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પ્રસ્િાિના

માનવી સક્ષમ બને, સમાન અને ન્યાયી સમાજનો શવકાસ થાય અને રાષ્રીય શવકાસને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે

શિક્ષણ એ રાજ્યની મ ૂળભત ૂ જરૂક્રરયાત છે . ગણવિાયક્ત સવવવ્યાપી શિક્ષણ માટે પ્રવેિ ઉપલબ્િ કરાવવો, આશથિક
વ ૃદ્ધિ, સામાજજક ન્યાય અને સમાનતા, વૈજ્ઞાશનક પ્રગશત, રાષ્રીય એકતા અને સાંસ્કૃ શતક સંરક્ષણ વગેરે બાબતો

વૈશશ્વક સ્તર પર નેત ૃત્વના સંદભવમાં ભારતની સતત પ્રગશત માટે ચાવીરૂપ છે . ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત સવવવ્યાપી

શિક્ષણ એ દે િની સમ ૃિ માનવપ્રશતભા અને સંસાિનોનો ઉિમ શવકાસ અને સંવિવન કરવા માટે તેમજ વ્યક્ક્ત,
સમાજ, રાષ્ર અને વૈશશ્વક કલ્યાણ માટે ન ં શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે . આગામી દાયકામાં ભારતમાં શવશ્વના સૌથી વધ યવાન
લોકોની વસશત હિે અને તેમને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત િૈક્ષભણક તકો પ્રદાન કરવાની આપણી ક્ષમતા જ આપણા
દે િના ભશવષ્યને શનિાવક્રરત કરિે.

સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ લક્ષયાંકો (Sustainable Development Goals) ૨૦૩૦ (સંયક્ત રાષ્રો) ના લક્ષયાંક ક્રમાંક ૪ માં
પ્રશતભબિંભબત અને ભારત દ્વારા ૨૦૧૫ માં અપનાવાયેલ વૈશશ્વક િૈક્ષભણક શવકાસ કાયવસ ૂભચ આ પ્રમાણે છે - “વષવ
૨૦૩૦ સિીમાં શવશ્વના બિા જ લોકોને સમાશવષ્ટ અને સમાન ગણવિાયક્ત શિક્ષણ ઉપલબ્િ કરાવવ ં અને
જીવનપયાંત અધ્યયન માટે ની તકો ને પ્રોત્સાહન આપવ”ં . આવો ઉચ્ચ ધ્યેય શસિ કરવા માટે સમગ્ર શિક્ષણ

પ્રણાલીના માળખાને નવેસરથી તૈયાર કરવ ં પડિે જેથી વધ અસરકારક અધ્યયન કૌિલ્યોનો શવકાસ કરી િકાય
અને સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ લક્ષયાંક ૨૦૩૦ના બિા ધ્યેયો પ્રાપ્ત કરી િકાય.
જ્ઞાન ફલક પર શવશ્વ ઝડપથી બદલાઈ રહ્ ં છે . વૈશશ્વક સ્તરે ઉપલબ્િ ભબગ ડેટા, મિીન લશનિંગ અને આક્રટિક્રફશિયલ

ઇન્ટે ભલજન્સ જેવા ક્ષેત્રોમાં થઈ રહેલા ઘણા બિા વૈજ્ઞાશનક અને તકનીકી શવકાસને કારણે એક બાજ સમગ્ર શવશ્વમાં
અયોગ્ય કામદારોની જગ્યાએ યંત્રો કામ કરવા લાગિે અને બીજી બાજ ડેટા શવજ્ઞાન, કમ્પપ્ય ૂટર સાયન્સ અને
ગભણતના ક્ષેત્રોમાં એવા કિળ વ્યક્ક્તઓની જરૂક્રરયાત અને માંગ વિિે કે જેઓ

શવજ્ઞાન, સામાજજક શવજ્ઞાન અને

માનવ શવદ્યાિાખાના એકથી વધ ક્ષેત્રન ં જ્ઞાન અને લાયકાત િરાવતા હોય. જળવાય પક્રરવતવન, વિતા પ્રદૂ ષણ
અને ઘટતા પ્રાકૃશતક સંસાિનોને કારણે આપણે ઊજાવ, પાણી, સ્વચ્છતા વગેરેની આવશ્યકતાઓ પ ૂરી કરવા માટે

નવા નવા માગો િોિવા પડિે અને આ જ કારણથી જીવશવજ્ઞાન, રસાયણશવજ્ઞાન, ભૌશતકશવજ્ઞાન, કૃશષ,
જળવાયશવજ્ઞાન અને સમાજશવદ્યાના ક્ષેત્રમાં નવા કિળ કામદારોની જરૂર રહેિે. વૈશશ્વક મહામારી અને દે િવ્યાપી
રોગચાળાઓનો વિતો ઉપદ્રવ, ચેપી રોગો તેનો સામનો કરવા માટે રસીની િોિ કરવાના ક્ષેત્રમાં સંિોિન માટે

બિાં જ રાષ્રોને એકબીજાના સહકારથી કામ કરવા પ્રેરે છે . બીજી બાજ આ ઉપદ્રવને કારણે ઊભી થતી સામાજજક
સમસ્યા ઓ એટલી સંકલ છે કે તેના ઉકેલ માટે બહશવદ્યાિાખાકીય અધ્યયન અશનવાયવ બનત ં જાય છે . માનવ
શવદ્યાિાખા અને કલાઓની માંગ વિિે કારણ કે , ભારત એક શવકશસત દે િ બનવાની સાથે સાથે દશનયાની સૌથી
મોટી ત્રણ અથવવ્યવસ્થા ઓ પૈકીની એક બનવા તરફ અગ્રેસર છે .

રોજગાર ક્ષેત્ર અને વૈશશ્વક વ્યવસ્થા (Ecosystem)માં તીવ્ર ગશતથી આવતાં પક્રરવતવનોને કારણે તે જરૂરી થઈ ગય ં
છે કે બાળકોને જે કંઈ િીખવવામાં આવી રહ્ ં હોય તે તો િીખે જ, પણ સાથે સાથે તેઓ િીખતાં રહેવાની કલા
પણ િીખે. એટલા માટે શિક્ષણમાં શવષયવસ્તમાં વિારો કરવાની જગ્યાએ એ વાત પર વધ ભાર આપવાની જરૂર

છે કે બાળકો સમસ્યા ઉકેલ, શવવેચનાત્મક શવચારણા, સર્જનાત્મક શવચારણા કરતાં િીખે તેમજ શવશવિ શવષયો

વચ્ચેના આંતરસંબિ
ં ો સમજી િકે , કંઈક નવ ં શવચારતા થાય અને નવી બાબતો અને જ્ઞાનને કેવી રીતે આત્મસાત્

કરવ ં અને બદલાતી પક્રરક્સ્થશતઓમાં અથવા ક્ષેત્રોમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે િીખે. અધ્યાપનિાસ્ત્ર એવ ં
હોવ ં જોઈએ કે જેથી શિક્ષણ પ્રક્રક્રયા વધ અધ્યેતાકેન્દ્રી, વધ પ્રયોગિીલ, સવવગ્રાહી, સંકભલત, અન્વેષણ આિાક્રરત,
િોિ-પ્રેક્રરત, ચચાવ આિાક્રરત, લચીલી અને આવશ્યક પણે રભચપ ૂણવ હોય. શિક્ષણ અધ્યેતાઓના જીવનના શવશવિ
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પાસાઓ અને ક્ષમતાઓનો સંતભલત શવકાસ કરે તેના માટે અભ્યાસક્રમમાં શવજ્ઞાન અને ગભણતના શવષય શસવાય
શવશવિ કલાઓ, શિલ્પ, માનવશવદ્યાિાખાના શવષયો, રમતગમત અને િારીક્રરક સ્વાસ્્ય, ભાષાઓ, સાક્રહત્ય, સંસ્કૃશત

અને મ ૂલ્યનો અચ ૂક સમાવેિ કરવામાં આવે. શિક્ષણથી ચાક્રરત્ર્યશનમાવણ થવ ં જોઈએ. શવદ્યાથીઓમાં નૈશતકતા,
તાક્રકિકતા, કરણા અને સંવેદનિી લતા શવકશસત થવી જોઈએ અને તેની સાથે સાથે રોજગાર માટે પણ સક્ષમ
બનાવવા જોઈએ.
અધ્યયન શનષ્પશિની પ્રવતવમાન ક્સ્થત અને શ ં અપેભક્ષત છે , તે બન્ને વચ્ચેની ખાઈને પ ૂરવા માટે પ ૂવવ -પ્રાથશમક
શિક્ષણથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સિી શિક્ષણના તંત્રમાં એકસ ૂત્રતા લાવવા ઉચ્ચતમ ગણવિા, સમાનતા અને ઐક્ય સાિવા
માટે મહત્વના સિારાઓ પ્રયોજવા પડિે.

વષવ ૨૦૪૦ સિીમાં ભારતમાં એક એવી શિક્ષણ પ્રણાલીન ં શનમાવણ કરવાન ં લક્ષય હોવ ં જોઈએ કે, જે શવશ્વની અન્ય

કોઈ પણ શિક્ષણ વ્યવસ્થાથી પાછળ ન હોય અને તે ધ્યેયશસદ્ધિ માટે એક એવી વ્યવસ્થાન ં શનમાવણ કરીએ કે જેમાં
કોઈ પણ સામાજજક અને આશથિક પક્રરવેિમાંથી આવતાં શવદ્યાથીઓને સમાન રૂપે સવોચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ
ઉપલબ્િ હોય.
રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત ૨૦૨૦ એકવીસમી સદીની પહેલી શિક્ષણ નીશત છે કે , જેન ં લક્ષય આપણા દે િના શવકાસ

માટે ની અશનવાયવ જરૂક્રરયાતો પ ૂરી કરવાન ં છે . આ નીશત ભારતીય શિક્ષણવ્યવસ્થા ના બિા જ પાસાઓ, શનયમન

અને િાસકીય પાસાઓ સક્રહતના, સિાર અને તેની પનઃરચના દ્વારા ભારતીય સંસ્કૃશત અને મ ૂલ્યો આિાક્રરત, એ
૨૧ મી સદીના શિક્ષણને લગતા ધ્યેયોને અનરૂપ સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ લક્ષયાંકો (Sustainable Development Goals)

(SDG-4) માટે એક નવી શિક્ષણનીશતન ં સર્જન કરવાનો પ્રસ્તાવ રજૂ કરે છે . રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત પ્રત્યેક વ્યક્ક્તમાં
સમાશવષ્ટ સર્જનાત્મક ક્ષમતાઓના શવકાસ પર શવિેષ ભાર આપે છે . આ નીશત એ શસિાંતો પર આિાક્રરત છે કે

જેમાં શિક્ષણથી માત્ર સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાનન ં જ નક્રહ પણ સાથે સાથે ઉચ્ચસ્તરીય તાક્રકિક અને સમસ્યા

સમાિાન સંબિ
ં ી બોિાત્મક ક્ષમતાઓનો પણ શવકાસ થવો જોઈએ. એટલ ં જ નક્રહ, પરં ત તેની સાથે સાથે નૈશતક,
સામાજજક અને સાંવેભગક સ્તર પર પણ વ્યક્ક્તનો શવકાસ આવશ્યક છે .

પ્રાચીન અને સનાતન ભારતીય જ્ઞાન અને શવચારોની સમ ૃિ પરં પરાના માગવ દિવનના આિારે નીશત તૈયાર
કરવામાં આવી છે . જ્ઞાન, પ્રજ્ઞા અને સત્યને ભારતીય શવચાર પરં પરા અને ક્રફલસ ૂફીમાં સદાય સવોચ્ચ માનવલક્ષય
માનવામાં આવત ં હત ં. પ્રાચીન ભારતમાં શિક્ષણન ં લક્ષય સાંસાક્રરક જીવન અથવા િાળા બાદના જીવનની તૈયારી

માટે માત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવ ં એટલ ં જ નક્રહ, પરં ત સંપ ૂણવ આત્મજ્ઞાન અને મક્ક્તના રૂપમાં માનવામાં આવત ં હત ં.
તક્ષશિલા, નાલંદા, શવક્રમશિલા અને વલભી જેવા પ્રાચીન ભારતના વૈશશ્વક કક્ષાના સંસ્થાનોમાં અધ્યયનના શવશવિ

ક્ષેત્રોમાં શિક્ષણ અને િોિના ઊંચા માનદં ડો પ્રસ્થાશપત કરવામાં આવેલા. આ જ શિક્ષણ વ્યવસ્થાએ ચરક, સશ્રત,

આયવભટ્ટ, વરાહશમક્રહર, ભાસ્કરાચાયવ, બ્રહ્મગપ્ત, ચાણક્ય, ચક્રપાભણ, દિા, માિવ, પાભણની, પતંજભલ, નાગાજન,
વ
ગૌતમ, શપિંગળા, િંકરદે વ, મૈત્રેયી, ગાગી અને શથરવલ્લવર જેવા અનેક મહાનશવદ્વાનોને જન્મ આપ્યો છે . આ
શવદ્વાનોન ં વૈશશ્વક કક્ષાએ જ્ઞાનના શવશવિ ક્ષેત્રો જેવા કે ગભણત, ખગોળશવજ્ઞાન, િાતશવજ્ઞાન, ભચક્રકત્સાશવજ્ઞાન અને
િલ્યભચક્રકત્સા, બાંિકામ, ઇજનેરી, સ્થાપત્ય, જહાજ શનમાવણ અને ક્રદિાજ્ઞાન, યોગ, લભલતકલા, િતરં જ વગેરેમાં
સંરચનાત્મક યોગદાન છે . ભારતીય સંસ્કૃશત અને દિવનનો શવશ્વમાં ઘણો પ્રભાવ રહ્યો છે . વૈશશ્વક મહત્વ િરાવતા

આવા સમ ૃિ વારસાને ભાશવ પેઢીઓ માટે માત્ર જાળવણી કે સંરભક્ષત ન કરતા આપણી શિક્ષણ વ્યવસ્થા દ્વારા તેના
ઉપર સંિોિનકાયવ થવાં જોઈએ, તેમજ તેને વધ ને વધ સમ ૃિ કરવી જોઈએ અને તેના અદ્યતન ઉપયોગો શવિે
પણ શવચારવ ં જોઈએ.

શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં થઈ રહેલ મ ૂળભ ૂત પક્રરવતવનના કેન્દ્રમાં આવશ્યકપણે શિક્ષક જ હોવો જોઈએ. શિક્ષણની નવી
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રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૨૦
નીશત શનશિતપણે પ્રત્યેક સ્તર પર શિક્ષકોને સમાજના સવાવશિક સન્માનપાત્ર અને અશનવાયવ સભ્યના રૂપમાં
પનઃસ્થાપન કરવામાં મદદ કરિે. કારણ કે , શિક્ષક જ નાગક્રરકોને, આવનાર પેઢીઓને સાચા અથવમાં આકાર આપે

છે . આ નીશત દ્વારા શિક્ષકોને સક્ષમ બનાવવા માટે પ્રત્યેક સંભવ પ્રયત્ન કરવાની આવશ્યકતા છે . જેથી તેઓ
પોતાના કાયવ ને અસરકારકપણે કરી િકે . નવી શિક્ષણ નીશત એ પ્રત્યેક સ્તરે શિક્ષણના વ્યવસાયમાં સૌથી સારા

અને તેજસ્વી વ્યક્ક્તઓની પસંદગી કરવામાં સહાય કરવી પડિે. જેનામાટે તેમની આજીશવકા, સન્માન, માનમયાવદા અને સ્વાયિતા સશનશિત કરવાની સાથે-સાથે વ્યવસ્થામાં ગણવિા શનયંત્રણ અને જવાબદારીની મ ૂળભ ૂત
પ્રક્રક્રયાઓ પણ સ્થાશપત કરવી પડિે.

નવી શિક્ષણ નીશતમાં તમામ શવદ્યાથીઓ માટે , તેમન ં રહેઠાણ ગમે ત્યાં હોય તો પણ, ગણવિાયક્ત શિક્ષણ
વ્યવસ્થા ઉપલબ્િ કરાવવી પડિે. આ કાયવ માં દીઘવકાળથી હાંશસયામાં િકેલાઈ ગયેલા સમદાયો, વંભચતો અને

લઘમતી સમ ૂહો પર શવિેષ ધ્યાન આપવાની જરૂક્રરયાત રહેિે. શિક્ષણ એ સમાનતા સશનશિત કરવા માટે ન ં મોટં
માધ્યમ છે અને તેના દ્વારા સમાજમાં સમાનતા, સમાવિેન તથા સામાજજક - આશથિક સ્વરૂપે ગશતિીલતા પ્રાપ્ત

કરી િકાય છે . આવા સમદાયોના તમામ બાળકો માટે પક્રરક્સ્થશતજન્ય મશ્કેલીઓ હોવા છતાં, પ્રત્યેક િક્ય પ્રયાસ
કરવામાં આવે જેના દ્વારા તેઓ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પ્રવેિ મેળવે અને ઉત્કૃષ્ટ દે ખાવ કરી િકે .

આ તમામ બાબતોનો નીશતમાં સમાવેિ કરતી વખતે ભારતનાં સમ ૃિ વૈશવધ્ય અને સંસ્કૃશત પ્રત્યે સન્માન તથા

તેની સાથે સાથે દે િની સ્થાશનક અને વૈશશ્વક જરૂક્રરયાતોને સામેલ કરવી જરૂરી છે . ભારતીય યવાનોમાં દે િ શવિેની
જાણકારી અને તેના વૈશવધ્યપ ૂણવ સામાજજક, સાંસ્કૃ શતક અને તકનીકી જરૂક્રરયાતોના સંદભવમાં તેન ં કલાશવષયક, ભાષા

અને રીશતથી જ્ઞાત અને સબળ મ ૂલ્યોન ં શસિંચન કરવા કે જે થકી રાષ્ર ગૌરવ, આત્મસન્માન, આત્મજ્ઞાન, સહકાર
અને ઐક્યને સ ૂચક પ્રાિાન્યતા આપે.

અગાઉની શિક્ષણ નીશિઓ
અગાઉની શિક્ષણ નીશતઓમાં શિક્ષણની તકો અને સમાનતાના મદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં આવ્ય ં હત ં.
૧૯૮૬ ની રાષ્રીય શિક્ષણ નીશતની અધરી કાયવસ ૂભચને ૧૯૯૨માં સંવશિિત કરવામાં આવી કે જેમાં રહેલી

અપ ૂતવતાઓની પ ૂશતિ કરવાનો આ ૧૯૯૨ (એનપીઇ ૧૯૮૬/૯૨) ની નીશત દ્વારા પ ૂણવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો.
૧૯૮૬/૯૨ની શિક્ષણ નીશત પછી એક મખ્ય બદલાવ બાળકોને મફત અને ફરજજયાત શિક્ષણના અશિકારનો કાયદો
૨૦૦૯ છે , કે જે સાવવશત્રક પ્રારં ભભક શિક્ષણના ધ્યેયને સ ૂચક કાયદાકીય અશિકાર આપવા માટે નો હતો.

આ શિક્ષણ નીશિના શિદ્ાંિો

શિક્ષણ પ્રણાલીનો ઉદ્દે શ્ય સારા વ્યક્ક્તત્વને શવકસાવવાનો છે કે જેઓે તકવસગ
ં ત શવચાર અને કાયવ કરવામાં સક્ષમ
હોય, તેમનામાં કરણા અને સહાનભ ૂશત હોય, સાહશસક અને અડગ હોય, વૈજ્ઞાશનક અભભગમ અને સર્જનાત્મક
કલ્પનાિક્ક્ત હોય, નૈશતક મ ૂલ્યો પ્રત્યે શનષ્ઠા હોય અને આ સવે મ ૂલ્યો તેમના વ્યક્ક્તત્વના પાયામાં હોય. આનો

ઉદ્દે શ્ય એવા કમવઠ લોકોને તૈયાર કરવાનો છે કે જેઓ આપણા બંિારણ દ્વારા સ ૂભચત સમાવેિી અને વૈશવધ્યસભર
સમાજના શનમાવણમાં પોતાન ં સવોિમ યોગદાન આપી િકે .

સારી િૈક્ષભણક સંસ્થા એ છે કે જેમાં પ્રત્યેક શવદ્યાથીને ભાવપ ૂણવ આવકાર મળે અને તેની વ્યક્ક્તગત કાળજી લેવાય,
જ્યાં એક પ્રકારન ં સરભક્ષત અને પ્રેરણાત્મક િૈક્ષભણક વાતાવરણ હોય, જ્યાં તમામ શવદ્યાથીઓને િીખવા માટે

શવશવિ પ્રકારના અનભવો ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવતા હોય, જ્યાં િીખવા માટે સારા મ ૂળભ ૂત માળખા અને જરૂરી
સંસાિનો ઉપલબ્િ હોય. આ બધ ં પ્રાપ્ત કરવ ં એ પ્રત્યેક િૈક્ષભણક સંસ્થાન ં લક્ષય હોવ ં જોઈએ અને આ સાથે જ
શવશવિ સંસ્થાઓ વચ્ચે અને શિક્ષણના પ્રત્યેક સ્તર પર પરસ્પર સાહજજક જોડાણ અને સહકાર આવશ્યક છે .
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વ્યાપક સ્તરે શિક્ષણ પ્રણાલીની સાથેસાથે પ્રત્યેક સંસ્થાના માગવદિવન માટે ના મ ૂળભ ૂત શસિાંતો નીચે મજબ છે :


પ્રત્યેક બાળકની શવશિષ્ટ ક્ષમતાઓની સ્વીકૃશત, ઓળખ અને તેમના શવકાસ માટે પ્રયત્ન કરવો. – શિક્ષકો
અને વાલીઓને પણ શવદ્યાથીઓની િૈક્ષભણક અને અન્ય ક્ષમતાઓના સવાાંગી શવકાસને પ્રોત્સાહન આપવા
માટે સંવેદનિીલ બનાવવામાં આવે;



તમામ શવદ્યાથીઓને િોરણ 3 સિીમાં મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તે બાબતને
સવાવશિક પ્રાથશમકતા આપવી;



શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં એવી લવભચકતા હોય કે જેથી અધ્યેતાઓ પાસે તેમની િીખવાની રીતો અને
અભ્યાસક્રમો પસંદ કરવાની ક્ષમતા હોય અને એ જ રીતે તેઓ પોતાની પ્રશતભા અને રભચને આિારે
જીવનનો માગવ પસંદ કરી િકે ;



શવનયન અને શવજ્ઞાન વચ્ચે, િૈક્ષભણક અને સહિૈક્ષભણક પ્રવ ૃશિઓની વચ્ચે, વ્યાવસાશયક અને િૈક્ષભણક
શવદ્યાિાખાઓ વચ્ચે કોઈ સ્પષ્ટ ભેદરે ખા ઊભી કરવામાં ન આવે , જેથી જ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં જોવા મળતા
હાશનકારક ભેદભાવો, અંતરાયોને તથા એકબીજા વચ્ચેની અસંબિતાને દૂ ર કરી િકાય;



સમગ્ર જ્ઞાનના સમન્વય અને એકસ ૂત્રતાને સશનશિત કરવા માટે એક બહશવદ્યાિાખાકીય જગત માટે શવજ્ઞાન,
સામાજજક શવજ્ઞાન,

શવશવિ કલાઓ,

માનવ શવદ્યાિાખાઓ અને રમતગમતને જોડત ં સવાાંગી અને

બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ;


ગોખભણયા અને પરીક્ષાલક્ષી અધ્યયનને બદલે સંકલ્પનાત્મક સમજ પર ભાર મ ૂકવો;



તાક્રકિક શનણય
વ િક્ક્ત અને નવાચારને પ્રોત્સાક્રહત કરવા સર્જનાત્મક તથા શવવેચનાત્મક ક્ષમતાનો શવકાસ;



નૈશતકતા, માનવીય અને બંિારણીય મ ૂલ્યો જેવા કે સહાનભ ૂશત, સૌજન્ય, બીજાઓ માટે સન્માન, સ્વચ્છતા,
લોકિાહી ની ભાવના, સેવાની ભાવના, સાવવજશનક સંપશિ પ્રત્યે સન્માન, વૈજ્ઞાશનક અભભગમ, સ્વતંત્રતા,
જવાબદારી, બહલતાવાદ, સમાનતા અને ન્યાય;



અધ્યયન-અધ્યાપનના કાયમ
વ ાં બહભાશષતા અને ભાષાની ભ ૂશમકાને પ્રોત્સાહન આપવ;ં



જીવન કૌિલ્યો જેવા કે પ્રત્યાયન, સહકાર, જૂથકાયવ અને પક્રરક્સ્થશતને અનરૂપ કાયવ કૌિલ્ય;



વતવમાન ‘કોભચિંગનીઆદત’ ને પ્રોત્સાક્રહત કરતી વાશષિક પરીક્ષા પિશતને બદલે શનયશમત અને સતત
પરીક્ષણ પર ભાર મ ૂકવો;



અધ્યયન-અધ્યાપન, ભાષા સંબિ
ં ી મશ્કેલીઓને દૂ ર કરવા, ક્રદવ્યાંગ શવદ્યાથીઓને વધ સલભતા આપવા
િૈક્ષભણક આયોજન અને પ્રબંિનમાં ટૅકનૉલૉજીના ઉપયોગ પર ભાર;



શિક્ષણ એક સહવતી શવષય છે તે હંમેિાં ધ્યાનમાં રાખીને તમામ પાઠયક્રમ, અધ્યાપનિાસ્ત્ર અને
નીશતઓમાં શવશવિતા, સ્થાશનક સંદભો માટે સન્માન;



તમામ િૈક્ષભણક શનણય
વ ોના મ ૂળમાં સંપ ૂણવ સમાનતા અને સમાવેિ ન હોવા જોઈએ જે શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં
દરે ક શવદ્યાથીની સફળતા સશનશિત કરે ;



બાળસંભાળથી િાળા શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ એમ શિક્ષણના તમામ સ્તરે અભ્યાસક્રમમાં સંવાક્રદતા;



શિક્ષકો અને અધ્યાપકોને અધ્યયન પ્રક્રક્રયાન ં હાદવ માનવા એટલે તેમની શનયક્ક્ત, તેમનો સતત
વ્યાવસાશયક શવકાસ, કામના સ્થળે સકારાત્મક વાતાવરણ તથા સેવાશવષયક જોગવાઈ;
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શિક્ષણ પ્રણાલીની શનષ્ઠા, પારદશિિતા અને સંસાિન કાયવ ક્ષમતાઓન ં અન્વેષણ અને સાવવજશનક

ઉપલબ્િતા સશનશિત કરવા માટે એક સરળ છતાં ચસ્ત શનયમન માળખ ં રચવ.ં સાથેસાથે સ્વાયિતા,
સારં પ્રિાસન અને સિક્ક્તકરણના માધ્યમથી નવા શવચાર અને ઘરે ડ બહારના શવચારોને પ્રોત્સાક્રહત
કરવા;



ગણવિા પ ૂણવ શિક્ષણ અને શવકાસ માટે ઉત્કૃષ્ટ કક્ષાના સંિોિન;

સાતત્યપ ૂણવ સંિોિન અને શનયશમત પરીક્ષણ આિાક્રરત પ્રગશતની શિક્ષણ ક્ષેત્રના તજ્જ્ઞો દ્વારા સતત
સમીક્ષા;





ભારતના સમ ૃિ, વૈશવધ્યસભર, પ્રાચીન અને આધશનક સંસ્કૃશત અને જ્ઞાન રીતક્રરવાજો તેમજ પરં પરાઓ
પ્રત્યે ગવવ અને ઘશનષ્ઠતા;

શિક્ષણ એક જાહેર સેવા છે ; ગણવિાયક્ત શિક્ષણ મેળવવ એ દરે ક બાળકનો મ ૂળભત ૂ અશિકાર છે ;

સબળ અને ઊજાવવાન જાહેર શિક્ષણ વ્યવસ્થા માં મ ૂડીરોકાણ માટે સેવાભાવી ખાનગી એકમો અને
સમદાશયક સહભાગીતાને પ્રોત્સાહન અને સશવિાઓ આપવી.

આ શિક્ષણ નીશિ ન ંુ દિશન
રાષ્રીય શિક્ષણ નીશતન એવ દિન
વ છે કે શિક્ષણ વ્યવસ્થા ના પાયામાં ભારતીય સંસ્કૃશતના મ ૂલ્યો હોય, જે તમામ

નાગક્રરકો ને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ ૂરં પાડી િકે , ભારતને શવશ્વની જ્ઞાન મહાિક્ક્ત બનાવીને ભારતને એક
જીવંત અને ન્યાયી જ્ઞાનાજર્જત સમાજમાં પક્રરવશતિત કરવામાં પ્રત્યક્ષ યોગદાન આપવ.ં રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત

સશનશિત કરવા માગે છે કે આપણી શિક્ષણ સંસ્થાઓના અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણ પિશતઓ દે િના શવદ્યાથીઓમાં
ભારતના બંિારણમાં શનક્રહત મ ૂળભ ૂત ફરજો અને મ ૂલ્યો પ્રત્યે અત્યંત આદરની ભાવના શવકસાવે,તેમજ સતત

પક્રરવતવનિીલ શવશ્વ અને દે િના પક્રરપ્રેક્ષયમાં પોતાની જવાબદારીઓ અને ભ ૂશમકાઓ પ્રત્યે તેમને સભાન બનાવે
અને સાથેસાથે તેઓ દે િ સાથેન ં પોતાન ં વ્યક્ક્તગત તાદત્મ્પય અનભવે. રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત ભારતના

શવદ્યાથીઓમાં ભારતીય હોવાની એક ઊંડા ગૌરવની ભાવના કેળવવા માગે છે ,માત્ર શવચારોમાં જ નહીં પરં ત મન,
વચન અને કમવમાં સદૈ વ આ ભાવના જળવાઈ રહેવી જોઈએ તેમજ એવા કૌિલ્યો, જ્ઞાન, મ ૂલ્યો અને
મનોવલણોનો

શવકાસ

કરવો

કે

જેથી

તે

માનવ

અશિકારો,

સાતત્યપ ૂણવ

શવકાસ

અને

સંવેદનિીલમદ્દાઓ પ્રત્યે જવાબદારીપ ૂણવ પ્રશતબિતા કેળવે અને સાચા અથવમાં શવશ્વ માનવ બને.

શવશ્વબંધત્વ

જેવા

શવભાગ – I. િાળા શિક્ષણ
આ નીશત વતવમાન િાળા શિક્ષણના ૧૦+૨ ના માળખાને ૩-૧૮ વષવ નાં શવદ્યાથીઓ માટે નવા અભ્યાસક્રમ અને

અધ્યાપનિાસ્ત્રના આિાર પર ૫+ ૩+ ૩+૪ ની નવી વ્યવસ્થા માં પનઃગક્રઠત કરવાનો શનદે િ કરે છે જે નીચેની
આકૃ શતમાં દિાવવેલ છે અને તેની શવસ્ત ૃત સમજ પ્રકરણ ૪ માં આપવામાં આવી છે .
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વતવમાન ૧૦+૨ િૈક્ષભણક માળખામાં ૩-૬ વયજૂથનાં બાળકોનો સમાવેિ થતો નથી. કારણ કે, િોરણ ૧ માં પ્રવિે

લેતી વખતે શવદ્યાથીઓ ૬ વષવનાં હોય છે નવા ૫+ ૩+ ૩+૪ માળખામાં, ૩ વષવ ની ઉંમરથી જ પ્રારં ભભક બાળ
સંભાળ અને શિક્ષણનો સમાવિે કરવામાં આવ્યો છે જેનો ધ્યેય િરૂઆતથી જ બાળકના સવાાંગી અધ્યયન, શવકાસ,
સખાકારીનો છે .

૧. પ્રારં ણભક બાળિંભાળ અને શિક્ષણ (ઈિીિીઈ ECCE): અધ્યયનનો પાયો

૧.૧. બાળકના મગજનો ૮૫% શવકાસ ૬ વષવ ની ઉંમર સિીમાં જ થઈ જાય છે .બાળકના મગજનો યોગ્ય શવકાસ

તથા િારીક્રરક વ ૃદ્ધિ માટે િરૂઆતના ૬ વષવ મહત્વપ ૂણવ માનવામાં આવે છે વતવમાન સમયમાં ખાસ કરીને

સામાજજક, આશથિક રૂપે વંભચત પ ૃષ્ઠભ ૂશમ િરાવતાં કરોડો બાળકો માટે ગણવિા યક્ત પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને
શિક્ષણ ઉપલબ્િ નથી. એટલે પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં મ ૂડીરોકાણ કરવાથી તે દે િના તમામ

બાળકોને ઉપલબ્િ થઈ િકે . જેથી બિાં બાળકોને શિક્ષણ વ્યવસ્થા માં ભાગ લેવાનો અને પ્રગશત કરવાનો સમાન
અવસર મળી િકે સંભવ છે કે , પ્રારં ભભક બાળસંભાળ અને શિક્ષણ સમાનતા સ્થાશપત કરવામાં સૌથી િક્ક્તિાળી

માધ્યમ બની િકે ભારતના દરે ક બાળકને મોડામાં મોડં ૨૦૩૦ સિીમાં ગણવિાયક્ત પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને
શિક્ષણ મળી રહે, જેથી સશનશિત કરી િકાય કે પહેલા િોરણમાં પ્રવેિ મેળવનાર દરે ક બાળક િાળા શિક્ષણ માટે
પ ૂણવ રીતે સજ્જ હોય.
૧.૨. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં બહસ્તરીય, બહઆયામી, લવભચક, પ્રવ ૃશિ આિાક્રરત, રમતગમત અને
િોિ આિાક્રરત શિક્ષણનો સમાવિે કરવામાં આવ્યો છે . જેમ કે, મ ૂળાક્ષરો, ભાષા, સંખ્યા અને ગણતરી, રં ગ અને

આકાર, શવશવિ રમતો, ઉખાણા અને તાક્રકિક શવચારણા તેમજ સમસ્યા ઉકેલની કળા, ભચત્રકામ, શવશવિ હસ્તકલાઓ,
નાટક અને કઠપ ૂતળી, સંગીતકલા તથા અન્ય પ્રવ ૃશિઓનો સમાવેિ થાય છે . આ ઉપરાંત અન્ય પ્રવ ૃશિઓ જેવી કે

સામાજજક કાયવ, માનવસંવેદનિીલતા, યોગ્ય વ્યવહાર, શિષ્ટાચાર, નીશતમિા, વ્યક્ક્તગત અને જાહેર સ્વચ્છતા,
સમ ૂહકાયવ કરવાની અને પરસ્પર સહકારની ભાવના શવકસાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવામાં આવ્ય ં છે . પ્રારં ભભક
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બાળસંભાળ અને શિક્ષણનો સમગ્ર ઉદ્દે શ્ય િારીક્રરક અને મનોિારીક્રરક શવકાસ, બોિાત્મક શવકાસ, સામાજજક,
સાંવેભગક અને નૈશતક શવકાસ, કલાકૌિલ્યો અને સાંસ્કૃશતક શવકાસ, તથા પ્રત્યાયન માટે પ્રારં ભભક ભાષા સાક્ષરતા
અને સંખ્યા જ્ઞાનના શવકાસમાં મહિમ પક્રરણામો મેળવવાન છે .

૧.૩. એનસીઇઆરટી દ્વારા ૮ વષવ સિીના બાળકો માટે National Curriculum and Pedagogical Framework for Early
Childhood Care and Education (એનસીપીએફસીસીઇ) તૈયાર કરવામાં આવિે. જે બે ભાગમાં વહેંચાયેલ હિે, ૦-૩

વષવ ના બાળકો માટે અને ૩-૮ વષવ ના બાળકો માટે ન માળખ. જેમાં ઉપરના ક્રદિાશનદે િ અનસાર પ્રારં ભભક બાળ
સંભાળ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં થયેલા રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય નવાચાર અને ઉત્કૃષ્ટ કાયવપ્રણાલી પરના નવા

સંિો િનોનો સમાવેિ કરવામાં આવિે. ખાસ કરીને ભારતમાં સદીઓથી બાળ શિક્ષણના શવકાસમાં સમ ૃિ

પરં પરાઓ છે જે સ્થાશનક કક્ષાએ પ્રચભલત છે જેવીકે કે કલા, વાતાવ, કશવતા, રમત, ગીત, અને એવ ં ઘણ ં બધ ં
ઉપલબ્િ છે જેનો સમાવેિ આ માળખામાં કરવામાં આવિે. શિક્ષણન ં આ માળખ ં માતાશપતાની સાથેસાથે
આંગણવાડીઓ માટે પણ એક માગવદિવક ના રૂપમાં કામ કરિે.

૧.૪. દે િમાં ઉચ્ચ ગણવિા વાળી પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ઈસીસીઈ ECCE) આપતી સંસ્થાઓની લોકો

સિીની પહોંચ સશનશિત કરવા માટે તબક્કાવાર તેને તમામ બાળકો સિી લઈ જવાન ં મહત્ત્વાકાંક્ષી લક્ષયછે .
સામાજજક અને આશથિક રીતે પછાત પ્રદે િો અને જજલ્લા ઓ પર શવિેષ ધ્યાન અને પ્રાથશમકતા આપવામાં આવિે.
(ક)

િરૂઆતથી

જ

સફળતાપ ૂવવક

ચાલી

રહેલી

આંગણવાડીઓ;

(ખ)

પ્રાથશમક

િાળાસંકલોમાં

આવેલી

આંગણવાડીઓ; (ગ) પ ૂવવ પ્રાથશમક અને પ્રાથશમક સંયક્ત િાળાસંકલો; અને (ઘ) બાલમંદીરના માધ્યમથી એમ

પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ઈસીસીઈ ECCE) આપવામાં આવિે. આ બિી જ સંસ્થાઓમાં પ્રારં ભભક બાળ
સંભાળ અને શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ખાસ તાલીમ પામેલા કમચ
વ ારી/શિક્ષકોઓની ભરતી કરવામાં આવિે.

૧.૫. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને સાવવશત્રક રીતે ઉપલબ્િ બનાવવા માટે આંગણવાડી કેન્દ્રોને ઉચ્ચ
ગણવિા

વાળા

ભૌશતક

સંસાિનો,

રમતગમતના

અદ્યતન

સાિનો

અને

ઉત્કૃષ્ઠ

તાલીમ

પામેલા

કમવચારી/શિક્ષકોઓથી સસજ્જ કરવામાં આવિે. દરે ક આંગણવાડીમાં ઉિમ કક્ષાના બાંિકામ અને હવાઉજાસવાળાં
મકાન તેમજ બાળકોનાં રસરભચ અને જરૂક્રરયાતને અનરૂપ અધ્યા પનના વાતાવરણન ં શનમાવણ કરવામાં આવિે.
આંગણવાડી કેન્દ્રોનાં બાળકો જદી જદી પ્રવ ૃશિ દ્વારા ત્યાંની સ્થાશનક પ્રાથશમક િાળાઓના શવદ્યાથી અને શિક્ષકોની

મલાકાત લેિે. જથેી આંગણવાડી કેન્દ્રોમાંથી પ્રાથશમક િાળામાં પ્રવેિની તેમની પ્રક્રક્રયા વધ સગમ બને.

આંગણવાડીઓને િાળાસંકલો અને િાળાસમ ૂહ સાથે સમાશવષ્ટ કરવામાં આવિે. િાળાસમ ૂહો ના કાયવક્રમોમાં
આંગણવાડીના બાળકો, શિક્ષકો અને વાલીઓને આમંશત્રત કરવામાં આવિેઅને તે જ રીતે આંગણવાડીના
કાયક્ર
વ મોમાં િાળાસમ ૂહોના બાળકો, શિક્ષકો અને વાલીઓને આમંત્રણ આપવામાં આવિે.

૧.૬. પાંચ વષવ થી ઓછી વયન ં દરે ક બાળક એક “પ ૂવવ પ્રાથશમક વગવ” અથવા “બાલવાક્રટકા”માં (િોરણ ૧ પહેલાં)
પ્રવેિ કરિે કે જ્યાં પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ માટે તાલીમ પામેલા શિક્ષકો અધ્યયન કરાવતા હિે. આ
વગો માં મખ્યત્વે રમતગમત દ્વારા અધ્યયન પર ભાર મકવામાં આવિે. જનેા દ્વારા બાળકોના બૌદ્ધિક, સાંવેભગક

અને મનોિારીક્રરક શવકાસ તેમજ વાચન, લેખન અને ગણન કૌિલ્યો ના શવકાસ પર ધ્યાન આપવામાં આવિે.

પ્રાથશમક િાળાઓમાં પ ૂવવ પ્રાથશમક વગો ને પણ મધ્યાહ્ન ભોજન યોજનામાં સમાશવષ્ટ કરાિે. આંગણવાડીમાં
ચાલતા સ્વાસ્્ય તપાસ કાયવક્રમ તેમજ બાળકના વ ૃધ્ધ્િ અને શવકાસની દે ખરે ખ માટે ના કાયવક્રમો પ ૂવવ પ્રાથશમક વગવ
અને પ્રાથશમક િાળાના શવદ્યાથીઓ માટે લાગ ં કરવામાં આવિે.

૧.૭. આંગણવાડીમાં પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ઈસીસીઈ ECCE) ના શિક્ષક સંવગવને તૈયાર કરવા માટે

હાલમાં આંગણવાડીમાં કાયવરત કાયવકતાવઓ/શિક્ષકોને એનસીઈઆરટી (NCERT) દ્વારા તૈયાર કરાયેલ અભ્યાસક્રમ
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અને િૈક્ષભણક માળખાને અનરૂપ તાલીમ આપવામાં આવિે. ૧૦+૨ કે તેથી વિારે િૈક્ષભણક લાયકાત િરાવતા
આંગણવાડી શિક્ષકો/ કમવ ચારીઓને પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણનો ૬ મક્રહનાનો સક્રટિક્રફકે ટ કોસવ કરાવવામાં
આવિે. જેમની િૈક્ષભણક લાયકાત ૧૦+૨ કરતાં ઓછી હોય તેમને પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણમાં ૧ વષવ નો

ક્રડપ્લોમા કોસવ કરાવવામાં આવિે. જેમાં પ્રારં ભભક સાક્ષરતા સંખ્યા, અને પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ

(ઈસીસીઈ ECCE)ના પાસાને આવરી લેવામાં આવિે. આ કાયવ ક્રમોને દૂ રવતી શિક્ષણના સ્વરૂપે DTH ચેનલ્સ
તેમજ સ્માટવ ફોનના માધ્યમથી ચલાવવામાં કરવામાં આવિે, જેથી કમવચારીઓ રોજજિંદા કાયો સાથે સરળતાથી

યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી િકે . પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણના આ તાલીમી કાયવક્રમોન ં શનક્રરક્ષણ િાળા શિક્ષણ

શવભાગના Cluster Resource Centers (સીઆરસી CRC) દ્વારા કરવામાં આવિે. જ્યાં મક્રહનામાં ઓછામાં ઓછં એક
વખત આ શિક્ષકો માટે સંપકવ વગવ આયોજન કરિે, જેથી સતત મ ૂલ્યાંકન થઈ િકે . આવનાર વષોમાં રાજય

સરકારો પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ માટે જરૂરી વ્યાવસાશયક લાયકાત િરાવતા શિક્ષકો તૈયાર કરિે અને
તે માટે જદા જદા સ્તરે જરૂરી વ્યાવસાશયક તાલીમ, સલાહ,માગવદિન
વ્યવસ્થા અને કારક્રકદી માગવદિવનન ં
વ
આયોજન અને અમલીકરણ કરિે. આ શિક્ષકોને તેમના વ્યવસાય માટે , સસજ્જ બનાવવા તેમજ તેમના સતત
વ્યાવસાશયક શવકાસ માટે જરૂરી સગવડો અને સવલતો પ ૂરી પાડવામાં આવિે.

૧.૮. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને આક્રદવાસી શવસ્તારોમાં આવેલી આશ્રમ િાળાઓ તેમજ વૈકધ્લ્પક
શિક્ષણની તમામ વ્યવસ્થાઓમાં તબક્કાવાર િરૂ કરવામાં આવિે.પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણની આશ્રમ
િાળાઓમાં સંકલન અને અમલીકરણ ઉપર જણાવેલ પિશતથી કરવામાં આવિે.

૧.૯. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણની અભ્યાસક્રમ સંરચના અને શિક્ષણ વ્યવસ્થા નક્કી કરવાની જવાબદારી

માનવ સંસાિન શવકાસ મંત્રાલય (MHRD)ની રહેિે. કારણ કે, પ્રાથશમક િાળાના માધ્યમથી પ ૂવવ પ્રાથશમક િાળા
સિીની એકસ ૂત્રતા સશનશિત થઈ િકે અને શિક્ષણની મ ૂળભ ૂત બાબતો પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરી િકાય. પ્રારં ભભક

બાળ સંભાળ અને શિક્ષણન ં આયોજન અને અમલીકરણ માનવ સંસાિન શવકાસ મંત્રાલય (MHRD), મક્રહલા અને

બાળ શવકાસ મંત્રાલય (Women and Child Development), આરોગ્ય અને પક્રરવાર કલ્યાણ મંત્રાલય (Health and

Family Welfare) તથા આક્રદ જાશત મંત્રાલય (Tribal Affairs) દ્વારા સંયક્ત રીતે હાથ િરવામાં આવિે. પ્રારં ભભક

બાળ સંભાળ અને શિક્ષણને િાળા શિક્ષણમાં દાખલ કરવાની પ્રક્રક્રયામાં સતત માગવદિવન મળી રહે તે માટે એક
ટાસ્ક ફોસવ (Task Force)ની રચના કરવામાં આવિે.

ર. મ ૂળભ ૂિ િાક્ષરિા અને િંખ્યાજ્ઞાન: અધ્યયનની િાિી અને આિશ્યક પ ૂિશિરિ
૨.૧. તમામ શવદ્યાથીઓ માટે વાચન, લેખન અને ગણન કૌિલ્યો એ બિા જ પ્રકારના િાળાકીય શિક્ષણ અને

જીવનપયાંત અધ્યયન માટે ની મ ૂળભ ૂત અને અશનવાયવ પ ૂવવિરત છે . જોકે , શવશવિ સરકારી અને ભબનસરકારી સવેક્ષણો

સ ૂચવે છે કે , આપણે હાલમાં અધ્યયન સંબશં િત એક ગંભીર સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છીએ; વતવમાન સમયમાં
પ્રાથશમક િાળાઓમાં અભ્યાસ કરતાં ૫ કરોડથી પણ વધ બાળકો આજે પણ મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન
િરાવતાં નથી. એટલે કે એવાં બાળકો સરળ લેખન ં વાચન અને અથવગ્રહણ અને ભારતીય અંકના સરવાળા અને
બાદબાકી જેવી સાદી ગણન ક્રક્રયાઓ કરી િકતાં નથી.

૨.૨. તમામ બાળકો મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તે દે િન ં તાકીદન ં રાષ્રીય અભભયાન બની રહેિે.
આ માટે શવશવિ સ્તરે તાત્કાભલક પગલાં લેવામાં આવિે અને સ્પષ્ટ લક્ષયાંકોને ટૂંકા સમયમાં શસિ કરવામાં આવિે.

(જેમાં પ્રત્યેક શવદ્યાથી િોરણ ૩ સિીની મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન જરૂરથી પ્રાપ્ત કરે તે સમાશવષ્ટ છે ). વષવ
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૨૦૨૫ સિીમાં પ્રાથશમક િાળાઓનાં બાળકો સાવશવ ત્રક મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તે બાબત શિક્ષણ

પ્રણાલીની સવોચ્ચ પ્રાથશમકતા હિે. િીખવાની મ ૂળભ ૂત જરૂક્રરયાતો (અથાવત ્ મ ૂળભ ૂત વાચન, લેખન અને
અંકગભણત)ને શસિ કરવાથી જ આપણા શવદ્યાથીઓ માટે બાકીની નીશત પ્રાસંભગક રહેિે. આ માટે માનવ સંસાિન
શવકાસ મંત્રાલય (MHRD) દ્વારા તાત્કાભલક િોરણે National Mission on Foundational Literacy and Numeracy

(એનએમએફએલએન) ની સ્થાપના કરવામાં આવિે. તે અનસાર બિી જ રાજ્ય/કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િની સરકારો તમામ

પ્રાથશમક અને ઉચ્ચતર પ્રાથશમક િાળાઓમાં વષવ ૨૦૨૫ સિીમાં સાવવશત્રક મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પ્રાપ્ત

કરવા માટે શસિ કરવા જરૂરી એવાં જદાજદા સ્તરે લક્ષયો શનિાવક્રરત કરિે અને તેના અમલીકરણની યોજના તાત્કાભલક
િોરણે તૈયાર કરિે. આ આખી પ્રક્રક્રયાન ં ખ ૂબ કાળજીપ ૂવવક દે ખરે ખ અને મ ૂલ્યાંકન થિે.

૨.૩. શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓને સૌપ્રથમ તાત્કાભલક િોરણે સમયબિ રીતે ભરવામાં આવિે . ખાસ કરીને પછાત

તેમજ એવા શવસ્તારો કે જ્યાં શિક્ષકો દીઠ શવદ્યાથીઓન ં પ્રમાણ વધ છે , અથવા જ્યાં સાક્ષરતા દર ઓછો છે , એવી
િાળાઓમાં સ્થાશનક શિક્ષક અથવા સ્થાશનક ભાષાથી પક્રરભચત શિક્ષકોને શનયક્ત કરવા ભારતીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ

સંસ્થાન પર શવિેષ ધ્યાન આપવામાં આવિે. દરે ક િાળામાં શવદ્યાથી-શિક્ષક ગણોિર (pupil-teacher ratio પીટીઆર)
૩૦:૦૧ થી ઓછો હોય તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવિે ; એવા ક્ષેત્રમાં કે જેમાં મોટી સંખ્યામાં સામાજજક- આશથિક રીતે

વંભચત શવદ્યાથીઓ છે , તે ક્ષેત્રની સંસ્થાઓમાં શવદ્યાથી-શિક્ષક ગણોિર (Pupil-Teacher Ratio પીટીઆર) ૨૫: ૦૧ ની
નીચે રાખવાન ં લક્ષય રખાિે. મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન આપવા માટે , સતત વ્યાવસાશયક શવકાસ સાથે શિક્ષકોને તાલીમ આપવામાં આવિે, પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે અને શવિેષ સહકાર આપવામાં આવિે.

૨.૪. અભ્યાસક્રમમાં મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પર શવિેષ ધ્યાન અપાિે જેમાં ખાસ કરીને વાચન, લેખન,
કથન, ગણતરી, અંકગભણત, અને ગાભણશતક શવચારનો સમાવેિ થાય છે . સમગ્ર પ ૂવવપ્રાથશમક, પ્રારં ભભક અને ઉચ્ચ
પ્રાથશમક િાળાના દરે ક શવદ્યાથીના વ્યક્ક્તગત અધ્યયન ધ્યેયોને શસિ કરવા માટે તેમજ તેમની અધ્યયન પ્રગશતની

દે ખરે ખ રાખવા માટે સતત સવગ્ર
વ ાહી અધ્યયનલક્ષી મ ૂલ્યાંકનની એક કાયક્ષ
વ મ પ્રણાલી ઊભી કરવામાં આવિે. દરરોજ
શનયત કરે લા કલાકો અને જે તે શવષયોને લગતી પ્રવ ૃશિઓ તેમજ વષભ
વ રના શનયશમત કાયક્ર
વ મો શવદ્યાથીઓને સતત
પ્રોત્સાહન આપતા રહેિે. મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન પર નવો ભાર મ ૂકવા માટે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ અને પ્રાથશમક
િોરણોના અભ્યાસક્રમની સંરચના નવેસરથી તૈયાર કરવામાં આવિે.

૨.૫. હાલમાં, પ્રારં ભભક બાળસંભાળ અને શિક્ષણ (ઈિીિીઈ ECCE)ની સાવવશત્રક ઉપલધ્બ્િ ન હોવાને કારણે, િોરણ ૧
ના મોટાભાગનાં બાળકો િરૂઆતના થોડાં અઠવાક્રડયામાં જ પોતાના સાથી શવદ્યાથીઓથી અભ્યાસમાં પાછળ રહી જાય
છે . આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા એનિીઈઆરટી

અને એિિીઈઆરટી દ્વારા ટૂંકા ગાળાન ં ૩ મક્રહનાન ં રમતગમત

આિાક્રરત ‘િાળા તૈયારી મોડયલ’ િોરણ ૧ ના બિા શવદ્યાથીઓ માટે શવકશસત કરવામાં આવિે . જેમાં, મ ૂળાક્ષરો,
ધ્વશન, િબ્દ, રં ગ, આકાર અને સંખ્યા આિાક્રરત પ્રવ ૃશિઓ અને વકવબકનો સમાવેિ થાય છે . આ મોડયલના
અમલીકરણ માટે સહપાઠીઓ તથા માતાશપતાનો સહયોગ લેવામાં આવિે. આ પ્રક્રક્રયાથી શવદ્યાથીઓને િાળા શિક્ષણ
માટે તૈયાર થવામાં મદદ મળિે.

૨.૬. મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન િીખવા માટે ના ઉચ્ચ ગણવિાવાળા સંસાિનો ક્રડજજટલ પ્લૅટફૉમવ લાગ
કરવામાં કરવામાં આવિે. (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing – DIKSHA દીક્ષા) પર રાષ્રીય જ્ઞાન
ભંડાર તરીકે ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ વચ્ચેના કોઈપણ ભાષા અને પ્રત્યાયન સંબિ
ં ી
અવરોિોને દૂ ર કરવા માટે પ્રાયોભગક તબક્કામાં શિક્ષકોને શવશિષ્ટ તકનીકી સહાય કરવામાં આવિે.

૨.૭. પ્રવતવમાન અધ્યયન સંકટની ગંભીરતાને કારણે સાવવશત્રક મ ૂળભ ૂત અક્ષરજ્ઞાન અને સંખ્યાજ્ઞાનના ધ્યેયને શસિ
કરવાના અભભયાનમાં શિક્ષકોને દરે ક રીતે મદદ કરવામાં આવિે . શવશ્વમાં ઉપલબ્િ સંિોિનો પરથી સાભબત થય ં છે કે
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પોતાના વગવમાં સહપાઠી સાથે વાતચીત કે પ્રવ ૃશિ દ્વારા થત ં અધ્યયન (One-to-One Peer Tutoring) ફક્ત

અધ્યેતાઓને જ નક્રહ પણ શિક્ષકના પક્ષે પણ ખ ૂબ અસરકારક સાભબત થઇ િકે છે . આમ, પીઅર ટય ૂટક્રરિંગને
સ્વેચ્છાએ, તાલીમી શિક્ષકની દે ખરે ખ હેઠળ, સલામતીન ં સંપ ૂણવ ધ્યાન રાખી સહપાઠીઓ સાથે મળીને કરવામાં આવતી
આનંદદાયક પ્રવ ૃશિ તરીકે અપનાવી િકાય. શિક્ષણના ઉચ્ચ કક્ષાના ધ્યેયોમાં સામેલ થવા સ્થાશનક સમદાય અને તે

શસવાયના તાલીમ પામેલા સ્વયંસેવકોને માટે પણ સરળ બનાવી િકાય. સમદાયની દરે ક સાક્ષર વ્યક્ક્ત એક
શવદ્યાથી/વ્યક્ક્તને વાચન િીખવવા માટે સંકધ્લ્પત બને તો દે િન ં ભચત્ર ખ ૂબ ઝડપથી બદલાઈ જાય. રાષ્રીય મ ૂળભ ૂત
અક્ષરજ્ઞાન અને સંખ્યાજ્ઞાનના ધ્યેયને પ્રોત્સાક્રહત કરવા રાજ્ય સરકારો સહપાઠીસહઅધ્યયન અને સ્વૈધ્ચ્છક
પ્રવ ૃશિઓને વેગ આપવા માટે નવીન મોડેલ શવકસાવવાન ં સશનશિત કરી િકે.

૨.૮. બિા જ સ્તરના શવદ્યાથીઓ માટે તમામ સ્થાશનક અને ભારતીય ભાષાઓમાં ઉચ્ચ ગણવિાવાળા અનવાદ (જરૂર
મજબ તકનીકી સહાય) દ્વારા આનંદપ્રદ અને પ્રેરણાદાયી પસ્તકો શવકસાવવામાં આવિે અને તેમને િાળાના તથા

સ્થાશનક જાહેર પસ્તકાલયોમાં વ્યાપકપણે ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. દે િભરમાં વાચનન ં વાતાવરણ ઊભ ં કરવા
માટે જાહેર અને િાળાના પસ્તકાલયોન ં નોંિપાત્ર રીતે શવસ્તરણ કરવામાં આવિે. ક્રડજજટલ લાઇબ્રેરીઓ પણ સ્થાશપત

કરવામાં આવિે. િાળા શસવાયના કલાકો દરશમયાન સમદાયની સેવા માટે - ખાસ કરીને ગામડાઓમાં - િાળા
પસ્તકાલયો સ્થાપવામાં આવિે, અને બહોળા વાચનને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બક ક્લબ સ્થાપી તેના સભ્યો જાહેર

તથા િાળા પસ્તકાલયોમાં આ અંગે સભાન ં આયોજન કરી િકે છે . એક રાષ્રીય પસ્તક પ્રોત્સાહન નીશત ઘડવામાં
આવિે અને દે િભરમાં ભાષાઓ, સ્તરો અને િૈલીઓ પર પસ્તકોની પ્રાપ્યતા, ઉપલબ્િતા, ગણવિા અને વાચકોની
વ્યવસ્થા કરવા માટે વ્યાપક પહેલ કરવામાં આવિે.

૨.૯. બાળકો કપોશષત અથવા અસ્વસ્થ હોય ત્યારે શ્રેષ્ઠ રીતે િીખવામાં અસમથવ હોય છે . તેથી તાલીમબિ સામાજજક
કાયવકરો, સલાહકારો અને િાળા પ્રણાલીમાં સમદાયની સહભાભગતાથી પૌષ્ષ્ટક ભોજન દ્વારા બાળકોના પોષણ અને
આરોગ્ય (માનશસક સ્વાસ્્ય સક્રહત) પર ધ્યાન આપવામાં આવિે. આ ઉપરાંત અન્ય શવશવિ ઉપાયોના માધ્યમથી
કાયવ કરવામાં આવિે. તમામ િાળાઓના બાળકો િાળા દ્વારા આયોજજત શનયશમત આરોગ્ય ચકાસણીમાં ભાગ લેિે
અને તે માટે બાળકોને આરોગ્ય કાડવ આપવામાં આવિે. આ શસવાય ઘણા સંિોિનોથી ધ્યાનમાં આવ્ય ં છે

કે,

સવારના પૌષ્ષ્ટક નાસ્તા પછી કે ટલાક કલાકોમાં ઘણા અઘરા શવષયોન ં અધ્યયન વધ અસરકારક રહે છે . જો સવાર
અને બપોરના ગાળા દરશમયાન પૌષ્ષ્ટક નાસ્તો અને ભોજન આપવામાં આવે તો, આ ઉત્પાદક અને પ્રભાવી સમયનો
લાભ લઈ િકાય. જ્યાં રાંિેલા ગરમ ભોજનની વ્યવસ્થા િક્ય નથી ત્યાં એક સરળ પણ પૌષ્ષ્ટક ભોજન, દા.ત.
મગફળી કે ચણા ગોળ સાથે અને/અથવા સ્થાશનક ફળ આપી િકાય. બિા સ્કૂલનાં બાળકો માટે , ખાસ કરીને

િાળાઓમાં ૧૦૦% રોગપ્રશતકારક િક્ક્ત શવકસાવવા માટે શનયશમત આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવિે અને તેન ં
શનરીક્ષણ કરવા માટે આરોગ્ય કાડવ આપવામાં આવિે.

3. અપવ્યય (ડ્રોપઆઉટ) દર ઘટાડિો અને િમામ સ્િરે શિક્ષણન ંુ િાિશત્રીકરણ સશુ નશિિ કરવ ુ
૩.૧. િાળાકીય શિક્ષણના મખ્ય લક્ષયોમાંથી આપણે એ સશનશિત કરવ ં આવશ્યક છે કે બાળકો િાળામાં દાખલ થાય
અને તેઓને િાળામાં શનયશમત મોકલવામાં આવે. સવવ શિક્ષા અભભયાન (હવે સમગ્ર શિક્ષા અભભયાન) અને શિક્ષણનો

અશિકાર અશિશનયમ (આરટીઈ) જેવી પહેલ થકી, ભારતે છે લ્લા કે ટલાક વષોમાં પ્રાથશમક શિક્ષણમાં પ્રવેિન ં
સાવવત્રીકરણ શસિ કરવામાં નોંિપાત્ર પ્રગશત કરી છે . તેમ છતાં, સવેના આંકડા શિક્ષણ પ્રણાલીમાં બાળકોને ટકવા
અંગે કે ટલાક ગંભીર મદ્દાઓ સ ૂચવે છે . િોરણ ૬-૮ માટે નો કલ નોંિણી ગણોિર (જીઈઆર GER) ૯0.૯% છે , જ્યારે

િોરણ ૯-૧૦ અને ૧૧-૧૨ માટે તે અનક્રમે માત્ર ૭૯.૩% અને ૫૬.૫% હતો. આ આંકડા દિાવવે છે કે નોંિપાત્ર
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પ્રમાણમાં શવદ્યાથીઓ િોરણ ૫ પછી અને ખાસ કરીને િોરણ ૮ પછી િાળા છોડી દે છે . NSSO દ્વારા ૨૦૧૭-૧૮માં
કરવામાં આવેલા પંચોતેરમાં ઘરે લ ં સવે મજબ ભારતમાં ૬ થી ૧૭ વષવની વય જૂથના અને િાળા છોડી દીિી હોય કે
ના આવતા હોય એવાં બાળકોની સંખ્યા ૩.૨૨ કરોડ છે . આ બાળકોને વહેલી તકે શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પાછા લાવવાની

પ્રાથશમકતા રહેિે અને તેની સાથે ૨૦૩૦ સિીમાં પ ૂવવપ્રાથશમકથી માધ્યશમક સ્તરે ૧૦૦% કલ નોંિણી ગણોિર
(જીઈઆર GER) ને પ્રાપ્ત કરવાના લક્ષય સાથે, વધ શવદ્યાથીઓને બહાર જતા અટકાવવાના લક્ષય સાથે આગળ

વિવ ં પડિે. અને ભશવષ્યમાં શવદ્યાથીઓનો અપવ્યય (ડ્રોપઆઉટ) દર પ ૂવવપ્રાથશમકથી લઈને િોરણ ૧૨ સિીના
શિક્ષણ અને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સક્રહતના - ગણવિાયક્ત સવાાંગી શિક્ષણ મેળવવા માટે , દે િનાં તમામ બાળકોને
શિક્ષણ પ્રણાલીમાં પ્રવેિ ઉપલબ્િ કરાવવા માટે , સમાન તકો આપવા માટે સંગક્રઠત રાષ્રીય પ્રયાસ કરવામાં આવિે.

૩.૨. િાળા છોડી ગયેલા બાળકોને િાળાએ પાછા લાવવા અને અત્યારે િાળામાં અધ્યયન કરતાં બાળકોને િાળા

છોડી જતા અટકાવવા માટે કલ બે અભભયાન હાથ િરવામાં આવિે. પ્રથમ અસરકારક અને પ ૂરતી માળખાકીય
સશવિાઓ પ ૂરી પાડવી જેથી તમામ શવદ્યાથીઓ પ ૂવવપ્રાથશમક િાળાથી િોરણ- ૧૨ સિીના તમામ સ્તરે સલામત અને

અસરકારક િાળા શિક્ષણ મેળવી િકે. િાળા શિક્ષણના દરે ક સ્તરે કાયમી પ્રશિભક્ષત શિક્ષકની વ્યવસ્થા કરવા ઉપરાંત,
કોઈ પણ િાળામાં માળખાગત સશવિાઓની ઉણપ ન રહે તે માટે ખાસ કાળજી લેવામાં આવિે. સરકારી િાળાઓની

શવશ્વસનીયતા ફરીથી સ્થાશપત કરવામાં આવિે અને આ ધ્યેય શસિ કરવા માટે જે િાળાઓ પહેલેથી અક્સ્તત્વમાં છે તે
િાળાઓને અદ્યતન અને શવસ્ત ૃત કરવામાં આવિે. જ્યાં િાળાઓ અક્સ્તત્વમાં નથી ત્યાં વિારાની ગણવિાવાળી

િાળાઓન ં શનમાવણ કરવામાં આવિે. સલામત અને યથાયોગ્ય વાહનવ્યવહાર અને/અથવા છાત્રાલયોની વ્યવસ્થા

ઊભી કરવામાં આવિે (ખાસ કરીને કન્યાઓ માટે ), જેથી તમામ બાળકોને ગણવિાવાળી િાળામાં ભાગ લેવાની અને
યોગ્ય સ્તરે િીખવાની તક મળે . પ્રવાસી મજૂરોનાં બાળકો અને શવશવિ સંજોગોને લીિે િાળા છોડી દે નારા અન્ય
બાળકોને ફરીથી મખ્ય શિક્ષણપ્રવાહમાં લાવવા માટે વૈકધ્લ્પક અને નાવીન્યપ ૂણવ શિક્ષણ કે ન્દ્રો, સમાજના સહયોગથી
ઊભા કરવામાં આવિે.

૩.૩. શવદ્યાથીઓના અધ્યયન અને િાળામાં હાજરીની ઝીણવટભરી અને ચોકસાઈપ ૂવવક દે ખરે ખ રાખીને શિક્ષણમાં
સાવવત્રીકરણન ં ધ્યેય શસિ કરવ ં એ દ્ધદ્વશતય અભભયાન રહેિે જેના માટે બે બાબતો જરૂરી બનિે જેવી કે (ક) િાળામાં જે
શવદ્યાથીઓ દાખલ થાય છે અને તે ઉપક્સ્થત રહે (ખ) ડ્રોપઆઉટ બાળકો પાછાં આવે અને ભણવામાં પાછળ રહ્યા હોય

તો તેમને મખ્ય િારામાં પનઃ જોડવા માટે પયાવપ્ત સશવિાઓ ઉપલબ્િ કરાવવી. ૧૮ વષવ સિીની વયના તમામ
બાળકોને પ ૂવવપ્રાથશમકથી િોરણ ૧૨સિી સમાન અને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ આપવા માટે આવશ્યક અને યોગ્ય
સહાયરૂપ પ્રણાલીઓ ઊભી કરવી. િાળાઓ કે િાળા સંકલો અને શિક્ષકો સાથે જોડાયેલા સલાહકારો અથવા સારી રીતે
પ્રશિભક્ષત સામાજજક કાયવકરો શવદ્યાથીઓ અને તેમના માતાશપતા સાથે સતત કાયવ કરિે અને િાળામાં શિક્ષણ પ્રાધ્પ્તને

અનરૂપ વય િરાવતા બિા બાળકો િાળામાં હાજર રહે અને અધ્યયન કરે તેની તપાસ જદાજદા સમદાયોના લોકો
ૃ નાગક્રરકો, સામાજજક સંસ્થાઓ,
સાથે સંપકવ કરીને કરાિે. આ મહત્વપ ૂણવ કાયવ હાથ િરવામાં મદદ કરવા માટે જાગત
સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અશિકારીતા શવભાગના પ્રશિભક્ષત અને લાયક સામાજજક કાયવકરો અને રાજ્ય અને
જજલ્લા કક્ષાએ શવકલાંગોના સિક્ક્તકરણ સાથે કામ કરતા સરકારી કાયવકરો, રાજ્યની/કે ન્દ્રિાશસત પ્રદે િની સરકાર
દ્વારા અપનાવવામાં આવતી શવશવિ નવીન યોજનાઓ દ્વારા િાળાઓ સાથે જોડાઈ િકે છે .

૩.૪. જરૂરી ભૌશતક સંસાિનોની સગવડ થાય અને શવદ્યાથીઓની સક્રક્રય ભાગીદારીના લક્ષયો શસિ થાય પછી,
ગણવિા સિારણા એ શવદ્યાથીઓને ટકાવી રાખવામાં મહત્વની બાબત બની રહેિે જેથી તેઓ (ખાસ કરીને કન્યાઓ
અને અન્ય સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત જૂથોની શવદ્યાશથિનીઓ) અને તેમના વાલીઓ િાળાએ જવાનો અને

સહભાભગતાનો રસ ન ગમાવે. આ ધ્યેય શસિ કરવા માટે અપવ્યયન ં પ્રમાણ (Drop Out Rate) વધ હોય એવા
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શવસ્તારોમાં એવા શિક્ષકની શનમણ ૂક કરવામાં આવિે કે જે ત્યાંની લોકબોલીથી પક્રરભચત હોય સાથે સાથે અભ્યાસક્રમમાં
પણ ફેરફાર કરીને તેને વધ રસપ્રદ અને રોજજિંદા જીવનમાં ઉપયોગી બનાવવો પડે.

૩.૫. સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત જૂથો (એસડીજીએસ SEDGs) પર શવિેષ ભાર મકીને તમામ શવદ્યાથીઓ માટે

િીખવાની સશવિા આપવા માટે , ઔપચાક્રરક અને ભબનઔપચાક્રરક બંને શિક્ષણ પિશતઓનો સમાવેિ કરીને

બહમાગીય અધ્યયન પ્રણાલી ઊભી કરવા માટે િાળા શિક્ષણનો શવસ્તાર વિારવામાં આવિે. મક્ત દૂ રસ્થ અધ્યયન
(ઓડીએલ), નેિનલ ઇધ્ન્સ્ટટય ૂટ ઓફ ઓપન સ્કૂભલિંગ (એનઆઇઓએસ NIOS) ના શવશવિ િૈક્ષભણક કાયવક્રમો અને

અભ્યાસક્રમો અને સ્ટે ટ ઓપન સ્કૂલ (એસઓએસ) ન ં શવસ્ત ૃતીકરણ કરી વધ સક્ષમ અને બળવિર બનાવવામાં
આવિે જેથી રૂબરૂ િાળામાં હાજર રહી અધ્યયન કરવા સક્ષમ ન હોય તેવા ભારતના યવાનોની શિક્ષણની

જરૂક્રરયાતોને સંતોષી િકાય. એનઆઇઓએસ NIOS અને State Open Schools (એસઓએસ SOS) હાલના કાયવક્રમો

ઉપરાંત નીચે આપેલા િૈક્ષભણક કાયવક્રમો શવદ્યાથીઓને ઉપલબ્િ કરાવિે: એ, બી અને સી સ્તરના અભ્યાસક્રમ કે જે

ઔપચાક્રરક િાળા શિક્ષણના િોરણ ૩,૫ અને ૮ની સમકક્ષ; કે ૧૦ અને ૧૨ માધ્યશમક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો;
વ્યાવસાશયક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો અને પખ્ત વયના સાક્ષરતા અને

જીવન-સમ ૃદ્ધિ કાયવક્રમો.

રાજ્યોને સ્ટે ટ

ઈધ્ન્સ્ટટય ૂિન્સ ઓફ ઓપન સ્કૂલીંગ (એસઆઇઓ SIOs)ની નવી સ્થાપના કરીને અથવા જો પહેલેથી જ હોય તો તેનો
વધ શવકાસ કરીને પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં આ તકનો શવકાસ કરવા પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે.

૩.૬. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર તેમજ ભબનસરકારી લોકકલ્યાણ માટે ની સંસ્થાઓ માટે િાળાઓન ં શનમાવણ સરળ

બનાવવા; સાંસ્કૃ શતક, ભૌગોભલક અને વસ્તીશવશ્લેષણના પક્રરપ્રેક્ષયમાં સ્થાશનક વૈશવધ્યને પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે ;

શિક્ષણના વૈકધ્લ્પક મોડેલોને અમલમાં મ ૂકવા માટે િાળાઓના આવશ્યકતા સંબશં િત િારાિોરણો હળવા કરવામાં
આવિે. ઇનપટ કરતાં ક્ષમતા આિાક્રરત અધ્યયન નીપજોરૂપી આઉટપટ પર વધ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરાિે. ઈનપટ
માટે ના અશિશનયમો પ્રકરણ ૮માં દિાવવેલ કે ટલાક ચોક્કસ ક્ષેત્રો સિી મયાવક્રદત રહેિે. િાળાઓ માટે ના અન્ય મોડેલોને

પણ (જાહેર સંસ્થાઓની તથા લોકકલ્યાણ માટે સંસ્થાઓની ભાગીદારી જેવા) પ્રયોગાત્મક રીતે કામ કરતી િરૂ કરવામાં
આવિે.
૩.૭.

બાળકોના અધ્યયનમાં સિાર માટે ભ ૂતપ ૂવવ શવદ્યાથીઓને સમદાયના સ્વયંસેવી પ્રયાસોને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં

આવિે. જેમાં િાળાના દરે ક શવદ્યાથી માટે ટય ૂટક્રરિંગ , સાક્ષરતા શિક્ષણ અને બીજી મદદ માટે વિારાના વગો આયોજજત

કરવા શિક્ષકોને માગવદિન
વ અને મદદ ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. શવદ્યાથીઓને વ્યવસાય સંબશં િત માગવદિવન
આપવ,ં પ્રૌઢ શિક્ષણ કેન્દ્રને પણ સહયોગ આપવામાં આવિે . આ દૃ ષ્ષ્ટથી િાળાના ભ ૂતપ ૂવવ શવદ્યાથીઓ અને સ્થાશનક

સમદાયના સ્વસ્થ વક્રરષ્ઠ નાગક્રરકો દ્વારા વ્યક્ક્તઓની ઓળખ કરવામાં આવિે. આ હેત માટે સાક્ષર સ્વયંસેવકો,
સેવાશનવ ૃિ વૈજ્ઞાશનકો/સરકારી/અિવ સરકારી કમવચારીઓ, ભ ૂતપ ૂવવ શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોની શવસ્ત ૃત માક્રહતીનો
સંકભલત સંગ્રહ (Data Bank) બનાવવામાં આવિે.

ુ શં િિ, આનંદપ્રદઅને
૪. િાળામાં અભ્યાિક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર: અધ્યયન િિાાં ગી, અનબ
પ્રવ ૃશિમય હોવ ંુ જોઈએ
નિી ૫+૩+૩+૪

િંરચનામાં િાળા અભ્યાિક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્રનું પુનગશ ઠન

૪.૧. ૩-૮, ૮-૧૧, ૧૧-૧૪ અને ૧૪-૧૮ વષવ વયની શ્રેણીને અનરૂપ, અધ્યેતાના શવકાસના શવશવિ તબક્કે શવકાસ

સંબશં િત જરૂક્રરયાતો અને રસ, રભચ અને અધ્યયન જરૂક્રરયાતોને અનરૂપ તથા સસંગત િાળાશિક્ષણના અભ્યાસક્રમ

અને અધ્યાપનસ્તરના માળખાન ં પનગવઠન કરવામાં આવિે. િાળા શિક્ષણના અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનસ્તરન ં
માળખ ં ૫+૩+૩+૪ પ્રમાણે તૈયાર થિે જેમાં; પ્રથમ સોપાન એ પ ૂવપ્ર
વ ાથશમક એટલે કે મ ૂળભ ૂત કે પાયાન ં સોપાન છે તે
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બે ભાગમાં, એટલે કે , આંગણવાડી/શપ્ર-સ્કૂલમાં ૩ વષવ અને પ્રાથશમક િાળામાં ૨ વષવ િોરણ ૧ અને ૨; બંને ભાગ
મળીને શવદ્યાથીઓના ૩-૮ વષવના વયજૂથને આવરી લે છે ; દ્ધદ્વતીય સોપાન એટલે કે પ્રાથશમક સોપાન િોરણ ૩-૫

તથા ૮-૧૦ વષવના વયજૂથને આવરી લે છે ; ત ૃતીય સોપાન એટલે ઉચ્ચ પ્રાથશમક સોપાન કે જે ૧૧-૧૪ ના વયજૂથ
અને િોરણ ૬-૮ ને આવરી લે છે ; અને ચતથવ સોપાન એટલે કે માધ્યશમક શિક્ષણ જે ૧૪-૧૮ વષન
વ ા વયજૂથને તથા
િોરણ ૯-૧૨ને બે તબક્કામાં આવરી લે છે , પ્રથમમાં ૯ અને ૧૦ અને બીજામાં ૧૧ અને ૧૨.

૪.૨. એનઇપી NEPના મદ્દા ક્રમાંક ૧.૨. માં જણાવ્યા પ્રમાણે, પ ૂવપ્ર
વ ાથશમક સોપાનમાં ૪ વષવ પક્રરવતવનક્ષમ,

બહસ્તરીય, રમતગમત, પ્રવ ૃશિ આિાક્રરત શિક્ષણ અને પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ઈસીસીઈ ECCE) ને

અનરૂપ અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપન પિશત હિે. પ્રાથશમક શિક્ષણના ૩વષોમાં પ ૂવવપ્રાથશમક શિક્ષણના રમતગમત,
અન્વેષણ અને પ્રવ ૃશિ આિાક્રરત અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપન પિશતને ચાલ રાખવામાં આવિે અને એ ઉપરાંત તેમને
ઔપચાક્રરક શિક્ષણથી પક્રરભચત કરાવવા માટે કે ટલાક હળવા શવષયવસ્તવાળા પાઠયપસ્તકો િીખવવામાં આવિે અને

હળવ ં વગવકાયવ પણ કરાવવામાં આવિે જેમાં વાચન, લેખન, ગણન જેવા ભાષા કૌિલ્યો તેમજ િારીક્રરક શિક્ષણ,
શવશવિ કલાઓ, ગભણત અને શવજ્ઞાન જેવા શવષયનો સમાવેિ કરવામાં આવિે. ઉચ્ચ પ્રાથશમક તબક્કામાં પ્રાથશમક

તબક્કાના અધ્યાપનિાસ્ત્ર અને અભ્યાસક્રમની િૈલીને અનસરીને જ ત્રણ વષવ શિક્ષણકાયવ કરવામાં આવિે, પરં ત દરે ક

શવષયમાં વધ અમ ૂતવ ખ્યાલો િીખવવા અને ચચાવ માટે શવષય શનષ્ણાંત શિક્ષકોની ખાસ શનમણ ૂક કરવામાં આવિે જેમાં
શવજ્ઞાન, ગભણત, શવશવિ કલાઓ, સામાજજકશવજ્ઞાન અને માનવશવદ્યાિાખાના શવષયોનો સમાવેિ થિે. જદાજદા
શવષયોને અલગ રીતે શવશિષ્ટ પિશતથી િીખવવા તેમજ આ માટે ખાસ શવષય શનષ્ણાત શિક્ષકોની શનમણ ૂક કરવા છતાં

શવશવિ શવષયો વચ્ચેના આંતરસંબિ
ં ો અને જે તે શવષયના અનભવ આિાક્રરત અધ્યયન પર પણ એટલો જ ભાર
મ ૂકવામાં આવિે. માધ્યશમક શિક્ષણના ચાર વષવમાં બહશવદ્યાિાખાકીય અભ્યાસ પર વધ ભાર મ ૂકાિે. ઉચ્ચ પ્રાથશમક

સોપાનની અધ્યાપન પિશત અને અભ્યાસક્રમને અનસરવામાં આવિે પરં ત આ સોપાનમાં દરે ક શવષય વધ
ઊંડાણપ ૂવવક, વધ શવવેચનાત્મક અને શવશ્લેષ્ણાત્મક શવચારણા સાથે, જીવનના ઉચ્ચ ધ્યેયો સાથે અનસંિાન સાિીને
તેમજ શવદ્યાથીને કેટલાક શવષયોની પસંદગીની તક આપીને શિક્ષણકાયવ કરવામાં આવિે. ખાસ કરીને જો કોઈ
વ્યાવસાશયક કોસવ કરવો હોય તો શવદ્યાથીઓ પાસે િોરણ ૧૦ પછી બહાર નીકળવાનો શવકલ્પ રહેિે અને તે પછી જો
ફરીથી તેમની ઈચ્છા હોય તો િોરણ ૧૧- ૧૨માં માં પણ જોડાઈ િકિે.

૪.૩. ઉપરોક્ત વણવવેલ તબક્કાઓ સંપ ૂણવ રીતે અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર સંબશં િત છે , જે બાળકોના બોિાત્મક
શવકાસના આિારે શવદ્યાથીઓના અધ્યયનને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે રચાયેલ છે ; આ સોપાનો દરે ક તબક્કે રાષ્રીય અને

રાજ્ય અભ્યાસક્રમ અને અધ્યયન-અધ્યાપન વ્ય ૂહરચનાના શવકાસને માગવદશિિત કરિે, પરં ત ભૌશતક સંસાિનોમાં
સમાંતર ફેરફારોની જરૂર રહેિે નહીં.

અધ્યેિાઓનો િિાાં ગી શિકાિ
૪.૪. િાળા વ્યવસ્થાના બિા સોપાનોમાં અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર સિારણાનો મખ્ય હેત શિક્ષણ પ્રણાલીની
વધ અસરકારક સમજ અને કેવી રીતે િીખવ ં તે િીખવાની ક્રદિા તરફ લઈ જવાનો અને વતવમાન ગોખણપટ્ટી

આિાક્રરત અધ્યયનને દૂ ર કરવાનો છે . શિક્ષણના મખ્ય ધ્યેય માત્ર બોિાત્મક શવકાસ જ નહીં, પણ ચાક્રરત્ર્યન ં શનમાવણ,
સવાાંગી શવકાસ અને ૨૧મી સદી માટે જરૂરી બિા કૌિલ્યોથી સજ્જ વ્યક્ક્તઓન ં શનમાવણ કરવાનો રહેિે. જ્ઞાન એ
અંતરના ઊંડાણમાં રહેલો ભીતરનો ખજાનો છે જે વ્યક્ક્તમાં પહેલેથી જ છે અને શિક્ષણ તેને સંપ ૂણવ રીતે અભભવ્યક્ત
થવામાં મદદ કરે છે . આ શનણાવયક લક્ષયોને પ્રાપ્ત કરવા માટે અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર ના તમામ પાસાઓને

પનગવક્રઠત કરવામાં અને સિારવામાં આવિે. પ ૂવવપ્રાથશમક િાળાથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીના દરે ક તબક્કે એક ચોક્કસ
પ્રકારના મ ૂલ્યો અને કૌિલ્યોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવિે જેને અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપન પિશત સાથે સાંકળી
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લેવામાં આવિે. અધ્યયન અધ્યાપન પિશતઓ અને વગવવ્યવહારોમાંથી આ કૌિલ્યો અને મ ૂલ્યો શવદ્યાથીઓના

જીવનમાં ઉતરે એ માટે શવશિષ્ટ રીતે અભ્યાસક્રમ માળખ ં અને શિક્ષણ પ્રક્રક્રયાઓ શવકશસત કરવામાં આવિે. NCERT

આ આવશ્યક કૌિલ્યો અને મ ૂલ્યોની યાદી તૈયાર કરિે અને રાષ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખા દ્વારા સમગ્ર િાળા શિક્ષણમાં
તેને સમાવવા માટે તેમને શવદ્યાથીઓના જીવનમાં ઉતારવા માટે ની પિશતઓનો ક્રદિા શનદે િ કરિે.

આવશ્યક અધ્યયન અને શનણાવયક શવચારસરણીને વિારવા માટે અભ્યાસક્રમની સામગ્રીમાં ઘટાડો કરિે.
૪.૫. શવશ્લેષણ આિાક્રરત, ચચાવ આિાક્રરત, અન્વેષણ આિાક્રરત, પ્રશ્નપિશત આિાક્રરત, શવવેચનાત્મક શવચારણા

આિાક્રરત અને સવાાંગી અધ્યયન માટે જરૂરી સમય મળે તે માટે અભ્યાસક્રમના શવષયવસ્તને ઘટાડી માત્ર ચાવીરૂપ
અને અશતઆવશ્યક બાબતોનો જ સમાવેિ કરાિે. આ અશતઆવશ્યક શવષયવસ્ત મખ્ય સંકલ્પનાઓ, શવચારો, તેના

ઉપયોજન અને સમસ્યા શનરાકરણ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરિે. અધ્યાપન અને અધ્યયન વધ દ્ધદ્વપક્ષી પ્રત્યાયન દ્વારા હાથ
િરવામાં આવિે; જેમાં પ્રશ્નો પ ૂછવા પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે , અને વગવખડં ના સત્રોમાં શવદ્યાથીઓના ઊંડાણપ ૂવવક
અને અનભવ આિાક્રરત અધ્યયન માટે શનયશમતપણે વધ મનોરં જક, સર્જનાત્મક, સહયોગી, અન્વેષણાત્મક અને વધ
પ્રાયોભગક પ્રવ ૃશિઓન ં આયોજન કરવામાં આવિે.

ુ િ આિારરિ અધ્યયન
અનભ

૪.૬. િાળા શિક્ષણના બિા તબક્કાઓમાં, અનભવ આિાક્રરત અધ્યયન અપનાવવામાં આવિે સાથેસાથે ક્રક્રયામ ૂલક
શિક્ષણ, શવશવિ કલાઓ અને રમતોનો શિક્ષણમાં સમાવેિ, વાતાવકથન દ્વારા અધ્યયન, શવશવિ શવષયો સાથેનો
અનબંિ સાિીને શિક્ષણ શવગેરે આવિે. અધ્યયન શનપજોને શસિ કરવામાં જે અધ ૂરપ રહી જાય છે તેને દૂ ર કરવા માટે

ક્ષમતા આિાક્રરત શિક્ષણ પિશતને અનસરવામાં આવિે અને મ ૂલ્યાંકન પણ દરે ક શવષય માટે નક્કી કરે લી ક્ષમતાઓ
અને અધ્યયન નીપજોના આિારે જ કરવામાં આવિે.
૪.૭. કલા દ્વારા શિક્ષણ એ આંતર-અભ્યાસક્રમ અધ્યાપન અભભગમ છે જેમાં શવશવિ શવષયોની જદી જદી સંકલ્પનાઓ
સમજવા માટે કલા અને સંસ્કૃશતના શવશવિ પાસાઓ અને સ્વરૂપોનો ઉપયોગ થાય છે . આનભશવક અધ્યયનના ભાગ

રૂપે, કલા દ્વારા શિક્ષણને વગવખડં માં થતાં અધ્યયનને વધ આનંદપ્રદ બનાવવા માટે રોજબરોજના વગવવ્યવહારમાં
સામેલ કરવામાં આવિે જેથી અધ્યયન અને અધ્યાપનમાં ભારતીય સંસ્કૃશત અને મ ૂલ્યોને જોડીને શવદ્યાથીઓના
જીવનમાં તેને ઉતારી િકાય. કલા દ્વારા શિક્ષણનો આ અભભગમ શિક્ષણ અને સંસ્કૃશતના સંબિ
ં ને વધ મજબ ૂત કરિે.

૪.૮. રમતગમત દ્વારા શિક્ષણ એ બીજો આંતર-અભ્યાસક્રમ અધ્યાપન અભભગમ છે જેમાં રમતગમતનો ઉપયોગ

સંઘભાવના, સહકાર, સ્વ-પહેલ, સ્વાવલંબન, સ્વ-શિસ્ત, જવાબદારી, નાગક્રરકતા શવગેરે જેવા કૌિલ્યો શવકસાવવા
માટે કરવામાં આવે છે . રોજજિંદા વગવવ્યવહારમાં રમતગમત દ્વારા શિક્ષણને સામેલ કરીને શવદ્યાથીમાં જીવનભર

િારીક્રરક રીતે સક્ષમ રહેવાનો, જીવનભર શનરોગી અને સ્વસ્થ રહેવાનો અભભગમ કેળવવામાં આવિે જે Fit India

Movement અંતગવત નક્કી કરે લા બીજા જીવન કૌિલ્યો શસિ કરવામાં પણ મદદરૂપ થિે. શિક્ષણમાં રમતગમતન ં
આગવ ં મહત્વ સવવશવક્રદત છે કારણ કે તેનાથી શવદ્યાથી િારીક્રરક અને માનશસક રીતે સ્વસ્થ રહે છે તેમજ તેની કેટલીક
બૌદ્ધિક ક્ષમતાઓનો પણ શવકાસ થાય છે .

અભ્યાિક્રમમાં પિંદગીમાં લિણચકિા મારફિે શિદ્યાર્થીઓને િક્ષમ બનાિિા

૪.૯. શવદ્યાથીઓને અભ્યાસ માટે , ખાસ કરીને માધ્યશમક િાળામાં અભ્યાસ માટે શવષયોની વધ અનકૂળતા અને

પસંદગી આપવામાં આવિે. જેમાં િારીક્રરક શિક્ષણ, કલા અને હસ્તકલા અને વ્યાવસાશયક કૌિલ્યોનો સમાવેિ થાય
છે . જેથી તેઓ તેમના પોતાના અભ્યાસ અને ભાશવ જીવનન ં આયોજન જાતે કરી િકે. સવાાંગી શવકાસ અને દર વષે
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શવષયો અને અભ્યાસક્રમોની વ્યાપક પસંદગી માધ્યશમક િાળા શિક્ષણની નવી શવિેષતા બની રહેિે. ‘અભ્યાશસક

પ્રવ ૃશિઓ’, ‘સહ- અભ્યાશસક પ્રવ ૃશિઓ’ અથવા ‘અભ્યાસેિર પ્રવ ૃશિઓ’ વચ્ચે વધ અંતર નહીં રહે, ‘કલા’,
‘માનવશવદ્યાઓ’ અને ‘શવજ્ઞાન’ વચ્ચે વધ અંતર નહીં રહે; ‘વ્યાવસાશયક’ અથવા ‘િૈક્ષભણક’ શવદ્યાિાખાઓ વચ્ચે પણ

બહ અંતર નહીં રહે. શવદ્યાથીઓની વયને અનરૂપ, તેમની રસ, રભચ અને સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર િાળા
શિક્ષણના બિા સોપાનો કે તબક્કાઓમાં ગભણત, શવજ્ઞાન અને માનવશવદ્યાઓ જેવા ફરજજયાત શવષયો ઉપરાંત
િારીક્રરક શિક્ષણ, કલા અને હસ્તકલા અને વ્યાવસાશયક કૌિલ્ય જેવા શવષયોનો સમાવેિ કરવામાં આવિે .

૪.૧૦. િાળા શિક્ષણના ચાર તબક્કામાંથી પ્રત્યેકમાં, શવશવિ પ્રદે િોમાં જો િક્ય હોય તો, એક સત્ર અથવા અન્ય એવી

પ્રણાલી તરફ આગળ વિવા પર શવચાર થઇ િકે છે જેમાં નાના એકમ દ્વારા શિક્ષણ િક્ય બને અને આ કોસવ એકાંતર
ક્રદવસોમાં ચલાવી િકાય જેથી વિારે શવષયો અને વધ શવષય પસંદગીની તકો સશનશિત કરી િકાય. કલા, શવજ્ઞાન,

માનવશવદ્યાઓ, ભાષાઓ, રમતો અને વ્યાવસાશયક શવષયો સક્રહતના ક્ષેત્રોમાં કોસવની એક શવિાળ શ્રેણી અને તેમાં
શવપલ પ્રમાણમાં શવષય પસંદગીની તકો ઊભી કરવા માટે રાજ્ય સરકારો તેમની રીતે કોઈ નવીન પિશતઓ કે
પ્રણાલીઓ શવકસાવે તે ઇચ્છનીય છે .

બહુભાષાિાદ અને ભાષાની ક્ષમિા
૪.૧૧. એ સવવશવક્રદત છે કે નાના બાળકો તેમના ઘરમાં બોલાતી ભાષા એટલે કે માત ૃભાષામાં મહિવના મ ૂતવ કે અમ ૂતવ
ખ્યાલોને વધ ઝડપથી િીખે છે અને ગ્રહણ કરે છે . ઘરોમાં સામાન્ય રીતે માત ૃભાષા અથવા સ્થાશનક સમદાયો દ્વારા

બોલવામાં આવતી ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે . જો કે , કેટલીક વખત બહભાષી કટંબોમાં, કટંબના અન્ય સભ્યો દ્વારા
બોલાતી ભાષા ઘરે લ ભાષા હોઈ િકે છે , જે ક્યારે ક માત ૃભાષા અથવા સ્થાશનક ભાષાથી અલગ હોઈ િકે છે . જ્યાં સિી

િક્ય હોય ત્યાં સિી ઓછામાં ઓછા િોરણ ૪ સિી, પણ વધ યોગ્ય તો િોરણ ૮ સિી, શિક્ષણન ં માધ્યમ ઘરની

ભાષા/માત ૃભાષા/સ્થાશનક ભાષા/પ્રાદે શિક ભાષા હિે. આ િોરણો પછી પણ ઘર/સ્થાશનક ભાષાને િક્ય હોય ત્યાં સિી

િાળામાં એક શવષય તરીકે િીખવવામાં આવિે. સરકારી અને ખાનગી બંને પ્રકારની િાળાઓએ આ સ ૂચનાન ં પાલન
કરવાન ં રહેિ.ે શવજ્ઞાન સક્રહત દરે ક શવષયોના ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત પાઠયપસ્તકોને ઘરમાં બોલાતી ભાષા કે
માત ૃભાષામાં ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. બાળક દ્વારા બોલાતી ભાષા અને શિક્ષણના માધ્યમ વચ્ચે કોઈ પણ અંતર

હોય તો તેને સમાપ્ત કરવાના તમામ પ્રયાસો તાત્કાભલક િોરણે કરવામાં આવિે. જ્યાં ઘરની ભાષા/માત ૃભાષામાં
પાઠયપસ્તક સામગ્રી ઉપલબ્િ ન હોય તેવા ક્રકસ્સાઓમાં શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ વચ્ચે વ્યવહારની ભાષા, િક્ય હોય

ત્યાં ઘરે લ ભાષા/માત ૃભાષા રહેિે. એવા શવદ્યાથીઓ જેના ઘરની ભાષા/માત ૃભાષા શિક્ષણના માધ્યમથી ભભન્ન છે ,
તેમના માટે દ્ધદ્વભાષી અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી સક્રહત દ્ધદ્વભાષી અભભગમનો ઉપયોગ કરવા માટે શિક્ષકોને પ્રોત્સાક્રહત

કરવામાં આવિે. બિી જ ભાષાઓ તમામ શવદ્યાથીઓને ઉચ્ચ ગણવિા સાથે િીખવવામાં આવિે; એક ભાષાને સારી

રીતે િીખવવા અને િીખવા માટે તેને શિક્ષણન ં માધ્યમ બનાવવ ં જ પ ૂરત ં નથી તેને એક શવષય તરીકે ઊંડાણપ ૂવવક
િીખવવી જોઈએ.

૪.૧૨. સંિોિનો સ્પષ્ટપણે દિાવવે છે કે બાળકો ૨ થી ૮ વષવની ઉંમર વચ્ચે અત્યંત ઝડપથી ભાષાઓ િીખી લે છે

અને બહભાશષકતાથી આ ઉંમરના શવદ્યાથીઓને ઘણા બિા જ્ઞાનાત્મક લાભો થાય છે , પ ૂવવપ્રાથશમક સોપાનની િરૂઆત
અને તેના પછીથી જ બાળકોને શવભભન્ન ભાષાઓ(પરં ત માત ૃભાષા પર શવિેષ જોર આપવાની સાથે) િીખવવાની
િરૂઆત કરવામાં આવિે. દરે ક ભાષાઓને એક મનોરં જક અને સંવાદાત્મક િૈલીમાં ભણાવવામાં આવિે, જેમાં ઘણી

બિી સંવાદાત્મક વાતચીત હિે અને િરૂઆતના વષોમાં વાંચવા અને ત્યારબાદ માત ૃભાષામાં લખવાની સાથે િોરણ

3 અને આગળની કક્ષાઓમાં અન્ય ભાષામાં વાંચવા અને લખવા માટે કૌિલ્યો શવકશસત કરવામાં આવિે . કેન્દ્ર અને

રાજ્ય બંને સરકારો તરફથી સમગ્ર દે િની તમામ પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં અને શવિેષરૂપે બંિારણની આઠમી અનસ ૂભચમાં
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વભણિત તમામ ભાષાઓમાં મોટી સંખ્યામાં ભાષાશિક્ષકોની ભરતી કરીને ભાષા શિક્ષણને વધ સદ્રઢ બનાવવાનો એક
મહાપ્રયાસ થિે.

રાજ્ય, શવિેષરૂપે ભારતના શવભભન્ન ક્ષેત્રોના રાજ્ય, પોતપોતાના રાજ્યોમાં શત્ર-ભાષા સ ૂત્રને અપનાવવા માટે અને સાથે
જ દે િભરમાં ભારતીય ભાષાઓના અધ્યયનને પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકોની શનયક્ક્ત કરવા માટે
એકબીજા સાથે દ્ધદ્વપક્ષીય સમજૂતી કરી િકે છે . શવશવિ ભાષાઓને િીખવા માટે તથા ભાષા શિક્ષણને લોકશપ્રય
બનાવવા માટે તકનીકીનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવિે.

૪.૧૩. બંિારણીય જોગવાઈઓ, લોકોની આકાંક્ષાઓ, પ્રદે િો અને સંઘની આકાંક્ષાઓ અને બહભાષાવાદ અને રાષ્રીય

એકતાને પ્રોત્સાક્રહત કરવાની જરૂક્રરયાતને ધ્યાનમાં રાખીને શત્ર-ભાષા સ ૂત્રનો અમલ ચાલ રહેિે. જો કે , શત્ર-ભાષા
સ ૂત્રમાં વધ લવભચકતા રાખવામાં આવિે અને કોઈ પણ રાજ્ય પર કોઈ ભાષા લાદવામાં આવિે નહીં. બાળકો દ્વારા

િીખવામાં આવતી ત્રણ ભાષાઓના શવકલ્પ રાજ્યો, ક્ષેત્રો અને શનશિત રીતે શવદ્યાથીઓના પોતાના જ હિે, જેમાંથી
ઓછામાં ઓછી ત્રણમાંથી બે ભાષાઓ ભારતીય ભાષાઓ હોવી જોઈએ. ખાસ કરીને, જે શવદ્યાથીઓ ત્રણમાંથી એક

અથવા વિારે ભાષાને બદલવા માંગે છે , તેઓએ િોરણ ૬ અથવા ૭ માં કરી િકે છે પરં ત આમ કરવા માટે એમણે
ત્રણે ભાષામાંથી, કોઈપણ એક ભારતીય ભાષાને એના સાક્રહત્યના સ્તર પર અધ્યયન કરી પ્રાવીણ્ય મેળવવ ં ફરજજયાત
રહેિે છે જે માધ્યશમક સોપાનના અંત સિીમાં પ્રાપ્ત કરવાન ં રહેિે.

૪.૧૪. શવજ્ઞાન અને ગભણતના અધ્યયન અને અધ્યાપન માટે ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત દ્ધદ્વભાશષક પાઠયપસ્તકો અને
અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી તૈયાર કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવિે , જેથી શવદ્યાથીઓ બંને શવષયો શવિે
શવચારવા અને અભભવ્યક્ત કરવા માટે તેમની ઘરની ભાષા/માત ૃભાષા અને અંગ્રેજી બંનેમાં સક્ષમ બની િકે .

૪.૧૫. શવશ્વના ઘણા શવકશસત દે િોમાં આ જોવા મળય ં છે કે , પોતાની ભાષા, સંસ્કૃશત અને પરં પરાઓમાં સશિભક્ષત હોવ ં
એ કોઈ અડચણ નથી પરં ત ખરે ખર િૈક્ષભણક, સામાજજક અને તકનીકી પ્રગશત માટે એનો મોટો ફાયદો મળે છે .

ભારતની ભાષાઓ શવશ્વમાં સૌથી સમ ૃિ, સૌથી વધ વૈજ્ઞાશનક, સૌથી સ ંદર અને સૌથી વધ અભભવ્યક્ક્ત વૈભવ

િરાવનારી છે જેમાં પ્રાચીન તેમજ આધશનક સાક્રહત્ય (ગદ્ય અને પદ્ય બંને) ના શવિાળ ભંડાર છે . આ ભાષામાં ક્રફલ્મ,
સંગીત અને લખાયેલ સાક્રહત્ય ભારતની રાષ્રીય ઓળખ અને િરોહર છે . સંસ્કૃ શતના સંરક્ષણ અને સંવિવન માટે ,
રાષ્રીય એકતાની ભાવના જગાડવા માટે દરે ક યવા ભારતીયને પોતાના દે િની ભાષાઓ અને સાક્રહત્યરૂપી શવિાળ
અને સમ ૃિ ખજાના શવિે માક્રહતીગાર અને સભાન થવ ં જોઈએ.
૪.૧૬. આમ, દે િનો દરે ક શવદ્યાથી ૬-૮માં ‘ભારતની ભાષાઓ’ પર, ક્યારે ક ‘એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ પહેલ

હેઠળ‘ભારતની ભાષાઓ’ પર ફન પ્રોજેક્ટ/પ્રવ ૃશિમાં ભાગ લેિે. આ પ્રોજેક્ટ/પ્રવ ૃશિમાં, શવદ્યાથીઓ મોટા ભાગની મખ્ય
ભારતીય ભાષાઓની નોંિપાત્ર એકતા શવિે િીખિે જેની િરૂઆત તેમના (ભાષાઓના) સામ્પય િરાવતા ધ્વશન એકમો
અને વૈજ્ઞાશનક રીતે ગોઠવાયેલા મ ૂળાક્ષરો અને ભલશપઓ, તેમના સામ્પયતા િરાવતા વ્યાકરણ માળખાઓ, સંસ્કૃ ત અને
અન્ય િાસ્ત્રીય ભાષાઓમાંથી િબ્દભંડોળના સ્રોતોથી િરૂ થિે . તેઓ એ પણ િીખિે કે કયા પ્રદે િમાં કઈ ભાષા

બોલાય છે , આક્રદવાસી ભાષાઓના પ્રકાર અને માળખાનો ખ્યાલ પણ મેળવિે અને ભારતની દરે ક મખ્ય ભાષામાં
સામાન્ય રીતે બોલાતા વાક્યોને બોલતા પણ િીખિે અને દરે ક ભાષાના સમ ૃિ અને ઊંચી કક્ષાના સાક્રહત્ય શવિે
ભાષાંતર દ્વારા જાણકારી અપાિે). આવી પ્રવ ૃશિ તેમને ભારતની એકતા અને સ ંદર સાંસ્કૃ શતક વારસા અને શવશવિતા

બંનેનો અહેસાસ કરાવિે અને ભારતના અન્ય ભાગોના લોકોને મળિે ત્યારે તેમન ં સમગ્ર જીવન એકબીજા સાથે
આત્મીયતાપ ૂણવ બની રહેિ.ે આ પ્રોજેક્ટ/પ્રવ ૃશિ હિે અને તેમાં કોઈ પણ પ્રકારના મ ૂલ્યાંકનનો સમાવેિ થિે નહીં.
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૪.૧૭. ભારતની િાસ્ત્રીય ભાષાઓ અને સાક્રહત્યના મહત્વ, પ્રાસંભગકતા અને સૌંદયવને પણ નજરઅંદાજ ન કરી િકાય.

સંસ્કૃત, જેનો ભારતના બંિારણની આઠમી અનસ ૂભચમાં એક મહિવપ ૂણવ આધશનક ભાષા તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં

આવ્યો છે તે ખ ૂબ મોટા પ્રમાણમાં િાસ્ત્રીય અને પૌરાભણક સાક્રહત્ય િરાવે છે જે લેક્રટન અને ગ્રીક કરતાં વધ પ્રમાણમાં
છે . જેમાં ગભણત, તત્વજ્ઞાન, વ્યાકરણ, સંગીત, રાજકારણ, ભચક્રકત્સા,સ્થાપત્ય, િાતિાસ્ત્ર, નાટક, કશવતા, વાતાવ અને
બીજ ં ઘણ ં (જેને સંસ્કૃ ત જ્ઞાન પ્રણાલી કહેવામાં આવે છે ) સમાશવષ્ટ છે અને જેના સર્જનમાં બિા જ િમોના લોકો, બિી

જ જ્ઞાશત જાશતના લોકો, જદાજદા આશથિક અને સામાજજક સ્તરોમાંથી આવતા લોકો તેમજ કોઈ પણ િમવમાં ન
માનનારા લોકો એમ તમામ પ્રકારના લોકોન ં અમ ૂલ્ય યોગદાન રહેલ ં છે . આમ શત્ર-ભાષા સ ૂત્રમાં શવકલ્પ સક્રહત

શવદ્યાથીઓ માટે એક મહિવપ ૂણવ, સમ ૃિ શવકલ્પ તરીકે િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણના તમામ સ્તરે સંસ્કૃ ત આપવામાં
આવિે. તેને રસપ્રદ અને અનભવી તેમજ સમકાલીન અને પ્રસ્તત રીતે િીખવવામાં આવિે, જેમાં સંસ્કૃ ત જ્ઞાન

પ્રણાલીનો ઉપયોગ અને ખાસ કરીને ધ્વશન એકમો અને ઉચ્ચારણશદ્ધિનો પણ ઉપયોગ થિે. પ ૂવવપ્રાથશમક અને
માધ્યશમક િાળા સ્તરે સંસ્કૃ ત પાઠયપસ્તકો સાદા અને સરળ સંસ્કૃતમાં લખવામાં આવિે જેથી સંસ્કૃત દ્વારા જ સંસ્કૃ ત
િીખવાનો આનંદ શવદ્યાથીઓને મળી િકે .

૪.૧૮. ભારત સંસ્કૃ ત શસવાયની અન્ય િાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં પણ અત્યંત સમ ૃિ સાક્રહત્ય િરાવે છે , જેમાં િાસ્ત્રીય
તશમલ, તેલગ, કન્નડ, મલયાલમ, ઉક્રડયાનો સમાવેિ થાય છે . આ િાસ્ત્રીય ભાષાઓ ઉપરાંત પાલી, ફારસી અને
પ્રાકૃત; અને તેમની સાક્રહત્ય કૃ શતઓની પણ ભારત અને શવશ્વની ભાશવ પેઢીના આનંદ અને શવચારસમ ૃદ્ધિ માટે

જાળવણી થવી જોઈએ. જેમ જેમ ભારત સંપ ૂણવપણે શવકશસત દે િ બનિે તેમ તેમ નવી પેઢી ભારતના વ્યાપક અને
સ ંદર િાસ્ત્રીય સાક્રહત્યથી સમ ૃિ બનતી જિે. સંસ્કૃ ત ઉપરાંત તશમલ, તેલગ, કન્નડ, મલયાલમ, ઉક્રડયા, પાલી, ફારસી
અને પ્રાકૃ ત સક્રહત ભારતની અન્ય િાસ્ત્રીય ભાષાઓ અને સાક્રહત્ય પણ શવદ્યાથીઓ માટે શવષયોના શવકલ્પો તરીકે

વ્યાપકપણે ઉપલબ્િ થિે. સમ ૃિ મૌભખક અને લેભખત સાક્રહત્ય, સાંસ્કૃશતક પરં પરાઓ અને જ્ઞાન િરાવતી તમામ
ભારતીય ભાષાઓ માટે પણ આવા જ પ્રયાસો કરવામાં આવિે.

૪.૧૯. બાળકોની જ્ઞાનસમ ૃદ્ધિ માટે અને આ સમ ૃિ ભાષાઓ અને તેમના કલાત્મક ખજાનાની જાળવણી માટે , તમામ
સરકારી કે ખાનગી િાળાઓમાં, તમામ શવદ્યાથીઓ પાસે ભારતની િાસ્ત્રીય ભાષા અને તેન ં સાક્રહત્ય િીખવા માટે

િોરણ ૬-૧૨ ના સમયગાળા દરશમયાન ઓછામાં ઓછા બે વષવનો શવકલ્પ રહેિે અને જો તે ઈચ્છે તો માધ્યશમક િાળા

દરશમયાન પણ તે ભાષાનો ઉચ્ચ અભ્યાસ ચાલ રાખી િકિે અને આ શવશિષ્ટ શવકલ્પના અમલીકરણ માટે જરૂર પડયે
તકનીકીની પણ મદદ લેવામાં આવિે.

૪.૨૦. એવા શવદ્યાથીઓ કે જેમને શવશ્વની બીજી ભાષાઓ અને સંસ્કૃ શતઓ શવષે જાણવ ં છે કે જેમને શવશ્વ કક્ષાન ં જ્ઞાન
પ્રાપ્ત કરવામાં રસ છે તેમણે ભારતીય ભાષાઓ અને અંગ્રેજીમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ ૂરં પાડવા ઉપરાંત
કોક્રરયન, જાપાનીઝ, થાઈ, ફ્રેન્ચ, જમવન, સ્પેશનિ, પોટવ ગીઝ અને રશિયન જેવી શવદે િી ભાષાઓ િીખવાનો શવકલ્પ
પણ માધ્યશમક િાળા શિક્ષણના સ્તરે આપવામાં આવિે.

૪.૨૧. ક્રફલ્મો, નાટક, વાતાવ, કશવતા અને સંગીત જેવા ભાષાઓના સાંસ્કૃ શતક પાસાંઓનો ઉપયોગ કરીને તેમજ

ભાષારમતો અને ભાષા અધ્યયન માટે ની એધ્પ્લકેિન્સ સક્રહતની નવીન અને અનભવી પિશતઓનો ઉપયોગ કરીને,
ભાષાઓને શવદ્યાથીઓના રોજબરોજના જીવન અનભવો અને બીજા શવષયો સાથે સાંકળીને તમામ ભાષાઓના શિક્ષણને

વધ અસરકારક બનાવવામાં આવિે. આમ, ભાષાઓન ં શિક્ષણ પણ આનભશવક શિક્ષણના અધ્યાપનિાસ્ત્ર પર
આિાક્રરત હિે.
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૪.૨૨. સાંભળવાની ખામી િરાવતા શવદ્યાથીઓ માટે સમગ્ર દે િમાં ભારતીય સાંકેશતક ભાષા (Indian Sign

Language)ની પ્રમાણીકરણ કરે લી આવ ૃશિ તૈયાર કરવામાં આવિે. સાથેસાથે જ્યાં િક્ય હોય અને પ્રસ્તત હોય ત્યાં
સ્થાશનક સાંકેશતક ભાષાન ં પણ સન્માન કરવામાં આવિે અને િીખવવામાં આવિે.

અભ્યાિક્રમમાં આિશ્યક શિષયો, કૌિલ્યો અને ક્ષમિાઓન ંુ િંકલન
૪.૨૩.

શવદ્યાથીઓને તેમના વ્યક્ક્તગત અભ્યાસક્રમની પસંદગીમાં વિારે શવકલ્પ પસંદગીની તકો હોવી જોઈએ

પરં ત આજના ઝડપથી બદલાતા શવશ્વમાં સારા, સફળ, નવીન, અનકૂલનિીલ અને કમઠ
વ વ્યક્ક્ત બનવા માટે તમામ

શવદ્યાથીઓએ કે ટલાક શવષયો, કૌિલ્યો અને ક્ષમતાઓ િીખવી જોઈએ. ભાષાઓમાં કિળતા ઉપરાંત, આ કૌિલ્યોમાં
વૈજ્ઞાશનક અભભગમ અને તાક્રકિક પરાવા આિાક્રરત શવચારણાનો સમાવેિ થાય છે ;સર્જનાત્મકતા અને નવીનતા;
સૌંદયવિાસ્ત્ર અને કલાની ભાવના; મૌભખક અને લેભખત પ્રત્યાયન; સ્વાસ્્ય અને પોષણ; િારીક્રરક શિક્ષણ, તંદરસ્તી,
િારીક્રરક અને માનશસક સ્વાસ્્ય અને રમતગમત; સહયોગ અને સંઘભાવના; સમસ્યાન ં સમાિાન અને તાક્રકિક

શવચારણા; વ્યાવસાશયક અનભવો અને કૌિલ્યો; ક્રડજજટલ સાક્ષરતા, કોક્રડિંગ અને ગાભણશતક શવચારણા કૌિલ્યો;

નીશતગત અને નૈશતક તકવ; માનવીય અને બંિારણીય મ ૂલ્યોન ં જ્ઞાન અને વાણી-વતવન-વ્યવહારમાં તેન ં ઉપયોજન;
જાતીયતા પ્રત્યે સંવેદનિીલતા; મ ૂળભ ૂત ફરજો; નાગક્રરકતા કૌિલ્ય અને મ ૂલ્યો; ભારતીય જ્ઞાન; પયાવવરણીય જાગશૃ ત
જેમાં જળ અને પયાવવરણ સંસાિન સંરક્ષણ, સ્વચ્છતાનો સમાવેિ થાય છે , સ્થાશનક સમદાયો, રાજ્યો, દે િ અને
દશનયા સામેના પડકારો, પ્રશ્નો અને વતવમાન જગતમાં બનતી ઘટનાઓના જ્ઞાનનો પણ સમાવેિ થાય છે .
૪.૨૪.

િાળા શિક્ષણના યોગ્ય તબક્કે કૃશત્રમ બદ્ધિમિા (AI), સંરચના શવચારણા, સવાાંગીણ સ્વાસ્્ય, પ્રાકૃશતક

જીવનિૈલી, પયાવવરણ શિક્ષણ, વૈશશ્વક નાગક્રરકત્વન ં શિક્ષણ (GCED) વગેરે જેવા સમકાલીન શવષયોની રજૂઆત
સક્રહત સંકભલત અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર ને લગતી પહેલ હાથ િરવામાં આવિે.

૪.૨૫. એક માન્યતા એવી પણ છે કે ભારતના ભશવષ્ય અને અસંખ્ય આગામી ક્ષેત્રો અને વ્યવસાયોમાં ભારતના

નેત ૃત્વની ભ ૂશમકા માટે ગભણત અને ગાભણશતક શવચારસરણી અત્યંત મહિવપ ૂણવ બની રહેિે, જેમાં કૃશત્રમ બદ્ધિમિા
(એઆઈ AI), યંત્ર આિાક્રરત અધ્યયન (મિીન લશનિંગ) અને માક્રહતી શવજ્ઞાન (ડેટા સાયન્સ) વગેરેનો સમાવેિ થિે.
શવશવિ નવીન અધ્યાપન પિશતઓ દ્વારા િાળા શિક્ષણના પ ૂવવ પ્રાથશમક તબક્કાથી જ ગભણત અને ગાભણશતક કૌિલ્યો

િીખવવાની િરૂઆત કરવામાં આવિે તેમજ સમગ્ર િાળા શિક્ષણ સોપાનોમાં તેના પર વધ ધ્યાન આપવામાં આવિે

ઉદાહરણ તરીકે , ગાભણશતક શવચારોને વધ આનંદદાયક અને આકષક
વ બનાવતા કોયડાઓ અને રમતોના શનયશમત
ઉપયોગ. માધ્યશમક તબક્કામાં કોક્રડિંગ સાથે સંકલાયેલી પ્રવ ૃશિઓ િરૂ કરવામાં આવિે.

૪.૨૬. દરે ક શવદ્યાથી િોરણ ૬-૮ દરશમયાન એક આનંદપ્રદ અને રસપ્રદ અભ્યાસક્રમ દ્વારા મહિવપ ૂણવ વ્યાવસાશયક

હસ્તકલાના નમ ૂના જેવા કે સથારીકામ, ઇલેષ્ક્રક વકવ, મેટલ વકવ, બાગકામ, માટી કામ વગેરેનો સવે કરિે તેમજ
હાથવગો અનભવ મેળવિે જે અંગે રાજ્ય સરકારો અને સ્થાશનક સમદાયો શનણવય લેિે અને માળખ ં તૈયાર કરિે.

એનસીએફએસઇ ૨૦૨૦-૨૧ રચના કરતી વખતે એનસીઈઆરટી NCERT દ્વારા િોરણ ૬-૮ માટે પ્રેષ્ક્ટસ આિાક્રરત
અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરવામાં આવિે. તમામ શવદ્યાથીઓ િોરણ ૬-૮ દરશમયાન ૧૦ ક્રદવસના દફ્તર વગરના તાસ
(Bag less Period)માં ભાગ લેિે, જ્યાં તેઓ સથાર, માળી, કંભાર, કલાકારો વગેરે જેવા સ્થાશનક વ્યાવસાશયક

શનષ્ણાતોના માગવદિવનમાં તાલીમ મેળવિે. વ્યાવસાશયક શવષયો િીખવા માટે આવી જ બીજી ઘણી ઇન્ટનવિીપની તકો
િોરણ ૬-૧૦ માં શવદ્યાથીઓને ઉપલબ્િ કરાવી િકાય જેમાં રજાના સમયગાળાનો પણ સમાવેિ થાય છે . વ્યાવસાશયક
અભ્યાસક્રમો ઓનલાઇન માધ્યમથી પણ ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે . કલા, ક્ક્વઝ, રમતગમત અને વ્યાવસાશયક

હસ્તકલા સક્રહત શવશવિ પ્રકારની ક્ષમતાઓ શવકશસત કરનારી અથવા વિારનારી પ્રવ ૃશિઓ માટે સમગ્ર વષવ દરશમયાન
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દફ્તર વગરના (bag less) ક્રદવસોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે. બાળકો ઐશતહાશસક, સાંસ્કૃશતક અને પ્રવાસનની
દ્રષ્ષ્ટએ મહિવના સ્થળો/સ્મારકોની

મલાકાત લેિે,

સ્થાશનક કલાકારો અને કારીગરોને મળિે અને તેમના

ગામ/તાલકા/જજલ્લા/રાજ્યમાં ઉચ્ચ િૈક્ષભણક સંસ્થાઓની મલાકાત લેિે.

૪.૨૭. “ભારતન ં જ્ઞાન” શવષય અંતગવત પ્રાચીન ભારતના જ્ઞાન અને આધશનક ભારતમાં તેના યોગદાન, તેની
સફળતાઓ અને પડકારોનો સમાવેિ કરાિે તેમજ શિક્ષણ, આરોગ્ય, પયાવવરણ વગેરે અંગે ભારતની ભશવષ્યની

આકાંક્ષાઓની સ્પષ્ટ સમજનો પણ તેમાં સમાવેિ થિે. આ બાબતોને િાળાના સમગ્ર અભ્યાસક્રમમાં જ્યાં પ્રસ્તત હોય
ત્યાં સચોટ અને વૈજ્ઞાશનક રીતે સામેલ કરવામાં આવિે ; ખાસ કરીને આક્રદવાસી લોકોન ં જ્ઞાન અને સ્થાશનક તેમજ

પરં પરાગત શિક્ષણ પિશતઓ સક્રહત ભારતીય જ્ઞાન વ્યવસ્થાઓને ગભણત, ખગોળિાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન, યોગ, સ્થાપત્ય,
ભચક્રકત્સા, કૃશષ, ઇજનેરી, ભાષાિાસ્ત્ર,સાક્રહત્ય, રમતગમત, રમતોમાં તેમજ પ્રિાસન, રાજકારણ અને સંરક્ષણમાં
આવરી લેવામાં આવિે. આક્રદવાસી લોકોની ઔષશિય પિશતઓ, વન વ્યવસ્થાપન, પરં પરાગત (ઓગેશનક) પાકની
ખેતી, કદરતી ખેતી વગેરેના શવશિષ્ટ અભ્યાસક્રમો પણ ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. ભારતીય જ્ઞાન પ્રણાલી પર એક

આકષક
વ અભ્યાસક્રમ પણ માધ્યશમક િાળાના શવદ્યાથીઓને પસંદગી તરીકે ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. િાળાઓમાં
આનંદપ્રદ અને સ્વદે િી રમતો મારફતે શવશવિ મદ્દાઓ અને શવષયો િીખવા માટે સ્પિાવઓ યોજવામાં આવિે. સમગ્ર
િાળા અભ્યાસક્રમમાં ભારતના પ્રેરણાદાયી મહાનભાવો, પ્રાચીન અને આધશનક, શવજ્ઞાન અને તેના શસવાયના શવષયો

પર દસ્તાવેજી ક્રફલ્મ કે શવડીયો િાળા શિક્ષણના દરે ક તબક્કે શવદ્યાથીઓને બતાવવામાં આવિે. સાંસ્કૃશતક આદાનપ્રદાન કાયવક્રમોના ભાગરૂપે શવદ્યાથીઓનેશવશવિ રાજ્યોની મલાકાત લેવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે.

૪.૨૮. શવદ્યાથીઓને નાની ઉંમરે “જે યોગ્ય છે તે કરવાન ં મહત્વ” િીખવવામાં આવિે અને નૈશતક શનણવયો લેવા માટે

તાક્રકિક માળખ ં આપવામાં આવિે. પછીના વષોમાં છે તરશપિંડી, ક્રહિંસા, લખાણચોરી, ગંદકી કરવી વગેરે જેવી બદીઓ
અને સક્રહષ્ણતા, સમાનતા, સમાનભ ૂશત વગેરે જેવા મ ૂલ્યોને આવરી લેવામાં આવિે જેથી બાળકોને પોતાના જીવનન ં
સંચાલન કરવામાં, નીશતગત/નૈશતક મ ૂલ્યોને અપનાવવા સક્ષમ બનાવી િકાય; પોતાના નૈશતક મદ્દાઓ અંગેનો
મત/દલીલને બહશવિ દ્રષ્ષ્ટકોણથી સમજી િકે. આવા મ ૂળભ ૂત નૈશતક તકવના પક્રરણામો તરીકે , પરં પરાગત ભારતીય

મ ૂલ્યો અને તમામ મ ૂળભ ૂત માનવ અને બંિારણીય મ ૂલ્યો (જેવા કે સેવા, અક્રહિંસા, સ્વચ્છતા, સત્ય, શનષ્કામ કમવ,
િાંશત, બભલદાન, સક્રહષ્ણતા, શવશવિતા, બહવચનવાદ, સાચ ં વતવન, જાશતયતા પ્રત્યે સંવેદનિીલતા, વડીલો પ્રત્યે

આદર, તમામ વ્યક્ક્તઓ અને તેમની જન્મજાત ક્ષમતાઓનો તેમની પ ૃષ્ઠભ ૂશમ ધ્યાને લીિા શવના આદર આપવો,
પયાવવરણ પ્રત્યે આદર, મદદરૂપ થવાની ભાવના, સૌજન્ય, િીરજ, ક્ષમા, સમાનભ ૂશત, કરણા, દે િભક્ક્ત, લોકિાહી

દૃ ષ્ષ્ટકોણ, સત્યશનષ્ઠા, સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા અને બંધત્વ)નો શવદ્યાથીઓમાં શવકાસ કરવામાં આવિે. બાળકોને પંચતંત્ર,
જાતક, ક્રહતોપદે િ અને ભારતીય પરં પરાની અન્ય રમ ૂજી કથાઓ અને પ્રેરણાદાયક વાતાવઓ વાંચવાની અને
િીખવાની તક મળિે અને વૈશશ્વક સાક્રહત્ય પર તેમના પ્રભાવો શવિે િીખવા મળિે . ભારતીય બંિારણના અંિોને

તમામ શવદ્યાથીઓ માટે આવશ્યક વાચનમાં સમાવેિ કરવામાં આવિે. આરોગ્યની મ ૂળભ ૂત તાલીમ, જેમાં
શનવારણાત્મક આરોગ્ય, માનશસક સ્વાસ્્ય, સારં પોષણ, વ્યક્ક્તગત અને જાહેર સ્વચ્છતા, આપશિ પ્રશતચાર અને

પ્રાથશમક સારવારનો પણ અભ્યાસક્રમમાં સમાવેિ કરવામાં આવિે , તેમજ આલ્કોહોલ, તમાક અને અન્ય નિાઓની
હાશનકારક અને નકિાનકારક અસરોના વૈજ્ઞાશનક ખલાસાઓનો સમાવેિ કરવામાં આવિે.

૪.૨૯. પ ૂવવપ્રાથશમક તબક્કાથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીના તમામ અભ્યાસક્રમો અને શિક્ષણને સંસ્કૃશત, પરં પરાઓ,

વારસા, રીત-ક્રરવાજ, ભાષા, તત્વજ્ઞાન, ભ ૂગોળ, પ્રાચીન અને સમકાલીન જ્ઞાન, સામાજજક અને વૈજ્ઞાશનક જરૂક્રરયાતો,

સામાજજક અને પરં પરાગત રીતે સશનશિત કરવા માટે ભારતીય અને સ્થાશનક સંદભવમાં સારી રીતે પનઃરચના કરવામાં

આવિે. જે આપણા શવદ્યાથીઓના શિક્ષણ માટે સૌથી વિારે સંબશં િત, સસંગત,રસપ્રદ અને અસરકારક હોય તેન ં
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ધ્યાન રાખવામાં આવિે. વાતાવઓ, કલા, રમતો, રમતગમત, ઉદાહરણો,સમસ્યાઓ વગેરેની પસંદગી ભારતીય અને
સ્થાશનક ભૌગોભલક સંદભવમાં િક્ય તેટલી વધ કરવામાં આવિે. શવચારો, અમ ૂતવતા અને સર્જનાત્મકતા ત્યારે જ ખીલે છે
જયારે અધ્યયનના મ ૂળ તેમાં રોપાયેલા હોય.

િાળા શિક્ષણ માટે રાષ્ટ્રીય અભ્યાિક્રમન ંુ માળખ ંુ (NCFSE)
૪.૩૦. િાળા શિક્ષણ માટે નવા અને વ્યાપક રાષ્રીય અભ્યાસક્રમ માળખાની રચના, એનસીપએફ એસઇ NCFSE
૨૦૨૦-૨૧, રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત ૨૦૨૦ના શસિાંતો, અભ્યાસક્રમની તાકીદની આવશ્યકતાઓ; રાજ્ય સરકારો,
મંત્રાલયો, કેન્દ્ર સરકારના સંબશં િત શવભાગો સક્રહતના હોદ્દે દારો અને અન્ય શનષ્ણાત સંસ્થાઓ આ તમામ સાથે ચચાવ

કયાવ પછી તેના આિારે એનસીઈઆરટી NCERT દ્વારા હાથ િરવામાં આવિે અને બિી જ પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં
ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. ત્યારબાદ એનસીપએફ એસઇ NCFSE દસ્તાવેજ દર ૫-૧૦ વષવમાં ફરી હાથ પર લઈ
જે તે સમયને અનરૂપ થોડા સિારાવિારા કરવામાં આવિે જેનો આિાર તત્કાલીન અભ્યાસક્રમ રહેિે.

સ્ર્થાશનક શિષયિસ્ત ુ અને પરરપ્રેક્ષ્ય િરાિિા રાષ્ટ્રીય પાઠયપસ્ુ િકો
૪.૩૧. િાળા પાઠયપસ્તકોમાં બદલાવની સાથોસાથ િાળાના પાઠયક્રમ તેમજ શવષયવસ્તના ભારણમાં ઘટાડો,
અભ્યાસક્રમની વિેલી લવભચકતા અને ગોખીને યાદ કરવાના બદલે સંરચનાત્મક અધ્યયન પર ભાર આપવો જરૂરી

છે . તમામ પાઠયપસ્તકોમાં રાષ્રીય સ્તર પર મહિવપ ૂણવ બાબતો (ચચાવ, શવશ્લેષણ, ઉદાહરણો અને ઉપયોગ સાથે)

સામેલ કરવા સાથે તેમાં સ્થાશનક સંદભો અને આવશ્યકતાઓ અનસારજરૂરી બાબતો સામેલ કરવી આવશ્યક છે . જ્યાં
િક્ય હોય ત્યાં િાળાઓ અને શિક્ષકો પાસે પણ એક જ શવષયના જદા જદા પાઠયપસ્તકોમાંથી પસંદગીની તક હિે.

તેમની પાસે જેમાં રાષ્રીય અને સ્થાશનક સામગ્રી સામેલ હોય તેવા અનેક પાઠયપસ્તકો હિે. જેની મદદથી તેઓ તેમને
અનકૂળ અધ્યાપન પિશત તેમજ શવદ્યાથીઓની અને સમદાયની જરૂક્રરયાતો અનસાર શિક્ષણ આપી િકિે.

૪.૩૨. શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર પાઠયપસ્તકોની ક્રકિંમતનો બોજ ઘટાડવા માટે ગણવિાયક્ત પાઠયપસ્તકો
ઓછામાં ઓછામાં ખચે તૈયાર કરવા માટે તેના ઉત્પાદન અને મદ્રણ ખચવને ઘટાડવામાંઆવિે. આ ઉદ્દે શ્ય
એસસીઈઆરટી SCERTના સહયોગથી એનસીઈઆરટી

NCERT દ્વારા શનશમિત ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત પાઠયપસ્તક

સામગ્રીના ઉપયોગ દ્વારા પ ૂરો કરી િકાય. વિારાની પાઠયપસ્તક સામગ્રી માટે લોકકલ્યાણ સાથે સંકલાયેલ વ્યક્ક્તઓ

અને સંસ્થાઓની ભાગીદારી અને જાહેર શવજાણસ્ર
ં ોત દ્વારા ભંડોળ એકત્ર કરી િકાય જેથી શનષ્ણાતોને આ પ્રકારન ં
લખાણ લખવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરી િકાય. રાજ્યો પોતાનો અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરિે. (જે એનસીઈઆરટી

NCERT

દ્વારા તૈયાર કરે લ એનસીપએફએસઇ NCFSE પર આિાક્રરત હિે.) અને રાજ્યની શવિેષતા અને જરૂક્રરયાત અનસાર
પાઠયપસ્તકો તૈયાર કરાિે ( જે િક્ય હિે ત્યાં સિી એનસીઈઆરટી

NCERTની પાઠયપસ્તક સામગ્રી પર આિાક્રરત

હિે.). આમ કરતી વખતે એ ધ્યાનમાં રાખવ ં આવશ્યક છે કે એનસીઈઆરટી

NCERT અભ્યાસક્રમ રાષ્રીય સ્વીકાયવ

માપદં ડ તરીકે લેવામાં આવિે. બિી પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં આવા પાઠયપસ્તકોની બિી જ િાળાઓમાં ઉપલબ્િતાને

પ્રાથશમકતા આપવામાં આવિે કે જેથી તમામ શવદ્યાથીઓ ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ મેળવી િકે . પયાવવરણને
સંરભક્ષત કરવા સારં અને વ્યવસ્થા પર ભારણ ઓછં કરવા માટે બિાં જ રાજ્યો/કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િો કે એનસીઈઆરટી
NCERT દ્વારા તમામ પાઠયપસ્તકો ડાઉનલોડ કરી મક્રદ્રત કરવાની સશવિા ઉપલબ્િ કરવામાં આવિે.

૪.૩૩. એનસીઈઆરટી એસસીઈઆરટી NCERT, SCERT, િાળાઓ અને શિક્ષકો દ્વારા અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપન

પિશતમાં યોગ્ય ફેરફારો કરીને દફ્તર અને પાઠયપસ્તકોના વજનમાં નોંિપાત્ર ઘટાડો કરવા માટે નક્કર પ્રયાસો
કરવામાં આવિે.
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શિદ્યાર્થી શિકાિ માટે મ ૂલ્યાંકન પદ્શિમાં પરરિિશન
૪.૩૪. આપણી િાળા પ્રણાલીની પરં પરાગત મ ૂલ્યાંકન પિશત કે જે મખ્યત્વે સમજ શવનાની ગોખવાની િક્ક્ત પર
આિાક્રરત અને વષાાંતે લેવાતી કસોટીઓ દ્વારા મ ૂલ્યાંકન કરે છે તેના બદલે શનયશમત સમયાંતરે ક્ષમતા આિાક્રરત
અને અધ્યયનકે ન્દ્રી મ ૂલ્યાંકન તરફ લઈ જવાનો રાષ્રીય શિક્ષણ નીશતનો મખ્ય ઉદ્દે િ છે જે ઉચ્ચ કક્ષાના બોિાત્મક
કૌિલ્યો જેવા કે પ ૃથક્કરણ, શવવેચનાત્મક ભચિંતન અને સંકલ્પનાત્મક સ્પષ્ટતાન ં મ ૂલ્યાંકન કરે . શવદ્યાથીના અધ્યયન
અને શવકાસને મહિમ અસરકારક બનાવે એવી અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રક્રયાઓને સતત પ્રેક્રરત કરવામાં અને તેમાં
સિારાવિારા કરવામાં મદદ કરવી એ મ ૂલ્યાંકન પ્રણાલીનો મખ્ય હેત હિે. શિક્ષણના તમામ સ્તરે મ ૂલ્યાંકન માટે નો
આ મ ૂળ શસિાંત હિે.

૪.૩૫. િાળા આિાક્રરત મ ૂલ્યાંકન માટે ના તમામ શવદ્યાથીઓના પ્રગશત કાડવ, જેને િાળાઓ દ્વારા માતાશપતાને
આપવામાં આવે છે તેને સ ૂભચત રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર, એનસીઈઆરટી એસસીઈઆરટી

NCERT અને SCERTના

માગવદિવન હેઠળ રાજ્યો /કે ન્દ્રિાશસત પ્રદે િો દ્વારા સંપ ૂણવ રીતે પનઃ રચના કરવામાં આવિે. પ્રગશત કાડવ એક સમગ્રદિી

અને ૩૬૦ ક્રડગ્રીનો, બહપક્રરમાણ્વીય અહેવાલ હિે જેમાં શવદ્યાથીના જ્ઞાનાત્મક, ભાવાત્મક અને મનોક્રક્રયાત્મક ક્ષેત્રના

શવકાસન ં બારીકાઈપ ૂવક
વ કરે લ શવશ્લેષણન ં વણવન તેમજ તેની પ્રગશત શવશિષ્ટતાને પ્રશતભબિંભબત કરે લ ં હિે. તેમાં

શવદ્યાથીના પ્રોજેક્ટ આિાક્રરત, પ ૂછપરછ આિાક્રરત અધ્યયન, ક્વીઝ, રોલ પ્લે, જૂથ કાયવ, પોટવફોભલયો વગેરેન ં
સ્વમ ૂલ્યાંકન, સહપાઠી દ્વારા મ ૂલ્યાંકન અને શિક્ષક દ્વારા મ ૂલ્યાંકન સમાશવષ્ટ હિે. આ સમગ્રતાદિી પ્રગશતકાડવ વાલી
અને શિક્ષક મલાકાત ઉપરાંત િાળા અને ઘરને જોડતી એક મહિવની કડી રચિે. જેથી વાલીઓને બાળકના

સવાાંગીણ શવકાસમાં અને શિક્ષણમાં સક્રક્રય રીતે સામેલ કરી િકાય. પ્રગશતકાડવ શિક્ષકોને અને માતાશપતાને વગવખડં માં
અને વગવખડં બહાર દરે ક શવદ્યાથીને અધ્યયનમાં કે વી રીતે મદદ કરવી તે શવિેની મ ૂલ્યવાન માક્રહતી પ્રદાન કરિે .
માતાશપતા, શિક્ષકો અને સહપાઠી શમત્રોને પ્રશ્નાવલી આપી તે દ્વારા પોતાના અધ્યયન શવિે ક્ષમતાઓ અને રસ રભચના
ક્ષેત્રો શવિે, કઈ ક્રદિામાં સિારણાની જરૂર છે તે શવિે માક્રહતી મેળવી કૃશત્રમ બદ્ધિમિા (એઆઈ AI)ના ઉપયોગથી
શવદ્યાથીઓ સોફ્ટવેર બનાવી િકે જે તેમને અધ્યયનમાં પ્રગશતની સંભાળ લેવામાં અને શ્રેષ્ઠ કારક્રકદીની પસંદગી
કરવામાં મદદરૂપ થઈ િકે.

૪.૩૬. બોડવની પરીક્ષાઓ અને પ્રવેિ પરીક્ષાઓ સક્રહત માધ્યશમક િાળાની પરીક્ષાઓન ં વતવમાન સ્વરૂપ –અને આજની
કોભચિંગ સંસ્કૃશત - ખાસ કરીને માધ્યશમક િાળા કક્ષાએ ઘણ ં નકસાન કરી રહી છે . સાચા અધ્યયન માટે ના મ ૂલ્યવાન
સમયને શવદ્યાથીઓ કોભચિંગ અને વધ પડતી પરીક્ષાઓમાં આપી રહ્યા છે . આ પરીક્ષાઓ શવદ્યાથીઓને ભશવષ્યની
શિક્ષણ પ્રણાલીમાં મહિવપ ૂણવ બનનાર લવભચકતા અને પસંદગીની તક આપવાને બદલે એક જ પ્રવાહમાં ખ ૂબ જ
સંકભચત સામગ્રીના અધ્યયન માટે દબાણ કરે છે .
૪.૩૭.

હાલની બોડવની અને પ્રવેિ પરીક્ષાઓની પ્રણાલીમાં કોભચિંગ વગો કરવાની જરૂક્રરયાતને દૂ ર કરવા માટે

સિારણા કરવામાં આવિે જ્યારે િોરણ ૧૦ અને ૧૨ માટે બોડવની પરીક્ષા ચાલ રાખવામાં આવિે. વતવમાન મ ૂલ્યાંકન
પ્રણાલીની આ હાશનકારક અસરોના શનમલ
વ ૂ ન માટે અને શવદ્યાથીઓના સવાાંગી શવકાસને પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે બોડવની
પરીક્ષાઓના માળખાની પનઃરચના કરવામાં આવિે; શવદ્યાથીઓ તેમના વ્યક્ક્તગત ક્રહતોને આિારે ઘણા શવષયોમાંથી

બોડવની પરીક્ષાના શવષયો પસંદગી કરી િકિે. બોડવની પરીક્ષાઓને પણ ‘સરળ’ બનાવવામાં આવિે. સરળ એ અથવમાં
કે તે પરીક્ષાઓ કોભચિંગ કે ગોખવાને બદલે ક્ષમતાઓ અને યોગ્યતાઓની પરીક્ષા કરિે . કોઈપણ શવદ્યાથી કે જે િાળાએ

જઇ રહ્યો છે અને િાળામાં અધ્યયન માટે પ્રયત્નો કરી રહ્યો છે તે વિારાના પ્રયત્નો વગર બોડવની પરીક્ષા ઉિીણવ કરી
િકિે અને સારો દે ખાવ કરી િકિે. બોડવ પરીક્ષાઓના ‘વષવ બગડવાના સંકટ’ ને દૂ ર કરવા માટે , બિા શવદ્યાથીઓ
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કોઈપણ િાળાકીય વષવ દરશમયાન બે વખત બોડવની પરીક્ષા આપી િકિે, એક મખ્ય પરીક્ષા અને એક સિારણા માટે ,
જો ઇધ્ચ્છત હોય તો.

૪.૩૮. વધ લવભચકતા, શવદ્યાથીને પસંદગીની તક અને તેમના પરીક્ષાઓમાં કલ પ્રદિવનમાંથી કોઈપણ બે શ્રેષ્ઠ

પ્રદિવનના આિારે મ ૂલ્યાંકન, પાયાની મખ્ય ક્ષમતાઓની ચકાસણી વગેરે જેવી બાબતો સિારા સ્વરૂપે બિી જ બોડવ
પરીક્ષાઓમાં અનસરવી જોઈએ. આ સાથે બોડવ પરીક્ષાના વધ વ્યવહારૂ મોડેલ શવકસાવી િકાય કે જેથી કોભચિંગની
સંસ્કૃશત અને પરીક્ષાના તણાવને ઘટાડી િકાય.

આવી કે ટલીક િક્યતાઓમાં

આ બાબતો હોઈ િકે છે ;

વાશષિક/સત્રાંત/એકમ (Modular) બોડવ પરીક્ષાઓની એક પિશત શવકશસત થઈ િકે છે – કે જેમાં દરે ક પરીક્ષણમાં ઘણી
ઓછી સામગ્રી હોય અને િાળામાં સંબશં િત અભ્યાસક્રમ પછી તરત જ લેવામાં આવે કે જેથી માધ્યશમક સ્તર પર

પરીક્ષાનો તણાવ યોગ્ય રીતે શવતક્રરત થાય; તણાવની તીવ્રતા ઘટાડી િકાય; ગભણતથી લઈને દરે ક શવષય સંબશં િત

મ ૂલ્યાંકન બે સ્તર પર કરવામાં આવે , એક વગવ કક્ષાએ અને બીજી ઉચ્ચ કક્ષાએ; કેટલાક શવષયોમાં બોડવની પરીક્ષાઓ
બે ભાગમાં રાખી િકાય એક ભાગમાં બહશવક્લ્પ પ્રશ્નો હોય અને બીજા ભાગમાં શવસ્ત ૃત ઉિરના પ્રશ્નો રાખી િકાય.

૪.૩૯. ઉપરોક્ત તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને, એનસીઈઆરટી NCERT દ્વારા મખ્ય ક્રહતિારકો, જેમ કે
એસસીઈઆરટી SCERTs, બોડવ ઓફ એસેસમેન્ટ (BoA), સ ૂભચત નવા રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર અને શિક્ષકો સાથે

પરામિવના આિારે ક્રદિા શનદે િો તૈયાર કરવામાં આવિે જેથી િૈક્ષભણક સત્ર ૨૦૨૨-૨૩ સિીમાં એનસીએફએસઇ
NCFSE ૨૦૨૦-૨૧ ને અનરૂપ મ ૂલ્યાંકન પિશતને સંપ ૂણવ રીતે બદલી િકાય.

૪.૪૦. િાળાના વષો દરશમયાન શવદ્યાથીની પ્રગશતની દે ખરે ખ રાખવા માટે શવદ્યાથીઓ, માતાશપતા, શિક્ષકો, આચાયો

અને સમગ્ર િાળાકીય પ્રણાલીના લાભ માટે , િાળાકીય આયોજન અને અધ્યાપન-અધ્યયન પ્રક્રક્રયાઓમાં સિારણા
માટે માત્ર િોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના અંતમાં જ નહીં પણ શવદ્યાથીઓ િોરણ ૩, ૫ અને ૮ માં િાળા પરીક્ષા આપિે જે

યોગ્ય ઓથોક્રરટી દ્વારા લેવામાં આવિે. આ પરીક્ષાઓ પાયાની અધ્યયન શનપજોન ં મ ૂલ્યાંકન કરિે; સ્મ ૃશત આિાક્રરત
ગોખણીયા જ્ઞાનને બદલે પાયાની સંકલ્પનાઓન ં મ ૂલ્યાંકન, સ્થાશનકથી લઈને રાષ્રીય સ્તરના અભ્યાસક્રમન ં જ્ઞાન
અને તેને અનરૂપ ઉચ્ચ કક્ષાના બોિાત્મક કૌિલ્યો જેવા કે જ્ઞાનનો વાસ્તશવક જીવનમાં ઉપયોગ, શવવેચનાત્મક

શવચારણા, સર્જનાત્મક શવચારણા વગેરેન ં મ ૂલ્યાંકન કરવામાં આવિે. ખાસ કરીને િોરણ 3 ની પરીક્ષા મ ૂળભ ૂત
સાક્ષરતા, સંખ્યા જ્ઞાન અને અન્ય પાયાની કિળતાન ં પરીક્ષણ કરિે. િાળા પરીક્ષાઓના પક્રરણામોનો ઉપયોગ ફક્ત

િાળા શિક્ષણ પ્રણાલીના શવકાસના હેત માટે કરવામાં આવિે; ઉપરાંત તેનો ઉપયોગ િાળાઓ દ્વારા તેમના
શવદ્યાથીઓના પક્રરણામોની જાહેરાત કરવા માટે , સતત શનરીક્ષણ અને િાળા પ્રણાલીના સિાર માટે કરવામાં આવિે.

૪.૪૧. એમએચઆરડી MHRD અંતગવત એક પ્રમાણભ ૂત-શનિાવરક સશમશતના રૂપમાં એક રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર,
PARAKH (સમગ્ર શવકાસ માટે જ્ઞાનન ં પ્રદિવન મ ૂલ્યાંકન, સમીક્ષા અને શવશ્લેષણ), સ્થાશપત કરવાનો પ્રસ્તાવ છે જે

ભારતના તમામ માન્યતા પ્રાપ્ત િાળા બોડવ માટે શવદ્યાથી મ ૂલ્યાંકન અને મ ૂલ્યાંકન માટે માપદં ડ, પ્રમાણભ ૂત અને

ક્રદિાશનદે િ જેવા કેટલાક મ ૂળ ઉદ્દે િો પ ૂણવ કરિે. સાથેસાથે PARAKH સ્ટે ટ અભચવમેન્ટ સવે (SAS) ન ં માગવદિવન અને
નેિનલ અભચવમેન્ટ સવે (NAS)ન ં પણ સંચાલન કરિે. આ ઉપરાંત દે િમાં અધ્યયનના પક્રરણામોન ં શનરીક્ષણ કરવ,ં
આ નીશતમાં જણાવેલ ઉદ્દે િો મજબ ૨૧મી સદીના શવશવિ કૌિલ્યોના અધ્યયનની આવશ્યકતાઓને પ ૂણવ કરવા તરફ
પોતાની મ ૂલ્યાંકન પિશતને બદલવા માટે િાળા બોડવની સહાય કરવાનો પણ ઉદ્દે િ રહેિે. આ કેન્દ્ર નવી મ ૂલ્યાંકન

પિશત સંબશં િત અને નવીનતમ સંિોિન માટે િાળા બોડવને પણ સલાહ આપિે, િાળાના જદાજ દા બોડવ વચ્ચે
પરસ્પર સહયોગને પ્રોત્સાહન આપિે. જદા જદા બોડવ એક બીજાની શ્રેષ્ઠ પ્રવ ૃશિઓ અને પ્રક્રક્રયાઓને જાણે તથા બિા
જ બોડવના શવદ્યાથીઓની િૈક્ષભણક શસદ્ધિન ં સ્તર સમાન રહે તે માટે રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર, Parakh એક માધ્યમ બની
રહેિે.
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રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૨૦
૪.૪૨.

શવશ્વશવદ્યાલય પ્રવેિ પરીક્ષાઓ માટે ના શસિાંતો સમાન હિે. રાષ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી (એનટીએ National

Testing Agency) ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત સામાન્ય અભભયોગ્યતા પરીક્ષા, તેમજ શવજ્ઞાન, માનવશવદ્યાઓ, ભાષા, શવશવિ

કલાઓ અને વ્યાવસાશયક શવષયોમાં શવશિષ્ટ સામાન્ય શવષયની પરીક્ષાઓ વષવમાં ઓછામાં ઓછી બે વખત લેવાન ં
કામ કરિે. આ પરીક્ષાઓમાં સંકલ્પનાઓની સમજ અને જ્ઞાનના ઉપયોજન કરવાની ક્ષમતાન ં પરીક્ષણ કરવામાં
આવિે અને આ પરીક્ષાઓ માટે કોભચિંગ લેવાની જરૂક્રરયાતને દૂ ર કરવા પર ભાર મ ૂકવામાં આવિે. શવદ્યાથીઓ જે
શવષયમાં પરીક્ષા આપવા માટે રૂભચ િરાવે છે તે શવષયોની પસંદગી કરી િકિે અને દરે ક શવશ્વશવદ્યાલય દરે ક
શવદ્યાથીનો વ્યક્ક્તગત શવષય પોટવફોભલયો જોઈ િકિે અને વ્યક્ક્તગત રૂભચ અને પ્રશતભાના આિારે શવદ્યાથીઓને

તેમના કાયવક્રમોમાં પ્રવેિ આપી િકિે. National Testing Agency ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં અનસ્નાતક અને
સ્નાતકમાં પ્રવેિ તેમજ ફેલોશિપ માટે ની પ્રવેિ પરીક્ષાઓ યોજવા માટે પ્રમખ, શનષ્ણાત, સ્વાયિ પરીક્ષણ સંસ્થા

તરીકે સેવા આપિે. એનટીએ NTA પરીક્ષણ સેવાઓની ઉચ્ચ ગણવિા, શવશવિતા અને સગમતા મોટાભાગના
શવશ્વશવદ્યાલયોને આ શવશિષ્ટ પ્રવેિ પરીક્ષાનો ઉપયોગ કરવામાં સક્ષમ બનાવિે . સેંકડો શવશ્વશવદ્યાલયો દરે ક

પોતપોતાની પ્રવેિ પરીક્ષાઓ યોજે તેના કરતાં એનટીએ NTA દ્વારા આ કામ કરવાથી શવદ્યાથીઓ, શવશ્વશવદ્યાલયો

અને કોલેજો તેમજ સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થા પરના ભારણમાં તીવ્ર ઘટાડો થઈ િકિે. NTA મ ૂલ્યાંકનનો ઉપયોગ
તેમની પ્રવેિ પરીક્ષા માટે કરવો કે નહીં તે શનણવય વ્યક્ક્તગત શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયો સ્વતંત્ર રીતે લેિે.

શિશિષ્ટ્ટ પ્રશિભાિાળા અને હોશિયાર શિદ્યાર્થીઓ માટે િહાય

૪.૪૩. દરે ક શવદ્યાથીમાં જન્મજાત પ્રશતભાઓ હોય છે , જેને િોિવી જોઈએ, તેન ં પોષણ કરવ ં જોઈએ, તેને પ્રોત્સાહન
આપવ ં જોઈએ અને તેનો શવકાસ કરવો જોઇએ. આ પ્રશતભાઓ વ્યક્ક્તની શવશવિ રભચઓ, સ્વભાવ અને ક્ષમતાઓ રૂપે

વ્યક્ત થતી હોય છે . જે શવદ્યાથીઓ આપેલ ક્ષેત્રમાં ખાસ કરીને શવિેષ રભચ અને ક્ષમતા દિાવવે છે , તેને સામાન્ય
િાળાના અભ્યાસક્રમની બહાર પણ અભ્યાસ કરવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવા જોઈએ. શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં શવદ્યાથીઓની

પ્રશતભાઓ અને રભચઓની ઓળખ અને તેના પ્રોત્સાહન માટે ની શિક્ષણ પિશતઓ સામેલ કરાિે. એનિીઈઆરટી
NCERT અને એનિીટીઈ NCTE આવા પ્રશતભાિાળી શવદ્યાથીઓના શિક્ષણ માટે ની માગવદશિિકા શવકસાવિે. બી.એડ્ .
અભ્યાસક્રમોમાં પણ પ્રશતભાિાળી શવદ્યાથીઓના શિક્ષણમાં શવિેષતાની મંજૂરી આપી િકાિે.

૪.૪૪. શિક્ષકોનો ઉદ્દે શ્ય શવદ્યાથીઓને પ ૂરક અધ્યયન સામગ્રી, માગવદિવન અને પ્રોત્સાહન આપીને વગવમાં એમની

પ્રશતભાને પ્રોત્સાક્રહત કરવાનો રહેિે. શવષય-કેષ્ન્દ્રત અને પ્રોજેક્ટ આિાક્રરત ક્લબ્સ અને વતળ
વ ો, િાળા સંકલો,
જજલ્લાઓ અને આગળના સ્તરો પર અત્યંત પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે અને તેમને પ ૂરી મદદ કરવામાં આવિે.

ઉદાહરણ તરીકે , શવજ્ઞાન વતળ
વ ો, ગભણત વતળ
વ ો, સંગીત અને ન ૃત્ય પ્રદિવન વતળ
વ ો, ચેસ વતળ
વ ો, કશવતા વતળ
વ ો,
ભાષા વતળ
વ ો, નાટક વતળ
વ ો, ચચાવ વતળ
વ ો, રમત વતળ
વ ો, ઇકો-ક્લબ્સ, આરોગ્ય અને સ્વાસ્્ય ક્લબ, યોગા ક્લબ
અને બીજા ઘણા વતળ
વ ો/ક્લબ રચી િકાય. આ સાથે, શવશવિ શવષયોમાં માધ્યશમક િાળાના શવદ્યાથીઓ માટે ઉચ્ચ
ગણવિાવાળા રાષ્રીય શનવાસી ઉનાકાં કાયવક્રમોને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે, જેમાં દે િભરના ખ ૂબ જ શ્રેષ્ઠ

શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકો, તેમજ સામાજજક-આશથિક રૂપથી વંભચત સમદાયના શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકો પણ સામેલ હિે,
તેમને આકશષિત કરવા ચસ્ત રીતે ગણવિા આિાક્રરત પરં ત યોગ્ય પ્રવેિ પ્રક્રક્રયા હિે.
૪.૪૫.

દે િભરમાં શવશવિ શવષયોની ઓભલક્મ્પપયાડ અને સ્પિાવઓન ં આયોજન કરાિે, જેમાં િાળાથી લઈને સ્થાનીય

અને રાષ્રીય સ્તર પર જરૂરી સંકલન સાથે એ સશનશિત કરવામાં આવિે કે તમામ શવદ્યાથીઓ પોતપોતાની લાયકાત

અનસાર જે તે સ્તરે ભાગ લઈ િકે. વ્યાપક ભાગીદારીની ખાતરી કરવા માટે ગ્રામીણ શવસ્તારો અને પ્રાદે શિક

ભાષાઓમાં તેને ઉપલબ્િ કરાવવા માટે ના પ્રયાસો કરવામાં આવિે . જાહેર અને ખાનગી શવશ્વશવદ્યાલયો તથા IITs
અને NIT જેવી અગ્રણી સંસ્થાઓને રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય ઓભલક્મ્પપયાડ્ઝ અને અન્ય સંબશં િત રાષ્રીય
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કાયક્ર
ં ી માપદં ડના ભાગરૂપે તેમના સ્નાતક કાયવક્રમોમાં પ્રવેિ આપવા માટે
વ મના પક્રરણામોના ઉપયોગ પ્રવેિ સંબિ
પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે.

૪.૪૬. જ્યારે એક વાર ઇન્ટરનેટ જોડાણવાળા સ્માટવફોન અથવા ટે બલેટ બિા જ ઘરો અને/અથવા િાળાઓમાં
ઉપલબ્િ હિે તો ક્ક્વઝ, શવશવિ સ્પિાવઓ, પ ૂરક અધ્યયન સામગ્રી, મ ૂલ્યાંકનપત્રો અને સમાન િૈક્ષભણક અને
સહિૈક્ષભણક રભચ િરાવતા લોકોના ઓનલાઇન સમદાયો સાથે સંપકવ થઈ િકે તેવી મોબાઇલ એધ્પ્લકેિન તૈયાર
કરવામાં આવિે અને ઉપરોક્ત બિી બાબતોમાં શવકાસન ં કાયવ કરિે જેન ં માતા-શપતા અને શિક્ષકો દ્વારા યોગ્ય
શનરીક્ષણ થિે. તબક્કાવાર રીતે સ્માટવ વગવખડં ો શવકશસત કરાિે જેથી ઓનલાઇન અધ્યાપનિાસ્ત્રનો ઉપયોગ થઈ િકે
અને તેના દ્વારા ઓનલાઇન સંસાિનો અને સહયોગની સાથે અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રકયા વધ અસરકારક અને
ગણવતાયક્ત બનાવી િકાય.

૫. શિક્ષક

૫.૧. શિક્ષકો વાસ્તવમાં બાળકોના ભશવષ્યને ઘડે છે અને તેથી તેઓ રાષ્રન ં શનમાવણ પણ કરે છે . શિક્ષકોના આ ઉમદા

યોગદાનના કારણે જ તેઓ ભારતીય સમાજમાં સૌથી શવિેષ સન્માશનત સભ્યો હતા અને માત્ર સૌથી શ્રેષ્ઠ અને
શવદ્વાનો જ શિક્ષક બનતા હતા. શવદ્યાથીઓને શનિાવક્રરત જ્ઞાન, કૌિલ્ય અને નૈશતક મ ૂલ્યો પ્રદાન કરવા માટે સમાજ
શિક્ષક કે ગરૂઓને તેમની જરૂક્રરયાતોની તમામ ચીજો આપતા હતા. શિક્ષક પ્રશિક્ષણની ગણવિા, ભરતી, શનયક્ક્ત,
સેવાની િરતો, શિક્ષક સિક્ક્તકરણ, શિક્ષકોના અશિકારોની ક્સ્થશત હોવી જેવી હોવી જોઈએ એવી નથી અને તેના
પક્રરણામે શિક્ષકોની ગણવિા અને પ્રોત્સાહન ઇધ્ચ્છત સ્તરે થી પહોચ્યા. જેને લીિે ઉત્સાહવિવક પક્રરણામો પ્રાપ્ત નથી

થતાં. આથી શિક્ષકો માટે ઉચ્ચ દરજ્જો અને શિક્ષણના વ્યવસાય પ્રત્યેના આદર અને સન્માનના ભાવને પનઃસ્થાશપત

કરવા પડિે. આપણાં બાળકો અને રાષ્રના શ્રેષ્ઠ ભશવષ્યને સશનશિત કરવા માટે શિક્ષણના વ્યવસાયમાં આવવા માટે ન ં
પ્રોત્સાહન આપી સિક્ક્તકરણ થવ ં જરૂરી છે .
ભરિી અને પદશનયુક્તિ
૫.૨. ઉત્કૃષ્ટ શવદ્યાથીઓ જ શિક્ષણના વ્યવસાયમાં પ્રવેિ મેળવે, શવિેષતઃ ગ્રામ્પય શવસ્તારમાંથી જોડાય તે માટે એક
ઉત્કૃષ્ટ ચાર વષીય સંકભલત બી.એડ્ . કાયવક્રમમાં અભ્યાસ માટે મોટી સંખ્યામાં અગ્રતાક્રમ આિાક્રરત શિષ્યવ ૃશિ સમગ્ર
દે િમાં િરૂ કરવામાં આવિે. ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં કેટલીક શવિેષ અગ્રતાક્રમ આિાક્રરત શિષ્યવ ૃશત િરૂ કરવામાં આવિે જે

અંતગવત ચાર વષવના બી.એડ્ . કાયક્ર
વ મની પદવી સફળતાપ ૂવક
વ પ ૂણવ કયાવ પછી સ્થાશનક શવસ્તારોમાં શનશિત રોજગારમાં
પણ સામેલ થિે. આ પ્રકારની શિષ્યવ ૃશિ સ્થાશનક શવદ્યાથીઓ (ખાસ કરીને શવદ્યાશથિનીઓ) માટે સ્થાશનક નોકરીઓની
તક પ ૂરી પાડિે. જેનાથી આ શવદ્યાથીઓ સ્થાશનક ક્ષેત્રમાં આદિવના રૂપમાં અને ઉચ્ચ લાયકાત િરાવતાં શિક્ષકોના
રૂપમાં સેવા કરી િકે જેઓ સ્થાશનક ભાષા બોલતા હિે. શવિેષતઃ જે વતવમાનમાં સૌથી વધ શિક્ષકોની અછતનો સામનો
કરી રહ્યા છે , એવાં ક્ષેત્રોમાં જ્યાં ઉત્કૃ ષ્ટ શિક્ષકોની સૌથી વધ જરૂર છે , એવા ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં શિક્ષણકાયવ કરવા માટે
ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષકોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે. ગ્રામીણ િાળાઓમાં ભણાવવા માટે એક ચાવીરૂપ પ્રોત્સાહન િાળાના
પ્રાંગણમાં કે તેની આસપાસ સ્થાશનક શનવાસની વ્યવસ્થા હિે , અથવા ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં સ્થાશનક શનવાસ માટે રહેઠાણ
રાખવા માટે મદદના ભાગરૂપે શનવાસ ભ્થામાં વિારો થિે.

૫.૩. શવપલ પ્રમાણમાં થતી શિક્ષક બદલીની હાશનકારક પ્રક્રક્રયા પર અંકિ મ ૂકવામાં આવિે. જેથી શિક્ષક અને
સમાજની વચ્ચે સંબિ
ં જળવાઈ રહે, તેમજ શવદ્યાથીઓને રોલમોડેલ અને િૈક્ષભણક વાતાવરણ મળી િકે . આ બાબતને

સશનશિત કરવા માટે રાજ્ય/કે ન્દ્રિાશસત પ્રદે િ સરકારો દ્વારા શનિાવક્રરત રીતે બદલી ખાસ ક્સ્થશતમાં જ કરવામાં આવિે.

આથી શવિેષ પારદશિિતા જાળવી રાખવા માટે એક ઓનલાઈન સોફ્ટવેર આિાક્રરત વ્યવસ્થા દ્વારા બદલી કરવામાં
આવિે.
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૫.૪. વધ સારી કસોટીઓના શનમાવણ માટે શિક્ષક યોગ્યતા પરીક્ષા (ટીઈટી TET) શવષયવસ્ત અને અધ્યાપન િાસ્ત્ર

બન્નેના સંદભવમાં વધ સક્ષમ બનાવવામાં આવિે. િાળા શિક્ષણના તમામ સ્તરના (પ ૂવવ પ્રાથશમક, પ્રારં ભભક, ઉચ્ચ
પ્રાથશમક અને માધ્યશમક)ના શિક્ષકોને આવરી લેવા માટે ટીઈટી TETન ં શવસ્તરણ કરવામાં આવિે. શવષય શિક્ષકોની
ભરતી પ્રક્રક્રયામાં તેઓના સંબશં િત શવષયોમાં લેવાતી ટીઈટી TET કે એનટીએ NTA પરીક્ષાના ગણને પણ સામેલ

કરવામાં આવિે. શિક્ષણ માટે ની અભભયોગ્યતા અને ઉત્સાહને તપાસવા માટે રૂબરૂ મલાકાત કે વગવમાં ભણાવવા

સંબિ
ં ી શનદિવન કરવા જેવી બાબતો િાળાઓ અને િાળા સંકલોમાં શિક્ષકોની ભરતી પ્રક્રક્રયામાં અભભન્ન અંગ બની જિે.
આ રૂબરૂ મલાકાતનો ઉપયોગ સ્થાશનક ભાષામાં શિક્ષણમાં સહજતાન ં અને કિળતાન ં આકલન કરવા માટે પણ
કરવામાં આવિે. દરે ક િાળા/િાળા સંકલમાં ઓછામાં ઓછા કેટલાક શિક્ષકો હિે, જે સ્થાશનક ભાષામાં શવદ્યાથીઓ સાથે

વાતચીત કરી િકે અને શવદ્યાથીઓની અન્ય પ્રચભલત ઘરે લ ભાષાઓમાં પણ તેમની સાથે સંવાદ સાિી િકે. ખાનગી
િાળાઓના શિક્ષકો પણ ટીઈટી TET, અધ્યાપન કૌિલ્યો/મલાકાત અને સ્થાશનક ભાષાના જ્ઞાનની બાબતમાં સમાન
લાયકાત િરાવતા હોવા જોઈએ.
૫.૫. શવષયોમાં શિક્ષકોની પ ૂરતી સંખ્યા સશનશિત કરવા માટે ખાસ કરીને કલા, િારીક્રરક શિક્ષણ, વ્યાવસાશયક શિક્ષણ
અને ભાષાઓ જેવા શવષયોમાં શિક્ષકોને એક િાળા અથવા િાળા સંકલમાં ભરતી કરી િકાિે. િાળાઓમાં શિક્ષકોની

ભાગીદારી રાજ્ય/કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િોની સરકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ ‘િાળાઓના જૂથ’ના સ્વરૂપ અનસાર
કરવામાં આવી િકે છે .

૫.૬. સ્થાશનક જ્ઞાન અને તજ્જ્ઞતાનો લાભ િાળાઓ/િાળા સંકલોના શવદ્યાથીઓને લાભ મળે તે માટે શવશવિ શવષયો
જેવા કે પરં પરાગત સ્થાશનક કલાઓ, વ્યાવસાશયક શિલ્પકલા, ઉદ્યોગ સાહશસકતા, કૃશષ અથવા અન્ય કોઈપણ

શવષયમાં સ્થાશનક પ્રશતષ્ષ્ઠત વ્યક્ક્તઓ અથવા શનષ્ણાતોને ‘ખાસ પ્રશિક્ષકો’ તરીકે રાખવા માટે િાળાઓ/િાળા સંકલોને
પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે.

૫.૭. આગામી બે દાયકામાં અપેભક્ષત શવષયદીઠ શિક્ષકોની ખાલી જગ્યાઓના આકલન માટે દરે ક રાજ્ય દ્વારા તકનીકી
આિાક્રરત વ્યાપક શિક્ષક-જરૂક્રરયાત અને ભાશવ આયોજનની અનમાન માટે ની કામગીરી કરવામાં આવિે. ભરતી અને
પદ શનયક્ક્તઓમાં ઉપરોક્ત પહેલને સમયની સાથે જરૂક્રરયાત મજબ વિારવામાં આવિે, જેનો ઉદ્દે શ્ય બિી ખાલી
જગ્યાઓ પર સ્થાશનક શિક્ષકોની સાથે યોગ્ય લાયકાતવાળા શિક્ષકોને નીચે ઉલ્લેખ કરે લ કારક્રકદી વ્યવસ્થાપન અને

પ્રગશત માટે ના યોગ્ય પ્રોત્સાહનો આપવા સાથે ભરતી કરવામાં આવિે. આ રીતે અંદાજજત ખાલી જગ્યાઓ સાથે શિક્ષક
પ્રશિક્ષણ કાયવક્રમો અને અનમાશનત ખાલી જગ્યાઓમાં સસંગતતા રહેિે.

િેિાકાળ દરમ્યાન કાયશિસ્ં કૃશિ અને પયાશ િરણ
૫.૮. િાળાઓના કાયવન ં પયાવવરણ અને સંસ્કૃશતમાં ફેરફાર કરવાનો મખ્ય ઉદ્દે િ શિક્ષકોની અસરકારક રીતે કામગીરી
કરવાની ક્ષમતા વિારવાનો રહેિે. જેથી શિક્ષકો પોતાન ં કામ અસરકારક રીતે કરી િકે અને તે સશનશિત થઇ િકે કે

તે શિક્ષકો, શવદ્યાથીઓ, વાલીઓ, આચાયો અને અન્ય સહાયક કમવચારીઓ એક સવવસમાવેિક સમદાયોનો ભાગ બની
િકે , જેન ં એક સમાન લક્ષય એ સશનશિત કરવાન ં હિે, જેમાં બિા જ બાળકો િીખી રહ્યા છે .

૫.૯. આ ક્રદિામાં પ્રથમ જરૂક્રરયાત િાળાઓમાં શિષ્ટ અને સખદ સેવાની કાયવક્સ્થશત સશનશિત કરવાની રહેિે. આ

સશનશિત કરવા માટે િાળાઓમાં પયાવપ્ત અને સરભક્ષત ભૌશતક સંસાિનો, િૌચાલય, પીવાન ં ચોખ્ખ ં પાણી, િીખવા
માટે સ્વચ્છ અને આકષવક જગ્યા, વીજળી, કમ્પપ્ય ૂટીંગ સાિનો, ઈન્ટરનેટ, પસ્તકાલય અને રમત તથા મનોરં જનના

સાિનો ઉપલબ્િ કરાવવાં પડિે. જેથી િાળાઓમાં બિી જ જાતીયતા (ભલિંગ)ના શવદ્યાથીઓ અને ક્રદવ્યાંગ બાળકો
સક્રહત, શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ માટે એક સરભક્ષત, સમાશવષ્ટ અને પ્રભાવી શિક્ષણન ં વાતાવરણ પ્રાપ્ત કરી િકે અને
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તેઓ િાળામાં ભણાવવા અને િીખવા માટે સશવિાજનક ક્સ્થશત અને પ્રેરક વાતાવરણને અનભવી િકે. સેવાકાલીન
તાલીમમાં િાળાઓમાં કાયવસ્થળે સરક્ષા, આરોગ્ય અને પયાવવરણ અંગેના શનવેિો (ઇનપટસ) હિે, જેથી તમામ શિક્ષકો
આ જરૂક્રરયાતો પ્રત્યે સંવેદનિીલ બને તે સશનશિત કરી િકાય.

૫.૧૦. પ્રભાવિાળી િાળા પ્રિાસન, સંસાિનોની ભાગીદારી અને સમદાયના શનમાવણ માટે રાજ્ય/કે ન્દ્રિાશસત પ્રદે િની
સરકારો નાવીન્યપ ૂણવ માળખા એટલે કે િાળા સંકલો, શવદ્યાથીઓની હાજરીને અસર ના થાય તે રીતે િાળાઓને વધ
ઉન્નત, તકવસગ
ં ત અને વૈજ્ઞાશનક રીતે શવકસાવી િકાય બનાવવી તે છે . ઉદાહરણ સ્વરૂપે િાળા સંકલન ં શનમાવણ જીવંત

શિક્ષક સમદાયોના શનમાવણની ક્રદિામાં એક લાંબો માગવ પ્રિસ્ત કરી િકે છે . િાળા સંકલમાં શિક્ષકોની શનયક્ક્ત િાળા

સંકલની િાળાઓમાં આપોઆપ સંબિ
ં ો શવકસી િકે છે . જેથી શવષયદીઠ શિક્ષકોન ં ઉત્કૃષ્ટ શવતરણ સશનશિત કરવામાં
પણ મદદ મળિે. આથી વધ જીવંત અને જ્ઞાન આિાક્રરત શિક્ષકન ં શનમાવણ થિે. અત્યંત નાની િાળાઓના શિક્ષકો હવે

અટૂલાં નહીં રહે, તેઓ મોટા િાળા સંકલ સમદાયો સાથે કામ કરી િકે છે , એકબીજા સાથે શ્રેષ્ઠ કાયવપિશતઓ વહેંચી
િકે છે અને તમામ બાળકો િીખી રહ્યાં છે તે સશનશિત કરવા માટે સહયોગપ ૂવવક કામ કરી િકે છે . િાળા સંકલો

શિક્ષકોને વધ પ્રોત્સાહન આપવા અને અસરકારક િીખવાન ં વાતાવરણ ઊભ ં કરવામાં મદદ કરવા માટે સલાહકાર,
તાલીમબિ સામાજજક કાયવકતાવઓ, તકનીકી અને મરમ્પમત સ્ટાફ વગેરેન ં આદાન-પ્રદાન કરીિકે છે .

૫.૧૧. વાલીઓ અને અન્ય મખ્ય સ્થાશનક ક્રહતિારકોના સહકારથી શિક્ષકો િાળાઓ કે િાળા સમ ૂહોના વ્યવસ્થાપનમાં
સામેલ થિે અને તેઓ િાળા અને િાળા વ્યવસ્થાપન સશમશતઓ/િાળા સંકલ વ્યવસ્થાપન સશમશતઓના સભ્ય તરીકે
વધ પ્રમાણમાં જોડાિે.

૫.૧૨. શિક્ષકોનો મોટાભાગનો સમય ભબન-િૈક્ષભણક પ્રવ ૃશિઓ પર વ્યય થતો અટકાવવા માટે શિક્ષકોને હવે એવાં
કાયવમાં સામેલ કરવામાં આવિે નહીં, જેનો શિક્ષણ સાથે સીિો સંબિ
ં નથી. ખાસ કરીને, શિક્ષકોને જક્રટલ વહીવટી
કાયોમાં સામેલ નહીં કરાય અને મધ્યાહ્ન ભોજન સંબશં િત કાયવ માટે આવશ્યક લઘિમ સમયથી વધ સમય માટે
સામેલ કરવામાં નહીં આવે. જેથી તેઓ તેમની અધ્યયન-અધ્યાપનની ફરજો પર સંપ ૂણવ ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત કરી િકે.

૫.૧૩. િાળાઓમાં શિક્ષણન ં હકારાત્મક વાતાવરણ મળે તે સશનશિત કરવામાં મદદ કરવા માટે આચાયો અને

શિક્ષકોની અપેભક્ષત ભ ૂશમકામાં એ સ્પષ્ટરૂપે સામેલ હિે કે તેઓ પોતાની િાળામાં અસરકારક પ્રણાલી દ્વારા સંવેદનિીલ
અને સમાવેિી સંસ્કૃ શતન ં શનમાવણ કરિે જેનો લાભ બિા જ ક્રહતિારકોને મળિે.

૫.૧૪. શિક્ષકોને શિક્ષણના પાસાઓ અને પાઠયક્રમની પસંદગી કરવામાં વધ સ્વાયિતા આપવામાં આવિે, જેથી

તેઓ તેમના વગવખડં ોમાં શવદ્યાથીઓ માટે સૌથી વધ અસરકારક લાગે તે રીતે િીખવી િકે . શિક્ષકો સામાજજકભાવનાત્મક પાસાં પર પણ ધ્યાન આપિે જે શવદ્યાથીઓના સવાાંગીણ શવકાસની દ્રષ્ષ્ટએ હંમેિા આવશ્યક બાબત છે .
શિક્ષકોને એવી શિક્ષણ પ્રક્રક્રયા અપનાવવા માટે સન્માશનત કરવામાં આવિે જે વગવખડં માં શવદ્યાથીઓને િીખવામાં વધ
લાભદાયી થતી હોય.

િિિ વ્યાિિાશયક શિકાિ (CPD)
૫.૧૫. શિક્ષકોને સ્વ-સિારણા માટે અને તેમના વ્યવસાયમાં સાંપ્રત નવીનતાઓના અધ્યયનની તક મળે અને

વ્યાવસાશયક પ્રગશત થાય તે માટે શિક્ષકોને સતત તક આપવામાં આવિે . આ શવશવિ માધ્યમોમાં ઉપલબ્િ કરવામાં
આવિે. જેમાં સ્થાશનક, પ્રાદે શિક, રાજ્ય, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કાયવિાળાઓ તેમજ ઓનલાઇન શિક્ષક શવકાસ
મોડયલનો સમાવેિ થાય છે . એક એવ ં ઓનલાઇન પ્લેટફોમવ શવકસાવવામાં આવિે જેથી શિક્ષકો શવચારો અને શ્રેષ્ઠ
પિશતઓ વહેંચી િકે . દરે ક શિક્ષક તેમના પોતાના ક્રહતોથી પ્રેક્રરત થઇ પોતાના વ્યાવસાશયક શવકાસ માટે દર વષે

ઓછામાં ઓછા ૫૦ કલાક સતત વ્યાવસાશયક શવકાસ (CPD) અંતગવત મળતી તકોમાં ભાગ લેિે, તેવી અપેક્ષા
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રાખવામાં આવિે. CPDની તકો, ખાસ કરીને મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને અંકિાસ્ત્ર ન ં નવીનતમ શિક્ષણિાસ્ત્ર, પક્રરણામોન ં
રચનાત્મક અને અનકૂળ મ ૂલ્યાંકન, ક્ષમતા આિાક્રરત શિક્ષણ અને સંબશં િત અધ્યાપનિાસ્ત્ર જેવા કે પ્રાયોભગક
અનભવજન્ય શિક્ષણ, કલા સંકભલત રમત અને વાતાવ આિાક્રરત દૃ ષ્ષ્ટકોણ વગેરેને ક્રમબિ રીતે સામેલ કરવામાં
આવિે.

૫.૧૬. િાળાના આચાયો અને િાળા સંકલ પ્રમખો માટે તેઓના નેત ૃત્વ અને સંચાલન કૌિલ્યોને સતત શવકસાવવા
માટે સમાન મોડયલર લીડરિીપ/મેનેજમેન્ટ વકવિોપ અને ઓનલાઇન શવકાસની તકો અને પ્લેટફોમવ હિે જેથી તેઓ

સતત તેમના નેત ૃત્વ અને વ્યવસ્થાપન કૌિલ્યમાં સિારો કરી િકે અને તેઓ પણ એકબીજા સાથે શ્રેષ્ઠ પિશતઓ
વહેંચી િકે. આવા પ્રમખો પાસે એ પણ અપેભક્ષત છે કે તેઓ પ્રશત વષવ ૫૦ કલાક કે તેથી વધ CPD કાયવક્રમમાં ભાગ

લેિે. તેમાં નેત ૃત્વ અને સંચાલનની સાથો-સાથ શવષયવસ્ત અને શિક્ષણિાસ્ત્ર સંબિ
ં ી કાયવક્રમો સામેલ હિે. જેમાં
યોગ્યતા અને પક્રરણામ આિાક્રરત શિક્ષણ યોજનાઓ તૈયાર કરવા અને તેને લાગ પાડવામાં આવિે.

કારરકદી વ્યિસ્ર્થાપન અને પ્રગશિ (CMP)
૫.૧૭. ઉત્કૃષ્ટ કાયવ કરતા શિક્ષકોની ઓળખ કરી તેઓને માન્યતા, બઢતી અને પગાર વિારો આપવો જોઈએ, જેથી

તમામ શિક્ષકોને તેમન ં શ્રેષ્ઠ કાયવ કરવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરી િકાય. તેથી કાયવકાળ, પ્રમોિન અને પગાર માળખાન ં
મજબ ૂત ગણવિા આિાક્રરત માળખ ં શવકસાવવામાં આવિે, જેમાં દરે ક શિક્ષક તબક્કામાં બહશવિ સ્તરો હિે, જે ઉત્કૃ ષ્ટ
શિક્ષકોને પ્રોત્સાહન અને માન્યતા આપિે. શિક્ષકોના પ્રદિવનના સાચા મ ૂલ્યાંકન માટે રાજ્ય કે કેન્્િાશસત પ્રદે િોની
સરકારો દ્વારા બહશવિ માપદં ડોની પિશત શવકસાવવામાં આવિે, જે સમકક્ષ સમીક્ષાઓ, હાજરી, પ્રશતબિતા, CPDના

કલાકો અને િાળા અને સમદાયને અથવા મદ્દા ક્રમાંક ૫.૨૦માં આપવામાં આવેલી NPSTના આિાક્રરત છે . આ
નીશતમાં, કારક્રકદીના સંદભવમાં, ‘કાયક
વ ાળ’ કામગીરી અને યોગદાનના યોગ્ય મ ૂલ્યાંકન પછી કાયમી રોજગાર માટે
પષ્ષ્ટનો ઉલ્લેખ કરે છે , જ્યારે ‘કાયવકાળ પથ’ અગાઉના સમયગાળાનો ઉલ્લેખ કરે છે .

૫.૧૮. વધમાં, કારક્રકદી વ ૃદ્ધિ (કાયક
વ ાળ, બઢતી, પગાર વિારો વગેરેની દૃ ષ્ષ્ટએ) એક જ િાળાના તબક્કામાં(એટલે કે ,
મ ૂળભ ૂત, પ્રારં ભભક, ઉચ્ચ પ્રાથશમક કે માધ્યશમક)ની અંદર શિક્ષકોને ઉપલબ્િ થિે અને પ્રારં ભભક અવસ્થા પછીના
તબક્કાઓમાં શિક્ષકો માટે કે આનાથી શવપરીત (જોકે તબક્કાઓમાં આ રીતની કારક્રકદી સંબિ
ં ી પગલાં લેવાની

અનમશત હિે. િરત એ કે શિક્ષક પાસે આ પ્રકારના પગલાં લેવાની ઇચ્છા અને લાયકાત હોય) કારક્રકદીને લગત ં કોઈ
પ્રોત્સાહન નથી. આનો હેત એ હકીકતને ટે કો આપવાનો છે કે િાળા શિક્ષણના તમામ તબક્કાઓમાં ઉચ્ચ
ગણવિાયક્ત શિક્ષકોની જરૂર પડિે અને અન્ય કોઈપણ તબક્કાને બીજાથી વધ મહત્વપ ૂણવ ગણવામાં આવિે નહીં.
૫.૧૯. સેવાની ગણવિાને આિારે શિક્ષકોને શિક્ષણ પ્રણાલીમાં બઢતી આપી િૈક્ષભણક નેત ૃત્વ આપવામાં આવિે;
પ્રદશિિત નેત ૃત્વ અને વ્યવસ્થાપન કૌિલ્ય િરાવતા ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષકોને િાળાઓ, િાળા સંકલો, BRC, CRC, BITE,

DIET તેમજ સંબશં િત સરકારી શવભાગોમાં િૈક્ષભણક નેત ૃત્વના હોદ્દાઓ સંભાળવા માટે સમય જતાં તાલીમ આપવામાં
આવિે.

શિક્ષકો માટે વ્યાિિાશયક િોરણો
૫.૨૦. એનસીટીઈ NCTE દ્વારા એનસીઈઆરટી

એસસીઈઆરટી NCERT, SCERT બિાં સ્તર અને ક્ષેત્રોના શિક્ષકો,

શિક્ષકોની તૈયારી અને શવકાસ હેત સંસ્થાનો અને ઉચ્ચતર શિક્ષણ સંસ્થાનો સાથે વાતચીતથી સામાન્ય િોરણ પક્રરષદ

(GEC) હેઠળ તેના પનગવઠન નવા સ્વરૂપમાં નેિનલ પ્રોફેિનલ સ્ટાન્ડડ્સવ ફોર ટીચસવ (એનપીએસટી NPST)નો એક
સામાન્ય માગવદિવક સમ ૂહ વષવ ૨૦૨૨ સિીમાં શવકસાવવામાં આવિે. આ િોરણોમાં કિળતા/તબક્કાના શવશવિ સ્તરે

શિક્ષકની ભ ૂશમકાની અપેક્ષાઓ અને તે તબક્કા માટે જરૂરી ક્ષમતાઓને આવરી લેવામાં આવિે . તેમાં તેના માટે ના
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માપદં ડોનો પણ સમાવેિ થિે. દરે ક તબક્કા માટે કામગીરીન ં મ ૂલ્યાંકન સમયાંતરે હાથ િરવામાં આવિે.

એનપીએસટી NPST, પ ૂવવ સેવા પ્રશિક્ષણ કાયવક્રમોના માળખાંની પણ જાણકારી આપિે. ત્યારબાદ રાજ્યો દ્વારા તેને

અપનાવી િકાય છે અને શિક્ષક કારક્રકદી વ્યવસ્થાપનનાં તમામ પાસાંઓ નક્કી કરી િકાય છે , જેમાં કાયવકાળ,
વ્યાવસાશયક શવકાસના પ્રયાસો, પગાર વિારો, બઢતી અને અન્ય માન્યતાનો સમાવેિ થાય છે . બઢતી અને પગાર
વિારો કાયવકાળ કે વક્રરષ્ઠતાના આિારે નહીં થાય, પરં ત આવા મ ૂલ્યાંકનના આિારે જ થિે. વ્યાવસાશયક િોરણોની

સમીક્ષા કરવામાં આવિે અને વષવ ૨૦૩૦માં રાષ્રીય સ્તરે વ્યાવસાશયક િોરણોની સમીક્ષા અને સંિોિન કરવામાં
આવિે અને ત્યારબાદ દર દસ વષોમાં વ્યવસ્થાની ગણવિાન ં ઘશનષ્ઠ અનભવ આિાક્રરત શવશ્લેષણ કરવામાં આવિે
અને તેમાં આવશ્યક સિારો કરવામાં આવિે.

શિિેષ જરૂરરયાિિાળા બાળકો માટેના શિક્ષકો

૫.૨૧. િાળા શિક્ષણના કે ટલાક ક્ષેત્રો માટે વિારાના શવિેષ શિક્ષકોની તાત્કાભલક જરૂર છે . આવી શવશિષ્ટ

જરૂક્રરયાતોના કે ટલાક ઉદાહરણોમાં શમડલ અને માધ્યશમક િાળા સ્તરે શવકલાંગ/ક્રદવ્યાંગ બાળકો જેઓને િીખવામાં
મશ્કેલી હોય છે . તેઓ માટે શવષય શિક્ષણનો સમાવેિ થાય છે , જેમાં ચોક્કસ શિક્ષણ શવકલાંગતા માટે શિક્ષણનો
સમાવેિ થાય છે . આવા શિક્ષકોને શિક્ષણના શવષય સંબશં િત ઉદ્દે િોની શવષય-શિક્ષણ જ્ઞાન અને સમજની જરૂર પડિે

એટલ ં જ નહીં, બાળકોની શવિેષ જરૂક્રરયાતોને સમજવા માટે તેને સંબશં િત કૌિલ્યોની પણ જરૂર પડિે. તેથી, આ
ક્ષેત્રોમાં શવષય શિક્ષકો અથવા સામાન્ય શિક્ષકો માટે ગૌણ શવિેષતા તરીકે શવકસાવી િકાય, જે પ ૂવવ-સેવા શિક્ષકોની

તૈયારી દરશમયાન અથવા પછી તેમને પ ૂવવ સેવા તેમજ સેવાકાભલન રીતે, અથવા તો પ ૂણવ સમય અથવા
અંિકાલીન/શમશશ્રત અભ્યાસક્રમો તરીકે

પ્રમાણપત્ર

અભ્યાસક્રમો મહાશવદ્યાલયો કે શવશ્વશવદ્યાલયોમાં ઉપલબ્િ

કરાવવામાં આવિે. યોગ્ય શવિેષ શિક્ષકો પણ જે આ શવષય શિક્ષણને સંભાળી િકતા હોય તેની પયાવપ્ત ઉપલબ્િતા

સશનશિત કરવા માટે એનસીટીઈ NCTE અને આરસીઆઈ RCIના પાઠયક્રમ વચ્ચે વધમાં વધ તાલમેલ સાિવામાં
આવિે.

શિક્ષક પ્રશિક્ષણનો અણભગમ

૫.૨૨. એવી િારણા સાથે કે શિક્ષકોને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત સામગ્રી તેમજ શિક્ષણિાસ્ત્ર માં તાલીમની જરૂર પડિે, તે

સ્વીકારીને વષવ ૨૦૩૦ સિીમાં શિક્ષકોન ં શિક્ષણ િીમે િીમે આંતર શવદ્યાિાખાકીય કોલેજો અને શવશ્વશવદ્યાલયોમાં
તબદીલ કરવામાં આવિે. જેમ જેમ કૉલેજો અને શવશ્વશવદ્યાલયો તમામ બહશવદ્યાિાખાકીય બનવા તરફ આગળ વિિે

ત્યારે તેમનો ઉદ્દે િ શિક્ષણમાં બી.એડ્ ., એમ.એડ્ . અને પીએચ.ડી.ની ક્રડગ્રી પ્રદાન કરતા ઉત્કૃષ્ટ શિક્ષણ શવભાગોની
સ્થાપનાનો છે .

૫.૨૩. વષવ ૨૦૩૦ સિીમાં શિક્ષણ માટે લઘિમ પદવી લાયકાત ૪ વષન
વ ી સંકભલત બી.એડ્ .પદવી હિે, જેમાં શવસ્ત ૃત

જ્ઞાનની સામગ્રી અને શિક્ષણની શ્રેણીથી િીખવવામાં આવિે અને સ્થાશનક િાળાઓમાં શવદ્યાથી-શિક્ષણના સ્વરૂપમાં
મજબ ૂત વ્યાવહાક્રરક તાલીમનો સમાવેિ થાય છે . જે ચાર વષવનો સંકભલત બી.એડ્ . કોસવ ઓફર કરે છે તે બી.એડ.ના ૨

વષવના કાયક્ર
વ મો પણ ઓફર કરિે, જે માત્ર અન્ય શવશિષ્ટ શવષયોમાં સ્નાતક પદવી મેળવનારા લોકો માટે જ હિે. આ

બી.એડ્ .કાયવક્રમોને ૧ વષવના બી.એડ્ . કાયવક્રમો તરીકે પણ અનકૂળ રીતે અપનાવી િકાય છે . જેમણે ૪ વષવની
બહિાખાકીય સ્નાતક પદવી પ ૂણવ કરી છે અથવા જેમણે શવિેષમાં અનસ્નાતક પદવી મેળવી છે , તેમને જ પ્રદાન

કરવામાં આવિે. આવી તમામ બી.એડ્ .ની ક્રડગ્રીઓ માન્યતા પ્રાપ્ત બહિાખાકીય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા જ
આપવામાં આવિે, જે ૪ વષવના સંકભલત બી.એડ્ . કાયવક્રમો પ્રદાન કરે છે . ચાર વષવના વગવશિક્ષણના સંકભલત બી.એડ્ .
કાયવક્રમ અને ODL મોડ માટે માન્યતા પ ૂરી પાડતી બહશિસ્તબિ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ અંતક્રરયાળ અથવા દગવમ
સ્થળોએ શવદ્યાથીઓને શમશશ્રત અથવા ઓડીએલ ODL મોડમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત બી.એડ્ .કાયવક્રમો પણ આપી િકે
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છે . જેના માટે કાયવક્રમના વ્યાવહાક્રરક પ્રશિક્ષણ અને શવદ્યાથીઓના શિક્ષણ ઘટક તથા માગવદિવન હેત ઉપર મજબની
નક્કર વ્યવસ્થાઓ કરિે.

૫.૨૪. બી.એડ્ .ના તમામ કાયવક્રમોમાં શિક્ષણિાસ્ત્રની સમય અને તકનીકોની સાથો-સાથ તાજેતરની પિશતઓનો

કસોટી કરીને સમાવેિ થિે. જેમાં પાયાની સાક્ષરતા અને અંકિાસ્ત્ર, બહસ્તરીય શિક્ષણ અને મ ૂલ્યાંકન, શવકલાંગતા
િરાવતા બાળકોને શિક્ષણ, શવિેષ રસ અને ક્ષમતા િરાવતા બાળકોને શિક્ષણ, િૈક્ષભણક તકનીકનો ઉપયોગ અને

શવદ્યાથી કેષ્ન્દ્રત અને સહયોગાત્મક શિક્ષણનો સમાવેિ થાય છે . બી.એડ્ .ના તમામ કાયવક્રમોમાં સ્થાશનક િાળાઓમાં
જઈને વગવખડં શિક્ષણના વ્યાવહાક્રરક પ્રશિક્ષણના મજબ ૂત સ્વરૂપનો સમાવેિ થિે. બી.એડ.ના તમામ કાયવક્રમો
શવષયને ભણાવવાની કોઈપણ પ્રક્રક્રયા દરમ્પયાન ભારતીય બંિારણમાં દિાવવેલ મ ૂળભ ૂત ફરજો (અનચ્છે દ ૫૧અ) અને
અન્ય બંિારણીય જોગવાઈઓના પાલન કરવા પર ભાર આપવામાં આવિે. આમાં પયાવવરણ જાગશૃ ત અને તેના

સંરક્ષણ અને સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ પ્રત્યે સંવેદનિીલતાને પણ યોગ્ય રીતે જોડવામાં આવિે. જેથી પયાવવરણન ં શિક્ષણ
િાળાના અભ્યાસક્રમન ં અભભન્ન અંગ બનિે.

૫.૨૫. ખાસ ટૂંકાગાળાના સ્થાશનક શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયવક્રમો BITE, DIET અથવા િાળા સંકલમાં પણ ઉપલબ્િ થિે.

જેનાથી સ્થાશનક વ્યવસાયો, જ્ઞાન અને કૌિલ્યો જેવા કે સ્થાશનક કલા, સંગીત, કૃશષ, વ્યવસાય, રમત, સથારીકામ

અને અન્ય વ્યાવસાશયક કલાઓને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતસર નામના પાત્ર સ્થાશનક વ્યક્ક્તઓને િાળાઓ અથવા
િાળા સંકલોમાં ‘મખ્ય પ્રશિક્ષક’ સ્વરૂપે ભણાવવા માટે શનયક્ત કરવામાં આવિે.

૫.૨૬. બહશવદ્યાિાખાકીય મહાશવદ્યાલયો અને શવશ્વશવદ્યાલયોમાં બી.એડ.પછીના ટૂંકાગાળાના ‘પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો’

પણ વ્યાપકપણે ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે , જે શિક્ષણના શવશિષ્ટ ક્ષેત્રોમાં આગળ વિવા ઇચ્છતા હોય તેઓને
શવશિષ્ટ જરૂક્રરયાતવાળા શવદ્યાથીઓન ં શિક્ષણ અથવા િાળા પ્રણાલીમાં નેત ૃત્વ અને વ્યવસ્થાપકના પદ પર કે પાયાન ં,
પ્રારં ભભક, ઉચ્ચતર પ્રાથશમક અને માધ્યશમક સ્તરો વચ્ચે એક સ્તરમાંથી બીજા સ્તરમાં જવા ઈચ્છતા હોય.
૫.૨૭. એ સ્વીકારવામાં આવ્ય ં છે કે શવિેષ શવષય શિક્ષણ માટે આંતરરાષ્રીય સ્તર પર અનેક અધ્યાપનિાસ્ત્ર

અભભગમો હોઈ િકે છે . એનસીઈઆરટી NCERT શવભભન્ન શવષયોની શિક્ષણ શવશિઓન ં અધ્યયન, સંિોિન, લેખન
અને એકીકરણ કરિે. તેમજ ભલામણો કરિે કે આ પૈકી શ ં િીખીને તેને ભારતમાં વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી
શવશિઓમાં સામેલ કરી િકાય છે .

૫.૨૮. વષવ ૨૦૨૧ સિીમાં એનસીટીઈ NCTE દ્વારા એનસીઈઆરટી NCERT સાથે પરામિવ કરી નવી શિક્ષણ નીશત
૨૦૨૦ના શસિાંતોના આિાર પર એક નવી અને શવસ્ત ૃત શિક્ષક પ્રશિક્ષણના હેતસર રાષ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરે ખા

એનસીએફટીઈ NCFTE ૨૦૨૧ માં તૈયાર કરવામાં આવિે. આ માળખ ં રાજ્ય સરકારો, કેન્દ્ર સરકારના સંબશં િત
મંત્રાલયો/શવભાગો અને શવશવિ શનષ્ણાત સંસ્થાઓ સક્રહત તમામ ક્રહતિારકો સાથે ચચાવ બાદ શવકસાવવામાં આવિે.

અને તમામ પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. એનસીએફટીઈ NCFTE ૨૦૨૧ માં વ્યાવસાશયક

શિક્ષણ માટે શિક્ષક પ્રશિક્ષણ અભ્યાસક્રમની અપેક્ષાઓને પણ ધ્યાનમાં રાખવામાં આવિે . ત્યારબાદ સંિોશિત NCF

માં પક્રરવતવન અને શિક્ષક પ્રશિક્ષણની નવીન અપેક્ષાઓને દિાવવતા એનસીએફટીઈ NCFTEમાં દર ૫-૧૦ વષવમાં
સંિોિન કરવામાં આવિે.

૫.૨૯. છે વટે , શિક્ષક પ્રશિક્ષણ વ્યવસ્થાની પ્રામાભણકતાને સંપ ૂણવપણે જાળવી રાખવા દે િમાં ચલાવવામાં આવતા

સબસ્ટાન્ડડવ સ્ટે ન્ડ-અલોન ટીચર એજ્યકે િન સંસ્થાઓ (TIE) સામે કડક કાયવવાહી કરવામાં આવિે, જેમાં જરૂર પડયે
તેમને બંિ કરવાનો પણ સમાવેિ થાય છે .
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૬. િમાન અને િિશિમાિેિક શિક્ષણઃ િિોપલબ્િ અધ્યયન

૬.૧. સામાજજક ન્યાય અને સમાનતા પ્રાપ્ત કરવા માટે શિક્ષણ એ સૌથી મોટં સાિન છે . સવવસમાવેિક અને

શિક્ષણની સમાન તકો (જે ખરે ખર પોતાની રીતે એક આવશ્યક ધ્યેય છે ) સવવસમાવેિક અને ન્યાયી સમાજ પ્રાપ્ત
કરવા માટે પણ મહત્વપ ૂણવ છે , જેમાં દરે ક નાગક્રરકને પોતાના સ્વપ્નો સાકાર કરવાની, શવકાસની અને અને રાષ્રના
શવકાસમાં યોગદાન આપવાની તક મળે છે . શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો ઉદ્દે િ ભારતના બાળકોને લાભ પહોંચાડવાનો હોવો

જોઈએ, જેથી કોઈ પણ બાળક જન્મના આિારે કે પક્રરવાક્રરક કે સામાજજક પ ૃષ્ઠભ ૂશમના કારણે અધ્યયન અને શ્રેષ્ઠ
તાલીમ મેળવવાની કોઈ તક ના ગમાવે. આ નીશત એ વાતની પષ્ષ્ટ કરે છે કે િાળા શિક્ષણમાં પહોંચ, ભાગીદારી અને
શિક્ષણનાં પક્રરણામોમાં સામાજજક સ્તરમાં રહેલી ખામીઓ દૂ ર કરવી એ તમામ શિક્ષણક્ષેત્રના શવકાસ કાયવક્રમોન ં મખ્ય
ધ્યેય બની રહેિે. આ પ્રકરણ એ પ્રકરણ ૧૪ સાથે પણ સંબિ
ં િરાવે છે જેમાં ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાનતા અને
સવવસમાવેિકતાના સમાન મદ્દાઓ પર ચચાવ કરવામાં આવી છે .

૬.૨. ભારતીય શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને એક પછી એક સરકારી નીશતઓએ િાળા શિક્ષણના તમામ સ્તરોમાં જાતીયતા

અને સામાજજક વગવના અંતરને દૂ ર કરવાની ક્રદિામાં સતત પ્રગશત કરી છે , પરં ત મોટી અસમાનતા હજ પણ છે ખાસ

કરીને સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત જૂથો એિડીજીએિ (Socio-Economically Disadvantaged Groups – SEDGs),
જેમાં ખાસ કરીને મક્રહલા અને રાન્સજેન્ડર વ્યક્ક્તઓની આગવી ઓળખ, સામાજજક-સાંસ્કૃ શતક ઓળખ (જેમ કે

અનસ ૂભચત જાશત, અનસ ૂભચત જનજાશત, ઓબીસી અને િાશમિક લઘમતીઓ) ભૌગોભલક ઓળખ (જેમ કે ગામડાઓના

શવદ્યાથીઓ, નાના િહેરો અને મહત્વકાંક્ષી જજલ્લાઓ), અને સામાજજક-આશથિક ક્સ્થશત (પ્રવાસી સમદાય, શનમ્પન
આવકવાળા પક્રરવારો, અસહાય ક્સ્થશતમાં રહેતા બાળકો, બાળતસ્કરીથી પીક્રડત બાળકો, અનાથ અને ભીખ માંગતા

બાળકો અને િહેરી ગરીબ બાળકો, ક્રદવ્યાંગતા (િારીક્રરક તેમજ અધ્યયન સંબશં િત) ને લગતી બાબતો સામેલ છે .

િાળાઓમાં એકંદરે નોંિણીમાં િોરણ ૧ થી ૧૨ માં સતત ઘટાડો થતો જાય છે , પરં ત આમાંની ઘણી એિડીજીએિ

SEDGs માટે નોંિણીમાં નોંિપાત્ર ઘટાડો નોંિાયો છે , જેમાં આ દરે ક એિડીજીએિ SEDGમાં શવદ્યાથીનીઓ માટે વધ
ઘટાડો થયો છે અને ઘણીવાર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં વધ ઘટાડો થાય છે . સામાજજક-સાંસ્કૃશતક ઓળખની અંદર આવતા
એિડીજીએિ SEDGની ટૂંકી ક્સ્થશત પેટા શવભાગોમાં આપવામાં આવી છે .
૬.૨.૧.

U-DISE ૨૦૧૬-૧૭ ની માક્રહતી અનસાર, પ્રાથશમક િોરણના કલ શવદ્યાથીઓમાં અનસ ૂભચત જાશતના ૧૯.૬%

શવદ્યાથી છે પરં ત આ દર ઉચ્ચતર માધ્યશમક કક્ષાએ ૧૭.૩% જોવા મળે છે , આ િાળા છોડવાનો દર અનસ ૂભચત
જનજાશતના શવદ્યાથી પ્રવેિ-નોંિણીના દર (૧૦.૬% થી ૬.૮%) છે અને ક્રદવ્યાંગ શવદ્યાથીઓમાં આ દર (૧.૧% થી
૦.૨૫%) છે જે અશતગંભીર બાબત છે . અને આ દરે ક કેટેગરીમાં પણ છોકરીઓનો િાળા છોડવાનો દર ખ ૂબ ઊંચો
જોવા મળે છે ખાસ કરીને ઉચ્ચતર માધ્યશમક કક્ષાએ વધ ગંભીર જોવા મળે છે .

૬.૨.૨. અનસ ૂભચત જાશતઓમાં નામાંકન અને તે નામાંકન જાળવી રાખવાની ક્સ્થશતમાં, ગણવિાયક્ત િાળાઓની
અછત, ગરીબી, સામાજજક રીશત ક્રરવાજ, પ્રથાઓ કે ભાષા જેવા ભભન્ન કારકોના કારણે નકસાનજનક પ્રભાવ પડે છે .

અનસ ૂભચત જાશતના બાળકો સિી પહોચવ,ં ભાગીદારી કે પક્રરણામની પ્રાધ્પ્તમાં આવતા અંતરાયોને દૂ ર કરવા માટે ન ં
લક્ષય મખ્ય લક્ષયોમાંન ં એક રહેિે. સાથોસાથ અન્ય પછાત વગવ (OBC) કે જેઓને પહેલેથી જ સામાજજક અને િૈક્ષભણક
રીતે પછાત હોવાના આિારે ઓળખવામાં આવે છે તેના પર પણ શવિેષ ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા છે .

૬.૨.૩. શવશવિ ઐશતહાશસક અને ભૌગોભલક પક્રરબળોને કારણે આક્રદજાશત સમદાય અને અનસ ૂભચત જનજાશતના બાળકો
પણ બહશવિ સ્તરે ઘણા અવરોિો અને સમસ્યાઓનો સામનો કરે છે . આક્રદજાશત સમદાયોના બાળકોને ઘણીવાર

તેમની િાળાન ં શિક્ષણ સાંસ્કૃ શતક અને િૈક્ષભણક બંને રીતે તેમના જીવન માટે અસંગત અને શવદે િી લાગે છે .

આક્રદવાસી સમદાયોના બાળકોના ઉત્થાન માટે ના ઘણી સયોજજત યોજનાઓ પર અમલ હાલમાં ચાલ છે અને તે ચાલ
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રખાિે, આક્રદવાસી સમદાયોના બાળકોને આવી યોજનાઓના શભ ઉદ્દે શ્યની ખાતરી કરાવવા માટે શવિેષ પિશત
બનાવવાની જરૂર છે જેથી તેઓ આ યોજનાઓનો લાભ મેળવી િકે .

૬.૨.૪. લઘમતીઓન ં પણ િાળા શિક્ષણ અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રમાણમાં ઓછં પ્રશતશનશિત્વ છે . નવી શિક્ષણ નીશત

તમામ લઘમતી સમદાયોના બાળકોના શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ના પ્રયાસોના મહત્વને સ્વીકારે છે , અને ખાસ
કરીને તે સમદાયો કે જેન ં પ્રશતશનશિત્વ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઓછં છે .

૬.૨.૫. નીશત, બાળકોની શવિેષ જરૂક્રરયાતો (CWSN) અથવા ક્રદવ્યાંગ, અન્ય બાળકોની જેમ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ
મેળવવાની સમાન તકો પ ૂરી પાડવા માટે સક્ષમ પિશત રચવાના મહત્વને પણ માન્ય રાખે છે .

૬.૨.૬. નીચેના પેટા શવભાગોમાં દિાવવેલ િાળા શિક્ષણમાં સામાજજક વગવના અંતરાલોને ઘટાડવા પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત
કરવા માટે અલગ વ્ય ૂહરચના બનાવવામાં આવિે.

૬.૩. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ (ઈસીસીઈ ECCE), મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન, િાળાપ્રવેિ, નોંિણી
અને હાજરીને લગતી ગંભીર સમસ્યાઓ અને ભલામણો પ્રકરણ ૧ માં ચચાવઈ, અપ્રસ્તત અને વંભચત જૂથો માટે ખાસ
કરીને સંબશં િત અને મહત્વપ ૂણવ છે . તેથી, પ્રકરણ ૧-૩
આવિે.

ના પગલાં SEDGs માટે સંયક્ત રીતે લક્ષયાંક્રકત કરવામાં

૬.૪. આ ઉપરાંત, શવશવિ સફળ નીશતઓ અને યોજનાઓ જેવી કે લક્ષયાંક્રકત શિષ્યવ ૃશિ, માતાશપતાને તેમના
બાળકોને િાળામાં મોકલવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવા માટે િરતી રોકડ પક્રરવહન, પક્રરવહન માટે સાયકલો આપવી

વગેરે; જેને લીિે ચોક્કસપણે િાળા પ્રણાલીમાં SEDGs ની ભાગીદારીમાં નોંિપાત્ર વિારો થયો છે એ સફળ નીશતઓ
અને યોજનાઓને દે િભરમાં નોંિપાત્ર રીતે મજબ ૂત બનાવવી આવશ્યક છે .

૬.૫. એવા સંિોિનોને ધ્યાનમાં લેવા પણ જરૂરી બનિે કે કયા એસડીજીએસ SEDGs માટે કયા પગલાં ખાસ કરીને
અસરકારક છે દાખલા તરીકે , સલામતી લાભોને લીિે - સાયકલ પ ૂરી પાડવી અને િાળાને પ્રવેિ આપવા માટે

સાયકલ ચલાવતા શવદ્યાથીન ં જૂથ અને પગપાળા ચાલતા શવદ્યાથીઓન ં જૂથ બનાવવ ં - તે ખાસ કરીને શવદ્યાથીનીઓને

િાળામાં હાજરી આપવી વધ સલામત બનાવે છે - અને માતા-શપતાને માનશસક ભચિંતામાંથી મક્ક્ત આપે છે . દરે ક
શવદ્યાથીને વ્યક્ક્તગત ધ્યાન આપવા માટે શિક્ષકો અને સહશિક્ષકો, પીઅર ટયટોરીંગ, દૂ રવતી િાળા, યોગ્ય

માળખાકીય સશવિાઓ, તકનીકીનો યોગ્ય ઉપયોગ, ખાસ કરીને ક્રદવ્યાંગ બાળકો માટે અસરકારક હોઈ િકે છે .
ગણવિાયક્ત પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ ઈસીસીઈ (ECCE) પ્રદાન કરતી િાળા આશથિક રીતે પછાત એવા

પક્રરવારોમાંથી આવતા બાળકો માટે સૌથી વધ લાભદાયક છે . ખાસ કરીને િહેરી ગરીબ શવસ્તારોમાં યોગ્ય સલાહકારો
અને સારી રીતે પ્રશિભક્ષત સામાજજક કાયવકર કે જે શવદ્યાથીઓ, માતાશપતા, િાળાઓ અને શિક્ષકો સાથે મળીને

શવદ્યાથીઓની િાળામાં હાજરી અને અધ્યયન શનપજોને સિારવા માટે કાયવ કરે છે અને તેમની સાથે જોડાતા હોય છે જે
શવદ્યાથીઓ માટે અસરકારક બને છે .

૬.૬. ઉપલબ્િ માક્રહતી બતાવે છે કે ચોક્કસ ભૌગોભલક ક્ષેત્રોની માનવવસ્તીમાં એસડીજીએસ SEDGs ની ટકાવારી
ખ ૂબ વધ હોય છે . ઉપરાંત, ત્યાં ભૌગોભલક સ્થાનો છે જે અલ્પશવકશસત જજલ્લાઓ તરીકે ઓળખ િરાવે છે તેમના

િૈક્ષભણક શવકાસ માટે પ્રોત્સાહન આપવા માટે ખાસ પ્રયાસોની જરૂર છે . તેથી, એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે

િૈક્ષભણક રીતે વંભચત એસડીજીએસ SEDGs ની મોટી વસ્તી િરાવતા દે િના પ્રદે િોને શવિેષ શિક્ષણ ઝોન (SEZ)
જાહેર કરવા જોઈએ, જ્યાં બિી યોજના અને નીશતઓને મહિમ રીતે અમલમાં મ ૂકવામાં આવે છે અને સાચા અથવમાં
તેમની િૈક્ષભણક પક્રરક્સ્થશત હકારાત્મક ક્રદિામાં પક્રરવશતિત થાય.
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૬.૭. આપણે જોઈ િકીએ છીએ કે અલ્પ-પ્રશતશનશિત્વ િરાવતા બિાં સમ ૂહોમાં અડિી સંખ્યા મક્રહલાઓની છે .
દભાવગ્યવિ, એસડીજીએસ SEDGs ની સાથે થતા અન્યાયનો સામનો આ સમ ૂહની મક્રહલાઓએ જ કરવો પડતો હોય

છે . વધમાં આ નીશત સમાજમાં અને સામાજજક ઘડતરમાં મક્રહલાઓની શવિેષ અને શનણાવયક ભ ૂશમકાને જાણે છે ; તેથી

યવતીઓને ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ ૂરં પાડવ ં એ માત્ર વતવમાન સમયમાં જ નહીં પણ ભશવષ્યમાં પણ એટલ ં જ
અગત્યન ં બની રહેિે . મક્રહલાઓને િાળા શિક્ષણમાં વધને વધ સમાશવષ્ટ કરવી એ એસડીજીએસ SEDGs માટે શિક્ષણ

સ્તર વિારવાનો શ્રેષ્ઠ માગવ છે . આ નીશત આમ સ ૂચવે છે કે SDGs ના શવદ્યાથીઓને સમાવવા માટે બનાવવામાં
આવેલી નીશતઓ અને યોજનાઓ ખાસ કરીને આ છોકરીઓને લક્ષયમાં રાખીને બનાવવી જોઈએ.

૬.૮. આ ઉપરાંત, તમામ છોકરીઓ તેમજ રાંસજેન્ડર શવદ્યાથીઓ માટે સમાન ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ્રદાન કરવા
માટે રાષ્રની ક્ષમતા શવકસાવવા ભારત સરકાર એક ‘જાતીયતા-સમાવેિન ભંડોળ’ ની રચના કરિે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા

નક્કી કરવામાં આવેલી પ્રાથશમકતાઓને અમલમાં મ ૂકવા માટે આ ભંડોળ ઉપલબ્િ રહેિે, જેમ કે શિક્ષણની પહોંચ

મેળવવા માટે સ્ત્રી અને રાંસજેન્ડર બાળકોને સહાય કરવા માટે શનણાવયક (જેમ કે સ્વચ્છતા અને િૌચાલય, સાઇકલ,
િરતી રોકડ પક્રરવહન, વગેરેની જોગવાઈ); ભંડોળ રાજ્ય અને મક્રહલામાં રાંસજેન્ડર બાળકોની િાળાપ્રવેિ અને

અધ્યયનમાં ભાગીદારી માટે ના સ્થાશનક સંદભવ-શવશિષ્ટ અવરોિોને દૂ ર કરે તેવા અસરકારક સમદાય-આિાક્રરત

હસ્તક્ષેપોને સમથવન આપવા અને પ્રમાભણત કરવામાં પણ રાજ્યોને સક્ષમ કરિે. સમાન ‘સમાવેિન ભંડોળ (ઇન્ક્લઝન
ફંડ)’ યોજનાઓનો શવકાસ પણ એસડીજીએસ SEDGs અને અન્ય લોકો માટે સમાન પ્રવેિ અને બીજા મદ્દાઓ માટે

કરવામાં આવિે. મ ૂળરૂપે, આ નીશતનો હેત કોઈ પણ જાશત અથવા અન્ય સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત જૂથના બાળકો
માટે શિક્ષણમાં (વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સક્રહત) ની પ્રવેિની બાકી રહેલી અસમાનતાને દૂ ર કરવાનો છે .

૬.૯. એવા સ્થળો કે જ્યાં િાળા સિી પહોચવા માટે લાંબ અંતર કાપવ ં પડે છે તેવા શવસ્તારોમાં જવાહર નવોદય

શવદ્યાલય જેવા શનશલ્ક છાત્રાલયોન ં શનમાવણ કરવામાં આવિે. ખાસ કરીને જે શવદ્યાથી માટે સામાજજક અને આશથિક રીતે
વંભચત, તે તમામ બાળકો, ખાસ કરીને છોકરીઓ માટે સરક્ષા સક્રહતની તમામ સગવડોને માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાઓ

ઊભી કરવામાં આવિે. કસ્ત ૂરબા ગાંિી બાભલકા શવદ્યાલય (KGBV) ને સામાજજક અને આશથિક રીતે વંભચત પ ૃષ્ઠભ ૂશમની
ગણવિાવાળી િાળા (િોરણ ૧૨ સિી) ની ભાગીદારી વિારવા માટે મજબ ૂત અને શવસ્ત ૃત કરવામાં આવિે. વિારાના

જવાહર નવોદય શવદ્યાલય અને કે ષ્ન્દ્રય શવદ્યાલય ઊભા કરવામાં આવિે. ઉચ્ચ ગણવિાની િૈક્ષભણક તકો વિારવા

માટે ખાસ કરીને શવકાસિીલ અને અલ્પશવકશસત જજલ્લાઓ, શવિેષ શિક્ષણ ઝોન (SEZ) અને અન્ય વંભચત શવસ્તારોમાં
દે િભરમાં શનમાવણ કરાિે. પ્રારં ભભક બાળપણની સંભાળ અને શિક્ષણ માટે ઓછામાં ઓછ એક વષવ ઉમેરવા માટે પ ૂવવ-

પ્રાથશમક િાળા શવભાગો કેન્દ્રીય શવદ્યાલય અને દે િની અન્ય પ્રાથશમક િાળાઓમાં, ખાસ કરીને પછાત શવસ્તારોમાં
પ ૂવવપ્રાથશમક િાળાના વગો ઉમેરવામાં આવિે.

૬.૧૦. પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ ઈસીસીઈ (ECCE) અને િાળા પ્રણાલીમાં ક્રદવ્યાંગ બાળકોના સમાવેિ અને
સમાન ભાગીદારીને ઉચ્ચતમ અગ્રતા આપવામાં આવિે. ક્રદવ્યાંગ બાળકોને સક્ષમ કરવામાં આવિે. મ ૂળભ ૂતથી લઈને

ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીની શનયશમત િાળા પ્રક્રક્રયામાં સંપ ૂણવ રીતે ભાગ લેવા. ક્રદવ્યાંગ વ્યક્ક્તઓ સાથેનો અશિકાર (RPWD)
અશિશનયમ ૨૦૧૬ એ સમાશવષ્ટ શિક્ષણને એક ‘શિક્ષણ પ્રણાલી’ તરીકે વ્યાખ્યાશયત કરે છે જેમાં અસમથવતાવાળા અને
બીજા સામાન્ય શવદ્યાથી એક સાથે િીખે છે અને શિક્ષણ પ્રણાલી અને િીખવા યોગ્ય રીતે ક્રદવ્યાંગ શવદ્યાથીઓના

શવશવિ પ્રકારના શિક્ષણની જરૂક્રરયાતોને પ ૂણવ કરવા માટે અનકૂળ છે . આ નીશત આરપીડબ્લ્યડી એક્ટ ૨૦૧૬ ની

જોગવાઈ સાથે સંપ ૂણવ સસંગત છે અને િાળા શિક્ષણના સંદભમ
વ ાં તેની તમામ ભલામણોન ં સમથવન કરે છે . રાષ્રીય
અભ્યાસક્રમન ં માળખ ં તૈયાર કરતી વખતે એનસીઈઆરટી NCERT ક્રદવ્યાંગજન શવભાગના રાષ્રીય સંસ્થાનો જેવી
શવશિષ્ટ સંસ્થાનો સાથે પરામિવ કરિે.
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૬.૧૧. આ માટે , િાળા/િાળા સંકલને ક્રદવ્યાંગ બાળકોના એકીકરણ, ક્રોસ-ક્રડસેભબભલટી તાલીમવાળા શવિેષ શિભક્ષકોની
ભરતી, અને જ્યાં જરૂરી હોય ત્યાં સંસાિન કે ન્દ્રોની સ્થાપના, ખાસ કરીને ગંભીર અથવા બહશવિ અપંગ બાળકો માટે

સંસાિનો પ ૂરા પાડવામાં આવિે. ક્રદવ્યાંગ બાળકોને અવરોિ મક્ત પ્રવેિ RPWD એક્ટ મજબ સક્ષમ કરવામાં
આવિે. ક્રદવ્યાંગ બાળકોની શવશવિ કેટેગરીમાં શવશવિ જરૂક્રરયાત હોય છે . િાળાઓ અને િાળા સંકલ આ જરૂક્રરયાતોને

આિારે કામ કરિે અને શવકલાંગોના બિા બાળકોને તેમની જરૂક્રરયાતોને અનરૂપ બનાવવા અને સહાયક કામગીરી

પ ૂરી પાડવા અને વગવખડં માં તેમની સંપ ૂણવ ભાગીદારી અને સમાવેિની ખાતરી કરવા માટે મદદ કરિે. ખાસ કરીને,
સહાયક અધ્યયન સામગ્રી, જરૂરી ઉપકરણો તેમજ યોગ્ય તકનીકી સાિનોની સાથે પ ૂરતા પ્રમાણમાં ભાષાકીય જ્ઞાન

પ્રાપ્ત કરવાની સામગ્રી (જેમકે સલભ બને તેવા મોટી મક્રદ્રતવાળા તથા બ્રેઈલમાં ઉપલબ્િ પાઠયપસ્તકો) ક્રદવ્યાંગ

બાળકોને સરળતાથી ઉપલબ્િ કરવવામાં આવિે , જેથી કરીને તેઓ વગવખડં માં શિક્ષકો તેમજ સહપાઠીઓ સાથે

સ્વાભાશવક રૂપે જોડાઈ િકે . આ બાબત બિી જ િાળાકીય પ્રવ ૃશિઓમાં લાગ કરવામાં આવિે, જેમાં શવશવિ કલાક્ષેત્ર,
રમતગમત, તેમજ વ્યવસાય સંબશં િત પ્રાયોભગક શિક્ષણ પણ સમાશવષ્ટ છે . એનઆઇઓએસ NIOS દ્વારા ઉચ્ચ

ગણવિાયક્ત મોડયલ શવકસાવવામાં આવિે, જેથી બાળકોને ભારતીય સાંકેશતક ભાષા િીખવાડીને , અને અન્ય
મ ૂળભ ૂત શવષયો તે ભારતીય સાંકેશતક ભાષાના માધ્યમથી ભણાવી િકાય. ક્રદવ્યાંગ બાળકોની સલામતી અને સરક્ષા
તરફ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવિે.

૬.૧૨. RPWD એકટ ૨૦૧૬ ના અંતગવત, જે બાળકોનો સમાવેિ બેન્ચમાકવ ક્રદવ્યાંગતામાં થાય છે , તેઓને શનયશમત

અથવા શવિેષ િાળાની પસંદગી કરવાની છૂટ અપાિે. સાિન સંપન્ન કે ન્દ્રો, શવિેષ શિક્ષકોના સહયોગ સાથે પનવવસન
અને શિક્ષણની માંગ કરનારા શવદ્યાથીઓ કે જેઓ ખ ૂબ જ ગંભીર ક્રદવ્યાંગતાનો ભોગ બન્યા છે તેઓને મદદ અપાિે,
તે સાથે તેમના માતા-શપતા અથવા વાલીઓને પણ ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત ગહૃ શિક્ષણ આપવા માટે ની મદદ અને

સહયોગ અપાિે. જે શવદ્યાથીઓ ખ ૂબ જ ગંભીર ક્રદવ્યાંગતાને લીિે િાળાએ જવામાં સમથવ નથી તેઓને માટે ઘરે જ
શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવિે. આ પ્રકારે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની પિશતને સામાન્ય શિક્ષણ

પિશતની જેમ જ સ્વીકારવામાં આવિે. આ ગહૃ શિક્ષણ પિશતમાં કાયવદક્ષતા અને કાયવક્ષમતા જળવાઈ રહે તેમજ
સમાનતાના હકનો અમલ થઈ રહે, તે માટે સમયાંતરે આકલન (ઓક્રડટ)ન ં આયોજન પણ કરવામાં આવિે. ગહૃ શિક્ષણ
માટે ના બિા જ િોરણો અને માગવદશિિકા RPWD એકટ ૨૦૧૬ મજબ નક્કી કરવામાં આવિે. આ સાથે જ એ સ્પષ્ટ
બને છે કે બિા જ બાળકો, જેમાં ક્રદવ્યાંગ બાળકો પણ સમાશવષ્ટ છે તેઓને શિક્ષણ આપવાની બિી જ જવાબદારી

રાજ્ય સરકારની છે અને તેના યોગ્ય અમલીકરણ માટે તકનીકોનો આિાર લેવામાં આવિે. માતા-શપતા તેમજ
વાલીઓ અને તેઓના બાળકોને શિક્ષણની જરૂક્રરયાતો સમજાવીને શિક્ષણ સામગ્રીની વ્યાપક પ્રમાણમાં વહેંચણી

કરવામાં આવિે. તે સાથે માતા-શપતા પોતાના બાળકોની િૈક્ષભણક જરૂક્રરયાતોને સમજે, તે બાબતને પ્રાથશમકતા
આપવામાં આવિે.

૬.૧૩. મોટાભાગના વગવખડં ોમાં ક્રદવ્યાંગ બાળકો હોય છે જેઓને સતત ટે કાની જરૂર પડે છે . અગાઉના સંિોિનો

સ્પષ્ટપણે દિાવવે છે કે આ પ્રકારના બાળકોને જેટલી મદદ પહોંચાડવામાં આવે, તેટલી તેઓની પ્રગશતની િક્યતામાં
વિારો થાય છે . આ માટે શિક્ષકોને શવદ્યાથીઓની આ પ્રકારની ક્રદવ્યાંગતા વહેલી ઓળખવામાં મદદ મળે તે પ્રકારે

ખાસ આયોજન કરવ ં જ ઘટે . આ માટે ની શવશિષ્ટ પ્રક્રક્રયાઓમાં તકનીકી મદદનો સમાવેિ થાય છે , આ દ્વારા બાળકો
તેમની ગશતએ કાયવ કરી િકે છે , જેથી કરીને દરે ક બાળકની ક્ષમતા મજબના અભ્યાસક્રમો થકી બાળકોન ં યોગ્ય
મ ૂલ્યાંકન કરીને તે પ્રકારન ં વાતાવરણ જાળવવાન ં, તેમજ યોગ્ય પ્રમાણપત્ર આપવાન ં િક્ય બને છે . આ પ્રકારની

સંસ્થાઓ જેવી કે New National Assessment Centre, PARAKH, દ્વારા માગવદશિિકા ઘડવામાં આવિે તે સાથે, મ ૂળભ ૂત

શિક્ષણથી લઈને ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીની વ્યવસ્થામાં મ ૂલ્યાંકનો માટે ના સાિનોની ભલામણ કરવામાં આવિે (જેમાં
પ્રવેિ પરીક્ષાઓ સમાશવષ્ટ છે ), તે સાથે જ બિા શવદ્યાથીઓને સમાન તક મળી રહે તે સશનશિત કરાિે.
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૬.૧૪.

શિક્ષકોને શવશિષ્ટ બાળકોને ભણાવવા અંગે જાગશૃ ત અને સમજ પ ૂરી પાડવામાં આવિે. જેમાં (િીખવા

સંબશં િત અક્ષમતા), જાતીય સમાનતા અને સંવેદનિીલતા અને જેઓને સામાજજક રીતે સ્વીકારવામાં આવેલ નથી તે
બિા જ જૂથ પ્રત્યે સંવેદનિીલતા રાખવાન ં જ્ઞાન આપવામાં આવિે, જેથી તેઓ પણ સમાજમાં સ્વમાનભેર આગળ
આવી િકે.

૬.૧૫. વૈકધ્લ્પક િાળાઓને પ્રોત્સાક્રહત કરીને તેઓની શવશવિ પરં પરાઓ તેમજ વૈકધ્લ્પક શિક્ષણ પિશતને આગળ

લાવવા માટે ઝંબેિ કરાિે. તે સાથે જ તેઓને એનસીએફએસઇ NCFSE દ્વારા સ ૂચવેલા અભ્યાસક્રમ મજબન ં શિક્ષણ
આવરી લેવા માટે મદદ કરવામાં આવિે. આ પ્રકારે આ િાળામાં ભણતા શવદ્યાથીઓ પણ આગળ આવી િકિે અને

પોતાની ઓળખ સ્થાપી િકિે. ખાસ કરીને શવજ્ઞાન, ગભણત, સામાજજક શવજ્ઞાન, ક્રહન્દી, અંગ્રેજી, અન્ય રાજકીય
ભાષાઓ તથા શવષયો ભણાવવા માટે નાણાંકીય સહાય પણ અપાિે . આ સાથે જ આ િાળામાં ભણતા શવદ્યાથીઓને

િોરણ ૧-૧૨ સિી શનિાવક્રરત શિક્ષણના િાયાવ પક્રરણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે સક્ષમ બનાવાિે. તે સાથે જ આ પ્રકારની
િાળામાં ભણતા શવદ્યાથીઓને રાજ્ય શિક્ષણ બોડવ અથવા એનટીએ દ્વારા આયોજજત પરીક્ષાઓમાં ભાગ લેવા માટે

પ્રોત્સાક્રહત કરાિે. જે શિક્ષકો શવજ્ઞાન, ગભણત, ભાષાઓ અને સામાજજક શવજ્ઞાન ભણાવે છે તેઓના જ્ઞાનવિવન માટે ની
તાલીમ પણ તેમને આપવામાં આવિે જેથી તેઓ નવી શિક્ષણ પ્રણાલીને યોગ્ય રીતે સમજીને તેને ઉપયોગમાં લાવી
િકે. પસ્તકાલય અને પ્રયોગિાળાઓના શવકાસ તરફ ધ્યાન આપવામાં આવિે , અને તે માટે ની સામગ્રી જેમ કે
પસ્તકો, જનવલ, તથા અન્ય શિક્ષણ સંબશં િત સામગ્રી પણ પ ૂરી પાડવામાં આવિે.

૬.૧૬. એસડીજીએસ SEDGs, અને અન્ય સંબશં િત મદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખીને અનસ ૂભચત જાશત અને અનસ ૂભચત
જનજાશતમાં આવનારા શવદ્યાથીઓને સમાન અશિકારો આપવા તરફ શવિેષ ધ્યાન અપાિે. તેઓની િાળામાં ભાગીદારી

વિારવાના પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આ પ્રકારના ખાસ ક્ષેત્રોમાં શવિેષ છાત્રાલય, જોડાણ સ્થાશપત કરતા અભ્યાસક્રમો,
પ્રશતભાિાળી શવદ્યાથીઓને માધ્યશમક શિક્ષણના તબક્કે નાણાંકીય સહાય, શિષ્યવ ૃશિ, ફી માફી વગેરે પણ અપાિે જેથી
તેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સરળતાથી પ્રવેિ મેળવી િકે .

૬.૧૭. સંરક્ષણ મંત્રાલયના નેત ૃત્વ હેઠળ રાજ્ય સરકારો પણ માધ્યશમક તથા ઉચ્ચ માધ્યશમક િાળાઓમાં જે ખાસ

કરીને આક્રદવાસી પ્રભત્વ િરાવતા શવસ્તારોમાં આવેલ છે , તેમાં NCCના કે ન્દ્રો ખોલવા માટે પ્રોત્સાહન પ ૂરં પાડે છે . આ
સાથે જ શવદ્યાથીઓમાં રહેલ પ્રશતભા અને અનોખી કાયવક્ષમતાને ઓળખી આગળ ભશવષ્યમાં સંરક્ષણ દળો સાથે તેઓની
યોગ્ય કારક્રકદી સ્થાપવા માટે પ્રોત્સાહન અપાિે.

૬.૧૮. એસડીજીએસ SEDGs દ્વારા ઉપલબ્િ કરાયેલ બિી જ તકો અને શિષ્યવ ૃશિઓ માત્ર એક જ સંસ્થા તથા
ૃ રહીને પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે આ
વેબસાઈટ દ્વારા ઘોશષત કરવામાં આવિે, જેથી શવદ્યાથીઓ સમયસર જાગત
પ્રકારની ‘શસિંગલ શવન્ડો શસસ્ટમ’ પર સરળતાથી અરજી કરી િકે .

૬.૧૯. ઉપર દિાવવેલ બિી જ નીશતઓ તેમજ પગલાં સંપ ૂણવ સમાનતા અને સમાશવષ્ટતા મેળવવાના એસડીજીએસ
SEDGs ના લક્ષયને અનસરે છે પરં ત તે પ ૂરત ં નથી. આ માટે િાળાની મ ૂળભ ૂત પરં પરાઓમાં પક્રરવતવન લાવવ ં ખ ૂબ

જરૂરી છે . શિક્ષણ પ્રણાલીમાં ભાગ લેનાર દરે ક વ્યક્ક્ત, શિક્ષક, આચાયવ, વહીવટી અશિકારી, સલાહકાર, શવદ્યાથીઓ
બિાજ અન્ય શવદ્યાથીઓની જરૂક્રરયાતો પ્રત્યે સંવેદનિીલ બને તે સાથે જ સમાનતા, સન્માન,ગોપનીયતા બિી જ
બાબતોને આવકારે તો જ આગળ જતાં સમાવેિ, સમાનતા તથા સન્માન અને ગોપનીયતા જેવી બિી જ જરૂક્રરયાતો
પ ૂરી કરી િકાય. આ રીતે ઘડાયેલા નાગક્રરકો સમાજને માટે જવાબદાર સાભબત થઇને જે કમજોર છે તેને મદદરૂપ
બની િકે. સમાશવષ્ટતા તેમજ સમાનતા એ િૈક્ષભણક જ્ઞાનને લગતી સૌથી મહત્વની બાબત છે (જે માટે ની તાલીમ

બિા જ નેત ૃત્વ કરનારા કાયવકરો, વહીવટી અશિકારીઓ તેમજ અન્ય લોકોને અપાિે.) આ જ પ્રયત્નો થકી વધને વધ
ઉચ્ચ ગણવિા િરાવનારા આગેવાનો અને શિક્ષકો શવદ્યાથીઓને જીવનના ઉચ્ચ આદિવ સ્થાપવા માટે મદદરૂપ થિે.
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૬.૨૦. આ શિક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા શવદ્યાથીઓને સંવેદનિીલ બનાવવામાં આવિે જે માટે ની પ્રક્રક્રયા િાળાકીય સંસ્કૃ શત,
શિક્ષકો અને તાલીમ પામેલ સામાજજક કાયવકરો, તેમજ સલાહકારોની મદદથી તેમજ અભ્યાસક્રમોમાં પક્રરવતવન લાવીને
તેને અનરૂપ ફેરફાર કરીને હાથ િરવામાં આવિે. આ િાળાકીય અભ્યાસક્રમોમાં પહેલેથી જ માનવીય મ ૂલ્યો જેવા કે

બિા લોકો માટે આદર, સહાનભ ૂશત, સક્રહષ્ણતા, માનવાશિકાર, જાશતગત સમાનતા, વૈશશ્વક નાગક્રરકત્વ, સમાશવષ્ટતા
અને સમાનતા મખ્ય છે . આ સાથે જ તેમાં શવગતવાર રીતે અન્ય સંસ્કૃશતઓ, િમવ, ભાષાઓ, જાતીય ઓળખ વગેરે

માક્રહતી આપીને તે પ્રત્યે સંવેદનિીલતા દાખવવા સમજ આપવામાં આવિે. લોકો શવશવિતાને અપનાવે, રૂક્રઢગત
શવચારસરણીથી દૂ ર રહીને અભ્યાસક્રમ અને સામગ્રી પ ૂરી પાડે જેથી બિા જ સમદાયો એક શવિાળ સમાજમાં સમરૂપ
બની િકે , તે માટે ના પ્રયત્નો હાથ િરાિે.

૭. િાળા િંકુલ/જૂર્થ(Cluster)ની િહાયર્થી કાયશક્ષમ પ્રિાિન અને અિરકારક રીિે િંિાિનો પ ૂરા
પાડિાની પ્રરક્રયા

૭.૧. સમગ્ર શિક્ષા યોજના હેઠળ સમાશવષ્ટ સવવ શિક્ષા અભભયાન (SSA) અને દે િભરના રાજ્યોમાં થઇ રહેલ અન્ય
પ્રયાસો થકી દરે ક વસાહતમાં િાળાની સ્થાપનાને કારણે સમદાયના દરે ક બાળકને િાળા સિી લઇ જવામાં મદદ કરી
છે જેને લીિે ઓછા શવદ્યાથીઓવાળી િાળાઓન ં અક્સ્તત્વ નજરે આવે છે . ય-ડાઈસ ૨૦૧૬ના આંકડાને આિારે

ભારતની ૨૮% સરકારી પ્રાથશમક િાળા અને ૧૪.૮% ઉચ્ચતર પ્રાથશમક િાળાઓમાં ૩૦ કરતા પણ ઓછા શવદ્યાથીઓ

પણ ભણે છે . ૧-૮ િોરણવાળી િાળાઓમાં સરે સાિ ૧૪ શવદ્યાથીઓ છે જયારે ઘણી બિી િાળાઓની સરે રાિ ૬ થી
ઓછી છે . વષવ ૨૦૧૬-૧૭
િાળાઓ સશવિેષ છે .

માં ૧,૦૮,૦૮૭ િાળાઓ એકલ શિક્ષક િાળા હતી જેમાં ૧-૫ િોરણ િરાવતી (૮૫૭૪૩)

૭.૨. આ ઓછી સંખ્યાવાળી િાળાઓને કારણે શિક્ષકોના શનયંત્રણની સાથોસાથ ભૌશતક સંસાિનોની ઉપલબ્િતાની
દ્રષ્ટીએ સારી િાળાઓન ં સંચાલન જક્રટલ છે તેની સાથોસાથ વ્યવહારૂ નથી. શિક્ષકોએ ઘણી વખત એક સાથે એક
કરતાં વિારે િોરણોમાં અધ્યાપન કરાવવ ં પડે છે અને કેટલાય શવષયો પૈકી એવા શવષયો પણ સામેલ કરી િકાય કે

જેની તેમનેજાણકારી નથી જેમ કે સંગીત, કલા, રમત જેવી મહત્વની બાબતો િીખવવામાં આવતી નથી તેમજ
પ્રયોગિાળા, રમતના સાિનો અને પસ્તકાલયોમાં પસ્તકો ઓછા ઉપલબ્િ હોય છે .

૭.૩. આ નાની િાળાઓને એકલી પાડી દે વાથી શિક્ષણ સંબશં િત પ્રક્રક્રયા પર નકારાત્મક અસર થાય છે . શિક્ષકો અને
શવદ્યાથીઓ સમદાયની વચ્ચે રહીને જ તેમન ં શ્રેષ્ઠ કામ કરી િકે છે આ રીતે અલગ રહીને નહીં. આ પ્રકારની નાની

િાળાઓમાં પણ પ્રિાસન અને સંચાલનને લગતા ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થાય છે . ભૌગોભલક શવશવિતા, સલભતા માટે ની

પડકારજનક પક્રરક્સ્થશતઓ અને ખ ૂબ મોટી સંખ્યામાં આ પ્રકારની િાળાઓ હોવાથી બિી જ િાળાઓમાં સમાનપણે
ધ્યાન આપી િકાત ં નથી. વહીવટી માળખાં પણ સલભ રીતે ગોઠવાયેલ નથી જેથી સમગ્ર શિક્ષા યોજના અને તેની
સંકભલત રચના આ િાળાઓમાં શનિાવક્રરતપણે જોવા મળતી નથી.
૭.૪. જો કે િાળાઓન ં એકત્રીકરણ એ પણ એક શવકલ્પ છે . જેની ઘણીવાર ચચાવ કરવામાં આવે છે . જેને ખ ૂબ જ
ન્યાયપ ૂવવક શવચારીને અમલમાં મકવ ં આવશ્યક છે અને એ પણ ત્યારે જ જયારે ખાતરી થાય કે તેનાથી એના અમલ
પર કોઈ પ્રભાવ નહીં પડે. આ પ્રકારના ઉપાયોના પક્રરણામ સ્વરૂપે માત્ર નાના પાયા પર એકત્રીકરણની સંભાવના
જોવા મળે છે અને મોટી સંખ્યામાં નાની િાળાઓ દ્વારા પ્રસ્તત એકંદર માળખાગત સમસ્યાઓ અને પડકાર ઉકેલી
િકાતા નથી.
૭.૫. આ પડકારોન ં સમાિાન રાજ્ય/કે ન્દ્ર િાશસત પ્રદે િોની સરકારો દ્વારા ૨૦૨૫ સિીમાં િાળાઓનો સમ ૂહ બનાવીને

અથવા એમની સંખ્યાને સંકભલત કરવા માટે નવીન પિશતઓ અપનાવીને કરવામાં આવિે. આ પ્રકારની પ્રક્રક્રયા
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પાછળના ઉદે શ્ય એ સશનશિત કરવા માટે હિે કે દરે ક િાળાઓ: (ક) કલા, સંગીત, શવજ્ઞાન, રમત, ભાષા,
વ્યાવસાશયક શવષય વગેરે સાથે બિા શવષયો િીખવવા માટે પરતી સંખ્યામાં સલાહકાર/પ્રશિભક્ષત સામાજજક કાયવકતાવ

અને શિક્ષક (વહેંચાયેલા કે અન્યથા) હોવા જોઈએ; (ખ) પયાવપ્ત સંસાિનો (વહેંચાયેલા કે અન્યથા) જેમકે પસ્તકાલય,
શવજ્ઞાન પ્રયોગિાળા, કમ્પપ્યટર લેબ, કૌિલ્ય પ્રયોગિાળા, રમતના મેદાન, રમતના સાિનો, અને સશવિાઓ વગેરે
પ્રાપ્ત હોવા જોઈએ; (ગ) શિક્ષકો, શવદ્યાથીઓ અને િાળાઓની અલગતા દર કરવા સંયક્ત શવકાસ કાયવક્રમો

રચવા,અધ્યયન- અધ્યાપન સામગ્રીની વહેંચણી કરવા, સંયક્ત અધ્યયન-અધ્યાપન સામગ્રી શનમાવણ કાયવક્રમ કરવા,

કલાઓ અને શવજ્ઞાનના પ્રદિવનો યોજવા, રમતોન ં આયોજન કરવ ં. ક્વીઝ અને ડીબેટ તથા મેળાઓ જેવી સંયક્ત
પ્રવ ૃશિઓ યોજવા માટે િાળા સમ ૂહો અને સમદાયોને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવે (ઘ) ક્રદવ્યાંગ બાળકોના શિક્ષણ માટે

િાળાઓમાં સહકાર અને સહાયતા ઉપલબ્િ હોય; અને (ચ) િાળાઓના દરે ક જૂથમાં આચાયો, શિક્ષકો અને અન્ય
લાભાથીઓ બિા શનણવયો લઇ િકે તેવો િાળા સંચાલન તંત્રમાં સિારો કરવો. અને પ્રાથશમક તબક્કાથી માંડીને
માધ્યશમક તબક્કા સિી આવા િાળા જૂથોને સંકભલત કે અિવસ્વાયિ એકમ તરીકે જોવામાં આવે.

૭.૬. ઉપરોકત બાબતને પ ૂણવ કરવા માટે એક સંભશવત તંત્ર િાળા પરીસર નામની એક સામ ૂક્રહક સંરચનાની સ્થાપના

થિે. જેમાં એક માધ્યશમક િાળા હિે. જેમાં પાંચથી દસ ક્રકલોમીટરના શવસ્તારમાં આંગણવાડી કેન્દ્રો સહીત
આજબાજની નીચલા િોરણોવાળી બિી અન્ય િાળાઓ હિે. આ સલાહ સવવપ્રથમ શિક્ષા આયોગ (૧૯૬૪-૬૬) દ્વારા
આપવામાં આવેલ પરં ત તેને લાગ પાડવામાં આવેલ નહી. આ નીશત જ્યાં પણ સંભવ હોય ત્યાં િાળા

પક્રરસર/સમ ૂહના શવચારને દઢતાપ ૂવવક અમલમાં મ ૂકવા ઈચ્છે છે . િાળા પક્રરસર/ સમ ૂહનો ઉદે શ્ય વધ પ્રભાવી કામકાજ,
સમન્વય, નેત ૃત્વ, પ્રિાસન અને ઉત્કૃ ષ્ઠ પ્રબંિન હિે.

૭.૭. િાળા સંકલ બનાવવાથી અને સંકલમાં સંસાિનોની વહેંચણી અને સમ ૂહ ઉપયોગથી ઘણા લાભ થિે. જેમ કે
ક્રદવ્યાંગ

બાળકો

માટે

સારો

સહયોગ,

શવશવિ

શવષયો

આિાક્રરત

શવદ્યાથી

કલબ

અને

સ્કૂલ

પક્રરસરમાં

િૈક્ષભણક/રમત/કલા/શિલ્પ આિાક્રરત કાયવક્રમન ં આયોજન, કલા, સંગીત, ભાષા, વ્યાવસાશયક શવષયો અને િારીક્રરક

શિક્ષણના શનષ્ણાત શિક્ષકોના સહકારથી િાળા પ્રવ ૃશિઓ, ઓનલાઇન વગો આયોજીત કરવા માટે ICT ટલ્સના
ઉપયોગ સક્રહતની ગશતશવિીઓનો વિારે સમાવેિ થિે. સામાજજક કાયવકતાવ અને સલાહકારોની મદદથી શવદ્યાથીઓ

માટે શ્રેષ્ઠ સહયોગની ઉપલબ્િતા, સારં નામાંકન, સશમશતઓ (માત્ર િાળા વ્યવસ્થાપન સશમશતઓની જગ્યાએ)ના
માધ્યમથી સારં અને મજબ ૂત પ્રિાસન, શનરીક્ષણ, દે ખરે ખ નવીનતાઓ અને સ્થાશનક હીતિારકો દ્વારા લેવાયેલા
પગલાંઓ દ્વારા, િાળા, િાળા પ્રમખો, શિક્ષક, શવદ્યાથીઓ, સહયોગી સ્ટાફ, માતા-શપતા અને સ્થાશનક નાગક્રરકોના

મોટા અને જીવંત સમ ૂહોના આિારે સંસાિનોના કિળ ઉપયોગ દ્વારા આખી શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊજાવવાન અને સમથવ
બનિે.

૭.૮. િાળા સંકલ/જૂથ (Cluster) વ્યવસ્થાથી િાળાસંચાલન સિરિે અને વિારે કિળ બનિે. પહેલા DSE સ્કૂલ
સંકલ/જૂથ(Cluster) સ્તર પર અશિકાર આપિે. જે એક અિવસ્વાયિ એકમના રૂપમાં કાયવ કરિે. જજલ્લા શિક્ષણ
અશિકારી અને બ્લોક શિક્ષણ અશિકારી દરે ક સ્કૂલ સંકલ/જૂથ(Cluster) ને એક એકમ માની તેની સાથે કાયવ કરિે.

સંકલ DSE દ્વારા સોંપાયેલી જવાબદારીઓન ં શનવવહન કરિે અને એના નીચે આવનારી તમામ િાળાઓન ં સમન્વય
કરિે. DSE દ્વારા િાળા સંકલ/Cluster ને ઘણી સ્વતંત્રતા પ્રદાન કરવામાં આવિે. જેના દ્વારા તે રાષ્રીય અભ્યાસક્રમ

સંરચના (NCF) અને રાજય અભ્યાસક્રમ સંરચના (SCF)ન ં પાલન કરીને, સમક્ન્વત શિક્ષણ પ્રદાન કરવાની ક્રદિામાં
જરૂરી રચનાત્મક પગલાં ભરિે. તથા અભ્યાસક્રમ, શિક્ષણિાસ્ત્ર ના સ્તર પર પ્રયોગિીલ થઈ િકિે. આ સંગઠનની

નીચે િાળા મજબ ૂત બનિે વિારે સ્વતંત્રતાથી કાયવ કરી િકિે અને આનાથી િાળાસંકલ વિારે નવીન અને
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જવાબદારીયક્ત બનિે. આ દરશમયાન DSE મોટા લક્ષયો પર ધ્યાન આપી િકિે જેનાથી સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં
પ્રભાવિાળી સિારો થિે.

૭.૯. આ સંકલો/જૂથ (Cluster) દ્વારા બંને પ્રકારની દીઘવકાલીન અને અલ્પકાભલન યોજનાબિ રીતથી કામ કરવાની

સંસ્કૃશતનો શવકાસ થિે. િાળા SMCની મદદથી પોતાના િાળા શવકાસ આયોજન (SDPs) બનાવિે. SDPમાં સંકલ
સંબશિત અન્ય તમામ સંસ્થાનો, જેમકે વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સંસ્થાનોના આયોજન સામેલ હિે અને તેને સંકલના

પ્રિાનાચાયવ તેમજ શિક્ષક SCMCની મદદથી તૈયાર કરિે અને આ યોજનાને સાવવજશનક રૂપમાં ઉપલબ્િ કરાવવામાં
આવિે. માનવ સંસાિન, અધ્યયન ઉપયોગી સંસાિનો, ભૌશતક સંસાિન અને માળખાગત સિારા માટે કરવાની

પહેલ, શિક્ષક ક્ષમતા સંવિવન યોજના અને િૈક્ષભણક નીપજો આ યોજનામાં સામેલ કરવામાં આવિે. તેમાં સંકલના
શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓના સમ ૂહને એક ઊજાવવત
ં અધ્યયન કે ન્દ્રી સમદાયના રૂપમાં શવકશસત કરવાના પ્રયાસોના
આયોજનની રૂપરે ખા પણ હિે. SDP અને SCDP એ માધ્યમ હિે જેનાથી DSE સક્રહત બિા જ ક્રહતિારકો પરસ્પર

જોડાણ બનાવીને રાખિે. SMC અને SCMC, SDP અને SCDP નો ઉપયોગ િાળાઓની કાયવપ્રણાલી અને ક્રદિા પર

નજર રાખવા માટે કરાિે તથા યોજનાઓને કાયાવક્ન્વત કરવામાં મદદ કરિે. DSE, BEO જેવા અશિકારીઓ દ્વારા
દરે ક િાળા સંકલના SCDPને સ્વીકૃશત આપવામાં આવિે. આ ઉપરાંત DSE આ યોજનાઓની સફળતા માટે અલ્પ

અવશિ (૧ વષવ) અને દીઘવ અવશિ (૩-૫ વષવ) માટે સંસાિન (નાણાં, માનવ, ભૌશતક વગેરે) ઉપલબ્િ કરાવિે.

િૈક્ષભણક ઉપલધ્બ્િઓ મેળવવા માટે અન્ય પ્રાસંભગક મદદ પણ તેમના દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવિે. DSE અને
SCERT બિી િાળાઓ સાથે SDP અને SCDPના શવકાસ માટે શવિેષ િારાિોરણો (ઉદાહરણ તરીકે નાણાં કમવચારીઓ

અને પ્રક્રક્રયા સબંિી) અને માળખ ં તૈયાર કરીને જણાવિે અને સમય સમય પર તેમાં સિારા-વિારા પણ કરવામાં
આવિે.
૭.૧૦.

ખાનગી અને સાવવજશનક િાળાઓ સક્રહત તમામ િાળાઓ વચ્ચે સહયોગ અને સકારાત્મક તાલમેલ વિારવા

માટે દે િભરમાં એક ખાનગી અને એક સાવવજશનક િાળાને પરસ્પર જોડવામાં આવિે. જેનાથી આવી જોડાયેલી

િાળાઓ એકબીજા સાથે મળી િકે તથા સંભવ હોય ત્યારે એકબીજાના સંસાિનોથી પણ લાભાક્ન્વત થઈ િકે . જ્યાં
સંભવ હિે ત્યાં આ બંને પ્રકારની િાળાઓની શ્રેષ્ઠ પ્રવ ૃશિઓન ં દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવિે, શવતરણ કરવામાં
આવિે અને એમને જાહેર િાળાઓની સ્થાશપત પ્રક્રક્રયાઓમાં સામેલ કરવામાં આવિે.

૭.૧૧. દરે ક રાજ્યને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે કે તે બાળ-ભવન સ્થાશપત કરે અથવા જો સ્થાશપત કયાં હોય તો એને

વધ સારં અને અસરકારક તેમજ પ્રવ ૃશિિીલ બનાવે જ્યાં દરે ક વયના બાળકો અઠવાક્રડયામાં એક કે વધ વખત
(ઉદાહરણ માટે સપ્તાહના અંતે) જઈ િકે અને કલા, રમત અને કારક્રકદી સબંિી અનેકશવિ પ્રવ ૃશિઓમાં ભાગ લઈ

િકે. આવા બાળભવન જ્યાં સંભવ હોય ત્યાં િાળા સંકલ/જૂથ(કલસ્ટર)નો પણ એક ભાગ એવ ં આયોજન કરવામાં
આવે.

૭.૧૨. િાળા આખા સમદાય માટે સન્માન અને ઉત્સવન ં સ્થાન હોવ ં જોઈએ. એક સંસ્થાનના રૂપમાં િાળાની

પ્રશતષ્ઠાની પનઃ સ્થાપના કરવી જોઈએ અને િાળા સ્થાપના ક્રદવસ જેવા મહત્વપ ૂણવ ક્રદવસ સમદાય સાથે મળીને

ઊજવવા જોઈએ. આ ક્રદવસે િાળાના શવશિષ્ટ ભ ૂતપ ૂવવ શવદ્યાથીઓની યાદી પ્રદશિિત કરી તેમન ં સન્માન કરવ ં જોઈએ.

જ્યારે ઉપયોગમાં ન હોય એવા સમયે અથવા એવા ક્રદવસોમાં િાળાની ભૌશતક સશવિાઓનો ઉપયોગ સમદાયના
બૌદ્ધિક, સામાજજક અને સ્વયંસેવી ગશતશવશિઓના આયોજન તથા સામાજજક મેળવડા માટે ભજવી િકે .
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૮. િાળા શિક્ષણ માટે િારાિોરણો અને પ્રમાણીકરણ

૮.૧. િાળા શિક્ષણ શનયામક પ્રણાલીન ં લક્ષય િૈક્ષભણક પક્રરણામોમાં સાતત્યપ ૂણવ સિારો કરવાન ં હિે. આ િાળાઓ
નવીનીકરણને સીમીત નહીં રાખે તથા શિક્ષકો, પ્રિાનાચાયો અને શવદ્યાથીના ઉત્સાહ અને ક્રહિંમતમાં બાિારૂપ નહીં

બને. બધ ં મળીને શનયમન દ્વારા િાળા તથા શિક્ષકોને શવશ્વાસની સાથે સિક્ત બનવાન ં લક્ષય રાખવ ં પડિે; જેનાથી તે
ઉત્કૃષ્ટતા માટે પ્રયાસ કરી િકે અને પોતાન ં સવવશ્રેષ્ઠ પ્રદિન
વ કરી િકે તથા બિી જ નાણાંકીય પ્રક્રક્રયાઓ તથા
િૈક્ષભણક પક્રરણામોને પ ૂરી પારદશિિતા સાથે સાવવજશનક કરવાના માધ્યમની પ્રણાલીની અખંક્રડતતા સશનશિત કરે .

૮.૨. વતમ
વ ાન િાળા શિક્ષણ પ્રણાલીમાં સાવવજશનક શિક્ષણના િારાિોરણો, સમસ્ત િૈક્ષભણક સંસ્થાઓના શનયમનની

નીશતઓના શનમાવણ સંબશં િત કાયો એક જ એકમ અથાવત િાળા શિક્ષણ શવભાગ કે એના અંગો દ્વારા સંપન્ન કરવામાં
આવે છે . જેના પક્રરણામે િક્ક્તના સિક્ત કે ન્દ્રીકરણ અને ક્રહતો વચ્ચે ટકરાવ જોવા મળે છે . એન ં એક બીજ ં પક્રરણામ
િાળા પ્રણાલીના ભબનઅસરકારક અને ખામીયક્ત વ્યવસ્થાપનના રૂપે પણ સામે આવે છે . કેમકે શિક્ષણ પ્રાવિાનો

સંબશં િત પ્રયાસ િાળા શિક્ષણ શવભાગ દ્વારા આવશ્યક રૂપમાં શનભાવવાની શવશનયમન અને એના જેવી અન્ય
ભ ૂશમકાઓના કારણે ઘણીવાર પોતાની ક્રદિા ભટકી જાય છે .

૮.૩. વતવમાન શનયામક વ્યવસ્થા જ્યાં એક બાજ ફાયદા માટે ખોલવામાં આવેલા વિારે ‘ફોર-પ્રોક્રફટ’ ખાનગી િાળાઓ
દ્વારા મોટા પાયે થઈ રહેલ શિક્ષણન ં વ્યાપારીકરણ અને વાલીઓના આશથિક િોષણ પર શનયંત્રણ મેળવી િકી નથી.

વળી બીજી બાજ એ હંમેિા અજાણતા સાવવજશનક ક્રહતો માટે સમશપિત ખાનગી/લોકકલ્યાણકારી િાળાઓને હતોત્સાક્રહત
કરે છે . ખાનગી અને સાવજ
વ શનક િાળાઓ માટે ના શનયમન અભભગમો વચ્ચે વધ શવષમતા રહેલી છે . જ્યારે બંને
પ્રકારની િાળાઓન ં લક્ષય એક જ હોવ ં જોઈએ, ગણવિાપ ૂણવ શિક્ષણ પ્રદાન કરવ ં.

૮.૪. સાવજ
વ શનક શિક્ષણ પ્રણાલી એ જીવંત લોકતાંશત્રક સમાજનો આિાર છે અને દે િ માટે ઉચ્ચતમ સ્તરના િૈક્ષભણક

પક્રરણામોને મેળવવા માટે સંચાલનની રીતને પક્રરવશતિત અને સદઢ બનાવવી ખ ૂબ જરૂરી છે એની સાથે
ખાનગી/પરોપકારી િાળાઓને પણ મહત્વપ ૂણવ અને ફાયદાકારક ભ ૂશમકા ભજવવા માટે પ્રોત્સાક્રહત અને સક્ષમ કરવી
જોઈએ.

૮.૫. િાળા શિક્ષણ પ્રણાલી સાથે સંબશં િત જવાબદારીઓ અને તેના શવશનયમન સંબશં િત અભભગમ શવિે આ નીશતના
મખ્ય શસિાંત અને ખાસ ભલામણો આ પ્રકારે છે :

(ક) િાળા શિક્ષણ શવભાગ જે િાળા શિક્ષણ માટે રાજ્ય સ્તર પર સવોચ્ચ એકમ છે સાવવજશનક શિક્ષણ

પ્રણાલીના શનરં તર સિારા માટે સમગ્ર ધ્યાન રાખવા અને નીશતઓના શનિાવરણ માટે જવાબદાર રહેિે.
આ સાવવજશનક િાળાઓના સિાર પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરીને અને ક્રહતો વચ્ચેના સંઘષન
વ ે ઓછા કરવા માટે
િાળા પ્રાવિાન અને સંચાલન તેમજ િાળાઓના શનયમનમાં સામેલ થિે નહીં.

(ખ) સંપ ૂણવ રાજ્યના સાવવજશનક િાળાકીય પ્રણાલીની સેવા પ્રાવિાન અને િૈક્ષભણક સંચાલનની જવાબદારી
િાળા શિક્ષણ શનદે િાલયની હિે (જેમાં DEO, BEO વગેરે સામેલ હિે.); આ િૈક્ષભણક સંચાલન અને
પ્રાવિાન સાથે સબંશિત નીશતઓને લાગ કરવાન ં કામ સ્વતંત્રરૂપથી કરિે.

(ગ) પ ૂવવ િાળા શિક્ષણ-ખાનગી સાવવજશનક અને લોકકલ્યાણ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ સક્રહત આવશ્યક

ગણવિા માનાંકોના અનપાલનને સશનશિત કરવા માટે શિક્ષણના બિા જ પગશથયાઓ માટે એક પ્રભાવી
ગણવિા શનયમન કે માન્યતા પ્રણાલી સ્થાશપત કરવામાં આવિે. આ સશનશિત કરવા માટે કે બિી

િાળાઓ કેટલાક ન્ય ૂનિમ વ્યાવસાશયક અને ગણવિાપ ૂણવ માનાંકોન ં પાલન કરે . રાજ્ય/કે ન્દ્રિાશસત
પ્રદે િ રાજ્ય િાળા માનાંક પ્રાશિકરણ (State School Standards Authority-SSSA) નામની એક સ્વતંત્ર
રાજ્યવ્યાપી સંસ્થાની સ્થાપના કરિે. SSSA કેટલાક બશનયાદી માનાંકો (જેમ કે બચાવ સરક્ષા
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આિારભ ૂત માળખ,ં વગો અને શવષયોના આિારે શિક્ષકોની સંખ્યા, નાણાંકીય ઈમાનદારી અને
પ્રિાસનની ઉપયક્ત પ્રક્રક્રયા) પર લઘિમમાનાંકો સ્થાપિે જેન ં પાલન બિી િાળાઓ દ્વારા કરવાન ં
રહેિે. એિિીઈઆરટી SCERT દ્વારા શવભભન્ન ક્રહતિારકો, શવિેષ રૂપમાં શિક્ષકો અને િાળાઓ સાથે
પરામિવ દ્વારા પ્રત્યેક રાજ્ય માટે આ માપદં ડોની રૂપરે ખા તૈયાર કરવામાં આવિે.

સાવવજશનક દે ખરે ખ અને જવાબદારી માટે SSSA દ્વારા શનિાવક્રરત બિા જ પાયાના િારાિોરણોની માક્રહતી
સાવવજશનક રીતે સમય સમય પર લોકો સમક્ષ ઉપલબ્િ કરવવામાં આવિે અને આ કાયવ કઈ રીતે કરવ ં
તેન ં પ્રારપ SSSA દ્વારા નક્કી થિે જે માટે SSSA દશનયાભરમાં િાળા શિક્ષણમાં થઇ રહેલી શ્રેષ્ઠ
બાબતોનો અભ્યાસ કરિે અને પોતાની તથા સાવવજશનક વેબસાઈટો પર એને સંચાભલત કરિે, પ ૂરી

પાડિે. સાવવજશનક ક્ષેત્રો(ડોમેન)માં કરવામાં આવેલી કે સાવવજશનક જીવન સાથે જોડાયેલા ક્રહતિારકો કે

અન્ય લોકોની કોઈપણ ફક્રરયાદને SSSA દ્વારા ઉકેલવામાં આવિે. એક શનયશમત અંતરાલ પર કેટલાક

પસંદીત શવદ્યાથીઓ દ્વારા ઓનલાઇન પ્રશતપોષણ મંગાવવામાં આવિે. જેથી શનયશમત અંતરાલ પર
મહત્વપ ૂણવ સલાહ મળી િકે. SSSA ના બિા જ કાયોમાં દક્ષતા અને પારદશિિતા સશનશિત કરવા માટે

તકનીકીને યોગ્ય રૂપમાં ઉપયોગમાં લેવાિે. આનાથી િાળાઓને વતવમાનમાં મોટા પ્રમાણમા વહન કરવા
પડતાં ફરજજયાત જનાદે િોમાં ઘણો ઘટાડો થિે.

(ઘ) રાજ્યમાં િૈક્ષભણક માનાંકો અને અભ્યાસક્રમ સક્રહતના િૈક્ષભણક પ્રશ્નો

એિિીઈઆરટી SCERT (જે

એનિીઈઆરટી NCERT સાથે સલાહ અને સહયોગ માટે નજીકથી જોડાયેલ છે .) ના નેત ૃત્વમાં થિે. જે
એક સંસ્થાનના રૂપમાં સદ્રઢ કરવામાં આવિે. SCERT બિા જ ક્રહતિારકો સાથે વ્યાપક ચચાવના

માધ્યમથી એક School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) તૈયાર કરિે.
CRC, BRC અને DIET જેવા સંસ્થાનોને પનજીશવત કરવા માટે એિિીઈઆરટી SCERT એક
વ્યવસ્થાપન પરીવતવન પ્રક્રક્રયાના ભાગરૂપે કામ કરિે જે ત્રણ વષન
વ ી અંદર શનશિત રૂપથી એમની
ક્ષમતાઓ અને કાયવપ્રણાલી બદલીને તેમની શ્રેષ્ઠ જીવંત સંસ્થાનના રૂપમાં સ્થાશપત કરાિે. આ બિાની

વચ્ચે િાળા શિક્ષણ પ ૂણવ થાય તે સમયે શવદ્યાથીઓની ક્ષમતાઓન ં પ્રમાણીકરણ અને પ્રમાણપત્ર
આપવાની કામગીરી પ્રત્યેક રાજ્ય પરીક્ષા બોડવ દ્વારા શનયંશત્રત કરવામાં આવિે.

૮.૬. િાળાઓ, સંસ્થાનો, શિક્ષકો, અશિકારીઓ, સમદાયો અને અન્ય ક્રહતિારકોને સિક્ત બનાવવા અને એમને
સંસાિનોથી પક્રરપ ૂણવ બનાવવાન ં કામ કરવાવાળી સંસ્કૃ શત, સંરચનાઓ અને વ્યવસ્થાઓ આ બિાની જવાબદારીને

પણ સશનશિત કરિે. પ્રત્યેક ક્રહતકારક અને શિક્ષા પ્રણાલીમાં ભાગીદાર લોકો ઉચ્ચતમ સ્તરની ઈમાનદારી, પ ૂણવ
પ્રશતબિતા અને અનકરણીય કાયવનીશતની સાથે પોતાની ભ ૂશમકા શનભાવવા માટે જવાબદાર હિે. વ્યવસ્થાની પ્રત્યેક

ભ ૂશમકાથી શ ં અપેક્ષાઓ છે એ સ્પષ્ટ રૂપથી વ્યક્ત કરવામાં આવિે અને આ અપેક્ષાઓથી ક્રહતકારકોના કામન ં
મ ૂલ્યાંકન ઊંડાણપ ૂવવક થિે. જવાબદારી સશનશિત કરવા માટે મ ૂલ્યાંકન પ્રણાલી પોતાને એક ઉદ્દે િપ ૂણવ અને

શવકાસોન્મખ પ્રક્રક્રયાના રૂપમાં શવકશસત કરિે. એમાં પ્રશતપોષણ અને મ ૂલ્યાંકન માટે ના કે ટલાય સ્ત્રોત હિે. શવદ્યાશથિની
ક્ષમતાના સમગ્રલક્ષી મ ૂલ્યાંકન માટે શવશવિ પ્રકારના મ ૂલ્યાંકનો અને શવશવિ ક્રહતિારકોના પ્રશતપોષણોનો મ ૂલ્યાંકન

પ્રણાલીમાં સમાવેિ કરવામાં આવિે. (ઉદાહરણ તરીકે શવદ્યાથીની ક્ષમતાને માત્ર પરીક્ષામાં મેળવેલ ગણ સાથે

જોડાવામાં નહીં આવે) મ ૂલ્યાંકનથી એ ખબર પડિે કે શવદ્યાથીની િૈક્ષભણક પ્રાધ્પ્ત જેવા પક્રરણામમાં હસ્તક્ષેપ
કરવાવાળા કે ટલાય ચલો અને બહારના પ્રભાવ હોય છે એ પણ એવ ં સ ૂચવે છે કે શિક્ષણ માટે શવિેષ કરીને િાળાના
સ્તર પર જૂથ કાયવની આવશ્યકતા હોય છે . બિા વ્યક્ક્તઓની પદોન્નશત, માન્યતા અને જવાબદારી આવા ક્ષમતા

પ્રદિવન મ ૂલ્યાંકન પર આિાક્રરત હિે. બિા અશિકારી એ સશનશિત કરવા માટે જવાબદાર હિે કે આ શવકાસ, ક્ષમતા
પ્રદિવન અને જવાબદાર પ્રણાલી ઉચ્ચ કક્ષાની એકસ ૂત્રતા સાથે અને વ્યવક્સ્થત રીતે એમના શનયંત્રણમાં રહીને
સમભચત રૂપથી પોતાન ં કામ કરતી રહે.
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૮.૭. સાવવજશનક અને ખાનગી િાળાઓ (કે ન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાભલત/સહાયતા પ્રાપ્ત/શનયંત્રણ હેઠળની િાળાઓને

છોડીને) ન ં મ ૂલ્યાંકન અને પ્રમાણીકરણ સમાન માપદં ડ બેન્ચમાકવ અને પ્રક્રક્રયાઓના આિાર પર કરવામાં આવિે. જે
ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન સાવવજશનક માક્રહતી ઉપલબ્િતા પારદશિિતા પર ભાર આપે છે આથી એ સશનશિત કરી
િકાય કે સાવવજશનક ક્રહતોવાળી ખાનગી િાળાઓને પ્રોત્સાક્રહત કરી િકાય અને એમાં કોઈ પ્રકારના શવઘ્ન ન આવે
ગણવિાપ ૂણવ શિક્ષણ માટે ખાનગી અને લોકકલ્યાણકારી પ્રયાસોને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે જેનાથી શિક્ષણ એ

સાવવજશનક સેવા છે એ બિાને પ્રાપ્ત થાય અને માતા-શપતા અને સમદાયોને ટયિન ફીમાં મનમાની વ ૃદ્ધિથી રભક્ષત

કરવાના પ્રયાસો પણ થઈ િકે . િાળાની વેબસાઈટ અને SSSA વેબસાઈટ પર સાવવજશનક અને ખાનગી બંને
િાળાઓની સ ૂચનાઓને સાવવજશનક કરવામાં આવિે જેમાં (ઓછામાં ઓછી) વગો, શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોની સંખ્યાની
જાણકારી, િીખવવાના શવષય, ફી, NAS અને SAS જેવા માનાંકીત મ ૂલ્યાંકન આિાર પર શવદ્યાથીઓના સમગ્ર

પક્રરણામ સામેલ કરવામાં આવિે. કે ન્દ્ર સરકાર દ્વારા શનયંશત્રત/પ્રબંશિત/સહાયતા પ્રાપ્ત િાળાઓ માટે CBSE અને

MHRD ના પરામિવથી એક ફ્રેમવકવ તૈયાર કરિે. બિી િૈક્ષભણક સંસ્થાઓને ‘નોટ ફોર પ્રોક્રફટ’ એકમના રૂપમાં
આકલન (Audit) અને સમાન માક્રહતીના સાવવત્રીકરણ માનાંકો અનસાર માનવામાં આવિે અને જો કોઈ ફાજલ
(Surplus) હિે તો તેન ં શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પનવશનવેિ કરવામાં આવિે.

૮.૮. િાળા શનયમન, પ્રમાણન અને પ્રિાસન માટે શનશિત કરે લ માનાંક/શનયમન માળખ ં અને સગમ પ્રણાલીની

સમીક્ષા કરવામાં આવિે. જેથી પાછલા દિકમાં પ્રાપ્ત થયેલ અનભવના આિાર પર સિારા થઈ િકે. આ સમીક્ષાનો

ઉદ્દે શ્ય એ સશનશિત કરવાનો હિે કે બિા શવદ્યાથીઓ શવિેષરૂપથી સશવિાઓથી વંભચત વગવના શવદ્યાથીઓને ઉચ્ચિર
ગણવિા અને સમતાપ ૂણવ િાળા શિક્ષણ, પ્રારં ભભક બાળ અવસ્થા દે ખરે ખ અને શિક્ષણ (૩ વષવની વય) થી લઈને

ઉચ્ચતર માધ્યશમક શિક્ષણ (એટલે વગવ ૧૨ સિી) મફત અને ફરજજયાત હોય. િાળાના ભૌશતક સંસાિનો, યાંશત્રક
સગવડતાઓ અને અને બીજા આવશ્યક સંસાિનોને લગતા િારાિોરણો અને શનયમો જે તે િાળાની પ ૃષ્ઠભ ૂશમને

ધ્યાનમાં રાખી હળવા કરવામાં આવિે કે છૂટછાટ આપવામાં આવિે . દા.ત. િહેરી શવસ્તારોમાં જમીનન ં ક્ષેત્ર અને
વગવના કદ, રમતના મેદાનની પ્રાયોભગકતા વગેરે જેથી સલામતી સરક્ષા અને એક સખદ અને ઉત્પાદક સ્થળ
સશનશિત કરવા માટે પ્રત્યેક િાળાને સ્થાશનય આવશ્યકતાઓ અને શવઘ્નોના આિાર પર પોતાનો શનણવય લેવા માટે
યોગ્ય સ્વતંત્રતા મળિે. િૈક્ષભણક પ્રેરણા અને બિા નાણાંકીય િૈક્ષભણક અને પક્રરચાલન બાબતોમાં પારદિી માક્રહતી

ઉપલબ્િતાને યોગ્ય મહત્વ આપવામાં આવિે અને િાળાઓના મ ૂલ્યાંકનમાં તેને યોગ્ય સ્વરૂપે સામેલ કરવામાં
આવિે. આનાથી બિા જ શવદ્યાથીઓ માટે ન્યાયસંગત અને ગણવિાપ ૂણવ પ્રાથશમક અને માધ્યશમક શિક્ષણ સશનશિત
કરવાના સતત શવકાસ લક્ષય ૪ (એસડીજી ૪) ને પ્રાપ્ત કરવાની ક્રદિામાં ભારતની પ્રગશતમાં સિારો થિે.

૮.૯. જાહેર િાળા શિક્ષણ પ્રણાલીનો ઉદ્દે િ ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ્રદાન કરવાનો રહેિે જેથી સમાજના બિા જ
વગોના માતશપતા પોતાના બાળકોને શિક્ષણ આપવા માટે તેને ઉિમ શવકલ્પ તરીકે પસંદ કરે .

૮.૧૦. િાળા શિક્ષણ પ્રણાલીની સમયાંતરે તપાસ માટે શવદ્યાથીઓના અધ્યયન સ્તરોના એક નમ ૂના આિાક્રરત

નેિનલ એભચવમેન્ટ સવે (NAS) પ્રસ્તાશવત નવા રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર, ‘PARAKH’ દ્વારા અન્ય સરકારી સંસ્થાઓ
જેવી કે એનિીઈઆરટી NCERT ની સાથે યોગ્ય સહયોગથી અનેક કાયો જેમકે પ્રદિ(Data) શવશ્લેષણની સાથે
મ ૂલ્યાંકન પ્રક્રક્રયાઓમાં પણ સહાયતા કરી િકિે. મ ૂલ્યાંકનમાં સરકારીની સાથે ખાનગી િાળાઓના શવદ્યાથીઓને પણ

સામેલ કરવામાં આવિે. રાજ્યોને પોતાની જનગણના આિારીત રાજ્ય મ ૂલ્યાંકન સવેક્ષણ’ (SAS)ન ં સંચાલન કરવા
માટે પણ પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે. જેના પક્રરણામોનો ઉપયોગ માત્ર શવકાસના ઉદ્દે િ માટે થિે . િાળા શિક્ષણ
પ્રણાલીના શનરં તર સિાર માટે એમના સમગ્ર અને શવદ્યાથીઓની ઓળખ જાહેર કયાવ શવના એમના પક્રરણામોને િાળા

દ્વારા સાવવજશનક કરવામાં આવિે. પ્રસ્તાશવત નવ ં મ ૂલ્યાંકન કે ન્દ્ર ‘PARAKH’ ની સ્થાપના સિી NCERT-NAS ને
ચાલ રાખી િકે છે .
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૮.૧૧. અંતમાં, િાળામાં નોંિણી પામેલ બાળકો અને ક્રકિોરો આ આખી પ્રક્રક્રયામાં ન ભ ૂલાવા જોઈએ કારણ કે અંતે

તો િાળા પ્રણાલી તેમના માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ છે . તેમની સરક્ષા અને અશિકારો પર ધ્યાન આપવ ં. ખાસ

કરીને કન્યા અને ક્રકિોરો દ્વારા તેમનો સામનો કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવા ગંભીર મદ્દાઓ જેવા કે નિીલા દ્રવ્યોન ં
સેવન તથા શવશવિ પ્રકારના ભેદભાવ અને ક્રહિંસા તથા ઉત્પીડન માટે બાળકો કે ક્રકિોરોના અશિકારો કે સરક્ષાના
શવરિમાં થઇ રહેલ કોઈ પણ ઉલ્લંઘન પ્રક્રક્રયા માટે સ્પષ્ટ સલામત અને અસરકારક તંત્ર તથા તેના ક્રરપોક્રટિંગ માટે

એક ચોક્કસ પ્રણાલી પર ખાસ ધ્યાન આપવ ં. તમામ શવદ્યાથીઓ માટે અસરકારક સમયસર અને સવવ શવક્રદત આવા
પ્રકારની પ્રણાલીનો શવકાસ સવોચ્ચ પ્રાથશમકતા પર રહેિે.

શિભાગ II. ઉચ્ચ શિક્ષણ
ુ િિાયતુ િ શિશ્વશિદ્યાલયો અને મહાશિદ્યાલયો: ભારિીય ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યિસ્ર્થાપન માટે
૯. ગણ
ુ દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ
એક નિો ભશિષ્ટ્યોન્મખ

૯.૧. માનવીય અને સામાજજક સખાકારીને પ્રોત્સાહન આપવા તથા ભારતના બંિારણમાં કરે લી કલ્પનાન ં ભારત કે જે

- લોકિાહી, ન્યાયી, સામાજજક રીતે સભાન, સંસ્કારી અને માનવ રાષ્ર હોય કે જ્યાં સ્વાતંત્ર્ય, સમાનતા, બંધત્વ અને
સૌને માટે સમાન ન્યાય હોય તેવા ભારતના શવકાસમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ અત્યંત મહત્વની ભ ૂશમકા શનભાવે છે . ઉચ્ચ શિક્ષણ
રાષ્રની સાતત્યપ ૂણવ આજીશવકા અને આશથિક ક્ષેત્રેના શવકાસમાં નોંિપાત્ર ફાળો આપે છે . જેમ જેમ ભારત જ્ઞાન

આિાક્રરત અથવવ્યવસ્થા અને સમાજ બનવા તરફ આગળ વિે છે , તેમ તેમ વધને વધ ભારતીય યવાનો ઉચ્ચ
શિક્ષણની આિા રાખે છે .

૯.૧.૧. ૨૧મી સદીની આવશ્યકતાઓને જોતાં, ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણનો મખ્ય હેત સારા, શવચારિીલ, પ ૂણવ

શવકશસત અને સર્જનાત્મક વ્યક્ક્તઓના શવકાસનો હોવો જોઈએ. તે વ્યક્ક્તને એક અથવા એકથી વધ ક્ષેત્રોમાં
ઊંડાણપ ૂવવક અભ્યાસ કરવા માટે સક્ષમ બનાવે તેવ ં હોવ ં જોઈએ અને સાથે સાથે ચાક્રરક્ત્ર્યક,નૈશતક અને બંિારણીય

મ ૂલ્યો, બૌદ્ધિક જજજ્ઞાસા, વૈજ્ઞાશનક પ્રકૃશત, સર્જનાત્મકતા, સેવાની ભાવના અને શવજ્ઞાન, સામાજજકશવજ્ઞાન, કલા,
માનવશવદ્યાિાખા, ભાષા, વ્યાવસાશયક, તકનીકી અને િંિાદારી શવષયો સક્રહત શવભભન્ન શવષયોમાં ૨૧મી સદીની
ક્ષમતાઓને શવકસાવત હોવ ં જોઈએ. ગણવિાસભર ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થા દ્વારા વ્યક્ક્તગત શસદ્ધિ અને જ્ઞાન,
રચનાત્મક લોકભાગીદારી અને સમાજમાં ઉત્પાદન યોગદાન માટે સક્ષમ કરવ ં જોઈએ. તેણે શવદ્યાથીઓને વધ સાથવક
અને સંતોષકારક જીવન, કાયવક્ષેત્રની ભ ૂશમકા અને આશથિક સ્વતંત્રતા માટે સક્ષમ કરવા જોઈએ.

૯.૧.૨. વ્યક્ક્તઓના સવાાંગીણ શવકાસના હેત માટે , પ ૂવવ-િાળા શિક્ષણથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીના દરે ક તબક્કે શનશિત
કરાયેલ કૌિલ્યો અને મ ૂલ્યોનો સમાવેિ કરવામાં આવે તે જરૂરી છે .

ૃ , જ્ઞાની અને કૌિલ્યસભર
૯.૧.૩. સામાજજક સ્તરે , ઉચ્ચ શિક્ષણનો ઉદ્દે શ્ય રાષ્રને પ્રબિ, સામાજજક રીતે જાગત

બનાવવાનો છે , જે પોતાના નાગક્રરકોન ં ઉત્થાન કરી િકે અને પોતાની સમસ્યાઓના સમજણપ ૂવક
વ ના સમાિાનો િોિી
તેને ઉપયોગમાં લઈ િકે . ઉચ્ચ શિક્ષણ જ્ઞાન શનમાવણ અને નવાચારનો આિાર પણ બને છે અને તેના લીિે રાષ્રીય

અથવવ્યવસ્થાના શવકાસમાં મહત્વપ ૂણવ ભ ૂશમકા શનભાવે છે . આથી ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણનો ઉદ્દે શ્ય વ્યક્ક્તગત
રોજગારની તકોના શનમાવણ સિી સીશમત નથી તે અશિક જીવંત અને સામાજજક રૂપથી જોડાયેલ સહકારી સમદાયો સાથે
મળીને એક વધ આનંક્રદત, સામંજસ્યપ ૂણવ, સસંસ્કૃ ત, ઉત્પાદક, નવીન, પ્રગશતિીલ અને સમ ૃિ રાષ્ર માટે ચાવીરૂપ છે .
૯.૨. વતવમાન ભારતમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં રહેલી કે ટલીક મખ્ય સમસ્યાઓમાં:
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(ક) ગંભીર રૂપથી ખંક્રડત ઉચ્ચ શિક્ષણન ં પક્રરતંત્ર;

(ખ) જ્ઞાનાત્મક કૌિલ્યો અને અધ્યયન શનપજો પર ઓછો ભાર;

(ગ) શવદ્યાિાખાઓન ં ચસ્ત શવભાજન, શવદ્યાથીઓને ખ ૂબ વહેલા શવિેષ શવષયના અભ્યાસના સંકભચત ક્ષેત્રોમાં
િકેલી દે વા;

(ઘ) મયાવક્રદત વ્યાપ, ખાસ કરીને સામાજજક અને આશથિક રીતે વંભચત ક્ષેત્રો કે જ્યાં કેટલીક જ ઉચ્ચ શિક્ષણ
સંસ્થાઓ સ્થાશનક ભાષામાં િીખવે છે ;

(ચ) શિક્ષક અને સંસ્થાની મયાવક્રદત સ્વાયિતા;

(છ) શવદ્યાિાખા અને સંસ્થાના આગેવાનો માટે યોગ્યતા આિાક્રરત કારક્રકદીના વ્યવસ્થાપન અને પ્રગશત માટે
અપ ૂરતી વ્યવસ્થા;

(જ) મોટાભાગના શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયોમાં સંિોિન પર ઓછો ભાર તથા શવદ્યાિાખાઓમાં
પ્રશતસ્પિી-સહભાગી (peer) સમીક્ષા પામેલ સંિોિન ભંડોળનો અભાવ;

(ઝ) ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રિાસન અને નેત ૃત્વની ક્ષમતાઓનો અભાવ;
(ટ) ભબનઅસરકારક શનયમનકારી પ્રણાલી; અને

(ઠ) શવિાળ સંલગ્નતાવાળા શવશ્વશવદ્યાલયો જે સ્નાતક કક્ષાએ શનમ્પન ગણવિાયક્ત શિક્ષણમાં પક્રરણમતાં હોવા
જેવી શવશવિ સમસ્યાઓ જોવા મળે છે .

૯.૩. આ નીશત ઉચ્ચતર શિક્ષણ પ્રણાલીમાં આમ ૂલ પક્રરવતવન અને નવી ઉજાવના સંચાર માટે ઉપરોક્ત પડકારોને દૂ ર
કરી ન્યાયી અને સમાવેિક ઉચ્ચ કક્ષાના ઉચ્ચ શિક્ષણની પક્રરકલ્પના યવાનોની આકાંક્ષાને અનરૂપ ગણવતાપ ૂણવ,
સમાન અવસર આપે તેવ ં સમાવેિી ઉચ્ચતર શિક્ષણ મળે તેવા પક્રરવતવન સામેલ છે :

(ક) એવી ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થા તરફ આગળ વિવ ં જ્યાં શવિાળ બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલય અને
મહાશવદ્યાલય હોય, જ્યાં પ્રત્યેક જીલ્લામાં કે તેની નજીક ઓછામાં ઓછી એક અને સંપ ૂણવ ભારતમાં
મહિમ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ હોય, જે સ્થાશનક/ભારતીય ભાષામાં શિક્ષણ કે કાયવક્રમો ચલાવતા હોય;

(ખ) બહશવદ્યાિાખાકીય સ્નાતક શિક્ષણ તરફ આગળ વિવ;ં

(ગ) શવદ્યાિાખા અને સંસ્થાગત સ્વાયિતા તરફ આગળ વિવ ં;

(ઘ) શવદ્યાથીઓના અનભવોની વ ૃદ્ધિ માટે અભ્યાસક્રમ, અધ્યાપન િાસ્ત્ર, મ ૂલ્યાંકન અને શવદ્યાથી સહાયમાં
સિારા લાવવા;

(ચ) શિક્ષણ, સંિોિન અને સેવાના આિાર પર યોગ્ય શનયક્ક્ત અને કારક્રકદીમાં પ્રગશતની તક દ્વારા
અધ્યાપકો તથા સંસ્થાગત નેત ૃત્વના ઐક્યની પષ્ષ્ટ કરવી;

(છ) સંિોિન શવશ્વશવદ્યાલય અને મહાશવદ્યાલયમાં ઉિમ સાથી સમીક્ષા પામેલ સંિોિનોને નાણાંકીય સહાય
પ ૂરી પાડવા અને સક્રક્રય રૂપથી સંિોિનનો પાયો નાંખવા માટે રાષ્રીય સંિોિન પ્રશતષ્ઠાનની સ્થાપના;

(જ) િૈક્ષભણક અને પ્રિાસશનક સ્વાયિાવાળા ઉચ્ચ યોગ્યતા િરાવતા સ્વતંત્ર બોડવ દ્વારા ઉચ્ચ શિક્ષણ
સંસ્થાઓન ં શનયંત્રણ;

(ઝ) ઉચ્ચ શિક્ષણમાં એક જ શનયમનકાર દ્વારા “હળવ ં છતાં ચસ્ત” શનયમન;

(ટ) ઉત્કૃષ્ટ જાહેર શિક્ષણ માટે ની શવિાળ તકો સક્રહતના પગલાંની શ્રેણી દ્વારા પહોંચ, સમતા અને

સમાવેિનમાં વ ૃદ્ધિ; સમકાલીન અને વંભચત શવદ્યાથીઓ માટે ખાનગી/લોકકલ્યાણ માટે કામ કરતાં
શવશ્વશવદ્યાલયો દ્વારા શિષ્યવ ૃત ્ માટે તમામ ભૌશતક સશવિાઓ અને અધ્યયન સામગ્રીની ઉપલધ્બ્િ. જેવાં
પક્રરવતવનોને સમાશવષ્ટ કરવાની દૂ રદશિિતાનો સમાવેિ થાય છે .
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ુ ગશઠન અને એકત્રીકરણ
૧૦. િંસ્ર્થાકીય પન
૧૦.૧. ઉચ્ચ શિક્ષણને લગતી આ નીશતનો મખ્ય ઉદ્દે શ્ય એ છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને શવિાળ બહશવદ્યાિાખાકીય
શવશ્વશવદ્યાલયો, મહાશવદ્યાલયો અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓનાં જૂથો/જ્ઞાન કે ન્દ્રો કે જેમાંના દરે કન ં લક્ષય ૩,૦૦૦ અથવા
વધ શવદ્યાથીઓ હોય તેમાં પક્રરવશતિત કરીને ઉચ્ચ શિક્ષણની ખંક્રડતતાને સમાપ્ત કરવાનો છે . આનાથી શવદ્વાનો અને

સાથીદારોના ઉજાવવાન સમદાયો બનાવવામાં મદદ મળિે, અલગ અલગ કામ કરતાં શવભાગોને સંગક્રઠત કરવા,

શવદ્યાથીઓને કલાત્મક, સર્જનાત્મક અને શવશ્લેષણાત્મક શવષયો તે મજ રમત-ગમત સક્રહતની ઘણી શવદ્યાિાખાઓમાં
સમગ્રતયા સવાાંગી રીતે, સારી રીતે શવકશસત કરવામાં, આંતર શવદ્યાિાખાકીય સંિોિન સક્રહતની િાખાઓમાં સક્રક્રય

સંિોિન સમદાયો શવકશસત કરવામાં તથા ઉચ્ચ શિક્ષણમાં ભૌશતક અને માનવ બંનેની સંસાિન કાયવક્ષમતામાં વિારો
કરવામાં આવિે.

૧૦.૨. મોટા બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના જૂથો તરફ આગળ વિવાની આ

નીશતમાં સૌથી વધ ભલામણ છે . પ્રાચીન ભારતીય શવશ્વશવદ્યાલયો તક્ષશિલા, નાલંદા, વલભી અને શવક્રમિીલા, જેમાં
ભારત અને શવશ્વના હજારો શવદ્યાથીઓ ઊજાવસભર બહશવદ્યાિાખાકીય વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરતા હતા, જેણે પયાવપ્ત
રીતે બહશવદ્યાિાખાકીય સંિોિન અને અધ્યાપન કે જેને શવશ્વશવદ્યાલયો અનસરી િકે તેન ં સૌથી મોટં સરળ ઉદાહરણ
પ્રદશિિત કરે લ. સવાાંગી અને નવશવચારયક્ત વ્યક્ક્તઓના સર્જનની ભારતીય પ્રણાલી અને જે પહેલાથી જ અન્ય
દે િોને િૈક્ષભણક અને આશથિક રીતે પક્રરવશતિત કરી રહી છે તે મહાન ભારતીય પરં પરાને પાછા લાવવાની જરૂર છે .

૧૦.૩. ઉચ્ચ શિક્ષણના આ પ્રકારના દષ્ષ્ટકોણ માટે , ખાસ કરીને, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા (HEI), એટલે કે , શવશ્વશવદ્યાલય
અથવા મહાશવદ્યાલયની રચના માટે નવી સંકલ્પનાત્મક દૃ ષ્ષ્ટ/સમજની જરૂર પડિે. શવશ્વશવદ્યાલયનો અથવ એ થિે કે

એવી ઉચ્ચ શિક્ષણની બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાન, જે ઉચ્ચ ગણવિાવાળા શિક્ષણ, સંિોિન અને લોકભાગીદારીયક્ત,
પ ૂવવસ્નાતક અને સ્નાતક કાયવક્રમો ચલાવતી હિે. શવશ્વશવદ્યાલયની વ્યાખ્યા એવી સંસ્થાઓના જૂથને મંજૂરી આપિે જે

શિક્ષણ અને સંિોિન પર સમાન ભાર આપતી હોય છે , એટલે કે સઘન સંિોિન શવશ્વશવદ્યાલયો, જેઓ શિક્ષણ પર
વિારે ભાર મ ૂકતાં હોય પરં ત તેમ છતાં નોંિપાત્ર સંિોિન પણ કરતાં હોય એટલે કે સઘન અધ્યાપન શવશ્વશવદ્યાલયો

હોય. આ દરશમયાન, એક સ્વાયત પદવી પ્રદાન કરનાર મહાશવદ્યાલય (Autonomous degree-granting CollegesAC) નો સંદભવ ઉચ્ચ શિક્ષણની શવિાળ બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાનો હિે જે સ્નાતક પદવી આપિે અને મખ્યત્વે તેના
શિક્ષણ સાથે જ પ્રશતબંશિત નહીં રહે અને તે માટે પ્રશતબંશિત રહેવાની જરૂક્રરયાત પણ નહીં રહે તથા સામાન્ય
રીતે તે એક લાક્ષભણક શવશ્વશવદ્યાલય કરતાં નાની હિે.
૧૦.૪. મહાશવદ્યાલયોને સ્વાયિતા આપવા માટે ન ં તબક્કાવાર માળખ ં એક ક્રશમક પારદિી પ્રણાલી દ્વારા સ્થાપવામાં
આવિે. મહાશવદ્યાલયોને દરે ક સ્તરે માન્યતા માટે જરૂરી ઓછામાં ઓછા માનદં ડો તબક્કાવાર મેળવવા માટે ઉિેજન,
માગવદિવન, મદદ અને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે. સમય જતાં, એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે કે દરે ક
મહાશવદ્યાલય ક્યાં તો સ્વાયિ પદવી એનાયત કરનાર મહાશવદ્યાલય અથવા તોશવશ્વશવદ્યાલયના ઘટક મહાશવદ્યાલય

તરીકે શવકશસત થાય - બીજા ક્રકસ્સામાં, તે સંપ ૂણવ રીતે શવશ્વશવદ્યાલયનોભાગ હિે. યોગ્ય માન્યતા સાથે, સ્વાયિ પદવી
પ્રદાન

કરનાર મહાશવદ્યાલયો જો તેઓ ઇચ્છે તો સઘન સંિોિન અથવા સઘન અધ્યાપન શવશ્વશવદ્યાલયોમાં

પક્રરવતીત થઈ િકિે.

૧૦.૫. તે સ્પષ્ટપણે કહેવ ં આવશ્યક છે કે આ ત્રણ વ્યાપક પ્રકારની સંસ્થાઓન ં વગીકરણ જડ અને સ્થાયી નથી પરં ત

પક્રરવતવનક્ષમ છે . તેમની યોજનાઓ, ક્રક્રયાઓ અને અસરકારકતાના આિારે , ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને એક વગવમાંથી
બીજા વગવમાં િીમે િીમે પક્રરવશતિત થવાની સ્વાયિતા અને સ્વતંત્રતા હિે. આ સંસ્થાઓની શ્રેણીઓને વગીકૃત કરવા

માટે સૌથી મખ્ય બાબત તેમના લક્ષયો અને કાયવ પર તેઓ કે વી રીતે ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરે છે તે રહેિે. માન્યતા પ્રણાલી
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આ પ્રકારની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે યોગ્યતમ, ભભન્ન અને સસંગત માનાંકોનો શવકાસ અને ઉપયોગ કરિે. આમ
છતાં, તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થામાં ઉચ્ચતમ ગણવિાયક્ત શિક્ષણ અને અધ્યયન-અધ્યાપનની અપેક્ષાઓ એક
સમાન રહેિે.

૧૦.૬. અધ્યાપન અને સંિોિન ઉપરાંત, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે અન્ય શનણાવયક જવાબદારીઓ હિે, જેને તેઓ
યોગ્ય સંસાિનો, પ્રોત્સાહનો અને સંરચનાઓ દ્વારા શનભાવિે. આમાં અન્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓનો શવકાસ,
લોકભાગીદારી અને સેવા, અભ્યાસના શવશવિ ક્ષેત્રોમાં ફાળો, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી માટે અધ્યાપક યોગ્યતા શવકાસ
અને િાળા શિક્ષણમાં સહાય આપવાનો સમાવેિ થાય છે .

૧૦.૭. વષવ ૨૦૪૦ સિીમાં, તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓ બનવાન ં લક્ષય રાખિે અને
આિારરૂપ વ્યવસ્થા અને સંસાિનોના મહિમ યોગ્ય ઉપયોગ માટે અને ઊજાવવાન બહશવદ્યાિાખાકીય સમદાયોની

રચના માટે હજારોની સંખ્યામાં શવદ્યાથીઓની નોંિણી કરાવવાન ં લક્ષય રાખિે. આ પ્રક્રક્રયામાં સમય લાગિે, તેથી
તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ 2030 સિીમાં સૌ પ્રથમ બહશવદ્યાિાખાકીય બનાવવાન ં આયોજન કરિે અને પછી િીમે
િીમે શવદ્યાથીઓની સંખ્યાને અપેભક્ષત સ્તરે વિારિે.

૧૦.૮. અલ્પશવકશસત ક્ષેત્રોમાં પ ૂણવ ઉપલબ્િતા, ન્યાય સંગતતા અને સમાવેિકતા માટે વધ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ
સ્થાપવામાં અને શવકશસત કરવામાં આવિે. વષવ ૨૦૩૦ સિીમાં, પ્રત્યેક જજલ્લામાં અથવા નજીકમાં ઓછામાં ઓછી
એક મોટી બહશવદ્યાિાખાકીય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા હોવી જોઈએ. સ્થાશનક/ભારતીય ભાષાઓમાં અથવા દ્ધદ્વભાષી

સ ૂચનાન ં માધ્યમ િરાવતા, જાહેર અને વ્યક્ક્તગત બંને પ્રકારની ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ
શવકસાવવા તરફ પગલાં લેવામાં આવિે. ૨૦૩૫ સિીમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સક્રહત ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કલ પ્રવેિ

નોંિણી ગણોિર ૨૬.૩% (૨૦૧૮) થી વિારીને ૫૦% કરવાનો લક્ષયાંક હિે. આ લક્ષયોને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણી નવી
સંસ્થાઓ શવકશસત કરી િકાિે, જ્યારે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને એકશત્રત, નોંિપાત્ર રીતે શવસ્ત ૃત કરી હાલની ઉચ્ચ
શિક્ષણ સંસ્થાઓની સિારણા દ્વારા ક્ષમતા શનમાવણનો એક મોટો ભાગ પ્રાપ્ત કરવામાં આવિે.

૧૦.૯. જાહેર અને ખાનગી એમ બંને સંસ્થાઓમાં શવકાસ કરવામાં આવિે , જેમાં મોટી સંખ્યામાં ઉત્કૃષ્ટ જાહેર સંસ્થાઓ
શવકસાવવા પર ભાર મ ૂકવામાં આવિે. જાહેર ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાના શવકાસ માટે જાહેર ભંડોળના સહાયના વિેલા

સ્તરને શનિાવક્રરત કરવા માટે એક ન્યાયી અને પારદિવક પિશત હિે. આ પિશત તમામ જાહેર સંસ્થાઓને શવકાસ અને

વ ૃધ્ધ્િ માટે સમાન તક આપિે અને માન્યતા પ્રણાલીના માન્યતા િોરણોમાંથી પારદિવક, પ ૂવવ ઘોશષત માનાંક પર
આિાક્રરત રહેિે. આ નીશતમાં શનિાવરણ મજબ ઉચ્ચતમ ગણવિાન ં શિક્ષણ પહોંચાડનારી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને
તેમની ક્ષમતાના શવસ્તરણમાં પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે.

૧૦.૧૦. જો તેમને માન્યતા પ્રાપ્ત થાય તો સંસ્થાઓ પાસે મક્ત ઑનલાઇન દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL) અને

ઑનલાઇન અભ્યાસક્રમ ચલાવવાનો શવકલ્પ હિે. તેના ઉદ્દે શ્યો આ પ્રમાણે છે ઃ આ સંસ્થાઓન ં શવસ્ત ૃશતકરણ થાય,
વધને વધ શવદ્યાથીઓ માટે સલભ બને, કલ નોંિણી ગણોિર (GER)માં વિારો થાય અને સતત શિક્ષણ

એિડીજીએિ (SDG 4) માટે તકો પ્રદાન કરી િકાય. કોઈપણ ક્રડપ્લોમા અથવા પદવી (ક્રડગ્રી) પ્રદાન કરનાર તમામ

મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL) કાયવક્રમો અને તેમના ઘટકોના િોરણો અને ગણવિા ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ
દ્વારા તેમના પક્રરસરમાં ચલાવવામાં આવતા ઉચ્ચતમ ગણવિાવાળા કાયવક્રમો જેવા જ હિે. મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ
ઓડીએલ (ODL) માટે માન્યતા પ્રાપ્ત સવોચ્ચ સંસ્થાઓને ઉચ્ચ ગણવિાવાળા ઑનલાઇન અભ્યાસક્રમો શવકસાવવા
માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે અને તેમને સહાય આપવામાં આવિે.

આવા ગણવિાવાળા ઑનલાઇન

અભ્યાસક્રમોને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના અભ્યાસક્રમમાં યોગ્ય રીતે સંકભલત કરવામાં આવિે અને આ માટે સંશમશશ્રત
ક્સ્થશત (Blended Mode) ને પસંદ કરવામાં આવિે.
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૧૦.૧૧. એક જ પ્રવાહવાળી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સમય જતાં ઘટાડી અધ્યાપન અને સંિોિનનાં ક્ષેત્રોમાં
ઉચ્ચકક્ષાના બહશવદ્યાિાખાકીય અને અંતર-શવદ્યાિાખાકીય(Cross-Disciplinary) ક્ષેત્રોમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત ઉજાવસભર
બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓ અથવા બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓના જૂથો બનવા તરફ આગળ વિારવામાં આવિે.
એક પ્રવાહ િરાવતી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ખાસ કરીને , શવશવિ ક્ષેત્રોના એવા શવભાગો ઉમેરાિે જે આ સંસ્થાઓને

પણ મજબ ૂત બનાવિે. આમ છતાં, યોગ્ય માન્યતા પ્રાપ્ત કરવા, તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ જીવંત સંસ્કૃશતને
સક્ષમ બનાવવા માટે િીમે િીમે સંપ ૂણવ િૈક્ષભણક અને વહીવટી સ્વાયિતાની ક્રદિા તરફ આગળ વિિે. જાહેર
સંસ્થાઓની સ્વાયિતાને પયાવપ્ત જાહેર નાણાંકીય સહાય અને ક્સ્થરતા મળિે. ઉચ્ચ ગણવિાવાળા સમાન શિક્ષણ
માટે સાવવજશનક હેત સાથે કાયવ કરતી પ્રશતબિતાવાળી વ્યક્ક્તગત સંસ્થાઓને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે.

૧૦.૧૨. આ નીશત દ્વારા એવી કલ્પના કરવામાં આવેલી છે કે નવી શનયમનકારી પિશત સમગ્રતયા નવીનીકરણ માટે

સિક્ત અને સ્વાયિ સંસ્કૃશત તરફ ક્રશમક રીતે આગળ વિારિે જેમાં િીમે િીમે પંદર વષવના સમયગાળા દરશમયાન
‘સંલગ્ન મહાશવદ્યાલયો’ની પ્રથા સમાપ્ત કરવામાં આવિે. હાલની દરે ક સંલગ્નતા આપનાર શવશ્વશવદ્યાલય તેના
સંલગ્ન મહાશવદ્યાલયોને માગવદિવન આપવા માટે જવાબદાર રહેિે તેથી તેઓ તેમની ક્ષમતાઓ શવકશસત કરી િકે અને

િૈક્ષભણક અને અભ્યાસક્રમની બાબતમાં, અધ્યાપન અને આકલન; પ્રિાસન સિારણા; નાણાંકીય મજબ ૂતાઈ; અને
વહીવટી કાયવક્ષમતામા લઘિમ માનદં ડો પ્રાપ્ત કરી િકે. હાલમાં શવશ્વશવદ્યાલય સાથે સંકલાયેલ તમામ મહાશવદ્યાલયો

શનયત માન્યતા માનદં ડોને સરભક્ષત રાખવા માટે સમય જતાં જરૂરી માનદં ડો મેળવિે અને અંતે સ્વાયિ પદવીએનાયત કરનાર મહાશવદ્યાલયો બનિે. આ કાયવ યોગ્ય માગવદિવન અને સરકારી સહાય જેવા રાષ્રીય પ્રયત્નો દ્વારા
પ્રાપ્ત કરવામાં આવિે.

૧૦.૧૩. સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્ર િંિાદારી અને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સક્રહત સંકભલત ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી બનવાન ં
લક્ષય રાખિે. આ નીશત અને તેનો અભભગમ વતવમાન પ્રવાહોમાંના તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સમાનરૂપે લાગ
થિે, જ ેે આખરે ઉચ્ચ શિક્ષણના સસંગત પક્રરતંત્ર (ecosystem)માં ભળી જિે.

૧૦.૧૪. વૈશશ્વક રીતે શવશ્વશવદ્યાલય એ છે જે ઉચ્ચ શિક્ષણની બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થા છે જે પ ૂવવસ્નાતક, સ્નાતક અને
Ph.D. અભ્યાસક્રમો પ્રદાન કરે અને ઉચ્ચ-ગણવિાવાળા શિક્ષણ અને સંિોિન સાથે સંકળાયેલ હોય. દે િમાં ઉચ્ચ

શિક્ષણ સંસ્થાઓના વતવમાન જક્રટલ નામકરણ, જેમકે , ‘ડીમ્પડ ટ બી યશનવશસિટી (Deemed to be University),
‘એફીલીયેટીંગ યશનવશસિટી (Affiliating University)’, ‘એફીલીયેટીંગ ટૅકશનકલ યશનવશસિટી (Affiliating Technical

University)’, ‘યશનટરી યશનવશસિટી (Unitary University)’ ને શનયમો અનસાર માપદં ડ પ ૂરા કરે ત્યારે માત્ર
‘શવશ્વશવદ્યાલય’ એવા નામકરણથી બદલવામાં આવિે.

૧૧. િિાાંગી અને બહુશિદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ િરફ
૧૧.૧. ભારતમાં સંપ ૂણવ અને બહશવદ્યાિાખાકીય અધ્યયનની એક પ્રાચીન પરં પરા છે જેવા કે તક્ષશિલા અને નાલંદા
જેવા શવશ્વશવદ્યાલયોથી િરૂ કરીને ભારતમાં એવ ં ઘણ ં વ્યાપક સાક્રહત્ય છે જ્યાં શવભભન્ન ક્ષેત્રોના શવષયોનો સમન્વય

થતો હોય. પ્રાચીન ભારતીય સાક્રહત્ય જેવા કે બાણભટ્ટની કાદમ્પબરીમાં િાળા શિક્ષણને ૬૪ કલાઓના જ્ઞાનના રૂપમાં
વભણિત કરવામાં આવેલ છે અને આ ૬૪ કલાઓમાં માત્ર ગાયન અને ભચત્રકલા જ નહીં પરં ત વૈજ્ઞાશનક ક્ષેત્રો જેવા કે
રસાયણશવજ્ઞાન અને ગભણતિાસ્ત્ર, વ્યાવસાશયક ક્ષેત્રો જેવા કે સથારીકામ અને દરજીકામ, િંિાદારી શવષયો જેવા કે

દાક્તરી અને ઇજનેરી અને સાથે સાથે જીવન કૌિલ્યો જેવા કે પ્રત્યાયન ચચાવ અને વાદશવવાદનો સમાવેિ કરવામાં
આવેલ છે . મનષ્યજીવન કાળમાં ગભણતિાસ્ત્ર, શવજ્ઞાન, વ્યાવસાશયક શવષયો, િંિાદારી શવષયો અને જીવન કૌિલ્યોને
કલાના શવષય ગણવાનો શવચાર સ્પષ્ટ રીતે ભારતમાં ઉદ્ભભવેલ છે . આ શવભભન્ન કલાઓના જ્ઞાનનો શવચાર કે જેને
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આધશનક સમયમાં ભલબરલ આટવસ (Liberal Arts) (કલાઓ પ્રત્યેની ઉદાર દ્રષ્ષ્ટ ગણવામાં આવે છે ) તે ભારતીય
શિક્ષણમાં પાછં લાવવ ં જોઈએ કારણ કે આ એ જ શિક્ષણ છે જેની ૨૧મી સદીમાં જરૂક્રરયાત હિે.

૧૧.૨. સ્નાતક શિક્ષણ દરશમયાન એવી િૈક્ષભણક પિશતઓ જે શવજ્ઞાન, તકનીકી, ઇજનેરી અને ગભણતિાસ્ત્ર (STEM)
ને માનવશવદ્યાિાખા સાથે જોડે છે તેનો અભ્યાસ વધ હકારાત્મક અધ્યયન નીપજો દિાવવે છે જેવી કે વિતી

સર્જનાત્મકતા અને નવશવચાર, તાક્રકિક શવચારસરણી અને ઉચ્ચ સ્તરીય શવચાર ક્ષમતા, સમસ્યા ઉકેલ ક્ષમતા,
જૂથકાયવ, પ્રત્યાયન કૌિલ્ય, વધ ને વધ ઊંડાણપ ૂવક
વ ન ં અધ્યયન અને અભ્યાસક્રમના તમામ શવષયો પર પકડ,

સામાજજક અને નૈશતક સભાનતા વગેરે. એક સમગ્ર અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ અભભગમ દ્વારા સંિોિનોમાં સિાર
અને વ ૃધ્ધ્િ કરવામાં આવિે.

૧૧.૩. એક સંપ ૂણવ અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણનો હેત મનષ્યની બિી જ ક્ષમતાઓ – બૌદ્ધિક, સૌંદયાવત્મક,
સામાજજક, િારીક્રરક, ભાવનાત્મક તથા નૈશતકતાને સંકભલત રીતે શવકશસત કરવાનો હિે . આવ ં શિક્ષણ વ્યક્ક્તના
સવાાંગીણ શવકાસ કલા, માનવશવદ્યાિાખા, ભાષા, શવજ્ઞાન, સામાજજકશવજ્ઞાન, વ્યાવસાશયક, તકનીકી અને િંિાદારી

ક્ષેત્રોમાં મહત્વપ ૂણવ ૨૧મી સદીની ક્ષમતા, સામાજજક જોડાણ માટે ની નૈશતકતા, વ્યવહાર કૌિલ્ય જેવા કે પ્રત્યાયન,
ચચાવ, વાદશવવાદ અને એક પસંદ કરે લ ક્ષેત્ર અથવા ક્ષેત્રોમાં સારી તજ્જ્ઞતા શવકશસત કરિે. આ રીતન ં સમગ્ર શિક્ષણ

લાંબા સમય સિી વ્યાવસાશયક, તકનીકી અને િંિાદારી શવદ્યાિાખાઓ સક્રહત બિા જ સ્નાતક કાયવક્રમોનો દ્રષ્ષ્ટકોણ
હિે.

૧૧.૪. દે િને ૨૧મી સદી અને ચોથી ઔદ્યોભગક ક્રાંશત માટે જે પ્રકારના શિક્ષણની ભારતમાં આવશ્યકતા છે તેવા સવાાંગી
અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણને ભારતના ઇશતહાસમાં ખ ૂબ સ ંદર રીતે વણવવેલ છે . ભારતીય તકનીકી સંસ્થા (IIT)

જેવી ઇજનેરી સંસ્થાઓ પણ આર્ટસવ અને માનવશવદ્યાિાખા સાથે સવાાંગી અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ તરફ વળિે.
કલા (Arts) અને માનવશવદ્યાિાખાના શવદ્યાથીઓ પણ શવજ્ઞાન િીખવાનો ઉદ્દે િ રાખી િકે છે અને વધ વ્યાવસાશયક
અને જીવન કૌિલ્યોનો સમાવેિ કરવાનો પ્રયન્ત કરિે.

૧૧.૫. કલ્પનાિીલ અને પક્રરવતવનિીલ અભ્યાસક્રમ માળખ ં સર્જનાત્મક શવદ્યાિાખાના સંિોિનોને િક્ય બનાવિે અને

બહ પ્રવેિ અને શનકાસ િક્ય બનિે જેથી પ્રવતવમાન અક્સ્તત્વ િરાવતી જડ સીમાઓ દૂ ર થિે અને આજીવન
અધ્યયન માટે ની નવી તકોન ં સર્જન થિે. શવિાળ બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયોમાં સ્નાતક, અનસ્નાતક અને

શવદ્યાવાચસ્પશત (ડોક્ટરલ)–સ્તરે સઘન સંિોિન આિાક્રરત શવશિષ્ટીકરણ દ્વારા, બહશવદ્યાિાખાકીય કાયવ કરવાની તક
શિક્ષણશવદો, સરકાર અને ઉદ્યોગોએ સાથે મળીને પ ૂરી પાડિે.

૧૧.૬. શવિાળ અને બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયો ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત સવાાંગી અને

બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ તરફ જવા માટે મદદ કરિે. અભ્યાસક્રમમાં લચીલા, નવીન અને આકષવક કોસવ માટે ના

શવકલ્પો શવદ્યાથીઓને આપી િકાિે, તદપરાંત એક શવષયમાં કે શવષયોમાં તજજ્ઞ બનવા માટે ના કોસવ આપી િકાિે.

આમ કરવા માટે શિક્ષકોની સંખ્યા અને સંસ્થાની સ્વાયિતા વિારીને પ્રોત્સાક્રહત કરાિે. અધ્યાપનિાસ્ત્રમાં
સંદેિાવ્યવહાર, ચચાવ, વકત ૃત્વ, સંિોિન અને આંતરશવદ્યાિાખાકીય અને આંતક્રરકશવદ્યાિાખાકીય શવચારસરણી પર
વધ ભાર હિે.
૧૧.૭.

ભાષાઓ, સાક્રહત્ય, સંગીત, તત્વજ્ઞાન, ભારતીય શવદ્યા, કલા, ન ૃત્ય, નાટક, શિક્ષણ, ગભણત, આંકડાિાસ્ત્ર,

સૈિાંશતક અને વ્યાવહાક્રરક શવજ્ઞાન, સમાજિાસ્ત્ર, અથવિાસ્ત્ર, રમતો, ભાષાંતર અને અથવઘટનના શવભાગો અને આવા
અન્ય શવષયો જે બહશવદ્યાિાખાકીય અને ભારતીય શિક્ષણ અને પયાવવરણ માટે સારં છે તે ઉચ્ચ શિક્ષણના તમામ સ્તર
પર સ્થાપવામાં અને વધ સક્ષમ બનાવવામાં આવિે. તમામ સ્નાતક પદવી (Degree) અભ્યાસક્રમોમાં જે શવષયો
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ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં (HEIs) આપવામાં ન આવતા હોય અને જો બીજા શવભાગોમા અથવા મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ
(ODL) પ્રણાલી દ્વારા અધ્યયન કરવામાં આવ્યા હોય તો તો ક્રેક્રડટ આપવામાં આવિે .

૧૧.૮. સવાાંગી અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના અભ્યાસક્રમમાં
લચીલા અને નવીનતમ ક્રેક્રડટ આિાક્રરત અભ્યાસક્રમો અને સામદાશયક જોડાણ (Community Engagement) અને

સેવાના ક્ષેત્રમાં પ્રોજેકટ, પયાવવરણીય શિક્ષણ અને મ ૂલ્ય આિાક્રરત શિક્ષણનો સમાવેિ થયેલ હોવો જોઈએ. પયાવવરણ
શિક્ષણમાં આબોહવા પક્રરવતવન, પ્રદૂ ષણ, કચરાન ં વ્યવસ્થાપન, સ્વચ્છતા, જૈશવક શવશવિતાન ં સંરક્ષણ, જૈશવક

સંસાિનોન ં સંચાલન અને જૈવશવશવિતા, વન અને વન્યજીવન સંરક્ષણ અને શવકાસ તથા જીવનનો સમાવેિ કરવો.
મ ૂલ્ય આિાક્રરત શિક્ષણમાં માનવતાવાદી, નૈશતક, બંિારણીય અને સત્ય, ન્યાયી વતવન (િમવ ), િાંશત, પ્રેમ, અક્રહિંસા

જેવા વૈશશ્વક માનવ મ ૂલ્યોનો સમાવેિ થયેલ હોવો જોઈએ. વૈજ્ઞાશનક પ્રકૃશત, નાગક્રરકત્વ મ ૂલ્યો અને જીવનકૌિલ્ય;
સેવાના પાઠ અને સમાજસેવાના કાયોમાં ભાગ લેવો એ સવાાંગીણ શિક્ષણન ં અભભન્ન અંગ માનવામાં આવિે. જેમ શવશ્વ
વધને વધ એકબીજા સાથે જોડાણ પામત ં જાય છે , સમકાલીન વૈશશ્વક પડકારોને પ્રશતસાદ આપી િકે તે માટે ,

ૃ અને સમજ માટે સક્ષમ બનવા માટે અને વધ િાંશતપ ૂણવ, સહનિીલ,
શવદ્યાથીઓને વૈશશ્વક સમસ્યાઓ શવષે જાગત
સમાશવષ્ટ, સરભક્ષત, અને સાતત્યપ ૂણવ (ક્સ્થર) સમાજના પ્રવતવક તરીકે સક્રક્રય બનાવે તેવ ં વૈશશ્વક નાગક્રરકત્વ શિક્ષણ

(GCED) આપવામાં આવિે. અંતે, સવાાંગીણ શિક્ષણના ભાગરૂપે, તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના શવદ્યાથીઓને
ઇન્ટનવિીપની તક સ્થાશનક ઉદ્યોગ, વ્યવસાયો, કલાકારો, હસ્તકલાના વ્યક્ક્તઓ વગેરે સાથે પ્રદાન કરવામાં આવિે

તથા સંિોિક ઇન્ટનવિીપ પ્રાધ્યાપકો સાથે અને સંિોિક તેની જાતે અથવા બીજી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ/સંિોિન
સંસ્થાઓ સાથે, જેને કારણે શવદ્યાથીઓ તેમના અધ્યયનના પ્રાયોભગક પાસા સાથે સક્રક્રય રીતે જોડાય અને ગૌણ ઉપજ
તરીકે તેમની રોજગાર ક્ષમતામાં સિારો થાય.
૧૧.૯.

પદવી કાયવક્રમોન ં માળખ ં અને સમયગાળો તે મજબ સમાયોજજત કરવામાં આવિે. સ્નાતક પદવી 3 અથવા

4 વષવના સમયગાળાની રહેિે, આ સમયગાળામાં બહશવિ શનકાસ શવકલ્પો હિે, યોગ્ય પ્રમાણપત્રો સાથે. દા.ત., કોઈ

શવદ્યાિાખામાં અથવા ક્ષેત્રમાં ૧ વષવ પ ૂણવ કયાવ પછી વ્યાવસાશયક અને િંિાદારી ક્ષેત્રોમાં પ્રમાણપત્ર અથવા ૨ વષવના
અભ્યાસ પછી ક્રડપ્લોમા અથવા ૩- વષવના કાયવક્રમ પછી સ્નાતકની પદવી. જોકે , ૪ -વષવનો બહશવદ્યાિાખાકીય સ્નાતક
કાયવક્રમ એક પસંદગીનો શવકલ્પ રહેિે કારણ કે તે શવદ્યાથી દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ મખ્ય અને ગૌણ શવષય

ઉપરાંત સંપ ૂણવ સવાાંગીણ અને બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણની તક પ ૂરી પડે છે . એકે ડેશમક બેંક ઓફ ક્રેક્રડટ (ABC) ની
સ્થાપના કરવામાં આવિે જે શવજાણ ં (Digital) સ્વરૂપે શવશવિ માન્ય ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત કરે લ િૈક્ષભણક

ક્રેક્રડટનો સંગ્રહ કરિે, કે જેથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાંથી પદવી આ પ્રાપ્ત કરવામાં આવેલ ક્રેક્રડટના આિારે એનાયત
કરી િકાય. ૪- વષવનો કાયવક્રમ જો શવદ્યાથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ સંિોિન સઘન પ્રોજેકટ
તેમના મખ્ય ક્ષેત્ર/ ક્ષેત્રોમાં કરે તો ‘સંિોિન સાથે’ પદવી મેળવી િકિે.

૧૧.૧૦. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (HEIs)ને શવશવિ માળખાના અનસ્નાતક કાયવક્રમો આપવાની લવભચકતા હિે: (ક)
જેમણે ૩ વષવનો સ્નાતકનો કાયવક્રમ પ ૂણવ કયો તેમના માટે ત્યાં ૨ વષવનો કાયવક્રમ હિે જેમાં બીજ ં વષવ સંિોિન માટે

સંપ ૂણવ રીતે સમશપિત હિે; (ખ) સંિોિન સાથેનો ૪ -વષવનો સ્નાતક કાયક્ર
વ મ પ ૂણવ કરનાર શવદ્યાથીઓ માટે , ત્યાં ૧-

વષવનો અનસ્નાતકનો કાયવક્રમ હોઈ િકે છે ; અને (ગ) સંકભલત (integrated) ૪ વષવનો સ્નાતક/અનસ્નાતક કાયવક્રમ
હોઈ િકે. Ph.D.કરવા માટે અનસ્નાતક અથવા ૪ -વષવના સ્નાતકની સંિોિન સાથેની પદવી હોવી આવશ્યક છે .
M.Phil. કાયક્ર
વ મ બંિ થિે.

૧૧.૧૧. ભારતીય તકનીકી સંસ્થાન (IIT), ભારતીય વ્યવસ્થાપન સંસ્થાન (IIM) વગેરેને સમાન, સવાાંગીણ અને
બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ આપતા આદિવ જાહેર શવશ્વશવદ્યાલયો હિે જે બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ અને સંિોિન
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શવશ્વશવદ્યાલયો (Multidescipilinary Education and Research Universitys-MERUs) કહેવાિે તેની સ્થાપના કરવામાં

આવિે અને જે ઉચ્ચતમ વૈશશ્વક િોરણોના ગણવિાયક્ત શિક્ષણના ઉદ્દે િને પ્રાપ્ત કરિે. તે સમગ્ર ભારતમાં
બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણના ઉચ્ચ િોરણો નક્કી કરવા પણ મદદ કરિે.

૧૧.૧ર. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ (HEIs) ઇન્યબેિન સેંટર (Incubation Centres)ની સ્થાપના દ્વારા સંિોિન અને

નવીનીકરણ પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરિે ; તકનીકી શવકાસ કેન્દ્રો; સંિોિનના મહત્વપ ૂણવ શવષયો માટે કેન્દ્રો; વધ ઉદ્યોગિૈક્ષભણક જોડાણો અને માનવશવદ્યાિાખા અને સામાજજક શવજ્ઞાન સંિોિનને સાંકળીને આંતરશવદ્યાિાખાકીય સંિોિન.
મહામારી અને દે િવ્યાપી રોગચાળાએ દિાવવેલ પક્રરક્સ્થશતમાં આ મહત્વન ં છે કે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓએ ચેપી રોગો,
રોગચાળો, શવષાણશવજ્ઞાન, ઉપચારાત્મક, સાિનશવશનયોગ, રસીકરણ (Vaccinology) અને અન્ય સંબશં િત ક્ષેત્રોના
સંિોિનમાં નેત ૃત્વ લે. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ (HELs) શવશિષ્ટ સાથ સહકારની પ્રયક્ક્ત અને સ્પિાવઓ દ્વારા શવદ્યાથી
સમદાયોમાં નવીનતાને પ્રોત્સાહન આપિે. તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ (HELs), સંિોિન પ્રયોગિાળા અને બીજી

સંિોિન સંસ્થાઓમાં ઉજાવવાન સંિોિનો અને નવીનીકરણની સંસ્કૃશતના શવકાસમાં સહાય દ્વારા તેમને NRF માટે સક્ષમ
બનાવવામાં મદદરૂપ બનિે.

૧૨. શ્રેષ્ટ્ઠિમ અધ્યયન િાિાિરણ અને શિદ્યાર્થીઓ માટે િહાયિા
૧૨.૧. અસરકારક અધ્યયન માટે સવવગ્રાહી અભભગમ જરૂરી છે જે યોગ્ય અભ્યાસક્રમ, અધ્યાપન િાસ્ત્ર, સતત
રચનાત્મક મ ૂલ્યાંકન અને યોગ્ય શવદ્યાથી સહાયતાનો સમાવેિ કરે છે . અભ્યાસક્રમ રસપ્રદ અને સસંગત હોવો જોઈએ
અને નવીનતમ જ્ઞાનની જરૂરત મજબ અને શવશિષ્ટ અધ્યયન નીપજોની પ્રાધ્પ્ત માટે શનયશમતપણે અદ્યતન થતો
રહેવો

જોઈએ.

શવદ્યાથીઓને

સફળતાપ ૂવવક

અભ્યાસક્રમની

શવષયવસ્ત

િીખવવા

માટે

ઉચ્ચ

ગણવિાના

અધ્યાપનિાસ્ત્રની આવશ્યકતા છે ; શવદ્યાથીઓને આપવામાં આવતા અધ્યયન અનભવો, અધ્યાપનિાસ્ત્ર ની પ્રણાલી
નક્કી કરે છે , આમ, સીધ ં તે અધ્યયનના નીપજોને અસર કરે છે . મ ૂલ્યાંકન પિશત વૈજ્ઞાશનક, સતત અધ્યયનને સિરે

તેવી રીતે આયોજન અને જ્ઞાનના ઉપયોગની ચકાસણી કરે તેવી હોવી જોઈએ. છે લ્લે પરં ત ખ ૂબજ મહત્વન ં,
શવદ્યાથીઓની સખાકારી માટે ક્ષમતાનો શવકાસ કરવો જેવી કે તંદરસ્તી, સારં સ્વાસ્્ય, મનો-સામાજજક સખાકારી અને

ઊંડા નૈશતક આિારો પણ ઉચ્ચ- ગણવિાવાળા અધ્યયન માટે મહત્વના છે . આમ, અભ્યાસક્રમ, અધ્યાપનિાસ્ત્ર,
સતત માપન અને શવદ્યાથી સહાયતા એ ઉચ્ચ ગણવિાના અધ્યયનના પાયાના સ્તંભ છે . યોગ્ય સંસાિનો અને
માળખાકીય

સશવિાઓ,

જેવીકે

ગણવિાવાળા

પસ્તકાલયો,

વગવખડં ો,

પ્રયોગિાળાઓ,

તકનીકી,

રમતગમત/મનોરં જનના ક્ષેત્રો, શવદ્યાથીઓની ચચાવ માટે ના સ્થાનો અને જમવાના ક્ષેત્રો, સંખ્યાબંિ પહેલની જરૂરત

અધ્યયન વાતાવરણને જોડાણયક્ત અને સહાયક બનાવવા તથા શવદ્યાથીઓ સફળતા પ્રાપ્ત કરી િકે તે માટે સક્ષમ
કરવા જરૂરી બની રહેિે.

૧૨.૨. સૌપ્રથમ, સર્જનાત્મકતાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે , સંસ્થાઓ અને અધ્યાપકોને અભ્યાસક્રમ શવષયકમાં
નવીનીકરણ, અધ્યાપનિાસ્ત્ર અને માપનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણના લાયકાતના વ્યાપક માળખામાં રહીને સ્વાયિતા હિે જે

તમામ સંસ્થાઓ અને કાયવક્રમમાં તથા તમામ મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ (ODL), ઓનલાઇન અને ‘વગવખડં ની અંદર’ના
પારં પક્રરક પ્રણાલીમાં સસંગતતા લાવિે. તે અનસાર, શવદ્યાથીઓ માટે પ્રોત્સાહક અને આકષવક અધ્યયન અનભવ
સશનશિત કરવા માટે અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્ર માં સંસ્થાઓ અને પ્રેક્રરત અધ્યાપકો દ્વારા તૈયાર કરવાં આવિે

અને સતત રચનાત્મક માપનનો ઉપયોગ કાયવક્રમના ઉદ્દે િો આગળ વિારવા માટે કરવામાં આવિે. પસંદગી

આિાક્રરત ક્રે ડીટ પિશત (Choice Based Credit System-CBCS)ને લવચીક અને નવીન બનાવવા તેને ફરીથી
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સિારવામાં આવિે. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ માનાંક આિાક્રરત ગ્રેક્રડિંગ પિશત (Criterion Based Grading System)

તરફ આગળ વિિે જે શવદ્યાથીઓની શસદ્ધિન ં મ ૂલ્યાંકન કાયવક્રમના અધ્યયનના ઉદ્દે િોને આિારે કરિે, જે વ્યવસ્થાને
વધ વાજબી અને અધ્યયન નીપજોને વધ તલનાત્મક બનાવિે. ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓએ સાંપ્રત માક્રહતીપ્રિાન
મ ૂલ્યાંકન પિશત તરફથી સતત અને સવગ્ર
વ ાહી મ ૂલ્યાંકન તરફ કે ષ્ન્દ્રત થવ ં પડિે.

૧૨.૩. બીજ,ં દરે ક સંસ્થા તેના િૈક્ષભણક આયોજનોમાં તેના અભ્યાસક્રમ સિારણાથી માંડીને વગવખડં ના વ્યવહારની

ગણવિા સિીની તમામ બાબતોનો- તેના શવિાળ સંસ્થાકીય શવકાસ આયોજનમાં સમાવેિ કરિે . દરે ક સંસ્થા
શવદ્યાથીઓના સવાાંગીણ શવકાસ માટે કક્રટબધ્િ રહેિે અને શવદ્યાથી સમ ૂહને તેના િૈક્ષભણક અને સામાજજક પાસાઓ,
વગવખડં ની અંદર તેમજ બહારની ક્રક્રયાપ્રશતક્રક્રયાઓ એમ બન્નેનો સમાવેિ થતો હોય, તેમાં મદદ કરિે અને મજબ ૂત
આંતક્રરક શવદ્યાથી સહાયન ં શનમાવણ કરિે. ઉદાહરણ તરીકે , બિી જ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે શવષયો કે ષ્ન્દ્રત ક્લબ
અને અધ્યાપક અને અન્ય શનષ્ણાતોની જરૂર જણાય તો તેમની મદદથી શવદ્યાથીઓ દ્વારા આયોજજત પ્રવ ૃશિઓ,

જેવી

કે કલા અને શવજ્ઞાન, ગભણત, કશવતા, ભાષા, સાક્રહત્ય, ચચાવ, સંગીત, રમતો, વગેરેને સમશપિત પ્રવ ૃશિઓ જો યોગ્ય
અધ્યાપક તજ્જ્ઞ દ્વારા તેમજ પક્રરસરના શવદ્યાથીઓની માંગને આિારે સમય જતા આવી પ્રવ ૃશિઓનો સમાવેિ

અભ્યાસક્રમમાં જ કરી િકાય; અધ્યાપક પાસે શવદ્યાથીના માત્ર શિક્ષક જ નક્રહ પણ એક સલાહકાર અને માગવદિવક
તરીકે સંપકવ કરવાની ક્ષમતા અને તાલીમ પણ હિે.

૧૨.૪. ત્રીજ,ં સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત વગવના શવદ્યાથીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સફળ થવા માટે મદદ અને

પ્રોત્સાહનની આવશ્યકતા છે . આમ, શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયોએ ઉચ્ચ ગણવિાવાળા સહાયક કેન્દ્રોની

સ્થાપના કરવી પડિે અને તેને પ ૂરતા પ્રમાણમાં નાણાંકીય અને િૈક્ષભણક સંસાિનો પરા પાડી આ કાયવ તેઓ
અસરકારક રીતે કરી િકે તે માટે આપવામાં આવિે. ત્યાં તમામ શવદ્યાથીઓને વ્યાવસાશયક, િૈક્ષભણક અને કારક્રકદી
માગવદિવન ઉપલબ્િ કરવામાં આવિે સાથે સાથે િારીક્રરક, માનશસક અને ભાવનાત્મક સખાકારી માટે સલાહકારો હિે.

૧૨.૫. ચોથ ં, મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL) અને ઓનલાઇન શિક્ષણ ગણવિાવાળા ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે નો

કદરતી માગવ પ્રદાન કરે છે . તેની ક્ષમતાનો પ ૂણવતઃ લાભ મેળવવા માટે , મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ (ODL) દ્વારા સંગક્રઠત
અને પરાવા-આિાક્રરત પ્રયત્નો દ્વારા ગણવિાના શનિાવક્રરત માંનાંકોન ં પાલન કરીને નવીનીકરણ કરવામાં આવિે.

મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL) કાયવક્રમો ઉચ્ચ-ગણવિાવાળા વગવખડં ના કાયવક્રમોની સમકક્ષ બનવાન ં લક્ષય
રાખિે. પ્રણાલીનો શવકાસ, શનયમન અને માન્યતા માટે ના શનયમો, િોરણો અને માગવદશિિકા તૈયાર કરવામાં આવિે,
અને તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL)ની ગણવિા માટે ના એક માળખાની
ભલામણ કરવામાં આવિે.

૧૨.૬. અંતે, તમામ શવષયોમાં તમામ કાયવક્રમો, કોસવ, અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનિાસ્ત્રને, જે વગવખડં માં, ઓનલાઇન
અને મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ ઓડીએલ (ODL) માધ્યમ તેમજ શવદ્યાથી સહાયને , વૈશશ્વકકક્ષાના િોરણો સાથે
ગણવિાયક્ત બનાવવાન ં લક્ષય રખાિે.

આંિરરાષ્ટ્રીયકરણ

૧૨.૭. ઉપર જણાવેલ શવશવિ પહેલ (િરૂઆતો) પણ મોટી સંખ્યામાં આંતરરાષ્રીય શવદ્યાથીઓને ભારતમાં અભ્યાસ
કરવા માટે આકશષિત કરવામાં મદદરૂપ થિે અને ભારતના એવા શવદ્યાથીઓને કે જે મલાકાત લેવાની, અભ્યાસ કરવા,

ક્રેક્રડટ સ્થાનાંતક્રરત (Transfer) કરવા અથવા શવદે િની સંસ્થાઓમાં સંિોિન હાથ િરવાની ઇચ્છા રાખે છે તેને વધ
ગશતિીલતા પ્રદાન કરે છે અને તેન ં ઊલટં. એવા શવષયોમાં અભ્યાસક્રમ અને કાયવક્રમ, જેમ કે ભારતીય શવદ્યા,
ભારતીય ભાષાઓ, આયષ (AYUSH) દવાની પિશત, યોગ, કલા, સંગીત, ઇશતહાસ, સંસ્કૃશત અને આધશનક ભારત,
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શવજ્ઞાનમાં આંતરરાષ્રીય સ્તરે સંબશં િત અભ્યાસક્રમ, સામાજજકશવજ્ઞાન અને તેનાથી આગળ, સામાજજક જોડાણ માટે ની
અથવપ ૂણવ તકો, ગણવિાવાળી રહેણાંક સશવિાઓ અને પક્રરસરમાં સહકાર વગેરેના વૈશશ્વક ગણવિાના િોરણોના આ

લક્ષયને પ્રાપ્ત કરવા, આંતરરાષ્રીય શવદ્યાથીઓ મોટી સંખ્યામાં આકશષિત કરવા, અને ‘ઘરે થી જ આંતરરાષ્રીયકરણ’
ન ં લક્ષય પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવિે.

૧૨.૮. એક ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ના વાજબી ક્રકિંમતવાળા વૈશશ્વક અભ્યાસ સ્થળ તરીકે ભારતને પ્રોત્સાહન આપવામાં
આવિે જેથી શવશ્વગરૂ તરીકે ની તેની ભ ૂશમકાને પન:સ્થાશપત કરી િકાય. દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં શવદે િી
શવદ્યાથીઓની મેજબાની (Hosting) માટે આંતરરાષ્રીય શવદ્યાથીઓ માટે ની કચેરી સ્થાપવામાં આવિે જે તેમના

સ્વાગતથી માંડી સંબશં િત તમામ બાબતોન ં સંકલન કરવા માટે શવદે િથી આવતા શવદ્યાથીઓને મદદ આપિે. ઉચ્ચગણવિાવાળી શવદે િી સંસ્થા સાથેના સંિોિન/શિક્ષણ સહયોગ અને શિક્ષકો/શવદ્યાથી શવશનમયમાં મદદરૂપ બનાવામાં
આવિે અને શવદે િી સંસ્થાઓ સાથેના યોગ્ય પરસ્પર ફાયદાકારક MOU કરવામાં આવિે. ઉચ્ચ પ્રદિવન કરનારા

ભારતીય શવશ્વશવદ્યાલયોને અન્ય દે િોમાં પક્રરસર સ્થાપવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે અને તે જ રીતે, પસંદ
કરે લા શવશ્વશવદ્યાલયો, દા.ત. શવશ્વના ટોચના ૧૦૦ શવશ્વશવદ્યાલયોને ભારતમાં સંચાલન કરવાની સશવિા આપવામાં
આવિે. કાયદાકીય માળખ ં આવા પ્રવેિ માટે ની સશવિા હેત મ ૂકવામાં આવિે અને આવા શવશ્વશવદ્યાલયોને ભારતની

અન્ય સ્વાયિ સંસ્થાઓની સરખામણીમાં શનયમનકારી, પ્રિાસન અને સામગ્રીના િોરણોને લગતી બાબતોમાં શવિેષ

રાહત અપાિે. તદપરાંત, ભારતીય સંસ્થાઓ અને વૈશશ્વક સંસ્થાઓ વચ્ચેના સંિોિન સહયોગ અને શવદ્યાથી
શવશનમયને શવિેષ પ્રયત્નો દ્વારા પ્રોત્સાક્રહત કરિે. શવદે િી શવશ્વશવદ્યાલયોમાં હસ્તગત કરે લ ક્રેક્રડટ અહીયાં માન્ય રહેિે
અને જો દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓની આવશ્યકતા અનસાર યોગ્ય હોય તો તેને પદવી એનાયત કરવા માટે
ગણતરીમાં લેવામાં આવિે.

શિદ્યાર્થી પ્રવ ૃશિ અને ભાગીદારી

૧૨.૯. શવદ્યાથીઓ શિક્ષણ પિશતમાં મખ્ય ક્રહસ્સેદારો છે . જીવંત પક્રરસર જીવન ઉચ્ચ-ગણવિાવાળા અધ્યયન-

અધ્યાપન પ્રક્રક્રયાઓ માટે આવશ્યક છે . આ અંત તરફ, શવદ્યાથીઓને પષ્કળ પ્રમાણમાં રમતો, સંસ્કૃશત/ આર્ટસવ ક્લબ,
ઇકો-ક્લબ, પ્રવ ૃશિ ક્લબ, સમાજ સેવા, પ્રોજેક્ર્ટસ વગેરેમાં ભાગ લેવા માટે તકો આપવામાં આવિે. દરે ક

શિક્ષણસંસ્થામાં તાણ અને ભાવનાત્મક અનકૂલન સંભાળવા માટે ત્યાં સલાહ માટે ની વ્યવસ્થા હિે. તદપરાંત, એક
વ્યવક્સ્થત ગોઠવણીની રચના દ્વારા ગ્રામીણ વગવમાંથી આવતા શવદ્યાથીઓને છાત્રાલયની સક્રહત જરૂરી સગવડ પ ૂરી

પાડવામાં આવિે. તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (HEIs) તેમના તમામ શવદ્યાથીઓ માટે ગણવિાયક્ત તબીબી
સશવિાઓની વ્યવસ્થા કરિે.

શિદ્યાર્થીઓ માટે નાણાંકીય િહાય
૧૨.૧૦.

શવશવિ પગલાં દ્વારા શવદ્યાથીઓને આશથિક સહાય ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. SC, ST, OBC અને અન્ય

એસડીજીએસ SEDGs વગવના શવદ્યાથીઓની યોગ્યતાને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે. આ રાષ્રીય શિષ્યવ ૃશિ પ્રાપ્ત

કરતાં શવિદ્યાથીઓને સહાય, પ્રોત્સાહન આપવા અને પ્રગશતની સંભાળ રાખવા શવસ્ત ૃતશત પોટવલ શિષ્યવ ૃત ્ કરવામાં
આવિે. ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ (HEIs)ને તેમના શવદ્યાથીઓને મોટી સંખ્યામાં ફ્રીિીપ (Freeship) અને
શિષ્યવ ૃશિ આપવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવા પડિે.

૧૩. પ્રેરરિ, ઉત્િારહિ અને િક્ષમ અધ્યાપકો
૧૩.૧. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓની સફળતામાં સૌથી મહત્વપ ૂણવ પક્રરબળ ગણવિા અને તેના અધ્યાપકોના જોડાણ પર
આિાક્રરત છે . ઉચ્ચ શિક્ષણના ઉદ્દે િો પ્રાપ્ત કરવા માટે અધ્યાપકોની સમીક્ષા સાથે સ્વીકૃશત, ભરતી અને કારક્રકદીની

52

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૨૦
પ્રગશત વ્યવક્સ્થત કરવા માટે છે લ્લા કેટલાક વષોમાં શવશવિ પહેલ કરવામાં આવી છે અને શવશવિ જૂથોના યોગ્ય

ન્યાયી પ્રશતશનશિત્વના રજૂઆતની ખાતરી કરી અધ્યાપકો રોકવામાં આવે છે . જાહેર સંસ્થાઓમાં કાયમી અધ્યાપકોનાં
વળતર સ્તરમાં પણ નોંિપાત્ર વિારો કરે લ છે . અધ્યાપકોના વ્યાવસાશયક શવકાસની તકો પ ૂરી પાડવા માટે શવશવિ

પહેલ કરવામાં આવી છે . જો કે , શિક્ષણ, સંિોિન અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સેવાના સંદભવમાં િૈક્ષભણક,
વ્યવસાય, અધ્યાપકોની પ્રેરણા માટે ના આ શવશવિ સિારાઓ કરવા છતાં સેવાની ક્સ્થશત ઇધ્ચ્છત સ્તર કરતા ઘણી
નીચી રહે છે . અધ્યાપકની શનમ્પન પ્રેરણા પાછળ રહેલા શવશવિ પક્રરબળોને ધ્યાનમાં લેવાની જરૂક્રરયાત પર ધ્યાન

આપવ ં જોઈએ જેથી કરીને અધ્યાપકો ખિ, ઉત્સાહી, પોરવાયેલ (Engaged) રહે અને તેમના શવદ્યાથીઓના, સંસ્થાના

અને વ્યવસાયને આગળ વિારવા તરફ પ્રેરાય. આના અંતે, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં શ્રેષ્ઠ, પ્રેક્રરત અને સક્ષમ
અધ્યાપક પ્રાપ્ત કરવા માટે નીશત નીચે મજબની પહેલની ભલામણ કરે છે .

૧૩.૨. સૌથી મ ૂળભ ૂત પગલા તરીકે , તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ મ ૂળભ ૂત માળખાકીય સશવિાઓ જેવી કે , શધ્િ
પીવાન ં પાણી, શધ્િ કાયવકારી િૌચાલયો, બ્લેક બોડવ,ઓક્રફસ, અધ્યયન માટે નો પરવઠો, પસ્તકાલયો, પ્રયોગિાળા
અને ખિનમા વગવખડં થી સજ્જ જગ્યાઓ અને પક્રરસર. દરે ક વગવખડં નવીનતમ િૈક્ષભણક તકનીકથી સજ્જ હિે કે
જેથી વધ સારા અધ્યયન અનભવો પ્રાપ્ત કરી િકાય.

૧૩.૩. અધ્યાપનની ફરજો પણ વિારે નહીં હોય અને શવદ્યાથી-શિક્ષકનો ગણોિર ખ ૂબ વધ નહીં હોય, જેથી
અધ્યયનની પ્રવ ૃશિ સખદ રહે છે અને શવદ્યાથીઓ સાથે સંવાદવિારવા, સંિોિન કરવા અને શવશ્વશવદ્યાલયની અન્ય

પ્રવ ૃશિઓ માટે પ ૂરતો સમય રહે. અધ્યાપકની શનમણકં કોઈ એક સંસ્થામાં કરવામાં આવિે અને િીરે િીરે (અન્ય)
સંસ્થાઓમાં સ્થાનાંતરણ કરવામાં આવિે નહીં, જેથી તેઓને ખરે ખર રોકાયેલ , જોડાયેલ અને તેમની સંસ્થા અને
સમદાય સાથે કક્રટબધ્િતા અનભવે.

૧૩.૪. અધ્યાપકને માન્ય માળખાની અંદર રહીને તેમના પોતાના અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપન શવષયક અભભગમોની

રચના કરવાની સ્વતંત્રતા આપવામાં આવિે , જેમાં પાઠયપસ્તક અને વાંચન સામગ્રીની પસંદગીઓ, એસાઇન્મેન્ટ,
અને માપનનો સમાવેિ થાય છે . અધ્યાપકને નવીન અધ્યાપન કરવા, સંિોિન અને સેવામાં જે તેમને ઉત્કૃ ષ્ટ જએ
તે નવીનીકરણનો અમલ કરવા સક્ષમ કરવામાં આવિે જે તેમનાં માટે પ્રોત્સાહન તરીકે કાયવ કરિે અને ખરે ખર
ઉત્કૃષ્ટ, સર્જનાત્મક કાયવ કરવા માટે સિક્ત કરિે.

૧૩.૫. યોગ્ય પરસ્કારો, બઢતીઓ, માન્યતાઓ અને સંસ્થાકીય નેત ૃત્વમાં હેરફેર દ્વારા શ્રેષ્ઠતાને વધ પ્રોત્સાહન

આપવામાં આવિે. તે દરશમયાન, અધ્યાપકનાં મ ૂળભ ૂત િોરણો પર કાયવ ન કરતા અધ્યાપકોની જવાબદારી પણ
નક્કી કરવામાં આવિે.

૧૩.૬. શ્રેષ્ઠતાને વિારવામાં સ્વાયિ સંસ્થાઓના લક્ષયને ધ્યાનમાં રાખીને , ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસે અધ્યાપકની
ભરતી માટે સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાશયત સ્વતંત્ર અને પારદિવક પ્રક્રક્રયાઓ અને માપદં ડ હિે. હાલની ભરતી પ્રક્રક્રયા ચાલ

રહેિે, તેમ છતાં ‘કાયવકાળ’ એટલે કે વધ શ્રેષ્ઠતાની ખાતરી માટે યોગ્ય પ્રોબેિન સમયગાળો મ ૂકવામાં આવિે.
અત્યંત પ્રભાવી સંિોિન અને યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે ઝડપી બઢતીની જોગવાઈ (Fast-Track Promotion)

હિે. પ્રત્યેક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા દ્વારા બહશવિ પક્રરમાણોવાળી પ્રણાલી કામગીરીના યોગ્ય મ ૂલ્યાંકન, ‘કાયવકાળ’ ના હેત
માટે , એટલે કે , પ્રોબેિન પછી પષ્ટ થયેલ રોજગાર, બઢતી, પગાર વિારો, માન્યતાઓ વગેરે, જેમાં સહકમી અને

શવદ્યાથી સમીક્ષાઓ, અધ્યાપનમા નવીનતાઓ અને અધ્યાપન, સંિોિનની ગણવિા અને અસર, વ્યાવસાશયક શવકાસ
પ્રવ ૃશિઓ અને અન્ય પ્રકારની સંસ્થા અને સમાજ માટે ની સેવાઓ, શવકશસત કરી તેના સંસ્થાકીય શવકાસ આયોજનમાં
સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરવામાં આવિે.
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૧૩.૭. શ્રેષ્ઠ અને ઉત્સાહી સંસ્થાકીય આગેવાનોની હાજરી દ્વારા નવીનતા અને શ્રેષ્ઠતા કેળવાય એ સમયની

આવશ્યકતા છે . સંસ્થા અને તેના અધ્યાપકોની સફળતા માટે ઉત્કૃ ષ્ટ અને અસરકારક સંસ્થાકીય નેત ૃત્વ અત્યંત
મહત્વપ ૂણવ છે . ઉચ્ચ િૈક્ષભણક અને સેવા ઓળખની સાથે શ્રેષ્ઠ અધ્યાપકોન ં શનદિવન નેત ૃત્વ અને વ્યવસ્થાપન કિળતા

વહેલા ઓળખી કાઢવામાં આવે અને નેત ૃત્વની શવશવિ કક્ષા માટે પ્રશિભક્ષત કરવામાં આવે. નેત ૃત્વની જગ્યાઓ ખાલી
રહેિે નહીં, પરં ત નેત ૃત્વમાં ફેરબદલી દરશમયાનના સમયગાળામાં સશનશિત કરવા માટે ન ં િોરણ હિે જેથી સંસ્થાઓન ં
સરળ સંચાલન કરી િકાય તે માટે ના િોરણો હિે. સંસ્થાકીય આગેવાનો શ્રેષ્ઠતાની સંસ્કૃશત બનાવવાન ં લક્ષય રાખિે
જે ઉત્કૃષ્ટ અને નવીન શિક્ષણ, સંિોિન, સંસ્થાકીય સેવા અને અધ્યાપકો અને તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના
નેતાઓનાં સમદાય સિીની પહોંચને પ્રોત્સાક્રહત કરિે.

૧૪. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં િમાનિા અને િમાિેિન
૧૪.૧. ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેિ એવી િક્યતાઓની શવિાળ શ્રેણીને ખોલી િકે છે જે વ્યક્ક્તઓ તેમજ
સમદાયો એમ બંનેને ગેરલાભના ચક્રમાંથી નીકળવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરી િકે છે . આ કારણોસર, બિી વ્યક્ક્તઓને

ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો ઉપલબ્િ કરાવવી એ અભગ્રમ આવશ્યકતા છે . શવિેષ રીતે આ નીશત તમામ

શવદ્યાથીઓને ગણવિાયક્ત શિક્ષણ સિીની પહોંચ પર સાતત્યપ ૂણવ શવકાસના હેતઓ એસડીજીએસ (SDGs) ની
સશનશિતતા પર ભાર મ ૂકે છે .

૧૪.૨. ગશતિીલતા અને શિક્ષણ પ્રણાલીમાંથી એસડીજીએસ SEDGsને બાકાત રાખવા માટે ના ઘણા કારણો િાળા અને

ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રે સામાન્ય છે . તેથી, સમાનતા અને સમાવેિનો સામાન્ય અભભગમ િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં હોવો

આવશ્યક છે . તદપરાંત, ત્યાં સાતત્યપ ૂણવ સિારાની ખાતરી કરવા માટે ના તબક્કાઓમાં સાતત્ય હોવ ં જોઈએ. આમ,
ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાનતા અને સમાવેિી શિક્ષણનાં ધ્યેયોને પહોંચી વળવા માટે લોકો સાથે મળીને િાળા શિક્ષણ
માટે ની નીશતગત પહેલ જરૂરી છે .

૧૪.૩. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કે ટલાક બાકાત રખાયેલા પાસાઓ છે , જે ખાસ અથવા નોંિપાત્ર રીતે વધ હોય, જેમાં િૈક્ષભણક
તકોનાં જ્ઞાનનો અભાવ, ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાની તકનો આશથિક ખચવ, નાણાંકીય અવરોિ, પ્રવેિ પ્રક્રક્રયાઓ,
ભૌગોભલક અને ભાષા અવરોિો, ઘણા ઉચ્ચ શિક્ષણ કાયવક્રમોમાં રોજગારની નબળી સંભાવના અને યોગ્ય શવદ્યાથી
સહાયતા પિશતઓનો અભાવ વગેરેનો ખાસ સમાવેિ થવો જોઈએ.

૧૪.૪. આ હેત માટે , વિારાની ક્રક્રયાઓ કે જે ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે શવશિષ્ટ છે તે સરકારો અને ઉચ્ચ િૈક્ષભણક સંસ્થાઓ
દ્વારા અપનાવવામાં આવિે:

૧૪.૪.૧. સરકારો દ્વારા લેવાના પગલાં
(ક) એસઇડીજીએસ SEDGsના શિક્ષણ માટે યોગ્ય સરકારી ભંડોળ શનિાવક્રરત કરવ ં
(ખ) એસઇડીજીએસ SEDGs માટે ઊંચા કલ નોંિણી ગણોિર (GER) લક્ષયો શનિાવક્રરત કરવા
(ગ) ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રવેિ માટે જાશત(Gender) આિાક્રરત સંતલન વિારવ ં
(ઘ) મહત્વકાંક્ષી જજલ્લાઓ અને શવિેષમાં વધ ઉચ્ચ-ગણવિાવાળા ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરીને
મોટી સંખ્યામાં એસડીજીએસ SEDGs િરાવતા શિક્ષણ ઝોનમાં પહોંચ વિારવી

(ચ) સ્થાશનક/ભારતીય ભાષાઓમાં અથવા દ્ધદ્વભાષીય ઉચ્ચ ગણવિાવાળી ઉચ્ચ િૈક્ષભણક સંસ્થાઓનો શવકાસ
કરવો અને આવશ્યક સહાય કરવી
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(છ) સાવવજશનક અને ખાનગી એમ બંને પ્રકારની ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં એસઇડીજીએસ SEDGsને વધ
આશથિક સહાય અને શિષ્યવ ૃશિ પ્રદાન કરવી

(જ) એસઇડીજીએસ SEDGs ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો અને તેમાં શિષ્યવ ૃશિ.
૧૪.૪.૨. તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા લેવાના પગલા
(ક) ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે નો ખચવ અને ફી ઘટાડવી
(ખ) સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત શવદ્યાથીઓને વધ આશથિક સહાય અને શિષ્યવ ૃશિ
(ગ) ઉચ્ચ શિક્ષણની તકો અને શિષ્યવ ૃશિ અંગેનાં સંપકવ કાયવક્રમો કરવા
(ઘ) પ્રવેિ પ્રક્રક્રયાઓને વધ સમાવેિી બનાવવી
(ચ) અભ્યાસક્રમ વધ સમાવેિી બનાવવો
(છ) ઉચ્ચ શિક્ષણ કાયવક્રમોની રોજગારીની સંભાવનામાં વિારો કરવો
(જ) ભારતીય ભાષાઓ અને દ્ધદ્વભાષી રીતે િીખવવામાં આવતા પદવી અભ્યાસક્રમોનો શવકાસ કરવો
(ઝ) બિી ઇમારતો અને સશવિાઓ વ્હીલચેર-દ્વારા પહોંચી િકાય તેવી અને અક્ષમ લોકો માટે અનકૂળ હોય
તેની ખાતરી કરવી

(ટ) વંભચત િૈક્ષભણક પ ૃષ્ઠભ ૂશમમાંથી આવતા શવદ્યાથીઓ માટે જોડાણ અભ્યાસક્રમો (Bridge Courses) શવકશસત
કરવા

(ઠ) એવા તમામ શવદ્યાથીઓ માટે યોગ્ય પરામિવ અને માગવદિવન કાયવક્રમો દ્વારા સામાજજક-ભાવનાત્મક અને
િૈક્ષભણક સહાય અને માગવદિવન પ્રદાન કરવ ં

(ડ) ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના અભ્યાસક્રમ સક્રહતનાં તમામ પાસાંઓમાં જાશત (Gender) - ઓળખ મદ્દા અને
તે શવષય પર અધ્યાપક, સલાહકાર અને શવદ્યાથીઓની સંવેદનિીલતાનો સશનશિત રીતે સમાવેિ કરવો
(ઢ) ભેદભાવ વગરના અને હેરાનગશત શવરોિી શનયમોનો સખત અમલ કરવો
(ણ) સંસ્થાકીય શવકાસ આયોજન શવકશસત કરી SEDGs તરફની ભાગીદારીનાં વિારા પર કાયવવાહી માટે

શવશિષ્ટ યોજનાઓનો શવકાસ કરવો જેમાં ઉપરોક્ત તમામ બાબતોનો સમાવેિ થતો હોય પરં ત ં તે
બાબતો પરત ં જ મયાવક્રદત ન હોય.

૧૫. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ

૧૫.૧. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ એ િાળાના શિક્ષકો માટે એક વાતાવરણન ં શનમાવણ કરિે કે જે ભાશવ પેઢીને ઘડવાન ં કામકરિે.
શિક્ષક તૈયાર કરવો એ એવી પ્રવ ૃશિ છે જેમાં બહશવદ્યાિાખાકીય દ્રષ્ષ્ટકોણ અને જ્ઞાન, પ્રકૃ શત અને મ ૂલ્યોની રચના તથા

શ્રેષ્ઠ માગવદિવકની શનશ્રામાં મહાવરાના શવકાસની જરૂર છે . શિક્ષકો ભારતીય મ ૂલ્યો, ભાષાઓ, જ્ઞાન, શસિાંતો અને
પરં પરાઓથી વાકે ફ હોવા જોઈએ અને સાથે સાથે શિક્ષણની નવીનતમ બાબતો અને અધ્યાપન જાણકાર હોવા જોઈએ.

૧૫.૨. સપ્રીમ કોટવ દ્વારા રચાયેલા જષ્સ્ટસ જે.એસ. વમાવ કશમિન (૨૦૧૨) અનસાર, ૧૦, ૦૦૦ થી વધ સંખ્યામાં જ્યાં
અન્ય કોઈ અભ્યાસક્રમ ન ચાલતો હોય તેવી (Stand Alone) પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ ક્ષેત્રે ગંભીર પ્રયાસ
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પણ કરતી નથી અને તેઓ પૈસા લઇ પદવી વેચે છે . પ્રણાલીમાં થતી ગેરરીશતઓને કાબ ૂમાં રાખવા શનયમનકારી

પ્રયાસો હજ સિી થયાં નથી અને ગણવિા માટે ના મ ૂળભ ૂત િોરણો લાગ થયા નથી અને હકીકતમાં આ ક્ષેત્રમાં
શ્રેષ્ઠતા અને નવીનતાના શવકાસને અટકાવવાનો પ્રભાવ નકારાત્મક પડયો છે . આ ક્ષેત્રમાં શનયમનકારી વ્યવસ્થા દ્વારા

માપદં ડો વિારવા અને શિક્ષણમાં શિક્ષકને નૈશતકતા, શવશ્વસનીયતા, અસરકારકતા અને ઉચ્ચ ગણવિાને પનઃસ્થાશપત
કરવા વગેરે જેવા આમ ૂલ પક્રરવતવનની તાત્કાભલક જરૂક્રરયાત છે .

૧૫.3. અધ્યાપન વ્યવસાયની પ્રશતષ્ઠાને પનઃસ્થાશપત કરવા માટે જરૂરી નૈશતકતા અને શવશ્વસનીયતાના સ્તરોમાં
સિારો કરાિે અને ત્યાં પહોંચવા માટે શનષ્ષ્ક્રય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ (TEIs) કે જે ગણવિાનાં મ ૂળભ ૂત િૈક્ષભણક
માપદં ડ ન િરાવતા ઉપાય માટે એક વષવ આપ્યા પછી શનયમનકારી તંત્રને કડક હાથે કામ લેવાનો અશિકાર હિે.
૨૦૩૦ સિીમાં િૈક્ષભણક રીતે સક્ષમ, બહશવદ્યાિાખાકીય અને સંકભલત શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયવક્રમો જ ચાલ હિે.

૧૫.૪. જેમ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ માટે બહશવદ્યાિાખાકીય શનવેિો અને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત શવષયવસ્તની જરૂર છે , તેમ

અધ્યાપન ઉપરાંત, બિા શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયક્ર
વ મો બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓમાં સંયક્ત રીતે હાથ િરાવવા જોઈએ.
બિા બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓ અને મહાશવદ્યાલયોની સ્થાપનાન ં લક્ષય રાખિે.

બીજી બાજ બિા જ શવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયો શિક્ષણના શવશવિ આયામોના સંદભવમાં સચોટ
સંિોિન હાથ િરી િકે તેવા શિક્ષણ શવભાગની સ્થાપના ઉપરાંત બી.એડ્ .કાયવક્રમો, મનોશવજ્ઞાન, તત્વજ્ઞાન, સમાજ
િાસ્ત્ર, ન્યરોસાયન્સ, ભારતીય ભાષાઓ, કલા, સંગીત, ઇશતહાસ, સાક્રહત્ય, િારીક્રરક શિક્ષણ, શવજ્ઞાન અને ગભણત જેવા

અન્ય શવભાગોના સહયોગથી ચાલે એ આવશ્યક છે . દરે ક શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાઓ (TEIs) વષવ ૨૦૩૦ સિીમાં
બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓમાં રૂપાંતક્રરત કરાિે, કારણ કે તેઓએ ૪-વષીય સંકભલત શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયવક્રમો આપવા
પડિે.

૧૫.૫. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા આપવામાં આવતી ૪ વષીય સંકભલત બી.એડ.ની પદવી ૨૦૩૦ સિીમાં િાળાના
શિક્ષકો માટે ન્ય ૂનતમ લાયકાત બની જિે. ૪ વષીય સંકભલત બી.એડ.માં મખ્ય બે પ ૂણવ પદવીઓ હિે જેમાં શિક્ષણ

સ્નાતક(બી.એડ.)ની પદવીની સાથે ભાષા, ઇશતહાસ, સંગીત, ગભણત, કમ્પપ્યટરશવજ્ઞાન, રસાયણિાસ્ત્ર, અથવિાસ્ત્ર, કલા,
િારીક્રરક વગેરે જેવા શવશિષ્ટ શવષયની સ્નાતકની પદવી પણ હિે . અસરકારક અધ્યાપનિાસ્ત્રના શિક્ષણ ઉપરાંત
શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં સમાજ િાસ્ત્ર, ઇશતહાસ, શવજ્ઞાન,મનોશવજ્ઞાન, બાળપણની કાળજી અને શિક્ષણ, પાયાની સાક્ષરતા

અને સંખ્યાજ્ઞાન, ભારત અને તેના મ ૂલ્યો/ િમો/કલા/પરં પરાઓ અને બીજા ઘણાં બિાના આિારો પણ સામેલ હિે .

ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા ૪ વષવના સંકભલત બી.એડ્ .ની સાથે સાથે સ્નાતકની પદવી િરાવતા શવદ્યાથીઓ માટે ૨વષવન ં બી.એડ્ . શવશિષ્ટ શવષયની પદવી માટે પણ ચલાવી િકાય. શવશિષ્ટ શવષયમાં ૪ વષવની સ્નાતક પદવી

મેળવેલ ઉમેદવારો માટે ૧-વષન
વ ાં બી.એડ.ની જોગવાઈ આપી િકાય. હોશિયાર શવદ્યાથીઓને ૪ વષવ, ૨-વષવ અને ૧વષવનાં બી.એડ્ .કાયવક્રમો તરફ આકશષિત કરવાના હેતથી ઉમેદવારો માટે શિષ્યવ ૃશિ આવિે.

૧૫.૬. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કાયક્ર
વ મોમાં શિક્ષણ સંબશં િત શવષયો તેમજ શવશિષ્ટ શવષયોના
શનષ્ણાતોની શ્રેણીની ઉપલબ્િતાની ખાતરી કરિે. દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા સંભશવત શિક્ષકો સાથે મળીને નજીકથી

કામ કરવા માટે સરકારી અને ખાનગી િાળાઓન ં નેટવકવ ઉભ ં કરિે જ્યાં શવદ્યાથી અધ્યાપનની સાથે સમદાય સેવા,
પ્રૌઢ અને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ વગેરે જેવી પ્રવ ૃશિઓમાં ભાગ લેિે.

૧૫.૭. શિક્ષક પ્રશિક્ષણમાં સમાન િોરણો જાળવવા માટે , રાષ્રીય પરીક્ષણ એજન્સી દ્વારા પ ૂવવ-સેવા શિક્ષક કાયવક્રમોમાં
યોગ્ય શવષય સાથે યોગ્યતાનાં પરીક્ષણો દ્વારા પ્રવેિ આપવામાં આવિે અને દે િની ભાષાકીય અને સાંસ્કૃશતક
શવશવિતાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રમાભણત કરવામાં આવિે.
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૧૫.૮. શિક્ષણ શવભાગોમાંની અધ્યાપક પ્રોફાઇલ વૈશવધ્યસભર રહે તેવ ં લક્ષય રખાિે અને અધ્યાપન/શિક્ષણ
ક્ષેત્ર/સંિોિનના અનભવને ખ ૂબ મ ૂલ્યવાન ગણવામાં આવિે. સામાજજક શવજ્ઞાનના ક્ષેત્રોમાં તાલીમ પામેલ અધ્યાપકો

જે િાળા શિક્ષણ સાથે સીિા સંબશં િત છે , જેમાં મનોશવજ્ઞાન, બાળશવકાસ,ભાષાિાસ્ત્ર, સમાજિાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન,
અથવિાસ્ત્ર અને રાજકીયશવજ્ઞાન તેમજ શવજ્ઞાનશિક્ષણ, ગભણતશિક્ષણ, સામાજજકશવજ્ઞાન શિક્ષણ અને ભાષા શિક્ષણ
વગેરેને આકશષિત કરી બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણને મજબ ૂત બનાવવા શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં જાળવી રાખવામાં આવિે
જેથી સંકલ્પનાત્મક શવકાસને મજબ ૂતી મળે .

૧૫.૯. બિા નવા Ph.D.પ્રવેિકોએ, શવદ્યાિાખાને ધ્યાનમાં લીિા શવના, તેમના Ph.D.તાલીમ સમયગાળા દરશમયાન
અધ્યાપન/શિક્ષણ/અધ્યાપનિાસ્ત્ર/તેમના પસંદ કરે લા Ph.D.શવષય સંબશં િત લેખનમાં ક્રેક્રડટ આિાક્રરત અભ્યાસક્રમો
લેવાના રહેિે.

સંિોિનના શવદ્યાથીઓ પસંદ કરે લ શવદ્યાિાખાના શિક્ષકો અથવા

જાહેર પ્રશતશનશિઓ/સંદેિો

આપનારાઓ બને તે માટે અધ્યાપનિાસ્ત્રનો મહાવરો, અભ્યાસક્રમ સંરચના, શવશ્વસનીય મ ૂલ્યાંકન પ્રણાલી,
સંદેિાવ્યવહાર જેવી ઘણી બાબતે અનભવ આપવામાં આવિે. Ph.D.ના શવદ્યાથીઓને અધ્યાપન સહાયક અને અન્ય

માધ્યમો દ્વારા વાસ્તશવક શિક્ષણ અનભવ પ્રાપ્ત કરવાના અમક કલાકો પણ નક્કી કરવામાં આવિે. દે િભરના
શવશ્વશવદ્યાલયોમાં Ph.D.કાયવક્રમો આ હેત માટે ફરીથી અભભમખ કરવામાં આવિે.

૧૫.૧0. મહાશવદ્યાલય અને શવશ્વશવદ્યાલયના શિક્ષકોના સતત વ્યાવસાશયક શવકાસ માટે હાલની સંસ્થાકીય વ્યવસ્થાઓ
અને પહેલથી િરૂ કાયવક્રમો ચાલ રખાિે; ગણવિાયક્ત શિક્ષણ માટે જરૂરી સમ ૃિ અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રક્રયાઓની

આવશ્યકતાઓને પ ૂરી કરવા માટે તેમને સદ્રઢ અને શવસ્ત ૃત કરવામાં આવિે. SWAYAM/DIKSHA જેવા તકનીકી

મંચ (Platform) ના ઉપયોગ દ્વારા શિક્ષકોની ઓનલાઈન તાલીમને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે, જેથી ટૂંકા ગાળામાં
મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકોને પ્રમાણભ ૂત તાલીમ કાયક્ર
વ મો આપી િકાય.
૧૫.૧૧. માગવદિવન માટે એક રાષ્રીય અભભયાનની સ્થાપના કરવામાં આવિે, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વક્રરષ્ઠ/શનવ ૃિ

અધ્યાપકો હિે, જેમનામાં ભારતીય ભાષાઓમાં િીખવવાની ક્ષમતા હોય અને જેઓ શવશ્વશવદ્યાલય/ મહાશવદ્યાલયનાં
શિક્ષકોને ટૂંકા અને લાંબા ગાળાના માગવદિવન/વ્યાવસાશયક સહાય પ્રદાન કરવા માટે તૈયાર હોય.

ુ :ગઠન
૧૬. વ્યાિિાશયક શિક્ષણન ંુ પન

૧૬.૧. ૧૨ મી પંચવષીય યોજના (૨૦૧૨-૨૦૧૭)ના અંદાજ મજબ ભારતના ખ ૂબ જ ઓછા ટકા કમચ
વ ારીઓએ ૧૯-૨૪
વષવની વય જૂથમાં (૪% કરતા ઓછા) ઔપચાક્રરક વ્યાવસાશયક શિક્ષણ મેળવ્ય ં હત ં જ્યારે USA જેવા દે િોમાં આ

સંખ્યા ૪૪% છે , જમવનીમાં ૭૪%, અને દભક્ષણ કોક્રરયામાં તે સૌથી ઉંચ ં ૯૬% છે . ભારતમાં આ સંખ્યાઓ વ્યાવસાશયક
શિક્ષણના પ્રસારને વિારવાની જરૂક્રરયાતની તાકીદને પ ૂરી સ્પષ્ટતાથી રે ખાંક્રકત કરે છે .

૧૬.૨. વ્યાવસાશયક શિક્ષણ મેળવતા શવદ્યાથીઓની ઓછી સંખ્યા માટે ન ં એક મખ્ય કારણ છે એ છે કે ભ ૂતકાળમાં
વ્યાવસાશયક શિક્ષણ મખ્યત્વે િોરણ ૧૧-૧૨ સિી અને અપવ્યયના ક્રકસ્સામાં િોરણ ૮ અને તેથી ઉપર કેષ્ન્દ્રત હત ં. આ
ઉપરાંત, શવદ્યાથીઓ વ્યાવસાશયક શવષયો સાથે ૧૧-૧૨ િોરણમાંથી પાસ થયા પછી તેમની પાસે ઉચ્ચ શિક્ષણ સાથે

પસંદ કરે લા વ્યવસાયો ચાલ રાખવાના શનિાવક્રરત માગો નથી. સામાન્ય રીતે જે શવદ્યાથીઓ પાસે વ્યાવસાશયક
શિક્ષણની લાયકાત છે તેને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં પ્રવેિ આપવા માટે પ્રારં ભભક માપદં ડ રચાયેલ નથી જે જેના કારણે તેઓ

તેમના જેવા અન્ય લોકોની સાપેક્ષે ‘મખ્ય પ્રવાહ’ અથવા ‘િૈક્ષભણક’ શિક્ષણથી વંભચત રહી જાય છે . આ બાબત
વ્યાવસાશયક શિક્ષણ પ્રવાહના શવદ્યાથીઓ માટે સીિા આગળ વિવાના રસ્તાઓને સંપ ૂણવ રીતે બંિ કરી દે છે જે ઉધ્વવ

ગશતિીલતાનાં મદ્દે સંપ ૂણવ અભાવ તરફ દોરી જાય છે . રાષ્રીય કૌિલ્ય લાયકાત માળખ ં (NSQF) એ કરે લ, ૨૦૧૩ની
ઘોષણા દ્વારા તે તરફ ધ્યાન આપવામાં આવ્ય ં છે .
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૧૬.૩. વ્યાવસાશયક શિક્ષણ મખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણથી નબળી ગણવિાવાકાં માનવામાં આવે છે અને મખ્ય પ્રવાહમાં
અસમથવતાનો સામનો કરનાર શવદ્યાથીઓ માટે હોય તેવ ં માનવામાં આવે છે . આ એક ખ્યાલ છે જે શવદ્યાથીઓની
પસંદગીને અસર કરે છે . તે એક ગંભીર ભચિંતાનો શવષય છે કે જેને ભશવષ્યમાં શવદ્યાથીઓને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ કે વી
રીતે આપવામાં આવિે તેની સંપ ૂણવ પક્રરકલ્પનાની જરૂર છે .

૧૬.૪. આ નીશતનો હેત વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલ સામાજજક દરજ્જાની શ્રેણીને દૂ ર કરવાનો છે અને બિી
જ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણ કાયવક્રમોને તબક્કાવાર મખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણમાં સંકભલત કરવાનો છે .

ઉચ્ચ પ્રાથશમક અને માધ્યશમક િાળાઓમાં પ્રારં ભભક વયે વ્યાવસાશયક અનભવની િરૂઆત સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણમાં

ગણવિાયક્ત વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સરળતાથી સંકભલત કરવામાં આવિે. તે સશનશિત કરાિે કે દરે ક બાળક ઓછામાં
ઓછો એક વ્યવસાય િીખે છે અને વધમાં વધ વ્યવસાયોના સંપકવમાં આવે જે શ્રમના ગૌરવને વિારી અને ભારતીય
કલા અને કારીગરીનાં શવશવિ વ્યવસાયોના મહત્વ પર ભાર આપિે.

૧૬.૫. વષવ ૨૦૨૪ સિીમાં, િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા વ્યાવસાશયક શિક્ષણ મેળવનારાઓ ઓછામાં ઓછા

૪0% હિે. જેના શવકાસ માટે લક્ષયો અને સમયરે ખાઓ સાથેની સ્પષ્ટ કાયવ યોજના હિે જેને સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ
લક્ષયાંક ૪.૪ સાથે જોડાણ છે અને ભારતની જનસંખ્યારૂપી સંસાિનોના પ ૂણવ લાભને પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરિે.

વ્યાવસાશયક શિક્ષણમાં શવદ્યાથીઓની સંખ્યા કલ નોંિણી ગણોિર (GER) લક્ષયો પર પહોંચતી વખતે ધ્યાનમાં લેવામાં
આવિે. વ્યાવસાશયક ક્ષમતાનો શવકાસ ‘િૈક્ષભણક’ અથવા અન્ય ક્ષમતાઓના શવકાસની સાથોસાથ કરિે. હવે પછીના

દાયકામાં તમામ માધ્યશમક િાળાઓમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણ તબક્કાવાર રીતે િૈક્ષભણક તકોનાં સ્વરૂપમાં સંકભલત થિે.
આ તરફ, માધ્યશમક િાળાઓ ITI, પોભલટે કશનક, સ્થાશનક ઉદ્યોગ વગેરે સાથે પણ સહયોગ કરિે , િાળાઓમાં Hub and

Spoke Model આિાક્રરત કૌિલ્ય પ્રયોગિાળાઓની સ્થાપના કરી શવકસાવવામાં આવિે જે સશવિાનો ઉપયોગ અન્ય
િાળાઓને કરવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ ક્યાં તો પોતાની રીતે અથવા ઉદ્યોગ અને
NGO સાથેની ભાગીદારીમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણ આપિે. વષવ ૨૦૧૩માં રજૂ થયેલી વ્યાવસાશયક શિક્ષણમાં સ્નાતકની

પદવી અક્સ્તત્વમાં રહેિે, પરં ત ૪ વષવના બહશવદ્યાિાખાકીય સ્નાતક અભ્યાસક્રમોની સાથે બીજા અભ્યાસક્રમોમાં
નોંિાયેલા શવદ્યાથીઓ માટે પણ વ્યાવસાશયક અભ્યાસક્રમો પણ ઉપલબ્િ રહેિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને વ્યવહાર

કૌિલ્યો (Soft Skill) સક્રહત શવશવિ કૌિલ્ય માટે ના ટૂંકા ગાળાના પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો પણ ચલાવવાની મંજૂરી

આપવામાં આવિે. શવદ્યાથીઓ માટે ‘લોક શવદ્યા’, એટલે કે ભારતમાં શવકશસત મહત્વપ ૂણવ વ્યાવસાશયક જ્ઞાન જેવા
વ્યાવસાશયક શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો એકીકરણ દ્વારા સલભ બનાવવામાં આવિે. વ્યાવસાશયક તક આપે તેવી સંભાવના
સાથે મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ માધ્યમ દ્વારા ચલાવી િકાય તેવા અભ્યાસક્રમો પણ િોિવામાં આવિે

૧૬.૬. આગામી દાયકામાં તબક્કાવાર રીતે વ્યાવસાશયક શિક્ષણ એ બિી િાળાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં
સંકભલત કરવામાં આવિે. કૌિલ્યોની નબળાઈન ં શવશ્લેષણ અને સ્થાશનક રોજગારની તકોનાં આક્લનને આિારે

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ માટે ના ક્ષેત્રોની પસંદગી કરવામાં આવિે . વ્યાવસાશયક શિક્ષણના એકીકરણ માટે એમએચઆરડી
MHRD એક રાષ્રીય સશમશત NCIVEની રચના કરિે જેમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણના શનષ્ણાતો અનેસમગ્ર મંત્રાલયોના
પ્રશતશનશિઓનો સમાવેિ કરાિે જે ઉદ્યોગો સાથે મળીને આ પ્રયાસની દે ખરે ખ રાખિે .

૧૬.૭. સંસ્થાઓએ વ્યક્ક્તગત રીતે પ્રારં ભભક તબક્કે નવીન મોડેલો અને રચનાઓ િોિી કઈંક નવીન કરવ ં આવશ્યક
છે કે જેમાં NCIVE દ્વારા ગોઠવાયેલ વ્યવસ્થા દ્વારા કાયવ કરી અને પછી અન્ય સંસ્થાઓ સાથે વહેંચણી કરિે, જેથી
વ્યાવસાશયક શિક્ષણની પહોંચ વિારવામાં સહયોગ મળે . વ્યાવસાશયક શિક્ષણના શવશવિ પ્રશતમાનો અને ઉચ્ચ શિક્ષણ
સંસ્થાઓ દ્વારા પણ એપ્રેષ્ન્ટસિીપનો પ્રયોગ કરવામાં આવિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ઉદ્યોગો સાથે ભાગીદારી કરીને
ઇન્કયબેિન કે ન્દ્રો સ્થપાિે.
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૧૬.૮. દરે ક વ્યાવસાશયક શવદ્યાિાખા અને વ્યવસાયો માટે રાષ્રીય કૌિલ્ય લાયકાત માળખ ં (NSQF) વધ શવગતવાર

રહેિે. વધમાં, ભારતીય િોરણો આંતરરાષ્રીય પ્રમાણભ ૂત વ્યવસાય વગીકરણ િોરણો કે જે આંતરરાષ્રીય શ્રમ
સંસ્થાન દ્વારા સંચાભલત છે તેની સાથે જોડાણમાં હિે . આ માળખા પ ૂવવ અધ્યયનની ઓળખ માટે નો આિાર પ્રદાન

કરિે. તેના દ્વારા, અપવ્યયવાળા શવદ્યાથીઓના વ્યવહાક્રરક અનભવને સંબશં િત સ્તર સાથે ગોઠવીને ઔપચાક્રરક
પ્રણાલી સાથે તેમને ફરીથી ગોઠવવામાં આવિે. આ ક્રેક્રડટ આિાક્રરત માળખ ં પણ ‘સામાન્ય’ થી વ્યાવસાશયક શિક્ષણ
તરફ ગશતિીલતા વિારિે.

ુ િિાયતુ િ િૈક્ષણણક િંિોિનને ઉત્પ્રેરણા
૧૭. નિા રાષ્ટ્રીય િંિોિન દ્વારા દરે ક ક્ષેત્રમાં ગણ
૧૭.૧. એક બ ૃહદ અને જીવંત અથવવ્યવસ્થાને શવકશસત કરવા અને ટકાવી રાખવા માટે જ્ઞાન સર્જન અને સંિોિન

મહત્વપ ૂણવ ભ ૂશમકા ભજવે છે . જેનાથી, સામાજજક ઉત્થાન અને રાષ્રને સતત ઉચ્ચ શસદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા વધને વધ

પ્રેરણા મળતી રહે છે . ખરે ખર, સંસ્કૃશત વધ સમ ૃિ બનાવે છે .( જેમ કે , ભારત, મેસોપોટે મીયા, ઈજીપ્ત અને ગ્રીસ) થી
લઈને આધશનક યગની સભ્યતાઓ (જેમ કે , સંયક્ત રાષ્ર અમેક્રરકા, જમવની, ઈઝરાયેલ, દભક્ષણ કોક્રરયા અને જાપાન)
એ જ્ઞાનથી સક્ષમ, સમ ૃિ બૌદ્ધિકતા અને ભૌશતક સંપદાને મખ્યત્વે નવા જ્ઞાન માટે પ્રચભલત અને આિારભ ૂત યોગદાન

દ્વારા પ્રાપ્ત કયાં છે જેમ કે શવજ્ઞાનની સાથે સાથે કલા, ભાષા અને સંસ્કૃશતના ક્ષેત્રમાં માત્ર પોતાની સંસ્કૃ શત માટે જ નક્રહ
પરં ત, વૈશશ્વક સભ્યતાઓ અને સંસ્કૃશતને પક્રરષ્કૃ ત કરી ઉન્નત બનાવી છે .
૧૭.ર.

સંિોિનન ં સક્ષમ પક્રરતંત્ર (Ecosystem) આજે શવશ્વમાં ખ ૂબ ઝડપથી આવતા પક્રરવતવનોની સાથે કદાચ પહેલા

કરતાં મહત્વપ ૂણવ થઈ ગય ં છે . જેમ કે , જળવાય પક્રરવતવન, જનસંખ્યા ગશતિીલતા અને તેમાં પ્રબંિન, જૈવ

પ્રૌદ્યોભગક, એક શવસ્તરત ં શવજાણ ં (ડીજીટલ) બજાર, મિીન દ્વારા િીખવાનો ઉદય અને કૃશત્રમ બધ્ધ્િમિા વગેરેમાં
પક્રરવતવન છે . જો ભારતને આ શવષમ ક્ષેત્રોમાં શવશ્વગરૂ બની નેત ૃત્વ કરવ ં હોય તો વાસ્તવમાં શવિાળ પ્રશતભા થકી
સષપ્ત િક્ક્તઓના સેત દ્વારા ફરીથી એક સમ ૃિ જ્ઞાન સાથે જ્ઞાન સમાજમાં આગેવાન બનવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત કરવાની
છે . આ માટે આવનારા વષો અને દાયકાઓમાં રાષ્રને પોતાની સંિોિનાત્મક ક્ષમતાઓ અને નીપજો તેમજ શવશવિ

શવદ્યાિાખાઓમાં શવસ્તરણ આવશ્યક છે . આજે કોઇપણ રાષ્રના આશથિક, બૌદ્ધિક, સામાજજક, પયાવવરણીય અને
તકનીકી સ્વાસ્્ય અને શવકાસ માટે સંિોિન પહેલા કરતા અશિક મહત્વન ં અને આવશ્યક છે .

૧૭.3. સંિોિન ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણવ હોવા છતાં, ભારતમાં પ્રવતવમાન સમયમાં સંિોિન અને નવીનતાના સંદભવમાં
થતા રોકાણ માત્ર ૦.૬૯% GDP છે . જયારે અન્ય રાષ્રો જેવાકે USAમાં ૨.૮%, ઈઝરાયેલમાં ૪.૩%, દભક્ષણ
કોક્રરયામાં ૪.૮% GDP છે .

૧૭.૪. આજે ભારતમાં સામાજજક સમસ્યાઓન ં સમાિાન કરવાની આવશ્યકતા છે જેમ કે , આપણા પ્રત્યેક નાગક્રરકો

માટે સ્વચ્છ પીવા યોગ્ય પાણી, ગણવિાસભર શિક્ષણ, સ્વાસ્્ય સેવા, વધ સારં પક્રરવહન, ગણવિાયક્ત વાય,
વીજળી અને પાયાની સશવિાઓ આવશ્યક છે આ માટે વ્યાપક દ્રષ્ષ્ટકોણ સાથે સમસ્યા ઉકેલનો અભભગમ ક્રક્રયાક્ન્વત
થવો આવશ્યક છે . જે માત્ર અદ્યતન શવજ્ઞાન અને ટૅકનોલોજી પર આિાક્રરતન હોય પરં ત, માનવીય અને રાષ્રના
શવભભન્ન શવષય સામાજજક શવજ્ઞાન,

સામાજજક સાંસ્કૃશતક અને

પયાવવરણીય પક્રરમાણોના મ ૂળ તત્વની અને

ઊંડાણપ ૂવવકની સમજ ઉપર આિાક્રરત હોય. આ સમસ્યાઓનો સામનો કરવા અને તેના સમસ્યા ઉકેલ માટે શવશવિ

ક્ષેત્રોમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત આંતક્રરક શવદ્યાિાખાકીય સંિોિન ભારતમાં થવા જોઈએ. બહારના દે િોમાંથી તેની
આયાત ના થવી જોઈએ; સ્વયં પોતાના સંિોિન કરવાની ક્ષમતા કોઈ પણ દે િને અત્યંત સરળતાથી અન્ય દે િો
સાથે આયાત કરવા અને તેમાં અનકળ િોિને અપનાવવા યોગ્ય બનાવે છે .
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૧૭.૫. આ શસવાય સામાજજક સમસ્યાઓના સમાિાનની દષ્ષ્ટએ મ ૂલ્યવાન હોવાની સાથે સાથે દે િની આગવી ઓળખ,
ઉત્થાન, આધ્યાજત્મક, બૌદ્ધિક સંતષ્ષ્ટ અને સર્જનાત્મકતા સાથે તેના ઇશતહાસ, ભાષા, કલા અને સંસ્કૃશતના માધ્યમથી
પ્રાપ્ત કરી િકાય છે . તેથી જ, શવજ્ઞાન અને સામાજજક શવજ્ઞાનમાં નવીનતાની સાથે સાથે કલા અને માનવ
શવદ્યાિાખાના ક્ષેત્રમાં સંિોિન દે િની પ્રગશત અને પ્રબધ્િતાનો હેત ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણવ છે .

૧૭.૬. ભારતમાં શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં સંિોિન અને નવીનતા ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણવ છે . ખાસ કરીને જે ઉચ્ચ શિક્ષણ સાથે

જોડાયેલ છે . ઐશતહાશસક દ્રષ્ષ્ટએ સવવશ્રેષ્ઠ શવશ્વશવદ્યાલયોમાં અધ્યયન અને અધ્યાપન પ્રક્રક્રયાથી પ્રાપ્ત થતા પરાવા

થકી જાણવામાં આવ્ય ં છે કે , ઉચ્ચ શિક્ષણના સ્તરે સવોિમ બાબત િીખવા અને િીખવવાની પ્રક્રક્રયા એ વાતાવરણમાં
હોય છે જ્યાં સંિોિન અને જ્ઞાન સર્જનની એક સક્ષમ સંસ્કૃશત મ ૂળમાં હોય છે ; તેની સાથે જ શવશ્વના શ્રેષ્ઠ સંિોિન
બહશવદ્યાિાખાકીય શવશ્વશવદ્યાલયની પક્રરક્સ્થશતઓમાં થયા છે .
૧૭.૭.

ભારતમાં શવજ્ઞાન અને ગભણતથી લઈને કલા, સાક્રહત્ય, ધ્વશનિાસ્ત્ર અને ભાષાથી લઇ ઔષિ અને કૃશષ

ક્ષેત્રમાં સંિોિન અને જ્ઞાન સર્જનની દીઘવ ઐશતહાશસક પરં પરા રહી છે . પ્રવતવમાન સમયની જરૂક્રરયાત છે કે , ભારતને
સક્ષમ અને પ્રબિ જ્ઞાન સમાજ તથા શવશ્વની ત્રણ મોટી અથવવ્યવસ્થાઓમાં એક હોવાની દ્રષ્ષ્ટએ સંિોિન અને
નવીનીકરણના ક્ષેત્રોમાં 21મી સદીમાં અગ્રેસર બનવવા તેને વધ સિક્ત બનાવવામાં આવે.

૧૭.૮. આમ, આ નવી નીશત ભારતમાં સંિોિનની ગણવિા અને સંખ્યામાં બદલાવ લાવવા સમગ્રતાલક્ષી વ્યાપક

અભભગમ તરફ દ્રષ્ષ્ટપાત કરે છે . શિક્ષણ નીશતમાં િાળાકીય શિક્ષણમાં શનશિત પક્રરવતવન સમાશવષ્ટ છે . જેમાં, રમત
અને િોિ આિારીત િીખવાની પ્રક્રક્રયા કે જેમાં, વૈજ્ઞાશનક પિશત અને તાક્રકિક ભચિંતનને ભાર આપવામાં આવતો હોય
તેનો સમાવેિ થાય છે . શવદ્યાથીઓના ક્રહતમાં અને આંતક્રરક સષપ્ત િક્ક્તઓ થકી શવદ્યાથીની પ્રશતભાને પારખવા માટે

િાળામાં કારક્રકદી પરામિવ એ તેઓની અભભરભચ અને આવડતના આિારે કરવ ં. પ્રત્યેક ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંસ્થાગત

પનઃરચના જે શવશ્વશવદ્યાલયોમાં સંિોિનને પ્રોત્સાહન આપે છે , પ્રત્યેક ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં બહશવદ્યાિાખાકીય

અને સવાાંગીણ શિક્ષણ પર ભાર, સ્નાતકકક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં સંિોિન અને ઇન્ટનવિીપનો સમાવેિ, આધ્યાપક
કારક્રકદી આયોજન પ્રણાલી કે જેથી સંિોિનને યોગ્ય ભાર આપે, પ્રિાસશનક અને શનયમનકારી પક્રરવતવન જે સંિોિન
અને નવીનતાના વાતાવરણને પ્રોત્સાક્રહત કરે .

પ્રસ્તત પ્રત્યેક પક્રરમાણ, દે િમાં એક સંિોિન માનશસકતાને મજબ ૂત બનાવવા માટે અત્યંત મહત્વન ં છે .
૧૭.૯. આ શવભભન્ન આિાર સ્તંભ પર સહક્રક્રયાત્મક રીતે કાયવ કરવા માટે આ નીશત એક રાષ્રીય સંિોિન પ્રશતષ્ઠાન
(National Research Foundation-NRF) ની સ્થાપના થકી સાચા અથવમાં ગણવિાયક્ત સંિોિનને શવકશસત કરિે અને

વેગ આપિે. NRFનો વ્યાપક હેત આપણા શવશ્વશવદ્યાલયના માધ્યમ થકી સંિોિનની સંસ્કૃશતને દ્રઢ બનાવી િકાિે.
શવિેષ રૂપે NRF યોગ્યતા આિાક્રરત તેમજ ન્યાયી સહભાગીય સમીક્ષા પામેલ સંિોિનના અનદાન માટે એક
શવશ્વસનીય આિાર પ્રદાન કરિે જે ઉત્કૃ ષ્ટ સંિોિનને માટે યોગ્ય પ્રોત્સાહનના માધ્યમથી દે િમાં સંિોિન સંસ્કૃશત

શવકશસત કરવામાં સહાયરૂપ બનિે અને રાજ્યના શવશ્વશવદ્યાલયો અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં સંિોિનના બીજને સ્થાશપત

કરવાની પહેલથી તેને શવકશસત કરવાન ં ઉમદા કાયવ કરવામાં આવિે. જ્યાં સંિોિનની િક્યતાઓ હાલ મયાવક્રદત હતી.

NRF પ્રશતસ્પિાવત્મક રૂપે પ્રત્યેક શવદ્યાિાખામાં સંિોિન માટે અનદાન આપિે. સફળ સંિોિનોને માન્યતા આપવામાં
આવિે અને પ્રોત્સાહન આપી સરકારી એજન્સીઓની સાથેસાથે ઉદ્યોગ તેમજ વ્યક્ક્તગત અને લોકકલ્યાણ માટે કાયવ
કરતા સંગઠનો સાથે ઘશનષ્ઠ સંબિ
ં ોના માધ્યમથી કાયાવક્ન્વત કરવામાં આવિે.

૧૭.૧૦. સંસ્થાઓ કે જ્યાં વતમ
વ ાનમાં કોઈપણ સ્તર પર સંિોિન માટે અનદાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે . જેમકે ,
શવજ્ઞાન અને તકનીકી શવભાગ (DST), પરમાણ ં ઊજાવ શવભાગ (DAE), જૈવ-પ્રૌદ્યોભગકી શવભાગ (DBT), ભારતીય કૃશષ
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સંિોિન પક્રરષદ (ICAR), ભારતીય તબીબી સંિોિન પક્રરષદ (ICMR), ભારતીય ઇશતહાસ સંિોિન પક્રરષદ (ICHR)
અને શવશ્વશવદ્યાલય અનદાન આયોગ (UGC), ની સાથે સાથે શવભભન્ન વ્યક્ક્તગત અને ઉમદા ખાનગી સંગઠનો થકી

પોતાની પ્રાથશમક જરૂક્રરયાત અને આવશ્યકતાનસાર સ્વતંત્ર રૂપે સંિોિનને અનદાન આપિે. તેમ છતાં, NRF સઘન
રૂપે અન્ય યોગદાન આપતી એજન્સીઓની સાથે સમન્વય સ્થાશપત કરિે અને શવજ્ઞાન, ઇજનેરી અને અન્ય સક્ષમ
અકાદમીઓની સાથે કામ કરિે જેથી સાથે જોડાયેલ અપેભક્ષત ઉદ્દે શ્ય અને પ્રયાસોમાં સમન્વય લાવી અને

પનરાવતવનને અટકાવિે. સરકારથી સ્વતંત્ર રીતે એક ફરતા (Rotating) બોડવ ઑફ ગવનવન્સ દ્વારા NRFન ં પ્રિાસન
થિે, જેમાં શવભભન્ન ક્ષેત્રોના ખ ૂબ ઉત્કૃષ્ટ સંિોિકો અને નવસર્જકો સામેલ થિે.

૧૭.૧૧. રાષ્રીય સંિોિન પ્રશતષ્ઠાન (NRF) ની પ્રાથશમક પ્રવ ૃશિઓ આ પ્રકારે રહેિે.
(ક) દરે ક પ્રકારના તેમજ શવશવિ શવદ્યાિાખાઓમાં પ્રશતસ્પિાવત્મક અને સહભાગીય સમીક્ષા પામેલ સંિોિન
(ખ)

પ્રસ્તાવ માટે અનદાન પ ૂરં પાડવ;ં

િૈક્ષભણક સંસ્થાઓમાં શવિેષરૂપે શવશ્વશવદ્યાલયોમાં અને મહાશવદ્યાલયોમાં જ્યાં અત્યારે સંિોિન
બાલ્યાવસ્થામાં છે તે સંસ્થાઓને માગવદિવન પ્રદાન કરીને સંિોિનનો આરં ભ કરવો, શવકાસ કરવો અને
એ માટે સશવિા પ ૂરી પાડવી;

(ગ) સંિોિકો અને સરકારની સંબશં િત િાખાઓ તથા ઉદ્યોગો વચ્ચે સેત બનાવવો જેથી, સંિોિકોને સતત
તાત્કાભલક રાષ્રીય સંિોિનના મદ્દાઓના સંદભવમાં વાકે ફ કરી િકાય અને તેથી નીશત શનમાવતા પણ

ૃ રહે; તેનાથી આ સફળતાઓને નીશતમાં સવવશ્રેષ્ઠ
સંિોિનના ક્ષેત્રમાં નવીનતમ સફળતાઓ પ્રત્યે જાગત
રીતે ક્રક્રયાક્ન્વત કરી િકાિે; અને

(ઘ) ઉત્કૃષ્ટ સંિોિન અને તેની પ્રગશતની ઓળખ

૧૮. ઉચ્ચ શિક્ષણની શનયમનકારી પ્રણાલીમાં આમ ૂલ પરરિિશન

૧૮.૧. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં દસકાઓથી શનયમન વધ સખત પ્રમાણમાં રહ્ ં છે , તેને ખ ૂબ ઓછા પ્રભાવ સાથે શનયશમત
કરવાનો પ્રયાસ થયો છે . શનયમનકારી પ્રણાલી કૃશત્રમ અને સિક્ક્તકરણ નક્રહ આપનાર હોવાથી એ ખ ૂબ જ પાયાની

સમસ્યાઓથી અસરગ્રસ્ત રહી છે . જેમકે , કેટલાક મંડળો (સંસ્થા)માં અત્યશિક કે ન્દ્રીયકરણ, આ સંસ્થાઓ વચ્ચે
સ્વક્રહતોનો સંઘષવ અને જેના પક્રરણામે જવાબદારીનો અભાવ. ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ફરીથી સક્રક્રય બનાવવા અને તેને
સફળ બનાવવા શનયમનકારી કાયપ્ર
વ ણાલીમાં પ ૂણવ રીતે પક્રરવતન
વ લાવવાની આવશ્યકતા છે .

૧૮.ર. ઉપયક્ત તમામ દિાવવેલ સમસ્યાના સમાિાન માટે ઉચ્ચ શિક્ષણની શનયમન કાયવપ્રણાલી સશનશિત કરવી

આવશ્યક છે કે જેમાં, શનયમન, માન્યતા, અનદાન અને િૈક્ષભણક િારાિોરણની વ્યવસ્થા શનિાવરણ જેવા શવશિષ્ટ,
સ્વતંત્ર અને અશિકૃત સંસ્થાનો દ્વારા સંચાભલત કરવામાં આવિે. આ પ્રણાલીમાં ‘તપાસ અને સંતલન’ (Chek and

Balance)ના સર્જન માટે , સંઘષવને ઓછા કરવા તેમજ અત્યાશિક સિાના કે ન્દ્રીયકરણને ઘટાડવ ં આવશ્યક છે . આ

બાબતો સશનશિત કરવા માટે ચાર આિારસ્તંભ સંસ્થાઓની વ્યવસ્થાઓ જે આ ચાર આવશ્યક આિારભ ૂત કાયવ

વ્યવસ્થાને સ્વતંત્ર રૂપે પોતાના કાયવ કરવાની સાથે સાથે યોગ્ય ઉદ્દે શ્યોની પ્રાધ્પ્ત માટે એકરૂપતા સાથે કાયવ કરે . આ
ચાર સ્વતંત્ર રે ખીય (Verticals) આિારોના માળખા એક જ બ ૃહદ સંસ્થા અંતગવત હિે જે ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ
આયોગ (HECI) હિે.

૧૮.૩. ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણ આયોગ (HECI) નો પહેલો આિારસ્તંભ એ રાષ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયમનકારી પક્રરષદ
(NHERC) હિે. આ ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે એક સામાન્ય અને નક્કી કરે લ બાબતન ં શનયમન કાયવ કરિે જે ઉચ્ચ
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શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સમાશવષ્ટ કરિે અને ભચક્રકત્સા તેમજ કાયદાના શિક્ષણને બાકાત રાખિે. આમ,

શનયમન પ્રક્રક્રયામાં હાલની બહશવિ શનયમનકારી એજન્સીના કારણે થયેલ પનરાવતવન અને અવ્યવસ્થાને દૂ ર કરવામાં
આવિે. એકલ ભબિંદ શનયમનને સક્ષમ કરવા પ્રવતવમાન અશિશનયમોની પનઃરચના અને હાલના કાયદાઓન ં શનરસન
તથા શનયમનકારી સંસ્થાઓની પનઃરચના આવશ્યક છે . NHERC ના ‘હળવા પરં ત ચસ્ત’ માળખામાં કાયવ કરિે તથા

સશવિાત્મક રીતે સંસ્થાઓન ં શનયમન કરવામાં આવિે એટલે કે કે ટલીક મહત્વપ ૂણવ બાબતો શવિેષરૂપે અનદાન,
આકલન (Audit), પ્રક્રક્રયાઓ, પ્રિાસન અને સંપ ૂણવ ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન, જાહેરમાં આ આકલન (Audit)
પ્રક્રક્રયાઓન ં સ્વ-પ્રગટીકરણ, સશવિાઓ, અધ્યાપકો/કમવચારીઓ, અભ્યાસક્રમો અને અધ્યયન નીપજોને અસરકારક

રીતે શનયંશત્રત કરવામાં આવિે. આ અંગે માક્રહતી દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓ દ્વારા જાહેર વેબસાઇટ પર જેન ં
સંચાલન NHERC દ્વારા કરવામાં આવત હોય તેના પર મકવાની અને સમયે સમયે અદ્યતન (Update) કરવાની
રહેિે . દરે ક ક્ષેત્રમાં જાહેર વેબસાઈટ પર આપેલ માક્રહતી સાથે સંબશં િત િારક અને અન્ય લોકો દ્વારા થયેલ કોઈપણ

ફક્રરયાદને NHERC દ્વારા ધ્યાનમાં લેવાિે અને તેન ં શનરાકરણ કરવામાં આવિે. એક શનશિત સમયના અંતરાલ

આિારે પ્રત્યેક ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓમાં કોઈ એક રીતે ક્રદવ્યાંગ શવદ્યાથીઓ સક્રહત પસંદગી પામેલ શવદ્યાથીઓના
મહત્વપ ૂણવ પ્રશતપોષણ ઓનલાઇન પ્રાપ્ત કરાવવામાં આવિે.

૧૮.૪. આવા શનયમનને સક્ષમ બનાવવા માટે ની પ્રાથશમક પ્રક્રક્રયાને માન્યતા આપવામાં આવિે . આ માટે ભારતીય

ઉચ્ચતર શિક્ષણ આયોગ (HECI) નો બીજો આિારસ્તંભ એક ‘અશિ-માન્યતા સંસ્થા’ (Meta-Accrediting Body) હિે.
જેને રાષ્રીય માન્યતા પક્રરષદ (NAC) ના નામથી ઓળખવામાં આવિે. સંસ્થાઓની માન્યતા મખ્ય રીતે કોઈ
બશનયાદી શનયમ, કાયદા, જાહેરમાં સ્વ-પ્રગટન, સક્ષમ પ્રિાસન અને પક્રરણામોના આિાર પર રહેિે, આ સાથે આ

પ ૂરી પ્રક્રક્રયા માન્યતા આપવાવાળા સંસ્થાઓના એક સ્વતંત્ર સમ ૂહ દ્વારા પ ૂરી કરવામાં આવિે અને NAC દ્વારા તેન ં
શનરીક્ષણ અને સંચાલન થિે. NAC દ્વારા માન્ય એક સમભચત સંખ્યામાં સંસ્થાઓને માન્યતા આપવાનો અશિકાર કાયવ

હેત માટે આપવામાં યોગ્ય સંખ્યામાં માન્યતા એનાયત કરનાર સંસ્થાઓને પ્રમાભણત કરવામાં આવિે. ઓછા સમયમાં
જ માન્યતા આપવા માટે એક સક્ષમ પ્રણાલી સ્થાશપત કરવામાં આવિે જે આ દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા ઉચ્ચ

ગણવિાન ં સ્તર, સ્વાયિતા અને સ્વ- પ્રિાસન પ્રાપ્ત કરવા માટે તબક્કાવાર માનદં ડો નક્કી કરિે . બદલામાં દરે ક
ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા પોતપોતાના સંસ્થા શવકાસ આયોજન (IDP)ના માધ્યમથી આવનારા પંદર વષોમાં માન્યતાના
ઉચ્ચ સ્તરને પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દે શ્ય નક્કી કરિે આ રીતે આ સંસ્થા એક સ્વ-સંચાભલત પદવી એનાયત કરવાવાળી

સંસ્થાઓ/જૂથ બનાવવા માટે પ્રશતબધ્િ બનિે. ભશવષ્યના સમયમાં આ પ્રક્રક્રયા વૈશશ્વક પ્રથા અનસાર એક દ્ધદ્વઆિારી
(Binary) પ્રક્રક્રયા બની જિે.

૧૮.૫. ભારતીય ઉચ્ચતર શિક્ષણ આયોગ (HECI) નો ત્રીજો આિારસ્તંભ ઉચ્ચ શિક્ષણ અનદાન પક્રરષદ (HEGC)
હિે જે પારદિવક માનદં ડો જેમાં સંસ્થાઓ દ્વારા શવકશસત સંસ્થા શવકાસ આયોજન અને તેના ક્રક્રયાન્વયને આિારે પ્રાપ્ત
કરે લ સફળતાનો સમાવેિ થાય છે , તેના આિારે ઉચ્ચ શિક્ષણને આશથિક અનદાન આપવાન ં કાયવ કરિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ
અનદાન પક્રરષદ (HEGC) ને શિષ્યવ ૃશિના શવતરણ, નવા શનશિત (Focus) ક્ષેત્રોનો પ્રારં ભ કરવા અને ઉચ્ચ
શિક્ષણની શવદ્યાિાખાઓમાં અને ક્ષેત્રોમાં સંસ્થાઓને ગણવિાસભર કાયવક્રમોના પ્રસ્તાવની સાથે તેમના શવસ્તાર માટે
શવકાસશનશિ (Fund) પર પાડવાનો કાયવભાર સોંપવામાં આવિે.

૧૮.૬. ભારતીય ઉચ્ચતર શિક્ષણ આયોગ (HECI) ના ચોથા આિારસ્તંભ તરીકે સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC)

હિે. આ ઉચ્ચ શિક્ષણ કાયવક્રમ માટે અપેભક્ષત અધ્યયન નીપજો નક્કી કરિે, જેને સશવિેષ ‘સ્નાતક ગણલક્ષણો’
(Graduate Attributes) તરીકે ઓળખવામાં આવિે. સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC) દ્વારા એક રાષ્રીય ઉચ્ચ

શિક્ષણ યોગ્યતા માળખ ં (NHEQF) તૈયાર કરવામાં આવિે. જે રાષ્રીય કૌિલ્ય યોગ્યતા માળખા (NSQF) સાથે
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સસંગત હિે જે વ્યાવસાશયક શિક્ષણને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંકભલત કરવામાં સરળતા કરી આપિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ યોગ્યતા

જે એક પદવી /ડીપ્લોમા/ પ્રમાણપત્ર પ્રાપ્ત કરવા સિી દોરી જાય છે તેને રાષ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ યોગ્યતા માળખ ં
(NHEFQ) અધ્યયન નીપજોના સંદભવમાં વણવવિે. આ ઉપરાંત, સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC), રાષ્રીય ઉચ્ચ
શિક્ષણ યોગ્યતા માળખ ં (NHEQF) ના માધ્યમથી ક્રેડીટ રાન્સફર (Credit Transfer), સમકક્ષતા વગેરે બાબતો માટે

સમાનરૂપે અને સશવિાજનક માપદં ડ સ્થાશપત કરાિે. સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC) એવા શવશિષ્ઠ કૌિલ્યની

ઓળખ કરાવિે જે શવદ્યાથીઓને પોતાના િૈક્ષભણક કાયવક્રમ દરમ્પયાન મેળવવાના હોય જેનો ઉદ્દે િ ૨૧મી સદીમાં
સવાાંગીણ શવકાસ માટે આવશ્યક કૌિલ્યો સાથે શવદ્યાથીઓને તૈયાર કરવાનો છે .

૧૮.૭. ભારતીય કૃશષ સંિોિન પક્રરષદ (ICAR), વેટરનીટી કાઉક્ન્સલ ઓફ ઇંડીયા (VCI), રાષ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ

પક્રરષદ (NCTE), કાઉક્ન્સલ ઓફ આક્રકિટેકચર (CoA), રાષ્રીય વ્યાવસાશયક શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ પક્રરષદ (NCVET) આ

દરે કન ં પનગવઠન વ્યાવસાશયક માનાંક શનિાવરણ સંસ્થા (Professional Standard Setting Bodies-PSSBs)ના રૂપમાં
કરવામાં આવિે. તેઓ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં મખ્ય ભ ૂશમકા ભજવિે અને સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC) ના

સભ્યો બનવાન ં આમંત્રણ આપિે. આ સંસ્થાઓ, વ્યાવસાશયક માનાંક શનિાવરણ સંસ્થા (PSSBs)ના પનગવઠન પછી,
અભ્યાસક્રમની સંરચના, િૈક્ષભણક િારા િોરણોને શનિાવક્રરત કરવા અને સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC)ના સભ્યો

તરીકે તેમના ક્ષેત્ર, શિક્ષણ, સંિોિન અને શવસ્તરણ વચ્ચે સંકલન કરિે. સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ (GEC)ના સભ્યો
તરીકે , તેઓ અભ્યાસક્રમના માળખાને સ્પષ્ટ કરવામાં મદદ કરિે. જેની અંદર ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા પોતાનો

અભ્યાસક્રમ તૈયાર કરી િકે છે . આમ, વ્યાવસાશયક માનાંક શનિાવરણ સંસ્થા (PSSBs) કોઈ શનયમનકારી ભ ૂશમકા ન
ભજવતા શિક્ષણ અને અભ્યાસના ખાસ ક્ષેત્રોમાં િોરણો અથવા અપેક્ષાઓ પણ નક્કી કરિે. દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા

એ નક્કી કરિે કે તેમનાં િૈક્ષભણક કાયવક્રમો અન્ય શવચારોની સાથે કેવી રીતે નક્કી કરે લ માનાંકો પર પ્રશતક્રક્રયા આપી

રહ્યાં છે અને જો જરૂરી જણાય તો તેઓ વ્યાવસાશયક માનાંક શનિાવરણ સંસ્થા(પ્રોફેિનલ સ્ટાન્ડડવ સેક્રટિંગ બોડીઝ PSSBs) ઓનો સહયોગ લેવા પણ સમથવ હિે.

૧૮.૮. આવા પ્રકારની વ્યવસ્થા શવભભન્ન ભ ૂશમકાઓ વચ્ચે પોતપોતાના વ્યક્ક્તગત ક્રહત અથે ઉભી થતી સમસ્યાને દૂ ર
કરવાની સાથે પ્રત્યેકની ભ ૂશમકા અને કાયોને એકબીજાથી અલગ કરવાના શસિાંતની ખાતરી કરિે . આનો ઉદ્દે િ કે ટલીક

પાયાની બાબતો પર ધ્યાન આપવાની સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સિક્ત બનાવવાનો ઉદ્દે શ્ય છે . આની સાથે
જોડાયેલી જવાબદારી અને ઉિરદાશયત્વ શિક્ષણ સંસ્થાઓને અનરૂપ રહેિે. જાહેર ક્ષેત્ર અને ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ
સંસ્થાઓની વચ્ચે અપેક્ષાઓને અનરૂપ કોઈપણ પ્રકારનો તફાવત કરવામાં આવિે નહીં.
૧૮.૯. આ પ્રકારના પક્રરવતવન માટે હાલની વ્યવસ્થાઓ અને સંસ્થાઓ માટે આવશ્યકતા રહેિે કે તેઓ પોતાને ફરી

સદઢ બનાવી િકે અને શવશવિ પ્રકારના શવકાસની ક્રશમકતામાંથી પસાર થાય. કાયોના પ ૃ્થકરણનો અથવ એ છે કે ,

HECIની જેમ પ્રત્યેક શવભાગને એક નવી વ્યક્ક્તગત ભ ૂશમકા પર લઈ જવામાં આવિે જે નવી શનયમન યોજનામાં
સસંગત, સાથવક અને મહત્વપ ૂણવ હોય.
૧૮.૧૦. સ્વાયિ સંસ્થા (HECI) અંતગવત શનયમનકારી સ્વતંત્ર સંસ્થાનો જેવા કે શનયમન માટે (NHERC),
પ્રમાણભ ૂશતકરણ માટે (NAC), નાણાંકીય જોગવાઈ માટે (HEGC), અને િૈક્ષભણક માનાંક

શનિાવરણ માટે (GEC) કે

જે જાહેર પારદશિિતાને અનસરીને કાયવ કરતી હિે અને પોતાના કાયવદક્ષતા અને પારદશિિતાને સશનશિત કરવા માટે

માનવ હસ્તક્ષેપ (Interface) ઓછો કરિે તથા વધ ને વધ તકનીકીનો ઉપયોગ કરિે. પાયાનો શસિાંત એ રહેિે કે ,
તકનીકીનો ઉપયોગ ઓળખમક્ત અને પારદિવક શનયમન કરી િકાય. સખત પગલાંઓ સાથે કઠોર પાલન માટે ના

ઉપાયો શનિાવક્રરત કરવામાં આવિે જેમાં, અશનવાયવ માક્રહતીની ખોટી જાહેરાત માટે દં ડની પણ ભલામણ કરવામાં
આવિે કે જેથી, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને મ ૂળભ ૂત લઘિમ િારાિોરણોને અનરૂપ બનાવી િકાય. HECI પોતે એના
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ચાર આિારસ્તંભ વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારના શવવાદન ં શનવારણ કરિે. HECIન ં પોતાની એક નાનકડી સ્વતંત્ર સંસ્થા હિે
જેમાં પ્રામાભણકતા, પ્રશતબધ્િતા અને ઉચ્ચ કિળતા િરાવતા સામાજજક શવિેષજ્ઞો હિે જેમની પાસે સાવવજશનક

સેવાઓમાં પોતાનો ફાળો આપ્યો હોવાનો બહોળો અનભવ હિે. જે HECIની સત્ય શનષ્ઠા અને અસરકારક કાયવ

કિળતાને સંચાભલત કરિે તેન ં શનરીક્ષણ કરિે. HECI હેઠળ થતાં કાયોને અમલમાં મ ૂકવાના હેત યોગ્ય પ્રક્રક્રયાન ં
શનમાવણ કરવામાં આવિે જેમાં, ચકાદાઓનો સમાવેિ કરવામાં આવિે.

૧૮.૧૧. શનયમનકારી અમલ દ્વારા નવી ગણવિાયક્ત ઉચ્ચ શિક્ષણની સંસ્થાઓને સ્થાશપત કરવાન ં ખ ૂબ સરળ
બનાવવામાં આવિે, સાથે અસરકારકતાની ખાતરી સાથે આ જાહેર સેવાની ભાવનાથી લાંબાગાળાની ક્સ્થરતા માટે

આશથિક સહાયતા સાથે સ્થાશપત કરવામાં આવિે. કે ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સવવશ્રેષ્ઠ દે ખાવ કરવાવાળી ઉચ્ચ
શિક્ષણ સંસ્થાઓને પોતાની સંસ્થાઓનો શવસ્તાર કરવા સહાય મળિે અને આનાથી મોટી સંખ્યામાં શવદ્યાથીઓ અને

શિક્ષકોની સાથે શવશવિ શવદ્યાિાખાઓના અને કાયવક્રમોને પણ શવસ્ત ૃત કરી િકાિે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓના

ગણવિાસભર ઉચ્ચ શિક્ષણ સિીની પહોંચ શવસ્ત ૃત કરવાના ઉદ્દે િથી તેમના માટે જાહેર લોકકલ્યાણ ભાગીદારી
પ્રશતમાનો (Model) પણ િરૂ કરવામાં આવિે.

શિક્ષણના વ્યિિાયીકરણને રોકવ ંુ
૧૮.૧ર. ચકાસણી અને સંતલનવાળી શનયંત્રણની બહશવિ પિશતઓ ઉચ્ચ શિક્ષણના વ્યવસાયીકરણને અટકાવિે જે
શનયમનકારી પ્રણાલીની મખ્ય પ્રાથશમકતા રહેિે. પ્રત્યેક શિક્ષણ સંસ્થાઓ ‘નફા માટે નહીં’ એ માટે સંસ્થા પર લાગ

ઓડીટ અને જાહેરાતના િારાિોરણની વ્યવસ્થાન ં પાલન કરિે. જો કોઈ, નફો કરિે તો તેને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં
પન:રોકાણ કરવામાં આવિે. આ તમામ નાણાંકીય બાબતોન ં પારદિવક જાહેર પ્રગટીકરણ કરવામાં આવિે, જેનાથી
સામાન્ય જનતા માટે ફક્રરયાદ શનવારણ તંત્રની મદદ લેવામાં આવિે. NAC દ્વારા શવકશસત માન્યતા પ્રણાલી આ

પિશતઓના આિારે પ ૂરક તપાસ પ્રદાન કરિે અને NHERC આ બાબતને તેના શનયમનકારી ઉદ્દે શ્યોમાંના એક મખ્ય
પક્રરણામો રૂપે સ્વીકારિે.

૧૮.૧3. દરે ક જાહેર અને ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ શનયમનકારી વ્યવસ્થામાં સમાન ગણવામાં આવિે .

શનયમન વ્યવસ્થા શિક્ષણમાં ખાનગી લોકભાગીદારીના પ્રયત્નોને પ્રોત્સાક્રહત કરિે . આ તમામ કાયદાકીય અશિશનયમો
માટે સામાન્ય રાષ્રીય માગવદશિિકા હિે, જે ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામાં આવિે. આ સામાન્ય
ન્ય ૂનતમ ક્રદિા-શનદે િોનો સમાવેિ થિે જે ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને સ્થાશપત કરવા સક્ષમ બનાવિે. આ પ્રકારે

ખાનગી અને જાહેર ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માટે સામાન્ય િારાિોરણ શનશિત કરવામાં આવિે. આ સામાન્ય
ક્રદિાશનદે િોમાં સિાસન,આશથિક ક્સ્થરતા અને સરક્ષા, અધ્યયન નીપજો તેમજ પારદિવક પ્રગટીકરણ સમાશવષ્ટ હિે.

૧૮.૧૪. ફી શનિાવરણના પ્રગશતિીલ અમલ દ્વારા જનકલ્યાણ માટે કાયવ કરતી અને જનક્રહતની ઈચ્છા િરાવતી ખાનગી

ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે. તેમની માન્યતાના આિારે શવશવિ પ્રકારની સંસ્થાઓ માટે એક
ઉચ્ચ મયાવદા સાથે ફી નક્કી કરવા માટે ની પારદિવક વ્યવસ્થા શવકશસત કરવામાં આવિે. જેથી, વ્યક્ક્તગત ખાનગી
સંસ્થાઓ પર પ્રશતકૂળ અસર ન પડે. આ ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને તેમના કાયવક્રમો માટે ફી શનિાવરણ માટે

સ્થાશપત ચોક્કસ શનયમોની મયાવદામાં રહીને સિક્ત બનાવવામાં આવિે. ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને તેમના

શવદ્યાથીઓની નોંિપાત્ર સંખ્યામાં ફ્રીિીપ અને શિષ્યવ ૃશિ આપવા માટે પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે. ખાનગી ઉચ્ચ

શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા શનિાવક્રરત કરાયેલી તમામ ફી પારદિવક રીતે અને સંપ ૂણવ રીતે જાહેર કરવામાં આવિે, તેમજ
કોઈપણ શવદ્યાથીની નોંિણીના સમયગાળા દરશમયાન ફી માં કોઈ મનસ્વી વિારો કરી િકાિે નહીં. આ ફી શનિાવરણ
વ્યવસ્થા ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને પોતાની સામાજજક જવાબદારી શનભાવવાની ખાતરી કરવાની સાથે કેટલીક
મયાવદામાં કરે લ રોકાણની વાજબી પનઃ પ્રાધ્પ્તની ખાતરી કરિે.
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૧૯. ઉચ્ચ શિક્ષણ િંસ્ર્થાઓ માટે અિરકારક પ્રિાિન અને નેત ૃત્િ
૧૯.૧. આ અસરકારક પ્રિાસન અને નેત ૃત્વ જ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં ઉત્કૃ ષ્ટતા અને નવીનતાની સંસ્કૃશતના

શનમાવણને સક્ષમ બનાવે છે . ભારત સક્રહત દશનયાની તમામ વૈશશ્વક સ્તરની સંસ્થાઓની સામાન્ય લાક્ષભણકતા

વાસ્તવમાં મજબ ૂત સ્વિાસન અને સંસ્થાગત નેતાઓની ઉત્કૃ ષ્ટ યોગ્યતા તથા ગણવિા આિાક્રરત શનમણ ૂકો છે જેમના
થકી આવી સંસ્કૃ શતન ં શનમાવણ અને પોષણ િક્ય બન્ય ં છે .

૧૯.૨. ક્રમિઃ દરજ્જા પ્રમાણેની માન્યતા અને સ્વાયિતાની યોગ્ય પ્રણાલીના માધ્યમથી તબક્કાવાર રીતે ૧૪ વષવના

સમયગાળામાં ભારતની તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ નવીનતા અને ઉત્કૃ ષ્ટતાના અનિીલન સાથે સ્વતંત્ર સ્વસંચાલક સંસ્થા બનવાન ં લક્ષય રખાિે. સવોચ્ચ ગણવિાન ં નેત ૃત્વ સશનશિત કરવા અને શ્રેષ્ઠતા સંસ્થાગત સંસ્કૃશતને
પ્રોત્સાહન આપવા તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પગલાં લેવામાં આવિે . આવા પગલાં લેવાં તૈયાર સંસ્થાઓને

યોગ્ય માન્યતાઓ પ્રાપ્ત થયા પછી BoGની સ્થાપના કરવામાં આવિે, જેમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત, સક્ષમ અને સમથવ
એવી મજબ ૂત વ્યક્ક્તઓના સમ ૂહનો સમાવેિ થતો હિે. જેમાં ક્ષમતાઓ હોય અને સંસ્થા પ્રત્યે પ્રશતબધ્િતાની મજબ ૂત

ભાવના હોય, સંસ્થાના BoGને કોઈ પણ બાહ્ય દખલગીરીથી મક્ત રીતે સ્વતંત્ર સંચાલન કરવા, સંસ્થાના વડા સક્રહત

તમામ શનમણ ૂક કરવા અને પ્રિાસન સંબશં િત તમામ શનણવયો લેવા માટે સિા આપવામાં આવિે. એવા વ્યાપક

કાયદાઓ હિે. જે પહેલાંના અન્ય કાયદાઓના કોઈ પણ ઉલ્લંઘનકારી જોગવાઈઓને બદલવામાં આવિે, જેનાથી,
BoGની રચના, શનમણકૂ , કામગીરીના શનયમો, શનયમો અને કાયદાઓ અને BoGની ભ ૂશમકાઓ અને જવાબદારીઓનો

સમાવેિ થતો હોય. બોડવ દ્વારા શનયક્ત શનષ્ણાત સશમશત દ્વારા બોડવના નવા સભ્યોની ઓળખાણ કરવામાં આવિે; નવા

સભ્યોની પસંદગી BoG દ્વારા જ કરવામાં આવિે. સભ્યોની પસંદગી કરતી વખતે શનષ્પક્ષ શવચારણાઓન ં પણ ધ્યાન
રાખવામાં આવિે. એવી પક્રરકલ્પના કરવામાં આવી છે કે , આ પ્રક્રક્રયા દરમ્પયાન તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને

પ્રોત્સાહન, સમથવન અને માગવદિવન આપવામાં આવિે. તેમજ ૨૦૩૪ સિીમાં તેને સ્વાયિ બનાવવાનો ઉદ્દે શ્ય રખાિે
અને આવા સિક્ત BoGની રચના કરાવી પડિે.

૧૯.૩. BoG તમામ સસંગત દસ્તાવેજો અને પારદિવક સાથે સ્વ-જાહેરાતના માધ્યમથી ક્રહતિારકો પ્રશત જવાબદાર

અને ઉિરદાયી રહેિે. તે રાષ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયમન પક્રરષદ(NHERC)ના માધ્યમથી HECI દ્વારા ફરજજયાત
તમામ શનયમનકારી ક્રદિાશનદે િોને પ ૂરા કરવા માટે જવાબદાર રહેિે.

૧૯.૪. તમામ નેત ૃત્વ હોદ્દાઓ અને સંસ્થાઓના વડાઓ માટે એવી ઉચ્ચ િૈક્ષભણક લાયકાત િરાવતા વ્યક્ક્તઓને તક
આપવામાં આવિે જેઓએ જક્રટલ પક્રરક્સ્થશતઓને સંચાભલત કરવાની ક્ષમતાઓ સાથે વહીવટી અને નેત ૃત્વ ક્ષમતા
દિાવવી હોય. કોઈ પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાના પ્રમખમાં બંિારણીય મ ૂલ્યો અને સંસ્થાના સમગ્રતાના દ્રષ્ષ્ટકોણ સાથે
મજબ ૂત સામાજજક પ્રશતબધ્િતા, જૂથ કાયવ પ્રત્યેનો શવશ્વાસ, બહલતાવાદ, શવશવિતા, શવભભન્ન લોકો સાથે કામ કરવાની

ક્ષમતા અને યોગ્ય સકારાત્મક દ્રષ્ષ્ટભબન્દ હોવો આવશ્યક છે . BoG દ્વારા રચાયેલી પ્રખ્યાત શવિેષજ્ઞ સશમશત (EEC)ના
નેત ૃત્વમાં સખત, શનષ્પક્ષ, તથા યોગ્યતા આિાક્રરત પ્રક્રક્રયા અને ક્ષમતા આિાક્રરત પ્રક્રક્રયા દ્વારા પસંદગી BoG દ્વારા

હાથ િરવામાં આવિે. એક ઉપયકત સંસ્કૃ શતના શવકાસને સશનશિત કરવા માટે કાયવકાળની ક્સ્થરતા મહત્વપ ૂણવ છે ,
સાથે તે જ સમયે કાળજીપ ૂવવક નેત ૃત્વના ઉિરાશિકારીની યોજના શનશિત કરવામાં આવિે કે જેથી સંસ્થાઓની

પ્રક્રક્રયાઓને પક્રરભાશષત કરનાર સારા વ્યવહાર નેત ૃત્વમાં આવતાં પક્રરવતવનને કારણે સમાપ્ત ન થાય: નેત ૃત્વમાં
પક્રરવતવન યોગ્ય સંક્રમણ દ્વારા કરવામાં આવિે અને સચાર પક્રરવતવન સશનશિત કરવા માટે પદ ખાલી રાખવામાં નહી

આવે. ઉત્કૃષ્ટ નેતાઓની ઓળખ કરી પ્રારં ભથી જ તેમનો શવકાસ કરવામાં આવિે જે તેઓના નેત ૃત્વની ભ ૂશમકાના
પ્રત્યેક પગશથયે આગળ વિી િકે.
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૧૯.૫. તબક્કાવાર પયાવપ્ત ભંડોળ, કાન ૂની અશિકારો અને સ્વાયિા પ્રદાન કરવાની સાથેસાથે તમામ ઉચ્ચ શિક્ષણ

સંસ્થાઓ સંસ્થાકીય શ્રેષ્ઠતા, તેમના સ્થાશનક સમદાયો સાથે જોડાણ અને નાણાંકીય ઈમાનદારી અને જવાબદારીના

ઉત્કૃષ્ટ િોરણો, પ્રત્યે પ્રશતબધ્િતા પ્રદશિિત કરિે. દરે ક સંસ્થા એક વ્ય ૂહાત્મક સંસ્થાકીય શવકાસ આયોજન બનાવિે ,
જેના આિારે સંસ્થાઓ તેમણે કરે લ પહેલનો શવકાસ કરિે , તેમની પ્રગશતન ં મ ૂલ્યાંકન કરિે અને તેમાં શનિાવક્રરત લક્ષયો

સિી પહોંચિે, જે આગળના જાહેર ભંડોળનો આિાર બની િકે છે . IDP બોડવના સભ્યો, સંસ્થાકીય વડાઓ, અધ્યાપકો,
શવદ્યાથીઓ અને કમવચારીઓની સંયક્ત ભાગીદારીથી તૈયાર કરવામાં આવિે.

શિભાગ III. અન્ય કેન્રિિી શિક્ષણક્ષેત્ર
૨૦. વ્યાિિાશયક શિક્ષણ

૨૦.૧. વ્યાવસાશયકોને તૈયાર કરવા માટે સંબશં િત શિક્ષણ (રોજગારલક્ષી શિક્ષણ)માટે તેના અભ્યાસક્રમમાં નૈશતકતા

અને જાહેર હેતઓના મહત્વનો તેમજ તે શવદ્યાિાખાના શિક્ષણ અને મહાવરો આપવા માટે ના શિક્ષણનો પણ સમાવેિ
કરવો જોઇએ. સવાાંગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંબશં િત તમામ શવદ્યાિાખાઓની જેમ, તેના કેન્દ્રમાં પણ તાક્રકિક અને

આંતરશવદ્યાિાખાકીય શવચારિારા, ચચાવ, વાદશવવાદ, સંિોિન અને નવીનતાનો સમાવેિ થવો જોઈએ. આ ઉદ્દે શ્યને
પ્રાપ્ત કરવા માટે આવશ્યક છે કે વ્યાવસાશયક શવકાસ સાથે જોડાયેલ શિક્ષણ અન્ય શવષયોથી અળગ ં ન રહે.

૨૦.૨. આ પ્રકારન ં વ્યાવસાશયક શવકાસન ં શિક્ષણ સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીન ં અભભન્ન અંગ બની જિે. એકલા
કૃશષશવશ્વશવદ્યાલયો, કાયદાના શવશ્વશવદ્યાલયો, શવજ્ઞાન શવશ્વશવદ્યાલયો, તકનીકી શવશ્વશવદ્યાલયો અને એક જ પ્રવાહવાળી
(Stand Alone) અન્ય િાખાઓની સંસ્થાઓન ં લક્ષય પોતાને એક બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓ કે જે સમગ્ર અને
બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ પ્રદાન તે તરફ આગળ વિવાનો હિે. બિી સંસ્થાઓ કે જેવ્યાવસાશયક અથવા સામાન્ય

શિક્ષણ પ્રદાન કરે છે , તે 2030 સિીમાં ખાસ કરીને બંને પ્રકારના શિક્ષણ પ ૂરા પાડતી સંસ્થાઓ અથવા સંસ્થાઓના
જૂથ બનવાના લક્ષય સાથે કાયવ કરિે.

૨૦.૩. કૃશષ શિક્ષણ અને તેની સાથે જોડાયેલ શવષયોને પન પનજર્જશવત કરવામાં આવિે. દે િના શવશ્વશવદ્યાલયમાં કૃશષ

શવશ્વશવદ્યાલયની સંખ્યા 9 % છે પરં ત, કૃશષ અને તેની સાથે જોડાયેલ શવજ્ઞાન િાખાઓમાં નોંિણી ઉચ્ચ શિક્ષણની
કલ નોંિણીના 1% કરતાં ઓછી છે . કે ટલાક સ્નાતકો અને ટે કશનશિયન, નવીન સંિોિન તથા તકનીકી અને કાયવ
પ્રક્રક્રયાઓના બજાર આિાક્રરત શવસ્તરણ દ્વારા કૃશષ ઉત્પાદકતા વિારવા માટે ; કૃશષ અને સંલગ્ન િાખાઓની
કાયવક્ષમતા અને ગણવિા બંનેને વધ સારી રીતે વિારવી અત્યંત જરૂરી છે . સામાન્ય શિક્ષણ સાથે સંકલાયેલા

કાયક્ર
વ મો દ્વારા, કૃશષ અને પશ તબીબીશવજ્ઞાન સાથે સંકળાયેલાં વ્યાવસાશયકોની તૈયારીમાં ઝડપથી વ ૃધ્ધ્િ કરવામાં
આવિે. કૃશષશિક્ષણની પ્રક્રક્રયાને એવા વ્યાવસાશયક વ્યક્ક્તઓના શવકાસ માટે પક્રરવશતિત કરવામાં આવિે કે જે સ્થાશનક

જ્ઞાન, પરં પરાગત જ્ઞાન અને શવકસતી તકનીકીઓને સમજી િકે અને તેનો ઉપયોગ કરી િકે , તેમજ સાથે સાથે
મહત્વપ ૂણવ મદ્દાઓને જેવા કે ભ ૂશમની ઓછી થતી ઉત્પાદન િક્ક્ત, તેમજ જળવાય પક્રરવતવન, આપણી વિતી જતી
ૃ થાય. તે જરૂરી છે કે કૃશષશિક્ષણ પ્રદાન કરતી સંસ્થાઓને
વસ્તી માટે પ ૂરતા આહારની જરૂક્રરયાત વગેરે માટે જાગત

સ્થાશનક સમદાયોનો સીિો લાભ મળે ; તેનો એક રસ્તો એ પણ છે કે કૃ શષ પ્રૌિોભગકી પાકવની સ્થાપના કરવી જેથી
તકનીકી ઇન્કયબેિન, તેના પ્રચાર અને પ્રસાર માટે ની સાતત્યપ ૂણવ (િાશ્વત) પિશતઓને પ્રોત્સાહન મળી રહે.

૨૦.૪. કાયદાકીય શિક્ષણ વૈશશ્વક સ્તરે સ્પિાવત્મક બનાવવાની જરૂક્રરયાત છે , સાથે સાથે આ ક્ષેત્ર સાથે સંકલાયેલ શ્રેષ્ઠ
પ્રથાઓ, શવકસતી નવી તકનીકીઓને અપનાવવામાં આવિે જેનાથી બિા માટે અને યોગ્ય સમયે ન્યાયને સશનશિત
કરી િકાય સાથે સાથે તેને સામાજજક, આશથિક અને રાજકીય ન્યાયના બંિારણીય મ ૂલ્યોથી સંવશિિત થઇ હોય તથા આ
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મ ૂલ્યોના પ્રકાિમાં તેની રચના કરવી જોઈએ અને લોકતંત્ર , કાયદાના પ્રિાસન અને માનવાશિકારના માધ્યમ દ્વારા
રાષ્રીય પનશનિમાવણની ક્રદિામાં શનદે શિત કરવી જોઈએ. એ સશનશિત કરવ ં જોઇએ કે શવશવિ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમમાં
સામાજજક અને સાંસ્કૃશતક સંદભોની સાથે સાથે સાક્ષય આિાક્રરત પિશતથી કાયદાકીય શવચાર પ્રક્રક્રયાના ઈશતહાસ, ન્યાય
શસિાંતોનો અભ્યાસ અને અન્ય સંબશં િત શવષયોને માટે યોગ્ય અને પરત ં પ્રશતશનશિત્વ થાય. કાયદાકીય શિક્ષણની
રજૂઆત કરવાવાળી રાજ્યની સંસ્થાઓએ ભાશવ વકીલો અને ન્યાયાિીિો માટે દ્ધદ્વભાષી શિક્ષણની રજૂઆત પર શવચાર
કરવો

જોઈએ કે જેમાં એક ભાષા અંગ્રેજી અને બીજી જે રાજ્યમાં આ કાયદાકીય શિક્ષણ સંસ્થા આવેલી હોય તેની

ભાષા હોય.
૨૦. ૫. આરોગ્ય શિક્ષણને ફરીથી પનઃકધ્લ્પત કરવાની જરૂર છે જેથી િૈક્ષભણક કાયવક્રમોની અવશિ, સંરચના અને

માળખ ં સ્નાતકો દ્વારા ભજવવામાં આવતી ભ ૂશમકાઓને અનરૂપ થઇ િકે. મખ્યત્વે પ્રાથશમક સારસંભાળ અને મધ્યમ
કક્ષાની હોક્સ્પટલોમાં કામ કરવા માટે , યોગ્ય રીતે શનિાવક્રરત થયેલા પક્રરમાણો પર શવદ્યાથીઓન ં શનયશમત સમયાંતરે

મલ્યાંકન કરવામાં આવિે. આપણા લોકો આરોગ્ય અંગેની સંભાળમાં ભાતીગળ સાંસ્કૃશતક શવકલ્પોનો ઉપયોગ કરે છે

તે જોતા, આપણી આરોગ્ય શિક્ષણ પ્રણાલીને સંકભલત બનાવવી આવશ્યક છે - એટલે કે એલોપેથીક તબીબી

શિક્ષણના તમામ શવદ્યાથીઓને આયવેદ, યોગ અને નેચરોપથી, યનાની, શસિ અને હોમોઓપેશથક (AYUSH)ની

અરસપરસ બાબતોની મ ૂળભ ૂત સમજ હોવી જોઈએ, અને તે તમામ પ્રકારની ભચક્રકત્સા સંબશં િત િાખાઓના શવષયમાં
પણ લાગ થિે. તમામ પ્રકારના સ્વાસ્્ય શિક્ષણમાં, અટકાવ, આરોગ્ય અંગેની સંભાળ અને સમાજ આરોગ્ય સંભાળ
પર વધ ભાર મ ૂકવામાં આવિે.

૨૦.૬. તકનીકી શિક્ષણમાં પદવી અને ક્રડપ્લોમા કાયવક્રમનો સમાવેિ થાય છે , ઉદાહરણ તરીકે , ઇજનેરી,
તકનીકી,વ્યવસ્થાપન, સ્થાપત્ય, ટાઉન પ્લાશનિંગ, ફામવસી, હોટલ મેનેજમેન્ટ અને કેટક્રરિંગ ટે કનોલોજી વગેરે જે

ભારતના સવાાંગી શવકાસ માટે મહત્વપ ૂણવ છે . આ ક્ષેત્રોમાં દાયકાઓ સિી સંપ ૂણવ યોગ્ય વ્યક્ક્તઓની માંગણી ચાલ
રહેિે તેટલ ં જ નક્રહ પરં ત આ ક્ષેત્રોમાં નવીનતા અને સંિોિનને સશનશિત કરવા સંબશં િત ઉદ્યોગો અને ઉચ્ શિક્ષણ
સંસ્થાઓ વચ્ચે ઘશનષ્ઠ સહકારની પણ પ્રબળ જરૂક્રરયાત રહેિે. આ ઉપરાંત, તમામ માનવ સાહસો અને પ્રયત્નો પર
તકનીકીની અસરને કારણે તકનીકી શિક્ષણ અને અન્ય શવદ્યાિાખાઓ વચ્ચે ના અંતરને દૂ ર કરવાની સંભાવના વિી

રહી છે . આમ, તકનીકી શિક્ષણ પણ બહશવદ્યાિાખાકીય અને અને કાયવક્રમોમાં રજૂ કરવામાં આવિે અને અન્ય

શવદ્યાિાખાઓ સાથે ઊંડાણથી જોડાવાની તક પર તેમજ નવી તક પર નવેસરથી ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરાિે. ભારતને
આરોગ્ય, પયાવવરણ અને લાંબા ગાળાની તંદરસ્ત જીવનિૈલીમાં તેના મહત્વપ ૂણવ કાયવક્રમો સાથે, જેને યવાનો માટે
રોજગાર સંવિવન માટે ના સ્નાતક શિક્ષણ કાયવક્રમનો ભાગ બનાવવામ આવિે, અશતઆધશનક મહ્ત્ત્ત્વપ ૂણવ ક્ષેત્રો જેવાકે

જજનોશમક અભ્યાસ, બાયોટે કનોલોજી, બાયોટે કનોલોજી, ન્યરોસાયન્સની સાથે ઝડપી આગળ વિતી કૃશત્રમ બધ્ધ્િ
(AI), 3-D મિીનીગ, વૈશશ્વક માક્રહતી ભંડારન ં શવશ્લેષણ અને યંત્ર આિારીત અધ્યયનના ક્ષેત્રોમાં વ્યાવસાશયકો
(િંિાદારીઓ)ને તૈયાર કરવામાં પણ મખ્ય ભ ૂશમકા ભજવવી જોઈએ.

૨૧. પ્રૌઢ શિક્ષણ અને આજીિન અધ્યયન
૨૧.૧. પાયાની સાક્ષરતા પ્રાપ્ત કરવી, શિક્ષણ મેળવવ ં અને આજીશવકા મેળવવા માટે ની તક એ દરે ક નાગક્રરકના

મ ૂળભ ૂત અશિકાર છે . સાક્ષરતા અને પાયાન ં શિક્ષણ, વ્યક્ક્ત માટે વ્યક્ક્તગત, નાગક્રરક, આશથિક અને આજીવન
શિક્ષણની તકોની નવી દશનયા ખોલે છે કે જે વ્યક્ક્તને ખાનગી અને વ્યાવસાશયક બંને સ્તરે શવકાસ કરવામાં મદદ કરે

છે . સમાજ અને દે િ કક્ષાએ, સાક્ષરતા અને મ ૂળભ ૂત શિક્ષણ એક એવી િક્ક્ત તરીકે કામ કરે છે કે જે શવકાસ માટે

કરવામાં આવતા અન્ય તમામ પ્રયત્નોની સફળતાને અનેક ઘણી વિારે છે . વૈશશ્વક સ્તરે શવશવિ દે િોના આંકડા દિાવવે
છે કે કોઇ દે િનો સાક્ષરતા દર અને તેના પ્રશત વ્યક્ક્તના GDP વચ્ચે ગાઢ સહસંબિ
ં હોય છે .
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૨૧.૨. સાથે જ, સમદાયના લોકોન ં સાક્ષર ન હોવ ં નકસાનકતાવ છે , જેમાં મ ૂળભ ૂત નાણાંકીય વ્યવહાર ન કરી િકવો;

પૈસા આપીને ખરીદે લી ક્રકિંમતના સંદભવમાં માલની ગણવિા/માત્રાની તલના કરવી; નોકરીઓ, લોન, સેવાઓ શવગેરે

માટે આવેદન માટે ફોમવ ભરી િકવા; સમાચાર માધ્યમોમાં સાવવજશનક પક્રરપત્રો અને લેખોને સમજવા; વેપારના
સંચાર અને સંચાલન માટે પરં પરાગત અને ઇમેઈલનો ઉપયોગ કરવો; દવાઓ, રસ્તાઓ શવગેરે પર દિાવવેલ
સલામતી અને ક્રદિાશનદે િને સમજવા; બાળકોને તેમના શિક્ષણમાં મદદ કરવી; ભારતના નાગક્રરક તરીકે પોતાના

મ ૂળભ ૂત અશિકારો અને જવાબદારી શવિે જાણ હોવી; સાક્રહત્યના કાયોની પ્રિંસા કરવા માટે ; અને સાક્ષરતાની

આવશ્યકતાવાળા મધ્યમ અથવા ઉચ્ચ ઉત્પાદકતાના ક્ષેત્રમાં રોજગાર મેળવવામાં અસમથત
વ ાનો સમાવેિ થાય છે .
અહીં દિાવવેલ સ ૂભચબધ્િ ક્ષમતાઓ એ પક્રરણામોને સ ૂચવે છે જે પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે નવીન પગલાંના રૂપમાં અપનાવીને
પ્રાપ્ત કરી િકાય છે .

૨૧.૩. ભારત અને દશનયાભરના વ્યાપક અધ્યયન અને શવશ્લેષણ સ્પષ્ટપણે દિાવવે છે કે રાજનીશતક ઈચ્છાિક્ક્ત,
સંગઠનાત્મક માળખ ં, યોગ્ય આયોજન, પ ૂરતી નાણાંકીય સહાય અને સ્વૈધ્ચ્છક કાયવકરોની ઉચ્ચ ગણવિાપ ૂણવ ક્ષમતાના
સંવિવનની સાથે સાથે સ્વયંસેવા અને સમદાયની ભાગીદારી અને એક થવ,ં પ્રૌઢ સાક્ષરતા કાયવક્રમોની સફળતાના
મખ્ય પક્રરબળો છે . સ્વૈધ્ચ્છક કાયવકરો પર આિાક્રરત સાક્ષરતા કાયવક્રમોના પક્રરણામરૂપ, પખ્ત વયના લોકોની

સાક્ષરતામાં વ ૃધ્ધ્િ થાય તેટલ ં જ નહીં, પણ એનાથી સમદાયના બિા બાળકોની શિક્ષણ માટે ની જરક્રરયાતમાં પણ
વ ૃધ્ધ્િ થાય છે . તે જ સમયે, સકારાત્મક સામાજજક પક્રરવતવન અને ન્યાય માટે સમદાયની ભાગીદારીમાં વિારો થાય

છે . જ્યારે 1988 માં રાષ્રીય સાક્ષરતા શમિનની િરૂઆત કરવામાં આવી હતી, ત્યારે તે મખ્યત્વે લોકોની સ્વૈધ્ચ્છક
ભાગીદારી અને સહકાર પર આિાક્રરત હતી, જેના પક્રરણામે દે િમાં ૧૯૯૧-૨૦૧૧ ના સમયગાળા દરશમયાન

મક્રહલાઓની સાક્ષરતા સક્રહત સંપ ૂણવ સાક્ષરતામાં નોંિપાત્ર વિારો થયો અને તત્કાભલન સામાજજક મદ્દાઓ પર ચચાવ
અને શવચાર શવમિવ પણ િરૂ થયો હતો.

૨૧.૪. પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે સદ્રઢ અને નવીન સરકારી પહેલ (િરૂઆતો), ખાસ કરીને સમદાયની ભાગીદારીને સગમ
બનાવવી તેમજ તકનીકીના સચારં લાભકારક સંકલનને િક્ય તેટલી વહેલી તકે અમલમાં મ ૂકવામાં આવિે જેનાથી
૧૦૦% સાક્ષરતાના સૌથી મહત્વપ ૂણવ હેતની પ્રાધ્પ્ત તાત્કાભલક થઇ િકે.
૨૧.૫. સૌપ્રથમ, એનિીઈઆરટી

NCERTના એક નવા અને સસમશપિત ઘટક સંગઠન દ્વારા એક ઉિમ પ્રૌઢ શિક્ષણ

માળખ ં શવકસાવવામાં આવિે, જે પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે સમથવ હોય જેનાથી સાક્ષરતા, સંખ્યાત્મક્તા મ ૂળભ ૂત શિક્ષણ,
વ્યાવસાશયક કિળતા શવગેરે માટે ઉિમ અભ્યાસક્રમ બનાવવામાં એનિીઈઆરટી NCERT ની હાલની કિળતા માટે
સસંગતતા શવકસે અને તેની સાથેના સમેળને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રૌઢ શિક્ષણન ં માળખ ં શવકશસત થાય. આ અભ્યાસક્રમ
માળખામાં ઓછામાં ઓછા પાંચ પ્રકારનાં કાયવક્રમ સામેલ હિે, જેમાંના દરે કની અધ્યયન નીપજો સ્પષ્ટ રીતે

વ્યાખ્યાશયત કરવામાં આવિે (ક) મ ૂળભ ૂત સાક્ષરતા અને સંખ્યાજ્ઞાન; (ખ) મહત્વપ ૂણવ જીવન કિળતા (દા.ત.
નાણાંકીય સાક્ષરતા, શવજાણ ં (Digital) સાક્ષરતા, વ્યાવસાશયક કૌિલ્યો, સ્વાસ્્ય સભાનતા, શિશ પાલન અને શિક્ષણ

તથા કટંબ કલ્યાણ); (ગ) વ્યાવસાશયક કૌિલ્યો શવકાસ (સ્થાશનક રોજગારની પ્રાધ્પ્તને ધ્યાનમાં રાખીને); (ઘ) મ ૂળભ ૂત

શિક્ષણ (પ્રારં ભભક, માધ્યશમક અને ઉચ્ચતર માધ્યશમક સ્તરની સમકક્ષ); અને (ચ) સતત શિક્ષણ (દા.ત., કલા,
શવજ્ઞાન, તકનીકી, સંસ્કૃ શત, રમતગમત, મનોરં જન શવગેરે શસવાય સ્થાશનક શવદ્યાથીઓના રસ અથવા લાભની દ્રષ્ષ્ટથી

અન્ય શવષયો, ઉદાહરણ તરીકે મહત્વપ ૂણવ જીવન કૌિલ્યો પર વધ અદ્યતન સામગ્રી) આમ કરતી વખતે, કાળજી પણ
લેવામાં આવિે કે ઘણા ક્રકસ્સામાં, પખ્ત વયના લોકો માટે , બાળકોની સાથે વાપરવામાં આવતી પિશતઓ અને
સામગ્રીની જગ્યાએ, અલગ- અલગ પ્રકારની અધ્યયન અધ્યાપન પિશતઓની જરૂર પડિે.

૨૧.૬. બીજ,ં યોગ્ય મ ૂળભ ૂત માળખ ં સશનશિત કરવામાં આવિે જેથી બિા રસ િરાવતા પ્રૌઢોને પ્રૌઢ શિક્ષણ અને

આજીવન શિક્ષણ મળી િકે . આ ક્રદિામાં એક મહત્વન ં પાસ ં એ છે કે િાળાના સમય પછી અને સપ્તાહના અંતમાં
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િાળા/િાળા પક્રરસરનો ઉપયોગ, પ્રૌઢ શિક્ષણ અભ્યાસક્રમો માટે , જાહેર પસ્તકાલય સ્થાન, સમદાયની ભાગીદારી અને

સંવિવન પ્રવ ૃશિઓ કરવા માટે જ્યાં સિી િક્ય હોય, ICTથી સજ્જ કરવામાં આવિે. િાળાના શિક્ષણ, ઉચ્ચ

શિક્ષણ,પ્રૌઢ શિક્ષણ અને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ માટે તથા અન્ય સામદાશયકને સ્વૈધ્ચ્છક પ્રવ ૃશિઓ માટે , માળખાકીય
સશવિાઓની વહેંચણી, ભૌશતક અને માનવ એમ બન્ને સંસાિનોનો કિળ ઉપયોગ સશનશિત કરવા સાથે, આ પાંચ

પ્રકારના શિક્ષણ અને તેમની વચ્ચે સમેળ સાિવા માટે મહત્વપ ૂણવ રહેિે. આ કારણોસર ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ,
વ્યાવસાશયક તાલીમ કેન્દ્રો વગેરે અન્ય જાહેર સાવવજશનક સંસ્થાઓમાં પ્રૌઢ શિક્ષણ કેન્દ્રોનો પણ સમાવેિ કરી િકાય
છે .

૨૧.૭. ત્રીજ,ં પ્રૌઢ શિક્ષણ અભ્યાસક્રમના માળખામાં જણાવેલ બિા જ પાંચ પ્રકારના પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે પખ્ત
શવદ્યાથીઓના અભ્યાસક્રમની રૂપરે ખા પ્રદાન કરવા માટે પ્રશિક્ષકો/શિક્ષકો/પ્રેરકોની આવશ્યકતા હિે. હાલના પ્રશિક્ષકોને

પ્રૌઢ શિક્ષણ કે ન્દ્રમાં શિક્ષણ પ્રવ ૃશિઓન ં આયોજન કરવા અને નેત ૃત્વ કરવાની સાથે સાથે સ્વયંસેવકો, પ્રશિક્ષકો અને
પ્રેરક (Tutors) સાથે સમન્વય કરવા માટે રાષ્રીય, રાજ્ય અને જજલ્લા કક્ષાની સંસાિન સહાયક સંસ્થાઓ દ્વારા
પ્રશિભક્ષત કરવામાં આવિે. સમદાયના લાયક સભ્યોને, ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ સાથે જોડાવાના અભભયાનના નેજા

હેઠળ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ પાસેથી, પ્રોત્સાક્રહત કરવામાં આવિે કે તેઓ ટૂંકા ગાળાનો તાલીમ કાયવક્રમ કરે અને

સ્વૈધ્ચ્છક કાયવકર તરીકે અથવા તો વ્યાપક સ્તરે પ્રશિક્ષક તરીકે પ્રૌઢ શિક્ષણ પ્રશિક્ષકના રૂપમાં અથવા ‘એક સાથે એક’

એમ ખાનગી પ્રેરક તરીકે કામ કરે . રાષ્ર માટે કરે લી આ મહત્વપ ૂણવ સેવા બદલ તેઓને સન્માશનત પણ કરવામાં
આવિે. રાજ્ય, સાક્ષરતા અને પ્રૌઢ શિક્ષણની ક્રદિામાં પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ભબન-સરકારી સંસ્થાઓ
અન્ય-સમદાય સંગઠનો સાથે પણ કામ કરિે.

૨૧.૮. ચોથ ં, સમદાયના સભ્યો પ્રૌઢ શિક્ષણ કાયક્ર
વ મમાં ભાગ લે તે સશનશિત કરવા માટે ના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં
આવિે. જે સામજજક કાયવકર સમદાયોમાં જઇને નામાંક્રકત ન હોય એવા તેમજ િાળા છોડી દીિી હોય તેવા

શવદ્યાથીઓને િોિિે અને તેમની ભાગીદારી સશનશિત કરિે, તેઓને પણ માતાશપતા, ક્રકિોરો અને અન્ય રસ િરાવતા

લોકોની માક્રહતી એકશત્રત કરવા શવનંતી કરવામાં આવિે . જે પ્રેરક/શવદ્યાથી /પ્રશિક્ષક તરીકે પ્રૌઢ શિક્ષણમાં રભચ
રાખતા હોય; તદપરાંત સામાજજક/સલાહકાર કાયવકતાવ; આ બિાં જ લોકોની સ ૂચના સ્થાશનક પ્રૌઢ શિક્ષણ કે ન્દ્રોને

આપિે અને તેને આની સાથે જોડિે. જાહેરાતો અને ઘોષણાઓ તથા ભબન-સરકારી સંસ્થાઓ અને અન્ય સ્થાશનક
સંગઠનોની પ્રવ ૃશિઓ તથા શવશવિ પહેલ (િરૂઆતો)ના માધ્યમથી પણ પ્રૌઢ શિક્ષણની તકોનો વ્યાપકપણે પ્રચાર
કરવામાં આવિે.

૨૧.૯. પાંચમ,ં સમદાયો અને િૈક્ષભણક સંસ્થાનોમાં અભ્યાસ કરવાની ટે વ શવકસાવવા પસ્તકો સિીની પહોંચ અને

પ્રાપ્યતાને વધ સારી બનાવવી જરૂરી છે . આ નીશત ભલામણ કરે છે કે તમામ સમદાયો, િૈક્ષભણક સંસ્થાઓ- શવદ્યાલય,

મહાશવદ્યાલય અને શવશ્વશવદ્યાલયમાં એવાં પસ્તકોનો યોગ્ય પરવઠો સશનશિત કરવો કે જેથી દરે ક શવદ્યાથીઓ – જેમાં
શવિેષ જરૂક્રરયાતવાળા શવદ્યાથીઓ પણ સામેલ છે , તેમની જરૂક્રરયાતો અને રભચને પ ૂરી કરી િકાય. કેન્દ્ર અને રાજ્ય
સરકાર એ સશનશિત કરિે કે દે િભરમાં દરે ક – જેમાં સામાજજક આશથિક રીતે વંભચત લોકો, તેમજ ગ્રામીણ અને

અંતક્રરયાળ શવસ્તારોમાં રહેતા લોકો પણ સામેલ છે , પસ્તકો સિી પહોંચી િકે અને બિા માટે પસ્તકોન ં મ ૂલ્ય તેમની
ખરીદ ક્ષમતાની અંદર હોય. જાહેર અને ખાનગી બંને પ્રકારની એજન્સીઓ/સંસ્થાઓ ભારતીય ભાષાઓમાં પ્રશસિ

થયેલ પસ્તકોની ગણવિા અને આકષણ
વ વિારવા માટે ની વ્ય ૂહરચના બનાવવામાં કામ કરિે. પસ્તકોની ઓનલાઇન

ઉપલબ્િતાને વધ સારી કરવા અને શવજાણ ં (Digital) પસ્તકાલયને વધ વ્યાપક બનાવવા માટે પગલાં લેવામાં
આવિે. સમદાયો અને િૈક્ષભણક સંસ્થાઓમાં ઊજાવસભર પસ્તકાલયોની રચના અને તેન ં સફળ સંચાલન સશનશિત

કરવા માટે વાજબી સંખ્યામાં પસ્તકાલય કમવચારીઓની ઉપલબ્િતા થાય તથા તેમના વ્યાવસાશયક શવકાસ માટે તેવ ં
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કારક્રકદી વ્યવસ્થાપન માળખ ં બનાવવાની જરૂર છે . અન્ય પ્રયત્નોમાં શવદ્યાલયના પસ્તકાલયોને સમ ૃિ બનાવવા,
વંભચત શવસ્તારોમાં ગ્રામીણ પસ્તકાલયો તેમજ વાંચનાલયોની સ્થાપના કરવી, ભારતીય ભાષાઓમાં વાંચન સામગ્રી
ઉપલબ્િ કરાવવી, બાળ-પસ્તકાલય તેમજ ફરત ં-પસ્તકાલય ખોલવા, ભારતભરમાં શવશવિ શવષયોની સામાજજક
પસ્તક ક્લબની સ્થાપના તથા િૈક્ષભણક સંસ્થાન અને પસ્તકાલયોમાં પરસ્પર સહયોગ વિારવાનો સમાવેિ થાય છે .

૨૧.૧૦. છે લ્લે, ઉપરોક્ત તમામ પાસાને દ્રઢ કરવા માટે તકનીકીનો લાભ લેવામાં આવિે . સરકારી અને
લોકકલ્યાણકારી પહેલ (િરૂઆતો) તેમજ સાથે સાથે જાહેર શવજાણ ં સ્રોત અને સ્પિાવઓ દ્વારા પ્રૌઢ શિક્ષણ માટે

ગણવિાયક્ત તકનીકી આિાક્રરત શવકલ્પ, જેવા કે એપ, ઓનલાઇન કોસવ/મોડયલ, ઉપગ્રહ આિાક્રરત ટીવી ચેનલો,
ઓનલાઇન પસ્તકો અને ICT થી સસજ્જ પસ્તકાલયો અને પ્રૌઢ શિક્ષણ કેન્દ્ર વગેરે શવકશસત કરવામાં આવિે. ઘણી
બાબતોમાં, ગણવિાયક્ત પ્રૌઢ શિક્ષણન ં સંચાલન ઓનલાઇન અથવા શમશશ્રત ક્સ્થશતમાં ચલાવી િકાિે.

૨૨. ભારિીય ભાષાઓ, કલા અને િંસ્કૃશિન ંુ િંિિશન

૨૨.૧. ભારત સંસ્કૃશતનો સમ ૃિ ભંડાર છે - જે હજારો વષોમાં શવકશસત થયેલ છે અને અહીં કલા, સાક્રહજત્યક કૃશતઓ,
પ્રથાઓ, પરં પરાઓ, ભાષાકીય અભભવ્યક્ક્તઓ, કલાકૃશતઓ, ઐશતહાશસક તથા

સાંસ્કૃશતક િરોહરના સ્થાનો વગેરેમાં

અભભવ્યક્ત થત ં દે ખાય છે . ભારતમાં ભ્રમણ, ભારતીય આશત્ય સત્કારનો અનભવ લેવો, ભારતની સ ંદર હસ્તકલા

અને હાથ બનાવટના વસ્ત્રો ખરીદવા, ભારતના પ્રાચીન સાક્રહત્યન ં વાચન કરવ,ં યોગ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો,
ભારતીય દિવનિાસ્ત્રથી પ્રેક્રરત થવ,ં ભારતના અનન્ય તહેવારોમાં ભાગ લેવો, ભારતના વૈશવધ્યપ ૂણવ સંગીત તથા
કલાની પ્રિંસા કરવી અને ભારતીય ચલભચત્રોને જોવા વગેરે એવા કેટલાક આયામ છે જેના દ્વારા શવશ્વભરના કરોડો

લોકો પ્રશતક્રદન આ સાંસ્કૃશતક િરોહર સાથે જોડાય છે , તેનો આનંદ માણે છે અને લાભ પ્રાપ્ત કરે છે . આ સાંસ્કૃ શતક
અને પ્રાકૃશતક સંપદા છે કે જે ભારતના પયવટન સ ૂત્ર મજબ ભારતને ખરે ખર “અતલ્ય! ભારત” બનાવે છે . ભારતની આ

જ સાંસ્કૃશતક સંપશિન ં સંરક્ષણ અને સંવિવન અને પ્રસાર, દે િની અગ્રીમ પ્રાથશમકતા હોવી જોઈએ, કારણ કે તે દે િની
ઓળખની સાથે સાથે તેની અથવવ્યવસ્થા માટે પણ ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણવ છે .

૨૨.૨. ભારતીય કલા અને સંસ્કૃશતન સંવિવન ફક્ત રાષ્ર માટે જ નક્રહ પરં ત વ્યક્ક્ત માટે પણ મહત્વપ ૂણવ છે . બાળકોમાં
સંસ્કૃશત સાથે પોતાની ઓળખ અને તાદાત્મ્પય કેળવવા અને અન્ય સંસ્કૃશતઓની કદર કરવા માટે , સાંસ્કૃ શતક જાગશૃ ત
અને અભભવ્યક્ક્ત જેવી પ્રમખ ક્ષમતાઓ બાળકોમાં શવકસાવવી જરૂરી છે .બાળકોમાં તેમના સાંસ્કૃશતક ઇશતહાસ, કલા,
ભાષા અને પરં પરાની ભાવના તથા જ્ઞાનના શવકાસ દ્વારા જ એક સકારાત્મક સાંસ્કૃશતક ઓળખ અને આત્મ-સન્માન
શનશમિત કરી િકાય છે . આથી, વ્યક્ક્તગત અને સામાજજક કલ્યાણ માટે સાંસ્કૃશતક જાગશૃ ત અને અભભવ્યક્ક્તન ં પ્રદાન
મહત્વપ ૂણવ છે .

૨૨.૩. સંસ્કૃ શતના પ્રસાર માટે ન ં સૌથી મહત્વપ ૂણવ સાિન કલા છે . કલા- સાંસ્કૃશતક ઓળખ અને જાગશૃ તને સમ ૃિ

બનાવવા અને સમદાયોને ઉન્નત કરવા ઉપરાંત વ્યક્ક્તઓમાં બોિાત્મક અને સર્જનાત્મક ક્ષમતા શવકશસત કરવા તથા

વ્યક્ક્તગત આનંદ વિારવા જાણીતી છે . વ્યક્ક્તગત પ્રસન્નતા/સખાકારી, બોિાત્મક શવકાસ અને સાંસ્કૃશતક ઓળખ એ
મહત્વપ ૂણવ કારણો છે કે જેના માટે તમામ પ્રકારની ભારતીય કલાઓ, પ્રારં ભભક બાલ્યાવસ્થાની સંભાળ તથા શિક્ષણના
િરૂઆતથી જ તમામ સ્તરે શવદ્યાથીઓને પ્રદાન કરવી જોઈએ.

૨૨.૪. ભાષા, શન:સંદેહ કલા અને સંસ્કૃશત સાથે અત ૂટ રીતે જોડાયેલ છે . શવશવિ ભાષાઓ, દશનયાને જદી જદી રીતે

જએ છે , તેથી મ ૂળભ ૂત રીતે કોઇ ભાષા બોલવાવાળા વ્યક્ક્ત પોતાના અનભવોને કે વી રીતે સમજે છે અથવા તેને કે વી
રીતે ગ્રહણ કરે છે તે એ ભાષાની સંરચનાથી નક્કી થાય છે . ખાસ કરીને, કોઇ એક સંસ્કૃશતના લોકોની બીજી સંસ્કૃશતના
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લોકો સાથે વાતચીત કરવી જેવા કે કટંબના સભ્યો, અશિકૃ ત વ્યક્ક્તઓ(વડીલો), સમવયસ્કો, અપક્રરભચત વગેરે
ભાષાથી પ્રભાશવત થાય છે તથા વાતચીતની પિશત પણ પ્રભાશવત કરે છે . અનભવોની સમજ અને તે જ ભાષાના

વ્યક્ક્તઓની સાથેની વાતચીતમાં પક્રરભચતતા ‘પોતીકાપણ’ં આ બધ સંસ્કૃ શતન ં પ્રશતભબિંબ અને દસ્તાવેજ છે . તેથી,
સંસ્કૃશત આપણી ભાષાઓમાં જક્રડત છે . સાક્રહત્ય, નાટક, સંગીત, ક્રફલ્મ વગેરે સ્વરૂપમાં કલાની સંપ ૂણવ પ્રિંસા ભાષા

શસવાય િક્ય નથી. સંસ્કૃ શતના સંરક્ષણ, સંવિવન અને પ્રસાર માટે , આપણે તે સંસ્કૃ શતની ભાષાઓન ં સંરક્ષણ અને
સંવિવન કરવ ં પડિે.

૨૨.૫. દભાવગ્યે, ભારતીય ભાષાઓ પ્રત્યે યોગ્ય ધ્યાન અને કાળજી રાખવામાં આવ્યા નથી, જેના કારણે છે લ્લા ૪૦
વષવમાં દે િ ૨૨૦ ભાષાઓ ગમાવી બેઠો છે . યનેસ્કોએ 197 ભારતીય ભાષાઓને ‘લપ્ત પ્રાય’ જાહેર કરી છે . જદી જદી
ભાષાઓ શવલપ્ત થવાને આરે છે , ખાસ કરીને તે ભાષાઓ એવી છે કે જેની ભલશપ નથી. જ્યારે આ ભાષા બોલવાવાળા

કોઇ સમદાય અથવા જનજાશતના વક્રરષ્ઠ સભ્યન ં મ ૃત્ય થાય છે તો પણ તેમની સાથે ભાષા સમાપ્ત થાય છે ; અને
ઘણીવાર આ સમ ૃિ ભાષાઓ/સંસ્કૃશતઓની અભભવ્યક્ક્તને સાચવવા અથવા દસ્તાવેજીકરણ કરવા માટે કોઈ પ્રક્રક્રયા
અથવા ઉપાય કરવામાં આવતા નથી.
૨૨.૬. આ ઉપરાંત, તે ભારતીય ભાષાઓ કે જે સિાવાર રીતે લપ્તપ્રાય ભાષાઓની સ ૂભચમાં નથી – જેમ કે આઠમી
અનસ ૂભચની ૨૨ ભાષાઓ પણ શવશવિ પ્રકારની સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહી છે .ભારતીય ભાષાઓના અધ્યયન અને
અધ્યાપનને િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણના દરે ક સ્તરે સંકભલત કરવાની જરૂર છે . ભાષાઓ પ્રાસંભગક અને જીવંત રહે તે

માટે , આ ભાષાઓમાં ઉચ્ચ ગણવિાપ ૂણવ અધ્યયન અને મક્રદ્રત સામગ્રીનો સતત પ્રવાહ હોવો જોઈએ – જેમાં
પાઠયપસ્તક, કાયવપક્સ્તકા, વીક્રડયો, નાટક, કશવતાઓ, નવલકથા, પશત્રકાઓ વગેરે સામેલ છે . ભાષાઓના િબ્દકોષો
અને િબ્દભંડાળને શવિેષત: સતત અપડેટ અદ્યતન બનાવતાં રહેવ ં જોઈએ અને તેનો પ્રસાર પણ કરવો જોઈએ કે

જેમાં વતવમાન સમસ્યાઓ અને ખ્યાલો પર આ ભાષાઓમાં ચચાવઓ કરી િકાય. શવશ્વના દે િો દ્વારા અંગ્રેજી, ફ્રેંચ,
જમવન, ક્રહબ્ર, કોક્રરયન, જાપાની વગેરે ભાષાઓમાં આ પ્રકારની અદ્યતન મક્રદ્રત સામગ્રી બનાવાય છે અને દશનયાની
અન્ય ભાષાઓની મહત્વપ ૂણવ સામગ્રીનો અનવાદ કરાય છે તથા િબ્દભંડોળને સતત અદ્યતન કરવામાં આવે છે . પરં ત
આપણી ભાષાઓને જીવંત અને પ્રાસંભગક બનાવી રાખવામાં મદદરૂપ એવી અધ્યયન સામગ્રી, મક્રદ્રત સામગ્રી અને
િબ્દકોષ બનાવવાની બાબતમાં ભારતની ગશત ખ ૂબ િીમી રહી છે .

૨૨.૭. આ ઉપરાંત અનેક ઉપાયો કરવા છતાં ભારતમાં ભાષા િીખવનાર કિળ શિક્ષકોની મોટે ભાગે અછત છે . ભાષાશિક્ષણને પણ એવી રીતે સિારવ ં જોઈએ કે જેથી તે વધ અનભવ આિાક્રરત બને અને કેવળ સાક્રહત્ય, િબ્દભંડોળ
અને ભાષાન ં વ્યાકરણ પર જ નહીં, પરં ત ભાષામાં વાતચીત અને પ્રત્યાયન કરવાની ક્ષમતા પર પણ ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત
થાય. વાતચીત અને અધ્યયન-અધ્યાપન માટે ભાષાનો ઉપયોગ વધ વ્યાપક પણે થવો જોઈએ.
૨૨.૮. િાળાના બાળકોમાં ભાષાઓ, કલા અને સંસ્કૃશતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રકરણ 4 માં અનેક પહેલની ચચાવ

કરવામાં કરે લ છે . જેમાં િાળાના દરે ક સ્તર પર સંગીત, કલા અને હસ્તકલા પર વધ ભાર મ ૂકવો, બહભાષ્યતાને
પ્રોત્સાહન આપવા માટે શત્ર-ભાષાના સ ૂત્રનો વહેલો અમલ અને સાથે સાથે જ્યાં િક્ય હોય ત્યાં માત ૃભાષા/સ્થાશનક
ભાષામાં શિક્ષણ તથા અનભવ આિાક્રરત ભાષા શિક્ષણ; ઉત્કૃષ્ટ સ્થાશનક કલાકારો, લેખકો, કારીગરો અને અન્ય
શનષ્ણાતોને સ્થાનીય તજ્જ્ઞતાના શવશવિ શવષયોમાં શવશિષ્ટ પ્રશિક્ષક તરીકે િાળા સાથે જોડવા; પરં પરાગત ભારતીય
જ્ઞાનમાં આક્રદવાસી અને અન્ય સ્થાશનક જ્ઞાનનો સચોટ સમાવેિ સમગ્ર અભ્યાસક્રમમાં કરવો, માનવશવદ્યાિાખા,
શવજ્ઞાન, કલા, હસ્તકલા અને રમતગમત – જ્યાં પણ સંબશિત હોય ત્યાં, વધ સગમતા સાથે ખાસ કરીને માધ્યશમક

િાળાઓમાં અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સમાવેિ કરવો જેથી શવદ્યાથીઓ તમામ અભ્યાસક્રમોમાં સર્જનાત્મક, કલાત્મક,
સાંસ્કૃ શતક અને િૈક્ષભણક માગો શવકસાવવા માટે આદિવ સંતલન કેળવી િકે.
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૨૨.૯. ઉચ્ચ શિક્ષણ અને તેનાથી આગળના શિક્ષણ માટે તાલમેલ બેસાડવા નીચે દિાવવેલ મખ્ય પહેલને િક્ય
બનાવવા માટે હવે પછી પણ ઘણાં પગલાંઓ લેવામાં આવિે . સૌ પ્રથમ, ઉપર મજબના શવશવિ પ્રકારના

અભ્યાસક્રમો શવકસાવવા અને િીખવવા માટે , શિક્ષકો અને અધ્યાપકોની ઉત્કૃષ્ટ ટીમ રચાવી પડિે. ભારતીય
ભાષાઓ, તલનાત્મક સાક્રહત્ય, સર્જનાત્મક લેખન, કલા, સંગીત, તત્વજ્ઞાન વગેરેના કાયવક્ષમ શવભાગો અને કાયવક્રમો
સમગ્ર દે િભરમાં િરૂ કરવામાં આવિે અને આ શવષયોમાં (4 વષવની બી.એડ્ . ડયઅલ ક્રડગ્રી સક્રહતની) પદવીઓ
શવકસાવવામાં આવિે. આ શવભાગો અને કાયવક્રમો, આ શિક્ષણ નીશતને અમલમાં મ ૂકવા માટે દે િભરમાં ખાસ કરીને

ઉચ્ચગણવિાયક્ત ભાષાના શિક્ષકોના એક મોટા સંવગવને તૈયાર કરવામાં મદદ કરિે સાથે સાથે કલા, સંગીત,
તત્વજ્ઞાન અને લેખનના શિક્ષકોને પણ તૈયાર કરાિે. જેથી આ નીશતને કાયાવક્ન્વત કરવા માટે તરત જ આવશ્યકતા

હિે. આ તમામ ક્ષેત્રોમાં ગણવિાયક્ત સંિોિન માટે NRF ભંડોળ પ ૂરં પાડિે. ઉત્કૃ ષ્ટ સ્થાશનક કલાકારો અને
કારીગરોને સ્થાશનક સંગીત, કલા, ભાષાઓ અને હસ્તકલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મલાકાતી અધ્યાપક તરીકે
રાખવામાં આવિે જેથી શવદ્યાથીઓ જ્યાં અભ્યાસ કરે છે તે સંસ્કૃશત અને સ્થાશનક જ્ઞાનથી વાકે ફ છે તે સશનશિત થાય.
દરે ક ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થા અને દરે ક િાળા કે િાળા સંકલનો ઉદ્દે િ એવો હોવો જોઈએ કે શનવાસી શિક્ષકો રાખે કે જેથી
કલા, સર્જનાત્મકતા અને પ્રદે િ/દે િના સમ ૃિ ખજાનાથી શવદ્યાથીઓને વાકે ફ કરી િકાય.

૨૨.૧૦. વધ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં વધ કાયવક્રમો માટે ભાષા શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે

માત ૃભાષા/સ્થાશનક ભાષાનો ઉપયોગ કરાિે અને/અથવા દ્ધદ્વભાષી કાયવક્રમોની રજૂઆત કરિે જેથી પ્રવેિ અને કલ

નોંિણી ગણોિર એમ બંનેમાં વિારો થાય અને તમામ ભારતીય ભાષાઓની તાકાત, ઉપયોગ અને જીવંતતાને
પ્રોત્સાહન મળે ; ખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને પણ ભારતીય ભાષાઓનો શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે અને/અથવા

દ્ધદ્વભાષી કાયવક્રમોની રજૂઆત કરે છે . તેમને પ્રોત્સાક્રહત કરી આગળ વિારવામાં આવિે. ચાર વષવના બી.એડ્ .ડયઅલ

પદવી કાયવક્રમોને બે ભાષાઓમાં ચલાવવાથી પણ મદદ મળિે જેમ કે દે િભરની િાળાઓમાં શવજ્ઞાનને બે ભાષામાં
િીખવવા શવજ્ઞાન અને ગભણતના શિક્ષકોના સંવગવને તાલીમ આપવામાં પણ મદદ મળિે.

૨૨.૧૧. ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં અનવાદ અને શવવેચન, કલા અને સંગ્રહાલય વહીવટ, પરાતત્વ, કલાકૃશત સંરક્ષણ,

ગ્રાક્રફક ક્રડઝાઇન અને વેબ ક્રડઝાઇનન ં શનમાવણ ઉચ્ચ ગણવિાપ ૂણવ કાયક્ર
વ મો અને પદવીઓન ં સર્જન કરવામાં આવિે.

પોતાની કલા અને સંસ્કૃ શતને સાચવવા અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે , શવશવિ ભારતીય ભાષાઓમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત
સામગ્રી શવકસાવવા, કલાકૃશતઓન ં સંરક્ષણ કરવા, સંગ્રહાલયો અને વારસા અથવા પ્રવાસન સ્થળોની જાળવણી

(Curate) કરવા અને ચલાવવા માટે ઉચ્ચ લાયકાત િરાવતી વ્યક્ક્તઓનો તૈયાર કરવા, જેથી પ્રવાસન ઉદ્યોગને પણ
શવકસાવી િકાય.
૨૨.૧૨. આ નીશત સ્વીકારે છે કે શવદ્યાથીઓએ ભારતની સમ ૃિ શવશવિતાન ં જ્ઞાન સૌ પ્રથમ આત્મસાત કરવ ં જોઈએ.
તેનો અથવ એ થયો કે સરળ પ્રવ ૃશિઓમાં શવદ્યાથીઓ દ્વારા દે િના જદા જદા ભાગોમાં પ્રવાસ કરવો વગેરે બાબતોનો

સમાવેિ થિે, જે માત્ર પ્રવાસનને પ્રોત્સાહન આપિે એટલ ં જ નહીં, પરં ત સમજણ તરફ દોરી જિે અને ભારતના
શવશવિ ભાગોની શવશવિતા, સંસ્કૃશત, પરં પરાઓ અને જ્ઞાનની પ્રિંસા પણ થિે. ‘એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત’ અંતગવત
દે િના 100 પ્રવાસન સ્થળોની ઓળખ કરાવામાં આવિે , જેમાં િૈક્ષભણક સંસ્થાઓ શવદ્યાથીઓને આ સ્થળો અને તેમના
ઇશતહાસ, વૈજ્ઞાશનક યોગદાન, પરં પરાઓ, સ્વદે િી સાક્રહત્ય અને જ્ઞાન વગેરેનો અભ્યાસ કરવા મોકલિે.

૨૨.૧૩. ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કલા, ભાષાઓ અને માનવશવદ્યાિાખાના ક્ષેત્રોમાં એવા કાયક્ર
વ મ બનાવવા કે જેથી રોજગારની
તકો ઉભી થાય. આ પ્રકારના કાયવક્રમો અને પદવીઓન ં શનમાવણ રોજગારી માટે ઉચ્ચગણવિાયક્ત તકો પણ સાથે

ઉત્પન્ન થિે, જે આ લાયકાતોનો અસરકારક ઉપયોગ કરી િકે છે . હજ પણ સેંકડો એકે ડેમી, સંગ્રહાલયો, આટવ
ગેલેરીઓ અને હેક્રરટે જ સાઇર્ટસને જેમની અસરકારક રીતે કામગીરી માટે લાયક વ્યક્ક્તઓની ગંભીર જરૂક્રરયાત છે .
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જેવી આ જગ્યાઓ યોગ્ય લાયકાત િરાવતા ઉમેદવારોથી ભરાિે અને વધ કલાકૃશતઓને ભેગી કરી િકાિે અને
સંરભક્ષત કરી િકાિે, આ શસવાય સંગ્રહાલય જેમાં વચ્યઅ
વ લ મ્પયભઝયમ/ઇ-મ્પયભઝયમની સાથે, ગેલેરીઓ અને હેક્રરટે જ
સાઇર્ટસ સક્રહતના આપણા વારસા અને ભારતના પ્રવાસન ઉદ્યોગને સંરભક્ષત રાખી િકાિે.

૨૨.૧૪. અનવાદ અને શવવેચનાના સંદભવમાં ભારત પોતાના પ્રયત્નોને ઝડપથી શવસ્તારીત કરિે, જેનાથી સામાન્ય

જનતાને શવશવિ ભારતીય અને શવદે િી ભાષાઓમાં ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત અધ્યયન સામગ્રી અને અન્ય મહત્વપ ૂણવ
લેભખત અને મૌભખક સામગ્રી ઉપલબ્િ બની િકે . આ માટે ભારતીય અનવાદ અને અથવઘટન સંસ્થાન (IITI) ની

સ્થાપના કરવામાં આવિે. આવી સંસ્થા દે િ માટે ખરે ખર મહત્વપ ૂણવ સેવા પ ૂરી પાડિે તેમજ અસંખ્ય બહભાષી ભાષા
અને શવષય શનષ્ણાતો અને અનવાદ અને અથવઘટનના શનષ્ણાતોને રોજગારી આપિે, જે તમામ ભારતીય ભાષાઓને

પ્રોત્સાહન આપવામાં મદદ કરિે. IITI તેના અનવાદ અને અથવઘટનના પ્રયાસોને શવકસાવિે અને જેમ જેમ લાયકાત
િરાવતાં ઉમેદવારોની જરૂક્રરયાત વિિે, દે િભરના શવશવિ સ્થળોએ તેને િરૂ કરી િકાિે જેથી સંિોિન શવભાગની
સાથે સહભાગીતા સગમતાથી થઇ િકે.

૨૨.૧૫. સંસ્કૃત ભાષાના બહૃ દ અને મહત્વપ ૂણવ યોગદાન અને શવભભન્ન શવષયો અને સાક્રહત્યના શવશવિ પ્રકારો પર, તેન ં
સાંસ્કૃ શતક મહત્વ અને તેના વૈજ્ઞાશનક સ્વભાવને કારણે સંસ્કૃતને કેવળ એક પ્રવાહવાળી પાઠિાળાઓ અને
શવશ્વશવદ્યાલયો સિી સીશમત ન રાખતાં તેને િાળાઓમાં શત્ર-ભાષી સ ૂત્ર અંતગવત એક શવકલ્પ સ્વરૂપે તથા ઉચ્ચ

શિક્ષણમાં પણ તેને મખ્ય પ્રવાહમાં લાવવામાં આવિે. તેને એકલતામાં નહીં, પરં ત રસપ્રદ અને નવીન રીતે ગભણત,
ખગોળિાસ્ત્ર, તત્વજ્ઞાન, ભાષાિાસ્ત્ર, નાટયશવદ્યા, યોગ જેવા અન્ય સમકાલીન અને પ્રસ્તત શવષયો સાથે જોડવામાં
આવિે. આમ, બાકીની નીશતને અનરૂપ સંસ્કૃ ત શવશ્વશવદ્યાલયો પણ ઉચ્ચ શિક્ષણની મોટી બહશવદ્યાિાખાકીય સંસ્થાઓ
બનવાની ક્રદિામાં આગળ વિિે; સંસ્કૃ ત શવભાગો કે જે સંસ્કૃત જ્ઞાન પિશતઓ પર આિાક્રરત શિક્ષણ અને ઉત્કૃ ષ્ટ

આંતરશવદ્યાિાખાકીય સંિોિન હાથ િરતાં હોય તેમને સંપ ૂણવ નવીન બહશવદ્યાિાખાકીય ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં
સ્થાશપત/મજબ ૂત કરવામાં આવિે. જો કોઈ શવદ્યાથી ઇચ્છે તો સંસ્કૃત એક સંપ ૂણવ બહશવદ્યાિાખાકીય ઉચ્ચ શિક્ષણનો

કદરતી ભાગ બની જિે. એક અભભયાનની જેમ સમગ્ર દે િમાં મોટી સંખ્યામાં સંસ્કૃ ત શિક્ષકોન ં વ્યાવસાશયકીકરણ ૪
વષવનો સંકભલત બહશવદ્યાિાખાકીય બી.એડ્ .- બે પદવી શિક્ષણ અને સંસ્કૃત દ્વારા કરવામાં આવિે.

૨૨.૧૬. આ જ રીતે ભારત તમામ િાસ્ત્રીય ભાષાઓ અને સાક્રહત્યનો અભ્યાસ કરતી પોતાની સંસ્થાઓ અને

શવશ્વશવદ્યાલયોન ં શવસ્તરણ કરિે, જેમાં હજ સિી તેમન ં યોગ્ય ધ્યાન મળય ં નથી તેવી હજારો હસ્તપ્રતોને એકશત્રત

કરવા, તેન ં ભાષાંતર કરવા અને તેનો અભ્યાસ કરવાના સઘન પ્રયાસો કરિે . એવી જ રીતે બિી જ સંસ્થાઓ અને

શવશ્વશવદ્યાલયો જેમાં િાસ્ત્રીય ભાષાઓ અને સાક્રહત્યન ં અધ્યાપન થાય છે તેમનો શવસ્તાર કરવામાં આવિે. હજ સિી

ઉપેભક્ષત રહેલી લાખો હસ્તપ્રતોનો સંગ્રહ, સંરક્ષણ, અનવાદ અને અભ્યાસનો દૃ ઢ પ્રયત્ન કરવામાં આવિે. સંસ્કૃ ત

અને દે િની તમામ ભારતીય ભાષા સંસ્થાઓ અને શવભાગોને નોંિપાત્ર રીતે સક્ષમ બનાવવામાં આવિે, જેમાં
શવદ્યાથીઓને અભ્યાસ માટે પયાવપ્ત તાલીમ ખાસ કરીને મોટી સંખ્યામાં હસ્તપ્રતો અને અન્ય શવષયો સાથેના તેમના
આંતરસંબિ
ં ો શવષે આપવામાં આવિે, િાસ્ત્રીય ભાષા સંસ્થાઓ પોતાની સ્વાયિા અકબંિ રાખવાની સાથે

શવશ્વશવદ્યાલયોની સાથે સંબશં િત થવાનો પ્રયત્ન કરિે જેથી સઘન અને ગહન બહશવદ્યાિાખાકીય કાયવક્રમોના ભાગરૂપે
અધ્યાપકો કામ કરી િકે અને શવદ્યાથીઓ પણ પ્રશિક્ષણ મેળવી િકાિે. સમાન ઉદે શ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે , ભાષાઓને
સમશપિત શવશ્વશવદ્યાલયો પણ બહશવદ્યાિાખાકીય બનિે; જ્યાં પ્રસ્તત હોય ત્યાં તેઓ શિક્ષણમાં બેવડી પદવી પ્રદાન
કરિે જેથી તે ભાષામાં ઉત્કૃષ્ટ ભાષાના શિક્ષકો તૈયાર થઇ િકે. વધમાં, ભાષાઓ માટે એક નવી સંસ્થાની સ્થાપના

કરવાનો પણ પ્રસ્તાવ છે . શવશ્વશવદ્યાલય પક્રરસરમાં પાલી, ફારસી અને પ્રાકૃત ભાષાઓ માટે એક રાષ્રીય સંસ્થા/
સંસ્થાનો (નેિનલ ઇધ્ન્સ્ટટય ૂટ (અથવા ઇધ્ન્સ્ટટય ૂર્ટસ) પણ સ્થાપવામાં આવિે. ભારતીય કલા, કલાના ઈશતહાસ અને
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ભારતશવદ્યાનો અભ્યાસ કરતી સંસ્થાઓ અને શવશ્વશવદ્યાલયો માટે પણ આવી જ પહેલ કરવામાં આવિે. આ તમામ
ક્ષેત્રોમાં ઉત્કૃ ષ્ટ સંિોિનને NRF દ્વારા ટે કો આપવામાં આવિે.

૨૨.૧૭. િાસ્ત્રીય, આક્રદવાસી અને લપ્ત થતી ભાષાઓ સક્રહત તમામ ભારતીય ભાષાઓને સાચવવા અને પ્રોત્સાહન

આપવા માટે ના પ્રયાસો નવા જોિ સાથે હાથ િરવામાં આવિે. લોકોની વ્યાપક ભાગીદારી સાથે તકનીકી અને જાહેર
શવજાણ ં સ્રોત આ પ્રયાસોમાં મહત્વપ ૂણવ ભ ૂશમકા ભજવિે.

૨૨.૧૮. ભારતના બંિારણની આઠમી અનસ ૂભચમાં ઉલ્લેખ કરાયેલી દરે ક ભાષા માટે , અકાદમીની સ્થાપના કરવામાં
આવિે જેમાં પ્રત્યેક ભાષાના મહાન શવદ્વાનો અને મ ૂળરૂપેથી તે ભાષા બોલવાવાળા લોકોનો સમાવેિ કરવામાં આવિે,
જેથી તાજેતરના ખ્યાલો માટે સરળ છતાં સચોટ િબ્દભંડોળ નક્કી કરી િકાય અને શનયશમતપણે નવા િબ્દકોિો

(શવશ્વની અન્ય ઘણી ભાષાઓ માટે સફળ પ્રયાસોની જેમ) પ્રસાક્રરત કરી િકાય. આ િબ્દકોિોના શનમાવણ માટે એકે ડેમી
એકબીજાની સલાહ પણ લેિે અને કે ટલાક ક્રકસ્સાઓમાં િક્ય હોય ત્યારે સામાન્ય લોકો પાસેથી શ્રેષ્ઠ સ ૂચનો લે , જ્યારે

પણ િક્ય બને ત્યારે િબ્દોને અપનાવવાનો પ્રયાસ પણ કરવામાં આવે. આ િબ્દકોિો વ્યાપકપણે પ્રસાક્રરત થાય
જેથી શિક્ષણ, પત્રકારત્વ, લેખન, વ્યાખ્યાન શનમાવણ વગેરેમાં તેનો ઉપયોગ થઇ િકે અને તેનાથી આગળ, અને વેબ

તેમજ પસ્તક સ્વરૂપે ઉપલબ્િ થઇ િકે . આઠમી અનસ ૂભચની ભાષાઓ માટે ની આ એકેડેમીને કે ન્દ્ર સરકાર દ્વારા રાજ્ય
સરકારો સાથે પરામિવ કરીને અથવા તેમની સાથેના સહયોગથી મળીને સ્થાશપત કરવામાં આવિે. એવી જ રીતે

વ્્યાપક સ્તરે બોલાતી અન્ય ભારતીય ભાષાઓ માટે અકાદમીની સ્થાપના પણ કે ન્દ્ર અને /અથવા રાજ્યો દ્વારા
કરવામાં આવિે.

૨૨.૧૯. ભારતની તમામ ભાષાઓ અને તેમની સંલગ્ન કલા અને સંસ્કૃશતન ં દસ્તાવેજીકરણ વેબ આિાક્રરત

પ્લેટફોમ/વ પોટવલ/શવક્રકપીડીયા મારફતે કરવામાં આવિે , જેથી લપ્ત થતી અને તમામ ભારતીય ભાષાઓ અને તેમની

સંલગ્ન સમ ૃિ સ્થાશનક કલા અને સંસ્કૃશતને જાળવી રાખવામાં આવિે. આ મંચ પર શવક્રડયો, િબ્દકોષો, રે કોક્રડિંગ્સ અને
અન્ય સામગ્રી જેમ કે ભાષા બોલવી (ખાસ કરીને વડીલો દ્વારા), વાતાવઓ સાંભળવી, કશવતાન ં પઠન કરવ,ં નાટકો

કરવા, લોકગાયનો અને ન ૃત્યો વગેરે રજૂ કરાિે. દે િભરના લોકોને આ પ્લેટફોમ/વ પોટવલ/શવક્રકપીડીયામાં પ્રાસંભગક
સામગ્રી ઉમેરી આ પ્રયાસોમાં યોગદાન આપવા માટે આમંત્રણ આપવામાં આવિે. શવશ્વશવદ્યાલયો અને તેમના સંિોિન
જૂથો આ પ્રકારના મંચને સમ ૃિ કરવા માટે દે િભરના સમદાયો સાથે કામ કરિે. આ સંરક્ષણ પ્રયાસો અને સંલગ્ન

સંિોિન પ્રોજેક્ર્ટસ, દા.ત. ઇશતહાસ, પરાતત્વ, ભાષાશવજ્ઞાન વગેરે ને NRF દ્વારા નાણાંકીય સહાય પ ૂરી પાડવામાં
આવિે.

૨૨.૨૦. સ્થાશનક તજ્જ્ઞ અને/અથવા ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં ભારતીય ભાષાઓ, કલા અને સંસ્કૃ શતના અભ્યાસ માટે

તમામ ઉંમરના લોકો માટે શિષ્યવ ૃશિ સ્થાશપત કરવામાં આવિે. ભારતીય ભાષાઓન ં સંવિવન અને પ્રસાર ત્યારે જ
િક્ય છે જ્યારે તેનો શનયશમત ઉપયોગ કરવામાં આવે અને તેનો ઉપયોગ અધ્યયન–અધ્યાપન માટે કરવામાં આવે.

ભારતીય ભાષાઓમાં શવશવિ શ્રેણીઓમાં ઉત્કૃષ્ટ કશવતાઓ અને ગદ્ય માટે ઇનામો જેવા પ્રોત્સાહનો માટે ના પગલાં
લેવામાં આવિે, જેથી તમામ ભારતીય ભાષાઓમાં જીવંત કશવતા, નવલકથાઓ, વાસ્તશવક, પાઠયપસ્તકો, પત્રકારત્વ
અને અન્ય કૃશતઓ સશનશિત કરવામાં આવિે. ભારતીય ભાષાઓમાં કિળતાને રોજગારીની તકો માટે લાયકાતના
માપદં ડોના ભાગરૂપે સામેલ કરવામાં આવિે.
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૨૩. િકનીકીનો ઉપયોગ અને િમન્િય
૨૩.૧. ભારત માક્રહતી અને સંચાર તકનીકીમાં અને અવકાિશવજ્ઞાન જેવા અન્ય અત્યાધશનક ક્ષેત્રોમાં વૈશશ્વક અગ્રણી

છે . ક્રડજજટલ ઇષ્ન્ડયા અભભયાન સમગ્ર દે િને ક્રડજજટલ રીતે સિક્ત સમાજ અને જ્ઞાન અથવતત્ર
ં માંપક્રરવશતિત કરવામાં
મદદ કરી રહ્ ં છે . આ પક્રરવતવનમાં શિક્ષણ મહત્વપ ૂણવ ભ ૂશમકા ભજવિે, પરં ત િૈક્ષભણક પ્રક્રક્રયાઓ અને અધ્યયન
નીપજોમાં સિારામાં તકનીકી પોતે જ મહત્વપ ૂણવ ભ ૂશમકા ભજવિે; આમ, તમામ સ્તરે તકનીકી અને શિક્ષણ વચ્ચેનો
સંબિ
ં અરસપરસ છે .

૨૩.૨. શવદ્યાથી ઉદ્યોગ સાહશસકો સક્રહત તકનીકી-સેવી શિક્ષકો અને ઉદ્યોગ સાહશસકોની સર્જનાત્મકતા સાથે સંકલાયેલા

તકનીકી શવકાસની શવસ્ફોટક ગશતને જોતાં એ નક્કી છે કે તકનીકી શિક્ષણને અનેક રીતે અસર કરિે, જેમાંથી કેટલીક
વતવમાન સમયમાં આગાહી કરી િકાય છે . નવા તકનીકી ક્ષેત્ર જેવા કે કૃશત્રમ બધ્ધ્િમિા એઆઈ(AI), મિીન લશનિંગ,
બ્લોકચેઇન, સ્માટવ બોડવ, હેન્ડહેલ્ડ કમ્પપ્યક્રટિંગ ક્રડવાઇસ, શવદ્યાથીઓના શવકાસ માટે એડેષ્પ્ટવ કમ્પપ્ય ૂટર ટે સ્ટીંગ અને

અન્ય પ્રકારના સોફ્ટવેર દ્વારા માત્ર એ પક્રરવતવન નક્રહ થાય કે શવદ્યાથીઓ વગવખડં માં શ ં િીખે છે , પરં ત તેમાં પણ
પક્રરવતવન થિે કે તેઓ કે વી રીતે િીખે છે . આ રીતે આ ક્ષેત્રોમાં ભશવષ્યમાં પણ તકનીકી અને તેનાથી િૈક્ષભણક એમ
બંને દૃ ષ્ષ્ટથી વ્યાપક સંિોિનની જરૂર પડિે.

૨૩.૩. શિક્ષણના શવશવિ પાસાઓને સિારવા માટે તકનીકીના ઉપયોગ અને સમન્વયને ટે કો આપવામાં આવિે અને
અપનાવવામાં આવિે. પરં ત તે પહેલાં બ ૃહદ સ્તર પર લાગ કરાતા પહેલાં તેમનાં વાસ્તશવક સંદભોમાં મજબ ૂત અને

પારદિવક રીતે મ ૂલ્યાંકન કરવામાં આવેલ હોય. િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે શિક્ષણ,મ ૂલ્યાંકન, આયોજન, વહીવટ
વગેરેમાં સિારા માટે તકનીકીના ઉપયોગ પર શવચારોના મક્ત આદાન- પ્રદાન માટે એક મંચ પ્રદાન કરવા માટે એક

સ્વાયિ સંસ્થાના ભાગરૂપે રાષ્રીય િૈક્ષભણક તકનીકી ફોરમ (નેિનલ એજ્યકેિનલ ટૅકનૉલૉજી ફોરમ - NETF)ની
રચના કરવામાં આવિે. NETFનો ઉદ્દે િ તકનીકીને અપનાવવા અને કોઈ ક્ષેત્ર શવિેષમાં તેના ઉપયોગથી સંબશં િત

શનણવયોને સરળ બનાવવાનો છે . NETF આ કાયવ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, િૈક્ષભણક સંસ્થાઓના પ્રમખો તથા અન્ય
ક્રહતિારકોને, નવીનતમ જ્ઞાન અને સંિોિનની સાથે શ્રેષ્ઠ કાયપ્ર
વ ણાલીઓને એકબીજાથી પક્રરભચત કરી માગવદિન
વ ના
અવસર આપી િકાિે. NTEF પાસે:

(ક) તકનીકી આિાક્રરત પ્રયાસો પર કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની એજન્સીઓને સ્વતંત્ર અને પરાવા આિાક્રરત
સલાહ પ ૂરી પાડવી;

(ખ) િૈક્ષભણક તકનીકીમાં બૌદ્ધિક અને સંસ્થાગત ક્ષમતાઓન ં શનમાવણ;

(ગ) આ ક્ષેત્રમાં વ્ય ૂહાત્મક રીતે અત્યંત પ્રભાવી કાયોની કલ્પના કરવી; અને

(ઘ) સંિોિન અને નવીનતા માટે નવી ક્રદિાઓને સ્પષ્ટ કરવા જેવી કામગીરી હિે.
૨૩.૪. િૈક્ષભણક તકનીકીના ઝડપથી બદલાતા ક્ષેત્રમાં પ્રસ્તત રહેવા માટે NTEF િૈક્ષભણક તકનીકીમાં થતાં સંિોિનો

અને તેની સાથે જોડાયેલી શવશવિ માક્રહતીનો શનયશમત પ્રવાહ જાળવી રાખિે. આ ઉપરાંત આ ક્ષેત્રમાં કાયવરત્
ટૅક્નૉલૉજી ઇનોવેટસવ અને અન્ય શવિેષજ્ઞો સાથે મળતી માક્રહતીન ં શવશ્લેષણ કરવા માટે જોડાિે. જ્ઞાન અને તેના

પ્રયોજનની તથા આ ક્રદિામાં સતત નવા સર્જનને વિારવા, NTEF શવશવિ પ્રાદે શિક અને રાષ્રીય સંમેલનો વગેરેન ં
આયોજન કરિે.

૨૩.૫. તકનીકી પ્રયાસોનો મખ્ય ઉદ્દે િ અધ્યયન, અધ્યાપન અને મ ૂલ્યાંકન પ્રક્રક્રયાઓમાં સિારો, શિક્ષકોની તૈયારી
અને વ્યાવસાશયક શવકાસને ટે કો આપવા, િૈક્ષભણક સલભતા વિારવા અને િૈક્ષભણક આયોજન, વ્યવસ્થાપન અને
સરળ બનાવવાના હેતઓ માટે રહેિે, જેમાં, પ્રવેિ, હાજરી, મ ૂલ્યાંકન વગેરે સાથે સંબશં િત પ્રક્રક્રયાઓનો સમાવેિ
થાય છે .
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૨૩.૬. ઉપરોક્ત તમામ હેતઓ માટે તમામ સ્તરે શવદ્યાથીઓ માટે સમ ૃિ િૈક્ષભણક સોફ્ટવેર શવકસાવવામાં આવિે અને
તેમને ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે. આ પ્રકારના તમામ સોફ્ટવેર તમામ મખ્ય ભારતીય ભાષાઓમાં ઉપલબ્િ હિે

અને અંતક્રરયાળ શવસ્તારોના શવદ્યાથીઓ ક્રદવ્યાંગ શવદ્યાથીઓ સક્રહત શવશવિ વપરાિકતાવઓ સિી પહોંચી િકિે. તમામ
પ્રાદે શિક ભાષાઓમાં તમામ રાજ્યો તેમજ NCERT, CIET, CBSE, NIOS અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા અધ્યયન

અધ્યાપન સંબિ
ં ી ઇ-કન્ટે ન્ટ શવકસાવવાન ં ચાલ કરવામાં આવિે અને તેને DIKSHA પ્લેટફોમવ પર અપલોડ કરવામાં
આવિે. આ મંચ પર ઉપલબ્િ ઇ-કન્ટે ન્ટનો ઉપયોગ શિક્ષકો વ્યવસાય સંબિ
ં ી શવકાસ માટે કરી િકે. CIETને
DIKSHA તેમજ અન્ય િૈક્ષભણક તકનીકીની પહેલને પ્રોત્સાહન આપવા અને તેન ં શવસ્તરણ કરવા માટે મજબ ૂત

કરવામાં આવિે. િાળાઓમાં શિક્ષકોને યોગ્ય ઉપકરણો ઉપલબ્િ કરાવવામાં આવિે , જેથી શિક્ષકો અધ્યયનઅધ્યાપન સંબિ
ં ી ઇ-કન્ટે ન્ટ યોગ્ય રીતે સંકભલત કરી િકે . DIKSHA/SWAYAM જેવા તકનીકી આિાક્રરત શિક્ષણ

મંચ (Platforms) વધ સારા બનિે અને સમગ્ર િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંશમભલત થિે તથા વપરાિકતાવઓ દ્વારા
ક્રમાંક સમાવેિ થિે, જેથી સામગ્રી તૈયાર કરનારાઓ વપરાિકતાવને અનકૂળ અને ગણાત્મક સામગ્રી બનાવી િકે .

૨૩.૭. સંપ ૂણવ શિક્ષણ વ્યવસ્થાને અશનવાયવપણે પક્રરવશતિત કરવામાં ઝડપથી શવકાસ પામતી પક્રરવતવનિીલ તકનીકી
પર શવિેષ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડિે. જ્યારે 1986/1992ની રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત ઘડવામાં આવી હતી ત્યારે

ઇન્ટરનેટની ક્રાંશતકારી અસરની આગાહી કરવી મશ્કેલ હતી. આપણી વતવમાન શિક્ષણ પિશતની આ ઝડપી અને
શવક્ષેપક ફેરફારોનો સામનો કરવાની અસમથવતાને કારણે ( વ્યક્ક્તગત રીતે અને રાષ્રીય સ્તરે ) વધને વધ સ્પિાવત્મક
દશનયામાં જોખમી અને નકસાનકારક ક્સ્થશત તરફ લઈ જઈ રહ્ ં છે . ઉદાહરણ તરીકે , કમ્પપ્ય ૂટરો મોટા ભાગે વાસ્તશવક

અને પ્રક્રક્રયાગત જ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવવામાં મનષ્યોને પાછળ છોડી રહ્યાં છે ત્યારે પણ તમામ સ્તરે આપણ ં શિક્ષણ
શવદ્યાથીઓ પર ઉચ્ચકક્ષાની તેમની ક્ષમતાઓના શવકાસના સ્થાને વધ પડતો બોજો નાખે છે .

૨૩.૮. આ નીશત એવા સમયે ઘડવામાં આવી છે જ્યારે શનઃિંકપણે કૃશત્રમ બધ્ધ્િમિા એઆઈ (AI), 3D/7D Virtual
Reality જેવી પક્રરવતવનકારી તકનીકીનો શવકાસ થયો છે . જેમ જેમ એઆઈ AI આિાક્રરત આગાહીનો ખચવ ઘટિે તેમ
તેમ એઆઈ AI કિળ વ્યાવસાશયકોની સરખામણી કરી િકિે તેમજ તેનાથી પણ આગળ નીકળી િકાિે. અમક
શનદાનાત્મક કાયોમાં ડૉક્ટરો જેવા કિળ વ્યાવસાશયકોને પણ મ ૂલ્યવાન સહાય મળિે. પક્રરવતવન લાવવા માટે એઆઈ
AIની ક્ષમતા સ્પષ્ટ છે . જેની ત્વક્રરત પ્રશતક્રક્રયા બાબતે શિક્ષણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. NETFન ં કાયમી કાયવ ઉભરતી
તકનીકીન ં તેમની ક્ષમતા અને અંદાજજત સમયમયાવદાને આિારે વગીકરણ કરવાન ં રહેિે. સમયાંતરે આ શવશ્લેષણ

એમએચઆરડી MHRD સમક્ષ રજૂ કરવાન ં રહેિ.ે આ શનવેિના આિારે એમએચઆરડી MHRD એતકનીકીની
ઔપચાક્રરક ઓળખ કરિે, જેમના ઉદયને શિક્ષણ પિશત તરફથી પ્રશતભાવોની જરૂર છે .

૨૩.૯. એમએચઆરડી MHRDની નવી ક્રાંશતકારી તકનીકીની ઔપચાક્રરક માન્યતાના પ્રશતભાવમાં, રાષ્રીય સંિોિન

પ્રશતષ્ઠાન તકનીકીમાં સંિોિન પ્રયાસોનો પ્રારં ભ કરિે અથવા તેન ં શવસ્તરણ કરિે. એઆઈ AIના સંદભમ
વ ાં, NRF

શત્રપાંભખયો અભભગમ શવચારી િકે છે ઃ (ક) મખ્ય એઆઈ AI સંિોિનને આગળ વિારવા, (ખ) એધ્પ્લકેિન આિાક્રરત
સંિોિનને શવકસાવવ ં અને તૈયાર કરવ,ં અને (ગ) આરોગ્ય સંભાળ, કૃશષ અને જળવાય પક્રરવતવન જેવા ક્ષેત્રોમાં વૈશશ્વક
પડકારોને પહોંચી વળવા માટે આંતરરાષ્રીય સંિોિન પ્રયાસોને આગળ વિારવા.

૨૩.૧૦. ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ માત્ર ક્રાંશતકારી તકનીકી પર સંિોિન કરવામાં જ નહીં, પરં ત અત્યાધશનક ક્ષેત્રોમાં
ઓનલાઇન અભ્યાસક્રમો સક્રહત િૈક્ષભણક સામગ્રી અને અભ્યાસક્રમોની પ્રારં ભભક આવ ૃશિઓ બનાવવામાં પણ સક્રક્રય
ભ ૂશમકા ભજવિે. એક વખત તકનીકી પક્રરપક્વતાન ં સ્તર પ્રાપ્ત કયાવ બાદ હજારો શવદ્યાથીઓ સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ

સંસ્થાઓને આદિવ રીતે આ શિક્ષણ અને કૌિલ્યના પ્રયાસોને આગળ વિારવા માટે મ ૂકવામાં આવિે, જેમાં નોકરીની
તૈયારી માટે લભક્ષત તાલીમનો સમાવેિ થિે. ક્રાંશતકારી તકનીકી કેટલીક નોકરીઓને નકામી બનાવિે અને તેથી
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કૌિલ્ય અને કૌિલ્યનો અભભગમ કે જે કાયક્ષ
વ મ છે અને ગણવિા રોજગારીન ં સર્જન કરવા અને ટકાવી રાખવા માટે

વધ મહત્વપ ૂણવ બની રહેિે. સંસ્થાઓને આવી તાલીમ આપવા માટે સંસ્થાગત અને ભબનસંસ્થાકીય ભાગીદારોને મંજૂરી
આપવાની સ્વાયિતા હિે, જે કૌિલ્ય અને ઉચ્ચ શિક્ષણ માળખા સાથે સંકભલત થિે.

૨૩.૧૧. શવશ્વશવદ્યાલયોનો ઉદ્દે િ યંત્ર આિારીત અધ્યયન તેમજ બહશવદ્યાિાખાકીય ક્ષેત્રો એઆઈ AI અને X તેમજ
આરોગ્ય સંભાળ, કૃશષ અને કાયદા જેવા વ્યાવસાશયક ક્ષેત્રોમાં Ph.D. અને અનસ્નાતક કાયવક્રમો પ્રદાન કરવાનો છે .

તેઓ સ્વયમ જેવા મંચ મારફતે આ ક્ષેત્રોમાં અભ્યાસક્રમો શવકસાવી િકે છે અને પ્રસાક્રરત કરી િકે છે . ઝડપથી

અપનાવી લેવા માટે , ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ આ ઓનલાઇન અભ્યાસક્રમોને સ્નાતક અને વ્યાવસાશયક કાયવક્રમોમાં
પરં પરાગત શિક્ષણ સાથે શમશશ્રત કરી િકે છે . HEI ડેટા એનોટે િન, ઇમેજ વગીકરણ અને સ્પીચ રાન્સક્રક્રપ્િન જેવી

એઆઈ AI વેલ્ય ચેઇનને ટે કો આપવા માટે ઓછી કિળતા િરાવતા કાયોમાં લભક્ષત તાલીમ પણ આપી િકે છે .
િાળાના શવદ્યાથીઓને ભાષાઓ િીખવવાના પ્રયાસો ભારતની શવશવિ ભાષાઓ માટે ભાષાની કદરતી પ્રક્રક્રયા
વિારવાના પ્રયાસોથી સંકલન કરવામાં આવિે.

૨૩.૧૨. જેમ જેમ ક્રાંશતકારી તકનીકી શવકસતી જિે , તેમ તેમ શિક્ષણ અને વતમ
વ ાન શિક્ષણ સામાન્ય જનતાને તેમની

સંભશવત ક્રાંશતકારી અસરો શવિે જાગશૃ ત વિારવામાં મદદ કરિે અને સંબશં િત મદ્દાઓન ં સમાિાન પણ કરિે. આ
તકનીકી સાથે સંબશં િત બાબતો અંગે જાહેર સંમશતની જાણ કરવી જરૂરી છે . િાળામાં, વતવમાન બાબતો અને નૈશતક
મદ્દાઓના અભ્યાસમાં NETF/MHRD દ્વારા ઓળખપાત્ર તકનીકીઓ પર ચચાવનો સમાવેિ થિે. શિક્ષણ ચાલ રાખવા
માટે યોગ્ય સ ૂચના અને ચચાવ સામગ્રી પણ તૈયાર કરવામાં આવિે.

૨૩.૧૩. માક્રહતી એ એઆઈ AI આિાક્રરત તકનીકી માટે મખ્ય સ્રોત છે અને પ્રદત (Data) વ્યવસ્થાપન અને પ્રદત
સંરક્ષણ સાથે સંકલાયેલા ગોપનીયતા, કાયદાઓ અને માપદં ડો વગેરે અંગે જાગશૃ ત ફેલાવવા માટે મહત્વપ ૂણવ છે .

એઆઈ AI આિાક્રરત તકનીકીના શવકાસ અને ઉપયોગ સાથે સંબશં િત નૈશતક મદ્દાઓ પર પણ પ્રકાિ પાડવો જરૂરી

છે . આ જાગશૃ ત વિારવાના પ્રયાસોમાં શિક્ષણ મહત્વની ભ ૂશમકા ભજવિે. અન્ય ક્રાંશતકારી તકનીકી કે જે આપણી

જીવનિૈલી બદલવાની અપેક્ષા છે અને તેથી, સ્વચ્છ અને નવીનીકરણીય ઊજાવ, જળ સંરક્ષણ, સાતત્યપ ૂણવ ખેતી,
પયાવવરણ સંરક્ષણ અને અન્ય હક્રરત પહેલનો સમાવેિ થાય છે ; જેમાં શિક્ષણમાં પ્રાથશમકતા આપવામાં આવિે.

૨૪. ઓનલાઇન અને રડજજટલ શિક્ષણઃ િકનીકીનો ન્યાયપ ૂણશ ઉપયોગ સશુ નશિિ કરિો

૨૪.૧. નવા સંજોગો અને વાસ્તશવકતાઓ માટે નવી પહેલની જરૂર છે . તાજેતરની મહામારી અને રોગચાળામાં વિારો
જોતા જરૂરી છે કે આપણે જ્યારે પણ પરં પરાગત અને વ્યક્ક્તગત શિક્ષણના માધ્યમો િક્ય ન હોય ત્યારે

ગણવિાયક્ત શિક્ષણના વૈકધ્લ્પક માધ્યમો સાથે તૈયાર છીએ. આ સંબિ
ં માં રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત ૨૦૨૦ તેના
સંભશવત જોખમો અને જોખમોને સ્વીકારતી વખતે તકનીકીના લાભોનો લાભ ઉઠાવવાના મહત્વને માન્યતા આપે છે .
તેમાં શિક્ષણની સમસ્યાઓના ઉકેલ અથવા તેને ઘટાડવાના કાયમ
વ ાં ઓનલાઇન/ ક્રડજજટલ શિક્ષણની મદદ કે વી રીતે
મેળવી િકાય તે નક્કી કરવા માટે કાળજીપ ૂવક
વ માળખ ં અને યોગ્ય રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલા પ્રાયોભગક

અભ્યાસોની ભલામણ કરવામાં આવી છે . દરશમયાન, ગણવિાયક્ત શિક્ષણ પ્રદાન કરવા માટે વતવમાન ક્રડજજટલ
પ્લેટફોમવ અને ચાલ ICT આિાક્રરત િૈક્ષભણક પહેલોનો સ્વીકાર અને શવસ્તાર વતવમાન તથા ભશવષ્યના પડકારોને
પહોંચી વળવા માટે કરવો જોઈએ.

૨૪.૨. જોકે, ક્રડજજટલ ઇષ્ન્ડયા અભભયાન અને પરવડે તેવા કમ્પપ્ય ૂક્રટિંગ ઉપકરણોની ઉપલબ્િતા જેવા સંયક્ત પ્રયાસો
દ્વારા ક્રડજજટલ સગવડતાઓનો અભાવ નાબ ૂદ ન કરવામાં આવે ત્યાં સિી ઓનલાઇન/ક્રડજજટલ શિક્ષણનો લાભ ઉઠાવી
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િકાિે નહીં. એ મહત્વપ ૂણવ છે કે ઓનલાઇન અને ક્રડજજટલ શિક્ષણ માટે તકનીકીનો ઉપયોગ સમાનતાના લક્ષયને શસિ
કરવા સંબશં િત સમસ્યાઓન ં સમાિાન કરે છે .

૨૪.૩. શિક્ષકોને ઓનલાઇન શિક્ષણ માટે યોગ્ય તાલીમ અને શવકાસની જરૂર છે . એવ ં િારી િકાય નહીં કે પરં પરાગત

વગવખડં માં એક સારો શિક્ષક આપોઆપ ઓનલાઈન વગવખડં માં સારો શિક્ષક બની જિે. અધ્યાપનિાસ્ત્ર માં જરૂરી
ફેરફારો ઉપરાંત, ઓનલાઇન મ ૂલ્યાંકન માટે પણ અલગ અભભગમની જરૂર પડે છે . ઓનલાઇન પરીક્ષાઓ હાથ િરવા

માટે અનેક પડકારો છે , જેમાં ઓનલાઇન વાતાવરણમાં પ ૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોના પ્રકારો, નેટવકવ અને વીજળીના

શવક્ષેપોને સંભાળવા અને અનૈશતક પિશતઓને અટકાવવાનો સમાવેિ થાય છે . અમક પ્રકારના અભ્યાસક્રમો/શવષયો
જેવા કે પફોશમિંગ આર્ટસવ અને સાયન્સ પ્રેષ્ક્ટકલના સંદભવમાં ઓનલાઇન/ક્રડજજટલ શિક્ષણની મયાવદાઓ છે , જેને નવીન
પગલાં સાથે આંશિક હદ સિી દૂ ર કરી િકાય છે . વધમાં, જ્યાં સિી ઓનલાઇન શિક્ષણને અનભવી અને પ્રવ ૃશિ
આિાક્રરત શિક્ષણ સાથે શમશ્ર કરવામાં નહીં આવે , ત્યાં સિી તે શિક્ષણના સામાજજક, અસરકારક અને મનોિારીક્રરક
પક્રરમાણો પર મયાવક્રદત ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરીને સ્ક્રીન આિાક્રરત શિક્ષણ બની જિે.

૨૪.૪ ક્રડજજટલ તકનીકીના ઉદય અને િાળાથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સિી તમામ સ્તરે અધ્યયન અધ્યાપન માટે તકનીકીનો
લાભ ઉઠાવવાના ઉભરતા મહત્વને જોતાં, આ નીશત નીચેની પહેલ માટે મખ્ય ભલામણો કરે છે .

(ક) ઓનલાઇન શિક્ષણ માટે અજમાયિી અભ્યાિઃ ઓનલાઈન શિક્ષણની મયાવદાઓ જેવી કે શવદ્યાથીને શવજાણ ં યંત્રની

ટે વ, e-content કેવા સ્વરૂપમાં તૈયાર કરવ ં વગેરેનો ઉકે લ લાવવાની સાથેસાથે શિક્ષણ સાથે ઓનલાઇન
શિક્ષણને જોડવાના લાભોન ં મ ૂલ્યાંકન કરવા માટે NETF, CEIT, NIOS, IGNOU, IITs, NITs વગેરે જેવી યોગ્ય

એજન્સીઓને અજમાયિી અભ્યાસોની એક શ્રેણી હાથ િરવા માટે સ ૂભચત કરવામાં આવિે. આ અજમાયિી
અભ્યાસોના પક્રરણામો જાહેર રીતે જણાવવામાં આવિે અને તેનો ઉપયોગ સતત સિારા માટે કરવામાં આવિે.
(ખ)

રડજજટલ માળખુ:ં

ભારતના વ્યાપને આિારે શવશવિતા, જક્રટલતા અને ઉપકરણ ઉપલબ્િતા (Device

Penetration)ને ઉકેલવા માટે શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ખલ્લા, આંતરસંચાભલત, શવકસી િકાય તેવા જાહેર શવજાણ ં
માળખાના શનમાવણની આવશ્યકતા છે જેનો ઉપયોગ અનેક મંચ અને કેષ્ન્દ્રય ઉકેલ દ્વારા કરી િકાય છે . આ
સશનશિત કરિે કે તકનીકી આિાક્રરત ઉકેલો તકનીકીમાં ઝડપી પ્રગશત સાથે જૂના ન થઈ જાય.

(ગ) ઓનલાઇન ટીણચિંગ પ્લેટફોમશ અને િાિનો: શિક્ષકોને શવદ્યાથીઓની પ્રગશત પર નજર રાખવા માટે માળખાગત,
વપરાિકતાવને અનકૂળ, સમ ૃિ સહાયક સાિનો પ ૂરા પાડવા માટે SWAYAM/DIKSHA જેવા યોગ્ય વતવમાન

ઇ-લશનિંગ પ્લેટફોમવને શવસ્ત ૃત કરવામાં આવિે. ઓનલાઇન વગો યોજવા માટે દ્ધદ્વ-માગીય વીક્રડયો અને દ્ધદ્વમાગીય ઓક્રડયો ઇન્ટરફેસ એ વાસ્તશવક જરૂક્રરયાત છે , જે વતવમાન મહામારીએ દિાવવ્ય ં છે .
(ઘ)

િામગ્રી િર્જન, રડજજટલ રરપોણિટરી અને પ્રિાર: કોસવ વકવ, લશનિંગ ગેમ્પસ એન્ડ શસમ્પયલેિન, ઓગમેન્ટે ડ

ક્રરયાભલટી અને વચ્યઅ
વ લ ક્રરયાભલટી સક્રહતની સામગ્રીનો શવજાણ ં (Digital) ભંડાર શવકસાવવામાં આવિે, જેની

અસરકારકતા અને ગણવિા બાબતે વપરાિકતાવઓ દ્વારા રે ક્રટિંગ માટે સ્પષ્ટ જાહેર વ્યવસ્થા શવકસાવવામાં
આવિે. આનંદદાયક અધ્યયન માટે શવદ્યાથીઓને યોગ્ય સાિનો જેવી કે એધ્પ્લકે િન્સ, ભારતીય કલા અને

સંસ્કૃશત, અનેક ભાષાઓમાં, સ્પષ્ટ ઓપરે ક્રટિંગ સ ૂચનાઓ સાથે પણ બનાવવામાં આવિે. શવદ્યાથીઓને ઇકન્ટે ન્ટના પ્રસાર માટે શવશ્વસનીય બેકઅપ શમકેશનઝમ પ ૂરં પાડવામાં આવિે.

(ચ) રડજજટલ િાિનો સુિીની પહોંચના િંદભશમાં અભાિની ણચિંિા: હજ પણ વસ્તીનો નોંિપાત્ર વગવ છે , જેમની

ક્રડજજટલ પહોંચ અત્યંત મયાવક્રદત છે , ટે ભલશવઝન, રે ક્રડયો અને કમ્પયશનટી રે ક્રડયો જેવા વતવમાન સામ ૂક્રહક

માધ્યમોનો વ્યાપક ઉપયોગ, પ્રચાર અને પ્રસારણ માટે કરવામાં આવિે. શવદ્યાથીઓની વસ્તીની શવશવિ
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જરૂક્રરયાતોને પહોંચી વળવા માટે શવશવિ ભાષાઓમાં આવા િૈક્ષભણક કાયવક્રમો ૨૪/૭ ઉપલબ્િ કરાવવામાં
આવિે. તમામ ભારતીય ભાષાઓમાં સામગ્રી પર શવિેષ ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરવામાં આવિે અને તેની જરૂર પડિે.

ક્રડજજટલ સામગ્રીએ િક્ય હોય ત્યાં સિી શિક્ષકો અને શવદ્યાથીઓ સિી તેમની સ ૂચનાના માધ્યમ પ્રમાણે પહોંચવ ં
પડિે.

(છ) િચ્યુશઅલ પ્રયોગિાળાઓ: વતવમાન ઇ-લશનિંગ પ્લેટફોમવ જેવા કે DIKSHA, SWAYAM SWAYAMPRABHAનો
પણ વચ્યઅ
વ લ લેબ બનાવવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવિે , જેથી તમામ શવદ્યાથીઓ ગણવિાયક્ત વ્યવહારૂ
અને પ્રયોગ આિાક્રરત િીખવાના અનભવોની સમાન સલભતા મેળવી િકે. પ્રી-લોડેડ સામગ્રી િરાવતા ટે બ્લેટ
જેવા યોગ્ય ક્રડજજટલ ઉપકરણો મારફતે SEDG ના શવદ્યાથીઓ અને શિક્ષકોને પ ૂરતી પહોંચ પ ૂરી પાડવાની
િક્યતાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવિે અને શવકસાવવામાં આવિે.

(જ) શિક્ષકો માટે િાલીમ અને પ્રોત્િાહનોઃ શિક્ષકો અધ્યેતા કેષ્ન્દ્રત શિક્ષણ અને ઓનલાઇન ટીભચિંગ પ્લેટફોમવ અને

સાિનોનો ઉપયોગ કરીને ઉચ્ચ ગણવિાયક્ત ઓનલાઇન સામગ્રી સર્જક કેવી રીતે બનવ ં તે અંગે સખત
તાલીમમાંથી પસાર થિે. શવદ્યાથીઓની શવષયવસ્ત સાથે અને એકબીજા સાથે સક્રક્રય ભાગીદારી સંદભે શિક્ષકની
ભ ૂશમકા પર ભાર મ ૂકવામાં આવિે.

(િ) ઓનલાઈન મ ૂલ્યાંકન અને પરીક્ષાઓ: રાષ્રીય મ ૂલ્યાંકન કેન્દ્ર અથવા PARAKH, િાળા શિક્ષણ બોડવ, NTA
જેવી યોગ્ય અને શનશિત શવભાગો દ્વારા મ ૂલ્યાંકનના માળખાઓન ં શનમાવણ અને વહન કરવામાં આવિે. જેની

ડીઝાઇન ક્ષમતાઓ, પોટવફોભલયો, સમજૂતી, પ્રમાભણત શવશ્લેષણાત્મક મ ૂલ્યાંકન વગેરેને ધ્યાનમાં રાખી કરવામાં
આવિે. ૨૧મી સદીના કૌિલ્ય પર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત કરતા મ ૂલ્યાંકનની નવી તરકીબોન ં અધ્યયન તકનીકીનો
ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવિે.

(ટ) શમશશ્રિ અધ્યયન પ્રશિમાન (Blended Models of Learning): ક્રડજજટલ શિક્ષણના પ્રચાર અને પ્રસારમાં પ્રત્યક્ષ

હાજરીની અનભ ૂશત જાળવવી પણ એટલી જ મહત્વની છે તેને ધ્યાનમાં રાખતા જ શમશશ્રત અધ્યયન (Blended
Learning) ના અલગ અલગ શવષયોને અસરકારકનવીન મોડેલ્સના નવા સ્વરૂપ ઓળખી અને વ્યવહારમાં
લાવવાનો પ્રયત્ન હાથ િરવામાં આવિે.

(ઠ)

િારાિોરણોની સ્ર્થાપના: NETF અને તેને સમકક્ષ અન્ય વ્યવસ્થાઓ તેમજ એજન્સીઓએ ઓનલાઈન અથવા

ક્રડજજટલ શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં વધ ખેડાણ અને સંિોિનકારી નવા શવષયવસ્ત, તકનીકીના સાિનો તેમજ

અધ્યાપનિાસ્ત્રોના માનાંકો પ્રસ્થાશપત કરવા જોઈએ. આ માનાંકોની મદદથી શવશવિ રાજ્યોના શવશવિ બોડવ,
િાળા અને િાળા સંકલો તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓને લગતી માગવદશિિકાઓ તૈયાર કરવામાં મદદ કરિે.
૨૪.૫. શિશ્વકક્ષાનું રડજજટલ શિક્ષણ, ક્ષમિા અને શિષયિસ્તુ િર્જન માટે અલાયદું માળખું િૈયાર કરવું
શિક્ષણમાં તકનીકી એ સાિન છે , સાધ્ય નથી અને નીશતગત ઉદ્દે િોનો અમલ કરવા માટે શવભભન્ન તકનીકી પક્રરતંત્રો

(Eco System)ના ચાલકો(કમવચારીઓ)ને સંગક્રઠત કરી એકબીજા સાથે યોગ્ય રીતે સાંકળવા પડિે. ઈ-શિક્ષણના િાળા
અને ઉચ્ચિર શિક્ષણ એમ બંનેની આવશ્યકતાઓ ઉપર ધ્યાન આપવા માટે મંત્રાલયમાં બશનયાદી માળખા માટે

ક્રડજજટલ સામગ્રી અને ક્ષમતા શનમાવણની વ્યવસ્થા કરવા માટે ના ઉદ્દે િો માટે એક સમશપિત એકમની સ્થાપના કરવામાં
આવિે. તકનીકીનો ઝડપી શવકાસ થઈ રહ્યો હોવાથી ઉચ્ચ ગણવિાવાળા ઈ-લશનિંગને શવદ્યાથીઓ સિી પહોંચાડવા

માટે તજ્જ્ઞોની જરૂક્રરયાત રહે છે . આ માટે એક એવાં ઓજસ્વી પક્રરતંત્રને (Eco System)ને પ્રોત્સાહન આપવાની જરૂર

છે , જે માત્ર ભારતમાં ભારતની શવસ્તાર, શવશવિતા, સમતા સામેના પડકારોનો માત્ર ઉકે લ જ ન િોિે, પરં ત સતત

બદલાતી અને શવકાસ પામતી તકનીકી સાથે પણ સમાયોજન સાિી િકે . આથી આ કેન્દ્રમાં પ્રિાસન, શિક્ષણ,
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િૈક્ષભણક તકનીકી, ક્રડજજટલ અધ્યાપનિાસ્ત્ર અને મ ૂલ્યાંકન, ઇ-ગવનવન્સ વગેરે ક્ષેત્રોથી જોડાયેલ તજ્જ્ઞોનો સમાવેિ
થિે.

શિભાગ IV. અમલીકરણ વ્ય ૂહરચના
૨૫. કેન્રીય શિક્ષણ િલાહકાર બોડશ ન ંુ િિક્તિકરણ

૨૫.૧. આ નીશતના સફળ અમલીકરણ માટે રાષ્રીય, રાજ્ય, સંસ્થાકીય અને વ્યક્ક્તગત સ્તરે , લાંબા ગાળાના શવઝન
(દિવન), શનપણતાની સતત હાજરી અને સંબશં િત લોકો દ્વારા લેવાયેલા વધ મક્કમ પગલાંની જરૂર છે . આ સંદભવમાં,

આ નીશત કેન્દ્રીય શિક્ષણ સલાહકાર બોડવ (CABE)ના સિક્ક્તકરણની ભલામણ કરે છે , જે માત્ર શિક્ષણ અને સાંસ્કૃશતક
શવકાસ સંબશં િત મદ્દાઓ પર વ્યાપક પરામિવ અને સમીક્ષા માટે એક મંચ જ નથી, તેના ઘણા વ્યાપક ઉદ્દે શ્યો છે .
ફરીથી રચાયેલી અને ફરીથી સ્થપાયેલી CABE માનવ સંસાિન શવકાસ મંત્રાલય અને રાજ્ય કક્ષાએ સંબશં િત

એકમો/સંસ્થાઓ સાથે મળી દે િમાં શિક્ષણના શવઝનને (દિવનને) સતત શવકસાવવા, સ્પષ્ટ કરવા, મ ૂલ્યાંકન કરવા
અને પ્રોત્સાહન આપવા માટે જવાબદાર રહેિે. તેણે સતત આવા સંસ્થાકીય માળખાઓને તૈયાર કરી તેની સમીક્ષા
કરતા રહેવ ં જોઈએ જે આ શવઝનને (દિવનને) પ્રાપ્ત કરવામાં મદદરૂપ થિે.

૨૫.૨. શિક્ષણ અને અધ્યયન ઉપર ધ્યાન કે ષ્ન્દ્રત કરવા, માનવ સંસાિન શવકાસ મંત્રાલય એમએચઆરડી (MHRD)
ને શિક્ષણ મંત્રાલય (MoE) તરીકે ફરીથી નામાભભિાન કરવામાં આવિે.

ુ િિાયતુ િ શિક્ષણ
૨૬. નાણાંકીય વ્યિસ્ર્થા: બિાને પરિડે િેવ ંુ ગણ

૨૬.૧. નીશત િૈક્ષભણક રોકાણોમાં નોંિપાત્ર વિારો કરવા માટે પ્રશતબધ્િ છે , કારણ કે આપણા યવાનોના ઉચ્ચગણવિાવાળા શિક્ષણ કરતાં સમાજના ભશવષ્ય માટે આનાથી વધ સારં કોઈ નથી. દભાવગ્યે, ભારતમાં શિક્ષણ પરનો

જાહેર ખચવ GDPના ૬% ના સ ૂભચત સ્તરની નજીક આવ્યો નથી. ૧૯૬૮ ની નીશતની કલ્પના મજબ, ૧૯૮૬ ની નીશતમાં
પનરાવશતિત, અને જે હત ં તેને ૧૯૯૨ નીશતની સમીક્ષામાં તેને વધ પષ્ષ્ટ આપવામાં આવી. વતવમાનમાં જાહેર (સરકાર

- કેન્દ્ર અને રાજ્યો) ભારતમાં શિક્ષણ પરનો ખચવ GDPના આિરે ૪.૪૩% છે (બજેટન ં શવશ્લેષણ ખચવ ૨૦૧૭ -૧૮)
અને શિક્ષણ તરફના કલ સરકારી ખચવમાં માત્ર ૧૦% (આશથિક સવે ૨૦૧૭ -૧૮). આ સંખ્યા સૌથી શવકશસત અને
શવકાસિીલ દે િો કરતાં ઘણી ઓછી છે .

૨૬.૨. ભારતમાં શ્રેષ્ઠતા સાથે અને દે િ અને અથવવ્યવસ્થાના ફાયદાઓને કારણે શિક્ષણન ં લક્ષય પ્રાપ્ત કરવા માટે ,

કેન્દ્ર અને તમામ રાજ્ય સરકારો દ્વારા આ શિક્ષણ નીશત શિક્ષણના રોકાણમાં નોંિપાત્ર વિારાને સમથવન આપે છે . કે ન્દ્ર
અને રાજ્યના શિક્ષણ ક્ષેત્રે જાહેર રોકાણ વિારવા માટે GDPના ૬% સિી પહોંચવાન ં કામ કરિે. ભારતની આશથિક,
સામાજજક, સાંસ્કૃશતક, બૌદ્ધિક અને તકનીકી પ્રગશત અને ભારતના શવકાસ માટે જરૂરી, ઉચ્ચ ગણવિાપ ૂણવ અને
સમતાપ ૂણવ સરકારી શિક્ષણ પ્રણાલી માટે શિક્ષણ પર આટલ ં રોકાણ કરવ ં ખ ૂબ જ મહત્વપ ૂણવ છે .

૨૬.૩. ખાસ કરીને મહત્વની બાબતના અને શિક્ષણ સાથે સંકલાયેલા ઘટકો માટે આશથિક સહાય પ ૂરી પાડવામાં આવિે
જેમ કે , સૌને માટે શિક્ષણની પહોંચ સશનશિત કરવી, િીખવાના સંસાિન, પોષણ સહાય, શવદ્યાથીઓની સલામતી અને
આરોગ્ય, શિક્ષકો અને કમવચારીઓની પ ૂરતી સંખ્યા, શિક્ષકોનો શવકાસ, વંભચત તથા પછાત અને સામાજજક આશથિક રીતે
પછાત સમ ૂહ માટે સમતાપ ૂણવ ઉચ્ચગણવિાન ં શિક્ષણ

આપવા તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે .
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૨૬.૪. મ ૂળભ ૂત સશવિાઓ અને સંસાિનોને લગતા એક સમયના ખચવ ઉપરાંત, આ નીશત શિક્ષણ પિશત શવકસાવવા

માટે ના ભંડોળ માટે : (ક) ગણવિાવાળા પ્રારં ભભક બાળ શિક્ષણ માટે સાવવશત્રક જોગવાઈ; (ખ) સાક્ષરતા અને

સંખ્યાજ્ઞાનની મ ૂળભ ૂત ક્ષમતાને વિારવા માટે ; (ગ) બિા િાળા સંકલ/જૂથો માટે પ ૂરતા અને યોગ્ય સંસાિનો; (ઘ)
ખોરાક અને પોષણ (નાસ્તો અને મધ્યાહ્ન ભોજન) પ્રદાન કરવા માટે ; (ચ) શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ અને શિક્ષકોના સતત

વ્યાવસાશયક શવકાસમાં રોકાણ; (છ) શ્રેષ્ઠતાના પોષણ માટે શવશ્વશવદ્યાલયો અને મહાશવદ્યાલયોમાં સિારો; (જ)
સંિોિનનો શવકાસ; અને (ઝ) તકનીકી અને ઓનલાઇન શિક્ષણનો વ્યાપક ઉપયોગ પર ભાર મ ૂકવો જોઈએ.

૨૬.૫. શિક્ષણ ક્ષેત્ર માટે ઉપલબ્િ મયાવક્રદત નાણાં પણ સામાન્ય રીતે જજલ્લા/સંસ્થા સ્તરે સમયસર ખચવ કરવામાં
આવતા નથી, જેના કારણે તે રકમના લક્ષયાંક ઉદ્દે શ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મશ્કેલી પડે છે . તેથી નીશતગત ફેરફારો દ્વારા
પ ૂરા પાડવામાં આવતા બજેટના ઉપયોગમાં કાયક્ષ
વ મતા વિારવાની જરૂક્રરયાત છે . નાણાંકીય વહીવટ અને

વ્યવસ્થાપન કાળજી લેિે કે ભંડોળ સરળતાથી, સમયસર અને પયાવપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્િ થાય. અને તે પ્રામાભણકપણે

ખચવ કરવો જોઈએ. વહીવટી પ્રક્રક્રયાઓમાં ફેરફાર કરી સવ્યવક્સ્થત કરવામાં આવિે જેથી શવતરણ તંત્રના કારણે, કોઈ
વધ અવ્યશયત િેષ રહે નહીં. સરકારી સંસાિનોના કાયક્ષ
વ મ ઉપયોગ અને ભંડોળના અટકાવને (પાક્રકિંગને) ટાળવા

માટે , GFR, PFMS અને ‘સમયસર ફાળવણી’ની જોગવાઈ અમલીકરણ એજન્સીઓને આપવામાં આવિે. રાજ્ય/ઉચ્ચ

શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં પ્રદિવન આિાક્રરત ભંડોળ તંત્ર તૈયાર કરી િકાય છે . તેવી જ રીતે SEDG માટે ફાળવવામાં
આવેલા ભંડોળના મહિમ ફાળવણી અને ઉપયોગ માટે કાયવક્ષમ પિશતની ખાતરી કરવામાં આવિે. સ ૂભચત નવી
શનયમનકારી પ્રણાલી, જેમાં ભ ૂશમકાઓન ં શવભાજન અને પારદિવક સ્વપ્રગટીકરણ, સિક્ક્તકરણ અને સંસ્થાઓની

સ્વાયિતા, મખ્ય હોદ્દા પર ઉિમ અને લાયક શનષ્ણાતોની શનમણકૂ વગેરે સામેલ છે . આ નાણાંના સરળ, ઝડપી અને
પારદિવક શવશનમયમાં મદદ મળિે.

૨૬.૬. આ નીશત શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં ખાનગી લોકકલ્યાણકારી પ્રવ ૃશિઓને પનજીશવત, સક્રક્રયરૂપે પ્રોત્સાક્રહત કરવા અને

ટે કો આપવાની ભલામણ કરે છે . ખાસ કરીને, નાણાંકીય સમથવનના ઉપરાંત, જે અન્ય તેમને પ ૂરૂ પાડવામાં આવ્ય

હોય. કોઈપણ જાહેર સંસ્થા િૈક્ષભણક અનભવોને વિારવા માટે ખાનગી લોકકલ્યાણ ભંડોળ ભેગ ં કરવાની ક્રદિામાં
પહેલ કરી િકે છે .

૨૬.૭. આ નીશત ઘણા મોરચે શિક્ષણના વ્યાપારીકરણના મદ્દા સાથે કામ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે , એક ‘સરળ પણ

સખત’ શનયમન દૃ ષ્ષ્ટકોણ સામેલ છે . જે નાણાં, પ્રક્રક્રયાઓ, પિશતઓ, ઉપલબ્િ અભ્યાસક્રમો અને કાયવક્રમોમાં સંપ ૂણવ

પારદશિિતા સાથે સ્વ પ્રગટીકરણ; જાહેર શિક્ષણમાં પ ૂરત ં રોકાણ તથા તમામ સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાઓમાં
સિાસન અને વ્યવસ્થાપન પર ભાર મ ૂકે છે . એ જ રીતે, વધ ખચન
વ ી પન:પ્રાધ્પ્ત માટે ની તકો પણ જરૂક્રરયાતમંદ
અથવા લાયક વગોને અસર કયાવ શવના િોિવામાં આવિે.

૨૭. અમલીકરણ

૨૭.૧. કોઈપણ નીશતની અસરકારકતા તેના અમલીકરણ પર આિાક્રરત છે . આવા અમલીકરણની જરૂર પડિે બહશવિ
પહેલ અને ક્રક્રયાઓ, જે બહશવિ સંસ્થાઓ દ્વારા વ્યવક્સ્થત રીતે સમેળમાં લેવાની રહેિે. તેથી, આ નીશતના

અમલીકરણન ં સંચાલન શવશવિ સંસ્થાઓ કરિે જેમકે MHRD, CABE, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો, શિક્ષણ સંબશં િત

મંત્રાલયો, રાજ્યના શિક્ષણ શવભાગ, બોડવ, NTA, િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણની શનયમનકારી સંસ્થાઓ, NCERT,
SCERT, િાળાઓ અને HEI સમયરે ખાઓ અને સમીક્ષા માટે ની યોજના, તેની ખાતરી કરવા માટે કે નીશત તેની

ભાવના અને ઉદ્દે શ્યમાં, યોજના અને સસંગતતાના સમેળ દ્વારા લાગ કરવામાં આવે છે આ તમામ સંસ્થાઓ શિક્ષણ
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સાથે સંકલાયેલા છે .
૨૭.૨. અમલીકરણ માટે આ મજબના શસિાંતો દ્વારા માગવદિવન આપવામાં આવિે. પ્રથમ, આ નીશતના હાદવરૂપ

પાસાઓ અને ઉદ્દે િોન ં અમલીકરણ સૌથી મહત્વપ ૂણવ બાબત હિે. બીજ,ં આ નીશતની દરે ક પહેલનો અમલ તબક્કાવાર

કરવો પડિે કારણ કે દરે ક મદ્દાના અમલમાં ઘણાં સોપાનો છે અને નીચેના (પાયાના) સોપાનો સફળતાપ ૂવવક અમલમાં
ના મકાય તો તેના પછીના સોપાનોમાં સફળ ના થઇ િકાય. ત્રીજો શસિાંત છે અગ્રતાક્રમ આપવો એટલે કે આ
નીશતના બિા મદ્દાઓમાંથી ક્યા મદ્દાઓને અગ્રતાક્રમ આપવો તે નક્કી કરવ ં જેમાં તત્કાલ પ્રયાસોની જરૂર હોય એવા
મદ્દાને પ્રથમ ન્યાય આપવો. ચોથ ં, અમલીકરણમાં સવવગ્રાક્રહતા અને સવાાંગીપણ ં એ ચાવીરૂપ બાબત રહેિે કારણ કે

આ નીશત એક્સ ૂત્રીય અને સવાાંગી છે , તેથી તેના ટકડા નક્રહ પણ સવાાંગી અમલીકરણથી જ ઇધ્ચ્છત ઉદ્દે િોની પ્રાધ્પ્ત
થિે. પાંચમ,ં શિક્ષણ એ સમવતી શવષય હોવાથી તેમાં કેન્દ્ર અને રાજ્યો વચ્ચે કાળજીપ ૂવવક આયોજન, સંયક્ત દે ખરે ખ
અને સહયોગી અમલીકરણની જરૂર પડિે. છઠ્ઠં, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સ્તરે સમયસર જરૂરી માનવીય, માળખાકીય અને

નાણાંકીય સંસાિનોની ક્ષશતપ ૂશતિ એ આ શિક્ષણ નીશતના સંતોષકારક અમલ માટે શનણાવયક બનિે. અંતે, બિી પહેલની
અસરકારકતા સશનશિત કરવા માટે કાળજીપ ૂવવક શવશ્લેષણ અને બહશવિ સમાંતર અમલીકરણ પગલાઓ વચ્ચેના
જોડાણોની સમીક્ષા જરૂરી રહેિે. આમાં પ્રારં ભભક તબક્કે કરે લા કે ટલાક આશથિક રોકાણનો પણ સમાવેિ કરવામાં આવિે

(જેમ કે પ્રારં ભભક બાળપણની સંભાળ અને શિક્ષણ માટે ના ભૌશતક સંસાિનોની વ્યવસ્થા) કે જે બિા માટે મજબ ૂત
આિાર અને સરળ પ્રગશત સશનશિત કરવા માટે આવશ્યક રહેિે.

૨૭.૩. કેન્દ્ર અને રાજ્યકક્ષાએ સંબશં િત મંત્રાલયો સાથે મળીને નીશતના અમલીકરણ માટે શવષય મજબ શનષ્ણાતોની

અમલીકરણ સશમશત બનાવવામાં આવિે. જેથી આ નીશતના તમામ ઉદ્દે િોને તબક્કાવાર અને સ્પષ્ટરૂપથી પ્રાપ્ત

કરવામાં ઉપરોકત શસિાંતો અનસાર એક શવસ્ત ૃત કાયાવન્વયન યોજના તૈયાર કરિે. MHRD અને રાજ્યો દ્વારા રભચત

શનયક્ત જૂથો દ્વારા કાયાવન્વયન મદ્દાઓ માટે તૈયાર કરે લ લક્ષયો અનસાર નીશતની પ્રત્યેક વષે સંયક્ત સમીક્ષા કરવામાં
આવિે અને આ સમીક્ષા CABE ની સાથે વહેંચવામાં આવિે. ૨0૩0-૪0 ના દાયકા સિીમાં, આખી નીશત ક્રક્રયાક્ન્વત
અવસ્થામાં આવી ગઈ હિે અને તેની એક વધ વ્યાપક સમીક્ષા કરવામાં આવિે.

*********
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ટૂંકાક્ષરી
ABC

Academic Bank of Credit

--

AI

Artificial Intelligence

કૃશત્રમ બદ્ધિમિા

AC

Autonomous degree-granting College

પદવી એનાયત કરનાર સ્વાયિ

AEC

Adult Education Centre

પ્રૌઢ શિક્ષણ કે ન્દ્ર

API

Application Programming Interface

AYUSH

Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and
Homeopathy

B.Ed.

Bachelor of Education

BEO

Block Education Officer

BITE

Block Institute of Teacher Education

BoA

Board of Assessment

BoG

Board of Governors

BRC

Block Resource Centre

--

B.Voc

Bachelor of Vocational Education

વ્યવસાયલક્ષી શિક્ષણના સ્નાતક

CABE

Central Advisory Board of Education

કેષ્ન્દ્રય શિક્ષણ સલાહકાર બોડવ

CBCS

Choice Based Credit System

--

CBSE

Central Board of Secondary Education

કેન્દ્રીય માધ્યશમક શિક્ષણ બોડવ

CIET

Central Institute of Educational Technology

કેન્દ્રીય િૈક્ષભણક તકનીકી સંસ્થાન

CMP

Career Management and Progression

કારક્રકદી વ્યવસ્થાપન અને પ્રગશત

CoA

Council of Architecture

વાસ્તકલા પક્રરષદ

CPD

Continuous Professional Development

સતત વ્યાવસાશયક શવકાસ

CRC

Cluster Resource Centre

જૂથ સંસાિન કેન્દ્ર

CWSN

Children With Special Needs

શવશિષ્ટ જરૂક્રરયાતવાળા બાળકો

DAE

Department of Atomic Energy

પરમાણ ં ઉજાવ શવભાગ

DBT

Department of Biotechnology

જૈવપ્રૌદ્યોભગકી શવભાગ

DEO

District Education Officer

જીલ્લા શિક્ષણ અશિકારી

DIET

District Institute of Education and Training

જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન

DIKSHA

Digital Infrastructure for Knowledge Sharing

--

DSE

Directorate of School Education

િાળા શિક્ષણ શનયામક

DST

Department of Science and Technology

શવજ્ઞાન અને તકનીકી શવભાગ

ECCE

Early Childhood Care and Education

પ્રારં ભભક બાળ સંભાળ અને શિક્ષણ

EEC

Eminent Expert Committee

પ્રખ્યાત શવિેષજ્ઞ સશમશત

GCED

Global Citizenship Education

વૈશશ્વક નાગરીકત્વન ં શિક્ષણ

GDP

Gross Domestic Product

સકલ ઘરે લ ં ઉત્પાદ

GEC

General Education Council

સામાન્ય શિક્ષણ પક્રરષદ

GER

Gross Enrolment Ratio

કલ નોંિણી ગણોિર

મહાશવદ્યાલયો
--

આયવેદ, યોગ અને નેચરોપેથી, યનાની,
શસિ અને હોમીયોપેથી
------
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GFR

General Financial Rule

સામાન્ય શવિીય શનયમ

HECI

Higher Education Commission of India

ભારતીય ઉચ્ચતર શિક્ષણ આયોગ

HEGC

Higher Education Grants Council

ઉચ્ચ શિક્ષણ અનદાન પક્રરષદ

HEI

Higher Education Institutions

ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓ

ICAR

Indian Council of Agricultural Research

ભારતીય કૃશષ સંિોિન પક્રરષદ

ICHR

Indian Council of Historical Research

ભારતીય ઈશતહાસ સંિોિન પક્રરષદ

ICMR

Indian Council of Medical Research

ભારતીય તબીબી સંિોિન પક્રરષદ

ICT

Information and Communication Technology

માક્રહતી અને પ્રત્યાયન તકનીકી

IDP

Institutional Development Plan

સંસ્થાકીય શવકાસ યોજના

IGNOU

Indira Gandhi National Open University

--

IIM

Indian Institute of Management

ભારતીય વ્યવસ્થાપન સંસ્થાન

IIT

Indian Institute of Technology

ભારતીય તકનીકી સંસ્થાન

IITI

Indian Institute of Translation and Interpretation

ભારતીય અનવાદ અને અથવઘટન સંસ્થાન

ISL

Indian Sign Language

ભારતીય સાંકેશતક ભાષા

ITI

Industrial Training Institute

ઔદ્યોગીક તાલીમ સંસ્થા

M.Ed.

Master of Education

શિક્ષણના અનસ્નાતક

MBBS

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

MERU

Multidisciplinary Education and Research
Universities

MHFW

Ministry of Health and Family Welfare

આરોગ્ય અને પક્રરવાર કલ્યાણ મંત્રાલય

MHRD

Ministry of Human Resource Development

માનવ સંસાિન શવકાસ મંત્રાલય

MoE

Ministry of Education

શિક્ષણ મંત્રાલય

MOOC

Massive Open Online Course

--

MOU

Memorandum of Understanding

સમજૂતી કરાર

M. Phil

Master of Philosophy

--

MWCD

Ministry of Women and Child Development

મક્રહલા અને બાળશવકાસ મંત્રાલય

NAC

National Accreditation Council

રાષ્રીય માન્યતા પક્રરષદ

NAS

National Achievement Survey

રાષ્રીય શસદ્ધિ સવેક્ષણ

NCC

National Cadet Corps

NCERT

National Council of Educational Research and
Training

NCF
NCFSE
NCFTE

--

બહશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ અને સંિોિન
શવશ્વશવદ્યાલયો

--

National Curriculum Framework
National Curriculum Framework for School
Education
National Curriculum Framework for Teacher
Education

NCIVE

National Committee for the Integration of Vocational
Education

NCPFECCE

National Curricular and Pedagogical Framework for
Early Childhood Care and Education
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માળખ ં
રાષ્રીય શિક્ષક પ્રશિક્ષણ પક્રરષદ

NCTE

National Council for Teacher Education

NCVET

National Council for Vocational Education and
Training

NETF

National Educational Technology Forum

રાષ્રીય િૈક્ષભણક તકનીકી ફોરમ

NGO

Non-Governmental Organization

ભબનસરકારી સંસ્થા

NHEQF

National Higher Education Qualifications Framework

રાષ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ યોગ્યતા માળખ ં

NHERC

National Higher Education Regulatory Council

રાષ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયમન પક્રરષદ

NIOS

National Institute of Open Schooling

રાષ્રીય મક્ત શિક્ષણ સંસ્થાન

NIT

National Institute of Technology

રાષ્રીય તકનીકી સંસ્થાન

NITI

National Institution for Transforming India

--

NPE

National Policy on Education

રાષ્રીય શિક્ષણ નીશત

NPST

National Professional Standards for Teachers

શિક્ષક માટે ના રાષ્રીય વ્યાવસાશયક માનાંકો

NRF

National Research Foundation

રાષ્રીય સંિોિન પ્રશતષ્ઠાન

NSQF

National Skills Qualifications Framework

રાષ્રીય કૌિલ્ય લાયકાત માળખ ં

NSSO

National Sample Survey Office

NTA

National Testing Agency

OBC

Other Backward Classes

ODL

PCI

Open and Distance Learning
Performance Assessment, Review and Analysis of
Knowledge for Holistic development
Pharmacy Council of India

PFMS

Public Financial Management System

Ph.D.

Doctor of Philosophy

--

PSSB

Professional Standard Setting Body

વ્યાવસાશયક માનાંક શનિાવરણ સંસ્થા

PTR

Pupil Teacher Ratio

શવદ્યાથી શિક્ષક ગણોિર

R&I

Research and Innovation

સંિોિન અને નવીનીકરણ

RCI

Rehabilitation Council of India

--

RPWD

Rights of Persons with Disabilities

દીવ્યાંગોના અશિકારો

SAS

State Achievement Survey

રાજ્ય મ ૂલ્યાંકન સવેક્ષણ

SC

Scheduled Caste(s)

અનસ ૂભચત જાશત

SCDP

School Complex/Cluster Development Plans

િાળા સંકલ

SCERT

State Council of Educational Research and Training

રાજ્ય િૈક્ષભણક સંિોિન અને તાલીમ

SCF

State Curricular Framework

રાજ્ય અભ્યાસક્રમ માળખ ં

SCMC

School Complex Management Committee

િાળા સંકલ વ્યવસ્થાપન સશમશત

SDG

Sustainable Development Goal

સાતત્યપ ૂણવ શવકાસ લક્ષયાંકો

SDP

School Development Plan

િાળા શવકાસ યોજના

SEDG

Socio-Economically Disadvantaged Group

સામાજજક-આશથિક રીતે વંભચત જૂથ

PARAKH

રાષ્રીય વ્યાવસાશયક શિક્ષણ અને તાલીમ
સંસ્થાન

----

મક્ત દૂ રસ્થ શિક્ષણ
----
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પક્રરષદ

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૨૦
SEZ

Special Education Zone

શવિેષ શિક્ષણ ઝોન

SIOS

State Institutes of Open Schooling

રાજ્ય મક્ત શિક્ષણ સંસ્થાન

SMC

િાળા વ્યવસ્થાપન સશમશત

SSA

School Management Committee
School Quality Assessment and Accreditation
Framework
Sarva Shiksha Abhiyan

SSS

Simple Standard Sanskrit

સરળ પ્રમાણભ ૂત સંસ્કૃત

SSSA

State School Standards Authority

રાજ્ય િાળા માનાંક પ્રાશિકરણ

ST

Scheduled Tribe(s)

અનસ ૂભચત જનજાશત

STEM

Science, Technology, Engineering, and
Mathematics

SQAAF

--

સવવ શિક્ષા અભભયાન

શવજ્ઞાન, તકનીકી, ઈજનેરીશવદ્યા અને
ગભણતિાસ્ત્ર

સંસ્કૃત દ્વારા સંસ્કૃ ત

TEI

Sanskrit Through Sanskrit
Study Webs of Active Learning for Young Aspiring
Minds
Teacher Education Institution

TET

Teacher Eligibility Test

શિક્ષક અભભયોગ્યતા કસોટી

U-DISE

Unified District Information System for Education

UGC

શવશ્વશવદ્યાલય અનદાન આયોગ

UT

University Grants Commission
United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Union Territory

VCI

Veterinary Council of India

ભારતીય પશભચક્રકત્સા પક્રરષદ

STS
SWAYAM

UNESCO

*****
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--

શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સંસ્થાન
---

કેન્દ્રિાશસત પ્રદે િ

