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CHAPTER - 1
VFD]B ov
EFZT V[ CD[XFYL VeI;GF :TZDF\ JWFZ[ EFZ D]SIM K[P 5|FRLG SF/YL VeIF; SZFJJFDF\ VFJTM T[G[
EF{lNS 5|YF SC[JFDF\ VFJTLP 5|FRLGSF/DF\ VeIF;GM C[T] 7FG GCL\ 56 5MTFGL VFJ0T pEL SZJFGM
VG[ 5MTG[ ;]Zl1FT SZJFGL TF,LD VF5JFGM CTMP U]~S],YL 5|YFGM D]bI C[T] lX1FS VG[ lJnFYL" JrR[
V[S ;DH/ pEL SZJFGM CTM CTM VG[ V[JL HIF AGFJJFGM HIF AF/SM U]~ 5F;[ VFJLG[ XLBL XS[
VG[ T[ NZlDIFG U]~ T[DGF 5Z V[DG[ V[JF JFTFJZ6DF\ -F/JFDF\ VFJT H[YL lXQI R]:T 56[ 5F,G SZ[P
lJ`JGL 5zD lJ`J lJnF, *__ BC 5}J" El1Fl1FTF GFD[ :YF5JFDF\ VFJL CTLP GF,\NF DCFJLZ lJ`J
lJnF,I tIFZGL z[Q9 lJnF,I DFGJFDF\ VFJTL CTL H[GL :YF5GF RMYF TaASFDF\ Y. CTL VG[ T[
lJ`JEZDF\ 5|bIFT TYF !_4___ lJnFYL"VM VG[ Z___ lX1FSM CTFP GF,\NF lJ`J lJnF,IDF\ TDFD
5|SFZGF VeIF; SZFJJFDF\ VFJTF H[DF\ lJ7FG4 EF{TLS XF:+4 J{N XF:+ VG[ ND"G\] TtJ 7FG VG[
A]lW;DGM ;DFJ[X YF. K[P ZFQ8=LI DIF"NFGL AFZ lRG4 HF5FG4 Vg0MG[XLIF4 SMZLIF4 5[ZL;4 T]ZSL VG[
ALHF N[XGF lJnFYL"VM 56 GF,\NF lJnFjI ;\UL KF+M4 H[D S[4 RZ0F VG[ ;]W]TF4 EF; SZF RFI"4
RF6SI4 5T\H,L VFD VG[S ,MSMV[ lJ`J7FG DF8[ VD]<I OF/M EHjIM CTMP EFZTGL VFhFNLGL ,0T
NZlDIFG S[8,FS S|Fl\ TSFZLVM H[D S[4 UMB,[4 ZFD DMCG ZFI4 DFNFD CM CGDF,lGIM VG[ UF\WLÒ V[
EFZTGF ,MSMG[ ;F~ lX1F6 5]~ 5F0[ T[ DF8[ ,0T SC CTLP EFZTGF lJSF;DF\ EFZTGF ,MSMG]\ z[Q9
lX1F6 5Z JW] JFZ VFhFNL ,0T NZlDIFGYL D]SJFDF\ VFJ[ K[P Pg.-3
;DI ;DI[ EFZT ;ZSFZ äFZF 5|lTlGlWVM D]SJFDF\ VFJ[ K[ H[ VF VeIF; 5wWlTDF\ O[ZOFZ ,FJL GJF
I]UGL DF\UG[ ;DÒ S|DF/] T{IFZ SZ[ K[ VG[ VeIF;GL 5wWTLG[ z[Q9 1F[+[ NMZ[ K[P T[DFGF VFZF6LVMDF\
lJ`J lJnF,I 5|lTlGlW s!)$#v$)f DFwIlD lX1F6 5|lTlGlW s!$5Zv5#f lX1F6 5|lTlGlW
s!)&$v&&f4 ZFQ8=LI 5|lTlGlW4 lX1FS 1 & 2 DF8[ s!)(#v(5f4 ZFQ8=LI WMZFG[ VeIF;DF\ 1F[+[
AN,FJ ,FJM 9ZFJ 5;FZ SZJFDF\ VFjIM CTM VG[ VF AN,FJGM D]bI C[T] VeIF;GF NZ[S 1F[+ V[S prR
DFwID éR] SZFJJ]4\ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ 1F[+G
[ M lJSF;4 G{TLS VG[ ;FDFÒS lGlT pEL SZJFGM TYF
RlST VG[ lJ7FG 5ZGM UF- ;\AW\ pEM SZJFGM K[P VF 9ZFJ äFZF VeIF; DF/JM ZFQ8=LI 1F[+[ SZlSNL"
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pEL SZJFGM4 ;FDFgI GFUZLS TZLS[ VG[ ;\:S'lTS ;]H pEL SZJFGM TYF ZFQ8=LI 1F[+[ V[SFSLSZ6 SZJF
5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P ZFQ8=LI VeIF; 5wWlT S[ H[ ccVFJ[,F :TZ ;]WL4 J\W4 :Y/ TYF l,\UGF
SMNSFD AN,FJ JUZ AWFG[ 5]Z] 5F0JFDF\ VFJX[ T[JL S<5GF SZ[ K[Pcc $Z DF\ A\WFZ6LI ;]WFZF !$*&
D]HA ZFHI ;]LRG[ ;DJTL" ;]WLDF\ O[ZJJFGL H~Z K[ tIFZAFN EFZTLI VeIF;GF ;DJFIL DF/JFGL
VG[ ZFQ8=LIF DF/BFG[ ;DFGJIL DF/B] jIF5L AFZF/GF DF/BFGL ZRGF SZJL D[3;[P X{1Fl6S WMZ6[
30JFDF\ VFJTL SFI" ;}lRDF\ V[GF V\TZZFlQ8=I VG[ V\TZ D\CL D\0/ :JLSFZL D/JL H~ZL K[P 5lZ6FD
~5[ VF SFI" ~RL4 ZFQ8=LI AF/ ;\EF/ VG[ VeIF; ;]lR Z_!#4 ZFlQ8=I I]JF ~RL (NVP) Z_!$ VG[
ZFQ8=LI SF{X<I lJSF; VG[ VFnMlXSZ6 ;]RL Z_!5 JU[Z[ äFZF EHJJFDF\ VFJ[, E]lDSF 5|:T]T SZ[ K[
ZFQ8=LI lXX/ ;]RL s!)(&v)Zf GF A\WFZ6DF\ VFJ[,F ;]WFZF NZlDIFG DFZDF T[DH lJ`JDF\ S[8,FS
AN,FJM VFjIF K[P EFZTGM ZFHSLI4 ;FD]CLS VG[ VFlY"S lJSF; V[ TaASFYL 5;FZ Y. ZCI] K[ H[
VeIF; 1F[+[ DHA]T B\0F6GL H~Z WZFJ[ K[P A\WFZ6LI NFISF Z__Z GL S,DvZ! D]HA EFZTGF
A\WFZ6LI SFINFDF\ lGID K[ S[ AF/S K YL RF{N JQF"G\] YFI NZlDIFG T[GM VeIF; D[/JJFGM 5]ZM CSS
WZFJ[ K[ T[DH AF/SGF DOT K[ G[ NZlDIFG SFINF Z__) DF\ S,DvZ! A D]HA NZ[S AF/S 5MGL K YL
!$ JQF"GL GLR] NZDLIFG DOT V[ OZlHIFT lX1F6GF SFINF C[9/ 5MTFGL VD]S VFJTL TF,LD VeIF;
SZL XS[ K[P E6TZGM VWLSFZ DF+ 5|FYDLS lX1F6 S[ DFwIlDS lX1F6 ;]WL GlC ZC[P VeIF; 5wWTL CJ[
OST JU" B\0DF\ DIF"lNT GlC ZC[ 5Z\T] lJlJW .,[S8=MGLS VG[ l5|g8 l5|g8 8[SGM,MÒGM p5IMU SZJFDF\
VFJX[P 5[-L NZ 5[-L VFJTF AN,FJM p5ZF\T lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒDF\ VFJTF AN,FJM H[ ZMHAZMHGL
ÒJG X{,L 5Z V;Z SZ[ K[ T[ NFBJ[ K[ VF 8[SGM,MÒG] 7FG CMJ] V[8,] H H~ZL K[ AN,FTF ;DI
NZlDIFG DFGJGL V\TlZS ;]HDF\ 56 AN,FJM EFJ 50IF K[ H[YL T[GL H~ZLIFTM ;DÒ AN,FJ
,FJJFGM VG[ VFlY"S TYF ;FDFÒS 1F[+MGL H~ZLIFTM ;DÒ 7FG 5]~ 5F0JFDF\ VFJX[P ;FDFÒS 1F[+[
VFJ[, AN,FJMGM D]bI C[T] VeIF; 1F[+[ AN,FJ ,FJJFGM K[ H[YL DF6; 5MTFGL H~ZLIFT ;DÒ
5MTFGF ElJQIDF\ VFU/ JWL XS[ T[JL ;DH6 5]ZL 5F0JF K[ GlJ .GOM"D[XG 8[SGM,MÒ lJX[QFDF\
ZMHAZMH p5IMU K[<,F S[8,FS JQFM"YL JWL ZCIM K[P VF GJL 8[SGM,MÒ DF6;GF ÒJG4 SFD TYF
AM,JF RF,JFGL lZT 5Z 56 V;Z SZ[ K[P 8[SGM,MÒG[ lXBJF ,MSM DF8[ GJM Z:TM UMTL VF5JM K[ H[
;Z/ VG[ GJL TSM VF5[ K[ V[S VFUJL TS 5]ZL 5F0[ K[4 VUFJ ;]RFJYL DF VFJ[, VeIF; 1F[+[ C[T]
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VG[ 5wWlTDF\ GJF AN,FJM ;FDFÒS 1F[+[ VFJ[,F ;]WFZF4 EFlJ VG]EJ TYF ZFQ8=LI lJSF;G[ wIFGDF\
ZFBL SZJ]\ S[D S[ ZFQ8=LI lX1F6 ;]lR Z_!& AGFJJM SZJFDF\ DNN~5 Y. XS[P H[ ÒJGSF/ NZDLIFG
lXBJFGL TSM4 lJnFYL"VMG[ lXBFGL GJL TSM4 T[DGF :JEFJ VG[ C[T]DF\ AN,FJ ,FJJFDF\ DNN~5 K[P
VF ãlQ8 XlST EFZTGF ;FDFÒS4 VFlY"S4 ZFHSLI VG[ ;F\:S'TLS lJSF;GF V0J/GL VM/B 5]ZL 5F0[
K[P DCFtDF UF\WLV[ SCI]\ S[4 ccD]xS[,L V[ K[ H[ ,MSMG[ lX1F6 V[ T[ X]\ m [ lX1F6G[ V[ D]<I VF5LV[ K[ H[D
AWFG[ TYF X[Z G[ X[Z DFS["8DF\ VFJLI[ K[ VD[ lJnFYL"G[ DF+ V[8,[ lX1F6 VF5JF DF\ULV[ K[ H[ T[G[JW]
SDFJJF DF8[ p5IMUL K[P EFuI H lJnFYL"G[ ,B[, DF6;GF G\IlTJG[ lJQF[ ZFBJL K[P VF SC[JTYL
5|Z[ 6 D[/JL GlJ lX1F6 ;]lRGL ZRGF V[DH SZJFDF\ VFJL K[P H[ lJNFYL"G[ EZ6GL E]DLSF ;DHFJ[4
VJ0T VF5[ VG[ JWL XS[ T[DH ZFQ8=GF lJSF; DF8[ OF/M EHJ[P VF ;]RJ[ K[ S[4 EFZTGM VFlY"S lJSF;
;FY U]6J\TF 5Z JW] lGA" K[ VG[ VF lX1F6 5wWLG[ QFF1F]TFGF lJSF; 5Z VG[ VFlY"S TYF ;FDFÒS
7FGGF lJSF; ~5[ 30JFDF\ VFJ[, K[ H[ ;FDFÒSvVFlY"S 5ZLl:YTLG[ llG<51FV[ DFGJ ;D]NFIGF lJSF;
DF8[ H~ZL K[P
આવનારા વષ માટ નેસનલ એ

કુ શન પો લસી એ િશ ણ િવકાસ માટ

આ પો લસી , અ ૂરા રહ ગયેલા યેયો અને પડકારો ને
માં આવેલી છે , િશ ણ ની
ના દરક તર પર

ું માળ ું

ૂ ં ુ પડ છે

રુ ા કરવા માટ તૈયાર કરવા

ુ વતા ને યાન માં લઇ ને નેસનલ એ
ણ

કુ શન પો લસી િશ ણ

ુ વતા ધ
ુ ારવા માટ ખાસ ભાર ક
ુ લ છે
ણ

ી ઓરોબીનદો ના શ દો માં ર ુ કર એ તો " ભારતીય લોકો ને એવી અ ૂટ

ા હોવી જોઈએ ક

ુ ીબતો તેની
સ

ગિત માં તેને સાથ

ભારત દશ આગળ વધશે જ અને સફળ થશે જ અને દરક
આપશે.. ભારત દશ માટ જ દ જ નવી સવાર ઉગશે અને
નો ઉદય થશે અને ચારય બા ુ થી ભારત દશ ની

ૂય દય થશે. ભારત દશના ભા ય

ગિત શ ુ થશે" આમ ૨૧ મી સદ એ ભારત

દશ ની સદ છે
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CHAPTER – 02
(Key Challanges in education sector)
િશ ણ ની અગાઉ ની નીિત ઓ એ પ ટ યેય આપે ંુ પરં ુ તેમાંથી ઘણી બધી ખરા અથ
માં સાકાર ત થય શક નથી.તેમ છતાં એ ભારત િશ ણ
લોકો ના સહયોગ બધા તર પર મળ રહ તે દશા માં
ચ

સં ૂણ ર તે બદલવા માટ એક પડકાર ન

સમાનતા, કાય મતા, સા ં ુ
િશ
સમ

ંુ તર વધારવા તથા તમામ

ગિત કર છે . િશ ણ ના િવકાસ
કય છે .િશ ણ માં

ુ વ ા અને
ણ

ૂ ય લ ી સંચાલન મંડળ, સંશોધન અને િવકાસ અને

ણક િવકસાથ એક પડકાર ઝી યો છે .
િવ

માં સંશોધન ને

ુ જ મહ વ આપવા માં આવે છે પરં ુ
બ

ૂવ િશ ણ ના તેની

ભાગીદાર સાવ ઓછ રહ છે . બાળપણ ના િશ ણ ને િવકાસ અને તેના િવ તરણ ને તથા
દરક બાળક ને તક આપવા માટ અને તેમને ઔપચા રક િશ ણ માટ તેમને એક તક મળ
ુ જ મહ વ
બ

ંુ છે .

રહ

ણ

રા

ય તર પર િવ ાથ ઓ ક

ન ધપા

ઘટાડો થયેલો

ની સં યા માં ન ધપા

વષ 2000 પછ

વ મળે લ છે .તેમ છતાંય શાળા માંથી બહાર નીકળતા િવ ાથ ઓ
વધાર જોવા મળે લ છે . માણ માં ઉ ચ

માં ઓછ સં યા ના િવ ાથ ઓ નો



6 થી 13 વષ ના છે તેમની ટકાવાર

ાથિમક તથા મા યિમક

વેશ લેવો એ પણ એક ચતા ની િવષય છે . િવ ાથ ઓ



ંુ

રા

ંુ સં મણ/ગિતશીલતા ક ગૌણ િશ ણ હાંિસલ કર ને
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ાથિમક, મા યિમક તથા ઉ ચ

મા યિમક િશ ણ હાંિસલ કરવા માટ પડકાર પ બની ગ ંુ છે .
ભારત જો ક િવ

માં ઉ ચ િશ ણ માં

િશ ણ એવી જ યા એ પહ ચી ગ ંુ છે ક
ટલો ર ો છે .વતમાન યેય

ુ બ તે
જ

છે અને 30% નો યેય 2020-21 વષ
બન-સા રતા

ંુ માણ ઘટાડવા

િવષય છે . ભારત હાલ માં િવ
બનસા ાર ક

િતય મે આવે છે તેમ છતાંય ભારત

ુ ો ર 20154-15 માં 23.6%
ણ

માં ન ધણી નો
ુ ોતર 25.2%
ણ

ંુ ઉ ચ

ુ ી 2017-18 માં પહોચાડવા નો
ધ

ુ ી પહોચાડવા નો છે .
ધ
માણ માં ધીમી ગિતએ એ થ ંુ રહ ંુ કામ એક ચતા નો

માં બનસા ર વ તી ધરાવતો દશ છે . ુ ત વય ના

મની ઉમર 7 વષ ક તેનાથી વધાર છે તેવા 2011 માં ભારત માં 28 કરોડ

થી પણ વધાર હતી. આની સાથે ભારત માં િવ
લોકો નો દશ છે ક

માં સૌથી વધાર

ુ ાન અને
વ

ની ઉમર 15 થી 24 વષ ની છે .અને તેમાં સા રતા

ુ ત વય ના

ંુ માણ લગભગ

અ ુ મે 86.1% અને 70%હ .ંુ
Quality issue
અસંતોષકરક શૈ
પાયા નો
િશ



ણક પ રણામો નબળ

ુ વ ા વાળા િશ ણ ને લીધે જ છે
ણ

ુ ો છે . ણ
ુ વતા સબંિધત ખામીઓ

ત િશ કો નો અભાવ વગેર

ુ જ
બ

વી ક બન અસર કારક િશ ણ શા ,

ાથિમક િશ ણ ના મહ વ ના પાયા પ પડકારો છ



રા

િવ ાથ ઓે

ૂવ

ૂ ં ુ કર છે તેમના માં શાળા માં

ાથિમક િશ ણ

નથી.તે ંુ કારણ પધા મ તા તથા ભાશા ના
સૌથી મોટો પડકાર ક
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વા ની ઈ છા ધરાવતા

ુ વ નો અભાવ જોવા મળે છે .

નો શાળા ની િશ ણ પ િત એ કરવો પડ છે એ છે િવ ાથ ઓ

અસંતોષકરક શીખવાની

ૃિ .NAS(National Achievement Survey) ારા કરાયેલા એક

સવ ણ માં ધોરણ 5 , 8 અને 10 ના

ેડ 3 ના િવ ાથ ઓ માં શીખવાની તર માં ઘણો બધો

ુ ાર લાવવા ની જ ર છે .નબળ
ધ

ુ વતા ની િશ ણ પ િત ગૌણ ત બક હોવાથી
ણ

િવ ાલય તથા મહાિવ ાલય પર ઢોળ

ુ વા માં આવે છે . િન ન ક ાના શાળાક ય િશ ણ
ક

માં ઘણા બધા પાસાઓ એ મહ વનો ભાગ ભજવેલો છે .
-

વા ક એવી શાળાઓ

તથા તેમના ન

ંુ અ ત વ ક

કરલા ધોરણો અને ન

મની પાસે શાળા ચા ુ કરવા ના નીિત િનયમો
કરલી

ુ વતા ન હોવી
ણ

-શાળા માં િશ ક તથા િવધાથ ઓ ની ગેરહાજર
- િશ ક

ેરણા તથા તાલીમ નો અભાવ, િશ ક ની

સંચાર અને તકનીક સાધનો નો
- પેટા ે ઠ કમચાર ઓ

ુ વ ા
ણ

ંુ

તર , િશ ણ માં મા હતી

ુ જ ઓછો ઉપયોગ
બ

ંુ સંચાલન

-અ ૂરતી યવ થા વગેર





ંુ

રા

સરકાર યવ થા માં િશ ણ ની
શાળાઓ નો

ુ વતા ઘટવા
ણ

વેશ િશ ણ માં થયો.

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ંુ અને તેની િન ફળતા

ંુ કારણે ખાનગી

માંથી ઘણી બધી શાળાઓ પાસે તો જ ર

infrastructure નો અભાવ, શીખવા ંુ વાતાવરણ, અને શ મ િશ કો નો અભાવ જોવા
મળે છે .
ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ માં અપાતા િશ ણ ની
િવષય છે .

ુ વતા એ
ણ

ુ જ ગંભીર તથા ચતા નો
બ

ુ વતા મા યતા સં થા (agencies) ની થાપના 1994 માં ઉ ચ િશ ણ ની
ણ

ુ વતા માં વધારો થાય તે માટ કરવા માં આવી.ભારત માં 140 મહાિવ ા યો (NAAC)
ણ
ારા મા યતા

ા ત છે .મા

૩૨% જ િવ િવ ાલયો તેમાંથી A

2780 મહાિવ ાલયો (NAAC) ારા મા યતા
મા યતા

ધરાવે

છે .

મા યતા

મહાિવ ાલયો NAAC ારા ન

ધરાવતી

કરલા

ેડ

ા ત કરલ છે . ફ ત

ા ત છે . તેમાથી ફ ત 9% જ A
68%

િવ િવ ાલયો

અને

ેડ ની
91%

ુ વતા ના માપદં ડ ની સરરાશ અથવા સરરાશ
ણ

થી નીચે આવે છે .
ખાનગી મહાિવધાયલો અને િવ િવ ાલયો તો બલાડ ના ટોપ ની
તેમાંથી ઘણા બધા ની

મ

ુ ી ગયા છે .
લ

ુ વતા સાવ િન ન ક ાની છે . ઉ ચ િશ ણ સં થાનો માં અ યંત
ણ

કં ગાળ infrastructure , ઉ ચ િશ ણ અ યાસ મ ની નવીનીકરણ િન ધીમી
વૈિવ ય સભર ુ શળતા ની માંગ ને

ગિત, તથા

ૂ ં ુ પાડવા ની સ મતા ની અભાવ તથા અ ૂરતી

સંશોધન અને અ ૂરતા ભંડોળ જવાબદાર છે .
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ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

Skill and Emoployability
ભારત િવ

ુ ાન દશ છે જ
વ

ન સૌથી

માં 54% લોકો એવા છે

ુ ા વગ ને
તેનાથી નાની છે . આ સા બત કર છે ક દશ માં વ
તાલીમ સાથે સ જ કરવા માં આવેલ છે ક

મને ઉમર 25 વષ ક

ાન તથા કૌશ ય ુ શળતા અને

ુ બને. તેમ
ના ારા તે કાય કરવા માં િન ણ

છતાંય સં થાક ય યવ થા નો અભાવ તકનીક તથા યવશાયીક િશ ણ કાય મો માં
વતાય જ

ય છે . યવશાયીક

લાવવા તમામ
માં જ

ે

માં ુ શળતા નો િવકાસ તથા િશ ણ

ે

સમકા તા

ે ે િવ ાથ ઓ નો સવાગીણ િવકાસ અને ગિતશીલ થાય તે માટ તા તર
ૂવક

ંુ ગૌરવ તથા સામા જક જવાબદાર ઓ નો િવકાસ

ુ જ યાન
બ

ૂવક ન ધાયો છે . મોટા ભાગ ના િવ ાથ ઓ માં કાય

યાશ કય છે . ઉ ેજન

યવસાિયક તાલીમ માં
ુ શળતા નો અભાવ

વ મળે છે . ના દવારા ઉ ચ િશ ણ ની

ુ વતા પર એક મોટો
ણ

ઉભો થયો છે .અને ઉ ચ િશ ણ ની ઉપયોગીતા શંકા પદ રહ છે .ઘણા બધા નાતક તથા
ુ બ ની નોકર મળતી નથી. અને િવ ાથ ઓ માં
અ ુ નાતકો ને પોતાની કસયા ુ શળતા જ
િનકર મેળવવા ની

મતા ને

ૃ કરવા તથા તેમના તેવા કૌશ ય વધન કરવા ની
ત

ઉ ચ િશ ણ સં થાનો એ અ ીમતા આપવી જોઈએ.
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અ યાશ મ અને

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ૂ યાંકન

એક અ યંત કડવી વા તિવકતા છે ક ઉ ચ િશ ણ તથા
પ િત માં

વતમાન શાળાક ય િશ ણ

ુ જ ભેદભાવો જોવા મળે છે . વતમાન અ યાસકમ
બ

િવ ાથ ઓ એ ુ શળતા

ંુ માન ંુ એ ંુ છે ક

ા ત કાય બાદ જ તેમને ઘણી બધી તક િવ તરણ થયેલી છે તેમાં

તે ઝડપ થી િવકાસ કર શકશે.મહ વ નો ચાવી પ પડકાર એ છે ક િવ ાથ ઓ માં કાય
કરવા િન ુ શાળતા, ધંધો શ ુ કરવા

ંુ માગદશન ની મા હતી તથા ુ શળતા, હર ફાઈ માં

ટક રહવા માટ ની ુ શળતા, આ બ ંુ િવધાથ ઓ માં સં ાંત કરવા નો સૌથી મોટો પડકાર
છે . થી કર ને તે દશ નો જવાબદાર નાગ રક બને અને સં ૃિતક વૈિવધતા નો હ સો બને
વગેર.
એકં દર શાળાઓ ને આકારણી પ િત હંમેશા અસંતોષ કારક જ રહ છે . ઘણા બધા ક સાઓ
માં િશ ણ ની

ુ વતા ચકાસવા ની પ િત સાથે િવ ાથ ઓ ના
ણ

પણ ચા ુ રહ છે .સમ

આકારણી પ િત માં િવધવ ા

ાન ની પણ ચકાસણી

ૂણ તથા સહ િવધવ ા

ૂણ

ચકાસણી ની અ યંત આવ યકતા છે .
મા હતી અને સંચાર તકનીક નો ઉપયોગ





રા

મા હતી અને સંચાર તકનીક પાછળ 2 દાયકા માં
ઘણા બધા

યોગો કરવા માં આ યા છે .અને

ુ ી િવકિસત નથી થય શકયો. િશ ણ
ધ

ુ જ ઝડપ થી િવકાસ કય છે .દશ માં
બ

ાન નો યાપ

છે .. આ બ ંુ ફ ત ICT ના મા યમ થી જ થય શ
હ

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ુ જ ઝડપ થી શ
બ

બ યો

ંુ છે .છતાં પણ ICT નો સંભિવત ઉપયોગ

ે ે ICT નો ઉપયોગ

ુ જ ઓછા
બ

માણ

માં અને મયા દત જોવા મળે છે . ને વધાર કર અને ICT ના ઉપયોગ ને વેગ આપવો
આવ યક છે .
Teacher Development and Management
િશ ક ની

ુ વતા વધારવા ના ઘણા બધા
ણ

યવશાયીક િવકાસ ચા ુ રાખવા છતાંય હ
ઓ

ય ન કરવા છતાંય શાળા ના િશ કો માં
પણ ઘણા બધા િશ કો માં ઘણી બધી ખામી

વ મળે છે . િશ કો ને સ મ બનાવવા માં તથા નવા નવા કાય ભાર માટ તથા

તેમની સમાજ

યે ની નૈિતક જવાબદાર ઓ

વાતાવરણ ને સમજવા માટ વતમાન િશ ણ

ંુ ભાન કરાવવા , આિથક ,સઁ ૃિતક,

ણાલી અને તાલીમ કાય મો ને ઓણ યો ય

નથી ગણવામાં આવ .ંુ તે પણ

ાંક ને

ાંક ઉ ંુ ઉતર છે .

સૌથી મોટ સમ યા તો દશ બા

ૂવ ય રા યો માં જોવા મળે છે ક યાં તાલીમ બ િશ કો

ની સૌથી વ ુ અછત જોવા મળે છે .અને તાલ બ
ુ જ ઓછ જોવા મળે છે . સંશોધન,
બ
રા યો મસ



િશ કો ની

મતા પણ આ રાજયો માં

યોગો, તથા િશ ણ માં નવીનીકરણ પણ આ

ુ જ માયા દત જોવા મળે છે . આ ખામીઓ એ િશ ક ની યવશાયીક
બ



રા

ુ તા પર એક ગંભીર
અ ત વ તથા િશ ક ની િન ણ

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ઉભો કર દ ધો છે . િવ ાથ ઓ ના

િવકાસ ને યાન માં લય ને આ િશ ક ની કાય ુ શાળતા પર ના

ને ગંભીરતા થી લય

અને તા કા લક યાને લઈ ને િનરાકરણ લાવ ંુ જ ર છે .
Equity-issue
જો ક

ૂવ

પરં ુ હ

ાથિમક િશ ણ માં િવ ાથ ની સં યા માં થતો ન ધપા

વધારો જોવા મળે છે
ુ ી પણ તેઓ
ધ

પણ આિથક વં ચત સમાજ ના બાળકો માં આજ િન તાર ખ

ાથિમક તથા

ૂવ

માં ભણવા ની તક
ન ધપા

ાથિમક િશ ણ થી વંચીત રહ છે . આવા બાળકો ને

ાથિમક શાળા

ુ જ ઓછ મળે છે .
બ

ગિત છતાંય કટલાક રા યો માં ઉ ચ

વેશ દરો રા

ૂવ

ાથિમક અને મા યિમક િશ ણ મા

ય સરરાશ કરતા ઘણાં બધા નીચે રહ છે .જયાર મા યિમક િશ ણ તથા

મા યિમક શાળાઓ િન સં યા પણ વધારો થયેલો જોવા મળે છે .સમ

દશ ના મા યિમક

િશ ણ નો ફલાવી અસમાન રહ છે .િવ ાથ ઓ ની આિથક તથા સામા જક યવ થા ને
કારણે

ુ ાહ
ાદિશક અસમ લ

પણ જોવા મળે છે .

જો ક વષ 2000 પછ OOSC (out of school children)
છતાંય હ

પણ OOSC

વધાર છે .OOSC

ંુ

ંુ માણ રા

માણ કટલાક રા યો માં રા

ંુ પ

માણ

ુ જ ઘટ ંુ હોવા
બ

ય સરરાશ કરતા ઘ ંુ બ ંુ

ય અ .ંુ જતી , અ .ુ જન.જતી. ુ લમ કરતા પણ સરરાશ

કરતા ઘ ંુ બ ંુ વધાર છે ..
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ઉ ચ િશ ણ માં

ોસ ન ધણી

ુ ોતર(GER)
ણ

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ુ ા
ાદિશક અસં લ

ુ જ મોટ હોય
બ

છે .વષ 2011-12 માં GER ઝારખંડ માં 8.4% હતો જયાર ચંદ ગઢ માં 53 % હતો. તેવી જ
ર તે સામા જક
GER

ૂથો વ ચે ભ તા પણ GER માં મોટો ફરફાર જોવા મળે છે . 2014-15 માં

ુ જ નીચો 23.6%
બ

ટલો જ ર ો છે (છોકરાઓ માટ 24.5%, ક યાઓ માટ

22.7% , અ .ુ િત માટ.18.5% તથા અ .ુ જન જતી. માટ 13.5% ) . સમ

દશ ભર માં

સમાનતા અને સમાન દર રહ તે માટ એક મોટો પડકાર ઉ ચ િશ ણ માટ છે .
મોટા ભાગ ના રા યો એ
માટ ની સંક લત

વેશ તથા

ૂહરચના સફળતા

ુ િવભાગ ના બાળકો
છતાં અ ક

બાળકો ક
િવ ટાર

ુ ીહ
ધ

ૂથો ને

ૂવક લા ુ પાડ દ ધી છે .આ બધા

ળવી રાખવા
ય નો કરવા

વા ક દ યા ગો, ૂ ર થાન માં રહતા બાળકો , આ દવાસી
ૂથ ના બાળકો તથા

િવ તાર ના બાળકો , વં ચત
તેવા લોકો

ાથિમક િશ ણ થી વં ચત

લોકો શૈ

ણક લાભ લેવા સમથ નથી

સરકાર પહોચી સક નથી. શહર િવ તાર માં રહતા આિથક પછાત
ુ ી િશ ણ
ધ

માં ઓણ હા
ુ ી પહ ચવા
ધ

ંુ કામ

ુ જ
બ

ંુ માણ

ુ જ ઓ ં જોવા મળે છે .આવા તમામ
બ

ાધા ય આપવા

ંુ છે . બી

ભાષા માં કહ યે તો

મા યિમક િશ ણ માં એક સમાનતા લાવવી એ જ યેય હો ંુ જોઈએ..
National Learning achievement survey ના સવ ણ ના તારાંણ
ક રા યો અને ક શાિસત

ણવા મળે લ

દશો માં િવ ાથ ઓ ારા મેળવેલી િસ ઓ માં પણ

ુ બ શહર ના િવ ાથ ઓ
તફાવત જોવા મ યો. તેમાં તરણ જ



ુ બ
જ

ુ જ
બ

ા ય િવ તાર ના િવ ાથ ઓ
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કરતા સા ં ુ પર ણાંમ લાવે છે . અને એમ પણ તરણ
ના િવ ાથ ઓ કરતા ખાનગી શાળા ના િવ ાથ ઓ
આવે છે .તરણ
િવ ાથ ઓ

ુ બ એ પણ
જ

ુ બ
જ
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ણવા મ

ંુ પ રણામ

ંુ ક સરકાર શાળા

માણ સાર વધાર સા ં ુ

ંુ ક સામા જક અને આિથક ર તે પછાત

ણવા મ

ંુ પ રણામ અ .ુ જતી તથા અ .ુ જન.

ાિત ના

િત ના િવ ાથ ઓ કરતા વધાર સા ં ુ

આવે છે . આ તારણો learning equity ના યેય કરવા ગંભીર પડકાર

ૂચવે છે .

અપંગ અને ખાસ જ રયાતો વાળા બાળકો (OOSC) માં એક ખા સો એવો હ સો ધરાવે છે .
આ પર ર થથી એવ દશાવે છે િવકલાંગ બાળકો તથા જ રયાત વાળા બાળકો ક
સામા જક અને આિથક ર તે પછાત છે તેમના માટ શાળાઓ ને સ જ બનાવવી પડશે.
જો ક ોપઆઉટ દર એ એક દરક તર સમ યા નો િવષય ર ો છે . ખાસ કર ને સામા જક
તથા આિથક પ ર થથી થી વં ચત

ૂથ એમાં પણ ખાસ કર મ ક યાઓ નો દર એ રા

ય

સરરાશ કરતા વધાર જોવા મળે છે . આ એ ંુ દશાવે છે ક સમા જન તથા આિથક વંચીત
ુ ાય ના લોકો ના બાળકો ને યાન માં રાખી ને તેમના િવકાસ ને યાન રાખી ને પગલાં
સ દ
લેવા

ંુ

ૂચન કર છે .

મોટા ભાગ ના રા યો તથા ક સાશીત
disparity) પર

ુ જ યાન આપી ને એક
બ

ાથિમક તથા મા યિમક તર પર તો



દશો એ િશ ણ માં લગ સમાનતા(Gender
ભાવશાળ

ગિત કર છે .એમાં પણ ખાસ

ુ જ સમાનતા લાવી છે .
બ
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તેમ છતાંય મા યિમક તર પર હ
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ુ જ અસમાનતા જોવા મળે છે . ઘણી બધી
બ

પણ

ક યાઓ ને શાળાએ મોકલવા માં ઓણ નથી આવતી, ઘણી બધી ક યાઓ ને તો

ાથિમક

િશ ણ મેળ યા પછ મા યિમક શાળા માં પણ મોકલવા ના નથી આવતી.અને મા યિમક
માંથી ઉ ચ મા યિમક માં તો

ુ જ ઓછl માણ માં િશ ણ મેળવે છે .
બ

ઘણી વખત તો ક યાઓ ને અ યાસ ચા ુ રાખવા ઘણી બધી
પડ છે . હાલ માં

ુ કલીઓ નો સામનો કરવો

સરકાર ની દર યાન ગર ને લીધે જ સમાજ માં લગ સમાનતા ક

િશ ણ માં જોવા મળે છે તેને એક િવશેષ પે આગળ લઇ જવાની જ ર છે અને એમાં પણ
ખાસ કર ને ક યાઓ ક

ેણી સમાવેશ થયો છે તેમના પર વધાર યાન

મ નોબખાસ

આપ ંુ જોઈએ અને તેના માટ એક અલગ
ુ ાનો અને
વ

ૂહ રચના કરવી જોઈએ.

ુ ત વાય ના લોકો માં (Gender gap) એ

અને મ હલા ના િશ ણ ના 2011 ના

માણ માં જોઈએ તો

ુ ય પડકાસર રહલ છે .

કડાઓ સરખાવીયે તો યાલ આવે ક

અને મ હલાઓ (15-24 years) માં િશ ણ

ંુ

માણ 90% અને 81.1% છે

ુ ુષ

ુ ુ ષો માં
માં (8.2%

તફાવત જોવા મળે છે )
અને ભારત એક મા

એવી દશ છે ક

લોકો માં જોવા મળે છે .

19.5%

માં આ

માણે સૌથી વધાર 15 વષ થી ઉપર ના

ુ ત વાય ના લોકો ના િશ ણ ના અ યાસઃ પર થઇ

તરણ કાઢવા માં આવેલ છે . વષ 2011 માં 15 વષ થી ઉપર ના લોકો માં



ુ ુ ષ 78.8% અને
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મ હલા 59.3% િશ
ુ જ
બ

ત હતા. આ પ ટ છે ક મ હલાઓ માં િશ ણ

ંુ

માણ વધે તે માટ

યાશ કરવાની જ ર છે .

અપને જો ંુ ક ડ

ાથિમક તથા મા યિમક િશ ણ માં ોપ આઉટ દર ઘટ ર ો છે છતાંય

ઘણા બધા િવ ાથ ઓ જ ર િશ ણ
િવ ાથ ને ટકાવી રાખવા નો દર
માં

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ૂ ં ુ કયા પહલા જ શાળા છોડ દ છે .વષ 2014-15 માં

થમીક તર 83.7% હતો. આ એ દશાવે છે ક ધોરણ 1

વેશ 10 િવ ાથ ઓ માંથી 4 િવ ાથ ઓ ધોરણ 8 પહલા જ પોતાનો અ યાસઃ છોડ દ

છે . મા જ િમક શાળાઓ માં ોપ આઉટ દર

ુ જ વધાર પડતો જોવા મળે છે . એમાં પણ
બ

ખાસ કર ને સામા જક અને આિથક ર તે પછાત લોકો
ોપ આઉટ દર િશ ણ ના તમામ ત બક

ંુ ઓરમાન ક ંુ જ વધાર છે . જો ક

ુ જ ચતા નો િવષય છે , એમાં પણ ખાસ કર
બ

ને સામા જક અને આિથક પછાત વગ ના િવ ાથ ઓ માં તથા ક યાઓ ના ક સા ઓ ના તો
તે રા

ય સરરાશ કરતા ઘણો વધાર છે

એક ચતા નો િવષય છે . આ એ જ દશાવે છે ક

હવે સામા જક અને આિથક ર તે પછાત વગ ના બાળકો ને શાળા માં સાચવી રાખવા તથા
તેના ઉ ચ અ યાસઃ માટ તા કા લક ધોરણે પગલાં લેવા
મેળવનાર િવ ાથ

ુ જ જ ર છે . દરક પાવેશ
બ

ાથિમક , મા યિમક તથા ઉ ચ મા યિમક િશ ણ

ૂ ં ુ કર તે જોવા ની

જવાબદાર એક પડકાર પ છે .
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Governance and Management
કટલાક

અ યાસ

ારા

એ ંુ

તરણ

કાઢવામાં

આ

ંુ

માં

કટલીક

શાળા/િવધાયલાય/મહાિવ ાલય/િવ િવ ાલાય માં િશ કો ની ગેરહાજર , ભંડોળ ની
ખામી, નબ ં વહ વટ તં

આ બધા પડકાર

અમલીકરણ પણ એક મહ વ નો
પ િત અને સં થાનો ખાસ કર ને

ંુ ય થાપન સંચાલન , શૈ

ત બકા ના િશ ણ ના તર પર

ણક

િતલતા, જોવા

ુ કટલાક રા યો એ આ દશા માં અને શાળા અને મહાિવ ાલયો ના

મળે છે . હા પર
સંચાલન મંડળ

ર ો છે .િશ ણ
ી

ંુ આયોજન, અને તે ંુ

પ છે .કાય મ

ુ જ સારા
બ

ાયશો કરલ છે .પણ સમ

દશ

ંુ

ય િમ

છે . ય થાપન

સંચાલન મંડળ ની દશા માં તા કા લક નવીનતા લાવવી એ એક મહ વ

ંુ અને અ યંત

આવ યક છે .
શાળા તથા િશ ણ

ંુ યાપ રકારણ ારા

ંુ િત બબ ખાનગી શાળા તથા શૈ

ઓ માં વેશ ારા જ જોવા મળે છે .આ િસવાય પણ ઘણા બધા પેટા

ણક સં થા

માણ ૂત છે .

સંશોધન અને િવકાસ
ભારત ની િવ િવ ાલયો માં સંશોધન અને િવકાસ ન પહલ નબળ જ રહ છે હાલ માં
મા



િશ ક ના િવકાસ અને કૌશ યૌ વધન ની પહલ, સંશોધન અને િવકાસ ને

ો સાહન
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આપ ,ંુ

તરરા
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ય કરણ ારા સંશોધન ને િવકાસ કરવો અને

ાન

ંુ આદાન ઓરદાન

કર ંુ આ બ ંુ જ માયા દત છે .
દાજપ ના બંધનો
ભારત માં

ુ વતા ુ ત િશ ણ ના અભાવ માટ અ ર
ુ ંુ ભંડોળ
ણ

ૂ ં ુ જવાબદાર છે . ઘણા

બધા અ યાશકમ ના િવકાસ માં તો શાળા અને મહાિવ ાલય તર પર અ ૂરતા ભંડોળ
તથા ભંડોળ ના િવલંબ ને લીધે અટક પડ ં ુ છે .પહલા ની િશ ણ નીિત માં 6% GDP
ાવધાન હ .ંુ પરં ુ આ લ યાંક

ારય

શાળા નો િવકાસ , ઉ ચ િશ ણ, અને
ારય

ૂરા થય શ

ૂરો થય શ

ુ ત વય

ો ન હતો. અ ૂરતા ભંડોળ ને કારણે

ંુ િશ ણ આ બધા જ ન

નથી. આ ઉપરાંત સમય સર કાય મ

કરલા લ યાંકો

ંુ અમલીકરણ અને ઉપલ ધ

િુ વધાઓ નો ઉપયોગ કરવા માં પણ િન ફળતા મળ છે .
વૈિ ક વચનબ તા
વૈિ ક ટકાઉ િવકાસ ગોલ (Sustainable Devolopement Goal-SDG-4) કાય
એ બધા ને યાપક અને યાય
તક મળ રહ તે માટ ની ખાતર

ૂણ

ુ વતા
ણ

ૂ ચ 2030

ુ ત િશ ણ ની ખાતર અને તમાંમ મ સરખી

ુ પડ છે .EFA કાય ૂચી વષ 2000 માં શ આત થઈ
ર

અ ૂર જ રહ એમાં પણ ખાસ કર ને બાળપણ ની સંભાળ અને તે ંુ િશ ણ, કાલા અને





ંુ
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કૌશ ય વધન ની અ ૂરતી તક પણ સંતોષકારક ના રહ . એટલા માટ જ નવી િશ ણ નીિત
માં SDG4 તથા EFA ની કામગીર
િશ ણ ની

ુ કરવા નો યેય છે .
અ ૂર રહ ગઈ છે તે ર

ુ વતા માં બંદચોદ કયા વગર િશ ણ
ણ

ે ે નવીનતા નો અ ભગમ લાવી

િશ ણ ને એક નવા તર પર લાય જવાનો પડકાર નવી િશ ણ નીિત માં સમાવેશ કરલ છે .
અસરકારક નીિત પ િત અને તે ંુ અમલીકરણ ક
કરવો એ નવી િશ ણ નીિત માં



ુ ય

ુ વાતા માં િવકાસ
ના ારા િશ ણ િન ણ

ુ ો રહશે
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CHAPTER – 3
Vision :ZFQ8=LI lX1F6 GLTL (NEP) 2016 GL S<5GF V[S lJ`J;GLI VG[ prR 5|NX"G SZJF VG[ lX1F6
l;:8D ;\Sl,T U]6JTF lX1F6 VG[ ,F.O,MU TS AWF H 7FG ;FY[ ;HH lJnFYL"V[ q :GFTSM pt5FNGG[
VF5JF DF8[ ;1FD K[P S]X/TF4 J,6 VG[ lS\DTM H[ V[S pt5FNS (Productive) ÒJG ÒJJF DF8[
H~ZL K[P N[XGL lJSF; 5|lS|IF VG[ h05YL AN,FTL H~ZLIFTM DF8[ TYF SIFZ[S J{l`JSZ6 7FG VFWFZLT
VY"T\+ VG[ ;DFHGF EFU~5[P
Mission:s!f

gIFI5}6"4 jIF5S VG[ U]6JTF lX1F6GL BFTZL VF5JL VG[ AWF AF/SM4 I]JFGM VG[ 5]bT
JIGF ,MSM ,F.O,M\U ,GL\UGL TSM VF5JL4 VG[ T[DG[ N[XGL DFGJ ;\ElJT .lSJ8L VG[
z[Q9TF\GL 5]~ VG]ET] L SZFJJLP

sZf

XF/F VG[ prR lX1F6 TYF 5]bT lX1F64 SFI"SD
\ MGL BFTZL4 EFZTGF ;D'wW JFZ;FGL HFU'lT
AF/SM4 5]bT ,MSM VG[ I]JFGMG[ H6FJJL4 EFZTGF EjI E]TSF/4 DCFG 5Z\5ZFVM VG[
lJHFTLI ;\:S'TLG[ 5|Mt;FCG VF5J]4 TDFD :TZ[ XLBGFZFVMG[ HJFANFZ GFUZLSTF4 ZFQ8=LI
V[STF4 ;FDFÒS ;\IMU VG[ AWF WDM"GF VFNZ DF8[ 5|Mt;FCG VF5J]4 T[DH J{l`J; GFUlZStJ
VG[ 8SFp lJSF;GL lS\DTM DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFP

s#f

VeIF;S|D ;\A\lWT ;]WFZF 5Z DHA]T wIFG S[lgãT ;FY[ U]6JTF lX1F6 ;FDU|L lXBJFGL4
lX1F6 XF:+ lJQFIS 5|lS|IFVM4 XLBJFGL VFSZ6L4 lX1F6 U]6JTF VG[ SFDULZL VG[
;\:YFSLI G[T'tJ VG[ ;lS|I D[G[HD[g8 AWF H :TZGF AWF lJnFYL"VM RMSS; lX1F6 5|F%T SZJF
DF8[ s7FG4 S]X/TF4 J,6 VG[ lS\DTMf H[ V[S pt5FNS ÒJG DF8[ H~ZL K[4 N[XGL lJSF;GL
5|lS|IFDF\ EFU ,[JF TYF pEZTF J{l`JS 50SFZM DF8[ H~ZL K[P

s$f

AWF XLBGFZFVM äFZF ;\5FNG 5|DM8 ;\Al\ WT S]X/TF4 8[GSLS, VG[ jIFJ;FlIS S]X/TF
;lCT4 SFD VG[ ;FCl;STF T[DH :5WF"DSTFGL DF8[ S[ H[ UMB65ÎLGF AN,[ T[DG[ GJLG 5|ItG
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VG[ JW] ;H"GFtDS SZJF DF8[ 5ZJFGUL VF5[ TYF lJ[RGFtDS lJRFZM4 V;ZSFZS ZLT[
JFTRLT4 :JT\+ ZLT[ D]xS[,LGM C, SF-JF VG[ ZFQ8=LI lJSF; 5|lS|IFDF\ 5MTFGM OF/M VF5L XS[P
Goal and Objectives:V[S\NZ[ wI[I lX1F6GL U]6JTF VG[ lX1F6GL ;];U
\ TTF VG[ EFZTGL lX1F6 l;:8DGL lJ`J;GLITF
JWFZJF4 XF/F pt5FNG ZMHUFZ ;]WFZJF VG[ prR DFGJ ;\;FWG lJSF; D\+F,I EFZT ;ZSFZ NEP
2016 S[8,FS Jnput ZMHUFZ ;]WFZ6F DF8[ K[P
s5f

;FDFÒS 5|FN[lXS HFTLI TOFJT N}Z SZJF VG[ SgIF VG[ DlC,FVMGF ;XlSTSZ6G[ 5|Mt;FCG

VF5JF BFTZL VF5[ K[P
s&f

lJSF; SF{X<IGL TSM I]JFGM äFZF TYF JI:SM ,MSM äFZF ;\5FNGGL VG[ :5WF"tDSTFGL S]X/TF

ÒJG VG[ SFI" SZJFGL BFTZL VF5[ K[ TYF 8[SGLS, VG[ jIFJ;FlCS SF{X<I S[ H[ ZMHUFZ DF8[ H~ZL K[
T[GM 56 ;DFJ[X YFI K[P H[ SFDGF lJ`J;G[ AN,JF DF8[ :JLSFI" K[P
lX1F6 l;:8D gIFI5}6" lX1F6GL BFTZL4 5|FZ\ELS AF/56YL +LH] S1FFGF lX1F6 ;]WL 8[SGLS, VG[
jIJ;FlCS lX1F6 VG[ TF,LD ;lCT ,F.O,MU TSM VG[ lX1F6GL TSM ;DFHGF TDFD Segments
DF8[ p5,aW K[P
lX1F6GF D]bI pÛ[X4 Vision & Mission 5]ZF SZJF DF8[GF lGR[ D]HA K[ ov
s!f

AF/56DF\ lX1F6 ;[JFVM VG[ AWL 5}J" XF/F JIGF $v5 JQF"GL pDZ ;]WLGF AF/SMGGL
BFTZL VG[ T[ ;[JFVMG[ lJ:TZL AF/SM lX1F6 VG[ lJSF;,1FL T{IFZL TYF 5|FYlDS lX1F6GF
;Z/ ;\S|D64 DF8[ H~ZL TYF BF; wIFGDF\ J\lRT J:TL H}YM ;FY[ ;\S/FI[,F AF/SMG[ lX1F6
VF5J]P\

sZf

AWF H U]6S :GFTSM 5|FYlDS VG[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[ VG[ T[GM J5ZFX SZ[ T[GL BFTZL
VF5JL TYF T[GM J5ZFX AWF H prRTZ DFwIlDS lX1F6 :GFTSM DF8[ gIFI5}6" CMI4 AWF
lJnFYL"VM ;O/TF5}J"S T[DG]\ lX1F6 5]~ SZ[ VG[ 5lZ6FDM CF\;, SZ[ T[ DF8[ VFWFZE}T K[P
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AWF H lX1F6 SFI"S|DM4 ;],E ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ TYF AF/SM VG[ lJlJW H}YM VG[ I]JFGM
TYF BF; wIFG J\lRT J:TL H}YMGF lJnFYL"VM 5Z VF5JFDF\ VFJ[ T[GL BFTZL VF5[ K[ BF;
SZLG[ AF/SM4 lSXMZM VG[ H~ZLIFTD\NMG[ lJlJW :J~5M TYF V5\UM4 AWF lJnFYL"VMG[
5|J[X ;lS|I SZJF DF8[ VFWFZE}T K[ H[YL T[VM 5lZ6FDM CF\;, SZL XS[P

4-

િશ ણ માં સામા જક,
ી સસશકતા ને

5-

ાદિશક અને

િતયો ખા

ને િનવાર શકાય અને

ાધા ય આપી શકાય તે આ પો લસી નો હ ુ છે .

ુ ાન લોકો માટ આવડત અને િવકાસ ની તકો માં વધારો કર શકાય અને
વ
રોજગાર તથા ઉ ોગ સાહિસકતા ની તકો માં વધારો કર શકાય તે આ
પો લસી નો હ ુ છે .

6-

ુ ાન લોકો (૧૫-૨૪ વષ) અને
વ

ૌઢ લોકો (૨૪ વષ થી ઉપર ના ) લોકો

માટ ક ઓ વૈિધક િશ ણ ની બહાર છે . અને અવૈિધક ે ો માં જોડાયેલા
છે તેઓ માટ પણ િવકાસ અને રોજગાર ની તકો
૭-

િશ ણ ના

ે

ંુ સ ન કર શકાય.

ને િવ સાવવાનો ક માં યવસાય લ ી િશ ણ નો

સમાવેશ કર શકાય અને

પછાત સ ૂહને પણ ઉ ચ િશ ણ નો લાભ

મળ શક. િશ ણ અને સંશોધન કાય નો િવકાસ આ િુ નકતા અને
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નવીનતા લાવી શકાય અને રોજગાર ની તકો નો િવકાસ થાય, તે પણ આ
નીિત નો યેય છે ..
૮-

મા હતી સંચાર ની િુ વધાઓ ને િશ ણ સાથે જોડ ને શીખવા અને
શીખવવા ની

ુ વતા ધ
ુ ાર શકાય, િશ કો ની તાલીમ અને િશ ણ
ણ

આયોજન અને યવ થા
૯-

ંુ

ુ ઢ બને તે પણ આ નીિત નો યેય છે .

ા યાપક નો િવકાસ માં િશ ણ નો સતત િવકાસ થતો ર ો તે ઉપરાંત
લોકો ઉ ચ િશ ણ માટ યો યતા ધરાવતા હોય તેવા લોકોનો ઉ ચ
િશ ણ માં સમાવેશ થાય તે આ નીિત નો યેય છે .

૧૦-

ુ ાન અને ઓછા માં ઓછા ૯૦% ૌઢ , ી અને
દરક વ

ુ ુ ષ ને િશ ણ

મળે તે આ નીિત નો યેય છે .
૧૧-

એક જવાબદાર ભ ,ુ ભાગીદાર ભ ુ િશ ણ અને યવ થાપન િવકસાવી
શકાય તથા ાદિશક તર િવકસાવી શકાય તે આ નીિત નો યેય છે .

૧૨-

સતત િવકસતા જતા િશ ણ
તથા

ે

માં યવસાિયક આવડત અને રા ટ ય

ાદિશક તર િશ ણ માં નેતા ગર ની િવકાસ થાય ને આ નીિત નો

યેય છે .
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િશ ણ િવકાસ ના કાય મો માટ યો ય માણ માં આિથક ફાળવણી થાય તે
પણ આ નીિત નો યેય છે . ભિવ ય માં િશ ણ એ

વન પયત નો િવકાસ

લાવી શક તેવી દશા માં આગળ વધ ંુ એ આ નીિત નો યેય છે . આ નીિત
િવ ાથ ઓ માં આવડત નો િવકાસ થાય તેમજ વૈિધક બંને

ે ો માં આદશ

િશ ણ માળ ંુ િવકસે તે જોવાનો હ ુ થી આ નીિત ની રચના કરવા માં
આવી છે .
૧૪-

તા તર ના વષ માં ભરાત દશ ના િશ ણ

ે

માં અ ૂત ૂવ િવકાસ એ

િવિવધતા જોવા મળ છે . આયોજન વગર નો િવકાસ થવા ને કારણે િશ ણ
ની

ુ વાતા માં
ણ

ુ ારવા ના પડકારો રહલા છે .ઉ ચ િશ ણ માં
ધ

યવ થાપન અને િનયં ણ એક બી
કા ૂની યવ થા અને િનયં ણ ને

ની સાથે જોડાયેલ છે .તેથી વતમાન
ુ ારવાની જ રયાત ઉભ થઈ છે .
ધ

ઉ ચ િશ ણ માં નીચે માણે ના ય થાપન ના

ુ ાઓ ની જ ર ઉભી થઈ છે .

ુ વી હોય તેવા લોકો ની એક િશ ણ સિમિત ની રચના
૧- ઉ ચ િશ ણ માં અ ભ
કરવા માં આવે અને આ સિમિત દર પાંચ વષ ઉ ચ િશ ણ સં થા ને અલગ અલગ
િવ તારો વા ક



ાન માં નવા િવ તારો નવીન દશાઓ , નવા અ યા કમ ક
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ય તર મા ય હોય તેવા અ યાસકમ ક

તરરા

ય તર મા ય

હોય તેવા અ યા કમ િવકસાવવા માટ મદદ પ બને.
૨- એવી િનયં ણ સં થાનો ની રચના કરવા માં આવે ક
માં ઉ ોગ ના િતિનિધઓ તથા

ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ

ૂત ૂવ િવ ાથ ઓ સામેલ હોય.

૩- એક એવા કાર ની િવ િવ ાલાય ની રચના કરવા માં આવે ક માં નાતક
ક ા અ ુ નાતક ક ા તથા સંશોધન એમ ણે ય તર ને

ાધા ય આપી શકાય તેવા

ય નો કરવા માં આવે. દરક િવ િવ ાલાય િવિવધ તરો એ કામ કરતી હોય મા
એક જ તર પર ન હ.
૪- સરકાર ારા ૂની િશ ણ નીિતઓ વી ક ૧૯૬૮/૧૯૮૬-૯૨ ના ફર થી અમલ
ુ વા માટ િનદશો કર શકાય. ભારતીય િશ ણ સેવા અને ઉ ચ િશ ણ િવભાગ
માં ક
ુ ી ભારતીય િશ ણ સેવા ની રચના સં ૂણ ન
આ દશા માં સ ા ધરાવે છે . યાં ધ
ુ ી UPSC માંથી એક ય ત ને િશ ણ િવભાગ નો હવાલો સ પવામાં
થાય યાં ધ
આવે તેવી યવ થા કરવા ની જ રયાત છે .
૫- એ અલગ િશ ણ ને લગતી અદાલત ની રચના કરવા માં આવે ક
ને લગતા દાવાઓ ને

ુ ાવણી કર. આ
ન

મા િશ ણ

કાર ની અદાલત માં ઉ ચ યાયાલય ની

િનમ ક
ં ૂ કરવા માં આવે , આ કાર ની અદાલત માં િશ ણ ને લગતા તમામ
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દાવાઓ રુ ા કરવા ની તમામ સ ાઓ હશે.
૬-સરકાર ારા િવ ાથ ઓ ના સ ૂહ ની મા યતા આપવા માં આવશે. માં
િવધાથ ઓ ને લોકસા હ ઢબે પોતાની વાત ર ૂ કરવા નો હ
જોવા ના આ
ખોરાવવા

હશે તેમ છતાં એ ંુ

ંુ છે ક આવા કાર ના િવ ાથ ઓ સ ૂહો િશ ણ ની

િુ તઓ ને

ંુ કામ કરતા હોય છે . આમ િશ ણ ની બગાડ નો થાય તેના માટ િવ ાથ

સ ૂહો માં કોઈ બહાર ના િવ ાથ ઓ ના જોડાય તે ંુ યાન રાખવા માં આવશે.
૭-દરક ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ ના ઝગડા િનવારણ કરવા ની ખાસ
આવે અને દોિષત લોકો વા ક િવ ાથ ઓ ક િશ કો ને યો ય સ
૮- િશ ણ સં થા ને મા યતા આપવા ની પ િત માં

યા કરવા માં
પણ કર શકાય.

ુ ારો કરવા માં આવે અને
ધ

ઓછા માં ઓછા મહાિવ ાલયો માં જોડાય ધરાવતી િવ િવ ાલાયો ને જ મા યતા
આપવા માં આવે તેવી યવ થા કરવા માં આવશે.
૯-િનયમો આધા રત નાણાં ભંડોળ ઉ ંુ કરવા માં આવે અને તેવી

ૃિતઓ ક

િશ ણ નો િવકાસ કર શક તેના માટ નાણાં ની યો ય ફાળવણી થાય તે જોવા માં
આવે.
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CHAPTER 4
Policy frame work :VFHSF,GF ;DIDF\4 VF56F lJHG4 5M,L;L p5IMULTF G]\ ,[J, HF6J]\ H~ZL K[P 36F AWF VFJL 5|Jl' T
Z:TFDF\ K[ S[ 36F JQFM"DF\ S[ NFISFVMGF 5]ZL YFI K[ VG[ T[GF DF8[ VF56[ VF56L E6TZ 5wWTL VG[ VF
TZLT ZFHI 5wWTLG]\ O[ZOFZ H~ZL K[ 5KL VG[ VF V,U V,U 5wWTLG]\ V[S H Solution GYL VF
5wWTLGL UZH quality E6TZ H[ N[XDF\ VF 5wWTL K[ VG[ T[GF OFINFVMGM ,FE ,[ K[ VG[ D[G C[T]
AWFG[ ZMHUFZL VF5JFGM4 ZMHUFZLGM DCtJGM EFU K[P J{`JLS VG[ lJ7FGLS DF8[ 36F GJF V[ZIF
BM<IF K[P VF D]ÛF DF8[ VFG] O[|DJS" DM8F EFU[ VF AWL HuIFV[ 5]Z[5]Z] SZJF AWF ,[J,M ;ZSFZGF VG[
,MS, VG[ ,MS, VG[ ;ZSFZ AWF VF DFlCTLG[ 5MTFGF %,FGL\U D]HA ,[ K[P
4.1 Pre-School Education:AF,D\lNZ E6TZG[ 5C[,F ;ZSFZL :S],DF\ VF5JFDF\ VFJT] G CT]\ 5KL ICDS 5|MU|FD DlC,F VG[
AF/SMGF lJSF;GL ;\:YF äFZF VF5TL CTL VG[ VF AWFV[ DFG[, K[ S[4 AF,D\lNZG]\ E6TZ DFG;LS VG[
XFZLZLS lJSF;DF\ DCtJG]\ K[P
GLR[GL 5M,L;L wIFGDF\ ,[JFI ov
s!f

$ YL 5 JQF"GF AF/SMG[ OZÒIFT AF,D\lNZGM VeIF; VF5JM Ministry of Command
and Mind Development äFZF 5|J'lT RF,] SZFIP

sZf

VtIFZ[ VF\U6JF0LGL ZRGF YI ICPS äFZF 5Z T[ 5]ZTL ZLT[ AF,D\lNZG]\ VeIF; 5F9JL G
XSL4 VG[ CJ[ T[VM VFU6JF0LG[ DFU"NX"G VF5[ K[ VG[ T[GM ;[DLGFZG]\ VFIMHG 9ZFJ[ K[P

s#f

VG[ ZFHI ;ZSFZ[ VFU6JF0LGF 8LRZM DF8[ SF0" 5|MJF0 SIF" VG[ H~ZLIFTGL ;]lJWFVM VF5L
VG[ 8=[GL\UGL ;]lJWF VF5L VG[ AWL VF\U6JF0LG[ AF,D\lNZDF\ AN,FJLP

s$f

VFGF AN,[ AWL 5|FYDLS XF/FVMG[ AF,D\lNZDF\ O[ZJL VG[ VFGF DF8[ VF\U6JF0LGL ZRGF
SZFIP

s5f



VG[ DFlCTL4 DFU"NX"G4 Z[uI],8[ 4 lGIDM VG[ 5M,L;L AWL BFGUL XF/FVM DF8[ SZFIP
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5|FYDLS lX1F6GM ARFJ VG[ CSSM ov

AF/SMGM CSSGM ARFJ VG[ 5MTFGL ARFJDF\ ;HF4 ,FU6L4 XL,TFGM VEFJ4 XFZLZLS BZFA JTFJGM
;FDGM VG[ T[G]\ VMKM SZJF SZJFDF\ VFjIM VG[ AF/SM ;FY[ DL+TF EFJGF VG[ ;CGXL,TFGF
AF/SMGF CSS DF8[ SZJF VFjIM V[S56 HFTGM BZFA JT"G VYJF V[S 56 CSGM TM0JF DF8[ H~ZL ;HF
VF5JFDF\ VFJX[ VG[ AF/SMGM XFZLZLS VG[ DFG;LS wIFG ZFBX[P
s!f

AWL XF/FVMG[ AF/SMGL ;FRJ6 VG[ HJFANFZLGF lJSF; DF8[ AWL XF/FGM AWL HJFANFZL
5]ZL SZJLP

sZf

AWF XL1FSM VG[ VwIF5SM AWL GJL 5M,L;LVMGF ,UTF AWF lGIDM JU[ZG
[ ]\ HF6SFZL
ZFBJLV G[ V[S56GM HM p5IMU G SZ[ VG[ TM0[ TM ;HF VF5JL G[ AWFG[ TF,LD VF5JLP

s#f

AF/SMGF lX1F6GF 5|MU|FD VG[ J{`JLS J:TL E6TZ 5|MU|FDGM AWL DFlCTLGM :S],DF\ p5IMU
SZJMP

s$f

AF/SMGF lX1F6 VG[ AF,D\lNZG]\ E6TZGL AWF XL1FSMGF 8=G
[ L\U 5|MU|FD ;FD[, SZJ]\ HM.V[P

s5f

5MTFGL HFT[ VMG,F.G lJSF; 5|MU|FDGM OFINM VF5JM HM.V[P

s&f

:S},M C\D[XF AWF AF/SM4 XL1FSM VG[ JF,LVMG[ VJ[Z SZTF ZC[JF HM.V[ VG[ Training
VF5TF ZCMP

4.3

XF/F E6TZDF\YL XLBJFTF 5|IMU ov

DFwIDLS lX1F6DF\ BZFA XLBJ6 NZZMH ACFZ VFJTM U\ELZ D]ÛM K[ E6TZ V[ ATF0[ K[ AF/SMDF\
5FIFG]\ 7FG4 JFRJ]4 ,BJ] VG[ U|C6 GYL D/T]P\
s!f RTE ACT äFZF H[ lA<0L\U VG[ JFTFJZ6 DF8[GF lGIDM VG[ XLBJJFGL 5wWTLG]\ ;LRG VG[
BFGUL VG[ ;ZSFZLDF\ YJ] HM.V[P
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sZf RTE ACT GF DT D]HA AWL 5FIFGL H~ZLIFT[ 5FIFGF lGIDM VG[ AWF ;F~ 5|LDF.;
AGFJJFGL H~ZLIFT K[P 5FIFGF lGIDMGL HF6SFZL H~ZL K[ VG[ HM GJF lGIDM RTE ACT
GF XF/FGF O[ZOFZGF VFjIF VG[ H[GM D[G DCtJ BF; lJNFYL"VM DF8[ CMI K[P
s#f CF,DF\4 No-Detention 5M,L;GF H[ O[ZOFZ VFjIM H[ lJnFYL"GM E6TZGF ;FZM HF6 EHJ[
K[ H[GF DF8[GL Detention GL HJFANFZL BF,L WMZ6 GIJ6 5|FYDLSDF\ 56 YFI K[ VG[
E6JFDF\ GA/F lJnFYL"VMG[ VFDF O[ZOFZ D/X[P
s$f ;FZF VG[ V;ZSFZS D]ÛFVM ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ H[GF äFZF GA/F lJnFYL"VMG[ DNN YFI VG[
T[GF e-resources GM p5IMU SZJMP
4.4 XF/FG]\ E6TZ q VeIF; ov
J{`JLS 5|FYDLS VeIF; HIFZ[ JF:TJLSTF AGL ZCL K[ tIFZ[ DFwIlDS lX1F6 56 VTL VFJxIS AgI] K[
H[DF\ DFwIDLS XF/F jIJ:YFGM lJSF; H~ZL K[ VG[ XF/FG]\ :Y/ VG[ ;\RF,G H~ZL GYL VD]S RMSS;
V[SDM ;FY[ lJNFYL"GM EZTL SZFI K[ V[GM 50SFZ V[ K[ S[ DFwIDLS :Y/[ ~5F\TZ VG[ ;]WFZM YFI ZLT[ ,I
VFJMP
VtIFZGL 5ZL1FF 5wWTL AJ H BZFA YFI K[P H[DF\ 36F HFTGF UM8F/M CMI K[ T[GF 5ZL6FD[ 36L HJF
5ZL1FF ;FRF VG[ HZHLIFT ZLT[ ,[JFI K[P
s!f

AWF Ò<,FVMDF\ AWL XF/FVMGF GSXF K[T[G\] AF\WSFDG[ T[GL RSF;6L SZJL VG[ AWL HFTGM
5|IMU SZJF V[S VnFTLI :S], DFlCYL DFlCTLUFZ :S], AGFJJFDF\ H[DF\ DF6;M lA<0L\UGM4
;FZL 5|IMU VG[ AWFG]\ SFDSFH VG[ BRF"DF\ ZFCT YFI K[T[G\] ;\IMHG SZJ]\ VG[ V[DGF AWF
Ò<,FVM VG[ T[GF DH"ZYL ;FZF ElJQIGF lGDF"6 DF8[G\] p5IMU SZJMP

sZf

RAT ACT 12(1) (C) D]HA ;ZSFZ äFZF GLZL1F6 SZJFI K[P AWF DFlCTLG]\

s#f

;ZSFZ RAT ACT DF\ HM ;FRM VG[ ;FZL ZLT[ 5|FYDLS E6TZDF\ ;]WFZM SZL XS[ K[P

s$f

VMKFDF\ VMKL H[ ;UJ0M 8LRZM VG[ AF/SMG[ VF5JFGL CMI T[G\] wIFG ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
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SgNZIF lJnF,I4 HJC; GJMNI4 lJnF,IGM lJSF; VG[ S:T]ZAF UF\WL AF,S lJnF,IG]\
lJSF; VG[ JWFZJF HIFZ[ H~Z CMI tIFZ[ 5|FYDLS VG[ VFU/GF E6TZ 5|J'lTDF\ 5KFT
lJ:TFZMDF\ SZJM HM.V[

4.5 Curriculum Renewal and Examination Refroms
:JFDL lJJ[SFG\NGF DT D]HA ccE6TZ DT,A V[ GYL S[ H[ TDG[ SLW] S[ DFGLG[ TDFZL VFBL Ò\NUL T[
5|DF6[ R,FJM4 5Z\T] E6TZYL Ò\NULG]\ R6TZ4 DF6;F.4 RZL+4 lJRFZMG]\ ;L\RG K[P HM TD[ TDFZL
ÒJGDF\ VF 5F\R lJRFZM ;FY[ V[S RZL+JFG Ò\NUL AGFJM TM TD[ V[ 5]:TSF,I SZTF 56 JWFZ[ 7FGL
KM VG[ HM E6TZ TDG[ lJRFZ VG[ DFlCTL ;FY[ <IM TM 5]:TSF,I TDFZL Ò\NUL K[P :JFDL lJJ[SFG\NG]\
VF JFSI TDG[ VF 0LÒ8, EFZTDF\ .g8ZG[8 5Z D/L HX[P
VG[ VF DFlCTLGL N]lGIFGF lJnFYL"G[ 5]:TSF,IDF\ HJFGL HuIFV[ V[S A8G S,LSYL AWL DFlCTL D[/J[
K[ VG[ DF8[ AF/SMV[ DFlCTLYL EZ[, Education jIJ:YFYL 7FGGL EZ[, E6TZ jIJ:YFDF\ O[ZJFI
K[P H[ DF6;F. VG[ lJ`J AGFJJF DNN~5 YFI K[P
T[GF DF8[ p5IMUL AWL HuIFVM 5ZL5+ ACFZ 5F0J]\ HM.V[ VFDF\YL 36F 5ZL5+DF\ HMJF D/[ K[ 36L
DFlCTL H[GF ,LW[ VFBF lJ`JDF\ X]\ 5ZL:YLTL K[ X]\ DFU K[ VG[ VFJ0TDF\ E6TZ S. ZLT[ p5IMUL K[
T[GF ,LW[ Society VG[ VFYL"ST\+GF p5IM K[P T[DF\ 36L HFTGF ;FZF DFlCTLSFZ ;FZL p\RL E6TZ
jIJ:YF ;FY[ ÒJG NMZM VG[ N]lGIFG]\ SFD ;FY[ D/LG[ V[S ;ZBM lJSF;GF HJFANFZDF\ HM0FI K[ VG[
T[GF ,LW[ AWF lJSF;GF 5Y[ HFI K[P VF 5ZL5+G[ ,LW[ lJnFYL"DF\ 36F GJF lJRFZMG[ DFlCTLG]\ ;L\RG
YFI K[ VG[ T[VM DM8L VG[ .g8ZG[XG, lJnFYL"VM ;FY[ TF,D[, SZ[ K[P VF 5ZL5+ äFZF lJnFYL"VM
;FZF VG[ prR E6TZGL EFJGF VG[ DCtJ HFU'T YFI K[ VG[ T[GF äFZF T[DGL J'wWL YFI K[P
lX1F6DF\ DFlCTL VG[ ;\RFZ TSGLSG]\ ;\S,G ;]lGxlRT SZJ] BF; SZL lX1F6DF\ JWFZM SZJM E6TZ v
lXBJFGL 5|lS|IFGL U]6JTF ;]WFZJL
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GLR[GL AWL 5M,L;M wIFGDF\ ,[JFI K[P ov
s!f

5ZL5+ äFZF lJ`JG]\ ULT4 ;FDFÒS4 WFDL"S VG[ lJ`J CFNG]\ ãxIG SZ[ K[ VG[ T[GF äFZF
lJNFYL"VMG[ 5]Z[5Z] L ÒJGNMZL4 lJ7FGLS CFJEFJ VG[ 5IF"JSZ6GL DFlCTL V5FI K[ VG[
lJnFYL"VMGF AWF HFTG]\ 7FG V5FI K[ T[YL T[ ;F~ ÒJG ÒJ[P

sZf

NCERT äFZF VF 5ZL5+G]\ OF/J6L4 OZL AWFZ64 XF/F E6TZG]\ :YFG4 lJNFYL"GM
VeIF; VG[ V[S HuIFYL ALÒ HuIFV[ E6TZGL ;]lJWF4 ;DH6 JWFZJL VG[ 5|Mt;FCG
VF5JFG]\ SFD SZ[ K[P

s#f

36LJFZ lJnFYL"VM N]JLWFDF\ 5MTFGF ~RL VG[ VFJ0TG[ wIFGDF\ ZFbIF lJGF 5MTFGF
E6TZG]\ 1F[+ 5;\N SZ[ K[P 5KL T[DF\ T[G[ ;O/TF D/TL GYLP X{1Fl6S 1F[+GL 5ZL1FF UD[
tIFZ[ UD[ T[ lJnFYL" 5F;[YL T[DGL ;FRL VG[ ~RLDI 1F[+ 5;\N SZJF p5IMUL K[P

DNNGLX XFBF VG[ 5|MO[XG XF/F VG[ SM,[HMDF\ H. lJNFYL"VM ;FY[ D/L T[DGL ~RL HF6JFDF\ DNN
SZ[ K[ VG[ lJNFYL"VM ;FY[ JFTRLT SZL T[DG[ VFJ0T 5|DF6[ T[DGL VFJ0TDF\ ElJQI
AGFJF DNN SZ[ K[P
s$f

RMYF WMZ6YL 0LÒ8, ;L:8D NFB, SZJL HM.V[ VG[ 5F\RDF\ WMZ6 ,UL ICT GL AWL
DFlCTLVM 5]ZL 5F0JL HM.V[P

s5f

VG[ lJnFYL"VMG[ lJ7FGGF 5|IMUMG]\ 7FG4 ,[AMZ[8ZL VG[ 5|IMUM äFZF H V5FJL XSFI VG[
T[GF DF8[ AWF ;FWGMGM p5IMU 5F\RDF\ WMZ6YL H SZJFG]\ ;]RG SZ[ K[P

s&f

HFTLJFN4 ;DFHJFN4 WD"JFN VG[ S,RZG[ N]Z ZFBL ;J"WD" ;DEFJG]\ DCtJ VG[ AMwW
5F9JMP 5ZL5+ äFZF ;FDFÒS gIFI VG[ SFINFSLIDF\ ZCL SFD SZJ] VG[ V5FTL A]SDF\ V[ H
HMJF D/[ K[P ;FDFÒS JFN4 HFTLJFN4 WD"JFN4 JU[Z[ G DF6;F.4 ZC[6FSL4 E6TZ4 7FTL
l5|I JFTFJZ64 ,FIS VG[ SFINFSLI 7FG4 J{7FSLI 7FG4 VFJZ6 T[ AWFG[ VFUJ] :YFG
D/J] HM.V[P
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5ZL1FFG]\ A\WFZ6 HF6SFZL JWFZJF4 ;DH6 JWFZJF VG[ DM8M 5|Ma,DM S[D ;M,HFJF DF8[
GCL\ S[ RM50LVMG]\ 7FG JWFZJF ZMHAZMHGL R;SF6L4 A\WFZ6G[ 5ZL1FFvRSF;6L4
RMS;F.4 JU[Z[ H[JF 5U,FVM ,[JFDF\ VFJ[ K[P H[GF äFZF ;C[,FI VG[ lJnFYL"VMGL E6TZ
lJSF; DF8[ E6TZGL 5|J'lTVMGM JWFZJL 50[ K[ jIJ:YFDF\ ZMHAZMH RSF;6L VG[
ZMHAZMHGL DFlCTLGL HuIF JQF"GF V\T[ 5ZL1FF Vn JQF" 5ZL1FF4 !_v!Z GL 5ZL1FF V[GF
,LW[ AWL RSF;6LGL 5ZL1FFV[ XF/F 5]ZTL DIF"NLT ZI HFI K[ VG[ DM8F EFU[ VF RSF;6L
DIF"NLTYL CMJFYL lJnFYL" 7FG VG[ VFJ0T NAFI HFI K[P VFBL jIJ:YFG[ 5FK] ~5F\TZ
SZJ] HMI T[DF\ E6TZ AG[ ZLT[ ;FDFÒS VG[ lJ7FGLS ZLT[ ;\EF/JJFJF/L ;\:YF ZFBJL
HM. H[GF äFZF lJnFYL"DF\ VF AG[ J:T]G\] ;LRG YFIP

s(f

;F{YL JWFZ[ GF5F;GM NZZHM WMZ6v$ DF\ HMJF D?IM T[6[ U6LT4 lJ7FG VG[ V\U[|ÒGF
,LW[ VG[ VF GF5F;GF NZHHM 38F0JF VF +6 lJQFIMG[ CJ[ EFUDF\ JC[RJFDF\ VFjIM
EFUv! prRTZ ,[J, EFUvZ Lower Level VG[ lJnFYL"VMG[ H[ EFUDF\ 5ZL1FF
VF5JL CMI T[ VF5L XS[P

s)f

VtIFZ[ central and state boards education 5ZL1FF ,[ K[ WMZ6 X VG[ X 11
VG[ lJnFYL"VM äFFZ OZÒIFT H[ AM0"DF\ CMI T[GL 5ZL1FF VF5JLP

s!_f

V,U V,U AM0" äFZF ,[JFTL 5ZL1FFGM 5|DF65+ V,U CMI T[GL E6TZ 5wWTL 5|DF6[
VG[ AM0" äFZF V,U 5ZL1FFVM ,[JFI VG[ V,U V,U U|0[ DF\ 5ZL6FD HFC[Z SZFIP VFGF
äFZF lJnFYL"VMGF .QFF" VFJ[ 56 lJnFYL"VMGM T[DGF UM, SZJFGL TS D/[P

lJ7FG4 U6LT VG[ V\U[|Ò DF8[ V[S H 5ZL5+ VG[ ALÒ EFQFFVM H[JL S[4 ;FDFÒS lJ7FG VG[ T[JF
DF8[ SMDG VG[ ALÒ AWF N[X D]HAP
$P&
VF 5FIFGM ;tI K[ S[ VeIFGL 5|J'lTVM HuIF VG[ U]6JTFGF VG[ V[S;DFGTFGF p5IMU SZL
DFlCTLDF\ JWFZM SZJFG]\ K[ VFHGL E6TZ jIJ:YFDF\ BF; SZLG[ UZLA lJ:TFZDF\ ;F~ JFTFJZ6 VG[
;FZF VeIF; 5KFT lJ:TFZDF\ VG[ H~ZLIFT 5]ZL SZJF HMS[ CD6F 36F JQFM"YL 5KFT lJ:TFZDF\ 56
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E6TZ ;]WF"I]\ K[ H[ lJnFYL"VM 5KFT JQF"DF\YL VFJ[ K[ H[JM OLÒS, 5KFT K[ T[DG[ 36F 5|IMUMGM
;FDGM SZJM 50[ K[P
E6TZG]\ :YFG 5KFT lJnFYL"VM DF8[ DCtJG]\ EFU EHJ[ K[P BF;F V[JF AGFJM4 VMKM VeIF; NZ4
UZLZL ;LDF Z[BF4 prRM DZ6NZ4 JU[Z[ EMUJJ] 50[ K[ 5KFT lJnFYL"VMG[ E,[ ;ZSFZV[ :SM,ZXL5GL
jIJ:YF SIF" CMJF KTF\ ZFHI ;ZSFZ AJ N]Z] K[P ;\TMQFYL4 XL1FSMGL VMKL ;\bIF 5KFT :S],MDF\ ;F{YL
JWFZ[ HJFANFZ K[P VMKF lJSF; DF8[ EFQFFVMGL lJRFZ lJTZ6 56 DCtJG]\ EFU EHJ[ K[P
GJL DFlCTLVM äFZF E6TZG[ IMuI HF6 D[ K[ :SM,ZXL5 S[ ,MGYL DNN YFI K[P lJnFYL"
s!f

HFTLJFN4 WD"JFN4 UFD0F 5|YF VG[ V,U V,U JFTFJZ6 äFZF GLTLDITF VUJ0TF ZC[
K[ VG[ T[GF äFZF ;FDFÒS VG[ SFINFSLI DFlCTLG[ VJMI0 SZFI K[P

sZf

5C[,FGL WFZ6FG[ ,UTL HFU'lTVM äFZF lJNFYL" VG[ lX1FSM VG[ AF/SM ;FRL DFlCTLDF\ 5]ZL
SZ[ K[P

s#f

5|Mt;FCG VG[ 5|DMXGGF ZFQ8=LI 5|FYDLS O\0 äFZF 8I]XG OL VG[ AWF ;FlCtIM VG[ BRF"VM
!_ ,FB lJnFYL"VM DF8[ O\0 IMHFI]P VFDF\YL UZLA lJNFYL"G[ ;CFI SZFI K[ ALÒ V[S
V,U O\0 H[DF\ SFI"S|D ~RL VG[ V,U SFI" C]GZ CMI T[G[ V5FI]P\

s$f

VF AWFGF AWFZ6 VG[ V[SALHFG[ HM0TL S/L DF8[ ;,FC V5FIG[ AWL ;\:YFVM SFI"ZT
YI]P\

s5f

VFJ0TJF/F 5KFT lJnFYL"G[ 5MTFGL VFJ0T ATFJJF O\0GM p5IMI SIM"P

s&f

;DI ;FY[ lJnFYL"VMG[ 5|FN[XLS EFQFFVM XLBJJFDF\ VFJL VG[ H[ DFwID 56 AGL VG[
HIF\ H~Z CX[ tIF\ AWL EFQFFVMG]\ E6TZ V5FX[P

s*f

36F C[g0S[54 5KFT4 UZLA VG[ V;CFI lJnFYL"VMGF E6TZ DF8[ O\0GM p5IMU SIF" VG[
T[DGF ZC[JF SZJFGL Z# lJ3F VF5L VG[ XF/FDF\ EZTL SZFIFP

s(f

VtIFZGF RF,TL AWL XLQIJ'lTGF O\0 äFZF AWF AF/SMGL BF; GLTLG[ V,U ZLT[ HM0JFI
VG[ T[GF DF8[ ;FZF VG[ prRTZ :SLD p5IMU SZJFDF\ VFjIMP
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VG[ AWF ,[J,[ V[S V,U ;\:YFGL 30TZ Y. H[GF ,LW[ XF/FVMGM ALHF O\0 VG[ 5|J'lTGL
;,FC T[GL SDL8L 5F;[YL ,[JFI VG[ T[GF DF8[ 5|IF;M ZFHI VG[ U|FDL6 ,[J, V[ SZFI VG[
lJnFYL"VMG[ ;FZF p5FIM VF5JFDF\ VFJ[ K[P

s!_f

ZFHI ;ZSFZM ZL;R" V[g0 0[J,M5D[g8 DF8[ 36F GJF O\0 T{IFZ SZ[ K[ T[DF\ ZMSF6 SZ[ K[V G[
T[GF äFZF ElJQIGF HMBDMG]\ DF8[ DFlCTL D/[ K[P

s!!f

;F{YL JWFZ[ BZFA CF,T HIFZ[ XLBFD6 CF,TDF\ CMI tIFZ[ JWFZ[ 50TM BR" VG[
;[DLGFZGM BRM" JWL HFI K[P

s!Zf

CZTF OZTF lJNFYL" DF8[ ZC[JFGL ;]lJWF VF5JL VG[ OZTF OZTF lJnFYL" VG[ ZC[6F\S
lJnFYL"VMGF O[ZOFZ G SZJ]P\

s!#f

HZFI 56 ;CG S[ HFTLJFN l;JFI VG[ SFINFGF E\U lJGF AWFG[ E6TZGM p5IMU SZJM
DlC,FVMGM prRTZ VeIF;DF\ XFZL ZLT[ VFU/ JWFZJ]\ VG[ HuIFVMDF\ DlC,FVMGL
EZTL prRTZ VeIF;DF\ SZJLP

s!$f

RID DF8[ O\0GM p5IMU SZJM DM8F EFUGL ALDFZL VG[ prRTZ DFwIDLS XF/FVMGF
EFU~5[ wIFG VF5J]\P

s!5f

HFTLJFN4 V,U V,U TF,LD[ VG[ V,U V,U 8=[GLU|; H[JF S[ 5CF0L lJ:TFZ4 Z6
lJ:TFZ4 9\0S lJ:TFZGF VU 5M,L;LGM J5ZFX K[ VG[ VF E6TZ VG[ :SL,GF BF0F 5]ZF
DF8[ p5IMUL K[P

JFlQF"S 5ZL1FFG]\ EFZ VMK]\ YFI K[ VG[ ;ZSFZ 5ZL1FFGL 5|J'lTVMDF\ HM0FI K[P

$P)

lX1F6DF\ DFlCTLv;\RFZ TSGLSGM p5IMU ov

VUFpGL XL1F6 GLlTv!)(&q)Z YL VtIFZ ;]WLGF SF/ NZdIFG XL1F6DF\ DFlCTLv;\;FZ TSGLSGM
pNŸEJ VG[ p5IMU V[ V[S GM\W5F+ AN,FJ K[ S[ XL1F6 1F[+MDF\ GJF 5F;F\VM HM0FIF K[P
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OST ;\RF,G DF8[ H GCL\ 5Z\T] lX1F6 TYF VeIF;GL U]6JTF JWFZJFDF\4 X{1F6LS TSMGF lJ:TZ6DF\
VG[ X{1F6LS VFIMHG TYF ;\RF,G ;]WFZJFDF\ DFlCTLv;\RFZ TSGLSGF\ lJlJWTF5}6" p5IMU DF8[ 36L
;\EFJGFVM B],L K[P p5RFZFtDS XL1F64 XL1FSMGL TF,LD4 5]bT ;F1FZTF SFI"S|DM4 SF{X<I XL1F64 prR
XL1F6GF VeIF; DF8[ TYF XF;G jIJ:YF VG[ ;\RF,G DF8[ 56 DFlCTLv;\RFZ TSGLSMGM p5IMU SZL
XSFIP
CF,DF\ S[8,F\S ZFHIMDF\ lJnFYL"VM VG[ XF/FVMGF\ SFIM" 5Z N[BZ[B ZFBJF TYF XF/F ;\RF,G DF8[
DFlCTLv;\RFZ VFWFZLT V[%,LS[Xg;GM p5IMU Y. ZCIM K[P VF 1F[+[ 36F AWF ;DFG 5|IF;M4 GJF
5U,FVM VG[ 5|IMUM Y. ZCIF K[P VF ;DI[ V[S ;];U
\ T jI]CZRGFGL H~Z K[ S[ H[ EFZTDF\ lX1F6G[
JW] pgGT SZJF DF8[ DFlCTLv;\RFZ TSGLSGM ;J"jIF5L p5IMU Y. XS[P
lGdGl,lBT GLlTUT 5U,FVM ,[JFX[ ov
s!f

DFlCTLv;\RFZ TSGLSG[ lX1F6G]\ V[S VlEgG V\U AGFJJF DF8[ lX1F6GF\ NZ[S :TZ[ V[S
SF/Ò5}J"S 5|IF; SZJFDF\ VFJX[P

sZf

lX1F6vVlWUD 5|lS|IFG[ JWFZJF DF8[ DFlCTLv;\RFZ TSGLSGM V[S p5SZ6GF ~5[ p5IMU
SZJF 5ZGM VeIF;S|D V[ lX1FS lX1FFGF 5F9IS|DGM V[S VHM0 EFU ZC[XP[

s#f

V[S AF/SGF\ XF/F 5|J[XYL ,.G[ XF/F KM0JF ;]WLGF\ TDFD VlE,[BMGL VMG,F.G HF/J6L
VlGJFI" AGFJJFDF\ VFJX[P

s$f

lX1FS VG[ lJnFYL"GL CFHZLGL N[BZ[B4 lX1FSM VG[ XF/F ;\RF,SM4 SFI"vD]<IF\SG4
lJnFYL"VMGF 5|NX"G VG[ JlCJ8L SFIM" H[JF S[ VlE,[BM TYF BFTFVMGL HF/J6L DF8[
DFlCTLv;\RFZ VFWFZLT V[%,LS[Xg;GM p5IMU SZJFDF\ VFJX[P

s5f

S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZM äFZF XF/F ;\RF,G C[T];Z VF.P8LP VG]5I| MUMGF\ lJX[QF p5IMU DF8[
V[S SFI"S|D 5|FYlDSTFGF\ VFWFZ 5Z AGFJJFDF\ VFJX[P VF.P8LP ZL5M"8L\U 5|6F,LVM ;FZF
XF/F ;\RF,G VG[ SFI"vlGQ5FNG DF8[ ;XST ;FWG CX[P
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VF.P;LP8LP G[ V,UYL s5|YD ~5[f GCL\ HM. XSFI 5Z\T] T[G[ VgI VJ;\ZRGF D]ÛFVM H[D S[4
;FZF JU" B\0MGL p5,aWL4 lJ`J;GLI .,[S8=L;L8L4 G[J8S" SG[S8LJL8L4 XF/F 5lZ;ZGL ;]Z1FF4
VJ;\ZRGFG]\ VG]Z1F6 JU[Z[GL ;FY[ HMJFDF\ VFJX[P SFI"S|DMDF\ VF D]ÛFVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[4
X{1Fl6S VJ;ZM VG[ ;]lJWFVMDF\ ;]WFZ 5Z wIFG VF5JFDF\ VFJX[ HM S[ lJ`J;GLI
.,[S8=L;L8L V[S ;D:IF Y. XS[ K[P X{1Fl6S ;\:YFVMDF\ VF.P8LP;LP GF\ p5IMUGF\ lJ:TFZ
C[T];Z ;}I" pHF"GF\ p5IMUGF\ SFI"S|DMGM VlJEFHI EFU AGFJJFDF\ VFJX[P

s*f

VF.P;LP8LP GF VgI p5IMUM K[ H[ DFwIlDS VG[ prR lX1FF :TZ[ BF; SZLG[ RF,] 50TZ 5Z
U]6JtTF lX1FF ;]lW 5CM\RDF\ JWFZF DF8[ VF.P8LP;LP ;\,uG lX1FFGF\ J'lwW SZJFDF\ ;CFI SZL
XS[ K[P

s(f

5C[,Y[ L T{IFZ SZ[, DM0, V5GFJ]\ V[ YM0F ;DI C[T] SFI" SZL XS[ K[P :YFGLS H~ZLIFTMG[ 5]ZL
SZJF DF8[ 5C[,Y[ L T{IFZ SZ[, DM0[,MGF\ p5IMUMYL lJX[QF4 VG]5I| MUM q DM0[,MG[ lJSF;FJJFDF\
VFJX[P :YFGLS H~ZLIFTMG[ VG]~5 lX1FSM VG[ lJnFYL"VM äFZF p5,aW D]ST ;MO8J[ZGF\
p5IMUYL lJlJW 5|SFZGF ;MO8J[Z q DMAF., V[%;G[ lJS;FJJF 5|Mt;FCG VG[ ;]lJWFVM
VF5JFDF\ VFJX[P

$P!_ lX1FSMG[ lJSF; VG[ ;\RF,G ov
U]6J¿F ;]WFZJF DF8[ lX1FSMGL 1FDTF TYF T[DG]\ 5|Mt;FCG DCtJ5}6" K[P XF/F lX1F6GF V,U V,U
:TZ[ lX1FSMGL VKT 5]ZL SZJF DF8[ 36F 5U,FVM ,[JFIF K[P VF 1F[+DF\ S[8,LS D]bI D]xS[,LVM H[D S[4
DFwIlDS XF/FDF\ U6LT4 lJ7FG VG[ EFQFFGF\ VwIF5SMGL VKT4 SFI"ZT VwIF5SMGL 5|FZ\lES T{IFZL
VG[ VlJZT jIFJ;FlIS lJSF; DF8[ SFI"SD
| MGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJM4 jIJ;FIGF~5[ lX1F6GL
5ZL:YLTLDF\ ;]WFZM4 lX1FSMGF\ 5|Mt;FCG VG[ VeIF; lGQSQF"G[ ;]lGl`RT SZJF DF8[ 36F NFlItJDF\
;]WFZFVM SZJF TYF lX1FS lX1F6 ;\:YFVM VG[ lX1FS 5|lX1FSMGL 56 U]6J¿F ;]WFZM SZJM K[P
S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZM äFZF lJlJW 5|IF;M SZJF KTF\ A\G[ 5|FZ\lES VG[ DFwIlDS :TZ[ AC] DM8L ;\bIFDF\
EZTLGF\ D]Û4[ V5|lXl1FT lX1FSMGL ;D:IFVM4 lX1FS 5|lX1F6 ;\:YFVMDF\ jIJ;FILSZ6DF\ SDL4 5|lX1F6
VG[ JF:TlJS WMZ6 VeIF;MDF\ V;\UTTF4 lX1FS VG]5l:YlT VG[ lX1FS NFlItJ TYF lX1FSMGF
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U[ZvlX1FS SFI"SF,DF\ ZC[JF4 NZ[S ;DFWFGGL H~ZLIFT ZC[XP[ 36L ;ZSFZL XF/FVMDF\ 5}6"SF,LG 5|WFG
VwIF5S q 5|WFGFRFI" GYLP 5|EFJL G{T'tJGL VKT lX1FSMDF\ VG]XF;GCLGTF AC] K[P H[GFYL X{1Fl6S
DFGSMDF\ 38F0M YIM K[P :X1FFGL U]6JTFDF\ ;]WFZGF\ jIF5S ,1IG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 36F GLlT;Z
p5FIMU SZJFDF\ VFJX[P
GLR[ VF5[,F GLlT;Z 5U,F\VM ,[JFDF\ VFJX[ ov
s!f

ZFHI ;ZSFZMGL ;FY[ JFTRLTYL lX1FSMGL EZTL DF8[ 5FZNX"S TYF D[lZ8 VFWFlZT DFGSM
VG[ lNXFvlGN[X
" MG[ T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P ZFHI ;ZSFZM äFZF 5FZNX"S4 D[ZL8 VFWFZLT
5;\NUL VG[ XL1FSM4 VFRFIM" TYF VGI X{1Fl6S lJEFUMGL EZTL C[T] :JT\+ lX1FS EZTL
VFIMUGL :YF5GF SZJFDF\ VFJX[P

sZf

lX1FS lX1FF ;\:YFVMDF\ NZ[S BF,L HuIFVM VG[ 5|WFG VwIF5SM TYF 5|WFGFRFIM"GF NZ[S
5NMG[ EZJFDF\ VFJX[P 5|WFG VwIF5SM VG[ 5|WFGFRFIM" DF8[ G{T'tJ 5|lX1FS VlGJFI" ZC[X[P

s#f

lX1FSMGL lGQ51F VG[ V[S ;DFG OF/J6L4 T[DGL EZTL TYF AN,LGF\ ;FJ"HlGS 5|NX"G C[T]
5FZNX"S DFGSM lJS;FJJFDF\ VFJX[P N}Z:Y TYF Sl9G 1F[+M DF8[ :YFGLS lX1FSMGL lGD6]\S
SZJF DF8[ 5|ItGM SZJFDF\ VFJX[P

s$f

ZFHI ;ZSFZM äFZF lX1FSMGL lJQFIvJFZ VG[ ZFHIJFZ VFJxISTFGF\ D]<IF\SG TYF
V5|lXl1FT lX1FSMGF\ 5|lX1F6G[ lGWF"lZT ;DIUF/FGL V\NZ 5]ZF SZJF DF8[ 56 HGXlST
IMHGF SZJFDF\ VFJX[ :JLS'T 5NMGL lJ~wW IMuI lX1FSMG[ :YFG VF5L VIMuI lX1FSMG[
WLD[vWLD[ C8FJL N[JFDF\ VFJX[P

s5f

lX1FS VG]5l:YlTG[ ,UTF D]ÛFVM lX1FSGL BF,L HuIFVM VG[ lX1FS NFItJGL 38GF
DHA}T ZFHG{lTS ;FDFGI ;CDlT VG[ :J[rKFYL ;DFWFG SZJFDF\ VFJX[P prR 5|FYDLS
VG[ DFwIlDS XF/FVMDF\ VwIF5SM q 5|WFGFRFIM"GF\ ;\NE"DF\ XF/F ;\RF,G ;lDlTVM
sV[;PV[DP;LPf G[ VG]XF;GFtDS XlSTVM VF5JFDF\ VFJX[ H[YL DMAF., OMG VG[
AFIMD[l8=S p5SZ6MGL ;FY[ CFHZL Z[SM0" SZL T[GL ;CFITFYL T[DGL VG]5lZIlT VG[
VXLQ8GM 5CM\RL J/FIP
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lX1FSMGL 5|FZ\lES T{IFZL VG[ ;TT jIFJ;FlIS lJSF; DF8[GF SFI"S|DMGL V;ZSFZSTFDF\
;]WFZM SZJF 5Z lJX[QF EFZ D]SJFDF\ VFJX[P lX1FSMGL CF,GL VKTG[ 5CM\RL J/JF DF8[
;DI4 5wWlT4 ;\ZRGF4 VeIF;S|D VG[ lX1F6DF\ 5lZJT"G DF8[ l0%,MDF\ VG[ :GFTS lX1FF
SFI"S|DM TYF lX1FS 5|lX1F6 ;\:YFVMGL ;DL1FF SZJFDF\ VFJX[P

s*f

ZFQ8=LI :TZ[ lX1FS lX1FF TYF ;DS1F lJSF;GF lJlEgG 5F;F\VMG[ VFJZL ,. V[S lX1FS
lX1FF lJ`J lJnF,IGL :YF5GF SZJFDF\ VFJX[P V[GP;LPVF.PVFZP8LP GL C[9/ 1F[+LI
lX1FF ;\;YFVMG[ lJS;FJJFDF\ VFJX[ VG[ T[DG[ 1F[l+I :TZ[ lX1FS lX1FF lJ`J lJnF,IMDF\
AN,JFDF\ VFJX[P

s(f

NZ[S lX1FS lX1FF ;\:YFVM H[D S[4 0F.84 ALPV[0P SM,[HM JU[Z[ DF8[ VlWS'TTF VlGJFI"
ZC[XP[ a,MS ;\;FWG S[gãM DF8[ A[gRDFSL"\U WMZ6M lGWF"lZT SZJFDF\ VFJX[P

s)f

VwIF5S lJSF; SFI"S|DDF\ V[ 38SM pD[ZFX[ H[ VwIF5SMG[ BF; SZLG[ ÒJG SF{X<I4 G{lTS
lX1F64 XFZLlZS lX1F6 TYF S/F VG[ lX<5 H[JL ;CvVeIF;GL 5|J'lTVMGL DCtJTFG]\
7FG SZFJJF DF8[ VG[ T[DG[ XF/FVMGL lX1F6vVeIF; 5|lS|IFDF\ 5|EFJL ~5[ X~ SZJFDF\
DNN SZX[P

s!_f

ZFQ8=LI :TZGF VwIF5S V[JM0" ;LJFI4 VwIF5SM DF8[ pÛ[xI5}ZS WFZFvWMZ6M 5Z VFWFlZT
ZFHI VG[ lH<,F :TZ[ 56 V[JM0" VF5JFDF\ VFJX[P V[;PV[DP;LP VwIF5SMGF\ GFDMGL
E,FD6 SZJFDF\ DCtJGM EFU EHJX[P

s!!f

;FZL U]6JTF;EZ lX1FF VF5JF DF8[ VG[ lJnFYL"VMGF\ VeIF;GF 5lZ6FDMDF\ ;]WFZ DF8[
VwIF5SMGL 1FDTF4 5|[Z6F TYF HJFAN[CLG[ JWFZL XS[ T[JF SFI"S|DMG[ 5|FYlDSTF VF5JFDF\
VFJX[P

s!Zf

NZ[S SFI"ZT VwIF5SMV[ NZ +6 JQFM"DF\ V[SJFZ 5|lX1F6 q jIJ;FlIS lJSF; SFI"S|DMDF\
5|lTEFUL AGJ]\ VlGJFI" ZC[XP[ S[gã TYF ZFHI ;ZSFZM l,JZ[H TSGLSGM OFINM p9FJL =6
JQF"GF ;DI NZDLIFG NZ[S SFI"ZT VwIF5SMG[ 5|lXlX1FT SZJF DF8[ H~ZL jIJ:YF SZX[P
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;ZSFZL VG[ ALG;ZSFZL XF/FVMGF\ VwIF5SMGF\ ;FDILS D}<IF\SGG[ OZlHIFT SZJFDF\
VFJX[ TYF T[G[ T[DGL VFUFDL A-TL TYF J[TG J'lwW 5|:T]T SZJF4 H[ ,FU] 50[ T[4 ;FY[
HM0JFDF\ VFJX[P T[D6[ NZ _5 JQF[" V[S JFZ D}<IF\SG 5ZL1FF VF5JL 50X[ VG[ T[DF\ ptTL6"
YJ]\ 50X[P H[GF äFZF T[DGF lX1F6 SF{X<I TYF lJQFI 7FGG]\ D}<IF\SG SZJFDF\ VFJX[P

s!$f

NZ[S

ZFHIDF\

VwIF5S

5|lX1FSMG]\

V[S

V,U

S[0Z

AGFJJFDF\

VFJX[P

V[;P;LPVF.PVFZP8LP VG[ 0F.8G[ ;]ã- AGFJJF VG[ T[GL 1FDTF lGDF"6 DF8[ VF ;\:YFVM
TYF VgI VwIF5S lX1FF ;\:YFVMDF\ DM8L ;\bIFDF\ BF,L HuIFVMG[ EZJFDF\ VFJX[P
$P!! lX1F6DF\ VG[ ;\:S'TLG]\ DCtJ ov
VF56F ;DFHDF\ EFQFFGF DCtJGL VM/B K[P Three Language Formula (TLF) GL :YF5GF
EFZT ;ZSFZ äFZF :8[8 UJZD[g8 ;FY[ D/LG[ Y. K[P H[G]\ p<,[B National Education Policy
Resolution DF\ 1968 DF\ YI] CT]\P H[GL X~VFT !)&( DF\ Y. V[ !)(&q!))Z ;]WL RF,T] VFjI]\
K[ T[D KTF\ 36F ZFHIMDF\ VG[ VD, D]SJFDF\ 36M O[ZOFZM VFjIF K[PEFQFFVM H[ 36L ,F\U6LVM ;FY[
HM0FI[,L K[ H[G[ SM. 5Z\5ZF V[G[ ;\TMQFL XSI] GYL ;DI HTF4 AWF ZFHIMV[ :YFlGS DCtJSF\1FFVMG[
5|lTlS|IF VF5LVM K[ VFJL K[ H[YL SZLG[ lJnFYL"VMDF\ EFQFFGL VFJ0TG]\ lJSF; YF. NZ[S ZFHI4 lH<,F
TYF VFBF lJ`JDF\ EFQFFG]\ DCtJ ;DHFIP
lJnFYL"VM DFT' EFQFFYL JW] ;FZL ZLT[ XLBL XS[P HIFZ[ S[ ALÒ AFH] V\U[|Ò EFQFFGF lX1F6G]\ DCtJ
JWT] HFI K[ VG[ lGXF/MDF\ V\U[|Ò EFQFF ;]RGFG]\ DFwID AGL ZCI]\ K[P
lX1F6G]\ wI[I K[ S[ lJnFYL"VMDF\ EFZTLI J{EJL lJ,F;4 ;]N\ Z E]TSF/4 DCFG 5Z\5ZF VG[ ;\:S'TLGL
HFU'TTF ,FJJL VG[ lJnFYL"VMGF AWF S|DGF l;WFGTMGL A-TL SZJL H[YL SZLG[ VFU/ HTF V[
HJFANFZ GFUZLS AGL XS[ TYF XF\TL4 ;CGXL,TF4 WD" lGZ5[1FTF4 ZFQ8=LI ;\S,G4 ;FDFÒS ;\WFG
VG[ AWF WDM" DF8[ DFG ;DFG VF5L XS[P
GLR[ VF5[,L 5M,L;LGL X~VFT VF 5|DF6[ ,[JFDF\ VFJX[P ov
s!f

NZ[S ZFHIM VG[ United Territory DF\ lX1F6 DFT' EFQFF4 :YFlGS VYJF TM 5|FN[XLS
EFQFFDF\ 5|Ft5T SZL XS[ K[P sWMZ6v!_ ;]WLf
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V\U[|Ò EFQFFG]\ 7FG lJnFYL"VM DF8[ DCtJG]\ K[ H[YL SZLG[ lJnFYL"VM V\TZZFlQ8=I TYF J[`JLS
:YZ 5CM\RL XS[ T[8,F DF8[ H lJnFYL"VMG[ 5|lJ6 AGFJJ]\ DCtJG]\ K[ V[8,[ DF8[ 5|FYDLS lX1F6
DFT' EFQFF VYJF 5|FN[XLS :TZGL EFQFFDF\ 5KL ALÒ EFQFFV[ V\U[|Ò VG[ +LÒ EFQFF ZFHI
:TZGF TYF :YFGLS :TZ[ GSSL SZTL EFQFF CMJL HM.V[P

s#f

prR lX1F6 ;\:YFVM BF; SZLG[ TSGLSL TYF jIJ;FILS ;\:YFVM lJnFYL"VMG[ TS VF5X[ H[YL
SZLG[ lJnFYL"VM EFZTG]\ J{EJ EFQFFSLI VG[ ;F\:S'TLS J{lJwITFG]\ 7FG 5|F%T SZL XS[P

s$f

EFZTLI ;\:S'LT4 :YFlGS VG[ 5Z\5ZFUT 7FG 5|IF"%T VF5JFDF\ VFJX[ XF/F lX1F6 HuIFV[
lYS; lX1F6 AWF ;\Sl,T SZJFDF\ VFJX[ ;DFGTF VG[ .lSJl8 ;DFlHS gIFI4 A\W]tJ lS\DTM
Inculcating DF8[ ;TZM ,MSXFCL HJFANFZ :JT\+DF\ TYF :JFT\œI EFJGF VG[ ZFQ8=LI
;\S,GP

s5f

J'lwW DF8[ ;\:S'T H]VM BF; DCtJ ZFBLG[ VG[ EFZTLI EFQFFVM lJSF; VG[ V[GL VGgI OF/M
N[XGF ;F\:S'lTS V[STF4 lX1F6 DF8[ ;]lJWFVM XF/FDF\ ;\:S'T VG[ I]lGJl;"8L TASSFDF\ JW]
pNFZ :S[, 5Z VMOZ SZJFDF\ VFJX[P

s&f

lX1Fl6S ;\:YFVM lJNFYL"VMDF\ lXQ8 lGIDLTTF4 :JrKTF4 ;FZM JF/LG]\ JT"G ;CFG]ET] L VG[
S~6F lXBJJJF .rK[ K[P

J'wW4 NAFI[,F VG[ GA/F JUM" TYF DlC,FVM DF8[ DFG VG[ ;DFGGGL EFJGF HFU'T YFIP
$P!Z

gIFIS lX1F6 äFZF lJSF; ov

lX1FFGM ;\AW\ AF/SMGF ;JF"\UL lJSF; ;FY[ K[ VG[ V[8,F DF8[ H OST X{1F6LS p5<ALVM l;JFI AWL H
lNXFDF\ wIFG VF5J] H~ZL K[P VlNUD 5lZ6FD VG[ VgI ;lX{lXS 1F[+DF\ ;]WFZ SZLG[ AF/SMGF ;JF"\UL
lJSF; 5Z ;DU| 5|7F,L 5Z wIFG N[JFDF\ VFjI]\ K[P VF V[S TYI K[ S[ V[S :J:Y AF/SV[ 5|DFl6S -\UYL
XLBL XS[ K[ VD[ ;F~ :JFyI ACTZ prR lX1FF 5|F%T SZJFDF\ DNN~5 YFI K[P V[ V[S lR\TFGM lJQFI K[ S[
36F AWF AF/SM S] 5MQF6 VG[ V[GD
[ LIFGF lXSFZ U|:Y K[P H[G[ SFZ6[ V[G[ lX1FF D[/JJFDF\ B]A TS,LO
50TL CMI K[P
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GLR[GF D]ÛFVM wIFGDF\ ZFBLG[ GLTL 3/JFDF\ VFJX[ ov
:S],M TYF ;FDFÒS ;\:YFVMGL
s!f

AF/SMGF ;\JFUL6 lJSF; DF8[ XFlZZLS lX1FF IMU4 B[, B]N4 NCC, NSS S,F4 lX1FF4 AF,
;\;N4 lX<54 ;FlCtI TYF SF{X<I VG[ VgI ;C;{XLS SFI" S,FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ AWL XF/FDF\
5F9IS|D TYF N{GLS SFI"GF VELG V\U TZLS[ AGFJJFDF\ VFJX[P XF/FGL DFgITF DF8[ VF AWL
H ;]lJWFVM p5,aW CMJL VTL VFJxIS TYF 5|YD XT[ CMJL HMX[P

sZf

XF/FVMDF\ AWL H .TZ 5|J'lTVM DF8[ E\0M/ ;ZSFZ q XF/F ;\RFZ\G D\0/ äFZF SZJFDF\ VFJX[P

s#f

;FDFgI ZLT[ :J:YF lX1F6 lJEFU äFZF 5|XFl; :S], ;\IMU 5|NFG SZ; V[S ZM:8Z T{IFZ SZJFDF\
VFJX[ VG[ T[G]\ IMuI 5F,G YFI V[ 56 ;]lG1FT SZJFDF\ VFJX[P 0LÒ8, India GF EFU~5[
NZ[S AF/SGL :JF:Y ;\AW\ L HF6SFZL TYF ;YLTL HF6JF DF8[ VG[ N[BZ[B DF8[ V[S
Application T{IFZ SZJFDF\ VFJX[P DwIFCG EMHG IMHGF äFZF XF/F 5MQF6 SFI"S\DDF\
5MQF6 VF5JF DF8[ ;FDFÒS ZdDTG[ 5|Mt;FCG VF5JFDF\ DNN SZX[P

DFwIFDLS XF/FGF lJnFYL"VMG[ 56 VFJZL ,[JFIG[ DwIFG EMHG IMHGFGM lJ:TFZ SZJFDF\ VFJX[
DwIFG EMHG PPPPPPPPPP TYF 5LZ;JFGF SFI" DF8[ lX1FSM 5Z V[S 56 5|SFZGM AMH GFBJFDF\ VFJX[
GCL\P S[ãLI S'T Z;M. 3ZGF AGFJ[, Z;M. VG[ :S],MDF\ DwIFD EMHG VF5JFGF C[T]YL ;FDFÒS
;\:YFVMGL lGI]STLG[ 5|Mt;FCG SZJFDF\ VFJX[P

$P!# :S], D]<IF\SG VG[ VlEQFF;G ov
:S], VG[ ;FDFÒS ;D]NFIGL EFULNFZLYL AWF H :+MT4 5|lS|IF tIF\ ;]WL S[ 5ZL6FDM 56 :S],G[ JWFZ[
;F~ SZJFDF\ DCtJGL E]DLSF EHJL XS[ K[ V[JL ;\:YFVM ZC[ K[ S UFD0FVMGL XF/F tIFZ[H 5|EFJXF/L
ZLT[ SFD SZL XSX[ tIFZ[ :YFGLI ;FD]NFI V[S ;FY CMI VG[ :S], VG[ XF/FVMGF SFDSFHDF\ EFU <I[P
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lGdG,LBLT GLTL;Z 5U,FVM ,. XSFI ov
s!f

EFZT JQF"DF\ :S],GL U]6JTF lX1FSMGL JJ;YLS 1FDTF4 XF/F ;\RGS D\0/ TYF 5|lTGLWL

D\0/G[ DF5JF TYF :JD]<IF\SG TYF SFI"lGlZ1F6G]\ D]<IF\SG SZJF DF8[ H]NF H]NF 5lZA/M ;FY[ XF/FGF
U]6JTF JW[ V[ DF8[GF 5|IMU SZJFDF\ VFJX[P H[GFYL VF Frame Work GF VFWFZ[ XF/FVMG]\
D]<IF\SG S|DF\S TYF Grade GSSL SZJFDF\ VFJX[P
DFGJ ;\XFWG lJSF; D\+F,I4 EFZT ;ZSFZ ov
5NFlWSFZLVM lX1F6 VG[ ALHF lJEFUGL JrR[ K[ T[GFYL IMuI ;\S,G 5wWlTVM lJS;L CTLP
E}TSF/GF VG]EJG[ HMTF4 V[JF 5|ItG ZC[X[ S[ AWF VM5Z[8L\U I]lG8G[ p5SZ6DF\ IMuI ZLT[ DMlG8ZL\U
5wWlT äFZF ,FJL XSFIP T[GFYL ;FDlIS D}<IF\SG VG[ 5|UlTGF D}<IF\SG 5ZYL AWF NFJF5F+ D]ÛFG[
wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P DMlG8ZL\UV[ DF.S|MYL D[S|M :TZ ;]WL S[gã VG[ ZFHI ;ZSFZDF\ VFJX[P VF
5|lS|IFG[ ;lS|IF VG[ 5wWlT;Z S[ H[ DwI VeIF; ;]WFZM4 jI]CZRGFGF VD,GF 5]GZFJT"G VM%8LDF.h0
5ZL6FD EFJ[ K[ VF SM.56 5}J" U|FCSGF 5wWlT;Z 5TGM S[ H[ U|FCSGL ãlQ8G[ lGQO/TFDF\ 5ZL6D[ K[
VG[ AC]RlR"T wI[IMG[ S,FtDS lGlT K[P
KTF\ p5Z VF5[, KTF\ 56 VF5[, SN4 lJlJW VG[ 5lZDF6 V[ VF56F N[XGF X{1Fl6S VWo;ZRGF S[ H[
7FGGF UlTXL, :J~64 DFlCTL VFWFlZT ;DFH4 VG[S O[ZOFZM pNŸEJ ;TT pEF YX[ S[ H[ H~ZL
;FDFlIS ;lD1FF SZ[ T[YL4 5\RJQFL"I ;FDlIS ;DL1FF SZJFDF\ VFJX[ H[GFYL pEZTF\ VG[ J{l`JS J,6
;FY[ RF,] ZBFX[P
VD,LSZ6 VG[ DMlG8ZL\U ov
ZFQ8=LI lX1F6 IMHGF4 Z_!& V[ RF8"0 36F GJF Z:TFVM RF80" SZIF K[ VG[ T[ VFJGFZL VB\0 36L
X{1Fl6S IMHGF !)&(4 !)&(q)Z T[ HM.G[ S V[ SC[J]\ lCTFJC K[ S[ ZFHI VG[ S[gã ;ZSFZ[ ;FY[ ZCLG[
;\S,GGL EFJGFYL ;DJFIT\+G[ .lrKT wI[IM VG[ NFJF5F+ jI}CZRGFG[ JF:TlJSTFDF\ ~5F\TlZT SZ[ K[
H[ X{1Fl6S JF:TlJSTFDF\ 5lZ6D[ K[P





રા

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

tIF\ 36F AWF DwI:Y jIlSTVM X{1Fl6S lJEFUDF\ HM0FI[,F CTF VG[ NZ[SG[ GM\W 5F+ OF/M VF5[, K[ H[
K]8F KJFIF wI[IM4 J'lwW JWFZM4 gIFIGL BFTZL4 lX1F6GL U]6JTFDF\ JWFZM NZ[S :TZ 5Z lJnFYL"VMG[
J{l`JS GFUlZS AGJFGL ;TF VF5[ K[ VG[ T[VMG[ IMuI 7FG4 S/F VG[ J,6 VF5[ K[ S[ H[ UlTXL,
lX1F6 ;DFHGL D]lxS,MGM ;FDGM SZL XS[P
lJ:TFZ5}J'S VD,LSZ6YL H VF IMHGF VG];ZFI K[ S[ H[ Frame Work for Action (FFA) GF
NZ[S lNXFVMG[ GLR[ D]S[ K[ S[ H[ VFU,F lJEFUG[ 5FK HM.G[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ S,FtDS 5|:T]T SZJFDF\
VFJ[ K[ S[ IMHGF ~l-R]:T GYL 56 .lrKT Z:TFVMG]\ 5|1F[56 K[P VD]S :TZGL ZFCTGL VFXF ZFBJFDF\
VFJTL CTL4 DCF5|F6GL VG[ :YFlGS XZTM VF5[, K[ T[YL VG]S]/ NFJFVM ;\NEM" VG[ pEZTF ;\NEM"4
lGQO/ UIF H[ VD,LSZ6DF\ SF\ TM D]lXS, VYJF VXSI K[P
tIF\ 5]ZTM 5]ZFJM K[ V[ HMJF DF8[ S[ E}TSF/GL E,FD6 IMHGFVM VJF:TlJS ZCL 5wWlTGF VEFJG[
SFZ6[GL AN,[ V;ZSFZS VD,LSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[P VD]S CF,FTGM lWSSFZJF DF8[ V[ IMuI ZC[X[ S[
NZ[S ZFHI VG[ UT V[ FFA 30L K[ S[ H[ l;\SG
Ÿ ; T[GF 5|FN[lXS4 ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS H~ZLIFTMG[
D[/JL XS[ T[ ;\:YFSLI jIJ:YFG[ JFZ;FS|D D]HA UM9J[4 5F0[4 JCLJ8L 5|lS|IFG[ GLR[ 5F0[P T[GL ;FY[ ;F~
5|NX"G V[ H6FJ[ K[ S[ 5lZDFl6S ,1I VG[ .lrKT U]6FtDS 5lZ6FD /[P
,MSXFCL lJS[gãLSZ6GF ;\NE"DF\ HMBDL 56 V[8,] H K[ VG[ JWFZ[ ;D]NFGL EFULNFZL 56 CMI K[ S[ H[
VF :5Q8 VM5Z[XG, lGlTG[ GLRFDF\ hD[ K[ VS"GLR :TZ ;]WL NZ[S lH<,F AGFJ[, lJEFU S[ H[ FFA
V[ AGFJ[, K[P
;DFGDF\4 V[ SC[J]\ H~ZL K[ S[ NZ[S X{1Fl6S ;\:YFV[ VM5Z[XG, %,FG DF8[ T{IFZ ZC[J]\ HM.V[P
GF6FSLI :+MTM C\D[XF V[ 50SFZ K[ S[ VMKL SFI"1FDTF 5ZL6FDDF\ VG[ 5]ZL ;ZSFZL DXLGZL4 5|F.J[8
lJEFU VG[ AWF JWFZFGL ;ZSFZL V[Hg;L VG[ 5]ZM N[X VG[ V[ HJFANFZLG[ ZFQ8=LI :TZ 5Z S[ H[
:+MTMG[ lX1F6G[ VFWFZ VF5[ K[P KTF\ 564 lX1F6 5wWlTGL ,F1Fl6STFG[ BR"v;ZSFZSTF VG[
HJFANFZL V[ G[ DFU"NX"G VF5[ K[P
HIFZ[ VD,LSZ6 ~5Z[BFG]\ DF/B]4 lX1F6 VG[ JWFZFGL ,UTL ;[JFVM H[D S[ AF/S SF/Ò4 5MQF64
ZDTM4 :JrKTF VG[ 5F6LGF :+MTM JU[Z[V[ SFZ6E}T K[ tIF\ SFZ6E}T H~ZLIFT ;FZF ;\S,G JWFZ[
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V[Hg;Lh ;FD[ VG[ D]xS[,L ZL;[8 S[ H[ ;Z/ HEI lX1F6GL ;Z/ SFDULZL lJEFU jIFJ;FlISM S[ H[GL
5F;[ G[T'tJS/F CMI VG[ ;\RF,SLI lJJFNMP
GLR[GF SFI" CFY[ ,. XSFI ov
s!f

EZTLG[ ;DHJFGF SFI" DF8[ V[S lGQ6F\TMGL SlD8L AGFJJFDF\ VFJ[ K[4 H[DF\ EZTL4 A-TL4
AFWFZlCT 5|lS|IF4 VF\TZZFQ8=LI 5|bIFT I]lGJl;"8L äFZF VG];ZJFDF\ VFJ[ K[ H[ ;\:YF VG[
TFSL"S S/FG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P

sZf

VF V[S ZFQ8=LI R/J/ K[ H[ I]JFGMGL 5|lTEFVMG[ X{1Fl6S jIJ;FI TZO ,. HJFGM H[GFYL
I]JFGM VFSQFF"I VG[ ;\XMWS lJnFYL"VM M.Phil GF lGI]6 S[ H[ 5MTFGF ElJQIGM lJSF;
SZX[ VG[ ;DFHGM 56 S[ H[ X{1Fl6S DNNGLX VG[ X{1Fl6S ;CIMUL äFZF AGFJJFDF\ VFjI]\
K[P

s#f

ZFQ8=LI VG[ ZFHSLI TF,LD lX1FFV[ 36F AWF VFSQF"S SFI"S|DM IMHJFDF\ VFjIF S[ H[ # YL
DlCGF GJF NFB, YI[, OS<8L DF8[ GJF NFB, YI[, O[S<8L DF8[ 5|DF65+ ,[J]\ OZÒIFT K[
H[ O[S<8L X{1Fl6S jIJ;FIDF\ VFJTF 5C[,F HE ;\:YFDF\ TF,LD ,[JL H~ZL K[P VF GJF
VFSQF"S SFI"S|DMDF\ lO,5 JU"B\04 ;CIMU lX1F6 S[; äFZFGM VG[ ICI äFZFF VeIF;S|D SFI"
VG[ DF/B]4\ HlT ;\J[NGXL,TF VG[ ;FDFlHS lJlJWTF VG[ jIFJ;FlIS lGlTVM VG[
lJSF;DF\ JWFZM SZ[ K[ VFSQF"S IMHGF VlEUD SFI"S|D äFZF $v& V9JFl0IF T[ q T[6LGL
I]lGJl;"8L T[G[qT[6LG[ DNN SZX[P

s$f

V[S lX1F6G]\ 5F`JlR+DF\ HAZN:T AN,FJ VFjIM K[ H[ TSlGS lJSF;4 GJF lX1F6GF GJF
5F;FVM VG[ lXBGFZGL 5F`J" lR+ AN,L GFB[P VF AN,[, ;\NE"DF\ V[S lX1FS VG[ lXBGFZ
jIlSTGL HJFANFZL lX1F6 1F[+DF\ 5MTFGL HFT[ lXBJ]\ VG[ jIJCF~ VG[ ;CIMUYL lXBJ]P\
VFDF\ 5ZL1FF VG[ VFSFZ6LDF\ GJ]\ ~5GL H~Z K[P

s5f

VF VFSFZ6LI 5wWlTDF\ V[S lX1FSG]\ SFI" JW] 5|EFJSFZL CMJ]\ HM.V[ S[ H[ ;\:YF äFZF O/M
VF5JFDF\ VFJ[ K[P
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V[S IMuI 5wWlT S[ H[ IMuI EZTL VG[ 5;\NULGL lGlTG[ V[JL ZLT[ 30JFDF\ VFJ[ K[ T[DF\ NZ[S
lJEFUGF lGQ6F\T4 ;ZSFZ VG[ pnMUM S[ H[ LX1FSGF SFDDF\ T[G[ 5|Mt;FCG VF5[ K[P

s*f

HF6SFZ HEI S[ H[ DFU"NX"S lJSF; S[gãG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[ S[ H[ GFGF SFI"SD
| M VG[ H]GF
O[S<8L VG[ HEI ;\RF,G S[ H[ 5;\NUL VG[ EZTLG[ é\RF :TZ 5Z DFU"NX"GG[ 5CM\RF0JFGM
K[P VF DFU"NX"G SFI"S|DM S[ H[ lG6"IMGM ;DFJ[X YFI K[P

૪ P૧૪
તા તર ના વષ માં ભરાત દશ ના િશ ણ

ે

માં અ ૂત ૂવ િવકાસ એ િવિવધતા જોવા મળ

છે . આયોજન વગર નો િવકાસ થવા ને કારણે િશ ણ ની

ુ વાતા માં
ણ

રહલા છે .ઉ ચ િશ ણ માં યવ થાપન અને િનયં ણ એક બી
વતમાન કા ૂની

યવ થા અને િનયં ણ ને

ઉ ચ િશ ણ માં નીચે માણે ના ય થાપન ના
૧P

ુ ારવા ના પડકારો
ધ

ની સાથે જોડાયેલ છે .તેથી

ુ ારવાની જ રયાત ઉભ
ધ

થઈ છે .

ુ ાઓ ની જ ર ઉભી થઈ છે .

ુ વી હોય તેવા લોકો ની એક િશ ણ સિમિત ની રચના કરવા માં
ઉ ચ િશ ણ માં અ ભ
આવે અને આ સિમિત દર પાંચ વષ ઉ ચ િશ ણ સં થા ને અલગ અલગ િવ તારો વા
ક

ાન માં નવા િવ તારો નવીન દશાઓ , નવા અ યા કમ ક

મા ય હોય તેવા અ યાસકમ ક

તરરા

તર રા

ય તર

ય તર મા ય હોય તેવા અ યા કમ

િવકસાવવા માટ મદદ પ બને.
૨P

એવી િનયં ણ સં થાનો ની રચના કરવા માં આવે ક
ઉ ોગ ના િતિનિધઓ તથા

૩P

એક એવા

ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ માં

ૂત ૂવ િવ ાથ ઓ સામેલ હોય

કાર ની િવ િવ ાલાય ની રચના કરવા માં આવે ક

માં નાતક ક ા

અ ુ નાતક ક ા તથા સંશોધન એમ ણેય તર ને ાધા ય આપી શકાય તેવા ય નો
કરવા માં આવે. દરક િવ િવ ાલાય િવિવધ તરો એ કામ કરતી હોય મા

એક જ

તર પર ન હ.
૪P

સરકાર ારા

ૂ ની િશ ણ નીિતઓ

વી ક ૧૯૬૮/૧૯૮૬-૯૨ ના ફર થી અમલ માં

ુ વા માટ િનદશો કર શકાય. ભારતીય િશ ણ સેવા અને ઉ ચ િશ ણ િવભાગ આ
ક
ુ ી ભારતીય િશ ણ સેવા ની રચના સં ૂણ ન થાય યાં
દશા માં સ ા ધરાવે છે . યાં ધ
ુ ી UPSC માંથી એક ય ત ને િશ ણ િવભાગ નો હવાલો સ પવામાં આવે તેવી
ધ
યવ થા કરવા ની જ રયાત છે .
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એ અલગ િશ ણ ને લગતી અદાલત ની રચના કરવા માં આવે ક
લગતા દાવાઓ ને

ુ ાવણી કર. આ
ન

મા

િશ ણ ને

કાર ની અદાલત માં ઉ ચ યાયાલય ની

િનમ ક
ં ૂ કરવા માં આવે , આ કાર ની અદાલત માં િશ ણ ને લગતા તમામ દાવાઓ
રુ ા કરવા ની તમામ સ ાઓ હશે.
૬P

સરકાર ારા િવ ાથ ઓ ના સ ૂહ ની મા યતા આપવા માં આવશે. માં િવધાથ ઓ ને
લોકસા હ ઢબે પોતાની વાત ર ૂ કરવા નો હ
આવા કાર ના િવ ાથ ઓ સ ૂહો િશ ણ ની

હશે તેમ છતાં એ ું જોવા ના આ
િુ તઓ ને ખોરાવવા

ું છે ક

ું કામ કરતા હોય

છે . આમ િશ ણ ની બગાડ નો થાય તેના માટ િવ ાથ સ ૂહો માં કોઈ બહાર ના
િવ ાથ ઓ ના જોડાય તે ું યાન રાખવા માં આવશે.
૭P

દરક ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ ના ઝગડા િનવારણ કરવા ની ખાસ

યા કરવા માં આવે

અને દોિષત લોકો

પણ કર શકાય.

વા ક િવ ાથ ઓ ક િશ કો ને યો ય સ

૮P િશ ણ સં થા ને મા યતા આપવા ની પ િત માં

ુ ારો કરવા માં આવે અને ઓછા
ધ

માં ઓછા મહાિવ ાલયો માં જોડાય ધરાવતી િવ િવ ાલાયો ને જ મા યતા આપવા માં
આવે તેવી યવ થા કરવા માં આવશે.
૯P

િનયમો આધા રત નાણાં ભંડોળ ઉ ું કરવા માં આવે અને તેવી

ૃિતઓ ક

િશ ણ નો

િવકાસ કર શક તેના માટ નાણાં ની યો ય ફાળવણી થાય તે જોવા માં આવે.
4P 15ઉ ચ િશ ણ માં િનયં ણ
સમયાંતર જ રયાત માણે મોટ શૈ

ણક સં થાઓ ની રચના કરવા માં આવી હતી.

મ

મ

સમય પસાર તથા ગયો તેમ આ સં થાઓ પર િનયં ણ રાખવા ની જ ર યાત ઉભી થય છે . તેમ
આ સં થાઓ પર િનયં ણ રાખવા ના ઘણા પડકાર રચેલા છે . વાય તા અને ઉતાર દાિય વ
બંને ની યો ય

માણ માં વહચણી થાય તે જોવા માં આવશે.

મહાિવ ાલયો આ ઉ ચ િશ ણ માં.િનયં ણ માટ અગ ય ની

રા ય સરકાર અને

ૂિમકા ભજવશે.

નીચે માણે ના નીિત િવષયક પગલાંઓ લેવા માં આવશે.
૧P

એક વતં ઉ ચ િશ ણ િવષયક felloship ો ામ ની રચના કરવા માં આવશે

૨P

ક ીય શૈ
લગતી

ણક મા હતી સં થા (CESA) ની રચના કરવા માં આવશે ના ારા િશ ણ ને
કડાક ય મા હતી

ું એક ીકરણ કર ને ઉ ચ િશ ણ ને લગતા સંશોધનો અથ

કાિશત કરવા માં આવશે.
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૩P
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રા ય સરકાર ની ઉ ચ િશ ણ counselling ની રચના કરવા માં આવશે
ુ વાતા ને ચકાસવા
ણ

સમાયે િશ ણ િન
૪P

દરક ઉ ચ િશ ણ સં થા પારદિશતા
ના પર અલગ અલગ મા હતી
શૈ

સમય દર

ું કામ કરવા માં આવશે.
ળવી શક તે માટ એક website ધરાવતી હોય

વી ક િવ ાથ ઓ ની સં યા, ફ , િશ કો, િવિવધ

ણક કાય મો, વગે ર દિશત કરવા માં આવે.

ુ વતા
૪P૧૬ ઉ ચ િશ ણ માં ણ
ઉ ચ િશ ણ માં
મોટા

ુ વતા િનધારણ અ ક
ુ સમ યાઓ
ણ

મ ક અ ૂરતી માળખાક ય
ુ વ ાઓ,
ણ

માણ માં િશ કો ની ખાલી જ યાઓ , િશ ણ ની નબળ

ુ વતા જોવા મળ
ણ

િશ ણ પ િતઓ અને ઘટતી જતી િશ ણ ની
આ ઉપરાંત

ાદિશક

NAAC અથવા NBA ારા

આવે છે .
તરરા

ુ વતા ના િનદશો છે .
ણ

ુ વતા
ણ

મા ણત થાય તે બાબત પર ભાર

ુ જ ઓછ શૈ
બ

િવ િવ ાલાય

ણક સં થાઓ િવ િવ ાલાય

રુ ાણી

રહ

છે .

ુ ારવા માટ દાટક સં થનો
ધ

ુ વામાં માં આવશે. એ ચતા ની
ક

ું સ માન ા ત કર છે .

ું વૈિ ક તર મેળવવા માટ અલગ અલગ બાબતો ને

વી ક સંશોધન અને િશ ણ , િશ કો ની
ય શૈ

ૂ ની

ુ ાઓ જોવા મળ રહ છે . આ બધી જ
િતઓ અને સામા જક અસં લ

સમ યાઓ િશ ણ ની નબળ
વાત છે ક

િુ વધાઓ ,

ણક

ૃિ

યાન માં રાખવા માં

િત થા તથા સાધનો ની સ ા

માં િવ ાથ ઓ નો ફાળો વગે ર યાન પર લેવા માં આવે છે .

તા તર માં જ MHRD ારા NIRF ની રચના કરવા માં આવી છે . ઇજનેર સંચાલન, ફામસી ,
architecture,

universities અને મહાિવ ાલયો, ની

ુ વતા
ણ

મ ન

કરશે.

આ બાબતે નીચે માણે ના નીિત િવષયક પગલાં લેવા માં આવશે.
૧.

એક એવી આદશ સિમિત ની રચના કરવા માં આવે ક
તરરા ટર ય ધોરણે

મા ણકારણન કર

ું

િશ ણ સં થાઓ

માં NAAC અને NAB ના ધોરણો ને

િવકસાવવા માં આવે.
૨.

ૂ યાંકન અને

મા ણકરં ન િવષે ની િવગતો એક અલગ website પર

દિશત કરવા માં

આવે થી કર ને દરક િવ ાથ ને આ મા હતી સરળતા થી ા ત થાય.
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ુ ત અને ુ ગામી િશ ણ

૪.૧૭

ુ ત અને ુ ગામી િશ ણ એ

ુ જ િવ
બ

ૃત ર તે િવકસાવવા માં આવશે

આવડત નો

િવકાસ, તાલીમ અને રોજગાર ની તકો નો િવકાસ કર છે . ૪૦લાખ કરતા પણ
વધાર િવ ાથ ઓ આ

ુ ત િશ ણ માં જોડાયેલા છે . તે આ કાય મ ની સફળતા નો િનદશ

છે . ુ ત િશ ણ કાય મ માં

હર અને ખાનગી સં થાઓ િવિવધ

ચલાવે છે .. આ કાય મો માં ઘણા િવ ાથ ઓ ને
માં Open Schooling અને IGNOU

વી સં થાઓ

ઓછા ખચ અને સરળતા થી િશ ણ

કાર ના શૈ

ણક કાય મ

ાન અને રોજગાર નો લાભ મળે છે .વતમાન
ુ ત િશ ણ ના કાય મો આપી રહ છે .

ા ત કર શકાય તેવી યવ થા કરવામાં આવી છે .

ુ જ વધારો થશે એટલા માટ m ની રચના કરવા માં આવશે
ભિવ ય માં માં બ
૧.

આ

બાબતે

ના

નીિત

િવષયક

પગલાં

લેવા

માં

આવશે.

ુ વતા ચકાસવા એક ખાસ કાર ની સં થા ની રચના કરવા માં આવશે.
ણ

MOOCs ની
૨.

ુ બ
જ

નીચે

દરક સં થાઓ ક

Old / MOOCs ારા િશ ણ

ૂ ં ુ પડતી હોય તે એક સરખા

કાર િશ ણ

ૂ ં ુ પડ અને તેના િનયમો અને ધોરણો પણ એક સરખા રહ.
૩.

OERs ારા િશ ણ
ુ વતા માં
ણ

ૂ ં ુ પડતી દરક સં થાઓ ની

ુ વતા
ણ

ું મા ણકણ કર શકાય. તથા

ુ ારો કર શકાય તથા નવીનતા લાવી શકાય તે માટ ની રચના કરવા માં
ધ

આવશે.
૪.

િવ ાથ ઓ ની યવ થા જળવાય રહ તે માટ Old MOOCs દવારા ૨૪×૭ મદદ મળ રહ તે
યવ થા

ળવવા માં આવશે. ૫. NIOS ના સહયોગ થી vo Open Learning ની માંગ ને

સંતોષવા માટ ની યવ થા કરવા ના આવશે.
ું

૪.૧૮ િશ ણ
ઉ ચ િશ ણ

ું

તરરા

યકારણ

તરાશ યકરણ કર ું અિનવાય છે . તરા ટ રયાકારણ કરવા થી િવ ાથ ઓ

ું થળાંતર થશે. િશ કો અને
વધારો થશે અને િશ ણ

ું

ા યાપકો
તરરા

ું આદાન

દાન થશે. સાં ૃિતક આદાન

ય કરણ કરવા થી ઘણી બધી તકો

દાન માં

ું સ ન થશે.

ઉ ચ િશ ણ નો િવકાસ કરવા માટ જ ર છે .
આ બાબતે નીચે માણે ના નીિત િવષયક પગલાં લેવા માં આવશે.
૧.

વૈિ ક તર સવ ચ ૨૦૦

િુ નવિસટ ને જોડાણ કર ને પોતાની સં થાઓ થા વા િન

પરવાંગી આપવા માં આવશે.
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૨.

કારણ ક

તરરા

પણ િવ ના બી
૩.
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ય કારણ એ બે બા ુ ઓ ધરાવે છે . ભારતીય શૈ

ણક સં થાઓ

દશો માં પણ પોતાની સં થાઓ ની થાપના કરશે.
ુ વતા માં
ણ

ભારત ના િવ ાથ ઓ અ ય દશો માં વીકાય બને તે માટ િવ ાથ ઓ ની
વધારો થાય તે જોવા માં આવશે.
તરા ટટર યા અ યાસઃ કમ

રુ ા પાડવા માં આવશે.

૪.

ઉ ચ િશ ણ અને

૫.

િવદશી સં થા ઓ ને ભારત આવવા માટ યો ય નીિત િનયમો ની રચના કરવા માં
આવશે.

૬.

નાણાક ય સહાય આપવા માટ

તરરા

ય કરણ ને એક અગ ય ના પાસા તર ક

જોવા ના આવશે.
૭.

સરકાર ારા એવા દશો ની સાથે વાતાલાપ કરવા માં આવશે

દસો માં િવ ાથ ઓ

અને િશ ણ ના આદાન દાન ની બહોળ તકો રહલી હોય.
૮.

વષ ના આધાર મા યતા ને બદલે

ુ વતા ને આધાર મા યતા તરફ આગળ
ણ

યન

કરવા માં આવશે.

૪.૧૯ : ઉ ચ િશ ણ માં િશ કો નો િવકાસ
ઉ ચ િશ ણ માં થય રહલ ઝડપી િવકાસ ને કારણે િશ ણ અને િશ કો ની
ુ ારવા ની જ ર છે . ુ શાળ અને
ધ
જોડાય તે માટ ખાસ
સંચાલન થાય એ

ુ વતા
ણ

ાન ધરાવતા લોકો િશ ણ ના યવસાય માં

ય નો કરવા માં આવશે. આ માટ

ુ જ જ ર છે . અ યાર ની
બ

િુ નવિસટ

િુ નવિસટ ઓ

ુ ં યવ થત

ુ ં માળ ું માં ુ લપિત, ુ લ

સ ચવ અને અ ય ઉ ચ અિધકાર ઓ પદવી ધરાવે છે તે આ સમ યાઓ ના િનવારણ
ુ ુ ં હોય તેમ જણાય છે .િશ ણ
માટ અ ર
ે

માં એવા લોકો ની જ ુ ર છે

ુ વ ધરાવતા હોય. આ બાબતે નીચે
િશ ણ ધરાવતા હોય અને અ ભ

ઓ ઉ ચ
માણે નીિત

િવષયક પગલાં લેવા માં આવશે. િશ ક ની િનમ ક
ં ૂ , બઢતી , વગેર ના

ો માં

િનવારણ માટ એક િન ણાત સિમિત ની રચના કરવા માં આવશે.
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1.

ુ ાન અને
વ

ાની લોકો િશ ણ

ે
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માં જોડાય તે માટ

આવશે.Mphil અનેPhd ના િવ ાથ ઓ ને િશ ા ના

ે

ય ન કરવા માં

માં કાર કદ બનાવવા માટ

ો સાહન કરવા માં આવશે
2.

રા

ય અને રા ય તર ૩ થી ૬ મ હના ના વગ શ ુ કરવા માં આવશે.

ુ ાનો ને િશ ણ
ને વ
3.

ે

માં આકષ શકાય

Technology, આ િુ નકતા અને િવકાસ ને કારણે એક િશ ક ની
સારાવેવા

થી કર
ૂિમકા માં

માણ માં બદલાવ આ યો છે . તેથી િશ કો પણ વપ ર ણ માં જોડાય

તેવી રચના કરવા માં આવશે
4.

િશ કો માં શૈ

ુ ક
લ
ં ાન ની યવ થા કરવા ના આવશે. થી િશ કો ના

ણક

ઉતારદાિય વ માં વધારો કર શકાય.
5.

િશ કો ની િનમ ક
ં ૂ માટ યો ય

6.

ૂ ા ગાલા માં કાય મો ની રચના કરવા માં
િશ કો માં નેતાગીર ની તાલીમ માટ ંક

માણે ની યવ થા ની રચના કરવા માં આવશે.

આવશે, માનવ સંસાધન ઝગડા િનવારણ વગેર બાબતો ને લગતા અ યાસ મો
દાખલ કરવા ના આવશે.

૪.૨૦ સંશોધન , નવીનતા
છે લા દાયકા માં ભારત
તેમ છતાં હા

ુ ં સંશોધન અને િવકાસ માં વૈિ ક યોગદાન માં વધારો થયો છે .

વધાર િવકાસ ની જ ર છે .

િવ ાથ ઓ સંશોધન ને લગતી બૌિધક

મતા ધરાવતા હોય તેઓ ને વ ુ ાધા ય
્ આપી ને વૈિ ક તર આગળ વધારવા
માં આવશે. આપણા દશ માં યો ય િવકાસ થાય તેના માટ પગલાં લેવા મ આવશે.
1. આવનારા એક દાયકા માં ઓછા માં ઓછા ૧૦૦ સંશોધન ક ો ઉભા કરવા માં
આવશે.
2. National University of Educational Planning and Administration. (NEUPA) ની
રચના કરવા માં આવશે.
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3. સંશોધન ને લાગ ુ ં ન ુ ં

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

ાન િવકસવા માટ દશ ની ઉ ચ િશ ણ સં થાઓ ારા

ાધા ય આપવામાં આવશે.
4. આવનારા પાંચ વષ માં નવીનતા અને ઉ ોગ સાહિસકતા િવકસવા માટ ઓછા માં
ઓછા ૧૦૦ક ો શ ુ કરવા માં આવશે
5. સંશોધન અને િવકાસ ને

ો સાહન આપવા માં માટ

તરરા

ય તર જોડાણ

કરવામાં આવશે.

૪.૨૧ Financing Education
ભારત દશ માં િશ ણ ને
ે

ની

હર યવ થા ગણવા માં આવે છે અને તેને કારણે તેમાં

ૂડ રકાન ની જ ર છે . એ ુ ં જોવા મ

કારણ ક ુ છે તે દશો માં િશ ણ
ને

ુ ં છે ક

દશો એ િશ ણ

ુ ં તર હમેશા બગડ ું છે બી

બા ુ એ

હર સેવા ગણે છે તે દશો માં િશ ણ ના ફાયદાઓ જોવા મળે છે .

૧૯૬૮/૧૯૮૬-૯૨

હર

ુ ં ખાનગી

દશો િશ ણ

ૂની િશ ણ નીિત

ારા GDP ના ૬% િશ ણ િવકાસ માટ વાપરવાની જોગવાઈ કરવા

માં આવી હતી પરં ુ વા તિવકતા માં ફ ત ૩.૫% જ વપરાય હતા. આથી એવી
જ રયાત છે ક િશ ણ

ે

માં વધાર નાણાં ની યો ય ફાળવણી થાય.

ુ બ ના નીિત િવષયક પગલાં લેવા માં આવશે.
આ માટ નીચે જ
1.

સરકાર ારા િશ ણ

ે

માં GDP ના ૬%

ટ ુ ં રોકાણ કરવા નો યેય

ા ત

થાય.
2.

સરકાર ના

ય નો ને મદદ પ થવા માટ ખાનગી સં થાનો અને દાનવીરો ને

ો સાહન આપવા માં આવશે.ખાનગી

ે

ની સં થાનો માં FDI

ારા સંશોધન અને

િવકાસ થાય તે જોવા માં આવે.
નવી સં થાઓ ની રચના કરવા ને બદલે વતમાન સં થાઓ નો િવકાસ કરવા ને

3.

ાધા ય આપવા માં આવે.
4.

HEI- ઉ ચ િશ ણ સં થાનો

વધારો થાય તે માટ નવા નાણાક ય



ને સરકાર નાણાક ય સહાય કર છે તેની અવાક માં
ોત મળ રહ તેવા ય નો કરવામાં આવશે.
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5.

આિથક પછાત લોકો માટ િશ ણ લૉન ની

ય િશ ણ નીિત- ૨૦૧૬ ની મા હતી ન ધ

િુ વધા સરળ બનાવવા માં

આવશે.અને ઓછા યાજ દર લોન મળ રહ તે જોવા માં આવશે.
6.

િશ ણ સં થાઓની અસરકારકતા માં વધારો થાય તે માટ પેફ મનસ આધા રત

નાણાક ય સહાય મળે તેની યવ થા કરવા માં આવશે.
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CHAPTER 5
IMPLEMENTATION AND MONITORING
નવી િશ ણ નીિત ૨૦૧૬ માં નવી દશા માં પગલાં લેવા માં આવેલ છે . તેમાં
િશ ણ નીિતઓ ૧૯૬૮/૧૯૮૬-૯૨ ના પણ ઘણા બધા
ક

તથા રા ય સરકાર સાથે મળ ને ન

ુ ાઓ નો સમાવેશ કરલ છે .

કરલ નીિત ના યેય ને હક કત ના સકાર ત

કરવા માટ ની તથા તેના માટ યો ય પગલાં લેવા ભાર
િશ ણ

ૂની

ે ે ઘણા બધા લોકો નો સમાવેશ થાય છે અને

ૂવક યાન આપ ુ ં પડશે.
મને િશ ણ

ે

માં પોતા ુ ં

યોગદાન આપતા રહલ છે તેવા લોકો એ સાથે મળ ને િશ ણ ના તમામ તર પર
ુ વતા વધે તેવા પગલાં લઇ અને િવધાથ ઓ ને તમામ
ણ

ે ે સ મ બનાવી ખરા અથ

માં વૈિ ક નાગ રક બનાવી તેમના માં કાલા કૌશ ય વધે તે માટ નો પડકાર છે તેને
બધાય એ સાથે મળ ને

ૂરો કરવા નો છે .

નીિત બના યા પછ તેની

ૂહરચના બનાવી FFA -Framework for Action એ દરક

દરક ને પોતાની કાય જવાબદાર સ પવામાં આવે. નવી િશ ણ નીિત માં એક
યવ થાક ય માળ ું બના

ુ ં છે પરં ુ તે ુ ં ખરખર માં લાન કર ુ ં એ દરક રા ય ના

પોતાની હાથ માં રહલી વાત છે .એમને આ નીિત ને દશા
રા ય તર પર એક અલગ

ુ ન તર ક યાન માં લઇ ને
ચ

ૂહ રચના ઘડ અને તેમાં થોડા

માણ માં ફરફાર કર

યો ય લાન થાય તેની જવાબદાર રહશે. થી કર ને નીિત નો યો ય અમલ થય શક.
આગળ ની બધી જ િશ ણ નીિત નો લાન ખરખર માં નથી થઇ શ

ુ ં તેના ઘણા બધા

ુ ાવાઓ આપણી પાસે છે અને તે ુ ં અમલીકરણ યો ય ર તે નથી થઈ શ
ર
પ ર થિત

ું ન
ુ રાવતન ના થાય તે માટ રા ય સરકાર તથા ક

FFA (Framework for Action) અમલીકરણ

ુ ં માળ ું રાચ ુ ં પડશે.

શાિસત
થી

ું
.આ

દશો એ

ાદિશક તથા

ુ થય શક.
સામા જક તર પર જ રયાતો ર
લોકશાહ

યવ થા અને ઉ ચ સામા જક જવાબદાર ઓની ભાગીદાર કામ કરવાની

ૂહ રચના દરક જ લા તર પર થાય તે પણ અ યંત જ ર ◌ે છે .
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આ સાથે જ દરક િશ ણ સં થાનો એ
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ુ મ તર પર આયોજન કર ુ ં પણ ખીબ જ

આવ યક છે .
ુ વતા માં આિથક
ણ

િશ ણ ની

ોત ની ઘટ

ુ જ મહ વ નો ભાગ ભજવે છે . આ માટ
બ

સરકાર નીિતઓ ખાનગી સં કરણો અને અ ય બન સરકાર સં થાઓ તથા સમ
અસરકારકતા અને જવાબદાર ને માગદશન
જયાર િશ ણ નીિત
સેવાઓ

ૂ ું પાડ શક.

ુ ં અમલીકરણ થ ુ ં હોય યાર િશ ણ સાથે સંકળાયેલા બી

વી ક રમત ગમત, પોષણતા, જળ

જોડ શકાય

ૂ ું પાડ. થી કર ને પડતર

ૂર ુ ં ભંડોળ

ની જવાબદાર છે ક તે િશ ણ સં થાનો ને

દશ

ોતો, બાળકો ની કળવણી વગેર..ને પણ

થી કર ને ધા ુ પ રણામ લાવી શકાય. તે માટ

ુ ં યવ થત માલ ુ

તૈયાર કરવા માં આવે.
ુ વો ને યાન માં લઇ ને આપણે દરક
પાછળ ના વષ માં અ ભ

ત
્ ર પર એક યવ તીત

આયોજન કર તે ુ ં પાલન કરવા ુ ં તે ુ ં માળ ું તૈયાર કર તેના િવકાસ
ૂ યાંકન કરવામાં આવશે. આ
સરકાર ારા કરવા માં આવે

ૂ યાંકન

થી કર ને

લાવી શકાય. થી કર ને આ નીિત માં ન

ુ મ તથા મોટા પાયા પર ક
દશીક તર ના
કરલ યેય

ો

ુ ારો પણ કરવા માં આવશે
ધ

થી રા

તથા રા ય

ુ ં ઝડપ થી િનરાકરણ

ુ ી પહ ચી શકાય.
ધ

રોજ બરોજ ના અમલીકરણ ની મદદ થી યાં યાં બદલાવ તથા
યાં યાં

ુ ં સમયાંતર

ુ ારા ની જ ર છે
ધ

ય તથા વૈિ ક તર

ુ ી પહ ચી
ધ

શકાય





