
GUJARAT BILL NO.  17 OF 2019. 
 

THE INDIAN INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION, GUJARAT 

(AMENDMENT) BILL, 2019  
 

A  BILL 
 

further to amend the Indian Institute of Teacher Education, Gujarat Act, 2010.     
 

સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક:   ૧૭  . 
 

ધી ઈન્ડિયન ઈન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૧૯. 
 
ધી ઈન્ડિયન ઈન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત અવધવનયમ, ૨૦૧૦ િધ ુસધુારિા બાબત 

વિધેયક. 
 
આથી, ભારતના ગણરાજ્યના સિત્તેરમાાં વર્ષમાાં નીચેનો અસિસનયમ કરવામાાં આવે છે :-  
 

૧.  (૧) આ અસિસનયમ િી ઈન્ડિયન ઈન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત (સિુારા) અસિસનયમ, 
૨૦૧૯ કહવેાશે.   
 
 (૨) તે, રાજ્ય િરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં આવશે. 

 
૨. િી ઈન્ડિયન ઈન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત અસિસનયમ, ૨૦૧૦ (જેનો આમાાં હવે પછી, 
“મખુ્ય અસિસનયમ” તરીકે ઉલ્લેખ કયો છે તે)માાં, કલમ ૨-માાં,-  
 
  (૧) ખાંિ (ક) પછી, નીચેનો ખાંિ ઉમેરવો:- 

“(કક) “જોિાણ” એિલે યસુનવસિિિીના સવશેર્ાસિકારોમાાં પ્રવેશ અપાયેલી, સશક્ષણ આપતી હોય 
તેવી કોલેજ અથવા યસુનવસિિિી અથવા બીજી શૈક્ષણણક િાંટથા િાથે જોિાણ કરતી યસુનવસિિિી 
દ્વારા અપાયેલો દરજ્જો;”;  

 (૨) ખાંિ (ગ) પછી, નીચેનો ખાંિ દાખલ કરવો:- 

ટ ુંકી સુંજ્ઞા 
અને આરુંભ. 

 

સન ૨૦૧૦ના 
ગજુરાતના 
૮મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨-નો 
સધુારો. 

સન ૨૦૧૦નો 
ગજુરાતનો 
૮મો.   

 



“(ગગ) “DIET” એિલે રાજ્ય િરકાર દ્વારા ટથાપવામાાં અને સનભાવવામાાં આવતી સશક્ષણ અને 
તાલીમની જજલ્લા િાંટથા.”.    

 
૩. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૬માાં,-    

(૧) ખાંિ (૩૪)માાં, અંતે આવતો “અન”ે એ શબ્દ કમી કરવો; 

(૨) ખાંિ (૩૪) પછી, નીચેનો ખાંિ દાખલ કરવો:-  

“(૩૪-ક) એકેિસેમક કાઉન્ડિલની ભલામણ અને આ િાંબાંિમાાં યસુનવસિિિી ગ્રાડ્િ કસમશનના માપદાંિો 
મજુબ એન્સઝિક્યટુિવ િસમસતની માંજૂરી પર સશક્ષણ અને તાલીમની જજલ્લા િાંટથા (DIET)માાં જોિાણ 
અથવા માડયતા અથવા યથાપ્રિાંગ, માંજૂરી આપવા:  

 પરાંત ુરાજ્ય િરકાર જરૂરી હોય તે મજુબ બીજી કોઇ કોલેજ/િાંટથા દાખલ કરી શકશે.”.    

 
૪. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૨૧માાં, ખાંિ (િ) પછી, નીચનેો ખાંિ દાખલ કરવો :- 

 “(િ-ક) જોિાણ અને/અથવા યથાપ્રિાંગ, માડયતા માંજૂર કરવી;”.  
 
 

૫. મખુ્ય અસિસનયમમાાં, કલમ ૨૩માાં, ખાંિ (૩) પછી, નીચનેો ખાંિ દાખલ કરવો :- 

 “(૩-ક) િાંબાંસિત ટિેચ્યિુ અથવા કલમ ૬ના ખાંિ (૩૪-ક) અનિુાર અધ્યાદેશો હઠેળ યસુનવસિિિી દ્વારા 
ઠરાવેલી કાયષરીસતનુાં પાલન કયેથી અન ેશરતો પટરપણૂષ થયેથી, જોિાણ અથવા માડયતા અથવા યથાપ્રિાંગ, 
માંજૂરીની ભલામણ કરવી;”. 

 

 

 

 

 

 

સન ૨૦૧૦ના 
ગજુરાતના 
૮મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૬નો 
સધુારો. 

સન ૨૦૧૦ના 
ગજુરાતના 
૮મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨૧નો 
સધુારો. 

સન ૨૦૧૦ના 
ગજુરાતના 
૮મા 
અવધવનયમની 
કલમ ૨૩નો 
સધુારો. 



ઉદે્દશો અને કારણો 

રાજયમાાં બી.એિ. અન ેએમ.એિ. સશક્ષણ આપવા માિે, અગ્રેિર િાંટથા તરીકે િી ઇન્ડિયન ઇન્સડટિિયિુ 
ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત અસિસનયમ, ૨૦૧૦ની કલમ ૩ હઠેળ િી ઇન્ડિયન ઇન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર 
એજ્યકેુશન ટથાપવામાાં આવી છે. 

              રાજયની સશક્ષણ અન ેતાલીમની જજલ્લા િાંટથા, જજલ્લા કક્ષાએ સશક્ષણ સવભાગ હઠેળ કામગીરી 
કરે છે જે સશક્ષકોન ેતાલીમ પરૂી પાિ ેછે અન ેટનાતક સવદ્યાથીઓ માિે બી.એિ./એમ.એિ. કાયષક્રમ પણ ચલાવ ે
છે. રાજ્ય િરકારન,ે િી ઇન્ડિયન ઇન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગાાંિીનગર દ્વારા જોિાણ આપવા માિે, 
િદરહ ુઅસિસનયમમાાં જોગવાઇ કરીને, સશક્ષણ અન ેતાલીમની િદરહ ુજજલ્લા િાંટથા મજબતૂ કરવાનુાં જરૂરી 
જણાય છે, જેથી કરીને, સશક્ષણ અન ેતાલીમની જજલ્લા િાંટથાના સવદ્યાથીઓને જ્ઞાનમાાં િમદૃ્ધ કરી શકાય અન ે
અદ્યતન શકૈ્ષણણક જરૂટરયાતોથી સિુજ્જ અને સમુાટહતગાર કરી શકાય અન ેસવદ્યાથીઓ દ્વારા યસુનવસિિિીમાાંથી 
પદવી મેળવી શકાય.  

આ સવિેયકથી, ઉપયુષકત ઉદે્દશ સિદ્ધ કરવા માિે િદરહ ુઅસિસનયમ સિુારવા િાયુું છે. 
 

                                                                            
                                                                                ભપેુડરવસિંહ ચિુાસમા, 

 
ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 

આ સવિયેક, નીચેની બાબતોના િાંબાંિમાાં, િારાકીય િત્તાની િોંપણી માિેની જોગવાઇ કરે 
છેેઃ- 

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

              ઉપયુષકત િારાકીય િત્તાની િોંપણી આવશ્યક અન ેિામાડય પ્રકારની છે. 
 
 
 
 
 
  તારીખ  : ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૯.                                                     ભપેુડરવસિંહ ચિુાસમા. 
 

 



પરુિણી 
 

ધી ઇવડ િયન ઇવડ ટ િિયિુ ઓફ િીચર એજયકેુશન, ગજુરાત  
અવધવનયમ, ૨૦૧૦  

(સન ૨૦૧૦ના ગજુરાતના ૮મા)માુંથી ઉતારા 

 

૬.   યસુનવસિિિીની િત્તા અને કાયો નીચ ેપ્રમાણ ેરહશેેેઃ- 

(૧) થી (૩૩)                    XXX   XXX   XXX 

(૩૪) પોતે ટથાપેલા અભ્યાિક્રમો, કાયષક્રમો અને મલૂ્યાાંકન પદ્ધસતમાાં સશક્ષણના સવદ્યમાન િોરણો  િાથે 
િમકક્ષતા મેળવવાના હતે ુમાિે, વૈિાસનક માંિળો અને યસુનવસિિિીઓએ આપેલી માડયતા અને ટવીકૃસતના 
િાંબાંિમાાં, સવસવિ માંિળો િાથે સવચારસવસનમય કરવાની અને તેમની િાંમસત મેળવવાની; અન ે

(૩૫)                           XXX          XXX       XXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

યવુનિવસિિીની 
સત્તા અને 
કાયો. 

 



                                    ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 
 

 

        [સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૭ .] 

                                          

ધી ઈન્ડિયન ઈન્સડટિિયિુ ઓફ િીચર એજ્યકેુશન, ગજુરાત  
અવધવનયમ,૨૦૧૦ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 

 

                                  [શ્રી ભપેુડરવસિંહ ચિુાસમા,  

                                                                  વશક્ષણ મુંત્રીશ્રી .] 

 

 

(સન ૨૦૧૯ના જુલાઈ મહહનાની ૧૮મી તારીખે ગજુરાત સરકારી  
રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા મજુબ) 

 

 

િી. એમ. પિેલ, 
સચચિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 
 

 

 



)

THE INDIAN INSTITUTE OF TEACHER UCATION, GUJARAT
(AMENDMENT) BILL, 2019.

I

GUJARAT BILL NO. I7 F 2019.

A BILL

further to amend the Indian Institute of Teacher Gujarat Act, 2010.

It is hereby enacted in the Seventieth Y
follows:-

of the Republic of India as

1. (l) This Act may be called the Indian I

Gujarat (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall come into force on such date as t

notification in the Official Gazette, appoint.

H-277-Acer-2

of Teacher Education, short tirte and
commencement.

titute

State Government may, by



Ame ndment of 2- In thelndian Institute of Teacher Education, Gujarat Act, 2010 Guj.8 of
^ :t:ti91^2-9f (hereinafter referred to as "the principal Act"), in section 2,- 

" 
,orr.Guj.8 of2010. '

(i) after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-

"(aa) "affrliation" means a status by the affiliating sity to the
college or University or other educational institute im education
admitted to the privileges of the University;,,;

(ii) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(cc) "DIET" means District Institute of Education and rraining
established and maintained by the State Government.',.

Amendment of
section 6 of Guj. 8

of 2010"

Amendment of
section 2ll of Guj.

8 of2010.

Amendlment of
section 23i of Guj.

8 of2010.

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

(i) in clause (34), the word "and" occurring at the end shall be deleted;

(ii) after clause (34), the following clause shall be inserted, namely:-

"(34-a) to grant affiliation or recognition or approval as the case may
be to the District lnstitute of Education and Training (DIET) on
recommendation of the Academic Council and approval of the Executive
committee as per the university Grants commission norms in this regard:

Provided that the State Govemment may add any other college/institute
as required.".

4. In the principal Act, in section 21, after clause (k), the following clause
shall be inserted, namely:-

"(k-a) to approve affiliation and/or recognition as the case may be;".

5. In the principal Act, in section 23, after clause (3), the following clause
shall be inserted, namely:-

t

"(3-a) to recommend affiliation or recognition or approval, as the case may be,
to the applicant college, on the compliance of the procedure and fulfilment of
the conditions laid down by the university under the relevant statute or
ordinances in pursuance to clause Qa-{ of section 6;,,.



STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Indian Institute of Teacher Education is bstablished under section 3

of the Indian Institute of Teacher Education, Gujafat Act, 2010 as a premier

institute to impart B.Ed. and M.Ed. education in the State.

The District Institute of Education and Trairiing of the State, functions

under the Education Department at district level which provides training to the

Teachers and also runs B.Ed/JvI.Ed programme for gfiaduate students. The State

Government considers it necssaryto strengthen th$ said District Institute of

Education and Training, by making provision in the said act to grant affiliation

by the Indian Institute of Teacher Education, Gandtfinagar so that the students

of District Institute of Education andTraining may be enriched in knowledge

and may be equipped and acquainted with the lates! educational needs and get

degree from the University.

BHUPENDRASINII C IIUDASAMA,

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

This Bill provides for delegation of legislalive power in thefollowing

respects:--

Clause 1.- Sub-clause (2) of this clairse empowers the State

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

which the Act shall come into force.

The delegation of legislative power, as aforepaid, is necessary and is of
a normal character.

Dated the 18ft luly,20I9. BHUPENDMSINH CHUDASAMA.



Powers and

functions of
University.

4

ANNEXARE

EXTRACT FROM THE INDIAII INSTI OF TEACHER
EDUCATION, GUJARAT A ,2010"

Gu 8 of2010

6. The powers and functions of the Universitv be as follows:-

(l) to (33) XXX XXX XXX

(34) to consult and obtain concuffence of the bodies in respect of
recognition and accreditation granted by the boards and Universities

for the purpose of ariving at equivalence of course, programmes and

evaluation system established by it with the exist

and

ng standards of education;

(35) XXX XXX





further to

[SHRI BHUPE

GUJARAT ISLATURE SECRETARIAT

T BILL NO. 17 OF 2019.

ABILL

the Indian Institute of Teacher
ion, Gujarat Act, 2010.

TI CHUDASAMA,

MINISTER FOR EDUCATIONI

(As published in
Gazette of 18th J

Gujarat Government
ly,2019)

D.M.PATEL

Secretary,

t Legislative Assembly.

Central Press, Gandhinagar.




