GUJARAT BILL NO. 21 OF 2021.
THE GUJARAT PRIVATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT)
BILL, 2021.

A BILL
further to amend the Gujarat Private Universities Act, 2009.
ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંકઃ ૨૧.
સન ર૦૨૧ન ુંુ ગજ
ુ રાત ખાનગી યવુ નિવસિટી (દ્વિતીય સધ
ુ ારા) વિધેયક, ર૦૨૧.
ગજ
ુ રાત ખાનગી યવુ નિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ િધ ુ સધ
ુ ારિા બાબત વિધેયક.
ગજ
આથી, ભારતના ગણરાજ્યના બોત્તેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અધિધનયમ કરવામાાં આવે છે ેઃ૧.

(૧)

આ અધિધનયમ ગુજરાત ખાનગી યુધનવધસિટી (દ્વિતીય સુિારા) અધિધનયમ,

૨૦૨૧ કહેવાશે.

સન
૨૦૦૯નો
ગુજરાતનો

(ર)

તે સન ૨૦૨૧ના ઓગસ્ટ મહહનાની ૨૫ મી તારીખે અમલમાાં આવ્યો હોવાનુ ાં ગણાશે.

ર.

ુ રાત ખાનગી યવુ નિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ (જેનો આમાાં હવે પછી, “મુખ્ય
ગજ

અધિધનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૩માાં, પેટા-કલમ (૫)માાં, “પુરસ્કતાષ માંડળની

૮મો.

ઘટક કોલેજો અને સાંસ્થાઓ” એ શબ્દોને બદલે, “સહાયક અનુદાનવાળી કોલેજો અને સાંસ્થાઓ

સન

ધસવાયની, પુરસ્કતાષ માંડળની ઘટક કોલેજો અને સાંસ્થાઓ” એ શબ્દો મ ૂકવા અને તે, ગુજરાત

૨૦૨૧નો
ગુજરાતનો
૧૫મો.

ગુજરાત
િટહુકમ
૪ થો.

આરું ભ.

સન ૨૦૦૯ના
ગુજરાતના ૮મા
અવધવનયમની
કલમ ૩ નો
સુધારો.

હોવાનુાં ગણાશે.
(૧) ગુજરાત ખાનગી યુધનવધસિટી (સુિારા) વટહક
ુ મ, ૨૦૨૧, આથી રદ કરવામાાં આવે

છે .
૨૦૨૧નો

અને

ખાનગી યુધનવધસિટી (સુિારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ની ધનયત તારીખે અને તે તારીખથી મ ૂક્યા

૩.

સન

ટું કી સુંજ્ઞા

(૨) એવી રીતે રદ થવા છતાાં, સદરહુ વટહુકમથી સુિાયાષ પ્રમાણેના મુખ્ય અધિધનયમ હેઠળ
કરે લ કોઇ કાયષ અથવા લીિેલ કોઇ પગલુ,ાં આ અધિધનયમથી સુિાયાષ પ્રમાણેના મુખ્ય
અધિધનયમ હેઠળ કરે લ અથવા લીિેલ હોવાનુ ાં ગણાશે.

રદ કરિા
બાબત અને
અપિાદ.

ઉદ્દે શો અને કારણો
ગુજરાત ખાનગી યુધનવધસિટી (સુિારા) અધિધનયમ, ૨૦૨૧ (સન ૨૦૨૧ના ગુજરાત
અધિધનયમ ક્રમાાંક. ૧૫ મા)થી, ગુજરાત ખાનગી યુધનવધસિટી અધિધનયમ, ૨૦૦૯ની કલમ ૩ની
પેટા-કલમ (૫)માાં સુિારો કયો હતો, જેનાથી સદરહુ પેટા-કલમ (૫)માાં આવતા “સહાયક
અનુદાનવાળી કોલેજો અને સાંસ્થાઓ ધસવાયની” એ શબ્દો કમી કયાષ હતાાં. તેમ છતાાં, સન
૨૦૨૧ના સદરહુ સુિારા અધિધનયમ ક્રમાાંક ૧૫ થી સુિાયાષ મુજબની કલમ ૩ના અમલીકરણ
દરધમયાન, સન ૨૦૨૧ના સદરહુ સુિારા અધિધનયમ ક્રમાાંક. ૧૫ ના આરાં ભ પ ૂવે યુધનવધસિટીઓ
સાથે સદરહુ કોલેજો અને સાંસ્થાઓના જોડાણ અને તેઓએ ભોગવેલા ધવશેર્ાધિકારો પુન:
સ્થાધપત કરવા માટે, પુરસ્કતાષ માંડળની કેટલીક સહાયક અનુદાનવાળી કોલેજો અથવા સાંસ્થાઓ
અને કેટલાક બીજા મધ્યસ્થીઓ તરફથી ધવધવિ રજૂઆતો મળી છે .
આવી કોલેજો અને સાંસ્થાઓ રાજ્ય સરકાર પાસેથી સહાયક અનુદાન મેળવે છે તે
હકીકતને ધ્યાને લેતાાં, રાજ્ય સરકારને મળે લી સદરહુ રજૂઆતોમાાં જણાવેલ તાકીદની વહીવટી
ુ ર આવી કોલેજો અને સાંસ્થાઓનુ,ાં સન ૨૦૨૧ના સુિારા
જરૂહરયાતોના ધનવારણના હેતસ
અધિધનયમ ક્રમાાંક. ૧૫ ના આરાં ભ પ ૂવે, જે યુધનવધસિટીઓ સાથે જોડાણ હત ુાં તે પુન: સ્થાધપત
કરવુાં જરૂરી જણાય છે . સદરહુ અધિધનયમની કલમ ૩માાં જરૂરી સુિારો કરે લ છે .
તે સમયે ગુજરાત રાજયની ધવિાનસભાનુ ાં સત્ર ચાલુ ન હોવાથી, ઉપયુક્ષ ત ઉદ્દે શો ધસદ્ધ
કરવા માટે ગુજરાત ખાનગી યુધનવધસિટી (સુિારા) વટહક
ુ મ, ૨૦૨૧ પ્રધસધ્િ કયો હતો. આ
ધવિેયકથી, સદરહુ વટહુકમના સ્થાને, રાજય ધવિાનમાંડળનો અધિધનયમ મ ૂકવા િાયુું છે .
તારીખ: ૨૧મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૨૧.

ુ ાઇ િાઘાણી.
જીતભ

પરુ િણી
ુ રાત ખાનગી યવુ નિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ (સન ૨૦૦૯ના ગજ
ુ રાતના ૮-મા)
ગજ
માુંથી ઉતારા.
------------------------------------------------------------------------------------------૩.

(૧)

થી

(૪)

xxx

xxx

xxx

(૫) પેટા-કલમ (૧) હેઠળ યુધનવધસિટીની સ્થાપનાની તરત પહેલાાં, કોઇ યુધનવધસિટી સાથે
સાંલગ્ન અને તેના ધવશેર્ાધિકારો ભોગવતી પુરસ્કતાષ માંડળની ઘટક કોલેજો અને સાંસ્થાઓ તે
યુધનવધસિટી સાથે જોડાયેલી હોતી બાંિ થશે અને આવી યુધનવધસિટીની સ્થાપનાની તારીખથી
એવા ધવશેર્ાધિકારો પાછા ખેંચેલા ગણાશે અને અનુસ ૂચચમાાં ધનહદિ ષ્ટ કરે લા સાંબધાં િત પુરસ્કતાષ
માંડળની તત્સમાન યુધનવધસિટીના ધવશેર્ાધિકારોમાાં દાખલ થયેલ હોવાનુ ાં ગણાશે અને એવી
તમામ કોલેજો અને સાંસ્થાઓ તે યુધનવધસિટીની ઘટક કોલેજો અને સાંસ્થાઓ બનશે.
(૬) અને (૭)

xxx

xxx

xxx

યુવનિવસિટીની
સ્થાપના અને
સુંસ્થાપન.

ુ રાત વિધાનસભા સચિિાલય
ગજ

ુ રાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૨૧.]
[સન ૨૦૨૧ન ુંુ ગજ

ુ રાત ખાનગી યવુ નિવસિટી અવધવનયમ, ૨૦૦૯ િધ ુ
ગજ
ુ ારિા બાબત વિધેયક.
સધ

ુ
[ શ્રી જીતભાઇ
િાઘાણી,
વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી]

(સન ૨૦૨૧ના સપ્ટે મ્બર મહિનાની ૨૧મી તારીખે
ુ રાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા મજ
ુ બ)
ગજ

ડી. એમ. પટે લ,
સચિિ,
ુ રાત વિધાનસભા.
ગજ

