 

�ધુારો. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૧૦-નો 

�ધુારો. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨૧નો 

�ધુારો. 



 

 

૧૦. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૩મા,ં પેટા-કલમ (૧)મા,ં-  

 (૧) ખડં (૩)મા,ં “ પ�રષદની શૈક્ષ�ણક સિમિતના’ એ શબ્દો કમી કરવા; 

 (૨) ખડં (૫) કમી કરવો. 

 

૧૧. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૫-મા,ં પેટા-કલમ (૧)મા,ં ખડં (૬) કમી 

કરવો.  

 

 

 

 

 

૧૨. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૨૭-મા,ં પેટા-કલમ (૧)મા,ં ખડં (૬) કમી 

કરવો. 

 

 

 

 

 

૧૩. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૬મા,ં-  

(૧) પેટા-કલમ (૪)મા,ં “ �ુલાિધપિતને” એ શબ્દોને બદલે, “ રા�ય સરકારને” 

એ શબ્દો �કૂવા; 

(૨) પેટા-કલમ (૫)મા,ં “ �ુલાિધપિતને” એ શબ્દોને બદલે, “ રા�ય સરકારને” 

એ શબ્દો �કૂવા; 

 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૨૩નો 

�ધુારો. 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૨૫-નો 

�ધુારો. 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમ

ની કલમ 

૨૭નો 

�ધુારો. 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૩૬નો 

�ધુારો. 



 

 

 

 
૧૪.  કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૩૯મા,ં 

(૧) "સ્થાપના ફંડ" એ શબ્દોને બદલે, "સ્થાપના ફંડ, િવકાસ ફંડ અને સામાન્ય 

ફંડ” એ શબ્દો �કૂવા; 
 
(૨) હાિંસયાની ન�ધમા,ં "�િુનવિસ�ટ��ુ ં સ્થાપના ફંડ" એ શબ્દોને બદલે, 

"�િુનવિસ�ટ��ુ ંસ્થાપના ફડં, િવકાસ ફંડ અને સામાન્ય ફંડ” એ શબ્દો �કૂવા. 
 
 

 
૧૫. કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમમા,ં કલમ ૬૬ પછ�, નીચેની કલમો અને અ��ુ�ૂચ 

ઉમેરવી:- 
 

 “૬૭. (૧) રા�યમા ં �િુનવિસ�ટ�ની સ્થાપનાને લગતા અન્ય કોઇ 

અિધિનયમમા ં અથવા તે હ�ઠળ કર�લા સ્ટ�ચ્�ટૂ, િવિનયમો, િનયમો અને 

�ુકમોમા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આ અિધિનયમ સાથે જોડ�લી 

અ��ુ�ૂચ-૧મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ સાથે જોડાયેલી, 

પ�પુાલન, મત્સ્યો�ોગ અને ડ�ર� િવજ્ઞાનને લગતી, કોલેજો, સશંોધન 

મથકો, ક�ન્�ો અને અન્ય એકમો અથવા ઘટકો, રા�ય સરકાર રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી િન�દ�ષ્ટ કર� તે તાર�ખ (�નો આ કલમમા ંહવે પછ�, "િન�દ�ષ્ટ 

તાર�ખ'' તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે)-થી,  રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ ક� 

�ની સાથે તેઓ આવી તાર�ખની તરત પહ�લાના �દવસે જોડાયેલા હોય, 

તેનાથી જોડાયેલા હોતા બધં થયેલા ગણાશે અને �િુનવિસ�ટ�ને, તેની ઘટક 

કોલેજો, સશંોધન મથકો, ક�ન્�ો અથવા એકમો, વગેર� તર�ક� તબદ�લ થશે 

અને તેના �ારા તે િનભાવવામા ંઆવશે. 
 
(૨) પેટા-કલમ (૧)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી કોલેજો, સશંોધન મથકો, ક�ન્�ો 

અથવા અન્ય એકમો�ુ ં િનય�ંણ અને સચંાલન, િન�દ�ષ્ટ તાર�ખથી, 

�િુનવિસ�ટ�ને તબદ�લ થશે અને તેને લગતી રા�ય સરકારની તમામ 

િમલકતો અને અસ્કયામતો અને જવાબદાર�ઓ, �િુનવિસ�ટ�ને તબદ�લ થશે 

અને તેનામા ંિન�હત થશે અથવા તેને સ�પવામા ંઆવશે: 
 

સન ૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમની 

કલમ ૩૯નો 

�ધુારો. 
 

અ�કુ કોલજેો 

અને સસં્થાઓ, 

�િુનવિસ�ટ�ન ે

તબદ�લ કરવા 

બાબત. 

સન 

૨૦૦૯ના 

�જુરાતના 

૯મા 

અિધિનયમ-

મા ંનવી  

કલમો ૬૭  

થી ૬૯ અન ે

અ��ુ�ૂચ ૧ 

દાખલ 

કરવા 

બાબત. 

 



 

 

  પરં� ુ રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓના શૈક્ષ�ણક સ્ટાફ અને 

િવ�ાથ�ઓને, તેમના પાઠ��મમા ં સમાવેશ કરવામા ં આવ્યા હોય તેવા 

પ�પુાલન, મત્સ્યો�ોગ અને ડ�ર�ને લગતા િવષયો માટ� આઇ.સી.એ.આર. 

(ICAR)ના માપદંડો �માણે જ�ર� �ાયો�ગક કાયર્ માટ� સશંોધન ક�ન્�ોનો 

ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવી જોઇશે: 
 
  વ�મુા,ં �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ 

અમલમા ં આવ્યા પછ�, રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ �ારા સચંા�લત હોય 

તેવી સામાન્ય �િુવધાઓ �વી ક� હોસ્ટ�લ, રમત-ગમતના મેદાનો, પ�રવહન, 

અિતિથ �હૃો-નો ઉપયોગ, �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) 

અિધિનયમ, ૨૦૨૦-ના આરંભે, �િુનવિસ�ટ� �ારા પોતાના કમર્ચાર�વગર્ અને 

િવ�ાથ�ઓને આવી �િુવધાઓ ઉપલભ્ય કરાવવામા ં આવે ત્યા ં �ધુી, 

�િુનવિસ�ટ�ના કમર્ચાર�વગર્ અને િવ�ાથ�ઓ તેમજ સ�ાવાર �લુાકાતીઓ 

�ારા કર� શકાશે.  
 
(૩) િન�દ�ષ્ટ તાર�ખ પહ�લા,ં રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓએ/રા�ય 

સરકાર�, સદર�ુ કોલેજો, સશંોધન મથકો, ક�ન્�ો અથવા અન્ય એકમો પૈક� 

કોઇના સબંધંમા ંકોઈ કરાર કય� હોય, ત્યાર� આવો કરાર, �િુનવિસ�ટ� �ારા 

કરવામા ં આવ્યો હોવા�ુ ં ગણાશે અને તેમાના રા�ય �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓ/રા�ય સરકારના કોઈ સદંભર્નો અથર્, �િુનવિસ�ટ�ના સદંભર્ 

તર�ક� કરવો જોઇશે. 
 
(૪) �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦-ના 

આરંભ ની તરત પહ�લા ંરા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ�ુ,ં બ�કમા ંજમા કરાવે�ુ ં

અથવા �મીનગીર�મા ંરોકાણ કર��ુ ંસામાન્ય ફંડ અને સ્થાપના ફંડ, કોપર્સ 

ફંડમાનંી વણવપરાયેલી િસલક, તેને અસર કરતા તમામ ખચર્ અને 

જવાબદાર�ઓને અધીન રહ�ને, રા�ય સરકાર આદ�શ કર� તેટલા �માણમા ં

અને તેવી ર�તે �િુનવિસ�ટ�મા ંિન�હત થશે.   
 
(૫) રા�ય સરકારના િવભાગોના િનય�ંણ અને સચંાલન હ�ઠળની 

સશંોધન અને શૈક્ષ�ણક સસં્થાઓ, રા�ય સરકાર �ુકમથી િન�દ�ષ્ટ કર� તે 

તાર�ખથી, �િુનવિસ�ટ�ને તબદ�લ થશે અને તેમ થયેથી, આવી સસં્થાઓના 

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો..... મો.  

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો..... 

મો.  

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો..... 

મો.  



 

 

સબંધંમા ં રા�ય સરકારની તમામ િમલકતો અને અસ્કયામતો અને 

જવાબદાર�ઓ, �િુનવિસ�ટ�ને તબદ�લ થશે અને તેનામા ંિન�હત થશે અથવા 

તેને સ�પવામા ંઆવશે.  
 
(૬) અન્ય કોઇ અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં પેટા-કલમ 

(૧) હ�ઠળ અથવા યથા�સગં, પેટા-કલમ (૫)મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લી તાર�ખની 

તરત પહ�લા ંરા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ / રા�ય સરકારના િનય�ંણ અને 

સચંાલન હ�ઠળ હોય તેવી પ��ુચ�કત્સા, પ�પુાલન, ડ�ર� અને મત્સ્યો�ોગને 

લગતી સસં્થાઓ, રા�ય સરકારની �વૂર્ મ�ૂંર�થી હોય તે િસવાય, 

�િુનવિસ�ટ�એ બધં કરવી જોઇશે ન�હ  અથવા સદર�ુ તાર�ખની તરત પહ�લા ં

સદર�ુ કોલેજમા ં અથવા સસં્થાઓમા ં અથવા તેમના �ારા હાથ ધરવામા ં

આવતી શૈક્ષ�ણક, સશંોધન અથવા િવસ્તરણ િશક્ષણ ��િૃ�ઓ, 

�િુનવિસ�ટ�ના બોડર્ની �વૂર્ પરવાનગી િસવાય બધં કરવી જોઇશે ન�હ 

અથવા તેના કાયર્કે્ષ� અથવા �માણમા ંઘટાડો કરવો જોઇશે ન�હ અથવા તે 

તબદ�લ કરવી જોઇશે ન�હ. 
 
(૭) રા�યમા ં કોઈ �િુનવિસ�ટ�ની સ્થાપનાને લગતા અન્ય કોઇ 

અિધિનયમમા ંગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં આવી કોઈપણ �િુનવિસ�ટ�, 

િન�દ�ષ્ટ તાર�ખથી, પ��ુચ�કત્સા અને પ�પુાલન, ડ�ર�, મરઘા-ંઉછેર, 

મત્સ્યો�ોગમા,ં ગમે તે નામે ઓળખાતી, તેની પદવી, �ડપ્લોમા �માણપ�ો 

અથવા અન્ય શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાનો આપી શકશે ન�હ. 
 
૬૮. (૧) કલમ ૬૭મા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં �જુરાત 

�િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભની તાર�ખે 

અથવા તે તાર�ખથી, પ��ુચ�કત્સા અને પ� ુ િવજ્ઞાનમા,ં ડ�ર�, મત્સ્યો�ોગ 

અને સલંગ્ન િવજ્ઞાનમા ં લાયકાત ધરાવતા, રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ 

અથવા કોલેજો અથવા સસં્થાઓ અથવા સશંોધન એકમોમા ં સેવા આપતા 

િવ�માન અિધકાર�ઓ, અધ્યાપકો, વહ�વટ� સ્ટાફ અને બીજો ટ�કિનકલ 

સ્ટાફ, �િુનવિસ�ટ�મા ંતબદ�લ થશે. રા�ય સરકાર, વખતોવખત, તેમ કરવા 

માટ�ની જ��રયાતને ધ્યાનમા ંલઈને, આદ�શ કર� તેવા તે સાથે સકંળાયેલા 

હોય તેવા બી� �બન-ટ�કિનકલ સ્ટાફને, �િુનવિસ�ટ� સીધેસીધા િનય�ંણમા ં

�િુનવિસ�ટ�એ 

પોતાન ે

તબદ�લ 

થયલેી 

િવ�માન 

કોલજેો, 

સસં્થાઓ અન ે

રા�ય �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓ

ના સ્ટાફનો  

સમાવેશ 
કરવા બાબત. 

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો..... 

મો.  



 

 

લઇ શકશે અને કામે રાખી શકશે અને  િનય�ંણમા ંલેવાયેલી અને કામ પર 

રખાયેલી દર�ક વ્ય�ક્ત, આ અિધિનયમની જોગવાઈઓ અને સ્ટ�ચ્�ટૂ અને તે 

હ�ઠળ બનાવેલા િવિનયમોને અધીન રહ�શે: 

પરં� ુઆવા રોજગારની �દુત દરિમયાન આવા સ્ટાફના સભ્યોના 

પગાર, ર�, િન�િૃ�, ભથ્થા,ં િન�િૃ�-વેતન (પેન્શન), ભિવષ્ય િનિધ અને 

બી� સેવાઓની શરતોને લગતી તમામ બાબતો�ુ,ં �જુરાત �લુક� સેવા 

િનયમો, ૨૦૦૨ અથવા રા�ય સરકાર, વખતોવખત કર� તેવા બી� 

િનયમોથી િનયમન થશે:   

વ�મુા,ં આવા કોઈ સભ્યને, પાયર� ઉતાર, નોકર�માથંી બરતરફ� 

અથવા સેવામાથંી �ૂર કરવા અથવા બી� કોઈ િશક્ષાના �ુકમ સામે, રા�ય 

સરકારને, અપીલ કરવાનો હક રહ�શે અને આવી અપીલમા ંરા�ય સરકારનો 

િનણર્ય આખર� ગણાશે અને કોઇપણ દ�વાની કોટર્મા ંતેની સામે કોઇ વાધંો 

ઉઠાવી શકાશે ન�હ. 

(૨) પેટા-કલમો (૩) અને (૪)ની જોગવાઈઓને અધીન રહ�ને, પેટા-

કલમ (૧) હ�ઠળ �િુનવિસ�ટ�એ િનય�ંણમા ંલીધેલા અને કામે રાખેલા તમામ 

અિધકાર�ઓ અને કમર્ચાર�ઓ, તેમની અગાઉની સેવા ગણતર�મા ંલેવાય તે 

માટ� હકદાર રહ�શે અને તેમના ઈ�ફા, િન�િૃ�-વેતન (પેન્શન) અને તેમની 

સેવાને લગતી બી� બાબતો માટ�, રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અથવા 

�જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� અથવા રા�ય સરકાર હ�ઠળની તેમની સેવાની 

�દુત ગણતર�મા ંલેવામા ંઆવશે. 

(૩) પેટા-કલમ (૧)મા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં �િુનવિસ�ટ�એ 

િનય�ંણમા ં લીધેલા રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓના દર�ક અિધકાર� અથવા 

કમર્ચાર�, આવી ર�તે િનય�ંણમા ંલીધાની તાર�ખથી બે મ�હનાની (અથવા 

રા�ય સરકાર ન�� કર� તેવો વ� ુ સમય, હોય, તો તે) �દુતની �દર, 

રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ને લે�ખતમા ંનો�ટસ આપી શકશે ક�-  



 

 

(ક) તેને, િન��ૃ થવાની પરવાનગી આપવી અને તેમ થયેથી, તેને રા�ય 

�ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓની સેવામાથંી િન��ૃ થવાની પરવાનગી આપવી જોઈશે 

અને તે, વળતર, િન�િૃ�-વેતન (પેન્શન)  અથવા �ેચ્�ઈુટ� અથવા તેના 

�વા રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓએ ઠરાવેલા સેવા સમા�પ્તના લાભ 

મેળવવાને હકદાર ગણાશે; 

(ખ) તેની, �િુનવિસ�ટ�ની સેવામા ં કાયમી ધોરણે સમાવી લેવો અને તેમ 

થયેથી, �િુનવિસ�ટ� પોતાની સેવામા ં તેની કાયમી ધોરણે સમાવી લેવો 

જોઇશે અને રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અથવા �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

અથવા રા�ય સરકાર હ�ઠળ તેણે આપેલી કોઇ સેવા, �િુનવિસ�ટ� હ�ઠળની 

સેવા હોવા�ુ ં ગણાશે અને તે, �િુનવિસ�ટ� પાસેથી, મહ�નતા�ુ,ં ર� અને 

પેન્શનના  સબંધંમા ં એવી બોલીઓ અને સેવાની શરતોએ અને 

િશસ્તિવષયક બાબતોના સબંધંમા ંહોય તેવા હકો અથવા �િુનવિસ�ટ� �ારા 

િનય�ંણમા ં લેવામા ંઆવે તેની તરત પહ�લા ં� હકો માટ� તે હકદાર હોય 

તેના કરતા ંઓછા લાભદાયી ન હોય તેવા, બદલાયેલી પ�ર�સ્થિતઓ �માણે 

તેને સમકક્ષ હોય તેવા હકો મેળવવાને હકદાર રહ�શે. 

(૪) રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના કોઇ અિધકાર� અથવા કમર્ચાર�, પેટા-

કલમ (૩)મા ં ઉલ્લેખેલ સમયની �દર, તે પેટા-કલમ હ�ઠળની નો�ટસ 

આપવામા ં �કૂ કર�, તો તેણે, પેટા-કલમ (૩)ના ખડં (ખ) હ�ઠળ 

�િુનવિસ�ટ�ની સેવામા ંકાયમી ધોરણે િનમ�કૂ મેળવવાનો (સમાવી લેવાનો) 

િવકલ્પ પસદં કય� હોવા�ુ ંગણાશે. 
 

૬૯. આ અિધિનયમ અથવા તે હ�ઠળ કર�લા સ્ટ�ચ્�ટુ અથવા િવિનયમોમા ં

ગમે તે મજ�રૂ હોય તેમ છતા,ં �જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) 

અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભની તરત પહ�લા ંરા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓની 

કોઇ પર�ક્ષા માટ� અભ્યાસ કરતો હોય અથવા તે માટ� પા� હોય તેવા, 

�િુનવિસ�ટ�ની હ�મૂતમા ં આવેલી કોલેજના કોઇ િવ�ાથ�ને, તેની તૈયાર� 

સન ૨૦૨૦નો 

�જુરાતનો.....મો 

િવ�ાથ�ઓ 

માટ� ખાસ 

જોગવાઇઓ. 



 

 

કરવા માટ� પોતાનો અભ્યાસ�મ �રૂો કરવાની પરવાનગી આપવી જોઇશે 

અને �િુનવિસ�ટ�એ, સ્ટ�ચ્�ટુથી ઠરાવવામા ં આવે તેટલી �દુત માટ� અને 

એવી ર�તે, રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓના અભ્યાસ�મ અ�સુાર આવા 

િવ�ાથ�ઓના �િશક્ષણ, િશક્ષણ, તાલીમ અને પર�ક્ષા માટ�ની અને આવી 

પર�ક્ષાના પ�રણામના આધાર� લાયક િવ�ાથ� માટ� �િુનવિસ�ટ�ની  તત્સમાન 

પદવી, �ડપ્લોમા અથવા અન્ય શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ટમાન એનાયત કરવા માટ�ની 

જોગવાઇ કરવી જોઇશે. 

અ��ુ�ૂચ-૧ 

(�ુઓ કલમ-૬૭) 
 

ભાગ-૧ 
 

અ��ુમાકં  કોલેજ  �િુનવિસ�ટ� 

૧. શેઠ મન�ખુલાલ છગનલાલ કોલેજ ઓફ ડ�ર� સાયન્સ, 

આણદં  

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨. કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ હસબ�ન્�,  

આણદં 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 
 

૩. કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ હસબ�ન્�, 

�ુનાગઢ 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪. કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, વેરાવળ �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫. કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ હસબ�ન્�, 

નવસાર� 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૬. કોલેજ ઓફ �ફશ�રઝ સાયન્સ, નવસાર� નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૭. �ી �.એન.પટ�લ ડ�ર� સાયન્સ એન્ડ �ડ ટ�કનોલો� 

કોલેજ, એસ.ક�.નગર 

સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 

૮. કોલેજ ઓફ વેટ�રન�ર સાયન્સ એન્ડ એિનમલ હસબન્��, 

સરદાર�ૃિષનગર 

સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 

૯. કોલેજ ઓફ ડ�ર� સાયન્સ, અમર�લી કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 



 

 

૧૦. પોસ્ટ-�ે��એુટ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ વેટ�રન�ર એ��કુ�શન 

એન્ડ �રસચર્, રાજ�રુ (નવા), �હ�મતનગર  

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 

૧૧. પોસ્ટ-�ે��એુટ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ �ફશ�રઝ એ��કુ�શન 

એન્ડ �રસચર્, રાજ�રુ (નવા), �હ�મતનગર 

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 

૧૨. પોસ્ટ-�ે��એુટ ઇ�ન્સ્ટટ�ટૂ ઓફ ડ�ર� એ��કુ�શન એન્ડ 

�રસચર્, શે�ુભાર, તા�કુો અને �જલ્લો: અમર�લી 

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 

ભાગ-૨ 

સશંોધન મથક 
 

અ��ુમાકં  કોલેજ  �િુનવિસ�ટ� 

૧. પ�ધુન સશંોધન મથક, આણદં.   આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨. પ�ધુન સશંોધન મથક, સરદાર�ૃિષનગર સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 

૩. પ�ધુન સશંોધન મથક, નવસાર�. નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૪. જોન�રુ ફામર્ સ�હત, પ�-ુસવંધર્ન ફામર્, �ૂનાગઢ. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૫. વેટ�રન�ર કોલેજો સાથે જોડાયેલા તમામ ઇન્સ્�ક્શનલ 

એન્ડ એિનમલ ફોડર ફામ્સર્.  

રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ 

૬. ર��ોડ�ક્ટવ બાયોલો� �રસચર્ �િુનટ (RBRU), આણદં. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૭. હોલ્સટ�ન ��િસયન ફામર્, આણદં. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૮. પ� ુપોષણ સશંોધન મથક, આણદં.  આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૯. મરઘા-ંઉછેર તાલીમ ક�ન્� સાથે મરઘા-ંઉછેર કોમ્પ્લેક્ષ, 

આણદં. 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૦. મત્ સ્ યો�ોગ સશંોધન મથક, ઓખા. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૧. મત્ સ્ યો�ોગ સશંોધન મથક, િસ�ા. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૨. મત્ સ્ યો�ોગ સશંોધન મથક, �ુ�ંા. સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 

૧૩. �લુ મધર ફામર્, અમર�લી. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૪. મત્ સ્ યો�ોગ સશંોધન અને તાલીમ ક�ન્�, મ�ુવા (�જલ્લો: 

ભાવનગર) 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 



 

 

૧૫. �તદ�શીય મત્ સ્ યો�ોગ સશંોધન ક�ન્�, �ૂનાગઢ. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૬. ડ�ર� િવજ્ઞાન ક�ન્�, વેજલ�રુ. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૭. ઓઆરએફ લેબ. ફ�િસલીટ� (એિનમલ બાયોટ�ક્નોલો� 

�િુનટ), આણદં. 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૮. કિપલા ગૌ સશંોધન ક�ન્�, મીનાવાડા. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૧૯. પ� ુસશંોધન ક�ન્�, રામના�વુાડા. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૦. પ� ુિવજ્ઞાન ક�ન્�, લીમખેડા. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૧. વઘઇ, (ડાગં) ખાતે પો�લ�ક્લિનક. નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૨. �ફશ�રઝ આઇ.ટ�.આઇ, �ફરાબાદ (�જલ્લો: અમર�લી) �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૩. �ફશ�રઝ આઇ.ટ�.આઇ, ઓખા (�જલ્લો: દ�વ�િૂમ �ારકા) �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨૪. સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ ઇન એક્વાકલ્ચર, ઉકાઇ  કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 
 

ભાગ-૩ 

પ�ધુન ઇન્સ્પેક્ટર તાલીમ ક�ન્�ો (પ�પુાલનમા ંપો�લટ�કનીક):  
 

અ��ુમાકં  પો�લટ�કનીક �િુનવિસ�ટ� 

૧. પો�લટ�કનીક ઇન એિનમલ હસબ�ન્�, �ુનાગઢ �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨. પો�લટ�કનીક ઇન એિનમલ હસબ�ન્�, નવસાર� નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૩. પો�લટ�કનીક ઇન એિનમલ હસબ�ન્�, સરદાર�ૃિષનગર સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 

૪. પો�લટ�કનીક ઇન એિનમલ હસબન્��, રાજ�રુ (નવા), 

�હ�મતનગર  

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� 

 
ભાગ-૪ 

ડ�ર�, �ક્લિનકલ કોમ્પ્લેક્સ 
 

અ��ુમાકં  િવગત �િુનવિસ�ટ� 

૧. િવ�ા ડ�ર�, આણદં આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

૨. �ક્લિનકલ કોમ્પ્લેકસ, ડ�સા સરદાર�ૃિષનગર, 

દાતંીવાડા �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 



 

 

 
 
 
 
 
 

ભાગ-૫ 
 
�જુરાત �િુનવિસ�ટ�ઓ કાયદા (�ધુારા) અિધિનયમ, ૨૦૨૦ના આરંભ પહ�લા,ં જમીન, 

ફામ્સર્, ય�ંસામ�ી, સાધનસામ�ી, વાહનો અને સરકાર� તથા રહ�ણાક મકાનો સ�હતની 

પ��ુચ�કત્સા, પ�પુાલન, ડ�ર�, મત્ સ્ યો�ોગ અને સલંગ્ન િવજ્ઞાનોની તમામ જગંમ અને 

સ્થાવર અસ્કયામતો સાથે, સશંોધન યોજનાઓ, �જુરાત સરકાર અથવા આઇસીએઆર 

(I CAR) અથવા અન્ય એજન્સીઓના �ો�ક્ટ, �ક્લિનકલ કોમ્પ્લેક્સ, મોબાઇલ �ક્લિનક 

વગેર� રા�ય �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ હ�ઠળ આવેલા હતા. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ઉ�ેશો અને કારણો 

 

 હાલમા,ં �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ હ�ઠળ ચાર �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓ અ�સ્તત્વમા ંછે. �જુરાત સરકાર�, પ�પુાલન, ડ�ર� અને મત્ સ્ યો�ોગના કે્ષ�મા ં

િશક્ષણ, સશંોધન અને િવસ્તરણ િશક્ષણને મજ�તૂ બનાવવા માટ�, કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� 

અિધિનયમ, ૨૦૦૯ની જોગવાઇઓ હ�ઠળ, વષર્ ૨૦૦૯મા ં કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�ની પણ 

સ્થાપના કર� છે. તેમ છતા,ં હાલમા,ં પ��ુચ�કત્સા િવજ્ઞાન અને મત્ સ્ યો�ોગની કોઇ કોલેજ 

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� હ�ઠળ આવર� લેવામા ંઆવી નથી અને તેથી, ઇ�ન્ડયન કાઉ�ન્સલ ઓફ 

એ��કલ્ચર �રસચર્ (I CAR) તેમજ સબંિંધત વેટ�રન�ર કાઉ�ન્સલ ઓફ ઇ�ન્ડયા �ારા કરવામા ં

આવતી અિધકારપ�ની ���યામા ં �શુ્ક�લી ઊભી થાય છે. �જુરાત રાજયમા ં પ�પુાલન 

અને સલંગ્ન િવભાગને મજ�તૂ કરવા માટ�, પ�પુાલન અને સલંગ્ન િવભાગને સબંિંધત 

તમામ કોલેજોને એક જ �િુનવિસ�ટ� એટલે ક� કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� હ�ઠળ લાવવી જ�ર� છે. 

આવા સજંોગોમા,ં ક�ટલીક કોલેજો, પો�લટ�કિનકો, સશંોધન ક�ન્�ો વગેર� � હાલમા ં રા�ય 

�ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ હ�ઠળ છે, તેમને કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ�મા ં તબદ�લ કરવા જ�ર� છે. 

તદ�સુાર, �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ અને કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� 

અિધિનયમ, ૨૦૦૯મા ં �ધુારા કરવા જ�ર� છે. સદર�ુ બ�ે અિધિનયમોમા ં અ�કુ 

આ�ષુ�ંગક �ધુારા કરવા પણ જ�ર� છે.  
  
 આ િવધેયકથી, ઉપ�ુર્ક્ ત ઉ�ેશો િસ� કરવા માટ�, સદર�ુ અિધિનયમો �ધુારવા ધા�ુ� 

છે. 
 

રણછોડભાઇ ફળ�ુ, 

ધારાક�ય સ�ા સ�પવાની યાદ� 

 

આ િવધેયક, નીચેની બાબતોના સબંધંમા,ં ધારાક�ય સ�ાની સ�પણીની જોગવાઈ 

કર� છે:- 
 

કલમ ૧.-  આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ ય સરકારને, રાજપ�મા ં �હ�રનામાથી, 

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

છે. 

 



 

 

કલમ ૯.-  આ કલમના પ�રચ્છેદ (૨)થી, બદલવા ધાર�લી કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� 

અિધિનયમ, ૨૦૦૯ની કલમ ૨૧ની પેટા-કલમ (૪)થી, રાજ્ ય સરકારને, 

બોડર્ના નામિન�કુ્ત સભ્યો �ના માટ� હકદાર થશે તે દ� િનક અને �સુાફર� 

ભથ્થા ંસ�હત બેઠક ચા�, િનયમોથી ઠરાવવાની સ�ા મળે છે. 

 

કલમ ૧૫.-   આ કલમથી, કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯-મા ં દાખલ કરવા 

ધાર�લી નવી કલમ ૬૭ની પેટા-કલમ (૧)થી, રા�ય સરકારને, રાજપ�મા ં

�હ�રનામાથી, અ��ુ�ૂચ-૧મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લા રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ 

અથવા સરકાર સાથે જોડાયેલી, પ�પુાલન, મત્સ્યો�ોગ અને ડ�ર� િવજ્ઞાનને 

લગતી, કોલેજો, સશંોધન મથકો, ક�ન્�ો અને અન્ય એકમો અથવા ઘટક 

કોલેજો, � તાર�ખથી, રા�યની �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ ક� �ની સાથે તેઓ આવી 

તાર�ખની તરત પહ�લાના �દવસે જોડાયેલા હતા,ં તેનાથી જોડાયેલા હોતા 

બધં થશે અને �િુનવિસ�ટ�ને, તેની ઘટક કોલેજો, સશંોધન મથકો, ક�ન્�ો 

અથવા એકમો વગેર� તર�ક� તબદ�લ થશે અને તેના �ારા તે િનભાવવામા ં

આવશે, તે તાર�ખ િન�દ�ષ્ટ કરવાની સ�ા મળે છે.  
 

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

 

 

તાર�ખ: ૧૯ મી સપ્ટ�મ્બર, ૨૦૨૦.      રણછોડભાઇ ફળ�ુ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 �રુવણી 

 �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ 

(સન ૨૦૦૪ના �જુરાતના ૫-મા)માથંી ઉતારા. 

૨.  આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો – 

(૧)  ×××        ×××              ×××  

 

(૨) “�ૃિષ (ખેતી)”  એટલે �િૂમ અને જળવ્યવસ્થાપન, (બગીચાના તમામ પાક અને છોડ, 

જ�ંઓુ અને રોગોના િનયમન સ�હત) પાક�ુ ંઉત્પાદન, બાગાયત, પ��ુચ�કત્સા અને ડ�ર� 

િવજ્ઞાન સ�હત પ�પુાલન, મત્સ્યો�ોગ, �ૃિષ વનિવ�ા સ�હત વનિવ�ા, જમીન વપરાશ 

અને વ્યવસ્થાપન અને અથર્શા�, સહકાર, ખેતીને લગતી ���યા અને માક�ટ�ગ 

(બ�રવ્યવસ્થા)ને લગતા �ળૂ�તૂ અને �યો�જત શા�ો;   

(૩) થી (૨૨)  ×××        ×××              ×××  
 

૬૬. (૧) રા�ય સરકાર સરકાર� રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી ન�� કર� તેવી તાર�ખે અને તે 

તાર�ખથી (�નો આ કલમમા ંહવે પછ� �િનયત �દવસ� તર�ક� ઉલ્લેખ કય� છે તે) �જુરાત 

�ૃિષ �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૧૯૬૯ રદ થયેલો ગણાશે અને નીચેના પ�રણામો આવશે, 

એટલે ક� 

(ક) અને (ખ)  ×××        ×××              ×××  
 

(ગ) અ��ુ�ુચ ૨-ના કોલમ ૧મા ં િન�દ�ષ્ટ કર�લ �ગ�તૂ કોલેજ િવસ��ત �િુનવિસ�ટ�ની 

�ગ�તૂ કોલેજ હોતી બધં થશે અને સદર�ુ અ��ુ�ુચમા ંકોલમ ૨ મા ંતેની સામે જણાવેલ 

�િુનવિસ�ટ�ની �ગ�તૂ કોલેજ બનશે; 
 

(ઘ) થી (જ)  ×××        ×××              ×××  

 (૨)   ×××        ×××              ×××  

�જુરાત 

�ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ� 
અિધિનયમ

, ૧૯૬૯ રદ 

કરવા 

બાબત.  

સન 

૧૯૬૯નો 

�જુરાતનો 

૧૩મો.  

વ્યાખ્યા. 



 

 

અ��ુ�ૂચ ૨ 

 

(�ુઓ કલમ ૬૬ ની પેટા-કલમ (૧)નો ખડં (ગ)) 

 

 

કોલેજ �િુનવિસ�ટ� 

બસંીલાલ અ�તૃલાલ �ૃિષ કોલેજ, આણદં. આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

પ��ુચ�કત્સા િવજ્ઞાન અને પ�પુાલન કોલેજ, 

આણદં. 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

શેઠ મન�ખુલાલ છગનલાલ ડ�ર� િવજ્ઞાન 

કોલેજ,  આણદં. 

આણદં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

�ૃિષ કોલેજ, �ુનાગઢ. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

�ૃિષ ઇજનેર� અને ટ�કનોલો� કોલેજ, 

�ુનાગઢ. 

�ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

મત્સ્યો�ોગ િવજ્ઞાન કોલેજ , વેરાવળ. �ુનાગઢ �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

�ી નિવનચ�ં મફતલાલ �ૃિષ કોલેજ, 

નવસાર�. 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

બાગાયત અને વનીકરણ આસ્પી કોલેજ, 

નવસાર�. 

નવસાર� �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

ચીમનભાઈ પટ�લ �ૃિષ કોલેજ.  સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

પ��ુચ�કત્સા િવજ્ઞાન અને પ�પુાલન કોલેજ.  સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 

�હૃ િવજ્ઞાન આસ્પી કોલેજ. સરદાર�ૃિષનગર 

દાતંીવાડા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� 
 

 
 

 

 
 



 

 

કામધે� ુ�િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯  

(સન ૨૦૦૯ના �જુરાતના અિધિનયમ �માકં ૯) 

માથંી ઉતારા 

ર. આ અિધિનયમમા,ં સદંભર્થી અન્ યથા અપે�ક્ષત ન હોય, તો- 

(૧) થી (૬)    XXX                XXX                  XXX  

 

(૭) ‘‘કોલેજ'' એટલે પ��ુચ�કત્ સા અને પ�િુવજ્ઞાનમા ં અભ્ યાસ અથવા તાલીમના 

અભ્ યાસ�મો �રૂા પાડતી અથવા સશંોધનની �િુવધા આપતી અથવા િવસ્ તરણ 

િશક્ષણ આપતી, �િુનવિસ�ટ�ના પદવી, �ડપ્ લોમા અથવા બી� શૈક્ષ�ણક િવિશષ્ ટમાન 

એનાયત કરવા �િુનવિસ�ટ�એ સ્ થાપેલી અથવા તેના �ારા નીભાવાતી અથવા તેને 

સલંગ્ન કોઇ કોલેજ અથવા સસં્ થા પણ તેમા ંઆ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખે 

િવ�માન �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓએ સ્ થાપેલી અથવા નીભાવાતી અથવા તેને સલંગ્ન 

અથવા તેની માન્ યતા મેળવેલ કોઇ કોલેજ અથવા સસં્ થાનો સમાવેશ થશે ન�હ; 

(૮)      XXX                  XXX                      XXX  

 

(૯) ‘‘ડ�ન'' એટલે કોલેજોના ડ�ન અને િવ�ાશાખાઓના ડ�ન; 

(૧૦) થી (૧૯)   XXX                  XXX                      XXX  

 

(૨૦)  ‘‘માન્ ય સસં્ થા'' એટલે આ અિધિનયમ અમલમા ંઆવવાની તાર�ખે િવ�માન �ૃિષ 

�િુનવિસ�ટ�ઓની માન્ ય સસં્ થા િસવાયની �િુનવિસ�ટ�એ તે તર�ક� માન્ ય કર�લી ઉચ્ ચ 

અભ્ યાસ, સશંોધન અથવા િવશેિષત અભ્ યાસની કોલેજ િસવાયની સસં્ થા; 

(૨૧) થી (૩૩)  XXX                  XXX                      XXX  

 

૪. �િુનવિસ�ટ��ુ ં�ખુ્ ય મથક, રાજય સરકાર, રાજપ�મા ં�હ�રનામાથી િન�દ�ષ્ ટ કર� તેવા 

સ્ થળે રહ�શે. 

૫. (૧) થી (૫)   XXX                  XXX                      XXX  હ�ૂમત. 

વ્ યાખ્ યા. 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

�ખુ્ ય મથક. 



 

 

(૬)  આ અિધિનયમમા ં ગમે તે મજ�રૂ હોય તે છતા,ં �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓના િનય�ંણ 

અને વહ�વટ હ�ઠળની તમામ કોલેજો, સસં્ થાઓ, સશંોધન મથકો, ક�ન્ �ો અથવા બી� એકમો 

અથવા �ૃિષ �િુનવિસ�ટ� સાથે સલંગ્ન અથવા તેની માન્ યતા મેળવેલ કોલેજો, સસં્ થાઓ, 

સશંોધન મથકો, ક�ન્ �ો અથવા બી� એકમો સબંિંધત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ના િવશેષાિધકારો 

ભોગવવા�ુ ંચા� ુરાખશે. �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓને પ��ુચ�કત્ સા અને સલંગ્ન િવજ્ઞાનોને લાગે 

વળગે છે ત્ યા ં �ધુી આ અિધિનયમના આરંભની તાર�ખે િવ�માન ઉપ�ુર્કત કોલેજો, 

સસં્ થાઓ, સશંોધન મથકો, ક�ન્ �ો અને બી� એકમોમા ંતેમના ક�મ્ પસમા ંતેમની ��િૃ� ચા� ુ

રાખવાની અને તેને િવસ્ �તૃ કરવાની �ટ રહ�શે. 

૨૧. (૧) થી (૩)  XXX                  XXX                      XXX 

 

(૪) બોડર્ના નામિન�કુ્ ત સભ્ યો, �િુનવિસ�ટ� પાસેથી, ઠરાવવામા ંઆવે તેવા દ� િનક અને 

�સુાફર� ભથ્ થા ંિસવાયના, કોઇપણ મહ�નતાણા મેળવવાને હકદાર રહ�શે ન�હ. 

(૫) થી (૮)   XXX                  XXX                      XXX 

 

૨3. (૧) એક�ડ�િમક કાઉિન્ સલ નીચેના સભ્ યોની બનશે :- 

(૧) અને (૨)   XXX                  XXX                      XXX 

(3) ��ખુ, �જુરાત પ��ુચ�કત્ સા પ�રષદ અથવા પ�રષદની શૈક્ષ�ણક સિમિતના તેમના 

�િતિનિધ; 

(૪)   XXX                  XXX                      XXX 

(૫) કોલેજોના ડ�ન; 

(૬) થી (૯)   XXX                  XXX                      XXX 

(૨) થી (૪)   XXX                  XXX                      XXX 

રપ. (૧) નીચેના સભ્ યોની બનેલી એક પ��ુચ�કત્ સા અને પ� ુિવજ્ઞાન સશંોધન પ�રષદ રહ�શેઃ- 

(૧) થી (૫)   XXX                  XXX                      XXX 

બોડર્ ઓફ 

મેનજેમેન્ ટ. 

પ��ુચ�કત્ સા 

અને પ� ુ

િવજ્ઞાન 

સશંોધન 

પ�રષદ. 

એક�ડ�િમક 

કાઉિન્ સલ. 



 

 

(૬) કોલેજોના ડ�ન, હો�ાની �એ; 

(૭) થી (૧૦)   XXX                  XXX                      XXX 

(૨) અને (૩)   XXX                  XXX                      XXX 

 

૨૭. (૧) પ��ુચ�કત્ સા અને પ�િુવજ્ઞાન િવસ્ તરણ િશક્ષણ પ�રષદ નીચેના સભ્ યોની બનશેઃ- 

 

 

 

(૧) થી (૫)   XXX                  XXX                      XXX 

(૬) કોલેજોના ડ�ન; 

(૭) થી (૧૦)  XXX                  XXX                      XXX  

(૨) અને (૩)   XXX                  XXX                      XXX 

૩૬. (૧) થી (૩) XXX                    XXX                        XXX 

(૪)  બોડ� પસાર કર�લ દર�ક સ્ ટ�ચ્ �ટુ �ુલાિધપિતને મોકલવો જોઇશે, � તેને પોતાની 

અ�મુિત આપશે અથવા તેને અટકાવી શકશે અથવા િવચારણા માટ� બોડર્ને પરત 

મોકલી શકશે. 

(૫) બોડ� પસાર કર�લો કોઇ સ્ ટ�ચ્ �ટુ �ુલાિધપિત તેને અ�મુિત ન આપે ત્ યા ં �ધુી 

કાયદ�સર ગણાશે નહ�. 

૩૯. (૧) �િુનવિસ�ટ�, સરકાર� ફંડમા ંજમા કરવા માટ� આપેલા ફાળા તથા �ાન્ ટોમાથંી 

અને સ્ ટ�ચ્ �ટુ અ�સુાર સદર�ુ ફંડમા ંજમા કરવામા ંઆવે તેવી �િુનવિસ�ટ�ની બી� 

રકમોમાથંી �િુનવિસ�ટ� સ્ થાપના ફંડ એ નામ�ુ ંએક ફંડ સ્ થાપશે. 

પ��ુચ�કત્ સા 

અને 

પ�િુવજ્ઞાન 

િવસ્ તરણ 

િશક્ષણ 

પ�રષદ. 

�િુનવિસ�ટ��ુ ં

સ્ થાપના ફંડ. 

 

સ્ટ�ચ્�ટુ. 

 



 

 

(૨) (ર) સ્ થાપના ફંડના નાણા,  �સ્ ટ અિધિનયમ, ૧૮૮ર અથવા �ુબંઇ 

સાવર્જિનક �સ્ ટ અિધિનયમ, ૧૯પ0થી અિધ�ૃત કર�લ �મીનગીર�ઓમા ં

રોકવા જોઇશે. 

 

 

(3) �િુનવિસ�ટ�ના ફંડ અને તમામ નાણાનો વહ�વટ ઠરાવવામા ંઆવે તેવી ર�તે 

કરવો જોઇશે. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

સન ૧૯૫૦-નો 

�ુબંઇનો  
૨૯મો. 

સન ૧૮૮૨-નો  

૨-જો. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

�જુરાત િવધાનસભા સ�ચવાલય 

 

[સન ર૦૨૦�ુ ં�જુરાત િવધેયક �માકં :   ૨૬ ] 

 

 

 �જુરાત �ૃિષ �િુનવિસ�ટ�ઓ અિધિનયમ, ૨૦૦૪ અને 

કામધે� ુ �િુનવિસ�ટ� અિધિનયમ, ૨૦૦૯ વ� ુ

�ધુારવા બાબત િવધેયક. 

 

  
                

  [�ી રણછોડભાઇ ફળ�ુ,     

                                                                              �ૃિષ 

મ�ંી�ી.] 

 

 

(સન ર૦૨૦ના સપ્ટ�મ્બર મ�હનાની ૧૯મી તાર�ખે �જુરાત 

સરકાર� રાજપ�મા ં�િસ� કયાર્ �જુબ) 

 

 

ડ�. એમ. પટ�લ, 

સ�ચવ, 

�જુરાત િવધાનસભા. 



 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT UNIVERSITIES LAWS (AMENDMENT) BILL, 2020. 

 

GUJARAT BILL NO.  26    OF 2020. 

  

A     B I L L 

 

further to amend the Gujarat Agricultural Universities Act. 2004 and the 

Kamdhenu University Act, 2009. 

 

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

follows:- 

 

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

Act, 2020. 

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

notification in the Official Gazette, appoint.    

 

Short title and 

Commencement. 



2 

 

2. In the Gujarat Agricultural Universities Act, 2004, (hereinafter referred 

to as “the Gujarat Agricultural Universities Act”), in section 2, in clause (2), 

the words “animal husbandry including veterinary and dairy science, 

fisheries,” shall be deleted. 

 

3. In the Gujarat Agricultural Universities Act, after section 66, the 

following sections shall be added, namely:- 

 

“67. Notwithstanding anything contained in clause (c) of sub-

section (1) of section 66, the constituent college as specified in 

column (2) of Schedule II shall become the constituent college 

of the University mentioned against it in column (3) of the said 

Schedule. 

 

 

68. On and from the commencement of the Gujarat 

Universities Laws (Amendment) Act, 2020, the Colleges and 

Polytechnics as specified in Schedule III and Research and 

Extension centres relating to Animal Husbandry, Fisheries and 

Dairy Science administered by the State Agricultural 

Universities on the commencement of the Gujarat Universities 

Laws (Amendment) Act, 2020, shall stand transferred to the 

Kamdhenu University. 

 

 

69.  Any notification or order issued under this Act and the 

rules made thereunder, immediately before the commencement 

of the Gujarat Universities Laws (Amendment) Act, 2020 shall 

be deemed to be validly issued and made under the relevant 

corresponding provisions of this Act as amended by the said 

amending Act.”. 

Guj. 5 of 

2004. 

Amendment 

of section 2 

of Guj. 5 of 

2004. 

Insertion of 

new sections 

67 to 69 in 

Guj. 5 of 

2004. 

Validation 

of certain 

notifications, 

orders, etc. Guj.       of 

2020. 

Transfer of 

colleges, 

Polytechnics 

and 

Research 

and 

Extension 

centres to the 

Kamdhenu 

University. 

Guj.       of 

2020. 

Guj.       of 

2020. 

Colleges and 

Polytechnics 

of the State 

Agricultural 

Universities. 
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4. In the Gujarat Agricultural Universities Act, for Schedule II, the 

following Schedules shall be substituted, namely:- 

“SCHEDULE    II 

 (See section 67) 

 

Sr. 

No. 

College University 

(1) (2)  (3) 

1 Bansilal Amrutlal College of Agriculture, 

Anand. 

The Anand Agricultural 

University 

2 College of Veterinary Science and Animal 

Husbandry,  Anand. 

The Anand Agricultural 

University 

3 Sheth Mansukhlal Chhaganlal College of 

Dairy Science, Anand. 

The Anand Agricultural 

University 

4 College of Agricultural Engineering & 

Technology,  Godhra. 

The Anand Agricultural 

University  

5 College of  Food Processing Technology  &  

Bio-Energy,  Anand. 

The Anand Agricultural 

University  

6 College of Agricultural Information 

Technology,  Anand. 

The Anand Agricultural 

University  

7 College of Agriculture, Vaso. The Anand Agricultural 

University  

8 College of Agriculture, Jabugam. The Anand Agricultural 

University  

9 College of Horticulture,  Anand. The Anand Agricultural 

University  

10 International Agribusiness Management 

Institute, Anand. 

The Anand Agricultural 

University  

11 Sheth M.C. Polytechnic in Agriculture, 

Anand. 

The Anand Agricultural 

University  

12 Polytechnic in Agriculture, Vaso. The Anand Agricultural 

University  

13 Sheth D.M. Polytechnic in Horticulture, 

Vadodara. 

The Anand Agricultural 

University  

14 Polytechnic in Agricultural Engineering,  

Dahod.  

The Anand Agricultural 

University  

15 Polytechnic in Food Science and Home 

Economics,   Anand. 

 

The Anand Agricultural 

University  

Substitution 

of Schedule 

II to Guj. 5 

of 2004. 
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16 College of Agriculture,  Junagadh. The Junagadh  

Agricultural University 

17 College of Agricultural Engineering & 

Technology,  Junagadh. 

The Junagadh  

Agricultural University 

18 College of Fisheries Science, Veraval. The Junagadh  

Agricultural University 

19 College of Veterinary Science & A.H., 

Junagadh. 

The Junagadh 

Agricultural University  

20 College of Agriculture,  Motabhandariya, 

Amreli. 

The Junagadh 

Agricultural University  

21 College of Agriculture, Khapat, Porbandar. The Junagadh 

Agricultural University  

22 College of Horticulture,  Junagadh. The Junagadh 

Agricultural University  

23 Post Graduate Institute of Agri-Business 

Management, Junagadh. 

The Junagadh 

Agricultural University  

24 Polytechnic in Agriculture, Dhari, Amreli. The Junagadh 

Agricultural University  

25 Polytechnic in Horticulture,  Junagadh. The Junagadh 

Agricultural University  

26 Polytechnic in Agricultural Engineering, 

Targhadiya, Rajkot. 

The Junagadh 

Agricultural University  

27 Polytechnic in Agro Processing,  Junagadh. Junagadh Agricultural 

University  

28 Polytechnic in Agriculture, Sidsar (At 

Present-Junagadh). 

The Junagadh 

Agricultural University  

29 Polytechnic in Animal Husbandry, Junagadh. The Junagadh 

Agricultural University  

30 Polytechnic in Agriculture, Halvad. The Junagadh 

Agricultural University  

31 Shri Navinchandra Mafatlal College of 

Agriculture,  Navsari. 

The Navsari  

Agricultural University 

32 ASPEE College of Horticulture and Forestry, 

Navsari. 

The Navsari  

Agricultural University 

33 College of Veterinary Science & A.H.,  

Navsari. 

The Navsari Agricultural 

University  

34 College of Agriculture,  Bharuch. The Navsari Agricultural 

University  

35 College of Agriculture, Waghai. The Navsari Agricultural 

University 
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36 College of  Forestry,  Navsari. The Navsari Agricultural 

University  

37 College of Fisheries Science,  Navsari. The Navsari Agricultural 

University  

38 College of Agricultural Engineering and 

Technology,  Dediapada. 

The Navsari Agricultural 

University  

39 ASPEE Shakilam Agri- Biotechnology 

Institute,  Surat. 

The Navsari Agricultural 

University  

40 ASPEE Agribusiness Management Institute, 

Navsari. 

The Navsari Agricultural 

University  

41 Polytechnic in Agriculture, Maktampur, Dist. 

Bharuch. 

The Navsari Agricultural 

University  

42 Polytechnic in Agriculture,  Vyara, Dist. 

Tapi. 

The Navsari Agricultural 

University  

43 Polytechnic in Agriculture,  Waghai, Dist. 

Dang. 

The Navsari Agricultural 

University  

44 Polytechnic in Horticulture,  Navsari. The Navsari Agricultural 

University  

45 Polytechnic in Horticulture, Paria, Dist. 

Valsad. 

The Navsari Agricultural 

University  

46 Polytechnic in Agricultural Engineering, 

Dediyapada, Dist.Narmada. 

The Navsari Agricultural 

University  

47 Polytechnic in Animal Husbandry, Navsari. The Navsari Agricultural 

University  

48 Chimanbhai Patel College of Agriculture, 

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University 

49 College of Veterinary Science and Animal 

Husbandry, Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University 

50 ASPEE College of Home Science and  

Nutrition, Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University 

51 Shri G.N.Patel Dairy Science and Food 

Technology College,  Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

52 College of  Food Technology, 

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

53 College of  Renewable Energy and 

Environmental Engineering, 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 
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Sardarkrushinagar. University  

54 College of Agriculture, Tharad. The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

55 College of Horticulture, Jagudan. The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

56 College of Basic Science and Humanities, 

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

57 College of Agribusiness Management,  

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

58 Polytechnic in Agriculture,  Deesa, Dist. 

Banaskantha. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

59 Polytechnic in Agriculture,  Khedbrahma, 

Dist. Sabarkantha. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

60 Polytechnic in Agriculture,  Amirgadh, Dist. 

Banaskantha. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

61 Sheth. B.R. Polytechnic in Horticulture,  

Jagudan,  

Dist. Mehsana. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

62 Polytechnic in Animal Husbandry, 

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  
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SCHEDULE   III 

COLLEGES TRANSFERED TO KAMDHENU UNIVERSITY 

(See section 67) 

Sr. 

No. 

College University 

(1) (2) (3) 

1 Sheth Mansukhlal Chhaganlal 

College of Dairy Science,  Anand. 

The Anand Agricultural 

University 

2 College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry,  Anand. 

The Anand Agricultural 

University 

3 College of  Veterinary Science and 

Animal Husbandry, Junagadh. 

The Junagadh Agricultural 

University  

4 College of  Fisheries Science,  

Veraval. 

The Junagadh Agricultural 

University  

5 College of  Veterinary Science and 

Animal Husbandry,  Navsari. 

The Navsari Agricultural 

University  

6 College of  Fisheries Science,  

Navsari. 

The Navsari Agricultural 

University  

7 Shri  G.N. Patel Dairy Science and 

Food Technology College,  

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

8 College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry 

Sardarkrushinagar.  

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  

9 Polytechnic in Animal Husbandry, 

Junagadh. 

The Junagadh Agricultural 

University  

10 Polytechnic in Animal Husbandry, 

Navsari. 

The Navsari Agricultural 

University  

11 Polytechnic in Animal Husbandry, 

Sardarkrushinagar. 

The Sardarkrushinagar 

Dantiwada Agricultural 

University  
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5. In the Kamdhenu University Act, 2009 (hereinafter referred to as “the 

Kamdhenu University Act”), in section 2, - 

 

(i) for clause (7), the following clause shall be substituted, namely:- 

“(7) “college” means a College or an Institution established or 

maintained by or affiliated to the University providing courses of 

study or training or providing  for conduct of research or providing 

for extension education in veterinary and animal sciences from any 

dairy science, fisheries and allied sciences, leading to a degree, 

diploma or other academic distinction of the University including a 

College  or an institution established or maintained by or affiliated 

to or recognised by the Agricultural Universities existing on the 

date of the coming into force of this Act;”; 

(ii) in clause (9), the words “Deans of Colleges and” shall be deleted; 

(iii) in clause (20), for the words “other than”, the words “including” 

shall be substituted. 

 

6. In the Kamdhenu University Act, for section 4, the following section 

shall be substituted, namely:- 

 

“4. The headquarters of the University shall be at 

Gandhinagar as notified by notification No. GHK-72-2014-

KPY-2012-VIP- 392008-P-1 dated 26 August, 2014 by the 

State Government.”. 

7. In the Kamdhenu University Act, in section 5, sub-section (6) shall be 

deleted. 

 

 

8. In the Kamdhenu University Act, in section 10, after clause (vi), the 

following clauses shall be added, namely:- 

Amendment 

of section 2 

of Guj. 9 of 

2009. 

Guj. 9 of 

2009. 

Amendment 

of section 5 

of Guj. 9 of 

2009. 

Substituion 

of section 4 

of Guj. 9 of 

2009. 

Headquarters 

of University. 

Amendment 

of section 10 

of Guj. 9 of 

2009. 
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“(vii) University Librarian, 

(viii) such other officer as may be prescribed by the Statutes.”. 

9. In the Kamdhenu University Act, in section 21,- 

 

(i) in sub-section (2), under the heading “Class I- Ex-Officio 

Members”, after clause (ix), the following clauses shall be added, 

namely:- 

“(x) One member nominated by the Vice-Chancellor on rotation 

basis in prescribed manner from amongst the Deans of faculties; 

 

(xi) One director to be nominated by the Vice-Chancellor from 

amongst the Director of Research and Dean PG Studies or the 

Director of Extension Education.”; 

(ii) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, 

namely:- 

 

“(4) The nominated members of the Board shall be entitled to 

receive sitting charge from the University including such daily and 

traveling allowances as may be prescribed.”. 

 

 

10. In the Kamdhenu University Act, in section 23, in sub-section (1), - 

 

(i) in clause (iii), the words “of Academic Committee” shall be 

deleted; 

(ii) clause (v) shall be deleted. 

 

11. In the Kamdhenu University Act, in section 25, in sub-section (1), 

clause (vi) shall be deleted. 

 

12. In the Kamdhenu University Act, in section 27, in sub-section (1), 

clause (vi) shall be deleted. 

 

13. In the Kamdhenu University Act, in section 36, - 

Amendment 

of section 21 

of Guj. 9 of 

2009. 

Amendment 

of section 23 

of Guj. 9 of 

2009. 

Amendment 

of section 25 

of Guj. 9 of 

2009. 

Amendment 

of section 27 

of Guj. 9 of 

2009. 

Amendment 

of section 36 

of Guj. 9 of 

2009. 
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(i)  in sub-section (4), for the word “Chancellor”, the words “State 

Government” shall be substituted; 

(ii)  in sub-section (5), for the word “Chancellor”, the words “State 

Government” shall be substituted. 

 

14. In the Kamdhenu University Act, in section 39,  

(i)  for the words “Foundation Fund”, wherever they occur, the words 

“Foundation Fund, Development Fund and General Fund” shall 

be substituted; 

(ii)  in the marginal note, for the words “Foundation Fund of 

University”, the words “Foundation Fund, Development Fund and 

General Fund of University” shall be substituted 

 

15. In the Kamdhenu University Act, after section 66, the following 

sections and Schedules shall be added, namely:- 

 

“67.  (1) Notwithstanding anything contained in any other Act 

relating to the establishment of a University in the State or in 

the Statutes, Regulations, rules and Orders made there under, 

the colleges, research stations, centers and other units relating to 

Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Science, constituent or 

affiliated to State Agricultural Universities specified in 

Schedule-I appended to this Act shall, from such date as the 

State Government may, by notification in the Official Gazette, 

specify, (hereinafter in this section referred to as ''the specified 

date''), be de-affiliated from the State Agricultural Universities 

to which they may have been affiliated on the day immediately 

preceding such date and shall be transferred to and be 

maintained by the University as its constituent colleges, 

research stations, centers or units, etc. 

 

(2) The control and management of the colleges, research 

stations, centers or other units specified in sub-section (1) shall 

as from the specified date stand transferred to the University 

and all properties and assets and liabilities of the State 

Insertion of 

new sections 

67 to 69 and 

Schedule I to 

the Guj. 9 of 

2009. 
Transfer of 

certain 

colleges and 

institutions to 

the University. 

Amendment 

of section 39 

of Guj. 9 of 

2009. 
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Government in relation thereto shall stand transferred to and 

vest in, or devolve upon, the University: 

 

 Provided that the educational staff and students of the 

State Agricultural Universities shall be allowed to use the 

research centres for necessary experimental work as per the 

norms of ICAR for Animal Husbandry, Fisheries and dairy 

related subjects which have been included in their educational 

curriculum:  

 

 Provided further that after coming into force of the 

Gujarat Universities Laws (Amendment) Act, 2020, the 

common facilities such as hostels, sports ground, transportation, 

guest house administered by the State Agricultural Universities 

on the commencement of the Gujarat Universities Laws 

(Amendment) Act, 2020, shall be allowed to be used by the 

staff and students of the University as also by the official 

visitor, till such facilities are made available by the University 

to its staff and students. 

 

(3) Where before the specified date, the State Agricultural 

Universities / the State Government have made any contract in 

relation to any of the said colleges, research stations, centers or 

other units, such contract shall be deemed to have been made by 

the University, and any reference therein to the State 

Agricultural Universities / the State Government shall be 

construed as a reference to the University. 

 

(4) The unexpended balance in the general fund and the 

foundation fund, corpus fund whether deposited in a bank or 

invested in securities belonging to the State Agricultural 

Universities immediately before the appointed day, shall subject 

to all charges and liabilities affecting the same, vest in the 

University in such proportion and in such manner as the State 

Government may direct. 

 

(5) Research and educational institutions under the control and 

management of the Departments of the State Government shall, 

as from such date as the State Government may by order 

specify, be transferred to the University, and there upon all 

Guj.      of 

2020. 

Guj.      of 

2020.. 
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properties and assets, and liabilities of the State Government in 

relation to such institutions shall transferred to vest in or 

devolve upon, the University. 

 

(6) Notwithstanding anything contained in any other Act, the 

institutions related to veterinary, animal husbandry, dairy and 

fisheries, which were under the control and management of the 

State Agricultural Universities / the State Government 

immediately before the date specified under sub-section (1), or 

as the case may be, in sub-section (5), shall not, save with the 

previous sanction of the State Government, be discontinued by 

the University nor shall the educational, research or extension 

education activities conducted in or by the said college or 

institutions immediately before the said date be stopped or 

reduced in scope or extent or transferred without the prior 

permission of the Board of the University. 

 

(7) Notwithstanding anything contained in any other Act 

relating to the establishment of any University in the State, no 

such University shall as from the specified date be competent to 

award any degrees, diplomas certificates or other academic 

distinctions in veterinary and animal husbandry, dairy, poultry, 

fishery, thereof by whatever name called. 

 

68. (1) Notwithstanding anything contained in section 67, 

on and from the commencement of the Gujarat Universities 

Laws (Amendment) Act, 2020, the existing officers, teachers, 

administrative staff and other technical staff, having 

qualification in Veterinary and Animal Science, Dairy, Fisheries 

and allied sciences, serving in the State Agricultural 

Universities or colleges or institutions or research units shall get 

transferred to the University. Other non-technical staff 

connected therewith, as the State Government may, from time 

to time, having regard to the necessity therefore, direct shall be 

taken over and employed by the University, and every person 

taken over and employed shall be subject to the provisions of 

this Act and the Statutes and Regulations made there under: 

 

 Provided that during the period of such employment all 

matters relating to the pay, leave, retirement, allowances, 

pension, provident fund and other conditions of services of the 

members of such staff shall be regulated by Gujarat Civil 

University to 

absorb staff of 

existing 

colleges, 

institutions 

and State 

Agricultural 

Universities 

transferred to 

it. 

Guj.       of 

2020. 
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Service Rules, 2002 or such other rules as may, from time to 

time, be made by the State Government: 

  

 Provided further that any such member shall have a right 

of appeal to the State Government against any order of 

reduction in rank, dismissal or removal from service or any 

other punishment and the decision of the State Government in 

such appeal shall be final and shall not be called in question in 

any civil court: 

 

(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), all the 

officers and employees taken over and employed by the 

University under sub-section (1) shall be entitled for counting of 

their past services, and the period of their service under the 

State Agricultural Universities or Gujarat Agricultural 

University or the State Government shall be counted for their 

increments, pension and other matters relating to their service. 

 

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), 

every officer or employee of the State Agricultural Universities 

taken over by the University shall, within period of two months, 

from the date he is so taken over ( or such further time, if any, 

as the State Government may decide), give notice in writing to 

the State Agricultural Universities,- 

 

(a) That he should be permitted to retire and thereupon he shall 

be permitted to retire from the service of State Agricultural 

Universities and shall be entitled to such terminal benefits 

such as compensation, pension or gratuity, or the like, as 

may be prescribed by the State Agricultural Universities; 

(b) That he should be permanently absorbed in the service of 

the University and there upon the University shall absorb 

him permanently in its service and any service rendered by 

him under the State Agricultural Universities or Gujarat 

Agricultural University or the State Government shall be 

deemed to be service under the University, and he shall be 

entitled to receive from the University, such terms and 

conditions of service in respect of remuneration, leave and 

pension, and such rights as in respects of disciplinary 

matters or rights as similar thereto as changed circumstances 

may permit as are not less favorable than those to which he 

was entitled to immediately before he was taken over by the 

University. 

 

(4) If any officer or employee of the State Agricultural 

Universities fails to give notice under sub-section (3) within the 
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time referred to therein, he shall be deemed to have opted to be 

permanently absorbed in the service of the University under 

clause (b) of sub-section (3). 

 

69. Notwithstanding anything contained in this Act or the 

statutes or the regulations made there under, any student of a 

college situated within the University jurisdiction who, 

immediately before appointed day was studying or was eligible 

for any examination of the State Agricultural Universities, shall 

be permitted to complete his course in preparation thereof, and 

the University shall provide for such period and in such manner 

as may be prescribed by the Statutes for the instruction, 

teaching, training and examination of such students in 

accordance with course of studies of the State Agricultural 

Universities and for the conferment of the corresponding 

degree, diploma or other academic distinction of the University 

upon the qualified student of the result of such examination. 

 

 

SCHEDULE-I 

(See Section 67) 

PART –I 

 

Sr.No. Colleges  University 

1.  Sheth Manshukhlal Chaganlal College 

of Dairy Science, Anand 

Anand Agricultural 

University 

2.  College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry, Anand 

Anand Agricultural 

University 

3.  College of Veterinary Science and 

Animal  Husbandry, Junagadh 

Junagadh Agricultural 

University 

4.  College of Fisheries Science, Veraval Junagadh Agricultural 

University 

5.  College of Veterinary Science and 

Animal  Husbandry Navsari 

Navsari Agricultural 

University 

6.  College of Fisheries Science, Navsari Navsari Agricultural 

University 

7.  Shri G. N. Patel Dairy Science and Food 

Technology College, S.K. Nagar 

Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

8.  College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry, Sardarkrushinagar 

Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

9.  College of Dairy Science, Amreli Kamdhenu University 

10.  Post-Graduate Institute of Veterinary 

education and Research, Rajpur  

(Nava), Himmatnagar 

Kamdhenu University 

Special 

provisions for 

students. 
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11.  Post Graduate Institute of Fisheries  

education and Research, Rajpur  

(Nava), Himmatnagar 

Kamdhenu University 

12.  Post-Graduate Institute of Dairy  

education and Research, Shedubhar 

Ta.Dist.Amreli 

Kamdhenu University 

 

PART-II 

RESEARCH STATIONS 

Sr.No. Colleges  University 

1.  Livestock Research station, Anand. Anand Agricultural 

University 

2.  Livestock Research station, 

Sardarkrushinagar 

Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

3.  Livestock Research station, Navsari. Navsari Agricultural 

University 

4.  Cattle Breeding Farm, Junagadh with 

Johnpur Farm. 

Junagadh Agricultural 

University 

5.  All instructional and animal fodder farms 

attached to Veterinary Colleges. 

State Agricultural 

Universities  

6.  Reproductive  Biology Reserach Unit 

(RBRU), Anand. 

Anand Agricultural 

University 

7.  Holstein Friesian Farm, Anand Anand Agricultural 

University 

8.  Animal Nutrition Research Station, 

Anand. 

Anand Agricultural 

University 

9.  Poultry Complex with Poultry Training 

Centre, Anand 

Anand Agricultural 

University 

10.  Fisheries Research Station, Okha.  Junagadh Agricultural 

University 

11.  Fisheries Research Station, Sikka. Junagadh Agricultural 

University 

12.  Fisheries Research Station, Mundra. Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

13.  Bull Mother Farm, Amreli Junagadh Agricultural 

University 

14.  Fisheries Research & Training Center, 

Mahuva (Dist.:Bhavnagar) 

Junagadh Agricultural 

University 

15.  Inland Fisheries Research Station, 

Junagadh 

Junagadh Agricultural 

University 

16.  Dairy Vigyan Kendra, Vejalpur Anand Agricultural 

University 

17.  ORF Lab. Facility (Animal Anand Agricultural 

http://www.aau.in/college-menu/727
http://www.aau.in/college-menu/727
http://www.jau.in/index.php/resources/research-stations-top/north-saurashtra/bull-mother-farm-amreli
http://www.jau.in/index.php/resources/2-init-content/research/105-inland-fisheries-research-station
http://www.jau.in/index.php/resources/2-init-content/research/105-inland-fisheries-research-station
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Biotechnology Unit), Anand. University 

18.  Kapila Gau Shanshodhan Kendra, 

Minawada 

Anand Agricultural 

University 

19.  Pashu Sanshodhan Kendra, 

Ramnamuvada 

Anand Agricultural 

University 

20.  Pashu Vigyan Kendra, Limkheda Anand Agricultural 

University 

21.  Polyclinic at Waghai, (Dangs) Navsari Agricultural 

University 

22.  Fisheries ITI, Jafrabad  (Dist: Amreli)  Junagadh Agricultural 

University 

23.  Fisheries ITI, Okha,  (Dist: Devbhumi 

Dwarka) 

Junagadh Agricultural 

University 

24.  Center of Excellence in Aquaculture, 

Ukai 

Kamdhenu University 

 

PART-III 

LIVESTOCK INSPECTOR TRAINING CENTERS (POLYTECHNIC IN 

ANIMAL HUSBANDRY) : 

Sr.No. Polytechnic University 

1.  Polytechnic in Animal Husbandry, 

Junagadh 

Junagadh Agricultural 

University 

2.  Polytechnic in Animal Husbandry, 

Navsari 

Navsari Agricultural 

University 

3.  Polytechnic in Animal Husbandry, 

Sardarkrushinagar. 

Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

4.  Polytechnic in Animal Husbandry, 

Rajpur (Nava), Himmatnagar 

Kamdhenu University 

 

PART-IV 

 

DAIRY, CLINICAL COMPLEX 

 

Sr.No. Particular University 

1.  Vidya Dairy, Anand Anand Agricultural 

University 

2.  Clinical Complex, Deesa Sardarkrushinagar, 

Dantiwada Agricultural 

University 

 

PART-V 

 

 Research schemes, Projects of Government of Gujarat or ICAR or other 

agencies, Training Centers, Clinical Complex, Mobile Clinics with State 

http://www.aau.in/college-menu/4926
http://www.aau.in/college-menu/4926
http://www.aau.in/college-menu/4927
http://www.aau.in/college-menu/4927
http://www.aau.in/college-menu/10006
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Agricultural Universities, prior to the commencement of the Gujarat 

Universities (Amendment) Act, 2020 with all movable and immovable assets 

belonging to the veterinary, animal husbandry, dairy, fisheries and allied 

sciences including the land, farms, machineries, equipments, vehicles and  

official and residential buildings.”. 
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 

At present, four Agricultural Universities are in existence under the 

Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. The Government of Gujarat has 

also established Kamdhenu University in the year of 2009 under the provisions 

of the Kamdhenu University Act, 2009 for the strengthening of Education, 

Research and Extension Education in the field of veterinary, dairy and 

fisheries. However, at present, no colleges of veterinary science and fisheries 

are covered under the Kamdhenu University and therefore it becomes difficult 

for accreditation process by the Indian Council of Agriculture Research 

(ICAR) as well as the concerned of the Veterinary Council of India. To 

strengthen the animal husbandry and allied section in Gujarat State, there is a 

need to bring all the colleges related to animal husbandry and allied section 

under one umbrella i.e. Kamdhenu University. In these circumstances, certain 

colleges, polytechnics, Research Centres, etc. which are at present under the 

roof of the State Agricultural Universities are required to be transferred to the 

Kamdhenu University. Accordingly, the Gujarat Agricultural Universities Act, 

2004 and the Kamdhenu University Act, 2009 are required to be amended. 

Certain consequential amendments are also required to be made in both the 

said Acts. 

  

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

 

RANCHHODBHAI  FALDU, 

 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

 This Bill provides for delegation of legislative power in the following 

respect:-- 

      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. 

 



19 

 

 

 Clause 9.— Sub-clause (4) of section 21 of the Kamdhenu 

University Act, 2009 proposed to be substituted by para (ii) of this clause 

empowers the State Government to prescribe by rules, sitting charge from the 

University including daily and traveling allowances for which the nominated 

members of the Board shall be entitled. 

 

Clause 15.— Sub-section (1) of new section 67 proposed to be 

inserted in the Kamdhenu University Act, 2009, by this clause empowers the 

State Government to specify, by notification in the Official Gazette, the date 

from which the colleges, research stations, centers and other units, relating to 

Animal Husbandry, Fisheries and Dairy Science, constituent or affiliated to 

State Agricultural Universities or Government specified in Schedule-I shall be 

de-affiliated from the State Agricultural Universities to which they may have 

been affiliated on the day immediately preceding such date and shall be 

transferred to and be maintained by the University as its constituent colleges, 

research stations, centers or units, etc. 

 

The delegation of legislative power, as aforesaid, is necessary and is of 

a normal character. 

 

 

 

Dated the 19
th
 September, 2020.                       RANCHHODBHAI  FALDU. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT AGRICULTURAL UNIVERSITIES 

ACT, 2004. 

(Guj. 5 of 2004) 

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-  

(l)     XXX   XXX   XXX 

(2) "agriculture" means the basic and applied sciences relating to soil and 

water management, crop production (including production of all garden crops 

and control of plants, pests and diseases), horticulture, animal husbandry 

including veterinary and dairy science, fisheries, forestry including farm 

forestry, land use and management and economics, co-operation, processing 

and marketing relating to agriculture;  

(3) to (22)   XXX   XXX   XXX 

66. (1) With effect on and from such date as the State Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint (hereinafter referred to in this 

section as "the appointed day"), the Gujarat Agricultural University Act, 1969 

shall stand repealed and the following consequences shall ensue, that is to say-  

(a) and (b)   XXX   XXX   XXX 

(c) the constituent college specified in column 1 of Schedule II shall cease to 

be the constituent college of the dissolved University and shall become 

constituent college of the University mentioned against it in column 2 of the 

said Schedule;  

(d) to (g)   XXX   XXX   XXX 

(2)    XXX   XXX   XXX 

Definitions.  

  

Repeal of 

Gujarat 

Agricultural 

University 

Act, 1969. 

  

Guj. 13 

of 1969.  
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SCHEDULE II 

(See clause (c) sub-section (1) of section 66)   

 

COLLEGE UNIVERSITY 

Bansilal Amrutlal College of 

Agriculture, Anand.  

The Anand Agricultural University.  

College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry, Anand.  

The Anand Agricultural University.  

Sheth Manshukhlal Chhaganlal 

College of Dairy Science, Anand.  

The Anand Agricultural University.  

College of Agriculture, Junagadh. 

  

The Junagadh Agricultural University.  

College of Agricultural Engineering 

and Technology, Junagadh.  

The Junagadh Agricultural University.  

College of Fisheries Science, Veraval. 

 

The Junagadh Agricultural University.  

Shri Navinchandra Mafatlal College 

of Agriculture, Navsari.  

The Navsari Agricultural University.  

Aspee college of Horticulture and 

Forestry, Navsari.  

The Navsari Agricultural University.  

Chimanbhai Patel College of 

Agriculture.  

Sardar Krushinagar Dantiwada 

Agricultural University.  

College of Veterinary Science and 

Animal Husbandry.  

Sardar Krushinagar Dantiwada 

Agricultural University.  

Aspee College of Home Science.  Sardar Krushinagar Dantiwada 

Agricultural University.  

 

EXTRACT FROM THE GUJARAT KAMDHENU UNIVERSITY ACT, 

2009. 

(Guj. 9 of 2009) 

2. In this Act, unless the context otherwise requires,-  

(1) to (6)   XXX   XXX   XXX 

(7) "College" means a College or an institution established or maintained by or 

affiliated to the University providing courses of study or training or providing 

Definitions. 
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for conduct of research or providing for extension education in veterinary and 

animal sciences, leading to a degree, diploma or other academic distinction of 

the University but does not include a College or an Institution established or 

maintained by or affiliated to or recognised by the Agricultural Universities 

existing on the date of the coming into force of this Act;  

(8)   XXX   XXX   XXX 

(9) "Deans" mean the Deans of colleges and Deans of faculties;  

(10) to (19)    XXX   XXX   XXX 

(20) "Recognised Institution" means an Institution of higher learning, research 

or specialised studies, other than a college, and recognised as such by the 

University other than the recognised Institution of the Agricultural Universities 

existing on the date of the coming into force of this Act;  

(21) to (33)   XXX   XXX   XXX 

4. The headquarters of the University shall be at such place as the State 

Government may, by notification in the Official Gazette, specify.  

 

5. (1) to (5)   XXX   XXX   XXX 

(6) Notwithstanding anything contained in this Act, all the colleges, 

institutions, research stations, centres or other, units under the control and 

management of the Agricultural Universities and the colleges, institutions, 

research stations, centres or other units affiliated to or recognised by the 

Agricultural Universities shall continue to enjoy the privileges of the 

respective Agricultural Universities. The Agricultural Universities shall be at 

liberty to continue and expand their activities in the aforesaid colleges, 

institutions, research stations, centres and other units so far as they relate to the 

Headquarters 

of University.  

 

Jurisdiction.  
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veterinary and allied sciences within their campus, existing on the date of 

coming into force of this Act.  

21. (1)  to (3)   XXX   XXX   XXX 

(4) The nominated members of the Board shall not be entitled to receive any 

remuneration from the University except such daily and traveling allowances 

as may be prescribed.  

(5) to (8)   XXX   XXX   XXX 

23. (1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:  

(i) and (ii)   XXX   XXX   XXX 

(iii) The President, Gujarat Veterinary Council or its representative of 

Academic Committee of Council;  

(iv)    XXX   XXX   XXX 

(v) The Deans of Colleges;  

(vi) to (ix)   XXX   XXX   XXX 

(2) to (4)   XXX   XXX   XXX 

 

 

25. (1) There shall be a Veterinary and Animal Sciences Research Council 

consisting of the following members, namely:  

(i) to (v)   XXX   XXX   XXX 

(vi) the Deans of the Colleges, ex-officio;  

(vii) to (x)   XXX   XXX   XXX 

(2) and (3)    XXX   XXX   XXX 

Board of 

Management. 
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27. (1) There shall be a Veterinary and Animal Sciences Extension Education 

Council consisting of the following members, namely:  

(i) to (v)   XXX   XXX   XXX 

(vi) the Deans of Colleges;  

(vii) to (x)   XXX   XXX   XXX 

(2) and (3)    XXX   XXX   XXX 

36. (1) to (3)    XXX   XXX   XXX 

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who 

may give or withhold his assent thereto or refer it back to the Board for 

consideration.  

(5) No Statute passed by the Board shall be valid until it is assented to by the 

Chancellor.  

39. (1) The University shall establish a fund to be called the Foundation fund 

of University from contributions and grants made by the Government for being 

credited to that fund and such other sums from the University which may be 

credited to the said Fund in accordance with the Statutes.  

(2) The money Foundation Fund shall be invested in the Securities authorised 

by the Trusts Act, 1882 or the Bombay Public Trusts Act, 1950.   

(3) The funds and all moneys of the University shall be managed in such 

manner as may be prescribed.  
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

 

 

GUJARAT BILL NO.   26     OF 2020. 

 

 

A     B I L L 

 

 

 

further to amend the Gujarat Agricultural 

Universities Act. 2004 and the Kamdhenu 

University Act, 2009. 

 

  

  

 

 

 

 [ SHRI   RANCHHODBHAI FALDU,       

                MINISTER FOR AGRICULTURE] 

 

 

 

 

 

( As published in the Gujarat Government 

Gazette of 19
th

 September, 2020) 

 

 

 

 

 

 

D.M.PATEL, 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 




