
 
 

       
    GUJARAT BILL NO. 22 OF 2019. 

 

THE GUJARAT AGRICULTURAL UNIVERSITIES 

(AMENDMENT) BILL, 2019. 

 

A BILL 

 
further to amend the Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. 

 
સન ર૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક : ૨૨ . 
 

ગજુરાત કૃવિ યવુનિવસિટીઓ (સધુારા) વિધેયક, ર૦૧૯. 
 

ગજુરાત કૃવિ યવુનિવસિટીઓ અવધવનયમ, ૨૦૦૪ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 
 

આથી, ભારતના ગણરાજયના સિત્તેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અસિસનયમ કરવામાાં 
આવે છે :- 

 
૧. (૧) આ અસિસનયમ ગજુરાત કૃસર્ યસુનવસિિટીઓ (સિુારા) અસિસનયમ, ર૦૧૯ કહવેાશે.  

(૨) તે, રાજ્ય િરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી, નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં આવશે.  
 
 
૨. ગજુરાત કૃસર્ યસુનવસિિટીઓ અસિસનયમ, ૨૦૦૪ (જેનો આમાાં હવે પછી, “મખુ્ય 
અસિસનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે) માાં, કલમ ૪માાં, પેટા-કલમ (૪)ન ેબદલ,ે નીચેની 
પેટા-કલમ મકૂવી:-   

“(૪) કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોમાાં સશક્ષણ આપતી અથવા કૃસર્માાં િાંશોિન કરતી અને 
માગષદશષન આપતી અથવા સવસ્ તરણ સશક્ષણ કાયષક્રમો કરતી અન ેમાગષદશષન આપતી 
હોય તેવી કાયદાથી સ્ થપાયેલી કોઇપણ શૈક્ષણણક િાંસ્ થા/કોલેજ/યસુનવસિિટી,- 

ટ ુંકી સુંજ્ઞા અને 
આરુંભ. 

સન ૨૦૦૪ના 
ગજુરાતના  
૫-મા  
અવધવનયમની 
કલમ ૪નો  
સધુારો.   

સન ૨૦૦૪ નો 
ગજુરાતનો  
૫-મો. 
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(૧) કૃસર્, ખેડતૂ કલ્યાણ અને િહકાર સવભાગમાાં રાજય િરકારની માંજૂરી વગર શરૂ 
કરવી જોઇશે નહહ; અને 

(૨) કાયદાથી સ્ થપાયેલ બીજી કોઇ યસુનવસિિટીના સવશેર્ાસિકારો પૈકી કોઇપણ િાથ ે
કોઇ રીતે જોડાવુાં જોઇશે નહહ અથવા તેમાાં પ્રવેશ મેળવવો જોઇશે નહહ.". 
 

૩. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૧૦-માાં,-  

(૧) પેટા-કલમ (૧)માાં, ખાંડ (ખ)ને બદલે, નીચેનો ખાંડ મકૂવો:-  

"(ખ) કૃસર્ અથષશાસ્ત્ર િહહતના કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોના સવર્યોમાાં પરૂત ુાં જ્ઞાન 
િરાવતી અને સનમણકૂની તારીખે પાાંિઠ વર્ષથી વધ ુઉંમરની ન હોય તેવી વ્યક્તત, 
પેટા-કલમ (૭)ની જોગવાઇને અિીન રહીન,ે કુલપસત તરીકે નીમાવાને પાત્ર 
ગણાશે.";  
 

(૨) પેટા-કલમ (૨)માાં, ખાંડ (ક)ને બદલે, નીચેનો ખાંડ મકૂવો:- 

"(ક) પેટા-કલમ (૧)ના હતેઓુ માટે, રાજ્ય િરકાર, નીચેના િભ્યોની બનેલી િસમસત 
નીમશે:- 

(૧) રાજ્ય િરકારે નામસનયતુત કરવાના કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોના 
ક્ષેત્રમાાંથી ત્રણ િભ્યો;  

(૨) ભારતીય કૃસર્ િાંશોિન પહરર્દે નામસનયતુત કરવાનો એક િભ્ય.";  
 

(૩) પેટા-કલમ (૫)માાં, “અને તેની િાંમસત સિવાય તેના હોદ્દાની મદુત દરમ્યાન તેને 
ગેરલાભ થાય તે રીતે તમેાાં ફેરફાર કરી શકાશે નહહ” એ શબ્દો કમી કરવા.  
 
 
 
 

૪. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૧૧માાં, પેટા-કલમ (૯)માાં,- 

સન ૨૦૦૪ના 
ગજુરાતના  
૫-મા  
અવધવનયમની 
કલમ ૧૦નો  
સધુારો.   

સન ૨૦૦૪ના 
ગજુરાતના ૫-મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૧૧નો 
સધુારો. 
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(૧) ખાંડ (ગ)માાં, બે જગ્યાએ આવતા “કુલાસિપસતને તેના સનણષય માટે” એ શબ્દોને 
બદલે, “રાજ્ય િરકારને તેના સનણષય માટે” એ શબ્દો મકૂવા; 

(૨) (૧) ખાંડ (ઘ)માાં, “કુલાસિપસતને” એ શબ્દને બદલે, “રાજ્ય િરકારને” એ 
શબ્દો મકૂવા; 

 (૨) ખાંડ (ઘ)ના પરાંતકુમાાં, “કુલાસિપસત” એ શબ્દને બદલે, “રાજ્ય િરકાર” 
એ શબ્દો મકૂવા; 

(૩) ખાંડ (ચ)માાં, “કુલાસિપસતના” એ શબ્દને બદલે, “રાજ્ય િરકારના” એ શબ્દો 
મકૂવા. 

 ૫. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૧૮માાં, પેટા-કલમ (૧)માાં,- 

(૧) “વગષ-૧-હોદ્દાની રૂએ િભ્યો.” એ શીર્ષક હઠેળ, ખાંડ (૮)ને બદલે, નીચેનો ખાંડ 
મકૂવો:- 

“(૮) સનયામક, ATMA (કૃસર્ ટેકનોલોજી વ્યવસ્થાપન એજન્િી) અને 
િસમસત, ગજુરાત રાજ્ય.”; 

(૨) “વગષ-૨-િામાન્ય િભ્યો” એ શીર્ષક હઠેળ, ખાંડ (ક)માાં, પેટા-ખાંડ (૨)ને બદલ,ે 
નીચેનો પેટા-ખાંડ મકૂવો:- 

“(૨) કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોની પવૂષભસૂમકા િરાવતા બે િભ્યો.”. 

૬. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૨૯માાં,-  

(૧) પેટા-કલમ (૪)ને બદલ,ે નીચનેી પેટા-કલમ મકૂવી:-  

“(૪) બોડે પિાર કરેલ દરેક સ્ટેચ્યટુ, તેની માંજૂરી માટે રાજ્ય િરકારને રજૂ કરવો 
જોઇશે અને રાજ્ય િરકાર, તેને માંજૂરી આપી શકશે અથવા અટકાવી શકશે 
અથવા તેને સવચારણા માટે બોડષને પાછો મોકલી શકશે અથવા તેનો અસ્વીકાર 
કરી શકશે.”; 

 

સન 
૨૦૦૪ના 
ગજુરાતના 
૫-મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૧૮નો 
સધુારો. 

સન 
૨૦૦૪ના 
ગજુરાતના 
૫-મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨૯નો 
સધુારો. 
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(૨) પેટા-ખાંડ (૫)માાં, “કુલાસિપસત” એ શબ્દને બદલે, “રાજ્ય િરકાર” એ શબ્દો 
મકૂવા.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ઉદે્દશો અને કારણો 
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હાલમાાં, ગજુરાત કૃસર્ યસુનવસિિટીઓ અસિસનયમ, ૨૦૦૪થી રાજ્યમાાં ચાર કૃસર્ 
યસુનવસિિટીઓ સ્થાપવામાાં આવી છે. રાજ્યમાાં કૃસર્ સશક્ષણ અને િાંશોિનને વધ ુિારુ બનાવવા 
માટે, રાજ્ય િરકાર તેમજ કૃસર્ યસુનવસિિટીઓની પ્રવસૃત્તઓ વિારવી જરૂરી જણાયુાં છે.   

રાજ્ય િરકારને, યસુનવસિિટીની પ્રાદેસશક હકમૂત, કુલપસતની સનમણકૂ માટેના નામની 
ભલામણ કરવા માટે અને તે જ રીતે કુલપસતની સનમણકૂ માટેની બોલીઓ અને શરતો 
સિુારવા માટે પણ િસમસતની સનમણકૂને લગતી જોગવાઇઓ સિુારવી જરૂરી જણાય છે. 
િાંચાલક માંડળની રચનાને લગતી જોગવાઇમાાં સિુારો કરવા માટે, કુલપસતની િત્તામાાં પણ 
સિુારો કરવો જરૂરી છે. બીજા કેટલાક પાહરણાસમક સિુારા પણ સણૂચત કરવામાાં આવ્યા છે.  

આ સવિેયકથી, ઉપયુષતત ઉદે્દશો સિદ્ધ કરવા માટે િન ૨૦૦૪નો િદરહુ અસિસનયમ 
સિુારવા િાયુું છે. 
 
                  રણછોડભાઇ ફળદુ, 
 
 

ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 

આ સવિેયક, નીચેની બાબતના િાંબાંિમાાં િારાકીય િત્તાની િોંપણી માટે જોગવાઇ 
કરે છે:- 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય િરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, અસિસનયમ જે તારીખે અમલમાાં આવશે તે તારીખ નક્કી કરવાની િત્તા મળે 
છે. 

ઉપયુષતત િારાકીય િત્તાની િોંપણી આવશ્યક અને િામાન્ય પ્રકારની છે. 

   
તારીખ: ૨૨મી જુલાઇ, ૨૦૧૯.         રણછોડભાઇ ફળદુ.  
 

પરુિણી 
ગજુરાત કૃવિ યવુનિવસિટીઓ અવધવનયમ, ૨૦૦૪ (સન ૨૦૦૪ના ગજુરાતના ૫-મા) 

માુંથી ઉતારા. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
૪. (૧) થી (૩)  xxx   xxx   xxx 

(૪) કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોમાાં સશક્ષણ આપતી અથવા કૃસર્માાં િાંશોિનનુાં કાયષ 
કરતી અને માગષદશષન આપતી અથવા સવસ્તરણ સશક્ષણ કાયષક્રમો કરતી અને માગષદશષન 
આપતી અને યસુનવસિિટી સવસ્તારની અંદર આવેલી કોઇપણ શૈક્ષણણક િાંસ્થા, યસુનવસિિટીની 
િાંમસત અને રાજ્ય િરકારની માંજૂરી હોય તે સિવાય, કાયદાથી સ્થપાયેલ કોઇ બીજી 
યસુનવસિિટીના સવશેર્ાસિકારો પૈકી કોઇપણ િાથે જોડાઇ શકશે નહહ અથવા તેમાાં પ્રવેશ મેળવી 
શકશે નહહ. 

 
૧૦. (૧) (ક) xxx   xxx   xxx  

(ખ) કૃસર્ અને િાંલગ્ન શાસ્ત્રોમાાં પરૂત ુાં જ્ઞાન િરાવતી અને સનમણકૂની તારીખે પાાંિઠ વર્ષથી 
વધ ુઉંમરની ન હોય તેવી વ્યક્તત, પેટા-કલમ (૭)ની જોગવાઇઓને અિીન રહીને કુલપસત 
તરીકે નીમાવાને પાત્ર ગણાશે.  

 

(૨) (ક) પેટા-કલમ (૧)ના હતેઓુ માટે, કુલાસિપસત, નીચેના િભ્યોની  બનેલી િસમસત 
નીમશે:- 

(૧) (યસુનવસિિટી અથવા કોઇપણ કોલેજ િાથે િાંબાંિ િરાવતી વ્યક્તત ન હોય 
તેવા)  બે િભ્યો, જેમાાં એક વ્યવસ્થાપક બોડષ અને એકેડેસમક કાઉક્ન્િલે િાંયતુત રીતે 
સ્ટેચ્યટુથી ઠરાવેલી રીતે નામસનયતુત કરેલી વ્યક્તત રહશેે અને બીજી વ્યક્તત, ગજુરાત 
રાજ્યમાાં સ્થપાયેલ તમામ કૃસર્ યસુનવસિિટીઓના કુલપસતએ, સ્ટેચ્યટુથી ઠરાવેલી રીતે 
નામસનયતુત કરેલી વ્યક્તત રહશેે;  

(૨) કુલાસિપસતએ નામસનયતુત કરવાના એક િભ્ય;  

(૩) ભારતીય કૃસર્ િાંશોિન પહરર્દે નામસનયતુત નીમવાના એક િભ્ય;  

(ખ)   xxx   xxx   xxx  
(૩) અને (૪) xxx   xxx   xxx  
 

પ્રાદેવશક 
હક મત. 

કુલપવત. 
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(૫) કુલપસતનુાં મહનેતાણુાં અને િેવાની બીજી બોલીઓ અને શરતો, ઠરાવવામાાં 
આવે તેવા રહશેે અને તેની િાંમસત સિવાય તેના હોદ્દાની મદુત દરમ્યાન તેને ગેરલાભ 
થાય તે રીતે ફેરફાર કરી શકાશે નહહ. 
 
(૬) થી (૮)  xxx   xxx   xxx   

 

૧૧. (૧) થી (૮) xxx   xxx   xxx   

(૯) (ક) અને (ખ) xxx   xxx   xxx  

(ગ) અસિકારી માંડળ, કુલપસતએ જણાવેલી રીત િાથે અિાંગત હોય તે રીતે હુકમ 
અથવા ઠરાવ સિુારે અથવા તેમાાં ફેરફાર કરે, ત્યારે કુલપસત તે બાબત, કુલાસિપસતને 
તેના સનણષય માટે લખી મોકલશે. 

(ઘ) કુલાસિપસત, આવુાં લખાણ કરવામાાં આવ્યે, હુકમ અથવા ઠરાવ સિુારી શકશે 
અથવા તેમાાં ફેરફાર કરી શકશે અથવા તે હુકમ અથવા ઠરાવ ફેરફાર િાથે અથવા 
ફેરફાર સવના કાયમ માટે અથવા પોતે  સનહદિષ્ટ કરે તેટલી મદુત સિુી અમલમાાં ચાલ ુ
રાખી શકશે: 

પરાંત ુ િાંબાંસિત અસિકારી માંડળને તેણે કરવા િારેલ હુકમ િાથે કારણ 
દશાષવવાની વાજબી તક આપ્યા સવના, કુલાસિપસત તે હુકમ અથવા ઠરાવ સિુારી 
શકશે નહહ અથવા તેમાાં ફેરફાર કરી શકશે નહહ અથવા તે ચાલ ુરાખી શકશે નહહ.    

(ચ) હુકમ, ઠરાવ અથવા યથાપ્રિાંગ, કાયષ કરવાનુાં, હુકમ અથવા ઠરાવની 
નકલ મોકલ્યાના અથવા ખાંડ (ક) હઠેળ લખાણ કયાષના કુલપસતના પત્રમાાંની 
તારીખથી ખાંડ (ઘ) હઠેળ કુલાસિપસતના હુકમની તારીખ સિુી સ્થણગત રહશેે.  

 

(૧૦)  xxx   xxx   xxx 

 

૧૮. (૧) િાંચાલક માંડળ નીચેના િભ્યોનુાં બનશે,- 
 

સુંચાલક 
મુંડળની 
રચના. 

કુલપવતની 
સત્તા. 
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િર્ગ-૧-હોદ્દાની રૂએ સભ્યો 

(૧) થી (૭)   xxx   xxx   xxx  

(૮) સવદ્યાશાખાના ડીનમાાંથી ઠરાવવામાાં આવ ે તેવી રીતે વારાફરતી 
કુલપસતએ નામસનયતુત કરેલ એક િભ્ય; 

(૯)   xxx   xxx   xxx  

િર્ગ ૨-સામાન્ય સભ્યો 

નીચે પ્રમાણે નામસનયતુત કરવાની અસિકારી ન હોય તેવી િાત વ્યક્તતઓ:- 
(ક) રાજ્ય િરકારે નામસનયતુત કરવાની - 
(૧)   xxx   xxx   xxx 

(૨) કૃસર્, િાંશોિન અથવા સશક્ષણની પવૂષભસૂમકા િરાવતા બે કૃસર્ 
વૈજ્ઞાસનકો,  

(૩) થી (૫)   xxx   xxx   xxx   
 

(ખ)   xxx   xxx   xxx 
(૨) થી (૪)  xxx   xxx   xxx 

 
૨૯. (૧) થી (૩) xxx   xxx   xxx 

(૪) બોડે પિાર કરેલ દરેક સ્ટેચ્યટુ કુલાસિપસતને મોકલવામાાં આવશે, જેઓ તેન ે
તેમની અનમુસત આપી શકશે અથવા તેને અટકાવી શકશે અથવા સવચારણા માટે 
બોડષને પાછો મોકલી શકશે.  

 
(૫)    xxx   xxx   xxx 

ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 

 

                                               

સ્ટેચ્યટુો 
ઘડિા, 
સધુારિા, 
રદ કરિા 
અને તેનો 
અમલ 
કરિા 
બાબત. 
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[સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક :  ૨૨ .]  

 

                                                   

ગજુરાત કૃવિ યવુનિવસિટીઓ અવધવનયમ, ૨૦૦૪ િધ ુ

સધુારિા બાબત વિધેયક. 

 

 

[શ્રી રણછોડભાઇ ફળદુ, 

                                                            કૃવિ મુંત્રીશ્રી] 

 

 

 

(સન ૨૦૧૯ના જુલાઇ મહહનાની ૨૨ મી તારીખે ગજુરાત 

સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાગ મજુબ) 

 

 

 

ડી. એમ. પટેલ, 

સચચિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE GUJARAT AGRICULTURAL UNIVERSITIES  

(AMENDMENT) BILL, 2019. 

 

GUJARAT BILL NO.  22  OF 2019. 

 

A    B I L L 

 

further to amend the Gujarat Agricultural Universities Act, 2004. 

 

It is hereby enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as 

follows:- 

 

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

(Amendment) Act, 2019. 

 

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

referred to as “the principal Act”), in section 4, for sub-section (4), the 

following sub-section shall be substituted, namely:-  

 “(4) No educational institute/ college / University established by law 

imparting education in agriculture and allied sciences or conducting and 

guiding research in agriculture or conducting and guiding programmes of 

extension education shall be started or shall be associated in any way with, 

or seek admission to any of the privileges of, any other University established 

by law without the sanction of the State Government in the Agriculture, 

Farmers Welfare and Co-operation Department.”. 

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

(1) in sub-section (1), for clause (b), the following clause shall be 

substituted, namely:- 

 “(b)   a person, who possesses adequate knowledge in the subjects of 

agriculture and allied sciences including agriculture economics and 

has not attained the age of sixty-five years on the date of appointment 

shall, subject to the provision of  sub-section (7), be eligible for being 

appointed as a Vice-Chancellor.”; 

(2) in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be 

substituted, namely:- 

 “(a) For the purposes of sub-section (1), the State Government shall 

 appoint a Committee which shall consist of the following members, 

 namely:-  

  (i) three members from the field of Agriculture and allied  

  sciences, to be nominated by the State Government; 

  (ii) one member, to be nominated by the Indian council of  

 Agricultural Research.”; 

Guj. 5 of 

2004. 

Amendment 

of section 10 

of Guj. 5 of 

2004. 

Amendment 

of section 4 

of Guj. 5 of 

2004. 

. 
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(3) in sub-section (5), the words “and shall not be varied to his 

disadvantage during his tenure of office without his consent” shall be deleted.   

  

4.  In the principal Act, in section 11, in sub-section (9),- 

(1) in clause (c), for the words “the Chancellor for his decision”, the 

words “the State Government for its decision” shall be substituted; 

(2) (i) in clause (d), for the word “Chancellor”, the words “State 

Government” shall be substituted;  

 (ii) in the proviso to clause (d), for the words “the Chancellor”, the 

words “the State Government” shall be substituted; 

(3) in clause (e), for the words “the Chancellor”, the words “the State 

Government” shall be substituted. 

5. In the principal Act, in section 18, in sub-section (1),- 

(1) under the heading “Class I-Ex-officio members”, for clause (viii), the 

following clause shall be substituted, namely:- 

 “(viii) the Director ATMA and Sameti, Gujarat State.”; 

(2)  under the heading “Class II---Ordinary members”, in clause (a), for sub-

clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:- 

 “(ii) two members having background of agricultural and allied 

 sciences.”. 

6. In the principal Act, in section 29,-  

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

namely:- 

“(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the State 

Government for its approval and  the State Government may approve 

Amendment 

of section 11 

of Guj. 5 of 

2004. 

Amendment 

of section 29 

of Guj. 5 of 

2004. 

Amendment 

of section 18 

of Guj. 5 of 

2004. 
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or withheld or refer it back to the Board for consideration or may 

reject it.”; 

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

Government” shall be substituted.   
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS 

 At present, four Agricultural Universities have been established by 

the Gujarat Agricultural Universities Act, 2004 in the State. It is felt 

necessary to strengthen activities of the State Government as well as 

Agricultural Universities for the betterment of the Agricultural Education and 

Research in the State.  

 

 The State Government considers it necessary to amend the provisions 

relating to the territorial jurisdiction of the University, appointment of 

Committee for recommendation of the name for appointment of Vice-

Chancellor as also to amend the terms and conditions for the appointment of 

the Vice-chancellor. The powers of Vice-chancellor also requires to be 

modified so as to modify the provision relating to the constitution of the 

Board of Management. Certain other consequential amendments are also 

proposed.   

This Bill seeks to amend the said Act of 2004 to achieve the aforesaid 

objects. 

 

RANCHHODBHAI  FALDU, 

 

 

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION 

 

 This Bill provides for delegation of legislative power in the 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 power, as aforesaid, is necessary and is 

of a normal character. 

Dated the 22nd  July, 2019.                            RANCHHODBHAI  FALDU. 
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ANNEXURE 

EXTRACT FROM THE GUJARAT AGRICULTURAL 

UNIVERSITIES ACT, 2004.  

(Guj. 5 of 2004) 

4. (1) to (3)   XXX   XXX   XXX 

(4) No educational institution imparting education in agriculture and allied 

sciences or conducting and guiding research in agriculture or conducting and 

guiding programmes of extension education and situate within the University 

area shall, save with the consent of the University and the sanction of the 

State Government, be associated in any way with, or seek admission to any 

of the privileges of, any other University established by law.  

10. (1) (a)   XXX   XXX   XXX 

(b) A person, who possesses adequate knowledge in the subjects of 

agriculture and allied sciences and has not attained the age of more than 

seventy years on the date of appointment shall, subject to the provisions of 

sub-section (7), be eligible for being appointed as a Vice-Chancellor.  

(2) (a) For the purposes of sub-sec. (1), the Chancellor shall appoint a 

committee which shall consist of the following members, namely:-  

(i) two members (not being persons connected with the University or with 

any college) out of whom one shall be a person nominated in the manner 

prescribed by the Statutes by the Board of Management and the Academic 

Council jointly and the other shall be a person nominated in the manner 

prescribed by the Statutes by the Vice-Chancellors of all the Agricultural 

Universities established by law in the State of Gujarat;  

(ii) one member to be nominated by the Chancellor;  

Territorial 

jurisdiction. 

 

 

Vice-

Chancellor.  
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(iii) one member to be nominated by the Indian Council of Agricultural 

Research.  

(b)    XXX   XXX   XXX 

(3) and (4)   XXX   XXX   XXX 

(5) The emoluments and other terms and conditions of service of the Vice-

Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his 

disadvantage during his tenure of office without his consent.  

(6) to (8)   XXX   XXX   XXX 

11. (1) to (8)   XXX   XXX   XXX 

(9) (a) and (b)   XXX   XXX   XXX 

(c) Where the authority revises or modifies the order or resolution in such 

manner as is inconsistent with the manner stated by the Vice-Chancellor, the 

Vice-Chancellor shall refer the matter to the Chancellor for his decision.  

(d) The Chancellor may, on such reference being made, revise or modify the 

order or resolution or direct that the order or resolution shall continue to be 

in force with or without modification permanently or for such period as he 

may specify:  

 Provided that the order or resolution shall not be revised or modified 

or continued by the Chancellor without giving the concerned authority a 

reasonable opportunity of showing the cause against the order proposed to be 

made by him.  

(e) The order, resolution or, as the case may be, the doing of thing, shall 

remain in abeyance from the date of the action of the Vice-Chancellor of 

forwarding the copy of order or resolution or of making reference under 

clause (a) till the date of the order of the Chancellor under clause (d).  

Powers of 

Vice-

Chancellor.  
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(10)   XXX   XXX   XXX 

 

 

18. (1) The Board of Management shall consist of the following members, 

namely:-  

Class I – Ex-officio Members 

(i)  to (vii) XXX   XXX   XXX  

 (viii) one member nominated by the Vice-Chancellor by rotation in 

the prescribed manner from amongst the Deans of Faculties.  

(ix)   XXX   XXX   XXX 

Class II – Ordinary Members 

Seven persons, not being officers, to be nominated as follows, namely:  

(a) to be nominated by the State Government,-  

(i)  XXX   XXX   XXX 

(ii) two agricultural scientists having background of agricultural research or 

education,  

(iii) to (v)  XXX   XXX   XXX  

(b)  XXX   XXX   XXX 

(2) to (4)   XXX   XXX   XXX 

29.  (1) to (3)   XXX   XXX   XXX Statutes, their 

making, 

amendment, 

repeal and 

operation.  

 

 

Constitution 

of the Board 

of 

Management.  

 

 

 



9 
 

(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)    XXX   XXX   XXX 
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GUJARAT LEGISLATURE SECRETARIAT 

 

 

 

GUJARAT BILL NO.   22     OF 2019. 

 

 

A     B I L L 

 

further to amend the Gujarat Agricultural Universities 

Act, 2004. 

 

 

[SHRI RANCHHODBHAI  FALDU,  

   MINISTER FOR AGRICULTURE] 

 

 

(As published in the Gujarat Government 

Gazette of  22nd  July, 2019) 

 

 

 

D.M.PATEL 

Secretary, 

Gujarat Legislative Assembly. 

 




