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રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ સશિશિ 
અધ્યક્ષ  

કે.કસ્તરુીરંગન, ભિૂપરૂ્વ અધ્યક્ષ,  ઈસરો, બગંલરુુ  

સભ્યો  

ક. ર્સધુા કાિિ, ભિૂપરૂ્વ કુલપશિ, SNDT ર્ૉિેન્સ શર્શ્વશર્દ્યાલય , મુબંઈ  

ખ. િજુંલ ભાગવર્,આર  બ્રાન્ડોન ફે્રડ પ્રોફેસર ઓફ િેથેિેટિક્સ, શપ્રન્સિન યશુનર્શસિિી, ય.ુએસ.એ    

ગ. રાિ િકંર કુટરલ, ભિૂપરૂ્વ સ્થાપક કુલપશિ, બાબા સાહબે આંબેડકર સાિાજિક શર્જ્ઞાન શર્શ્વશર્દ્યાલય,  િધ્ય 

પ્રદેિ  

ઘ. િી.ર્ી.કેટ્ટીિની, કુલપશિ, ઇન્ન્દરા ગાધંી રાષ્ટ્િીય આટદર્ાસી શર્શ્વશર્દ્યાલય, અિરકંિક, િધ્ય પ્રદેિ 

ચ.કૃષ્ટ્ણ િોહન ત્રીપાઠી , શનયાિક િાધ્યશિક શિક્ષણ અને ઉત્તર પ્રદેિ ઉચ્ચિાળા  િેિિ િાધ્યિર્િી પરીક્ષા 

સશિશિ ના ભિૂપરૂ્વ  અધ્યક્ષ , ઉત્તર પ્રદેિ  

છ.િઝહર આશસફ, પ્રાધ્યાપક, પશિિયન અને િધ્ય એશિયા અભ્યાસ કેન્ર, ભાષાિાળા, સાટહત્ય અન ેસાસં્કૃશિક 

અભ્યાસ, જ્ર્ાહરલાલ નહરુે શર્શ્વશર્દ્યાલય 
જ. એિ કે શ્રીધર, ભિૂપરૂ્વ સભ્ય સચચર્, કણાવિક નોલેિ કશિિન, બગંલરુુ, કણાવિક     

સચચવ  

ઝ. િકીલા િી. િમ્સ,ુ ખાસ ફરિ પર અશધકારી (રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ),ઉચ્ચ શિક્ષણ શર્ભાગ , િાનર્ીય 

સસંાધન શર્કાસ િતં્રાલય, ભારિ સરકાર,નર્ી ટદલ્લી 

 

 

આલેખ સશિશિના સભ્યો  

ક. િજુંલ ભાગવર્,આર  બ્રાન્ડોન ફે્રડ પ્રોફેસર ઓફ િેથેિેટિક્સ, શપ્રન્સિન યશુનર્શસિિી, ય.ુએસ.એ       

ખ.  કે.રાિચરંન, સલાહકાર, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોિન અને ર્હીર્િ સસં્થા, નર્ી ટદલ્લી 

ગ.  અનરુાગ બેહર, મખુ્ય સચંાલક અશધકારી, અઝીિ પ્રેિજી ફોઉન્ડેિન િેિિ કુલપશિ, અઝીિ પ્રેિજી 

શર્શ્વશર્દ્યાલય, બેંગલરુુ  

ઘ.  લીના ચરંન ર્ાડીઆ, શનરીક્ષક સિંોધન સસં્થા,મુબંઈ 
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દ્રષ્ષ્ટ્િકોણ 
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ ૨૦૧૯ કલ્પના કરે છે એક ભારિ કેન્ન્રિ શિક્ષણ વ્યર્સ્થા જે પ્રત્યક્ષ રીિ ેઆપણા 

દેિને ઉચ્ચ કક્ષાનુ ંશિક્ષણ આપીને કાયિી ધોરણે એક ન્યાયસગંિ અને ગશિિીલ જ્ઞાન સિાિ િા ં

પટરર્શિિિ કરે. 
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નીશિ અવલોકન - મખુ્ય મદુ્દા 
 

 

 

 

 

 

 



  રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ આલેખ ૨૦૧૯ 

5 
 

I. િાળાકીય શિક્ષણ 

ક.  પ્રારંચભક બાળપણ શિક્ષણ: આ નીશિ બાળપણના પ્રારંચભક ર્ષોના િહત્ર્ પર ભાર આપે છે અને 
ગણુર્ત્તા ભરી  પ્રાથશિક સભંાળ અને શિક્ષણ ૩-૬ ર્ષવના બધા બાળકોને ૨૦૨૫ સધુીિા ંિળે િેર્ો ધ્યેય 
ધરખિ રોકાણ અને નર્ા પગલાઓં દ્વારા રાખ ેછે. 

ખ.  મળૂભિૂ અક્ષરજ્ઞાન અને આંકડાટકયા જ્ઞાન:ધોરણ ૧ થી ૫ દરમ્યાન ભાષાકીય અને આંકડાકીય 
સાક્ષરિા પર ખાસ ધ્યાન આપર્ાિા ંઆર્િે. નીશિ નો હતે ુદરેક શર્દ્યાથીની 5િા ંધોરણ સધુીઅને ત્યાર 
પછી મળૂભિૂ પ્રાથશિક અક્ષર જ્ઞાન અને આંકડાકીય જ્ઞાન ૨૦૨૫ સધુી સરુઢ કરર્ાનો છે. 

ગ.  અભ્યાસક્રિ અને અધ્યાપન: િગિ શર્કાસ અને શિક્ષણના શસદ્ાિંોના આધારે િાળા શિક્ષણ િાિેનો 
એક નર્ી શર્કાસ યોગ્ય અભ્યાસક્રિ અને શિક્ષણિાસ્ત્રીય િાળખુ ં૫+૩+૩+૪  આલેખન પર આધાટરિ છે. 
શર્જ્ઞાન, સિાિ શર્જ્ઞાન, કલા, ભાષાઓ, રિિો, ગચણિિા ંબધા શર્ષયો પર સિાન ભાર મકૂર્ાિા ંઆર્િે 
િાળાિા ંવ્યર્સાશયક અને િૈક્ષચણક ધોરણો એકીકરણ સાથ.ે 

 ઘ.  સાર્વશત્રક પહોંચ: આ નીશિનો હતે ુ૨૦૩૦ સધુીિા ંશર્શર્ધ િાળાઓિા ંશિક્ષણ િાિે ૧૦૦% કુલ 
નોંધણી ગણુોત્તર પ્રાપ્િ કરર્ાનો છે. 

ચ.  સિાન અને સર્વત્ર  શિક્ષણ: આ નીશિિા ંિન્િ અથર્ા પષૃ્ટ્ઠભશૂિની સિંોગોને કારણ ેિીખર્ાની અને 
આગળ ર્ધર્ાની કોઈ િક ગિુાર્ર્ી ના પડે િે િાિેના ખાિરીપરૂ્વક ના પગલા ંિાિે ઘણી સિશપિિ છે. 
આના પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરર્ા િાિે શર્િેષ શિક્ષણ ક્ષેત્ર બનાર્ર્ાિા ંઆર્િે. 

છ. શિક્ષકો: શિક્ષકોન ેિિબિૂ, પારદિવક પ્રટક્રયાઓ દ્વારા ભરિી કરર્ાિા ંઆર્િે, બઢિી યોગ્યિાને 
આધારે િેિિ શર્શર્ધ સ્ત્રોિો ઘ્ર્ારા સિયાિંરે કરાયેલા મલૂ્યાકંન આધારે થિે અને િૈક્ષચણક સચંાલક 
અથર્ા શિક્ષક અધ્યાપક બનર્ાિાિેના પ્રગશિિીલ િાગવ ઉપલબ્ધ થિે. 

જ.  િાળાકીય સચંાલન: િાળાઓને  િાળા સકુંલ (૧૦-૨૦ જાહરે િાળાઓ ના જૂથ) િા ંગોઠર્ર્ાિા ં
આર્િે - આ િાસન અને ર્હીર્િની મળૂભિૂ એકિ હિ ેજે િિાિ સસંાધનોની ઉપલબ્ધિા - િાળખુ,ં 
િૈક્ષચણક (દા.િ. પસુ્િકાલયો) અન ેલોકો (દા.િ. કલા અને સગંીિ શિક્ષકો) - એક િિબિૂ વ્યાર્સાશયક 
શિક્ષક સમદુાય સાથ.ે 

 ઝ.  િાળાઓનુ ંશનયિન: ટહિોના સઘંષવને ને િાળર્ા િાિે િાળાઓના શનયિન અને કાિગીરી અલગ 
સસં્થાઓ દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે. નીશિ શનિાવણ, શનયિન, કાિગીરી અને િૈક્ષચણક બાબિો િાિે 
સ્પષ્ટ્િ, અલગ િતં્ર વ્યર્સ્થા હિે. 
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II. ઉચ્ચ શિક્ષણ 

ક. નવુ ંિાળખુ:ં ઉચ્ચ શિક્ષણ િાિે નર્ી રન્ષ્ટ્િ અન ેિાળખાની ની શર્િાળ, સસ્ત્રોિ, ગશિિીલ શર્શર્ધ-શિષ્ટ્યવશૃત્ત 

સસં્થાઓ સાથ ેકલ્પના કરર્ાિા ંઆર્ી છે. હાલની ૮૦૦ યશુનર્શસિિીઓ અને ૪૦,૦૦૦  કોલેિો લગભગ 

૧૫,૦૦૦ ઉત્તિ સસં્થાઓિા ં એકીકૃિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ખ. ઉદાર શિક્ષણ: શર્જ્ઞાન, આર્ટવસ, િાનર્િા, ગચણિિાસ્ત્ર અને વ્યર્સાયી ક્ષેત્રોિા ંએકીકૃિ, બહોળા સપંકવ  િાિે 

અંડરગે્રજ્યએુિ સ્િર પર વ્યાપક આધાટરિ ઉદાર કલા શિક્ષણ. આિા ંકાલ્પશનક અન ેલર્ચીક અભ્યાસક્રિની 
રચનાઓ, અભ્યાસના સર્જનાત્િક સયંોિનો, વ્યાર્સાશયક શિક્ષણનુ ંસકંલન અન ેબહુશર્ધ પ્રર્ેિ અને ગિન 

ચબિંદુ હિ.ે 

ગ. સચંાલન : સસં્થાકીય િાસન સ્ર્ાયત્તિા - િૈક્ષચણક, ર્હીર્િી અન ેનાણાકીય પર આધાટરિ હિ.ે દરેક ઉચ્ચ 

શિક્ષણ સસં્થા સ્ર્િતં્ર બોડવ  દ્વારા સચંાચલિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ઘ. શનયિન: નાણાકીય સભંાર્ના અને જાહરે-ભાર્નાત્િકિાન ેસશુનશિિ કરર્ા િાિે શનયિન 'હળર્ા પરંત ુ

ચસુ્િ' હિે - િાનક વ્યર્સ્થા, ભડંોળ, િાન્યિા અન ેશનયિન સ્ર્િતં્ર સસં્થાઓ દ્વારા ટહિોના સઘંષવને દૂર કરર્ા 
િાિે હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે. 

III. શિક્ષક શિક્ષણ 

શિક્ષક િૈયારી કાયવક્રિો સખિ હિ ેઅને ગશિિીલ, બહુ શિસ્િ ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓિા ંયોજાિે. ૪-ર્ષવ સકંચલિ 

સ્િેિ-શર્શિષ્ટ્િ, બહુ-શિસ્િ સસં્થાઓિા ંઓફર કરેલ શર્ષય-શર્િેષ સ્નાિક શિક્ષક શિક્ષક બનર્ાની મખુ્ય રીિ છે. 

સબસ્િાન્ડડવ  અન ેટડસફંક્િનલ શિક્ષક શિક્ષણ સસં્થાઓ બધં થઈ િિે. 

IV. વ્યવસાશયક શિક્ષણ 

િિાિ વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીનો અચભન્ન ભાગ બનિે. એકલા િકનીકી શર્શ્વશર્દ્યાલયો, 

આરોગ્ય શર્જ્ઞાન  શર્શ્વશર્દ્યાલયો, કાનનૂી અન ેકૃશષ શર્શ્વશર્દ્યાલયો, અથર્ા અન્ય ક્ષેત્રોિા ંસસં્થાઓ બધં થઈ 

િિે. 

 

 

  



  રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ આલેખ ૨૦૧૯ 

7 
 

V. વ્યાવસાશયક શિક્ષણ 

આ િિાિ શિક્ષણનો એક અચભન્ન ભાગ બનિે - આ નીશિનો હતે ુ૨૦૨૫ સધુીિા ંઓછાિા ંઓછા ૫૦% િિાિ 

શર્દ્યાથીઓન ેવ્યર્સાશયક શિક્ષણ આપર્ાનો છે. 

VI. રાષ્ટ્રીય સાંિોધન સાંસ્થા 

સિગ્ર દેિિા ંસિંોધન અને નર્ીનિાન ેઉત્પન્ન કરર્ા અને શર્સ્તિૃ કરર્ા િાિે એક નર્ા એકિની સ્થાપના 

કરર્ાિા ંઆર્િે. 

VII. શિક્ષણ િાાં પ્રૌદ્યોચગક પ્રક્રિયા પદ્ધશિ 

આ નીશિનુ ંલક્ષ્ય ર્ગવના કાયવર્ાહીિા ંસધુારો કરર્ા, શિક્ષક વ્યાર્સાશયક શર્કાસને િેકો આપર્ા, ર્ચંચિ જૂથો 

િાિે િૈક્ષચણક ઍક્સેસ ર્ધારર્ા અને િૈક્ષચણક આયોિન, ર્હીર્િ અને સચંાલનને સવુ્યર્સ્સ્થિ કરર્ા િાિે 

શિક્ષણના િિાિ સ્િરોિા ંયોગ્ય રીિે િકનીકી સકંલન કરર્ાનો છે. 

VIII. પખુ્િ શિક્ષણ 

આ નીશિનો હતે ુ૨૦૩૦ સધુી ૧૦૦% યરુ્ાન અને પખુ્િ સાક્ષરિા પ્રાપ્િ કરર્ાનો છે. 

IX. ભારિીય ભાષાઓનો પ્રચાર 

આ નીશિ િિાિ ભારિીય ભાષાઓના સરંક્ષણ, શર્કાસ અને પ્રસાર ને સશુનશિિ કરિે. 

X. નાણાકીય શિક્ષણ 

જાહરે શિક્ષણને શર્સ્તિૃ અને િહત્ત્ર્ આપર્ા િાિે નોંધપાત્ર જાહરે રોકાણ કરિ.ે 

XI. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોગ 

ર્ડા પ્રધાનની આગેર્ાની હઠેળ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોગ અથર્ા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કશિિનની રચના કરર્ાિા ં

આર્િે - જેઓ ભારિિા ંશિક્ષણના રન્ષ્ટ્િકોણના રક્ષક બનિે. 
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નીશિ શવગિ - મખુ્ય મદુ્દા 
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૧. પ્રારાં ચભક બાળ સાંભાળ અને શિક્ષણને િજબિૂ બનાવવુાં 

ઉદે્દિ: ૩-૬ ર્ષવની ર્યના દરેક બાળકન ે૨૦૨૫ સધુીિા ંિફિ, સલાિિ, ઉચ્ચ ગણુર્ત્તા, શર્કાસિીલ 

યોગ્ય સભંાળ અન ેશિક્ષણ િેળર્ી િકે. 

 

આ નીશિ પ્રારંચભક બાળ શિક્ષણ ના િહત્ર્ અને ફાયદા વ્યસ્ક્િ ને સિિ િળિા રહ ેિેના ઉપર ભાર મકેૂ 

છે. 

ક. પ્રારંચભક બાળ શિક્ષણ િાિે સશુવધાઓનો નોંધપાત્ર શવસ્િરણ અને િજબિૂાઈ સ્થાશનક િરૂટરયાિો, 

ભગૂોળ અન ે હાલ ના િાળખા પર એક બહુશર્ધ ર્લણ ધરાર્િી અચભગિ દ્વારા થિે . 

ખ. ખાસ કરીન ેસાિાજિક-આશથિક રીિે પછાિ જિલ્લા/સ્થાનો પર ખાસ ધ્યાન અને પ્રાથશિકિા 

આપર્ાિા ંઆર્િે. ગણુર્ત્તા અને પટરણાિોની યોગ્ય દેખરેખ િાિે પ્રટક્રયાઓની સ્થાપના કરર્ાિા ં

આર્િે. 

ગ. પ્રારંચભક બાળ શિક્ષણ િાિેના અભ્યાસક્રિ અને શિક્ષણિાસ્ત્રના િાળખા,ં બનંે શિક્ષકો અને િાિા-શપિા 

િાિે  શર્કસાર્ર્ાિા ંઆર્િે. આ િાળખાિા ં૦-૩ ર્ષવની ઉંિરના િાિે યોગ્ય જ્ઞાન ર્ધવન અને ૩-૮ 

ર્ષવના ર્યના િાિે િૈક્ષચણક ટદિાશનદેિ િાિેલ હિ.ે 

ઘ. અભ્યાસ ુકેન્ન્રિ ર્ાિાર્રણ ની રચના ઉચ્ચ ગણુર્ત્તા ર્ાળા શિક્ષકોની વ્યર્સાશયક કેળર્ણી હાથ 

ધરર્ાિા ંઆર્િે જેથી પ્રાથશિક બાલ શર્કાસ અર્સ્થા લક્ષી િાલીિ, કેળર્ણી અને સાિત્યપણૂવ 

વ્યવ્સાશયયકેન્રીય શર્કાસ અને કારટકદી િાપન થઇ િકે. 

ચ. પ્રારંચભક બાળપણ શિક્ષણના િિાિ પાસાઓં શિક્ષણ િાંત્રાલયના અશધકારક્ષેત્ર હઠેળ આર્િે (કારણ કે 

હાલના િાનર્ સસંાધન શર્કાસ િતં્રાલયનુ ંનાિ બદલાિે), બાકીની િાળા શિક્ષણ સાથ ેપ્રારંચભક 

બાળપણ શિક્ષણને અસરકારક રીિે િોડાિે -૨૦૧૯ િા ં શિક્ષણ, િટહલા અને બાળ શર્કાસ, આરોગ્ય અને 

પટરર્ાર કલ્યાણ િતં્રાલયો દ્વારા એક સકં્રિણ યોિના સયંકુ્િ રીિ ેનક્કી કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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છ. અનસુરણની ખાિરી િાિે િિાિ પરૂ્વ-િાળાકીય શિક્ષણ (ખાનગી, જાહરે અને પરોપકારી) આર્રી 

લેર્ા િાિે અસરકારક ગણુર્ત્તા શનયિન અથવા િાનદ પ્રણાલીની સ્થાપના કરર્ાિા ંઆર્િે. 

જ. િાિા-શપિા સટક્રયપણે િેિના બાળકોની િીખર્ાની આર્શ્યકિાઓને સિથવન આપર્ા િાિે િાટહિીના 

પ્રસારની   િોિા પ્રિાણિા ંટહિાયિ અને િાટહિીના વ્યાપક ધોરણે ક્રિસ્સેદારો દ્વારા િાાંગ કરર્ાિા ં

આર્િે. 

ઝ. શિક્ષણના અશધકાર અશધશનયિ ૨૦૦૯ ને ૩-૬ ર્ષવની ઉંિરના િાિે િફિ અને ફરજિયાિ ગણુર્ત્તા 

શિક્ષણની ઉપલબ્ધિા ખાિરી આપર્ા િાિે શર્સ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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૨. િિાિ બાળકોિાાં મળૂભિૂ સાક્ષરિા અને સાંખ્યાત્િકિા નુાં ધ્યાન રાખવુાં   

ઉદે્દિ: ૨૦૨૫ સધુીિા,ં ધોરણ ૫ અને િેનાથી ર્ધનુા દરેક શર્દ્યાથીએ મળૂભિૂ સાક્ષરિા અને 

સખં્યાત્િકિા પ્રાપ્િ કરી છે. 

આ નીશિ પ્રારંચભક ભાષા અને ગચણિના સદંભવિા ંઅભ્યાસની િીવ્ર કિોકિીને િાન્ય રાખ ે છે અન ેિેન ે
ઉચ્ચિિ અગ્રિા આપે છે. 

 ક. પોષણ અન ેશિક્ષણ અચભન્ન રીિ ેસકંચલિ છે. િધ્યાહન ભોિનનો કાયવક્રિ શવસ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે - 
પૌન્ષ્ટ્િક નાસ્િો અને િધ્યાહન ભોિન બનંે પરૂ્વ પ્રાથશિક અને પ્રાથશિક િાળાના શર્દ્યાથીઓન ેપરૂા 
પાડર્ાિા ંઆર્િે. આ કાયવક્રિ પરના ખચવન ેખાદ્ય ખચવ અને ફુગાર્ો સાથ ેિોડર્ાિા ંઆર્િે, જેથી 
પીરસર્ાિા ંઆર્નારા ખોરાકની ગણુર્ત્તા સશુનશિિ કરી િકાય. 

ખ. અનકુળૂ મલૂ્યાકંનની િિબિૂ વ્યર્સ્થા અને ગણુર્ત્તાની સાિગ્રીની પ્રાપ્યિા સાથ ેધોરણ ૧-૫ િા ં
પાયાના સાક્ષરિા અને આંકડાકીયિા પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરર્ાિા ંઆર્િે. રાષ્ટ્રીય શિક્ષકના પોિવલ પર 
ભાષા અન ેગચણિના સસંાધનોનો રાષ્ટ્રીય ભડંાર ઉપલબ્ધ થિે. 

ગ. શિક્ષકોન ેિદદ કરર્ા િાિે િકનીકી હસ્િકે્ષપ કરર્ાિા ંઆર્િે, અને ર્ાચંન અને સચંારની સસં્કૃશિને 
શર્કસાર્ર્ા િાિે જાહરે અને િાળાના પસુ્િકાલયો શર્સ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ઘ. ધોરણ ૧ ના બધા શર્દ્યાથીઓ ત્રણ િટહના સધુી િાળા પ્રશિક્ષણ િાલીિ લેિે. 

ચ. પ્રારંચભક સાક્ષરિા અને આંકડાકીયિા પર નર્ીનિિ ભાર મકૂર્ા િાિે શિક્ષકોના અભ્યાસિિની 
ફરીથી રચના કરર્ાિા ંઆર્િે. 

છ. રાષ્ટ્રીય િયિુર પ્રોગ્રાિ (પીઅર િયિુરનો સિાર્ેિ થાય છે) અને રેિેક્રિયલ ઇન્સ્ટસ્રક્િનકલ એઇડ્સ 
પ્રોગ્રાિ (સિાિ િાથંી િાગવદિવકો ખેંચર્ા િાિે રજુ કરર્ાિા ંઆર્િે). 

જ. દરેક િાળાના સ્િર પર ૩૦:૧ શવદ્યાથી-શિક્ષક ગણુોત્તરની ખાિરી કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ઝ. સાિાજજક કાયયકરો અને સલાિકારો િિાિ બાળકોની જાળર્ણી અને િાનશસક સ્ર્ાસ્્યને સશુનશિિ 
કરર્ાિા ંિદદ કરિ,ે પાયાના સહભાગીિા અને સ્થાશનક સમદુાય અને સ્થાશનક સ્વયાંસેવકોની 
ગશિિીલિાને પ્રાથશિક શિક્ષણ અન ેઆંકડાકીયિા સાથે િળિા નીશિ લક્ષ્યોને પહોંચી ર્ળર્ા સશુનશિિ 
કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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 ૩.િિાિ સ્િરે શિક્ષણિાાં સાવયશત્રક પ્રવેિ અને જાળવણીની ખાિરી કરવી 

ઉદે્દિ: ૨૦૩૦ સધુી ૩-૧૮ ર્ષવની ર્ય જૂથના િિાિ બાળકો િાિે િફિ અને ફરજિયાિ ગણુર્ત્તાપણૂવ 
િાળા શિક્ષણિા ંપ્રર્ેિ અને ભાગીદારી િેળર્ી િકે. 

નોંધણીિા ંપ્રગશિની નોંધ કરિી ર્ખિે, નીશિ િાળાને બાળકોને જાળર્ી રાખર્ાિા ંઆપણી અક્ષિિા પર 
ચચિંિા વ્યક્િ કરે છે. 
ક. ૨૦૩૦ સધુીિા ંિાધ્યશિક િાળા દ્વારા બાલિટંદરિા ં૧૦૦% કુલ નોંધણી ગણુોત્તર શર્શર્ધ પગલા ંદ્વારા 
િેળર્ર્ો િોઈએ. 
ખ.પ્રવેિ અવરોધો ને શનવારવા ર્ધારે પ્રર્ેિ પ્રર્િવિાન િાળાઓિા ંઆપર્ાિા ંઆર્િે અવ્યર્સ્સ્થિ/ 
અશર્કશસિ િગ્યાઓએ નર્ી સશુર્ધા શર્કસાર્ર્ા િાળાકીય સયુોિનના આધારે પટરર્હન અને 
છાત્રાલયની સશુર્ધા દરેક બાળકોની સરુક્ષા સાથે ખાસ કરીન ેછોકરીઓ ની સલાિિી સાથ ેશર્કસાર્ર્ાિા ં
આર્િે. 
ગ. િિાિ બાળકોની સિભાચગિા અને અભ્યાસ ની ખાિરી, નોંધાયેલા બાળકોની રેટકિંગ હાિરી અને 
િીખર્ાના પટરણાિો દ્વારા, શિક્ષકો, સાિાજિક કાયવકરો અને સલાહકારો દ્વારા િાળા છોડી દીધા ંઅને િાળા 
બહારના બાળકોને િોધીને, અને લાબંા ગાળાના િાળા-બહારના ટકિોરો િાિેના કાયવક્રિો દ્વારા ખાિરી 
કરર્ાિા ંઆર્િે. ઔપચાટરક અને ચબન-ઔપચાટરક રીિોન ેિાિેલ કરર્ાના અનેક િાગો, ખલુ્લા અને 
અંિર િાળા અને િકનીકી સ્િર ને િિબિૂ બનાર્ર્ા સાથે ઉપલબ્ધ રહિેે. 
ઘ. સ્ર્ાસ્્ય સિસ્યાઓના લીધે શર્દ્યાથીઓ િાળાિા ંહાિરી આપર્ા િાિે અસિથવ હોર્ાના ટકસ્સાિા,ં 
િાળાિાાં પાછા ફરવાનુાં િક્ય િેિલુાં જલદી િાળાઓિા ંકાિ કરિા આરોગ્ય કિવચારીઓને ભરિી, 
શર્દ્યાથીઓ, િાિા-શપિા અને સમદુાયિા ંિોિાભાગના જાગરૂકિા ઉત્પન્ન કરર્ી, અને િેિને િોડવુ ંયોગ્ય 
આરોગ્ય સેર્ાઓ િાિે. 
ચ. શિક્ષણના અશધકાર અશધશનયિની આર્શ્યકિાઓને નોંધપાત્ર રીિ ેઓછી પ્રશિબાંધરૂપ કરર્ાિા ં
આર્િે, જ્યારે સલાિિી (ભૌશિક અન ેિનોરૈ્જ્ઞાશનક), પહોંચ અને સિાર્ેિ, િાળાઓની ચબન-નફાકારક 
પ્રકૃશિ અન ેશિક્ષણના પટરણાિો િાિે ન્યનૂિિ ધોરણોને સશુનશિિ કરર્ાિા ંઆર્િે. આ સ્થાશનક ફેરફારો 
અને ર્ૈકલ્લ્પક સ્ર્રૂપ િાિે પરર્ાનગી આપે છે, જ્યારે સરકારી અન ેચબન-સરકારી સસં્થાઓ િાિે િાળા 
િરૂ કરર્ાનુ ંસરળ બનાર્ે છે. 
છ. બાલિટંદર થી ધોરણ ૧૨ સધુી િફિ અને ફરજિયાિ શિક્ષણની ઉપલબ્ધિાને ખાિરી આપર્ા િાિે 
શિક્ષણનો અશધકાર કાયદો શર્સ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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૪. િાળા શિક્ષણ િાિે નવુાં અભ્યાસિિ અને િૈક્ષચણક શિક્ષણ 

ઉદે્દિ: ૨૦૨૨ સધુીિા ંઅભ્યાસક્રિ અને અધ્યાપનને ગોખાણપટિયુ ં શિક્ષણ ઘિાડર્ા િાિે અન ેિેના 

બદલે સાકલ્યર્ાદી શર્કાસ અને ક્રાશંિકારી શર્ચારસરણી, રચનાત્િકિા, ર્ૈજ્ઞાશનક અચભગિ, સચંાર, 

સહયોગ, બહુભાષીર્ાદ, સિસ્યાનુ ંશનરાકરણ, નીશિિાસ્ત્ર, સાિાજિક િર્ાબદારી અને ટડજિિલ સાક્ષરિા 

જેર્ા ૨૧િી સદી કૌિલ્ય ને પ્રોત્સાટહિ કરર્ા િાિે રૂપાિંટરિ કરર્ાિા ંઆરે્ છે.  

િાળાના શિક્ષણના અભ્યાસક્રિ અને શિક્ષણિાસ્ત્રના િાળખાને િેના શર્કાસના જુદા જુદા િબક્કાિા ં
શર્કાસિીલ િરૂટરયાિો અને િીખનારાઓની રુચચઓ િાિે િર્ાબદાર અને સસુગંિ બનાર્ર્ા િાિે ફરીથી 
ઘડર્ાિા ંઆર્િે. 
 
ક. અભ્યાસક્રિ અન ેશિક્ષણિાસ્ત્રના િાળખા અન ેિાળા શિક્ષણ િાિે અભ્યાસક્રિનુ ંિાળખુ ંિેથી ૫+૩+૩+ 
૪ પદ્ધશિ દ્વારા િાગવદિવન આપર્ાિા ંઆર્િે: 

 સ્થાપનાત્િક િબક્કો (૩-૮ ર્ષવની ઉંિર): ઝડપી િગિ શર્કાસ; રિિ અને સટક્રય િોધ 
પર આધાટરિ શિક્ષણ 

 પ્રારંચભક સ્િેિ (૮-૧૧ ર્ષવ): રિિ અને િોધ પર શનિાવણ; િાળખાકીય અભ્યાસ ની 
િરૂઆિ 

 િધ્ય િબક્કા (૧૧-૧૪ ર્ષવ): શર્ષયોના મદુ્દા િીખર્ાનો આરંભ; ટકિોરાર્સ્થા િરૂઆિ 

 િાધ્યશિક િબક્કો (૧૪-૧૮ ર્ષવ): આજીશર્કા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ િાિેની િૈયારી; યરુ્ાન 
પખુ્િિા િા ંસકં્રિણ 

ખ. િાધ્યશિક િબક્કાિા ંચાર ર્ષવનો બહુસાસં્કૃશિક અભ્યાસ સિાશર્ષ્ટ્િ થિે અને શર્દ્યાથી પસદંગી િાિે 
સગુિિા સાથ ેજીર્નની િહત્ર્ાકાકં્ષા પર શર્ષય ઊંડાણ, શનણાવયક શર્ચાર, ધ્યાન કેન્ન્રિ કરાિ.ે 

ગ. સાકલ્યર્ાદી િીખનારાઓને શર્કસાર્ર્ા િાિે િાળા શિક્ષણની સાિગ્રી અને પ્રટક્રયાને ફરીથી ધ્યાનિા ં
લેર્ાિા ંઆર્િે. અભ્યાસિિનો ભાર ઘિાડર્ાિા ંઆર્િે અને મદુ્દા અને આર્શ્યક શર્ચારોન ેઓછા કરીને 
ગહન અન ેર્ધ ુઅનભુર્ી અભ્યાસ િાિે સક્ષિ બનાર્િે. 
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ઘ. બધા શર્દ્યાથીઓન ેભાષાઓ, ર્ૈજ્ઞાશનક અચભગિ, સૌંદયવ િાસ્ત્ર અન ેકલા, સચંાર, નૈશિક િકવ , ટડજિિલ 
સાક્ષરિા, ર્ગેરેિા ંપ્રાર્ીણ્ય શર્કસાર્ર્ા િાિે પ્રોત્સાટહિ કરર્ાિા ંઆર્િે.ભારિના જ્ઞાન અને સ્થાશનક 
સમદુાયો, દેિ અને શર્શ્વનો સાિનો કરી રહલેા શનણાવયક મદુ્દાઓના જ્ઞાન આપર્ાિા ંઆર્િે. 
ચ. એક લર્ચીક અભ્યાસક્રિ- અભ્યાસક્રિ, સહ અભ્યાસક્રિ અથર્ા અશિટરક્િ-અભ્યાસક્રિ શર્સ્િારો; 
કલા અન ેશર્જ્ઞાન, અને 'વ્યર્સાયી' અન ે'િૈક્ષચણક' પ્રર્ાહો- િાધ્યશિક િાળા સ્િરે શર્ષય શર્સ્િારોને 
બદલર્ાની િક્યિા સાથ ેશર્દ્યાથી પસદંગીને સક્ષિ કરિ.ે 
છ. શિક્ષણ ઓછાિા ંઓછા ધોરણ ૫ સધુી સ્થાશનક ભાષા/ િાતભૃાષાિા ંહિે પરંત ુપ્રાધાન્ય રૂપે ધોરણ ૮ 
સધુી, લર્ચીક (દ્વદ્વભાષી) ભાષા અચભગિવ્યર્હાર સાથે રહિેે. 
જ. ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાર્ાળા પાઠયપસુ્િકો સ્થાશનક ભાષાઓિા ંિરૂરી અને સભંશર્િ રૂપે ઉપલબ્ધ કરાિ,ે અને 
ટદવ્યાગં શર્દ્યાથીઓ િાિે સાિગ્રી શર્કસાર્ર્ાિા ંઆર્િે. 
ઝ. ત્રણ ભાષા નુાં સતૂ્ર સિગ્ર દેિ િા ંભાર્નાત્િક રીિે અિલ િા ંમકુર્ાિા ંઆર્િે. ભાષા શિક્ષકોન ે
શર્કસાર્ર્ા અન ેભરિી િાિે ખાસ પગલા ંલેર્ાિા ંઆર્િે. 
િ. ધોરણ ૬-૮ િા ંવ્યવસાયી કુિળિા અને હસ્િકલા પર ર્ષવ-લાબંા સર્ેક્ષણ અભ્યાસક્રિ લેિા િિાિ 
શર્દ્યાથીઓ પ્રારંચભક રીિે વ્યર્સાશયક સપંકવ િરૂ કરાિે. ધોરણ ૯-૧૨ િા,ં બાળકોને 'શિશ્રણ અન ેઅનરુૂપ' 
કરર્ા િાિે પસદંગી ધરાર્િા શર્દ્યાથીઓ સાથ ેર્ધ ુપરંપરાગિ િૈક્ષચણક અભ્યાસક્રિો સાથે વ્યાર્સાશયક 
અભ્યાસક્રિોની અનિુશિ હિે. 
ઠ. રાષ્ટ્રીય અભ્યાસિિ િાળખાની સિીક્ષા ૨૦૨૦ સધુીિા ંફરીથી કરર્ાિા ંઆર્િે અને સધુારાઓને 
િિાિ પ્રાદેશિક ભાષાઓિા ંઉપલબ્ધ કરાિે. નર્ી પાઠયપસુ્િકો શર્કસાર્ર્ાિા ંઆર્િે અને ઉચ્ચ 
ગણુર્ત્તાની અનરુ્ાદ કરર્ાિા ંઆર્િે. 
િ. શર્દ્યાથી શર્કાસન ેિેકો આપર્ા િાિે મલૂયાાંકન કરર્ાિા ંઆર્િે. બધી પરીક્ષાઓ (બોડવ પરીક્ષાઓ 
સટહિ) ઉચ્ચ ક્રિિા ંક્ષિિા સાથે, કોર ખ્યાલો અને કુિળિા પરીક્ષણ કરિ.ે ૨૦૨૫ સધુીિા,ં િધ્યિ 
િાળા સ્િર અને િેના ઉપરના મલૂ્યાકંન અનકુલૂનિીલ કમ્પ્યિુરાઇઝ્ડ પરીક્ષણ દ્વારા થિે. 
૨૦૨૦/૨૦૨૧ પછી, સ્ર્ાયત્ત રાષ્ટ્રીય પરીક્ષણ એિન્સી શર્શર્ધ શર્ષયોિા ંયોગ્યિા પરીક્ષણો અને 
પરીક્ષણોનુ ંસચંાલન કરિ,ે જે ર્ષવ દરશિયાન અનેક ર્ાર લઈ િકાય છે. 
ઢ. એકરૂપ પ્રશિભા અને રૂચચ ઓળખર્ાિા ંઆર્િે અને શર્ષય-કેન્ન્રિ અને પ્રોજેક્િ-આધાટરિ જૂથ દ્વારા 
િાળાથી જિલ્લા સ્િરો, રહણેાકં ઉનાળાના કાયવક્રિો અને ઓચલસ્મ્પઆડ્સ અને સ્પધાવઓ દ્વારા પ્રોત્સાટહિ 
કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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૫. શિક્ષકો- પક્રરવિયન ના િિાલચી 

ઉદે્દિ:  િાળાકીય શિક્ષણના િિાિ સ્િરે બધા શર્દ્યાથીઓ જુસ્સાદાર, પ્રેટરિ, ઉચ્ચ લાયકાિર્ાળા, 

વ્યાર્સાશયક રીિે પ્રશિચક્ષિ અને સજ્િ શિક્ષકો દ્વારા િીખર્ર્ાિા ંઆરે્ છે િેર્ી ર્ચનબધ્ધિા. 

આ નીશિ શિક્ષકોન ે'આપણા સિાિના સૌથી િહત્ર્પણૂવ સભ્યો' અને 'પટરર્િવન ના િિાલચી' િરીકે રજૂ 

કરે છે. 'ગણુર્ત્તાયકુ્િ શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપર્ાના કોઈપણ પ્રયત્નોની સફળિા શિક્ષકની ગણુર્ત્તા પર 

આધાટરિ છે’. 

ક. યોગ્યિા આધાક્રરિ શિષ્ટ્યવશૃત્તઓ પછાિ,ગ્રાિીણ કે આટદર્ાસી સ્થાનો ના હોશિયાર શર્દ્યાથીઓન ેચાર 

ર્ષવના બી.એડ કાયવક્રિ કરર્ા સક્ષિ બનાર્ર્ા  આપર્ાિા ંઆર્િે. કેિલાક ટકસ્સાઓિા,ં િેિના સ્થાશનક 

શર્સ્િારોિા ંરોિગારીની ખાિરી આપર્ાિા ંઆર્િે. સ્ત્રી શર્દ્યાથીઓ ખાસ કરીને લક્ષ્યાટંકિ કરર્ાિા ં

આર્િે. 

ખ. શિક્ષકોની ભરિી િિાિ િાળાઓિા ંવ્યાપક શિક્ષકોની આર્શ્યકિાના આયોિનને આધારે એક 

િિબિૂ પ્રટક્રયા દ્વારા કરર્ાિા ંઆર્િે, સ્થાશનક શિક્ષકોન ેઆપર્ાિા ંઆર્િી પ્રાધાન્યિા અને સ્થાશનક 

ભાષાિા ંઅનકુળૂ હોર્ાની સાથે, શર્શર્ધિાન ેસશુનશિિ કરિી ર્ખિ.ે પ્રથિ સોપાન ફરીથી ઘડર્ાિા ં

આર્િે. શિક્ષક લાયકાિ પરીક્ષણ, પછી ઇન્િરવ્ય ુઅને શિક્ષણ પ્રદિવન દ્વારા શિક્ષકોને જિલ્લાિા ંભરિી 

કરર્ાિા ંઆર્િે, જેિ કે ઘણા રાજ્યોિા ંહર્ ેકરર્ાિા ંઆરે્ છે અન ેએક િાળા સકુંલિા ંશનયકુ્િ થાય છે, 

અને આદિવ રીિે પારદિવક િકનીકી-આધાટરિ વ્યર્સ્થા દ્વારા શનયિ કાયવકાળ અને શનયિ-આધારીિ 

સ્થાનાિંરણ હોવુ ંઆર્શ્યક છે. ગ્રાિીણ શર્સ્િારોિા ંિેિને િીખર્ર્ા િાિે પ્રોત્સાટહિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ગ. 'અયોગ્ય શિક્ષકો' (અયોગ્ય, કરાર શિક્ષકો) ની પ્રથા ૨૦૨૨ સધુીિા ંસિગ્ર દેિિા ંબધં કરર્ાિા ં

આર્િે. 

ઘ. શિક્ષકોની  સાિત્યપણૂય વ્યવસાશયક પ્રગશિ લર્ચીક અને પાસાદાર અચભગિ પર આધાટરિ રહિેે, 

શિક્ષકો િેઓ જે િીખર્ા િાગંે છે િે પસદં કરે છે અને િેઓ િેન ેકેર્ી રીિ ેિીખર્ા િાગ ેછે િે પસદં 

કરિે. પ્રારંચભક શિક્ષકોની પ્રેરણા અને ધ્યાન આપર્ાની પ્રટક્રયાઓન ેધ્યાનિા ંલેર્ા િાિે ધ્યાન આપર્ાિા ં

આર્િે. રાજ્યો પસદંગી-આધાટરિ વ્યાર્સાશયક શર્કાસને સક્ષિ કરર્ા અન ેદરેકના વ્યર્સાશયક 
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અચભગિ ને શનરીક્ષણ કરર્ા િકનીકી રીિ અપનાર્ાિે. શિક્ષક અભ્યાસક્રિનુ ંકોઈ કેન્ન્રિ શનધાવરણ નહીં, 

કોઈ ગાડટરયા પ્રર્ાહ જેર્ી િાલીિ નહીં અને કોઈ નક્કર ધોરણો નહીં હોય. આ પ્રોગ્રાિો પહોંચાડર્ા 

િાિેના સસંાધન લોકો કાળજીપરૂ્વક પસદં કરર્ાિા ંઆર્િે, અસરકારક રીિે પ્રશિચક્ષિ થિે અને ભશૂિકાિા ં

કાયવકાળ કરિે. 

ચ. શિક્ષકોની કાિગીરીને સરળ બનાવવા િાિે ઇલ્ચ્છિ શર્દ્યાથી-શિક્ષક ગણુોત્તર સાથ,ે પરૂિી ભૌશિક 

આંિરિાળખા, સશુર્ધાઓ અને શિક્ષણ સસંાધનોની ખાિરી કરર્ાિા ંઆર્િે. ઉપાય કાયવક્રિ િિાિ સ્િરે 

સ્થાશપિ કરર્ાિા ંઆર્િે શિક્ષકોને ખાિરી કરર્ા િાિે કે બધા શર્દ્યાથીઓ િીખી િકે છે. 

છ. બધા શિક્ષકો િાળાના કલાકો દરશિયાન ચબન-અધ્યયન પ્રવશૃત્તઓના સ્ર્રૂપિા ંકોઈ શવકે્ષપ શવના 

િીખવવા સક્ષિ િોવા જોઈએ (દા.િ. િધ્યાહન ભોિન રાધંવુ,ં િાળા પરુર્ઠો પ્રાપ્િ કરર્ી ર્ગેરે). 

અર્ેજીિા,ં શિક્ષકોન ેકોઈ કારણ શર્ના અથર્ા િજૂંર રજા શર્ના િાળાિાથંી ગેરહાિર રહરે્ા િાિે 

િર્ાબદાર ગણર્ાિા ંઆર્િે. 

જ. દરેક મખુ્ય શિક્ષક અને/અથવા િાળાના આચાયય િાળાિાાં િજબિૂ શવકાસ પ્રક્રિયાઓ અને િદદરૂપ 

િાળા સાંસ્કૃશિ બનાવવા િાિે જવાબદાર રહિેે. િાળા સચંાલન િડંળને સરં્ેદનિીલ કરર્ાિા ંઆર્િે 

અને િાળા શિક્ષણના શનયાિકશ્રી અશધકારીઓ આર્ી સસં્કૃશિને િેકો આપિે. 

ઝ. ભારિીય ભાષાઓિા ંશિક્ષકો અને શિક્ષક અધ્યાપકો િાિે ઉચ્ચ ગણુવત્તાની સાિગ્રીને િિાિ 

શર્દ્યાથીઓન ેસિાર્ર્ાની ખાિરી કરર્ા અગ્રિા આપર્ાિા ંઆર્િે. 

િ. િૈક્ષણીય આધાર સાંસ્થાઓ ના કાયાકલપ િાિે િકેદારીપણૂવ આયોિન હાલની દરેક િૈક્ષચણક આધાર 

સસં્થાઓને પ્રાશથશિકિા પરૂ્વક િિબિૂાઈ આપર્ા કરર્ાિા ંઆર્િે  

થ. બધા શિક્ષકો આર્શ્યક શિક્ષણના અનભુર્ના ર્ષો પછી િૈક્ષચણક વિીવિ અથવા શિક્ષકોના 

અધ્યાપનિાાં પ્રવેિી િકિે. લાબંા ગાળે, ર્હીર્િિા ંરસ ધરાર્િા બાકી શિક્ષકો િાિે િિાિ િૈક્ષચણક 

ર્હીર્િી સ્સ્થશિ અનાિિ રહિેે. 
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૬. દેિિાાં દરેક બાળક િાિે સિાન અને વ્યાપક શિક્ષણ 

આ નીશિનુ ંલક્ષ્ય શિક્ષણ પ્રણાલીને આકાર આપર્ાનુ ંછે જે ભારિના િિાિ બાળકોન ેલાભ આપે છે 

જેથી કોઈ બાળક િન્િ અથર્ા પષૃ્ટ્ઠભશૂિની પટરસ્સ્થશિઓન ેકારણ ેિીખર્ાની અને આગળ ર્ધર્ાની કોઈ 

િક ગિુારે્ નહીં. 

ઉદે્દિ: એક સર્વગ્રાહી અને ન્યાયપણૂવ શિક્ષણ પ્રણાલી સ્થપાય જેથી બધા બાળકોને િીખર્ાની અને 

શર્કાસિા ંસિાન િક િળે, અને િેથી ૨૦૩૦ સધુીિા ંસહભાગીિા અને અધ્યયન પટરણાિો િિાિ 

જાશિઓ અન ેસાિાજિક ર્ગોિા ંસિાન થાય. 

ક. પ્રારંચભક બાળ શિક્ષણ, પાયા સાક્ષરિા અને આંકડાકીયિા, િાળા પ્રર્ેિ, નોંધણી અને હાિરીથી 

સબંશંધિ નીશિ કાયવર્ાહી ઓછુ પ્રશિશનશધત્વ પાિેલી જાશિઓના શવદ્યાથીઓ િાિે લચક્ષિ ધ્યાન અને 

સિથયન પ્રાપ્િ કરિે. 

ખ. દેિભરિા ંગેરલાચભિ શર્સ્િારોિા ંખાસ િૈક્ષચણક કે્ષત્રની સ્થાપના કરર્ાિા ંઆર્િે. રાજ્યોને સ્પષ્ટ્િ 

સાિાજિક શર્કાસ અને સાિાજિક-આશથિક સચૂકાકંોના આધારે આ ક્ષેત્ર જાહરે કરર્ા પ્રોત્સાટહિ કરર્ાિા ં

આર્િે અન ેકેન્ર સરકાર રાજ્ય દ્વારા ખચવર્ાિા ંઆર્િા પ્રત્યેક રૂશપયા િાિે ૨:૧ ના ગણુોત્તરિા ં

નાણાકીય સહાય પરૂી પાડિે. કેન્ર અને રાજ્યો દ્વારા સયંકુ્િ સયંકુ્િ શનરીક્ષણ સાથે સયંકુ્િ રીિ ેરજૂ 

કરર્ાિા ંઆર્ેલા જૂથોને સિાર્ર્ા િાિે આ નીશિિા ંિણાર્ેલ િિાિ બાબિો પર આ ક્ષેત્ર કાયવ કરિ.ે 

ગ. કેિલીક િિત્વની પિલે શિક્ષકોન ેસિિ સરં્ેદના દ્વારા શિક્ષકોની ક્ષિિા શર્કાસ, િૈક્ષચણક રીિ ેઓછી 

પ્રશિશનશધત્ર્ કરેલા જૂથોિાથંી શિક્ષકોની ભરિી િાિે ર્ૈકલ્લ્પક િાગો બનાર્ર્ા, િૈક્ષચણક રીિે ઓછી 

પ્રશિશનશધત્ર્ કરિા જૂથોથી ઉચ્ચ શિક્ષણ ધરાર્િા શર્દ્યાથીઓિા ંશર્દ્યાથી-શિક્ષક ગણુોત્તરને પ્રશિબશંધિ 

કરર્ા િાિે ર્ધ ુનહીં ૨૫:૧ કરિા ર્ધ,ુ િકનીકીની સ્થાપના દ્વારા િાિેલ િાળા ર્ાિાર્રણની રચના જે 

સિાિણી, ધિકી અને જાશિ-આધાટરિ ટહિંસાને સબંોશધિ કરે છે અને બાકાિ ર્િવણ ૂકંને દૂર કરે છે, િેન ે

સિાર્ર્ા િાિે અભ્યાસક્રિ સધુારણા આપે છે. 

ઘ. સેન્રલ એજ્યકેુિનલ સ્િેટિન્સ્િક્સ ટડશર્ઝન દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્ેલા િાક્રિિી શવશ્લેષણ સાથે, દરેક 

શર્દ્યાથી િાિેની અદ્યિન િાટહિીને િૈક્ષચણક િાટહિી રાષ્ટ્રીય સપંિુિા ંજાળર્ી રાખર્ાિા ંઆર્િે. 
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ચ. આ નીશિ વ્યસ્ક્િગિરીિે શવદ્યાથીઓ િાિે શિષ્ટ્યવશૃિ, શર્કાસિીલ સસંાધનો અને સશુર્ધાઓ હઠેળના 

જૂથોના શર્દ્યાથીઓ િાિે સશુર્ધાઓ અન ેલક્ષ્યાટંકિ ભડંોળ અને સિાર્ેિ િાિે બનાર્ર્ાિા ંઆર્ેલ 

રાષ્ટ્રીય ભડંોળ દ્વારા નાણાકીય સહાય િાિે પરૂી પાડે છે અને જિલ્લાઓ અને સસં્થાઓ સધુી પણ પ્રર્ેિ 

સહાયના ર્ૈકલ્લ્પક ઉપાયોિા ંનેિનલ િયિુસવ પ્રોગ્રાિ અને ઉપાયાત્િક ર્ગો દ્વારા ભડંોળ ઉપાયાત્િક 

િાગવદિવક સેર્ા કાયવક્રિ િા ંભરિી, િધ્યાહન ભોિન ઉપરાિં નાસ્િો અને ખાસ ફરજીયાિ મકુાિી સેર્ા 
િકોનો સિાર્ેિ થાય છે. સિાશવષ્ટ્િ શિક્ષણ પર સાંિોધન િાિે પણ ભડંોળ પરંુૂ પાડર્ાિા ંઆર્િે. 

છ. િાળાના શિક્ષકો અને છોકરીઓના શર્દ્યાથીઓ, આટદજાશિ, જાશિ અને ધિવ આધાટરિ જૂથોની જાશિ 

અસાંતલુનને પહોંચી ર્ળર્ા કન્યાઓની િટહલા સહભાગીિા અને શિક્ષણ, આ સમદુાયોના બાળકોન ે

િેિના િાિે શનધાવટરિ બધા લાભો પ્રાપ્િ થાય છે, િહરેી ગરીબ કુરંુ્બોના બાળકોની શિક્ષણ. િહરેી ગરીબ 
શર્સ્િારોિા ંજીર્નની િોધખોળ અન ેશવશિષ્ટ્િ જરૂક્રરયાિોવાળા બાળકોની શિક્ષણ િેિિ સ્થાનાાંિક્રરિ 

બાળકોને સિિ અને નવીન દ્રષ્ષ્ટ્િ વાળા પાયાના બાળકોિા ંમખુ્ય પ્રર્ાહના બાળકોને શિક્ષણના 

િબક્કાિાથંી ધોરણ ૧૨ સધુીના આ નીશિિા ંઅન્ય દૃષ્ટ્િાશંિક દાખલ કરિે. 
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૭. િાળા સાંકુલ દ્વારા િાળા શિક્ષણ નુાં સાંચાલન 

ઉદે્દિ: સ્ત્રોિોના ર્હેંચણીને સરળ બનાર્ર્ા અન ેિાળાના િાસનને ર્ધ ુસ્થાશનક, અસરકારક અને 

કાયવક્ષિ બનાર્ર્ા િાિે િાળાઓને િાળા સકુંલિા ંજૂથબદ્ કરર્ાિા ંઆરે્ છે. 

િાળા સકુંલની સ્થાપનાથી ઘણી સ્ત્રોિ િગંીની સિસ્યાઓિા ંઘિાડો કરર્ાિા ંિદદ િળિ ેજે જાહરે 

િાળાઓ, ખાસ કરીન ેનાની િાળાઓ, હાલિા ંસાિનો કરે છે. ઘણા જાહરે િાળાઓ એક સાથે સસં્થાકીય 

અને ર્હીર્િી એકિિા ંએકસાથે લાર્ર્ાિા ંઆર્િે, શસર્ાય કે િાળાની િારીટરક સ્થાનાિંરણની િરૂર 

પડે, િે શર્દ્યાથીઓ િાિે પ્રર્ેિ અર્રોધોને સિાધાન કયાવ શર્ના અસરકારક ર્હીર્િી એકિો બનાર્ર્ા 

િાિે િદદ કરિ.ે 

ક. રાજ્ય સરકારો ૨૦૨૩ સધુીિા ંર્સ્િી શર્િરણ, સલંગ્નિા અને અન્ય સ્થાશનક શર્ચારણાઓ અનસુાર 

િાળાઓનુાં સાંકલન કરિે. જૂથની કર્ાયિિા ંખબૂ ઓછા નોંધણી (દા.િ. <૨૦ શર્દ્યાથીઓ) સાથેની 

િાળાઓની સિીક્ષા અને એકત્રીકરણ િાિેલ હિે. િે િ સિયે, પટરર્હનની િોગર્ાઈ જેર્ા પગલા ંદ્વારા 

પ્રટક્રયાિા ંઍક્સેસ પ્રભાશર્િ થિે નહીં. હાલની િાળાઓની સ્સ્થશિનુ ંમલૂ્યાકંન કરર્ા િાિે રાજ્યો િાિે આ 

એક િક હિ.ે 

ખ. િાળા સકુંલ નાના િાળાઓના એકલિાને િોડિ ેઅને શિક્ષકો અને આચાયોનો સમદુાય બનાવિે જે 

એક સાથ ેકાિ કરી િકે છે અને એકબીજાન ેિેકો આપી િકે છે- િૈક્ષચણક અને ર્હીર્િી રીિે. િાળા સકુંલ 

જાહરે િાળા વ્યર્સ્થાનુ ંપ્રાથશિક ર્હીર્િી એકિ હિે. 

ગ. એક િાળા સકુંલિા ં૧૦-૨૦ જાહરે િાળાઓના સમહૂનો સિાર્ેિ થાય છે, પ્રારંચભક સ્થાપનાત્િક 

િબક્કાિાથંી ધોરણ ૧૨ દ્વારા િોડાયેલ / સલંગ્ન ભૌગોચલક ક્ષેત્રની અંદર શિક્ષણ આપે છે. િાધ્યશિક 

િાળાના આચાયવશ્રી િાળા સકુંલના ર્ડા હિ.ે 

ઘ. દરેક િાળા સકુંલ એક અધય સ્વાયત્ત એકિ હિ ેજે ધોરણ ૧૨ થી એક િાધ્યશિક િાળા (ર્ગવ ૯-૧૨) 

અને િેના પડોિિા ંમળૂભિૂ/પ્રારંચભક અને િધ્યિ િાળા શિક્ષણ આપિી બધી જાહરે િાળાઓ ધરાર્િી 

ર્ગવ ૧૨ સધુી શિક્ષણ પ્રદાન કરિે. 
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ચ. િાળા સકુંલિા ંિાળાઓના જૂથને િાળા શિક્ષકો, રિિગિિ, સગંીિ અને કલા શિક્ષકો, સલાહકારો 

અને સાિાજિક સટહિના સ્ત્રોિોના શવભાજનને સક્ષિ કરર્ાિા ંઆર્િે. કાિદારો િે લેબોરેિરીઓ, 

પસુ્િકાલયો, આઈસીિી સાધનો, સગંીિના ંસાધનો, સ્પોર્ટવસ સાધનો, રિિો ક્ષેત્રો ર્ગેરે જેર્ા ભૌશિક 

સસંાધનોની સસુગંટઠિ ર્હેંચણી પણ કરિ,ે જે જાહરે સસંાધનોની સશુર્ધાઓનો શ્રેષ્ટ્ઠ ઉપયોગ કરે છે. 

છ. પ્રારંચભક ત્રણ ર્ષવ પ્રારંચભક શિક્ષણની િક આપેલી િાળાઓ, વ્યર્સાશયક શિક્ષણ અને પખુ્િ શિક્ષણ 

પ્રદાન કરિી સસં્થાઓ, શિક્ષક સહાય સસં્થાઓ અને સારી િરૂટરયાિો ધરાર્િી બાળકો િાિે સિથવન, જે 
સારી રીિે િોડાયેલા ભૌગોચલક ક્ષેત્રની અંદર સ્સ્થિ છે િે સટહિ િૈક્ષચણક સશુવધાઓનો સસુાંગિ સમિૂ 

બનાર્ર્ાનો છે. અને િેિના કાયવિા ંએકબીજાને િેકો આપી િકે છે. જિલ્લાિા ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થા પણ 

સપોિવ પ્રદાન કરિ ે(દા.િ. સહાયક શિક્ષક વ્યાર્સાશયક શર્કાસ). 

જ. દરેક સકુંલ િાિે વ્યાપક શિક્ષક શવકાસ યોજના િૈયાર કરર્ાિા ંઆર્િે, અને પીઅર લશનિંગ સમદુાયો 

સભાન રીિ ેશર્કશસિ કરર્ાિા ંઆર્િે અને સાપ્િાટહક િીટિિંગ્સ, શિક્ષક શિક્ષણ કેન્રો જેર્ા પ્રટક્રયાઓ દ્વારા 

સિિ રહિેે. આ ઉપરાિં, સિિ વ્યાર્સાશયક શર્કાસના અન્ય પ્રકારો પ્રદાન કરર્ાિા ંઆર્િે, જેિ કે 

સેશિનાર, ઇન-ક્લાસ િાગવદશિિકા, એક્સપોઝર મલુાકાિો ર્ગેરે. િૈક્ષચણક અને શિક્ષક સહાય પ્રણાલી, 

જિલ્લા શિક્ષણ અને િાલીિ સસં્થાઓ અને બ્લોક અને ક્લસ્િર ટરસોસવ કેન્રો સટહિ િૈક્ષચણક સહાયક 

વ્યર્સ્થા , િાળા સકુંલ વ્યર્સ્થા સાથે ગોઠર્ાયેલ આર્િે. 

ઝ. દરેક િાળા સાંકુલિાાં ગિન સાંચાલન સશિશિ હિે જેિા ંસકુંલિાનંી બધી િાળાઓના પ્રશિશનશધઓ, 

િેિિ સકુંલ સાથે સકંળાયેલી અન્ય સસં્થાઓ, પખુ્િ શિક્ષણ કેન્ર, ક્લસ્િર સ્રોિ કેન્ર, અને બીજુ.ં રાજ્ય 

અને િેના સસં્થાઓ સાથે િાળા ર્િી દખલ કરર્ાની ર્ૉઇસ િેળર્ર્ા િાિે સશિશિને સિક્િ કરર્ાિા ં

આર્િે. િે શિક્ષકોના પ્રભાર્ સચંાલનિા ંએક મખુ્ય ભશૂિકા ભિર્િ.ે 

િ. વ્યસ્ક્િગિ િાળાઓ િેિની યોિનાઓ શર્કસાર્િે, જેનો ઉપયોગ િાળા સાંકુલની યોજના શર્કસાર્ર્ા 

િાિે કરર્ાિા ંઆર્િે, જે બદલાિા ંિાળા શિક્ષણ શર્ભાગ દ્વારા સિથવન આપર્ાિા ંઆર્િે. દરેક 
જિલ્લાિા ંિાળા પ્રણાચલની દેખરેખ િાિે અને િેિના કાયવકારી અને સિક્ક્િકરણને સક્ષિ કરવા િાિે 

જજલલા શિક્ષણ પક્રરષદ/જીલલા શિક્ષણ પક્રરષદ પણ િિે. 
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૮. િાળા શિક્ષણનુાં શનયિન 

ઉદે્દિ: ભારિની િાળા શિક્ષણ પ્રણાલી અસરકારક શનયિન અને િાન્યિા પદ્શિઓ દ્વારા અિલ કરર્ાિા ંઆરે્ 

છે જે પ્રાિાચણકિા અને પારદશિિિાને સશુનશિિ કરે છે અને િૈક્ષચણક પટરણાિો સિિ સિિ સધુારર્ા િાિે 

ગણુર્ત્તા અન ેનર્ીનિાને પ્રોત્સાહન આપે છે. 

શનયિન એ િૈક્ષચણક સધુારાના એક કાયવર્ાહક બનવુ ંિોઈએ અને ભારિની િાળા શિક્ષણ પ્રણાલીને ઉત્સાટહિ 

કરર્ી િોઈએ. 

ક. ટહિોના સઘંષવને દૂર કરર્ા િાિે અલગ સસં્થાઓ દ્વારા િાળા શનયિન અને કાિગીરી (સેર્ા િોગર્ાઈ) હાથ 

ધરર્ાિા ંઆર્િે. નીશિ ધિિર, શનયિન, કાિગીરી અને િૈક્ષચણક બાબિો િાિે સ્પષ્ટ્િ, અલગ પ્રણાલી  િિે. 

ખ. સ્ર્િતં્ર રાજ્યવ્યાપી શનયિનકારી સસં્થા, સ્િેિ સ્કલૂ રેગ્યલેુિરી ઓથોક્રરિી, જેને અધવ ન્યાશયક દરજ્િો આપે 

છે, દરેક રાજ્ય િાિે બનાર્ર્ાિા ંઆર્િે, જ્યારે સિગ્ર રાજ્યની જાહરે િાળાકીય વ્યર્સ્થાના સચંાલનન ેિાળા 

શિક્ષણ શનયાિક દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે. 

ગ. િાળા શનયિન  ગણુવત્તા મલૂયાાંકન અને  િાનદ સચૂચિ પ્રણાલી પર આધાક્રરિ હિ.ે િાળખુ ંફક્િ મળૂભિૂ 

પટરિાણોને િ સબંોધિ,ે અને બદલાિા ં િાળા િરૂ કરર્ા િાિે પરર્ાનો જાણ કરિે. જ્યારે િાળાઓ સ્ર્-

િાન્યિા પ્રાપ્િ કરિ,ે મલૂ્યાકંન ની એક પદ્શિની સ્થાપના કરર્ાિા ંઆર્િે. આ પ્રટક્રયા જાહરે અન ેખાનગી 

િાળાઓ એિ બનંે િાિે લાગ ુપડિ.ે 

ઘ. શનયિનનુ ંઅિલીકરણ ર્િવિાન શનરીક્ષણ અચભગિ દ્વારા કરર્ાિા ંઆર્િે નહીં; િેના બદલે, સાર્વિશનક  

કાયવકે્ષત્ર િા ંરહલેી િાળાઓ સબંશંધિ બધી સબંશંધિ િાટહિીના આધારે િાિાશપિા વાસ્િશવક રૂપે શનયિનકારો 

બનિે. 

ચ. રાજ્યિા ંિાનક વ્યર્સ્થા  અને અભ્યાસક્રિ સટહિ િૈક્ષચણક બાબિો, રાિકીય િૈક્ષચણક સિંોધન અને 

િાલીિ પટરષદ દ્વારા સચંાચલિ કરર્ાિા ંઆર્િે. િાળા છોડી દેર્ાના િબકે્ક શર્દ્યાથીઓની સક્ષિિાઓનુ ં

પ્રિાણપત્ર રાજ્યિા ંપ્રિાણપત્ર/પરીક્ષા બોડવ  દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે, જે આ હતે ુિાિે અથવપણૂવ પરીક્ષા 

કરિે; િો કે, અભ્યાસક્રિ નક્કી કરર્ા િાિે િેિની પાસે કોઈ ભશૂિકા રહિેે નહીં (િેક્સ્િ પસુ્િકો સટહિ). 
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છ. ખાનગી પરોપકારી િાળાઓને પ્રોત્સાહન આપવુ ંિોઈએ અન ેશનયિનકારી ભારને મકુ્િ કરવુ ંિોઈએ; િે િ 

સિયે ખાનગી સચંાલક  જે િાળાઓન ેવ્યાપારી સાહસો િરીકે ચલાર્ર્ાનો પ્રયત્ન કરિ ેિે રોકર્ાિા ંઆર્િે. 

જ. જાિરે અને ખાનગી િાળાઓ સિાન િાપદંડ,  આધારચચહ્નન અને પ્રટક્રયાઓ પર શનયિન કરર્ાિા ંઆર્િે, 

જાહરે િનટહિ ખાનગી િાળાઓને ખાનગી પરોપકારી પહલે સાથે પ્રોત્સાટહિ કરર્ાિા ંઆરે્ િે સશુનશિિ 

કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ઝ. સ્િેિ ટરસચવ ઑફ એજ્યકેુિનલ રીસચવ એન્ડ રેશનિંગ દરેક રાજ્ય િાિે એક સ્કલૂ ક્ર્ોચલિી એસેસિેન્િ અને 

એકે્રટડડેિન ફે્રિર્કવનો શર્કાસ કરિ.ે આનો ઉપયોગ સ્િેિ સ્કલૂ રેગ્યલેુિરી ઓથોટરિી દ્વારા િાન્યિા પ્રણાલીના 

આધારે િાળાઓના િેના શનયિન િાિે કરર્ાિા ંઆર્િે. 

િ. િાળાઓ અન ેિાળા પ્રણાલીિા ંઅભ્યાસક્રિ પસદં કરર્ા િાિે સગુિિા હિ,ે જે રાષ્ટ્રીય/રાજ્ય અભ્યાસક્રિ 

િાળખા (ઓ) સાથ ેગોઠર્ાયેલ હોર્ા િોઈએ. 

ઠ.  િિાિ સસં્થાઓ અને સસં્થાઓ ર્ાશષિક િેિિ િધ્યિ (૩-૫ ર્ષવ) યોિનાઓ શર્કશસિ કરિે. અનરુૂપ 

સર્ોચ્ચ ગર્નવન્સ બોડી દ્વારા વ્યર્સ્સ્થિ સિીક્ષા પ્રટક્રયા કરર્ાિા ંઆર્િે. 

િ. શર્દ્યાથી શિક્ષણ સ્િરના નમનૂા આધાટરિ નેિનલ એચીવિેન્સ્ટિ સવે નેિનલ કાઉસ્ન્સલ ઑફ એજ્યકેુિનલ 

ટરસચવ એન્ડ રેશનિંગ દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે. રાજ્યો પણ ર્સ્િી ગણિરી આધાટરિ રાજ્ય આકારણી સર્ેક્ષણ 

ચાલ ુરાખી િકે છે. 

ઢ. શિક્ષણનો અશધકાર િાળા શનયિન અને િાસન િાિેનો ર્ૈધાશનક ચલિંચશપન છે, િેની સિીક્ષા કરર્ાિા ંઆર્િે 

અને આ નીશિને સક્ષિ કરર્ા િાિે યોગ્ય ફેરફારો કરર્ાિા ંઆર્િે, િેિિ િે અિલિા ંમકૂ્યા પછીના 

અભ્યાસોન ેઆધારે સધુારણાને સિાર્ી િકિે. 
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૧. નવુાં સાંસ્થાકીય િાળખુાં   

ઉદે્દિ: ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીિા ંસધુારો, દેિભરિા ંશર્શ્વ ર્ગવની સસં્થાઓ બનાર્ી- ૨૦૩૫ સધુીિા ંલઘતુ્તિ 

નોંધણી ગણુોત્તરિા ંઓછાિા ંઓછા ૫૦% ર્ધારો. 

ઉચ્ચ શિક્ષણ િાિે નર્ી રન્ષ્ટ્િ અને િાળખાની શર્િાળ, સ્રોિપણૂવ, ધબકિી, બહુશર્ધ શિસ્િ સસં્થાઓ સાથે 

કલ્પના કરર્ાિા ંઆર્ી છે. હાલની ૮૦૦ યશુનર્શસિિીઓ અન ે૪૦,૦૦૦ કોલેિો લગભગ ૧૫,000 ઉત્તિ 

સસં્થાઓિા ંએકશત્રિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ક. આ નવુ ંિાળખુ ંઉચ્ચ શિક્ષણ િા ંિિબિૂ િૈક્ષચણક સમદુાયોની રચના કરિી ર્ખિે પહોંચ અને 

ક્ષિિાિા ંનોંધપાત્ર રીિે શવસ્િરણ, શિક્ષણ અને સાંિોધન િાિે શવિાળ, સારી રીિે-સ્રોિવાળી, વાઇબ્રન્સ્ટિ 

અને સ્વાયત્ત બહુપરીિ સાંસ્થાઓ બનાર્િ.ે બધી ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ શર્દ્યાિાખા અને ક્ષેત્રોિા ંશિક્ષણ 

કાયવક્રિો સાથ,ે બહુશર્ધ પ્રર્ાહ ની સસં્થાઓ બની િિે. 

ખ. ધ્યાનકેન્ર ના િફાર્િના આધારે ત્રણ પ્રકારની સાંસ્થાઓ હિ-ે બધા ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાર્ાળા હિ ે

 પ્રકાર ૧ જે િિાિ ર્ગવિા ંશર્શ્વ-ર્ગવ સિંોધન અને ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્ન્રિ 
કરે છે 

 પ્રકાર ૨ જે સિંોધનિા ંનોંધપાત્ર યોગદાન સાથે સિગ્ર શિસ્િની ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાર્ાળા શિક્ષણ પર 
ધ્યાન કેન્ન્રિ કરે છે 

 પ્રકાર ૩ જે અનસુ્નાિક શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરિી િાખાઓિા ંઉચ્ચ ગણુર્ત્તાર્ાળા શિક્ષણ 
પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરે છે 

ગ. હાલની સસં્થાઓને એકીકૃિ કરીન ેઅને પનુ: શનિાવણ કરીને અને નર્ા શનિાવણ દ્વારા આ પનુગવઠન 

વ્યર્સ્સ્થિ અન ેશર્ચારપરૂ્વક કરર્ાિા ંઆર્િે. આ નર્ી સસં્થાકીય સ્થાપત્યને ઉત્પન્ન કરર્ા િાિે શિિન 

નાલાંદા અને શિિન િક્ષશિલા િરૂ કરર્ાિા ંઆર્િે. કેિલીક ગશિ-સેટિિંગ સસં્થાઓ, ભારિીય સસં્થાઓ 

ચલબરલ આિવસ/િન્લ્િડાશસલ્પ્લનરી એજ્યકેુિન એન્ડ રીસચવ યશુનર્શસિિીઝ, આ શિિનના ભાગ રૂપે કરી 

િકાય છે. 

ઘ. બધી સસં્થાઓ  યશુનર્શસિિીઓ અથર્ા ટડગ્રી-ગ્રાન્િ સ્ર્ાયત્ત કોલેિો હિ.ે 
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ચ. ર્ાિબી અન ેપારદિવક િતં્ર દ્વારા જાિરે ઉચ્ચ શિક્ષણને શવસ્તિૃ અને િિત્વપણૂય બનાર્ર્ા િાિે 

નોંધપાત્ર જાહરે રોકાણ હિે. 

છ. ગેરફાયદેિાંદ ભૌગોચલક શવસ્િારોિાાં ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની સસં્થાઓનો શર્કાસ અગ્રિા રહિેે. 

જ. આ નર્ા સસં્થાકીય િાળખાિા ંવ્યાર્સાશયક ક્ષેત્રો સટહિ િિાિ ક્ષેત્રોને સિાર્ી લેિે. 
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૨. ઉચ્ચ ગણુવત્તા ઉદાર શિક્ષણ પર ધ્યાન કેષ્ન્સ્ટદ્રિ  

ઉદે્દિ: પસદં કરેલી િાખાઓ અને ક્ષેત્રોિા ંચસુ્િ શર્શિષ્ટ્િિા સાથ,ે િિાિ શર્દ્યાથીઓ ના સાકલ્યર્ાદી 

શર્કાસ િાિે પાયા િરીકે ર્ધ ુકલ્પનાિીલ અન ેવ્યાપક-આધાટરિ ઉદાર શિક્ષણ િરફ આગળ ર્ધિે. 

બધા અનસુ્નાિક કાયવક્રિની રચના ઉદાર શિક્ષણ અને અચભગિ દ્વારા રચનાત્િક અને લર્ચીક 

અભ્યાસક્રિના િાળખા, અભ્યાસના િાખાઓના રચનાત્િક સયંોિનો અને સકંચલિ કાયવક્રિિા ંબહુશર્ધ 

શનકાસ અન ેપ્રર્ેિ દ્વારા સાકલ્યર્ાદી શર્કાસનો પાયો નાખર્ાિા ંઆર્િે. 

ક. બધંારણીય મલૂ્યો શર્કસાર્ર્ા િાિેના હતેથુી વ્યાપક બહુશર્ધ િાખા િા ંપ્રર્ેિ સાથે ઉદાર શિક્ષણ, 

ઉચ્ચ શિક્ષણનો આધાર બનિે. આ િહત્ર્પણૂવ જીર્ન ક્ષિિાઓ, ચસુ્િ શિસ્િબદ્ સિિણ અને સાિાજિક-

નૈશિકિા સબંશંધિ નીશિિાસ્ત્રને શર્કશસિ કરાિ ે વ્યાર્સાશયક અને વ્યર્સાશયક ક્ષેત્રો સટહિ િિાિ 

િાખાઓ, કાયવક્રિો અને ક્ષેત્રોિા ંઅનસુ્નાિક સ્િર પર આ અચભગિ હિ.ે 

ખ. સેન્િર ઇન્ન્ડયન ઇલ્ન્સ્િિયિૂ ઑફ િેક્નોલૉજીના િોડલ અને ધોરણો પર ચલબરલ 

આિવસ/િલ્િીટડસ્પ્યલુીનરી એજ્યકેુિન એન્ડ રીસચવ યશુનર્શસિિીઝના દસ ભારિીય સસં્થાઓની સ્થાપના 

કરિે. 

ગ. કલપનાિીલ અને લવચીક અભ્યાસિિની રચના અભ્યાસોના અભ્યાસના સર્જનાત્િક સયંોિનોને 

સક્ષિ કરિે અને શર્દ્યાથીઓ િાિે બહુ પ્રવેિ અને શનકાસ પ્રદાન કરિ,ે આિ હાલિા ંહાલની સખિ 

સીિાઓ િોડી નાખિે અને જીર્ન-લાબંી શિક્ષણ િાિેની િક્યિાઓ બનાર્ી િકે છે. સ્નાિક (િાસ્િસવ અને 

ડોક્િરલ) સ્િરની શિક્ષણ સખિ સિંોધન-આધાટરિ શર્િેષિા પ્રદાન કરિે. 

ઘ. અનસુ્નાિક ટડગ્રી ૩ અથર્ા ૪ ર્ષવની અર્શધ હોઈ િકે છે અથર્ા સસં્થા બહુ શર્કલ્પ શનકાસ આપી 

િકે છે. સસં્થાઓ ૨ ર્ષવના અભ્યાસ પણૂવ કયાવ પછી અથર્ા ૧ ર્ષવ પણૂવ કયાવ પછી પ્રિાણપત્ર યોગ્ય રીિે 

પ્રિાણપત્ર, િાખા અથર્ા ક્ષેત્રિા ંએડર્ાન્સ ટડપ્લોિા (વ્યર્સાશયક અને વ્યર્સાશયક ક્ષેત્રો સટહિ), એક 

અદ્યિન ટડપ્લોિા આપી િકે છે. 

ચ. ૪-ર્ષવનો કાયવક્રિ શર્દ્યાથીઓન ેઉદાર શિક્ષણની સપંણૂવ શ્રેણીનો અનભુર્ કરર્ાની િક આપિે. આને 

પસદં કરર્ાિા ંઆરે્લ બેચલર ઑફ ચલબરલ આિયસ કહરે્ાિે. મખુ્ય અને ગૌણ શર્દ્યાથીઓ ૩-ર્ષવનો 
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કાયવક્રિ બેચલરની ટડગ્રી િરફ દોરી િિે. શર્દ્યાથીઓ સિંોધન કાયવ કરે િો ‘with honors’  ટડગ્રી િરફ 

દોરી િકે છે. 

છ. કેિલાક વ્યાર્સાશયક પ્રર્ાહો (દા.િ. શિક્ષકનુ ંશિક્ષણ, ઇિનેરી, દર્ા, કાયદો) િા ંઅંડરગે્રજ્યએુિ ટડગ્રી 

િાિે ૪-ર્ષવનો સિયગાળો (અથર્ા ર્ધ)ુ હોઈ િકે છે. 

જ. સસં્થાઓ પાસે િાસ્િર પ્રોગ્રામ્સની શર્શર્ધ ટડઝાઇન્સ ઓફર કરર્ાની રાહિ હિ,ે દા.િ., ૩ ર્ષવના 

અંડરગે્રજ્યએુિ પ્રોગ્રાિ પણૂવ કરનાર લોકો િાિે, બીજા ર્ષે સપંણૂવ સિંોધન િાિે સિશપિિ ૨ ર્ષવનો 

પ્રોગ્રાિ હોઈ િકે છે; ત્યા ંએક સકંચલિ ૫-ર્ષવના િાસ્િર પ્રોગ્રાિ હોઈ િકે છે; અને સન્િાન સાથ ે૪-

ર્ષવની અંડરગે્રજ્યએુિ ટડગ્રી પણૂવ કરિા શર્દ્યાથીઓ િાિે, એક ર્ષવનો િાસ્િર પ્રોગ્રાિ હોઈ િકે છે. 

ઝ. પીએચડીન ેહાસંલ કરર્ા િાિે િાસ્િસવ ટડગ્રી અથર્ા સન્િાન સાથ ે૪-ર્ષવની અંડરગે્રજ્યએુિ ટડગ્રીની 

િરૂર પડિ.ે એિ.ટફલ. કાયવક્રિ બધં કરર્ાિા ંઆર્િે. 
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૩. અભ્યાસને અનકુળૂ વાિાવરણ બનાવવુાં 

ઉદે્દિ: િસ્િીભરેલ, ચસુ્િ અને િર્ાબદાર અભ્યાસક્રિ, આકષવક અન ેઅસરકારક અધ્યયન, અને શિક્ષણને 

શ્રેષ્ટ્ઠ બનાર્ર્ા અને શર્દ્યાથીઓના િહત્તિ શર્કાસ િાિે કાળજી લેર્ાની ખાિરી. 

 

ઉચ્ચ શિક્ષણિા ંઅભ્યાસક્રિ અને અધ્યાપન, લોકિાહીના સટક્રય નાગટરકો અને કોઈપણ ક્ષેત્રના સફળ 

વ્યાર્સાશયકો િરીકે બને્નન ેયોગદાન આપર્ા સક્ષિ બનર્ા િાિે હકીકિો અને યાશંત્રક કાયવર્ાહીના 

જાણકારીના ગોખચણયા શિક્ષણ થી છેડો ફાડિે. 

ક. ગશિિીલ અને ચસુ્િ અભ્યાસક્રિના શર્કાસન ેરાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ લાયકાિ અનુરંચના દ્વારા 
િાગવદિવન આપર્ાિા ંઆર્િે, જે શર્શર્ધ ક્ષેત્રો અને િાખાઓિા ંઓફર કરેલા ટડગ્રી/ટડપ્લોિા/પ્રિાણપત્ર 
સાથે સકંળાયેલ અધ્યયન પટરણાિોની રૂપરેખા કરિે. આ િાળખુ ંરાષ્ટ્રીય કૌિલ્ય લાયકાિ અનુરંચના 
સાથે સકંળાયેલુ ંછે જેથી િૈક્ષચણક અને વ્યર્સાશયક/વ્યાર્સાશયક ક્ષેત્રોિા ંસિાનિા અને ગશિિીલિાને 
સશુનશિિ કરી િકાય. 
ખ. ચોઇસ આધાક્રરિ િેક્રિિ શસસ્િિ સધુારર્ાિા ંઆર્િે અને સગુિિા અને નર્ીનિાને િજૂંરી આપર્ા 
િાિે સધુારર્ાિા ંઆર્િે. 
ગ. અસરકારક શિક્ષણ પ્રયોગો દ્વારા િીખર્ાની અનભુર્ોને ઉત્તેજિિ કરર્ાિા ંઆર્િે; બધા શર્દ્યાથીઓ 
સાિાજિક િોડાણ િાિે અથવપણૂવ િકો પણ ઓફર કરર્ાિા ંઆર્િે. શર્દ્યાથીઓ િાત્ર િૈક્ષચણક પાસાઓ પર 
િ નહીં પરંત ુવ્યાપક ક્ષિિાઓ અને સ્ર્ભાર્ પર આકારણી કરિ.ે 
ઘ. શર્દ્યાથીઓ િાિે સારા પટરણાિ પ્રાપ્િ કરર્ાિા ંિદદ િાિે િૈક્ષચણક, નાણાકીય અને ભાવનાત્િક 
સિાય ઉપલબ્ધ થિે. 
ચ. ઓપન અને ક્રિસ્િન્સ્ટસ લશનિંગ શર્સ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે, આિ ગ્રાસ નોંધણી ગણુોત્તર ૫૦% સધુી 
ર્ધારર્ાિા ંનોંધપાત્ર ભશૂિકા ભિર્િ.ે ઑનલાઇન ટડજિિલ રીપોઝીિરી, સિંોધન િાિે ભડંોળ, સધુારેલ 
શર્દ્યાથી સેર્ાઓ, એિઓયસુીની કે્રટડિ-આધાટરિ િાન્યિા ર્ગેરે જેર્ા પગલા ંઉચ્ચત્તિ ગણુર્ત્તાર્ાળા 
ર્ગવના કાયવક્રિો સાથ ેસરખાર્ર્ા િાિે લેર્ાિા ંઆર્િે. 
છ. શિક્ષણનુ ંઆંિરરાષ્ટ્રીયકરણ બનંે સસં્થાકીય સહયોગ, અન ેશર્દ્યાથી અને ફેકલ્િી ગશિિીલિા દ્વારા 
કરર્ાિા ંઆર્િે. ઇન્િરનેિનલ એજ્યકેુિન િાિે ઇન્િર-યશુનર્શસિિી સેન્િર પસદં કરર્ાિા ંઆર્િે, જેની 
પસદંગી ભારિીય યશુનર્શસિિીઓિા ંથઈ િકે છે. 
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૪.ઉજાયિય, સાંકચલિ અને સક્ષિ અધ્યાપક 

ઉદે્દિ: ઉચ્ચ સક્ષિિા અને ગહન પ્રશિબદ્િા સાથ ેઅશધકૃિ અધ્યાપક, શિક્ષણ અને સિંોધનિા ંશ્રેષ્ટ્ઠિા 

િાિે ઉત્સાટહિ.  

ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓની સફળિા િાિેનુ ંસૌથી િહત્ર્પણૂવ પટરબળ િેના શિક્ષકની ગણુર્ત્તા અન ેિોડાણ 

છે. આ નીશિ અધ્યાપક ઉચ્ચ શિક્ષણના હૃદયિા ંપ્રસ્થાશપિ કરે છે. 

ક. દરેક સસં્થાિા ંપરૂિા અધ્યાપક હિ,ે ખાિરી કરિે કે િિાિ પ્રોગ્રાિ, શર્ષય અને ક્ષેત્રની િરૂટરયાિો 

પરૂી થાય છે, એક ઇચ્છનીય શર્દ્યાથી-શિક્ષક ગણુોત્તર (૩૦:૧ કરિા ર્ધ ુનહીં) જાળર્ર્ાિા ંઆરે્ છે અને 

શર્શર્ધિાન ેસશુનશિિ કરર્ાિા ંઆરે્ છે. 

ખ. એડ હૉક, કોન્રેક્િયઅુલ એપોઇન્િિેન્્સનો હાલનો અચભગિ િાત્કાચલક રોકર્ાિા ંઆર્િે. 

ગ. અધ્યાપકની ભરિી, િૈક્ષચણક કુિળિા, સાર્વિશનક સેર્ા િાિેની ક્ષિિાઓ અને સ્ર્ાભાશર્કિા પર 

આધાટરિ હિ.ે 

ઘ. અધ્યાપક િાિે યોગ્ય રીિે રચાયેલ કાયિી રોિગાર (કાયવકાળ) રેક શસસ્િિ રજૂ કરર્ાિા ંઆર્િે - 

આ ૨૦૩૦ સધુીિા ંખાનગી સસં્થાઓ સટહિની િિાિ સસં્થાઓિા ંસપંણૂવ કાયવક્ષિ રહિેે. 

ચ. અધ્યાપકને િેિના અભ્યાસક્રિો િાિે અભ્યાસક્રિ પસદંગીઓ બનાર્ર્ા અને િૈક્ષચણક સ્ર્િતં્રિા 

સાથે સિંોધન કરર્ાનો અશધકાર આપર્ાિા ંઆર્િ ે

છ. િિાિ સસં્થાઓ અધ્યાપક િાિે સિિ વ્યાર્સાશયક શર્કાસ યોિના શર્કસાર્િે અન ેિેના અિલીકરણ 

િાિેની પ્રટક્રયા નક્કી કરિ.ે આ યોિનાિા ંક્ષેત્ર/શિસ્િિા ંક્ષિિા શર્કાસ, શિક્ષણિાસ્ત્રની ક્ષિિા, સિંોધન 

અને અભ્યાસિા ંયોગદાન િાિેલ હોવુ ંિોઈએ. 

જ. અધ્યાપકભરિી અને શર્કાસ, કારકીટદિ પ્રગશિ, ર્ળિર સચંાલન દરેક સસં્થાના સસં્થાકીય શર્કાસ 

યોિનાનો ભાગ બનિ.ે 
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૫. સિક્િ સાિન અને સ્વાયત્તિા 

ઉદે્દિ: સ્ર્િતં્ર અન ેસ્ર્ૈલ્ચ્છક ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સક્ષિ અને નૈશિક નેતતૃ્ર્ સાથે. 

ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની શિક્ષણ અને સિંોધનને સભંાળની સસં્કૃશિિા ંબૌદ્વદ્ક જુર્ાળની િરૂર છે- ઉચ્ચ શિક્ષણ 

સસં્થાઓનુ ંસચંાલન આ સસં્કૃશિ નક્કી કરે છે. 

ક. સપંણૂવ િૈક્ષચણક સસં્થાઓ અને ર્હીર્િી સ્ર્ાયત્તિા સાથે ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સ્વિાંત્ર બોિય દ્વારા 

સચંાચલિ કરર્ાિા ંઆર્િે. બોડવ, ચેર અને ર્ાઇસ ચાન્સેલર/ટડરેક્િર (ચીફ એલ્ક્ઝક્યટુિર્) ની રચના 

અને શનિણ ૂકં સરકાર દ્વારા બાહ્ય હસ્િકે્ષપને દૂર કરર્ાની ખાિરી કરિે, અને સસં્થાને પ્રશિબદ્િા સાથ ે

ઉચ્ચ-ક્ષિિાર્ાળા લોકોની સલંગ્નિાને સક્ષિ કરિ.ે 

ખ. િિાિ ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ સ્ર્ાયત્ત સ્ર્-સચંાલક સસં્થાઓ બનિે અને 'િોડાણ' ની પ્રેન્ક્િસ બધં 

કરી દેર્ાિા ંઆર્િે. સ્ર્ાયત્ત ટડગ્રી ગ્રાન્િ કોલેિો અને 'આનષુચંગક યશુનર્શસિિીઓ' શર્કસાર્ર્ા િાિે 

'એટફચલએિેડ કૉલેિ' ને સિથવન આપર્ાિા ંઆર્િે, જે બહુશર્ધ ગશિિીલ િાખા સસં્થાઓિા ંશર્કાસ 

કરિે. 

ગ. ખાનગી અને જાિરે સાંસ્થાઓ શનયિનકારી િાસન દ્વારા સિાન ગણર્ાિા ંઆર્િે. શિક્ષણનુ ં

ર્ાચણજ્જ્યકરણ બધં કરર્ાિા ંઆર્િે, અને પરોપકારી પ્રયત્નોને પ્રોત્સાહન આપર્ાિા ંઆર્િે. 

ઘ. િાળખાિા ંસ્ર્ાયત્તિાને સિાર્ી લેર્ાિા ંઆર્િે - િેની સસં્કૃશિ,રીશિ અને પદ્શિઓ. અધ્યાપક પાસે 

િૈક્ષચણક સ્ર્િતં્રિા અને અભ્યાસક્રિ સિસ્ક્િકરણ હિે, જેિા ંશિક્ષણિાસ્ત્રના અચભગિો, શર્દ્યાથી મલૂ્યાકંન 

અને સિંોધનનો સિાર્ેિ થાય છે. સસં્થાઓ પાસે ર્હીર્િી અને િૈક્ષચણક સ્ર્ાયત્તિા હિ.ે િેિા ંકાયવક્રિ 

િરૂ કરર્ા અન ેચલાર્ર્ાની સ્ર્િતં્રિા, અભ્યાસક્રિ નક્કી કરર્ા, શર્દ્યાથીની ક્ષિિા નક્કી કરર્ા, 

સસંાધન આર્શ્યકિાઓ નક્કી કરર્ા અને સાિન અને લોકો વ્યર્સ્થાપન સટહિ િેિની આંિટરક 

વ્યર્સ્થા શર્કસાર્ર્ા િાિેની સ્ર્િતં્રિા િાિેલ હિ.ે ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ ખરેખર સ્ર્ાયત્ત, સ્ર્િતં્ર અને 

સ્ર્-સચંાચલિ સસં્થાઓિા ંશર્કસાર્ર્ાિા ંઆર્િે. 
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૬. શનયિન વ્યવસ્થા ની કાયાપલિ   

ઉદે્દિ: ઉચ્ચ શિક્ષણિા ંઉત્કૃષ્ટ્િિા અને જાહરે- પ્રશિસાદને પ્રોત્સાટહિ કરર્ા િાિે અસરકારક, સક્ષિ અને 

િર્ાબદાર શનયિન. 

સવુ્યર્સ્થાની સાથે િનભાર્નાપણૂવ, સિાનિા, શ્રેષ્ટ્ઠિા, નાણાકીય સ્સ્થરિા અને અર્લોકન ને સશુનશિિ 

કરર્ા િાિે શનયિન િર્ાબદાર અને સરળ બનિે. 

ક. િાનક વ્યવસ્થા, ભાંિોળ, િાન્સ્ટયિા અને શનયિનના કાયો સ્વિાંત્ર કરર્ાિા ંઆર્િે અને સ્ર્ાયિ 

સસં્થાઓ દ્વારા હાથ ધરર્ાિા ંઆર્િે, સત્તા ને શર્કેન્રીય કરર્ાિા ંઆર્િે જેથી ટહિ ના સઘંષવ િાળી 

િકાય. 

ખ. વ્યર્સાશયક શિક્ષણ સટહિ, ઉચ્ચ શિક્ષણ િાિે રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયિનકારી સત્તા એકિાત્ર 

શનયિનકાર હિ.ે િિાિ ર્િવિાન શનયિનકારી સસં્થા પ્રોફેિનલ સ્િાન્ડડવ સેટિિંગ બોડીિા ંરૂપાિંટરિ થિે. 

ગ. ર્િવિાન યશુનર્શસિિી ગ્રાન્િ કશિિન ઉચ્ચ શિક્ષણ ગ્રાન્િ કાઉસ્ન્સલિા ંરૂપાિંટરિ થિે. 

ઘ. િનરલ એજ્યકેુિન કાઉસ્ન્સલની સ્થાપના કરર્ાિા ંઆર્િે, અન ે'ગે્રજ્યએુિ એરીબ્યુ્ સ' વ્યાખ્યાશયિ 

કરર્ા િાિે રાષ્ટ્રીય ઉચ્ચ શિક્ષણ લાયકાિ ફે્રિર્કવ શર્કસાર્િે, જે છે,ઉચ્ચ શિક્ષણ િાિે 'અપેચક્ષિ શિક્ષણ 

પટરણાિો'. 

ચ. મળૂભિૂ પટરિાણો પર િાન્યિા શનયિન િાિે આધાર બનાર્િ.ે રાષ્ટ્રીય આકારણી અને િાન્સ્ટયિા 

પક્રરષદ એ િાન્સ્ટયિા સાંસ્થાઓનુાં એક પાક્રરક્સ્થશિકરણ શવકશસિ કરિ ેઅને પ્રટક્રયાની દેખરેખ કરિ.ે 

છ. જાહરે અન ેખાનગી ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ િાિે સાિાન્ય શનયિનકારી િાસન હિ.ે ખાનગી પરોપકારી 

પિલેને પ્રોત્સાહન આપર્ાિા ંઆર્િે. 

જ. ઉચ્ચ શિક્ષણના રાજ્ય શર્ભાગો પોચલસી સ્િરે સાિેલ થિે; ઉચ્ચ શિક્ષણની રાજ્ય પટરષદો પીઅર 

સપોિવ અન ેશ્રેષ્ટ્ઠ પ્રેન્ક્િસ િેટરિંગને સરળ બનાર્િ.ે 
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૧. શિક્ષકની સખિ િૈયારી 

ઉદે્દિ: શિક્ષકોન ેશિક્ષણ, અધ્યાપન અને પ્રેન્ક્િસિા ંઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની િાલીિ આપર્ાિા ંઆરે્ છે, શિક્ષક 

શિક્ષણ પ્રણાલીને બહુ- િાખાની કોલેિો અન ેયશુનર્શસિિીઓિા ંખસેડીને અને ચાર ર્ષવના સકંચલિ બેચલર 

ટડગ્રીની સ્થાપના બધા િાળાના શિક્ષકો િાિે લઘતુ્તિ લાયકાિ ચોક્કસાઈ િરીકે કરર્ાિા ંઆરે્ છે. 

અધ્યાપન એ નૈશિકિા અને બૌદ્વદ્કિા િાગંિો વ્યર્સાય છે. નર્ા શિક્ષકોન ેસખિ િૈયારી અન ેપ્રેન્ક્િસ 
કરર્ાની િરૂર છે. શિક્ષકોને સિિ વ્યાર્સાશયક શર્કાસ અન ેિૈક્ષચણક અન ેવ્યાર્સાશયક સહાયની િરૂર છે. 

ક. શિક્ષક િૈયારી િાિે ૪-વષયનો એકીકૃિ બેચલર ઓફ એજ્યકેુિન પ્રોગ્રાિ બહુ શિસ્િ સસં્થાઓિા ં
અભ્યાસના અંડરગે્રજ્યએુિ પ્રોગ્રાિ િરીકે શિસ્િબદ્ અન ેશિક્ષક િૈયારી અભ્યાસક્રિો સટહિ ઓફર 
કરર્ાિા ંઆર્િે. આ એક સ્િેિ-શર્શિષ્ટ્િ, શર્ષય-શર્શિષ્ટ્િ પ્રોગ્રાિ હિ ેજે કલા અને રિિો સટહિ અને 
વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ અથર્ા શર્િેષ શિક્ષણ કેન્ર સટહિના િિાિ શર્ષયો િાિે પરૂ્વ-િાળાથી ગૌણ િબક્કા 
(ર્ગવ ૧૨) થી શિક્ષકોને િૈયાર કરિ.ે 

ખ. ૪ ર્ષવ બી.ઇ.ડી. ટડગ્રી અન્ય અંડરગે્રજ્યએુિ ટડગ્રી અને ૪-ર્ષવ બી.ઇ.ડી. ધરાર્િા શર્દ્યાથીઓ સાથે 
સરખાર્િે. િાસ્િર ટડગ્રી પ્રોગ્રાિ લેર્ા િાિે લાયક બનિે. 

ગ. ર્િવિાન બે ર્ષવના બી.ડી. કાયવક્રિ ૨૦૩૦ સધુી ચાલ ુરહિેે. ૨૦૩૦ પછી, િે સસં્થાઓ જે ૪-ર્ષવનો 
શિક્ષક શિક્ષણ કાયવક્રિ પ્રદાન કરિ ેિે િ ૨-ર્ષવનો કાયવક્રિ ચલાર્િ.ે આ પ્રોગ્રાિ ગે્રજ્યએુિ ટડગ્રી 
ધરાર્િા લોકોને આપર્ાિા ંઆર્િે. 

ઘ. ૨૦૩૦ પછી કોઈ અન્ય પ્રકારની પરૂ્વ-સેર્ા શિક્ષક િૈયારી કાયવક્રિ આપર્ાિા ંઆર્િે નહીં. 

ચ. શિક્ષક અધ્યાપન ફક્િ બહુ-શિસ્િ સાંસ્થાઓ દ્વારા િ આપર્ાિા ંઆર્િે. સારા પરૂ્વ-સેર્ા શિક્ષક 
િૈયારીન ેિૈક્ષચણક રન્ષ્ટ્િકોણ, શર્ષય અને અધ્યયનની સખિ સૈદ્ાશંિક સિિ િાિે શિસ્િ-પ્રણાલી-વ્યર્હાર 
સાથેના શિસ્િિા ંકુિળિાની આર્શ્યકિા છે- આ શિક્ષણના મખુ્ય ક્ષેત્રોિા ંશનષ્ટ્ણાિોની શ્રેણીની 
ઉપલબ્ધિા અન ેઅન્ય િિાિ િાળાના શર્ષયોની ઉપલબ્ધિાની િાળાઓના િાળખાની સાથ ેિાગં કરે 
છે. 

છ. ઓછી ગણુર્ત્તા અને કાિ ન કરિા િૈક્ષણીય શિક્ષક સસં્થા બધં થિે. 
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૧. વ્યાવસાશયક શિક્ષણને ઉચ્ચ શિક્ષણિાાં ફરીથી ભેળવી, વ્યવસાશયક શિક્ષણને પનુજીશવિ 

કરવુાં 

ઉદે્દિ: વ્યાર્સાશયકોની િૈયારીિા ંસાકલ્યર્ાદી અચભગિ બનાર્ો, એક સિિણ, સાિાજિક-િાનર્ સદંભવ, 

અને એક િિબિૂ નૈશિક અર્લોક , ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની વ્યાર્સાશયક ક્ષિિાઓ ઉપરાિં. શર્િાળ 

સક્ષિિાઓ અને ૨૧ િી સદીની કુિળિાને સશુનશિિિા. 

 

વ્યાર્સાશયકોની િૈયારીિા ંનૈશિક અને જાહરે હતેનુા િહત્ત્ર્, શિસ્િિા ંશિક્ષણ અને અભ્યાસ િાિેની શિક્ષણ 

- એક શિક્ષણ િાિેલ હોવુ ંિોઈએ - આવુ ંકરર્ા િાિે, વ્યર્સાશયક શિક્ષણ શર્િેષિાને અલગ પાડર્ી  

િોઈએ નહીં. 

ક. વ્યવસાશયક શિક્ષણ િિત્તિ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીનો અચભન્ન ભાગ બનિે. આ અથર્ા અન્ય ક્ષેત્રોિા ં

સ્થાયી િકનીકી યશુનર્શસિિીઓ, આરોગ્ય શર્જ્ઞાન યશુનર્શસિિીઓ, કાયદેસર અને કૃશષ યશુનર્શસિિીઓ 

અથર્ા સસં્થાઓની સ્થાપનાની રીિન ેબધં કરી દેર્ાિા ંઆર્િે. વ્યર્સાશયક અથર્ા સાિાન્ય શિક્ષણ 

આપિી બધી સસં્થાઓ ૨૦૩૦ સધુીિા ંબનંેને એકીકૃિ ઓફર કરિી સસં્થાઓિા ંશર્કશસિ થર્ી આર્શ્યક 

છે. 

ખ.આનષુચંગક િાખાઓ સાથે કૃશષ શિક્ષણ પનુિીશર્િ કરર્ાિા ંઆર્િે. િો કે કૃશષ યશુનર્શસિિીઓિા ંદેિની 

બધી યશુનર્શસિિીઓના આિરે ૯% ભાગ હોર્ા છિા ંકૃશષ અન ેઆનષુચંગક શર્જ્ઞાનિા ંનોંધણી ઉચ્ચ 

શિક્ષણિા ંનોંધણીના ૧% થી ઓછી છે. ર્ધ ુકુિળ સ્નાિક અન ેિકનીકી, નર્ીન સિંોધન અને િકનીકી 

અને પદ્શિઓ સાથે સકંળાયેલા બજાર-આધાટરિ એક્સ્િેંિન દ્વારા કૃશષ ઉત્પાદકિા ર્ધારર્ા િાિે કૃશષ 

અને આનષુચંગક િાખાઓની ગણુર્ત્તા બનંેિા ંસધુારવુ ંઆર્શ્યક છે. સાિાન્ય શિક્ષણ સાથે સકંચલિ 
કાયવક્રિો દ્વારા કૃશષ અને રે્િરનરી સાયન્સિા ંપ્રોફેિનલ્સ િૈયાર કરર્ાની ક્ષિિાિાાં િીવ્ર ર્ધારો થિે. 

કૃશષ શિક્ષણની સપંણૂવ રચના, સ્થાશનક જ્ઞાન, પરંપરાગિ જ્ઞાન અન ેઉભરિી િકનીકોને સિિર્ા અન ે

ઉપયોગિા ંલેર્ાિા વ્યાર્સાશયકોને શર્કસાર્ર્ા િાિે બદલર્ાિા ંઆર્િે, જ્યારે િિીનની ઉત્પાદકિા 

ઘિી રહી છે, આબોહર્ા પટરર્િવન, આપણી ર્ધિી િિી ર્સ્િી િાિે ખોરાકની પ્રાલ્પ્િ ર્ગેરે જેર્ી ગભંીર 

સિસ્યાઓને ધ્યાનિા ંરાખીને. કૃશષ શિક્ષણ પ્રદાન કરિી સસં્થાઓએ સ્થાશનક સમદુાયને સીધો લાભ 
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કરર્ો િોઈએ; િકનીકી જુર્ાળ અને પ્રસારને પ્રોત્સાહન આપર્ા િાિે એક અચભગિ કૃશષ િકનીકી 

ઉદ્યાનોની સ્થાપના કરી િકે છે. 

ગ. કાનનૂી શિક્ષણ કાયવક્રિોનુ ંપનુગવઠન કરર્ાિા ંઆર્િે. કાયદાનુ ંવ્યર્સાશયક શિક્ષણ ર્ૈશશ્વક સ્િરે 

સ્પધાવત્િક હોવુ ંિોઈએ, શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયાસોન ેઅપનાર્વુ ંઅને ન્યાયની વ્યાપક પહોંચ અને ન્યાયની સિયસર 

શર્િરણ િાિે નર્ી િકનીકીઓને સ્ર્ીકારવુ ંઆર્શ્યક છે. િે િ સિયે, િે ન્યાયના બધંારણીય મલૂ્યો - 

સાિાજિક, આશથિક અને રાિકીય - સાથે જાણકાર અને પ્રકાશિિ થર્ો િોઈએ અન ેલોકિાહી, કાયદાનુ ં

િાસન અન ેિાનર્ અશધકારના સાધન દ્વારા રાષ્ટ્રીય પનુશનિિાવણ િરફ શનદેશિિ હોવુ ંિોઈએ. કાયદાકીય 

અભ્યાસો િાિેના અભ્યાસક્રિિા ંસાિાજિક-સાસં્કૃશિક સદંભોને પરુાર્ા આધાટરિ રીિે, કાનનૂી 

શર્ચારસરણીનો ઇશિહાસ, ન્યાયના શસદ્ાિંો, ન્યાયિાસ્ત્રનો અભ્યાસ અને અન્ય સબંશંધિ સાિગ્રી યોગ્ય 

અને પયાવપ્િ રીિે પ્રશિચબિંચબિ કરર્ો આર્શ્યક છે. 

કાયદા શિક્ષણ પ્રદાન કરિી રાજ્ય સસં્થાઓએ ભાશર્ ર્કીલો અને ન્યાયાધીિો િાિે દ્વદ્વભાષી શિક્ષણ 

આપર્ાનુ ંધ્યાનિા ંલેવુ ંિોઈએ - અંગ્રેજીિા ંઅને રાજ્યના રાજ્યની ભાષાિા ંજ્યા ંકાયદો છે. ભાષાિંરની 

આર્શ્યકિાના પટરણાિે કાયદાકીય પટરણાિોિા ંશર્લબં ઘિાડર્ા આ છે. 

ઘ. હલે્થકેર શિક્ષણની ફરીથી કલ્પના કરર્ાિા ંઆર્િે કે જેથી િૈક્ષચણક કાયવક્રિોની અર્શધ, િાળખુ ંઅને 

ટડઝાઇન લોકો જે ભશૂિકા ભિર્ે છે િેના િાિે િરૂરી હોય. ઉદાહરણ િરીકે, દરેક આરોગ્યસભંાળ 

પ્રટક્રયા/હસ્િકે્ષપ (દા.િ. ઇસીજી લેર્ા/ર્ાચંર્ી) િાિે િરૂરી રૂપે સપંણૂવ ગણુર્ત્તાર્ાળં ડૉક્િરની 

આર્શ્યકિા હોિી નથી. બધા એિબીબીએસ સ્નાિકો પાસ ેહોવુ ંઆર્શ્યક છે: (૧) િબીબી કુિળિા (૨) 

ડાયગ્નોન્સ્િક કુિળિા (૩) સજર્જકલ કુિળિા અન ે(૪) કિોકિી કુિળિા. પ્રાથશિક સભંાળ અને ગૌણ 

હોસ્સ્પિલોિા ંકાિ કરર્ા િાિે આર્શ્યક કુિળિા િાિે મખુ્યત્રે્ વ્યાખ્યાશયિ પટરિાણો પર શનયશિિ 

અંિરાલ પર શર્દ્યાથીઓનુ ંમલૂ્યાકંન કરર્ાિા ંઆર્િે. એિબીબીએસનો પ્રથિ ર્ષવ અથર્ા બે કોસવ બધા 

શર્જ્ઞાન સ્નાિકો િાિે સાિાન્ય સિયગાળા િરીકે ટડઝાઇન કરર્ાિા ંઆર્િે, પછી િેઓ એિબીબીએસ, 

બીડીએસ, નશસિંગ અથર્ા અન્ય શર્િેષિાઓ લઈ િકે છે. નશસિંગ, ડેન્િલ, ર્ગેરે જેર્ા અન્ય િેટડકલ 

િાખાઓિાનંા સ્નાિકોન ેએિબીબીએસ કોસવિા ંપાછળથી પ્રર્ેિની િજૂંરી આપર્ાિા ંઆર્િે: િબીબી 

શિક્ષણ લાયકાિ િાળખુ ંઆને સરળ બનાર્િ.ે નશસિંગ શિક્ષણની ગણુર્ત્તાિા ંસધુારો થિે; નશસિંગ અને 
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અન્ય ઉપ-સ્રીમ્સ િાિે રાષ્ટ્રીય િાન્યિા સસં્થા બનાર્ર્ાિા ંઆર્િે. આપણા ંલોકો બહુિિીર્ાદી 

પસદંગીઓનો ઉપયોગ કરે છે 

હલે્થકેર, આપણી હલે્થકેર શિક્ષણ પ્રણાલી એકીકૃિ હોર્ી િોઈએ - આનો અથવ એ કે, એલોપેશથક િબીબી 

શિક્ષણના િિાિ શર્દ્યાથીઓએ આયરેુ્દ, યોગ અને નેચરોપથી, યનુાની, શસદ્ અને હોશિયોપેથી 

(આયષુ), અન ેિેનાથી શર્પરીિ મળૂભિૂ સિિણ હોર્ા િોઈએ. હલે્થકેર શિક્ષણિા ંશનર્ારક 

આરોગ્યસભંાળ અને સમદુાય દર્ા પર ર્ધ ુભાર મકૂર્ાિા ંઆર્િે. 

ચ. િકનીકી શિક્ષણિા ંચોક્કસ પડકારોનો સાિનો કરર્ો પડે છે કારણ કે આ િાખાઓ સપંણૂવપણે જ્ઞાન 

આધાટરિ નથી અને િે સપંણૂવ કુિળિા આધાટરિ નથી. આગળ, િકનીકના પ્રભાર્ િરીકે િાનર્ીય 

પ્રયત્નો ર્ધે છે, િકનીકી શિક્ષણ અને અન્ય િાખાઓ ર્ચ્ચેના શસલોઝ બગડે િેર્ી િક્યિા છે. આગળ 

િિા,ં આ ક્ષેત્રો ઘણા દાયકાઓથી સારી રીિે લાયક વ્યસ્ક્િઓની િાગણી ચાલ ુરાખિે નહીં, પરંત ુ

નર્ીનિા અન ેસિંોધનને ચલાર્ર્ા િાિે ઉદ્યોગ અને સસં્થાઓ ર્ચ્ચે નજીકના સહયોગની િરૂર રહિેે. 

ર્િવિાન અન ેભશર્ષ્ટ્યના બનંે વ્યર્હારો િાિે સારી િૈયાર હોય િેર્ા વ્યાર્સાશયકો અને િકનીકી 

પ્રોગ્રામ્સને સધુારર્ાિા ંઆર્િે અને બદલાિા સાિાજિક અને આશથિક અન ેપયાવર્રણીય સદંભો િાિે 

િર્ાબદાર હોર્ાને કારણ ેઉભરિા શર્જ્ઞાન અને િકનીકીનો ઉપયોગ કરી િકિે. શર્દ્યાથીઓિા ંિેિના 

જ્ઞાન અને કુિળિાને અલગ-અલગ, ઘણીર્ાર અજાણ્યા, સેટિિંગ્સિા ંઅને વ્યાર્સાશયક સ્ર્ભાર્ અને 

નૈશિકિાને અિલિા ંમકૂર્ાની ક્ષિિા શર્કસાર્ર્ા િાિે અભ્યાસક્રિ નર્ીકરણ કરર્ાિા ંઆર્િે. નર્ા 

અને ઊભરિા ંશિસ્િો પર એક વ્યહૂાત્િક દબાણ હિે, દા.િ. કૃશત્રિ બદુ્વદ્, િોિા ડેિા શર્શ્લેષણ, ર્ગેરે 

ઉદ્યોગોની િાન્યિા / રેન્ન્કિંગ ઉદ્યોગ સાથ ેસહયોગ, ઉદ્યોગોના અનભુર્ સાથે ફેકલ્િી, શર્સ્તિૃ ઇન્િનવશિપ 

િકો, ર્ગેરે. 
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રાષ્ટ્રીય સાંિોધન સાંસ્થાન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



૧. ગણુવત્તાપણુય અધ્યાપન સાંિોધનને ઉત્પે્રરણા આપવી 

ઉદે્દિ: િિાિ િૈક્ષચણક િાખાઓિા ંદેિભરિા ંસિંોધન અને નર્ીકરણનુ ંઉદ્દીપન અન ેનર્ીકરણ, 

યશુનર્શસિિીઓ અને કૉલેિોિા ંબીિ અને ર્ધિી સિંોધન પર ખાસ ધ્યાન કેન્ન્રિ કરીને - 

સ્પધાવત્િક પીઅર-સિીક્ષા કરેલ ભડંોળ, િાગવદિવન અને સશુર્ધા દ્વારા સિંોધન િાિે એક અનકુળૂ 

પાટરસ્સ્થશિકરણ બનાર્ો. 

સિંોધન અને નર્ીકરણ એ િોિી અને ગશિિીલ અથવિતં્ર, ઉન્નશિિીલ સિાિને શર્કસાર્ર્ા અને 

િકાર્ી રાખર્ા અને ર્ધ ુઊંચાઈ િેળર્ર્ા િાિે રાષ્ટ્રને પ્રોત્સાહન આપર્ા િાિે કેન્ન્રય છે. આજે 

િગિિા ંઝડપી પટરર્િવન આરે્ છે - આબોહર્ા, િકનીકી, ર્સ્િી ગશિિીલિા અને બીજુ ં- 

િિબિૂ સિંોધન પ્રણાલી ક્યારેય કરિા ંર્ધ ુિહત્ર્પણૂવ બનાર્ે છે. 

ક. નેિનલ ટરસચવ ફાઉન્ડિેન, ભારિ સરકારના સ્ર્ાયત્ત સસં્થા િરીકે, સસંદના કાયદા દ્વારા 

સ્થાશપિ કરર્ાિા ંઆર્િે. િેન ેરૂ. ૨0,000 કરોડ (~ જીડીપીના ~ 0.૧%); ગણુર્ત્તા સિંોધન િાિે 

દેિની ક્ષિિા શર્કશસિ થઈ િે દાયકા.આ પછી આગળ ર્ધિે. 

ખ. ફાઉન્ડેિનના કાિના પ્રાથશિક ક્ષેતે્ર નીચેનાનો સિાર્ેિ થિે: 

 એક સ્પધાવત્િક, પીઅર-સિીક્ષા આધાટરિ પ્રટક્રયા દ્વારા િૈક્ષચણક િૈક્ષચણક લેન્ડસ્કેપિા ં
િિાિ િાખાઓિા ંસિંોધન ભડંોળ 

 સિગ્ર દેિિા ંિૈક્ષચણક સસં્થાઓ પર સિંોધન ક્ષિિા શર્કસાર્ર્ી 

 સિંોધકો, સરકાર અને ઉદ્યોગો ર્ચ્ચે લાભદાયક િોડાણો બનાર્ર્ી એ સશુનશિિ કરર્ા િાિે 
કે સૌથી િાત્કાચલક રાષ્ટ્રીય મદુ્દાઓની સિંોધન કરર્ાિા ંઆરે્ અને જાહરે સિંોધન િાિે 
નર્ીનિિ સિંોધનોનો અિલ કરર્ાિા ંઆરે્. 

 ખાસ ઇનાિો અને સેશિનાર દ્વારા ઉત્કૃષ્ટ્િ સિંોધનને િાન્યિા આપર્ી 
ગ. ફાઉન્ડેિનિા ંચાર મખુ્ય શર્ભાગો હિ ે- શર્જ્ઞાન, િકનીકી, સિાિ શર્જ્ઞાન અને આિવસ અને 

િાનર્િા. 
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૧. અધ્યાપન િકનીક 

ઉદે્દિ: શિક્ષક િૈયારી અને શર્કાસન ેિેકો આપર્ા િાિે શિક્ષણના િિાિ સ્િરોિા ંિકનીકી યોગ્ય 

એકીકરણ; શિક્ષણ, િીખર્ાની અને મલૂ્યાકંન પ્રટક્રયાઓિા ંસધુારો કરર્ો; ર્ચંચિ જૂથોને િૈક્ષચણક 

પ્રર્ેિ ર્ધારર્ા; અને િૈક્ષચણક આયોિન, ર્હીર્િ અને વ્યર્સ્થાપનને સવુ્યર્સ્સ્થિ કરે છે. 

 

આ નીશિનો હતે ુએ છે કે િેક્નોલૉજી શિક્ષણના િિાિ સ્િરે યોગ્ય રીિે એકીકૃિ છે: ૧) શિક્ષણ, 

શિક્ષણ અન ેમલૂ્યાકંન પ્રટક્રયાઓિા ંસધુારો કરર્ો; ૨) શિક્ષકોની િૈયારી અને િેિના સિિ 

વ્યાર્સાશયક શર્કાસન ેિેકો આપર્ો; ૩) ગેરલાચભિ જૂથોને િૈક્ષચણક પ્રર્ેિ ર્ધારર્ા અને ૪) 

શિક્ષણ આયોિન, ર્હીર્િ અને સચંાલનન ેસવુ્યર્સ્સ્થિ કરવુ.ં 

ક. િૈક્ષચણક સસં્થાઓ, રાજ્ય અને કેન્ર સરકારો અને અન્ય ટહિધારકોને નર્ીનિિ જ્ઞાન અને 

સિંોધનના નેતતૃ્ર્ને પરંુૂ પાડીન,ે િેક્નોલોજીનો સિાર્ેિ, િિાર્િ અને ઉપયોગ પર શનણવય 
લેર્ાની સશુર્ધા િાિે રાષ્ટ્રીય િૈક્ષચણક િકનીક ફોરિ, એક સ્ર્ાયત્ત સસં્થા સ્થાપર્ાિા ંઆર્િે. 

િેિિ એકબીજા સાથે શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયાસો સાથ ેસલાહ અને િેર કરર્ાની િક. 

ખ. િૈક્ષચણક પ્રટક્રયાઓિા ંિકનીકી સકંલન (દા.િ. સપોિવ અનરુ્ાદ, શિક્ષણિાસ્ત્ર િરીકે સહાય, 

કાયિી વ્યાર્સાશયક શર્કાસ, ઑનલાઇન અભ્યાસક્રિો, ર્ગેરેની સશુર્ધા) ટડજિિલ ટરપોઝીિરીઝ, 

િકનીકનો ઉપયોગ કરર્ા િાિે શિક્ષક િૈયારી, યોગ્ય સિથવન અને સિંોધન દ્વારા ઑન્પ્િિાઇઝ 

કરર્ાિા ંઆર્િે. િૈક્ષચણક િકનીકિા ંઉત્કૃષ્ટ્િિાના કેન્રોની સ્થાપના સિંોધન અને િેકોનો ઉપયોગ 

કરર્ા િાિે કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ગ. િૈક્ષચણક ડેિાનો રાષ્ટ્રીય સગં્રહ ટડજિિલ સ્ર્રૂપિા ંસસં્થાઓ, શિક્ષકો અને શર્દ્યાથીઓ સાથેના 

િિાિ રેકોર્ટવસને જાળર્ી રાખિે. 
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૨. વ્યવસાશયક શિક્ષણ 

ઉદે્દિ: િિાિ િૈક્ષચણક સસં્થાઓ - િાળા, કોલેિો અને યશુનર્શસિિીઓિા ંવ્યાર્સાશયક શિક્ષણને 

એકીકૃિ કરો. ૨૦૨૫ સધુીિા ંિિાિ શર્દ્યાથીઓના ઓછાિા ંઓછા ૫0% િાિે વ્યર્સાશયક 

શિક્ષણની ઍક્સેસ પ્રદાન કરો. 

આ નીશિ ભારિના ર્સ્િી શર્ષયક ટડશર્ડન્ડની સપંણૂવ સભંશર્િિાને સિિર્ા િાિે ૨૦૨૫ સધુીિા ં
િાળા અન ેઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા ઓછાિા ંઓછા ૫0% શર્દ્યાથીઓિા ંકૌિલ્ય શર્કાસ પ્રાપ્િ 
કરર્ાનો લક્ષ્યાકં બનાર્ે છે. 
ક. વ્યર્સાશયક શિક્ષણને આગાિી દાયકાિા ંિબક્કાર્ાર રીિે િિાિ િૈક્ષચણક સસં્થાઓિા ંએકીકૃિ 
કરર્ાિા ંઆર્િે. કુિળ અંિર શર્શ્લેષણ અને સ્થાશનક િકોની નકિાના આધારે ફોકસ શર્સ્િારો 
પસદં કરર્ાિા ંઆર્િે અને િકનીકી અને વ્યર્સાશયક શિક્ષણ ઉદાર શિક્ષણની િોિી રન્ષ્ટ્િનો ભાગ 
બનિ.ે વ્યાર્સાશયક શિક્ષણના સકંલન િાિેની રાષ્ટ્રીય સશિશિ આ પ્રયાસની દેખરેખ કરિ.ે 
ખ. સકંલન િાિે અલગ ભડંોળ દ્વારા િૈક્ષચણક સસં્થાઓ અન ેિકનીકી સસં્થાઓ અન ેઉદ્યોગ ર્ચ્ચે 
સહયોગ દ્વારા આ સકં્રિણની સશુર્ધા આપર્ાિા ંઆર્િે. 
ગ. રાષ્ટ્રીય કૌિલ્યો લાયકાિ ફે્રિર્કવ દરેક શિસ્િ/ વ્યર્સાય/વ્યર્સાયો િાિે ર્ધ ુશર્ગિર્ાર 
રહિેે. ર્ધિુા,ં આંિરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને આંિરરાષ્ટ્રીય લેબર ઓગેનાઇઝેિન દ્વારા સચંાચલિ 
વ્યર્સાયોના આંિરરાષ્ટ્રીય ધોરણ ર્ગીકરણ સાથે િોડર્ાિા ંઆર્િે. ફે્રિર્કવ પ્રાધાન્ય લશનિંગના 
િાન્યિા િાિેનો આધાર પરૂો પાડિે. આના દ્વારા, ઔપચાટરક પ્રણાલીિાથંી ડ્રોપઆઉિને િેિના 
વ્યર્હાટરક અનભુર્ને ફે્રિર્કવ પર સબંશંધિ સ્િર સાથ ેગોઠર્ીને ફરીથી ગોઠર્ર્ાિા ંઆર્િે. આ 
િાળખુ ંસાિાન્ય અને વ્યર્સાશયક શિક્ષણિા ંગશિિીલિાને પણ સરળ બનાર્િે. 
ઘ. સ્નાિક સ્િરે વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ ૨0૩0-૩૫ સધુીિા ંપ્રર્ેિના ૫0% ની ક્ષિિા સધુી 
ર્ધારર્ાિા ંઆર્િે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ પોિાના વ્યર્સાયિા ંઅથર્ા ઉદ્યોગ સાથે ભાગીદારીિા ં
વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ પ્રદાન કરી િકે છે. 
ચ. વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ અને એપ્રેંટિસશિપ ઓફર કરર્ાના નમનૂાઓનો પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓ 
દ્વારા પ્રયોગ કરર્ાિા ંઆરે્ છે. ઉદ્યોગો સાથ ેભાગીદારીિા ંઉચ્ચ શિક્ષણ સસં્થાઓિા ંઇન્ક્યબેુિન 
કેન્રો સ્થાપર્ાિા ંઆર્િે. 
૧. 'લોક શવદ્યા', ભારિિા ંશર્કશસિ જ્ઞાન, શર્દ્યાથીઓને વ્યાર્સાશયક શિક્ષણ અભ્યાસક્રિોિા ં
એકીકરણ દ્વારા શર્દ્યાથીઓ િાિે સલુભ બનાર્ર્ાિા ંઆર્િે. 
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૩. પખુ્િ શિક્ષણ 

ઉદે્દિ: ૨૦૩૦ સધુીિા ં૧00% યરુ્ાનો અને પખુ્િ સાક્ષરિા દર પ્રાપ્િ કરો અન ેનોંધપાત્ર રીિ ે

ર્યસ્ક અન ેચાલ ુશિક્ષણ કાયવક્રિોનો શર્સ્િાર. 

 

સાક્ષરિા અને મળૂભિૂ શિક્ષણ વ્યસ્ક્િગિ, નાગટરક, આશથિક અને જીર્નિૈલી િીખર્ાની િકોિા ં

ભાગ લે છે - િે દરેક નાગટરકનો અશધકાર છે. િો કે, અિારા યરુ્ાનો અને ર્યસ્ક ર્સ્િીનો 

અસ્ર્ીકાયવ પ્રિાણ હજુ પણ ચબન-શિચક્ષિ છે. 

ક. પ્રારંચભક શિક્ષણ િાિે રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રિ િાળખુ ંપાચં શર્સ્તિૃ શર્સ્િારોને આર્રી લેર્ા િાિે 

શર્કસાર્ર્ાિા ંઆર્િે - મળૂભિૂ સાક્ષરિા અને સખં્યાત્િકિા, શનણાવયક જીર્ન કુિળિા, 

વ્યાર્સાશયક કૌિલ્ય, મળૂભિૂ શિક્ષણ અને સિિ શિક્ષણ. મલૂ્યાકંન અન ેપ્રિાણપત્ર િાિે િાપદંડ 

સાથ ેપાઠયપસુ્િકો અને શિક્ષણ સાિગ્રી, આ ફે્રિર્કવ સાથે ગોઠર્ાયેલ હિે. 

ખ. એડલ્િ એજ્યકેુિન સેન્િરના િેનેિસવ અને પ્રશિક્ષકો, િેિિ રાષ્ટ્રીય એડલ્િ એજ્યકેુિન િયિુસવ 

પ્રોગ્રાિ દ્વારા બનાર્ેલ એક-એક-ર્-ૂિયિૂરની િોિી િીિ ર્યસ્ક શિક્ષણ આપર્ા િાિે સક્ષિ બનિે. 

ગ. સહભાગીઓને ઓળખર્ા િાિે પ્રર્િવિાન અચભગિો અને કાયવક્રિોનો ઉપયોગ કરર્ાિા ંઆર્િે, 

સમદુાયના સ્ર્યસંેર્કોને પ્રોત્સાહન આપર્ાિા ંઆર્િે - સમદુાયના દરેક શિચક્ષિ સભ્યન ેર્ાચંર્ા 

િાિે ઓછાિા ંઓછા એક વ્યસ્ક્િને િીખર્ર્ાનુ ંએક મખુ્ય વ્યહૂરચના રહિેે. િોિા પાય ેજાહરે 

જાગરૂકિા પેદા થિે. િટહલા સાક્ષરિા પર ખાસ ભાર મકૂર્ાિા ંઆર્િે. 
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૪. ભારિીય ભાષાઓ પ્રચાર અને પ્રસાર 

ઉદે્દિ: િિાિ ભારિીય ભાષાઓના સરંક્ષણ, વદૃ્વદ્ અને કંપનને ખાિરી કરો. 

 

પ્રત્યેક ક્ષેત્રની સસં્કૃશિ અને પરંપરાઓની સાચર્ણી અને સાચર્ણી, અને િાળાઓિાનંા િિાિ 

શર્દ્યાથીઓ દ્વારા સાચી સિિણ પ્રાપ્િ થઈ િકે છે, જ્યારે આટદર્ાસી ભાષાઓ સટહિ િિાિ 

ભારિીય ભાષાઓન ેયોગ્ય સન્િાન આપર્ાિા ંઆર્ે ત્યારે િ પ્રાપ્િ થઈ િકે છે. િે ખરેખર સાચી 

સમદૃ્ ભાષાઓ અને ભારિના સાટહત્યનુ ંરક્ષણ કરર્ા િાિે અગત્યનુ ંછે. 

ક. ભારિીય ભાષાઓિા ંભાષા, સાટહત્ય, ર્ૈજ્ઞાશનક િબ્દભડંોળ પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરવુ,ં સિગ્ર 

દેિિા ંિિબિૂ ભારિીય ભાષા અને સાટહત્ય કાયવક્રિો, શિક્ષકો અને ફેકલ્િીની ભરિી, ધ્યાન કેન્ન્રિ 

સિંોધન અને િાસ્ત્રીય ભાષાઓન ેપ્રોત્સાહન દ્વારા ભારિીય ભાષાઓિા ંસક્ષિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ખ. િાસ્ત્રીય ભાષાઓ અન ેસાટહત્યને પ્રોત્સાહન આપર્ા િાિે હાલના રાષ્ટ્રીય સસં્થાઓને િિબિૂ 

કરર્ાિા ંઆર્િે. પાલી, પશિિયન અને પ્રાકૃિ િાિે રાષ્ટ્રીય સસં્થા પણ સ્થાપર્ાિા ંઆર્િે. 

ગ. ર્ૈજ્ઞાશનક અને િકનીકી પટરભાષા િાિેનુ ંકશિિન, સિગ્ર દેિિા ંએકસરખુ ંઉપયોગ િાિે 

િબ્દભડંોળ શર્કસાર્ર્ા િાિે, નર્ીકરણ કરર્ાિા ંઆર્િે અને િિાિ િાખાઓ અને ક્ષેત્રોન ેિાિેલ 

કરર્ા િાિે શર્સ્તિૃ રીિે શર્સ્તિૃ કરર્ાિા ંઆર્િે, ફક્િ ભૌશિક શર્જ્ઞાન નહીં. 
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૧. શિક્ષણ ની કાયાપલિ: રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોગ 

ઉદે્દિ: ભારિના શિક્ષણ પ્રણાલીનો શસનેચગન્સ્િક કાયવ, નર્ા સ્િરે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોગની આગેર્ાની 

હઠેળ, િિાિ સ્િરે ઇસ્ક્ર્િી અન ેશ્રેષ્ટ્ઠિા પહોંચાડર્ા, રન્ષ્ટ્િથી અિલીકરણ કરર્ા. 

 

ભારિીય શિક્ષણ પ્રણાલીને પ્રેરણાદાયી નેતતૃ્ર્ની િરૂર છે જે અિલીકરણની શ્રેષ્ટ્ઠિાને પણ સશુનશિિ 

કરિ.ે 

ક. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ આયોગ અથર્ા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ કશિિન ર્ડા પ્રધાનની અધ્યક્ષિા હઠેળ િોચની 

સસં્થા િરીકે રચર્ાિા ંઆર્િે. 

ખ. કેન્રીય શિક્ષણ િતં્રાલય, ટદર્સ-ર્-ૂડે બાબિોને લગિી સીધી િર્ાબદારીઓ સાથે ર્ાઇસ ચેરિેન 

રહિેે. 

ગ. આયોગિા ંશર્ખ્યાિ શિક્ષણિાસ્ત્રીઓ, સિંોધકો, કેન્રીય પ્રધાનો, રાજ્યોના મખુ્ય પ્રધાનોનુ ં

પ્રશિશનશધત્ર્ અને શર્શર્ધ ક્ષેત્રોના જાણીિા વ્યાર્સાશયકોનો સિાર્ેિ થાય છે. આયોગના િિાિ સભ્યો 

ઉચ્ચ કુિળિા ધરાર્િા લોકો અન ેિેિના ક્ષેત્રોિા ંજાહરે યોગદાનના રેકોડવ  ધરાર્િા લોકો હિ,ે અને િે 

અયોગ્ય પ્રાિાચણકિા અને સ્ર્િતં્રિા ધરાર્િા લોકો હિ.ે 

ઘ. આયોગ ભારિિા ંશિક્ષણના રક્ષક બનિે. િે આપણા સિાિની શર્શર્ધિાને જાળર્ી રાખિી ર્ખિે 

શિક્ષણના એક સકંચલિ રાષ્ટ્રીય રન્ષ્ટ્િને ચેસ્મ્પયન કરિે. િે રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને સસં્થાકીય સ્િરે િિાિ 

સબંશંધિ અચભનેિાઓ અને નેિાઓની અસરકારક અને સિન્ર્શયિ રન્ષ્ટ્િ અને ટક્રયાને સરળ બનાર્િ.ે 

ચ. સકંલન અને સહાનભુશૂિને સશુનશિિ કરર્ા િાિે આયોગ દરેક રાજ્ય સાથ ેનજીકથી કાયવ કરિ.ે 

રાજ્યો શિક્ષણ િાિે સર્ોચ્ચ રાજ્ય સ્િરની સસં્થાઓ સ્થાપી િકે છે જેને રાજ્ય શિક્ષણ આયોગ અથર્ા 

રાજ્ય શિક્ષણ કશિિન કહરે્ાિા ંઆરે્ છે. 

 

 



  રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ આલેખ ૨૦૧૯ 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

શિક્ષણ િાિે નાણાાંકીય સિાય 
 

 

 

 

 

 

 

 



  રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ આલેખ ૨૦૧૯ 

49 
 

૧.શિક્ષણ િાિે નાણાાંકીય સિાય  

ક. આ નીશિ િૈક્ષચણક રોકાણ ર્ધારર્ાનો પ્રયાસ કરે છે કારણ કે એવુ ંિાનર્ાિા ંઆરે્ છે કે સિાિના 
ભશર્ષ્ટ્ય િરફ કોઈ સારો રોકાણ નથી, કારણ કે સિાિને શિક્ષણના લાભો સપંણૂવ રૂપે િળે છે. 

ખ. િેથી, આ નીશિ, કેન્ર સરકાર અને િિાિ રાજ્ય સરકારો દ્વારા, ૧૦ ર્ષવ સિયગાળા દરશિયાન ૨૦% 

સધુી, શિક્ષણ પર જાહરે રોકાણિા ંર્ધારો દિાવર્ે છે. 

ગ. અલ્પશર્િાળ અને અન્ડરશપ્રરેિેડ જૂથો િાિે ન્યાયપણૂવ ઉચ્ચ ગણુર્ત્તાની શિક્ષણને સશુનશિિ કરર્ા 
િાિે િિાિ પહલે િાિે શિક્ષણ સ્રોિો, શર્દ્યાથી સલાિિી અને સખુાકારી, પોષણ સહાય, પરૂિા સ્િાટફિંગ, 

શિક્ષક શર્કાસ અને સહાય િાિે િહત્ર્પણૂવ ઘિકો જેર્ા નાણાકીય ઘિકો સાથે સિાધાન કરર્ાિા ંઆર્િે 

નહીં. 

ઘ. આ નીશિ શિક્ષણ ક્ષેતે્ર ખાનગી પરોપકારી પ્રવશૃત્ત િાિે કાયાકલ્પ, સટક્રય પ્રિોિન અને િેકો િાિે 

બોલાર્ે છે. કોઈપણ િૈક્ષચણક પ્રયાસ િાિે કોઈ પણ લાભ િાિેના િિાિ આધ્યાજત્િક ભડંોળને ર્િવિાન 

સસં્થાઓની શનણાવયક આર્શ્યકિાઓ િરફ ચેનલ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

ચ. એક ર્ખિનો ખચવ, મખુ્યત્રે્ ઇન્ફ્રાસ્રક્ચર અને સસંાધનોથી સબંશંધિ, આ નીશિ નીચ ેઆપેલા મખુ્ય 

ઝોક શર્સ્િારોન ેઓળખે છે: (૧) પ્રારંચભક બાળપણની શિક્ષણના શર્સ્િરણ અને સધુારણા, (૨) મળૂભિૂ 

સાક્ષરિા અને સખં્યાત્િકિાને ખાિરી કરર્ી, (૩) પયાવપ્િ અને યોગ્ય િાળા સકુંલના ટરસોશસિંગ, (૪) 

ખોરાક અન ેપોષણ (નાસ્િો અન ેિધ્યાહન ભોિન), (૫) શિક્ષક શિક્ષણ અન ેશિક્ષકોના સિિ 

વ્યાર્સાશયક શર્કાસ, (૬) કૉલેિો અને યશુનર્શસિિીઓને સધુારવુ,ં અને (૭) સિંોધન. 

છ. ગર્નવન્સ અન ેિેનેિિેન્િ ભડંોળના સરળ, સિયસર અન ેયોગ્ય પ્રર્ાહ પર ધ્યાન કેન્ન્રિ કરિ,ે અને 
િેનો ઉપયોગ પ્રાધાન્યિા સાથે કરિે. આ ભશૂિકાઓને જુદા જુદા ભશૂિકાઓ, સિસ્ક્િકરણ અને 
સ્ર્ાયત્તિા દ્વારા, નેતતૃ્ર્ની ભશૂિકાિા ંલોકોની શનિણકૂ, અન ેપ્રબદુ્ દેખરેખ દ્વારા સક્ષિ કરર્ાિા ંઆર્િે. 

જ. શિક્ષણના વ્યાપારીકરણના મદુ્દાને 'સસુગંિ પરંત ુચસુ્િ' શનયિનકારી અચભગિ, જાહરે શિક્ષણિા ં
નોંધપાત્ર રોકાણ અને પારદિવક જાહરે પ્રકાિન સટહિના સારા િાસન િાિે પદ્શિઓ દ્વારા બહુશર્ધ 

સબંશંધિ િોરચે નીશિ દ્વારા શનભાર્ી લેર્ાિા ંઆવ્યુ ંછે. 
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૨. આગાિી પથ   

નીશિિા ંશર્શર્ધ સસં્થાઓ દ્વારા આગેર્ાની કરર્ાિા ંઆર્ેલી કી ટક્રયાઓ, સિયરેખાઓ અને સિીક્ષા 

િાિેની યોિના છે, િે ખાિરી કરર્ા િાિે કે નીશિ િેની ભાર્ના અને ઇરાદાથી અિલિા ંછે, શિક્ષણિા ં

સકંળાયેલા િિાિ સસં્થાઓિા ંઆયોિન અને સહકારથી સસુગંિ છે. 
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િાનર્જાશિના દરેક યગુિા,ં જ્ઞાન એ બધી પાછલી પેઢીઓ દ્વારા બનાર્ેલી ર્સ્તનુ ુ ંપ્રશિશનશધત્ર્ કરે છે, 

જેિા ંર્િવિાન પેઢી િેના પોિાના ઉિેરે છે. 

 

 

િોચબઅસ સ્રીપનુ ંમળૂ સ્ર્રૂપ જ્ઞાનની િાશ્વિ, શર્કાસિીલ અન ેજીર્િં પ્રકૃશિને પ્રિીક કરે છે - જેનો 

પ્રારંભ નથી અને જેનો અંિ નથી. 

 

 

આ નીશિ આ રચનાના ભાગરૂપે જ્ઞાનની રચના, પ્રસારણ, ઉપયોગ અને પ્રસારની કલ્પના કરે છે. 

 

 

 


