
521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 1 
 

વ્યાવસાયયક યવકાસ 
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માટે 

પ્રાથયમક યિક્ષકો 

(પીડીપીઈટી) 

અભ્યાસક્રમ -521 

પ્રારંયિક યિક્ષણ: સંદિભ, 

ય ંતાઓ અન ેપડકારો 

બ્ોક -1 

પ્રારંયિક યિક્ષણના સંદિભ અને ય ંતાઓ 

ઓપન SCHOOLING ની રાષ્ટ્ર ીય સંસ્થા 

એ - 24/25, સંસ્થાકીય કે્ષત્ર, કે્ષત્ર - 62, નોઈડા 

ગૌતમ બુદ્ધ નગર, ઉત્તર પ્રદેિ - 201309 

વેબસાઇટ: www.nios.ac.in 

વમભમિના ચેયવસનપ્રપેવય એભ. અખ્િય મવદ્દીકી,પ્રપેવય, એડલાન્વ ઑપ એડલાન્વ સ્ટડીઝ, જામભમા મભમરમા 

ઇસ્રામભમા મુમનલર્સવટી, નલી દિલ્શીમનષ્ણાિ વમભમિપ્ર. વી. ફી. ળભાસઅધ્મક્ષ, એનઆઈઓએવ, નઈડાડૉ. કુરિી 

અગ્રલારમનમાભક (ળૈક્ષમણક), એનઆઈઓએવ, નઈડાપ્ર. લન કુભાય ળભાસડીન એકેડેમભક અને પ્રપેવય,અટર મફશાયી 

લાજેમી મશન્િીમલશ્લામલદ્યારમ, બાર (એભ.ી.)ડૉ. ભનજ કુભાય વક્વેનાએવમવમેટ પ્રપેવય અનેમળક્ષણના ડીન 

સ્કૂરમશભાચર વેન્રર મુમનલર્સવટીપ્રિેળ, ધભસળાા (એચ.ી.)પ્રપેવય અમનર ળુક્રાડીન સ્ટુડન્ટ કલ્માણ અનેમળક્ષણ 

પેકલ્ટી,રખનો મુમનલર્સવટી,રખનઊ (મુ.ી.)કોબાાંડ દડઝાઇન વમભમિડ. ધનાંજમ જળીએવમવમેટ પ્રપેવયજીજીએવ 

આઈી મુમનલર્સવટી દ્લાયકા,નલી દિલ્શીડૉ. લાંિના સવશએવમવમેટ પ્રપેવય,મળક્ષણ ળાા (િેથી)ઈગ્નુ, નલી દિલ્શીડૉ. 

વુિાા ફઝવશામક પ્રપેવયમળક્ષણ ળાા (િેથી)ઈગ્નુ, નલી દિલ્શીડૉ. યલીન મિલાયીવશામક પ્રપેવય,મળક્ષણ ળાા 

(િેથી)ઉત્તયાખાંડ ઓન મુમનલર્સવટીશલાણી, ઉત્તયાખાંડડૉ. ગોયલ સવશવશામક પ્રપેવયમળક્ષણ ળાા (િેથી)ઈગ્નુ, નલી 

દિલ્શીડૉ. કાંચન ફારા કાચરૂલદયષ્ઠ કામસકાયી અમધકાયીમળક્ષક મળક્ષણ, ળૈક્ષમણકમનઓવ, નઈડાાઠમ રેખકવાંજ 

મલજેવશામક પ્રપેવયએભીટી ઇમન્સ્ટટ્મુટ ઓપ એજ્મુકેળન, આઇીમુમનલર્સવટી, વાકેિ, નલી દિલ્શીદિષ્ણકાાંિ 

મિાઠીવશામક પ્રપેવયમળક્ષણ ળાામભઝયભ મુમનલર્સવટી,આઝલાર, મભઝયભડૉ. મલળાર વુિમળક્ષણ 

મલબાગઆઇવીડીઇઓએર, એચ. ી. મુમનલર્સવટી,મળભરાડૉ. વુમનિા વુાંિયીમરવશામક પ્રપેવયએચ.આઈ.એર. ગલ્વસ, 

ી.જી. કરેજ, વયજની નગય,રખનઊડૉ. ગોયલ સવશવશામક પ્રપેવયમળક્ષણ ળાા (િેથી)ઈગ્નુ, નલી દિલ્શીકુ. ભુવૂભી 

ભુખર્જીઝનર એકેડેમભક એન્ડ વીએવઈ એન્કય, ઇસ્ટઆઇએર એન્ડ એપએવ મળક્ષણ અને િકનીકવર્સલવીઝ મરમભટેડ, 

કરકાિા, મશ્ચભ ફાંગાવાભગ્રી વાંાિક બાા વાંાિકપ્રા. યજની યાંજન સવઘ ડૉ. અલ્કા ભુિગર ડૉ. વુળાાંિ િ. 

મભશ્રાડીન, સ્ેમળમર એજ્મુકેળન શેડ પેકલ્ટી, એભીટી ઇમન્સ્ટટ્મુટ ઓપ એવમવએટ પ્રપેવય, સ્કૂર ઓપડૉ. ળકુાંિારા 

મભશ્રા યાષ્ટ્રીમ મળક્ષણ, વેક્ટય-125, બાા, વામશત્મ અને વાંસ્કૃમિુનલસવન મુમનલર્સવટી, નઈડા (મુી) સ્ટડીઝ, જલાશય 

રાર નેશરુ મુમનલર્સવટીરખનઊ- 226017 (મુ.ી.) નલી દિલ્શીપ્રગ્રાભ કઓર્ડડનેટયડૉ. કાંચન ફારા કાચરૂલદયષ્ઠ 

એમક્ઝક્મુદટલ ઑદપવય (મળક્ષક મળક્ષણ), ળૈક્ષમણક મલબાગ, એનઆઈઓએવ, નઈડાકલય કલ્નાઅને દડઝાઇનટાઈયેટટગ 

મવક્મદયટીકર એવમવએળનશ્રી ડી. એન. ઉપ્રેિીપ્રકાળન અમધકાયી, છાકાભ, એનઆઈઓએવ, નઈડાશ્રી ધ્રભનાંિ 

જળીએમક્ઝક્મુદટલ વશામક, છાકાભ, મનઓવ નઈડાએભ / એવ મળલભ ગ્રાદપક્વ431, યીળી નગય, દિલ્શી -34વુ 

વુભાજુમનમય વશામક,ળૈક્ષમણક મલબાગ,મનઓવ, નઈડા 
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બ્રક એકભએકભ 1: બાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણના દ્રમિકણએકભ 2: પ્રાયાંમબક મળક્ષણભાાં વભકારીન કન્વનસએકભ 3: 

બાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણન મલકાવવાભગ્રીિભ નાં. એકભ નાભ ૃષ્ઠ િભાાંક1. એકભ 1: બાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણના 

દ્રમિકણ 12. એકભ 2: પ્રાયાંમબક મળક્ષણભાાં વભકારીન સચિાઓ 203. એકભ 3: બાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણન મલકાવ 37 

અલયધ 1: પ્રાયાંમબક મળક્ષણના વાંિબસ અને સચિાઓ 1બાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણના દ્રમિકણનોંધમુમનટ 1: પ્રાથમભક 

ફાફિના અમબવ્મમક્િબાયિભાાં મળક્ષણયચના1.0 દયચમ1.1 રર્નનગ ઉદ્દેશ્મ1.2 લૈદિક કા િયમભમાન મળક્ષણ1.3 ફોદ્ધ 

કા િયમ્માન મળક્ષણ1.4 ભધ્મમુગીન કા િયમભમાન મળક્ષણ1.5 કરમનમર મુગ િયમભમાન પ્રાયાંમબક મળક્ષણન મલકાવ1.6 

મિદટળ કા િયમભમાન પ્રાયાંમબક મળક્ષણ1.7 નૈ િામરભ: ભૂબૂિ મળક્ષણની ગાાંધીમ કન્વેપ્ટ1.8 મળક્ષણ ભાટે ફાંધાયણીમ 

જગલાઈઓ1.9 પ્રાયાંમબક મળક્ષણન લૈમશ્લકીકયણ1.9.1 એન.ઇ.ી., 1968 ભાાં મુ.ઇ.ઇ. ભાટેની બરાભણ1.9.2 

એનઇી, 1986 ભાાં મુઇઇ ભાટેની બરાભણ1.10 ફધા (ઇએપએ) ચલ ભાટે મળક્ષણ1.11 પ્રાયાંમબક મળક્ષણના 

લૈમશ્લકીકયણ ભાટેના ભુખ્મ શસ્િક્ષે1.11.1 ઑયેળન બ્રેકફડસ (ઓફી)1.11.2 જીલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણ કામસિભ 

(ડીીઈી)1.11.3 વલસ મળક્ષા અમબમાન (એવએવએ)1.11.4 કસ્િુયફા ગાાંધી ફામરકા મલદ્યારમ (કેજીફીલી)1.11.5 

મભડ ડે બજન (એભડીએભ) મજના1.11.6 મળક્ષણન અમધકાય (આયટીઈ) અમધમનમભ, 200 91.12 ચાર વભજૂિી 

કયીએ1.13 િભાયી પ્રગમિ િાવલા ભાટેના જલાફ1.14 વૂચલેરા લાાંચન અને વાંિબો1.15 એકભ અાંિ કવયિ1.0 

દયચમપ્રાચીન બાયિનુાં વોથી ભશત્લનુાં મગિાન ભાિ બાયિ ભાટે નશીં ણ મલશ્લ ભાટે ણ છેમળક્ષણ િે ણ માિ 

યાખલાભાાં આલે છે કે મળક્ષણ અભૂિસ ળબ્િ નથી. િે ભાાં પ્રગટ થમેર છેવાાંસ્કૃમિક આર્સથક, વ્મમક્િગિ, િાળસમનક, લૈજ્ઞામનક, 

વાભામજક અને આધ્મામત્ભક મલકાવ. ફીજા ળબ્િ ભાાં,વ્મમક્િગિ અને વભાજની વુધાયણા ભાટે ભન મલકવાલલા ભાટેન 

અથસ એ મળક્ષણ છે. બાયિપ્રાયાંમબક મળક્ષક (PDPET) ભાટે 2 વ્મલવામમક મલકાવ કામસિભનોંધબાયિભાાં પ્રાયાંમબક મળક્ષણના 

દ્રમિકણપ્રાચીનકાથી, ળીખલાની અને મળક્ષણની વભૃદ્ધ યાંયા છે. ની વાઇટ્વ ખિકાભસવધુ ખીણની વાંસ્કૃમિએ 

રકની વૂચલેરી મરમખિ મસ્િપ્ટની પ્રામપ્િને ધ્માનભાાં રીધા છેિે વભમે ૂયિા જ્ઞાન અને મળક્ષણને આકાય આલાની એક 

ભશત્લૂણસ બૂમભકા બજલી શલી આલશ્મક છેએભની જીંિગી. િુબાસગ્મે, િે વભમની મસ્િપ્ટને વભજાલલાભાાં આલી નથી, િે 

મલળે ઘણાં ફધુાં કશી ળકામ છેસવધુ ખીણની વાંસ્કૃમિ િયમભમાન પ્રલિસભાન મળક્ષણ પ્રણારી. પ્રાચીન વભમથી , બાયિ ાવે 

છેસ્િણે સ્લીકામુું છે કે જીલનન વલોચ્ચ ધ્મેમ આત્ભ-વાક્ષાત્કાય છે અને િેથી, મળક્ષણનુાં રક્ષ્મ છેશાંભેળાાં આલી 

વાંૂણસિાની પ્રામપ્િ છે. શારની એકભ મલમલધ ય પ્રકાળ પેંકળેમળક્ષણના દ્રમિકણ, ખાવ કયીને પ્રાચીન વભમભાાં બાયિભાાં 

પ્રાયાંમબક મળક્ષણ. આણે કયીળુાંભધ્મમુગીન દ્લાયા લૈદિક વભમના આધુમનક મુગભાાં મલમલધ ળૈક્ષમણક મલકાવ મલળે જાણઅને 

બાયિભાાં લવાશિી મુગ. અભે ભુખ્મ શસ્િક્ષે મલળે ણ વભજીળુાં જેન પ્રાયાંબ કયલાભાાં આવ્મ છેબાયિભાાં મુમનલવસર 

એમરભેન્ટયી એજ્મુકેળન (મુઇઇ) નુાં કાયણ.1.1 ળીખલાની ઇચ્છાઓઆ એકભ ળીખ્મા છી, િભે વક્ષભ શળ;લૈદિક, ફોદ્ધ 

અને ભધ્મમુગીન વભમગાા િયમભમાન પ્રબામલિ મળક્ષણ પ્રણારીઓની વુમલધાઓ વભજ.2. બાયિના લવાશિી કા 

િયમભમાન પ્રાથમભક મળક્ષણની ઉત્િાાંમિને વભજ.3. બાયિભાાં મિટીળ ળાવન િયમભમાન પ્રાયાંમબક મળક્ષણના ક્ષેિભાાં 

મલકાવની વભજણ.4. ભૂબૂિ મળક્ષણ (નલી િામરભ) ના ગાાંધીલાિી ખ્મારની ચચાસ કય.5. બાયિભાાં પ્રાથમભક મળક્ષણ 

ભાટે મલમલધ ફાંધાયણીમ જગલાઈઓની વૂમચ.6. મુમનલવસર એમરભેન્ટયી એજ્મુકેળન (મુઇઇ) ની ખ્માર વભજાલ.7. 

મુઇી, 1968 અને એન.ી.ઈ., 1986 ની બરાભણની માિી મુઇઇ ભાટે.8. મુ.ઇ.ઇ. ભાટેના ભુખ્મ ભશત્લના શસ્િક્ષેની 

વૂમચફદ્ધ કય અને ચચાસ કય.1.2 લૈદિક વભમ િયમ્માન મળક્ષણપ્રાચીન બાયિભાાં, એક ફાક િેના મિાના વ્મલવામને 

અનુવયે છે, ક્માાં િ ધાર્સભક અથલા વ્મલવામમક અને િેનાિે ચક્કવ ક્ષેિભાાં િારીભ િેના મિા દ્લાયા ઘયે પ્રિાન કયલાભાાં 

આલી શિી. મળક્ષણન અાંમિભ શેિુપ્રાચીન બાયિને આ િુમનમાભાાં અથલા જીલન ભાટેના જીલનની િૈમાયી િયીકે યાંિુ 

વાંૂણસિા ભાટે જ્ઞાન ન શિુાંઆત્ભાની ભુમક્િ, આત્ભાના ભુમક્િ ભાટે, લિસભાન અને બામલ ફાંને જીલનના આનમનથી. િે 
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જ્ઞાનલાસ્િમલક શિુાં, જેણે ભુમક્િની િયપ િયી ગમાાં-અનૈમિકિાથી લાસ્િમલકિા િયપ, અાંધકાયથી પ્રકાળ વુધી, ભૃત્મુથી 

રઈનેઅભયત્લ.લૈદિક પ્રણારીભાાં, ાાંચ લસની લમે વભાયશ વાથે ફાકની મળક્ષણ ળરૂ થામ છેમલદ્યાથુંબ. પ્રથભ લખિ 

ભૂાક્ષય ળીખીને અને િેલીની ઉાવના કયીને િેને મચમનનિ કયલાભાાં આવ્મુાં શિુાંવયસ્લિી. યાંિુ ઉન્માના કશેલાિા 

વભાયાંબ છી જ એક ફાક િેના ભાિામિાને છડી િેિ શિઘયે જાઓ અને િેના અભ્માવ ળરૂ કયલા ભાટે િેના 

મળક્ષકના ઘયે યશેલા જાઓ. આ વભમે કશેલાિુાં શિુાંિહ્મચાયી. ક્ષમિમ ભાટે આઠ લસની ઉંભયે િાહ્મણ છકયાઓને ઉનમાન 

વભાયાંબ મજામ શિિવ લસની ઉંભયે છકયાઓ અને ફાય લસની લમે લૈશ્મ છકયાઓ ભાટે. અધ્માન મલિ શલાનુાં 

ભાનલાભાાં આલિુાં શિુાંપયજને ધ્માનભાાં રીધા મલના િાહ્મણને દડસ્ચાજસ કયલાની પયજ ડી શિી , મળક્ષક શિાઆત્ભ-

ફમરિાનની મભળનયી બાલનાભાાં મળક્ષણ આલાના શેિુથી િેભના જીલનને અસણ કયલાની અેક્ષા યાખલાભાાં આલી 

શિીવવામટીએ ભુખ્મ પ્રિાન કમુું કે જાશેય અને યાજ્મ ફાંનેએ ળીખી મળક્ષકની ભિિ કયલી જઈએળૈક્ષમણક વાંસ્થાઓ ખૂફ 

ઉિાયિાથી. વભાજને વભજામુાં 

પ્રાચીનઔાથી, ળીકલાની ને િળક્ષણની વમદૃ્ધ યંયા છે. ની વાઆટ્વ કદઔાભિવિંધ ુકીણની 

વસં્કૃિતએ રઔની સચૂલેરી લરલકત સ્ક્સ્િપ્ટની પ્રાપ્પ્તને ધ્માનભા ંરીધા છેતે વભમે યૂતા જ્ઞાન ને 

િળક્ષણને અઔાય અલાની એઔ ભશત્લણૂણ ભિૂભઔા બજલી શલી અલશ્મઔ છેએભની જીંદખી. 

દુબાણગ્મે, તે વભમની સ્ક્સ્િપ્ટને વભજાલલાભા ંઅલી નથી, તે િલળે ગણુ ંફધુ ંઔશી ળઔામ છેિવિંધ ુ

કીણની વસં્કૃિત દયિભમાન પ્રલતણભાન િળક્ષણ પ્રણારી. પ્રાચીન વભમથી, બાયત ાવે છેસ્ષ્ટણે 

સ્લીઔાયુું છે ઔે જીલનન વલોચ્ચ ધ્મેમ અત્ભ-વાક્ષાત્ઔાય છે ને તેથી, િળક્ષણનુ ંરક્ષ્મ છેશભેંળા ં

અલી વંણૂણતાની પ્રાપ્પ્ત છે. શારની એઔભ િલિલધ ય પ્રઔાળ પેંઔળેિળક્ષણના દ્રસ્ક્ષ્ટઔણ, કાવ ઔયીને 

પ્રાચીન વભમભા ંબાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ. અણે ઔયીશુભંધ્મયખુીન દ્વાયા લૈદદઔ વભમના 

અધિુનઔ યખુભા ંિલિલધ ળૈક્ષલણઔ િલઔાવ િલળે જાણને બાયતભા ંલવાશતી યખુ. ભે મખુ્મ 

શસ્તકે્ષ િલળે ણ વભજીશુ ંજેન પ્રાયંબ ઔયલાભા ંઅવ્મ છેબાયતભા ંયિુનલવણર એલરભેન્ટયી 

એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) નુ ંઔાયણ.1.1 ળીકલાની આચ્છાઅ એઔભ ળીખ્મા છી, તભે વક્ષભ 

શળ;લૈદદઔ, ફોદ્ધ ને ભધ્મયખુીન વભમખાા દયિભમાન પ્રબાિલત િળક્ષણ પ્રણારીની 

સિુલધા વભજ.2. બાયતના લવાશતી ઔા દયિભમાન પ્રાથિભઔ િળક્ષણની ઈત્િાિંતને વભજ.3. 

બાયતભા ંલિટીળ ળાવન દયિભમાન પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના ક્ષેત્રભા ંિલઔાવની વભજણ.4. મૂભતૂ િળક્ષણ 

(નલી તાલરભ) ના ખાધંીલાદી ખ્મારની ચચાણ ઔય.5. બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે િલિલધ 

ફધંાયણીમ જખલાઇની સલૂચ.6. યિુનલવણર એલરભેન્ટયી એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) ની ખ્માર 

વભજાલ.7. યઆુી, 1968 ને એન.ી.ઇ., 1986 ની બરાભણની માદી યઆુઆ ભાટે.8. ય.ુઆ.આ. ભાટેના 

મખુ્મ ભશત્લના શસ્તકે્ષની સલૂચફદ્ધ ઔય ને ચચાણ ઔય.1.2 લૈદદઔ વભમ દયમ્માન િળક્ષણપ્રાચીન 
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બાયતભા,ં એઔ ફાઔ તેના િતાના વ્મલવામને નવુયે છે, ક્ા ંત ધાિભિઔ થલા વ્મલવાિમઔ 

ને તેનાતે ચક્કવ કે્ષત્રભા ંતારીભ તેના િતા દ્વાયા ગયે પ્રદાન ઔયલાભા ંઅલી શતી. િળક્ષણન 

અંિતભ શતેપુ્રાચીન બાયતને અ દુિનમાભા ંથલા જીલન ભાટેના જીલનની તૈમાયી તયીઔે યંત ુ

વંણૂણતા ભાટે જ્ઞાન ન શત ુઅંત્ભાની મકુ્તત, અત્ભાના મકુ્તત ભાટે, લતણભાન ને બાિલ ફનંે 

જીલનના અનમનથી. તે જ્ઞાનલાસ્તિલઔ શત ુ,ં જેણે મકુ્તતની તયપ દયી ખમા-ંનૈિતઔતાથી 

લાસ્તિલઔતા તયપ, અંધઔાયથી પ્રઔાળ સધુી, મતૃ્યથુી રઇનેભયત્લ.લૈદદઔ પ્રણારીભા,ં ાચં લણની 

લમે વભાયશ વાથે ફાઔની િળક્ષણ ળરૂ થામ છેિલદ્યાથુંબ. પ્રથભ લકત મૂાક્ષય ળીકીને ને 

દેલીની ઈાવના ઔયીને તેને લચહ્નિત ઔયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુવંયસ્લતી. યંત ુઈન્માના ઔશલેાતા 

વભાયંબ છી જ એઔ ફાઔ તેના ભાતાિતાને છડી દેત શતગયે જા ને તેના ભ્માવ ળરૂ 

ઔયલા ભાટે તેના િળક્ષઔના ગયે યશલેા જા. અ વભમે ઔશલેાત ુ ંશત ુિંહ્મચાયી. ક્ષિત્રમ ભાટે અઠ 

લણની ઉંભયે િાહ્મણ છઔયાને ઈનમાન વભાયંબ મજામ શતદવ લણની ઉંભયે છઔયા ને 

ફાય લણની લમે લૈશ્મ છઔયા ભાટે. ધ્માન િલત્ર શલાનુ ંભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુપંયજને 

ધ્માનભા ંરીધા િલના િાહ્મણને દડસ્ચાજૉ ઔયલાની પયજ ડી શતી, િળક્ષઔ શતાઅત્ભ-ફલરદાનની 

િભળનયી બાલનાભા ંિળક્ષણ અલાના શતેથુી તેભના જીલનને ણણ ઔયલાની ેક્ષા યાકલાભા ં

અલી શતીવવામટીએ મખુ્મ પ્રદાન ઔયુું ઔે જાશયે ને યાજ્મ ફનેંએ ળીકી િળક્ષઔની ભદદ ઔયલી 

જઇએળૈક્ષલણઔ વસં્થા ખફૂ ઈદાયતાથી. વવામટીને વભજાયુ ંઔે "િલદ્યા દાન" થલા બેટભા ં

ઔાયણ છેભિૂભની બેટ ઔયતા ંણ ઈચ્ચ ધાિભિઔ મગ્મતા ધયાલતી બેટ શ્રેષ્ઠ બેટ શતી. ચાલધુાિભિઔ 

યાિભ, િલદ્યાથી ને િળક્ષઔને અભતં્રણ અલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ંને દાન ઈદાયતાથી 

અલાભા ંઅવ્મા ંશતા.ંદેળના ળાવઔને િળક્ષણ વાથે ઔશુ ંજ બાગ્મે જ ન શત ુ.ં તે રઔન કાનખી 

ફાફત શતવંણૂણણે િહ્મ દ્વાયા વચંાલરત. યાજા દ્વાયા િળક્ષઔ ખફૂ વન્ભાિનત લખણ-વન્ભાિનત 

શતા. 

નાયાદ, લિળષ્ઠ ને િલશ્વિભત્રા જેલા ભશાન િળક્ષઔ ભેલલા ભાટે યાજાએ િવિંશાવનભાથંી ઈબ 

થમ. િળક્ષઔભાતાિતા તયીઔે તેભના લડીર ને િળક્ષઔના દયલાયના વભ્મ તયીઔે લતેરા 

િલદ્યાથી તયીઔે લતે છે. ના લરણિલદ્યાથી વંણૂણ વફિભળનભાનં એઔ શત. િળક્ષઔ ને 

િલદ્યાથી એઔ વાથે યશતેા શતા ને તેથી કામ છેતાને એઔ ફીજા વાથે. જઔે, િળક્ષણનુ ં
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તાત્ઔાલરઔ રક્ષ્મ, જુદી જુદી તૈમાયી ઔયલાનુ ંશત ુજંીલનની તેભની લાસ્તિલઔ જરૂદયમાત ભાટે રઔન 

વભાલેળ ઔયે છે. સચૂનાના િલમ વ્મલવાિમઔ નવુાય ફદરામ છેિાહ્મણના દઔસ્વાભા ંયદુ્ધની 

ઔાભા ંલેદ ને લેદાખંની િલિલધ જાિતની જરૂદયમાતક્ષિત્રમન ઔેવ, ને લૈશ્મના દઔસ્વાભા ંકૃિ 

ને લેાય, ઔરા ને શસ્તઔરાભા.ં દ્ધિતસચૂનાભા ંવાભાન્મ યીતે િળક્ષઔ દ્વાયા નુયાલતણન ને 

િલદ્યાથી દ્વાયા નુયાલતણન ઔયલાભા ંઅલે છેિળક્ષઔ દ્વાયા વભજૂતી, િલદ્યાથી દ્વાયા છૂયછ, ને 

િળક્ષઔ ને િલદ્યાથી લચ્ચેની ચચાણ.તરાવ દ્ધિત દ્વાયા િલદ્યાથી વ્મક્તતખત યીતે મશુ્ઔેર ન શતા. 

ભ્માવની દ્ધિતભા ંવભાિલષ્ટ છેિળક્ષઔને વાબં, શુ ંવાબંળયુ ંછે તેના ય પ્રિતલફિંફ ને તેની 

વતત નુયાલતણન ને ચચાણ.િળક્ષણનુ ંભાધ્મભ વસં્કૃત શત ુ.ં અત્ભ-િનમતં્રણ ને સ્લ-િળસ્ત શ્રેષ્ઠ 

શલાનુ ંભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુિંળસ્ત જ ઔે, ળાદયયીઔ દંડ વંણૂણણે નઔાયી ઔાઢલાભા ંઅવ્મ ન 

શત.પ્રાચીન બાયતની િળક્ષણ પ્રણારી િલશ્વબયભા ંનન્મ શલાન દાલ ઔયી ળઔે છે જેભ ઔે-• 

યાજ્મ ને વભાજ ઔઇ ણ ભ્માવ થલા િનમભનના ભ્માવિભભા ંદકર ઔયતા નથીપી 

ચઔુલણી થલા સચૂનાના ઔરાઔ.• પ્રાચીન બાયતીમ ળૈક્ષલણઔ પ્રણારીની એઔ ન્મ િલિળષ્ટ 

રાક્ષલણઔતા તે વંણૂણણે ને શતીપયજજમાત યશણેાઔં.• િળક્ષણ ભપત શત ુ ંને િળક્ષઔ વદશતના 

િલદ્યાથીની પ્રાથિભઔ જરૂદયમાત વબંાતા શતાને ઔડા.ં• બાયતીમ િળક્ષણ પ્રણારીએ શ્રભની 

પ્રિતષ્ઠાને વભથણન અપ્યુ.ં તેથી, એઔ ધ્મેમ યાકતા િલદ્યાથી ણઈચ્ચતભ દપરવદપઔર જ્ઞાન દૈિનઔ 

ઔેટરાઔ ભજૂય શ્રભ જેભ ઔે એઔિત્રત ઔયલાનુ ંપયજજમાત શત ુઇંંધણ, ઢયનુ ંારન, લખેયે.• પ્રાચીન 

બાયતભા ંિળક્ષણ વેિભનાય પ્રઔાયનુ ંશત ુ ંજ્મા ંિલદ્યાથી દ્વાયા ળીકલા ભાટે ઈમખભા ંરેલામ 

છેચચાણ ને ચચાણ.1.3 બપુ્ધ્ધ વભમખાા દયિભમાન િળક્ષણપ્રાચીન વભમ દયિભમાન, લૈદદઔ 

ને ફોદ્ધ ધભણની ફે દ્ધિત િલઔિવત થઇ શતી. નાભ તયીઔેસચૂલે છે ઔે, ભતૂઔાભા ંલેદ, લેદાખં, 

ઈિનદ ને ન્મ વફંિંધત િલમ ળીકલલાભા ંઅવ્મા ંશતા.ંછીના પ્રણારીભા,ં ફોદ્ધ ધભણની 

તભાભ મખુ્મ ળાાના િલચાય ળીકલલાભા ંઅવ્મા.ં ારી એ શતીિળક્ષણની ફોદ્ધ દ્ધિતભા ં

સચૂનાનુ ંભાધ્મભ. િળક્ષણની ફોદ્ધ દ્ધિતભા,ંપ્રજાજ્મ નાભના દીક્ષા વભાયંબ છી અઠ લણની ઉંભયે 

એઔ ફાઔનુ ંિળક્ષણ ળરૂ થયુંબ્જજાજા. અ વભાયંબ ઈન્માના વભાયંબથી િલયીત તભાભ 

જાિતના વ્મક્તત ભાટે જ ખલુ્ર શતિાહ્મણ, ક્ષિત્રમ ને લૈશ્મ જાિત ાત્ર શતા. દીક્ષા વભાયંબ 

છી, ફાઔ તેના છડી દીધીતેભના ઈદેળઔ (વાધ)ુ ના ભાખણદળણન ને દેકયેક શઠે એઔ ભઠભા ં
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યશલેાનુ ંગય. તે શલે શતજેને શ્રભન ઔશલેામ છે ને ીા ઝભ્બ શયેત શત. િળક્ષણ રંુૂ ઔમાણ 

છી, એઔ શ્રભણ બયાઇ ખયુmંonkhood ની ક્સ્થિત થલા બીખ.ુ િળક્ષણના ફોદ્ધ તતં્રભા ંભ્માવના 

મખુ્મ િલમ શતાત્રણ િતાઔ (સતુ્ત, િલનમ ને લબધમ્ભ), ફોદ્ધ ધભણની તભાભ ઢાય 

ળાાની યચના,શતે-ુિલદ્યા, વદ્દા-િલદ્યા, લચદઔત્વ-િલદ્યા, લખેયે. તરુનાત્ભઔ પ્રાપ્પ્ત ભાટે લેદન 

ણ ભ્માવ ઔયલાભા ંઅવ્મ શત.જ્ઞાન. સચૂનાભા ંત્રણ ખરા ંશતા:ં 1. શ્રલણ, 2. ભાનના ન,ે 3. 

િનદદધ્માવન. શ્રલણ છેિળક્ષઔ દ્વાયા ઔશલેાતા ળબ્જદને ાઠ વાબંીને. ભનન િલચાયધાયા થલા 

પ્રિતલફિંફની પ્રદિમા છેળીકલલાભા ંિલમ. િનદદધ્માવન ઈચ્ચતભ ભચંનુ ંપ્રિતિનિધત્લ ઔયે છે. 

િલશાય એઔ ફોદ્ધ ભઠ જ્મા ંશતફોદ્ધ ધભણ ને તેના તત્લજ્ઞાનથી વફંિંધત તભાભ િલમ 

ળીકલલાભા ંઅલી શતી. 

મકુ્સ્રભ િલજેતાના અિભણથી રખબખ દશન્દુના ઈચ્ચ િળક્ષણના તભાભ ઔેન્દ્ર નેફોદ્ધ નાળ 

ામ્મા શતા. નારદંાને 1197 એ.ડી. ભા ંજભીન ય ફાી દેલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ંને તેના ફધા 

વાધુ શતાઔતર. ઔનોજ ને ઔાળી લ ૂટંામા ને લ ૂટંી રીધા. ભદંદય ને ળૈક્ષલણઔ વસં્થા 

નેસુ્તઔારમન િલનાળ ઔયલાભા ંઅવ્મ શત ને તે ભક્સ્જદ દ્વાયા ફદરલાભા ંઅવ્મા શતા. 

અલા િનદણમ ને શલા છતાવં્માઔ િલનાળ, દશિંદુ ળૈક્ષલણઔ વસં્થા જીલતં લાસ્તિલઔતા યશી. તે 

તાઔાત ટઔાલી યાખ્માતેના વશજ જીલનળક્તત ને ળક્તતથી ને દશન્દુ િળક્ષણ પ્રણારીને જાલી 

યાખ્યુ.ં જ્માયે ફોદ્ધિળક્ષણની તતં્રને તડી નાકલાભા ંઅલી શતી, િળક્ષણની લૈદદઔ દ્ધિત દલક્ષણભા ં

યક્ષણ ભી શતીશમ્ી, િશ્રિંયી ને ઔાાાાંચી જેલા સ્થએ દ્વીઔલ્. તે િલજમનખય ળાવઔના 

યક્ષણ શઠે શત ુલૈંદદઔ savants Sayana ને ભાધલ લેદ ય બાષ્મ રખ્યુ.ં1.4 તફીફી વભમ 

દયિભમાન િળક્ષણવભીક્ષા શઠેની લિધ 10 ભી વદીના એ.ડી.થી રઇને રખબખ બાયતભા ં

િળક્ષણની િવસ્ટભને અલયી રે છે18 ભી વદીના ભધ્મભા,ં એટરે ઔે લિટીળ ળાવન શરેા.ં 

ભધ્મયખુીન ઔા દયિભમાન િળક્ષણના ઈદે્દશ્મશતા; (એ) મકુ્સ્રભ વસં્કૃિત ને ધભણ ભાટેન િલઔાવ 

િલઔવાલલ; (ફી) આસ્રાિભઔ જીલન ભાટે વ્મક્તતને વક્ષભ ફનાલવુ;ં(વી) અખાભી િલશ્વ ભાટે 

િલદ્યાથી તૈમાય; (ડી) િલદ્યાથી વ્મલવામ ભાટે વજ્જ; ને, (આ) તૈમાયીલશીલટ ચરાલલા ભાટે 

વ્મક્તત.અ વભમભા,ં 'ભતતાફ' દ્વાયા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ અલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ,ં જે વાથે જડામેરા 

શતાભક્સ્જદ થલા વતંના ભક્સ્જદ 'કાનતશ' ભાથંી સ્લતતં્ર શતા જેભને ઔેટરાઔ સ્થએ ણ વેલા 
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અી શતીિળક્ષણ ઔેન્દ્ર. ભટાબાખના ભતતાફવને ળાવઔ દ્વાયા યક્ષણ અલાભા ંઅવ્મા ંશતા ં

થલા તેભની ાવે અંિતભ મદુત શતી. તેયઔાયીના દાન ય અધાદયત શતા. 'ભતતાફ' 

ને ભાખણદળણન શઠે ચરાલલાભા ંઅલી શતી'ભોરાલીવ' ળીખ્મા. અ ભ્માવિભ સ્થેથી જુદી જુદી 

છે યંત ુમૂાક્ષયની ધ્મમન નેકુયાનનુ ંલાચંન રખબખ પયજજમાત શત ુ.ં મૂાક્ષય છી, ળબ્જદ 

િલદ્યાથીને િળકલલાભા ંઅવ્મા.ં િલદ્યાથીકુયાનના ઔેટરાઔ બાખ હૃદમ દ્વાયા ળીખ્મા ઔાયણ ઔે 

ધાિભિઔ ઔામો ઔયલા ભાટે અ જરૂયી ભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુ.ંસુદંય ને સુદંય શસ્તરેકન સચૂનાનુ ં

એઔ ભશત્લણૂણ તત્લ શત ુ.ં જેભ વ્માઔયણ શત ુ ંતેભ વ્માઔયણ ળીકલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુબંાા 

ળીકલલાભા ંખફૂ મલૂ્મલાન ખણલાભા ંઅલે છે. કુયાન છી, 'ગલુરસ્તાન' ને 'ફસ્ટન'ઔિલ 

દપયોવીની ઔિલતા રેલાભા ંઅલી શતી. િલદ્યાથીએ ણ 'શાયા' (વખં્માફધં ફહુિલધ) ળીખ્મા. 

િલદ્યાથીભટા લાજે વામદૂશઔ ફરતા જ્માયે અ માદ યાખ્યુ.ં યેલફઔ ને િળિમન બાા 

ભટા બાખે શતાપયજજમાત. ઈચ્ચ વયઔાયી સ્ટ્વ ભેલલા ભાટે, તભાયે અ બાા ળીકલાની 

શતી. ત્મા ંગણા શતાખાભની ળાા જ્મા ંિલદ્યાથીએ સચૂના ચઔૂલલાની જરૂય શતી, યઔડ 

નશીં યંત ુપ્રઔાયની યીતે. અયાજ્મ ઔેટરાઔ નાથારમની સ્થાના ઔયે છે જ્મા ંફાઔને ભપત 

િળક્ષણ ભે છે. બાયે એન્ડભેન્ટ્વઅ નાથારમ ભાટે ફનાલલાભા ંઅવ્મા શતા. ચાય લણની લમ,ે 

ચાય ભદશના ને ચાય દદલવ, 'ભતતાફ' વભાયંબથલા 'ફીક્સ્ભરાશ' ફા િળક્ષણની ળરૂઅત 

સચૂલલા ભાટે ઔયલાભા ંઅલી શતી. અને ભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુપં્રાયંબ થલા િળક્ષણ ળરૂ ઔયલા 

ભાટે એઔ શબુ ક્ષણ. ફાઔને શબુઔાભના અલાભા ંઅલી શતી. 'સયુશી-આઔયા 'અ પ્રવખંે િલત્ર 

કુયાનના એઔ પ્રઔયણન ઈલ્રેક ઔયલાભા ંઅવ્મ શત.'ભદ્રાવ' દ્વાયા ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચ િળક્ષણ 

અલાભા ંઅવ્યુ.ં ભટે બાખે અ ભદ્રાવ જડામેરા શતાભક્સ્જદ. 'ભદ્રાવ' ળબ્જદ યફી ળબ્જદ 'દરૌ ' 

(એઔ વ્માખ્માન) યથી અવ્મ છે ને તે એઔ સ્થ છેવ્માખ્માન અલાભા ંઅલે છે. ભદ્રાવ ને 

ન્મ ભક્સ્જદ લચ્ચેના િવદ્ધાતંભા ંતપાલત શત. જ્માયેિળક્ષણ શતે ુભાટે ભક્સ્જદભા ંિલળે યડ 

રખ ાડલાભા ંઅવ્મ શત, તેને ભદ્રાવશ ઔશલેાભા ંઅલતુ ંશત ુ.ં ક્ાયેઔ,તે ભટા ભક્સ્જદની નજીઔ 

શત ુ.ં તે ઈચ્ચ િલદ્યારમના ઔરેજ તયીઔે ઔામણયત છે જ્મા ંિલખ્માત િલદ્વાનચચાણ દ્વાયા યૂઔ રેતચય 

દ્ધિતન ઈમખ ઔયીને િલિલધ િલમ ળીકલતા. ભેનેજભેન્ટ શતીવાભાન્મ યીતે યાજ્મ નદુાન 

ને એન્ડભેન્ટ દ્વાયા વભિથિત કાનખી. ભ્માવિભની વાભગ્રી ફનંે શતીધાિભિઔ ને 
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લફનવાપં્રદાિમઔ છે ને 10 થી 12 લણની મદુતન વભાલેળ ઔયે છે. ધાિભિઔ િળક્ષણ ઊંડા વભાલેળ 

થામ છેકુયાન, આસ્રાિભઔ ઔામદ ને સપુીલાદન ભ્માવ. વાદશત્મ, તઔણ , આિતશાવ, ભખૂ, 

કખળાસ્ત્ર, જ્મિતિલદ્યા,અંઔખલણત, કૃિ ને દલા ભદ્રવેાભા ંબણાલેરા ધભણિનયેક્ષ િલમ શતા. 

ઔેટરાઔ ભદ્રવેા શતાતેભને જડામેરા છાત્રારમ જે ભપત ફદડિંખ ને રજજિંખ રંુૂ ાડે છે. િળક્ષણ 

દ્વાયા મખુ્મત્લેધભણ અધાદયત, તેભા ંખલણતળાસ્ત્ર, કખળાસ્ત્ર, લખેયે જેલા નેઔ ફોહ્નદ્ધઔ પ્રવિૃત્તન 

ભ્માવ ળાભેર છે. 

ગ્રાભય, યાજઔાયણ ને યાજઔાયણ. ઔરા ને વાદશત્મને ણ પ્રત્વાશન અલાભા ંઅવ્યુ.ં મકુ્સ્રભ 

વભમખાાભા ંણિાહ્મલણઔ થલા ફોદ્ધ વભમખાા દયિભમાન િળક્ષઔને ભાન અલાભા ંઅલત 

શત. ખાઢ વફંધં શતિળક્ષઔ ને િલદ્યાથી લચ્ચ,ે જઔે, િળક્ષઔ વાથે યશલેાની પ્રથા વાભાન્મ ન 

શતીમકુ્સ્રભ વાથે તે િાહ્મણ ને ફોદ્ધ વભમખાાના દઔસ્વાભા ંશત. વજા ખબંીયતાલૂણઔ છડી 

દેલાભા ંઅલી શતી.ગનેુખાય ને ગનુાકય તેભના શથે ય ઔાી નાકતા શતા ને તેભના 

ચશયેા ય છાડતા શતા. એઔ િલલચત્ર યીતફાઔને તેભના શાથને તેભના જંાગથી નીચે રઇને 

ઔાન ઔડલાન દંડ શતતેભના ટીપ્ટ ય ફેઠા.બાયતભા ંમકુ્સ્રભ ળાવન દયિભમાન, દશન્દુ 

પ્રણારીન િળક્ષણ ણ જીત્મ શત. ત્મા ંશતાપ્રાયંલબઔ તફકે્ક સચૂનાના ચાય તફક્કા. પ્રથભ 

તફક્કાભા,ં મૂાક્ષય યના ક્ષય રકલાયેતી િલદ્યાથી ભાટે બણાલલાભા ંઅલી શતી. ફીજા 

તફક્કાભા,ં િળક્ષઔએ ાભની ાદંડા ને િલદ્યાથી ય રખ્યુરંાર ેન ને ચાયઔર ળાશી વાથે 

તેભના ય ળધી ઔાઢલાભા ંઅલે છે .અ ખફૂ જ વયતાથી rubbed ળઔામ છે. ત્રીજા 

તફક્કાભા,ંિલદ્યાથીએ ઔંાઈન્ડ ગટઔ રખ્મા ને ઈચ્ચામાણ. િલદ્યાથી ભાટે િતળમ પે્રસ્ક્તટવ 

અલાભા ંઅલી શતીઅ વદંબે. અ શતે ુભાટે વ્મક્તતના વાભાન્મ નાભન ઈમખ ઔયલાભા ં

અલત શત. અ તફકે્ક િલદ્યાથી ણ શતળબ્જદની યચનાભા ંળબ્જદન ઈમખ ળીકવ્મ. તેભણે 

લચ્ચે તપાલત ફનાલલા ભાટે ણ ળીકલલાભા ંઅલી શતીરકામેર ને ફરચારની બાા. 

િલદ્યાથીને અંઔખલણત ને ગણુાઔાયના િનમભ ળીકલલાભા ંઅવ્મા શતાવભગ્ર લખણ દ્વાયા ઔષ્ટઔ 

નુયાલતણન. ચથા તફક્કાભા,ં િલદ્યાથીને રેકન ભાટે ઔાખન ઈમખ ઔયલાનુ ંળીકલલાભા ં

અલતુ ંશત ુ.ંતેથી લજન ને ઈામનુ ંજ્ઞાન જરૂયી ભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુ;ં અંઔખલણત પયજજમાત 

શત ુપં્રાથિભઔ તફકે્ક િલમ. ઔેટરીઔ ળાાભા,ં દેલી વયસ્લતી (ખોયલ) ને લબનદંનળીકલાની) 
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િલદ્યાથી દ્વાયા હૃદમ દ્વાયા ળીકી શતી. દશન્દુના ોયાલણઔ ઔથા ને િલત્ર પે્રભભા ં

સચૂનાઔેટરીઔ ળાાભા ંણ અલાભા ંઅલી શતી.તભાયી પ્રખિત તાવ - 11. 'ઈનામણ' ન 

થણ શુ ંછે?.................................................. .................................................. 

................................................................................................... .................................................. 

.................................................2. ફોદ્ધ વભમખાા દયમ્માન સચૂનાનુ ંભાધ્મભ શુ ં

શત ુ?ં.................................................. .................................................. 

................................................................................................... .................................................. 

.................................................3. ફોદ્ધ વભમખાા દયમ્માન િળક્ષણની દીક્ષા વભાયંબને 

.........................................4. ભધ્મયખુીન ઔા દયિભમાન િળક્ષણની દીક્ષા વભાયંબને 

............................. ઔશલેામ છે.5. મકુ્સ્રભ ઔા દયિભમાન પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ક્ા ંઅલાભા ંઅવ્યુ ં

શત ુ?ં.................................................. .................................................. 

................................................................................................... .................................................. 

.................................................1.5 પ્રાથિભઔ િળક્ષણ દયિભમાન િલઔાવઔરિનમર યઅુયએઅધિુનઔ 

િળક્ષણ પ્રણારીના ઈત્િાિંતને િલદેળી લેાયીના પ્રલેળની તાયીક ને તાયીક ભી અલે 

છેબાયતભા ંલિસ્તી િભળનદય ને મકુ્સ્રભ ળાવઔના તન છી. રુ્ણખીઝ લિસ્તી 

િભળનયીઅધિુનઔ િળક્ષણ પ્રણારી યજૂ ઔયલા ગ્રણી શતા. ફે્રન્ચ ને ડેિનળ િભળનયી 

ણચાલ ુયાખ્યુ ંયંત ુઅંતે લિટીળ િભળનદયએ દયેઔને વપ ફનાવ્મ. 1498 ભા,ં લાસ્ઔ-દ-ખાભા, 

ધરુ્ણખીઝ નાિલઔે બાયત તયપના વમદુ્ર ભાખણની ળધ ઔયી. રુ્ણખીઝ તેભજ લેાયની સ્થાના ઔયી 

યહ્યા શતાલિસ્તી ધભણ, વસં્કૃિત ને ળૈક્ષલણઔ વસં્થાન પેરાલ. રુ્ણખીઝ પ્રાથિભઔ ળાાની 

સ્થાના ઔયીપ્રથભ તેએ રુ્ણખીઝ, રેદટન, સ્થાિનઔ બાા, ખલણતળાસ્ત્ર, વ્માઔયણ, તઔણ , તઔણળાસ્ત્ર, 

વખંીત ળીકવ્યુ ં

લિસ્તી ધભણનુ ંિળક્ષણ તેએ ધાિભિઔ સુ્તઔ ને ાઠમ સુ્તઔ તેભના તાના પે્રવભા ંછાલાનુ ં

ળરૂ ઔયુું.ાઠયસુ્તઔ, ઔડા ંને કયાઔ ખયીફ િલદ્યાથીને ભપતભા ંઅલાભા ંઅવ્મા ંશતા.ં ડચ 

લેાયી17 ભી વદીના ભધ્મભા ંશરેન્ડથી બાયત પ્રલેશ્યુ.ં તેએ િળલક્ષત ઔયલા ભાટે પ્રાથિભઔ 

ળાાની સ્થાના ઔયીફનંે ડચ, ડચ ને બાયતીમ નાખદયઔ ડચ પેતટયી તેભજ બાયતીમભા ં

ણ ઔાભ ઔયે છે. તેયયુિમન ેટનણ ય ડચ, સ્થાિનઔ બાા, ભખૂ, ખલણત ને સ્થાિનઔ 
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અર્ૌણવ ને કુળતા ળીકલલાભાઅં ળાા. તેએ અ ળાાને ધાિભિઔ િળક્ષણનુ ંઔેન્દ્ર 

ફનાલલાનુ ંટાળયુ.ં ફે્રન્ચલેાયી 1667 ભા ંબાયતભા ંપ્રલેશ્મા. તેએ પ્રાથિભઔ ઔાયકાના 

તેભની ઔાયકાના ાવે સ્થાિત ઔયી. શાથભાિંભળનયીની ળાાને વોંલાભા ંઅલી શતી. 

િળક્ષણન ભાધ્મભ ફ્રેંચ ને સ્થાિનઔ બાા શત.ળાાભા ંફે્રન્ચ ને બાયતીમ િળક્ષઔની 

િનભણ ૂઔં ઔયલાભા ંઅલી શતી. લિસ્તી ધભણ ને ફે્રન્ચ િળક્ષણપયજજમાત શતી. 1680 ભા,ં ડેિનળ 

લેાયી ને િભળનદય બાયત શોંચ્મા. લિસ્તી ધભણ પેરાલલા ભાટે,તેએ ત્રાલણઔય, તજંય 

ને ભદ્રાવની પ્રાથિભઔ ળાા ને ળાાના વખંઠનની સ્થાના ઔયીિભળનયીને અલાભા ં

અલી શતી. ભધ્મભ સ્થાિનઔ બાા શતી ને લિસ્તી ધભણની િળક્ષણ શતીપયજજમાત. તેએ 

ફાઆફરનુ ંબાાતંય તિભ બાાભા ંઔયુું ને તિભભા ંફાઆફરને છાલા ભાટે િપ્રસ્ક્ન્ટિંખ પે્રવ વેટ 

ઔયુું.1.6 લિદટળ વભમખાા દયિભમાન પ્રાથિભઔ િળક્ષણલિટીળ લિસ્તી િભળનયીએ અંગ્રેજીના 

અધિુનઔ પ્રણારીના િલઔાવભા ંગણ પા અપ્મ છેિળક્ષણ લિદટળયએ રખબખ 150 લણ સધુી 

બાયત ય ળાવન ઔયુું. મકુ્સ્રભ ળાવનન તન છી,લિદટળય બાયત અવ્મા ને આસ્ટ આસ્ક્ન્ડમા 

ઔંનીની સ્થાના ઔયી ણ ર્ૂંઔ વભમભા ંજ વયઔાયનુ ંળાવન ઔયુુંલિટીળ વવંદના શાથભા ંશોંચ્મા. 

અ વભમખાા દયિભમાન, િિભી િલજ્ઞાન ને વાદશત્મ ફનાવ્યુઅંંગે્રજી ભાધ્મભ દ્વાયા વાયી 

પ્રખિત.લિટીળ વવંદભા ંપ્રત્મેઔ 20 લણ છી આસ્ટ આસ્ક્ન્ડમા ઔંનીનુ ંચાટણય એતટ નલીઔયણ ઔયાયુ ં

શત ુ.ં1813 ભા,ં જ્માયે ઔંનીન ચાટણય પયીથી વવંદભા ંનલીઔયણ ભાટે અવ્મ, તેભાનંા ભટા બાખના 

વભ્મવવંદભા ંલિસ્તી િભળનદયની અખેલાની શઠેની ચલને ટેઔ અપ્મ શત. દયણાભે, 

ત્રણ રેક1813 ના ચાટણય િધિનમભભા ંઈભેયલાભા ંઅવ્મા શતા. ઍંપ્ગ્રદઔસ્ટ - દયએન્ટાલરસ્ટ 

િલલાદના મૂભા ંતેનુ ંમૂ શત ુચંાટણય એતટ 1813. અંગ્રેજલાદી ને લૂીમલાદીના િલલાદને 

20 લણ છી ણ શર ઔયી ળઔાતા નથી1833 નુ ંનવુ ંચાટણય એતટ. 10 જૂન, 1834 ના યજ, રૉડણ 

ભૅઔૉરે બાયતના ઔામદાના વભ્મ તયીઔે અવ્મા શતાખલનણય જનયરની ઔાઈક્ન્વર. ત્માયફાદના 

ખલનણય જનયર રડણ િલલરમભ ફેસ્ક્ન્ટઔે તેભને િનભણઔૂ ઔયીજાશયે સચૂનના ધ્મક્ષ ને તેભને 

એન્ગ્રીસ્ક્સ્ટસ્ટ - દયએન્ટેલરસ્ટ્વ ય તેભની વરાશ અલા ભાટે ઔહ્ુિંલલાદ ભૅઔૉરેએ 1835 ભા ં

તેની દયટણ  વફિભટ ઔયી ને નીચેનુ ંખાણદિમા િવદ્ધાતંની બરાભણ ઔયીબાયતીમ જનતાને 

િળક્ષણ અવુ ંઅ િવદ્ધાતંન થણ છે, "વાભાન્મ રઔ ભાટે િળક્ષણ દપલ્ટય ઔયલાભા ંઅલે છે. 
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ડ્રડ્ર દ્વાયા િળક્ષણ વાભાન્મ જનતા ાવે જવુ ંજઇએ જેથી મગ્મ વભમે તે િલળા સ્લરૂ રાલી 

ળઔેરાફંા વભમથી ને ઈચ્ચ લખણના રઔ ભાટે વભાજનુ ંયણનુ ંાણી જલાત ુ ંપ્રલાશ શવુ ં

જઇએિળલક્ષત ને વાભાન્મ રઔ તેભની ાવેથી પ્રબાલ ભેલે છે. "રડણ ફેસ્ક્ન્ટઔ ખબંીયતાથી 

વાય થમાભેઔરેની દયટણ  ને 7 ભાચણ, 1835 ના યજ લિટીળ વયઔાયની નલી િળક્ષણ નીિત જાશયે 

ઔયી.અ નીિતની મખુ્મ જાશયેાત એ છે ઔે િળક્ષણના શતે ુભાટે તભાભ વયઔાયી બડંન ઈમખ 

ઔયલાભા ંઅલે છેઇંખલરળ િળક્ષણ ય એઔરા જ શ્રેષ્ઠ ઔાભ ઔયળે. તે ણ બરાભણ ઔયલાભા ંઅલી 

શતી ઔે ળૈક્ષલણઔવસં્કૃત, યેલફઔ, િળિમનની વસં્થા ફધં ઔયલાભા ંઅલળે નશીં. તેભના િળક્ષઔ 

ભાટે અિથિઔ નદુાનખાય ને િલદ્યાથીની િળષ્મવિૃત્ત ખાઈથી ચાલ ુયશળેે. ઔંનીએ દયેઔ 

છી ડણય રેલાની યશળેેલિટીળ વવંદભાથંી લીવ લણ ને દયેઔ હુઔભભા ંિળક્ષણ િલળે ઔંઇઔ રખ્યુ ં

શત ુબંાયતભા.ં તેથી, જ્માયે 1853 ના ચાટણયન વભમ અવ્મ ત્માયે ઔંનીના દદગ્દળણઔએ 

િલચાયુુંબાયતના ળૈક્ષલણઔ ફાફતને ધ્માનભા ંયાકીને ચક્કવ નીિત ગડલી. તેથી, વવંદીમ 

વિભિતબાયતભા ંળૈક્ષલણઔ પ્રખિતના વલેક્ષણ ભાટે િનભણ ૂઔં ઔયલાભા ંઅલી શતી. શ્રી વડુ ફડણ પ 

ચેયભેન શતાિનમતં્રણ, તેથી ગણા 'વડુ્વ એજ્યઔેુળનર દડવેચ' તયીઔે લિસ્તીકૃત ઔયલાભા ંઅલી 

શતી. Despatch સ્ષ્ટસ્લીકૃત છે ઔે બાયતભા ંિળક્ષણની જલાફદાયી લિટીળ વયઔાયભા ંછે. ડેસ્ેચ 

મજામ છેઔે બાયતીમ બાાભા ંઔવણ સુ્તઔની કટને રીધે, િળક્ષણનુ ંભાધ્મભ અંગે્રજી શવુ ં

જઇએ. અનીચે મજુફની ળાા, પ્રાથિભઔ ળાાભા,ં ભધ્મભ ળાાભા,ં ઈચ્ચતય ળાાભા,ં 

દડસ્ેચ ય બાય મકૂ્ શત. 

ઔરેજ, યિુનલિવિટી. 'દપલ્ટયેળન િથમયી' િનષ્પ થઇ, તેથી વડુ ભાટે ઈમખી િળક્ષણ ય બાય 

મકૂ્જાશયે જેભ જેભ જાશયેભા ંઅલી િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયલાભા ંવભથણ શતી. તેથી પ્રાથિભઔ, ભધ્મભ 

ને લધાયઈચ્ચ ળાા ય બાય મકૂ્ શત. અ િલિલધ સ્તયે િળક્ષણનુ ંવઔંરન ઔયલા ભાટે, તે 

સચૂલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુિંળષ્મવિૃત્ત ને ન્મ મજના ભરભા ંમઔૂલા.તે છી, રડણ યીન 3 

પેબ્રઅુયી, 1882 ના યજ બાયત અવ્મા. તેભણે પ્રથભ બાયતીમ િળક્ષણ િનભણ ૂઔં ઔયીઔિભળન. 

લાઆવયમની એપ્તઝક્યદુટલ ઔાઈક્ન્વરના વભ્મ શ્રી િલલરમભ શન્ટય, ચેયભેન શતાઅ ઔિભળન. તે 

'શન્ટય ઔિભળન' તયીઔે કાત ુ ંશત ુ.ં શન્ટય ઔિભળનપ્રાથિભઔ િળક્ષણની વભસ્મા ને િલઔાવના 

ભ્માવ ભાટે મખુ્મત્લે િનયતુત ઔયલાભા ંઅવ્મા શતા. યંત ુતેએ ફનાવ્યુભંાધ્મિભઔ, ઈચ્ચ 
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ભદશરા ને અધિુનઔ િળક્ષણના વદંબણભા ંસચૂન. તે અધાયે શતઔિભળનના સચૂન પ્રાથિભઔ 

ળાાના નેટલઔણને વભગ્ર દેળભા ંપેરામેરા શતાને ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચ િળક્ષણને એઔ ભશાન 

પ્રત્વાશન ભળયુ.ં પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઈમખી શવુ ંજઇએરઔના વાભાન્મ જીલન ને તેભના 

વ્મલશાદયઔ જીલનભા ંતેભના ભાટે ભદદરૂ થતા ંિલમ શલા જઇએવભાલેળ થામ છે. સચૂનાનુ ં

ભાધ્મભ સ્થાિનઔ થલા બાયતીમ બાા શવુ ંજઇએ. વયઔાયે એઔ ફનાલવુ ંજઇએતેની પ્રખિત, 

િલસ્તયણ ને િલઔાવ ભાટે વતત પ્રમાવ. પ્રાથિભઔ િળક્ષણ પતત રક્ષ્મ યાકવુ ંજઇએ 

નશીંિલદ્યાથીને ઈચ્ચ િળક્ષણભા ંપ્રલેળલાની તૈમાયી ઔયી યહ્યા છે યંત ુતેન શતે ુજાશયે િળક્ષણને 

પેરાલલાન છેજભણે ભ્માવિભની યચના ઔયલા ભાટે યાજ્મ ાવે ભપત શાથ શવુ ંજઇએ. અ 

બરાભણ શલા છતા,ંઔિભળનયે જણાવ્યુ ંશત ુ ંઔે બોિતઔળાસ્ત્ર, કૃિ, પસ્ટણ  એઆડ, ફેંદઔિંખ, ભિૂભિત િલમ 

જે વ્મલશારુ છેપ્રાથિભઔ િળક્ષણના ભ્માવિભભા ંજીલનભા ંમલૂ્મન વભાલેળ ઔયલ જઆએ. ઔિભળન 

શતીઅગ્રશણીમ છે ઔે પ્રાતંીમ વયઔાય પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે 11 /અ અઆટભ યના કુર કચણના 

1/3 ના િળક્ષણ ભાટેના સ્થાિનઔ પંડ થલા. ઔિભળનબરાભણ ઔયી છે ઔે પ્રાથિભઔ વસં્થાના 

ધયણને લધાયલા િળક્ષઔને શવુ ંજઇએમગ્મ યીતે પ્રિળલક્ષત.તભાયી પ્રખિત તાવ - 21. ફે્રન્ચ 

લેાયીએ બાયતભા ંક્ાયે પ્રલેળ ઔમો?.................................................. 

.................................................. ................................................................................................... 

.................................................. .................................................2. ડેિનળ લેાયીએ બાયતભા ં

પ્રાથિભઔ ળાા ક્ા ંસ્થાી શતી?.................................................. 

.................................................. ................................................................................................... 

.................................................. .................................................3. વડુ્વ ડેસ્ેચે લણભા ંતેની 

બરાભણ અી ..........................4. શન્ટય ઔિભળન લણભા ં..........................5. બાયતભા ંઔેટરા 

લો છી આસ્ટ આસ્ક્ન્ડમા ઔંનીએ િળક્ષણ િલળેના અદેળ અપ્મા 

છે?.................................................. .................................................. 

................................................................................................... .................................................. 

.................................................1.7 એન.અઇ.અઇ. તાલરભ: મૂભતૂ ધ્મમનની ખાધંીનખયની 

ઔલ્ના (1937)બાયત વયઔાયના િધિનમભ, 1935 એ બાયતીમ પ્રાતંભા ંડામયેઔડીન અંત રાવ્મ. 

1937 ભા,ં રઔિપ્રમપ્રાતં ને 11 પ્રાતંભા ંવયઔાય સ્થાિત ઔયલાભા ંઅલી શતી, 6 ઔોંગ્રેવના 
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ભતં્રી શતા.અ વભમે ઔૉંગ્રેવના ભતં્રીને એઔ તઔરીપન વાભન ઔયલ ડય શત. એઔ તયપ, 

તે ભર ઔયલા ભાખેં છેખાધંીજીની િળક્ષણની મજના ને ફીજી ફાજુ, તે પયજજમાત ને 

લૂણ-પ્રાથિભઔ ભરભા ંમઔૂલા ભાખતા શતાિળક્ષણ. તેથી, ડૉ. જાદઔય હુવૈનની ધ્મક્ષતા શઠે એઔ 

વિભિતની યચના ઔયલાભા ંઅલી શતી 

િલખતલાય િળક્ષણ મજના ને ભ્માવિભ. તેણે તેની શલેાર યજૂ ઔયી, એઔ દડવેમ્ફય, 1937 ભા ં

ને ફીજાભા ં

એિપ્રર, 1938. અ શલેાર ત્માયથી મૂભતૂ મજનાન મૂભતૂ દસ્તાલેજ ફની ખમ છે 

મજના લધાણ મજના િળક્ષણ મજના તયીઔે જાણીતી થઇ છે. તે ભશાત્ભા દ્વાયા ભજૂંય ઔયલાભા ંઅલી 

શતી 

ખાધંી ને ભાચણ, 1938 ભા ંમજામેરા તેના શદયયુા વત્રભા ંબાયતીમ યાષ્રીમ ઔોંગે્રવ વભક્ષ 

મઔૂલાભા ંઅવ્મા શતા. 

પ્રથભ શલેારભા ંલધાણ મજનાના િળક્ષણ, તેના ઈદે્દશ્મ, િળક્ષઔ ને મૂભતૂ િવદ્ધાતંન વભાલેળ 

થામ છે 

તેભની તારીભ, ળાા, લશીલટ, િનયીક્ષણ ને શસ્તઔરા ઔેસ્ક્ન્દ્રત િળક્ષણ વભાલેળ થામ છે 

ક્સ્િનિંખ, લણાટ લખેયે જેલા શસ્તઔરા વફંિંધત. ફીજી દયટણ  કૃિ, ભેટર લઔણ , 

રાઔડાનુ ંશસ્તઔરા ને ન્મ મૂભતૂ શસ્તઔરા. તે ફધા િલમ ને ભાખોન એઔ િલસ્તતૃ 

ભ્માવિભ 

ન્મ િલમ વાથે તેભન વશવફંધં સ્થાિત ઔયલાન થણ સચૂવ્મ શત. વભમ જતા,ં લધ ુ

દયદ મજામા, અ ભશત્લણૂણ િલમ ય લધ ુવિભિતની યચના ઔયલાભા ંઅલી. દયણાભ,ે 

લધ ુનવુ ં

િળક્ષણના અ ાવાભંા ંિલળેતા ઈભેયલાભા ંઅલી શતી, જે ાછથી અંિતભ અઔાય રેલાભા ં

અલી શતી. ની દયદ 

1945 ભા ંવેલાગ્રાભભા ંમૂભતૂ િળક્ષણને "જીલન ભાટે િળક્ષણ" તયીઔે લણણલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં 

ઔન્પયન્વે તેને ધ્માનભા ંરીધા 
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બાયતીમ વભાજના વાભાજજઔ ને અિથિઔ ભાકાભા ંએઔ િાિંતઔાયી ને ભશત્લણૂણ િાિંત તયીઔે, 

એટરે ઔે, ફનાલવુ ં

જીલનન એઔ નલ યસ્ત. "તે છીથી મૂભતૂ િળક્ષણ 'નલા તાલરભ' તયીઔે જાણીત ુ ંફન્યુ.ં એઔ 

દયદ 

ફી.જી. દ્વાયા િળક્ષણ પ્રધાન ને ળૈક્ષલણઔ ઔામણઔયને ફરાલલાભા ંઅવ્મા શતા. કેયએ 1946 ભા ં

ઔેટરાઔ ભશત્લન બાખ રીધ શત 

ઠયાલ જેણે િલિલધ પ્રાતંભા ંમૂભતૂ િળક્ષણની ગણુલત્તાને વય ઔયી. મૂભતૂ િળક્ષણ છે 

અકયે એઔ દામઔા પ્રમખ ને ચચાણ ફાદ ઈબયી અવ્યુ.ં 

નૈ તાલરભ એ અધ્માજત્ભઔ િવદ્ધાતં છે જેણે ઔહ્ુ ંઔે જ્ઞાન ને ઔામણ રખ નથી. ભશાત્ભા 

ખાધંીજીએ અ િળક્ષણળાસ્ત્રના િવદ્ધાતંના અધાયે વભાન નાભ વાથેના ળૈક્ષલણઔ ભ્માવિભને 

પ્રત્વાશન અપ્યુ ંશત ુ.ં 

તે 'મૂભતૂ ભાટે ફધા' ળબ્જદવમશૂ વાથે બાાતંય ઔયી ળઔામ છે. જ ઔે, અ ખ્મારભા ંિલિલધ સ્તય 

છે 

થણ તે અંગે્રજી ળૈક્ષલણઔ વ્મલસ્થા વાથે ને ખાધંીજીના નબુલથી િલઔિવત થઇ 

વાભાન્મ યીતે લવાશતીલાદ. તે િવસ્ટભભા,ં તેભણે જયુ ંઔે બાયતીમ ફાઔ રખ થઇ જળે ને 

'ઔાયદઔદી અધાદયત' 

િલચાયવુ ં'પ્રબાલળાી ફનળે. અ ઈયાતં, તે નઔાયાત્ભઔ દયણાભની શે્રણીને યજૂ ઔયે છે: 

વભાન 

ભેન્યુર લઔણ , નલા ઈચ્ચ લખણના િલઔાવ ને ઓદ્યલખઔયણની લધતી વભસ્મા ભાટે 

ને ળશયેીઔયણ. 

નૈ તાલરભએ િળક્ષઔ ભાટે એઔ રખ ભિૂભઔાની ણ ઔલ્ના ઔયી, પતત એઔ વ્મલવાિમઔ લયધ 

તયીઔે નશીં 

ભ્માવિભ ને મતૂણ ધયણ, યંત ુિલદ્યાથીની વીધી રૂે િલદ્યાથી વાથે વફંિંધત વ્મક્તત તયીઔે 

વલંાદ: "એઔ િળક્ષઔ જે ળીકલલાભા ંવાથે વફંધં સ્થાિત ઔયે છે, તે તેભની વાથે ફને છે, તેભાથંી 

લધ ુળીકે છે 
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તે તેભને ળીકલે ઔયતા.ં ખાધંીના િળષ્મ, િલનબ બાલે, અ િલચાયને એઔ વાધન તયીઔે 

િલઔવાવ્મ શત 

વાભાજજઔ દયલતણન: "નૈ તાલરભન ક્રૂતવ ળીકલાની લચ્ચેન બેદ ાય ાડલાનુ ંને તેભા ંયશલે ુ ં

છે 

િળક્ષણ, ને જ્ઞાન ને ઔામણ. 

તભાયે મૂભતૂ િળક્ષણ ાછના થણ ને દપરસપૂીને વભજવુ ંઅલશ્મઔ છે. 

'ફેલઝઔ' ળબ્જદ 'ફેઝ' ળબ્જદ યથી અવ્મ છે જેન થણ ઔઇ લસ્તનુી નીચે થલા ામ છે 

જેના ય અકી લસ્ત ુસ્થામી થામ છે થલા તેના સ્થાને છે, ભશાત્ભા ખાધંી ામ ફનાલલા ભાખંે 

છે 

ળૈક્ષલણઔ આભાયત ભજબતૂ. અ શતેથુી તે અ મજના અખ ધાલે છે. અ મજના 

િળક્ષણ યાષ્રીમ વસં્કૃિત ને બાયતના વસં્કૃિત ય અધાદયત છે. તેન શતે ુફાઔને સ્લૈપ્ચ્છઔ 

ફનાલલાન છે 

જીલનના વ્મલશાદયઔ ફાફતભા ંતેભના શસ્તખત જ્ઞાન ને કુળતાન ઈમખ ઔયલા ભાટે તેને 

વક્ષભ ફનાલવુ.ં ામાની 

ફાઔની જેભ મૂભતૂ જરૂદયમાત ને િળક્ષણના યવ વાથે િળક્ષણન ખાઢ વફંધં છે 

િળક્ષણનુ ંઔેન્દ્રલફિંદુ અ મજનાનુ ંઔેન્દ્રલફિંદુ એ ઔેટરાઔ શસ્તઔરા છે, જેના િળક્ષણની આચ્છા છે 

િલદ્યાથીને તેભની અજીિલઔાની વભસ્મા શર ઔયલા ને તે જ વભમે ગણુ િલઔવાલલા ભાટે 

વક્ષભ ફનાલે છે 

વાયી નાખદયઔતા. ખાધંીજીના દૃસ્ક્ષ્ટઔણભા,ં ધ્લિન િળક્ષણ જભીનની વસં્કૃિત ને જીલનભા ંઈતયેલુ ં

શવુ ંજઇએ 

ને તેથી તે માણલયણને િળક્ષણ વાથે જડાલલા ભાટે ભજબયૂ થામ છે. અ મજનાન મૂભતૂ 

િલચાય 

ઔેટરાઔ શસ્તઔરા થલા ઈત્ાદઔ ઔામણ દ્વાયા િળક્ષણ અલાનુ ંછે. િાફ્ટ ઔામણ ફાઔને શસ્તખત 

ઔયલાભા ંવશામ ઔયે છે 

વેન્વય ને ભટય વઔંરન ને પ્રાભાલણઔ શ્રભના મલૂ્મની પ્રળવંા ઔયલા. ન્મ ભશત્લનુ ંરક્ષણ 
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મૂભતૂ મજના ના નાખદયઔત્લનુ ંઅદળણ છે જે તેભા ંસ્ષ્ટ છે. તેન શતે ુનાખદયઔ અલાન 

શત 

બાિલ વશઔાયભા ંવ્મક્તતખત િલઔાવ, ખોયલ ને ઔામણક્ષભતા ને વાભાજજઔ વેલાની ઊંડી આચ્છા 

વમદુામ. ફાઔને નવુાય ઔયલા ભાટે ભ્માવિભ ને ભપત લાતાલયણની રલચીઔતા 

તેની તાની ક્ષભતાભા ંમૂભતૂ િળક્ષણની ન્મ નોંધાત્ર સિુલધા છે. ઔવણ ની લિધ 

મૂભતૂ િળક્ષણ 7 લણ શત ુ.ં તેન શતે ુછઔયા ને છઔયીને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ 

અલાન છે 

7 થી 14 લણની લમ.ે ભાતબૃાા એ િળક્ષણનુ ંભાધ્મભ શત ુ ંને અંગે્રજીનુ ંિળક્ષણ ન શત ુ ં

ભ્માવિભભા ંમઔૂ. 

ળૈક્ષલણઔ િવદ્ધાતં ને પે્રસ્ક્તટવ તયીઔે મૂભતૂ િળક્ષણની ઔલ્ના નન્મ ને િનિિત છે. 

યંત ુતેનુ ંભરીઔયણ વતંઔાયઔ શત ુ.ં િળક્ષણ ઔિભળન 1964-66 વંણૂણ યીતે કામ છે 

મૂભતૂ િળક્ષણનુ ંભશત્લ ને તેની બરાભણભા ંવભાિલષ્ટ, મૂભતૂભાનંા ગણા 

મૂભતૂ િળક્ષણની રાક્ષલણઔતા. ઔાભન નબુલ, વભાજ જીલતં, વાભાજજઔ વેલા, ળૈક્ષલણઔ 

એઔીઔયણ 

નબુલ વાથે જ્ઞાન, િળક્ષણનુ ંવ્માલવાિમઔઔયણ, નૈિતઔ ને અધ્માજત્ભઔ મલૂ્મ ભાટેની િળક્ષણ 

ઔઠાયી ઔિભળન દ્વાયા બરાભણ ઔયલાભા ંઅલી છે. ભાધ્મિભઔ ળાાભા ંપેયપાય ઔયલા ભાટેના ંખરા ં

તયીઔે 

1977 ની આશ્વયબાઆ ટેર વિભિતભા ંભ્માવિભને વાભાજજઔ યીતે ઈમખી તયીઔે નલી દયબાા 

અલાભા ંઅલી શતી 

ઈત્ાદઔ ઔામણ (એવ.ી.ડફલ્ય.ુડફલ્ય)ુ, ઔે જેણે િલિળષ્ટ ભ્માવિભ િલસ્તાદયત ઔમો શત. અ ફધા 

ફદરાતી ખ્માર 

ખાધંીજીની મૂભતૂ િળક્ષણભાથંી ઈદ્ભવ્યુ.ં યનેુસ્ઔ ઔિભળન ન એજ્યઔેુળન આન દયટણ  

"ફનલાનુ ંળીકવુ"ં તયીઔે કામ છે તે પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે "મૂભતૂ િળક્ષણ" ળબ્જદ નાલે 

છે ને બાય મઔેૂ છે 

ઔે "િળક્ષણ ળાાના દદલારની અંદય ને વાભાજજઔ ને ગણા ંસ્લરૂભા ંફધં થવુ ંજ જઇએ 
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અિથિઔ પ્રવિૃત્તન ઈમખ ળૈક્ષલણઔ શતેુ ભાટે ઔયલ જ જઆએ. "અભ, તે ઔશવે ુ ંલાજફી છે ઔે 

મૂભતૂ િળક્ષણના મૂભતૂ િવદ્ધાતં શજી ણ ભાયા લતણભાન વદંબણભા ંભાન્મ ને પદામી છે 

ળૈક્ષલણઔ સધુાયણા. તે અધિુનઔ િળક્ષણના ભાખણદળણઔ િવદ્ધાતં તયીઔે ઈમખભા ંરેલા ભાટે 

સવુખંત છે. શઔીઔતભા,ં તે 

અધિુનઔ યેકા ય સધુાયલાની જરૂય છે, છી તે વોથી લધ ુયવપ્રદ ને પદામી તયીઔે ઔાભ 

ઔયી ળઔે છે 

પ્રાયંલબઔ તફકે્ક સચૂનાની તઔનીઔ. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 3 

11. મૂભતૂ િળક્ષણના ખ્મારને ઔણ યજૂ ઔયે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

12. 'નાઆ તાલરભ' ની ખ્માર વ્માખ્માિમત ઔયે છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

13. 'નલા તાલરભ' ની ઔલ્ના લણ .............................. ભા ંઅલાભા ંઅલી શતી. 

1.8 િળક્ષણ ભાટેના વગંીમ જખલાઇ 

26 નલેમ્ફય, 1949 ના યજ અણા દેળનુ ંફધંાયણ નાલલાભા ંઅવ્યુ ંને 26 જાન્યઅુયી, 

1950 ના યજ ભરભા ંઅવ્યુ.ં 

ફધંાયણની યજૂઅત વાભાજજઔ દપરસપૂીની રૂયેકા અે છે જે અણા તભાભ વસં્થાને 

વચંાલરત ઔયે છે 

ળૈક્ષલણઔ વદશત. બાયતના ફધંાયણ ભાટે ઔેટરાઔ દદળા ને સચૂન અે છે 

દેળભા ંિળક્ષણના િલઔાવને ણ ફધંાયણીમ જખલાઇ ઔશલેાભા ંઅલે છે. નીચે મજુફ 

બાયતભા ંળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભના ઔામણલાશી ય જખલાઇન ભટ પ્રબાલ છે: 

1. ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ: 

ફધંાયણના િનદેિળત િવદ્ધાતંના ઔરભ 45 શઠે નીચેની જખલાઇ ફનાલે છે 

યાજ્મ નીિત ઔે, "યાજ્મ દવ લણની અંદય પ્રદાન ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયળે 

અ ફધંાયણની ળરૂઅત, જ્મા ંસધુી તે ફાઔ સધુી ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ ભાટે નશીં 
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14 લણની ઉંભય ણૂણ ઔય. "તે સ્ષ્ટણે ફધંાયણના ઔરભ 45 ભા ંિનદેિળત છે ઔે 

યિુનલવણર, ફ્રી ને પયજજમાત િળક્ષણની જખલાઇ એ વયંતુત જલાફદાયી ફને છે 

ઔેન્દ્ર ને યાજ્મ. 

2. રઘભુતીની િળક્ષણ: 

બાયતીમ ફધંાયણની ઔરભ 30 સ્થાિત ઔયલા ભાટેના ઔેટરાઔ વાસં્કૃિતઔ ને ળૈક્ષલણઔ િધઔાય 

વાથે વફંિંધત છે 

ને ળૈક્ષલણઔ વસં્થા વચંાલરત. તે નીચે જણાલે છે ઔે, "ફધા રઘભુતી ઔે ઔેભ તેના અધાયે 

ધભણ થલા બાા, ળૈક્ષલણઔ વસં્થા સ્થાિત ને વચંાલરત ઔયલાન િધઔાય યશળેે 

તેભની વદંખી ને યાજ્મ, ળૈક્ષલણઔ વસં્થાને વશામ અલા, િલરુદ્ધ બેદબાલ ઔયળે નશીં 

ઔઇણ ળૈક્ષલણઔ વસં્થા જભીન ય છે ઔે તે રઘભુતીના વચંારન શઠે છે, છી બરે 

ધભણ થલા બાા ય અધાદયત છે. " 

3. નફા િલબાખ ભાટે િળક્ષણ: 

ઔરભ 15, 17, 46 બાયતીમ ના નફા બાખના ળૈક્ષલણઔ દશતની સયુક્ષા ઔયે છે 

વમદુામ, એટરે ઔે, નાખદયઔ ને નસુલૂચત જાિતના વાભાજજઔ ને ળૈક્ષલણઔ યીતે છાત લખો 

ને સિુનિિત જાિત. ઔરભ 15 જણાલે છે, "અ રેકભા ંથલા ઔરભ 2 ની ઔરભ (2) ભા ંઔંઇ 

નશીં 

યાજ્મને ઔઇણ વાભાજજઔ ને પ્રખિત ભાટે ઔઇ િલળે જખલાઇ ઔયલાથી ટઔાલ 

નાખદયઔ થલા નસુલૂચત જાિત ને સિુનિિત જનજાિત ભાટે ળૈક્ષલણઔ યીતે છાત લખો. " 

ફધંાયણના ઔરભ 46 શઠે, વગંીમ વયઔાય અિથિઔ ને જલાફદાય છે 

નસુલૂચત જાિત ને નસુલૂચત જનજાિતના ળૈક્ષલણઔ િલઔાવ. તે જણાલે છે, "યાજ્મ યશળેે 

કાવ ઔાજી, ના નફા િલબાખના ળૈક્ષલણઔ ને અિથિઔ યવ વાથે પ્રત્વાશન 

રઔ ને કાવ ઔયીન,ે નસુલૂચત જાિત ને નસુલૂચત જનજાિત ને તેભની સયુક્ષા ઔયળે 

વાભાજજઔ ન્મામ ને ળણના તભાભ સ્લરૂથી. "તે યાજ્મના િનદેિળઔ િવદ્ધાતંભાનં ુ ંએઔ છે 

નીિત. 

4. ધભણિનયેક્ષ િળક્ષણ: 
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બાયત એઔ લફનવાપં્રદાિમઔ દેળ છે. તે એલ યાષ્ર છે જ્મા ંધભણ અધાયીત અધ્માજત્ભઔતા, શભંેળા ં

અલાભા ંઅલી છે 

ઈચ્ચ વન્ભાન. ફધંાયણ શઠે, રઘભુતી, ધભણ થલા બાાના અધાયે છે 

તેભના વદંખીની ળૈક્ષલણઔ વસં્થા સ્થાિત ઔયલા ભાટે વંણૂણ િધઔાય અલાભા ંઅલે છે. 

ફધંાયણીમ ઈલ્રેક 

ઔઇણ જખલાઇ થલા રસ્ટ શઠે વસં્થાભા ંઅલાભા ંઅલેરી ધાિભિઔ સચૂનાને 

જખલાઇ ઔયલી જઇએ 

જ અલા વસં્થાએ યાજ્મની ભદદ ઔયી શમ ત ણ તેભા ંદકર નશીં થામ. 

ફધંાયણની ઔરભ 25 (1) તભાભ નાખદયઔને, અંતયાત્ભાની સ્લતતં્રતા ભેલલાન િધઔાય અે છે 

ને ધભણન પ્રચાય ને પ્રચાય ઔયલાન િધઔાય. 

ઔરભ 28 (1) જણાલે છે, "જ ઔઇ ળૈક્ષલણઔ વસં્થાભા ંઔઇ ધાિભિઔ સચૂના અલાભા ંઅલળે નશીં 

યાજ્મના બડંભાથંી વંણૂણ યીતે જાલલાભા ંઅલે છે. "ઔરભ 28 (2) જણાલે છે ઔે," ઔરભ (1) ભા ં

ઔંઇ ણ રાગ ુડળે નશીં 

ળૈક્ષલણઔ વસં્થા જે યાજ્મ દ્વાયા વચંાલરત છે યંત ુઔઇણ શઠે સ્થાિત ઔયલાભા ંઅલી છે 

એન્ડલભેન્ટ થલા રસ્ટ ભાટે જરૂયી છે ઔે ધાિભિઔ સચૂના અલા વસં્થાને અલાભા ંઅલળે. " 

ઔરભ 28 (3) જણાલે છે, "ઔઇ ણ યાજ્મ દ્વાયા ઔઇ ળૈક્ષલણઔ વસં્થાભા ંશાજયી અતી વ્મક્તત 

થલા વશામ પ્રાપ્ત ઔયતી નથી 

યાજ્મના બડંભાથંી, ઔઇણ ધાિભિઔ સચૂનાભા ંબાખ રેલ જરૂયી છે જે અમાત ઔયી ળઔામ છે 

અલી વસં્થાભા ંથલા એલી વસં્થાભા ંથલા ઔઇણ ધાિભિઔ ઈાવનાભા ંશાજયી અલા ભાટે 

ઔઇ ણ સ્થે જડામેરા ઔઇણ સ્થે જ્મા ંસધુી અલા વ્મક્તત ન શમ થલા, જ તે વ્મક્તત 

નાની શમ, ત તેના ારઔ ાવે શમ 

તેની વભંિત અી. " 

5. ળૈક્ષલણઔ વસં્થાભા ંતઔની વભાનતા: 

ઔરભ 29 (1) જણાલે છે ઔે "ઔઇ ણ ળૈક્ષલણઔ વસં્થાભા ંઔઇ નાખદયઔને પ્રલેળ અલાભા ંન અલે 

યાજ્મ દ્વાયા વચંાલરત થલા યાજ્મ બડંભાથંી વશામ ભેલલાભા,ં ભાત્ર ધભણ, જાિત, 
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જાિત, બાા થલા તેભાથંી ઔઇણ. "બાયતીમ ફધંાયણના મૂભતૂ િધઔાય ણ છે 

જસ્ક્સ્ટવ, લરફટી, આતલાલરટી ને બાઇચાયાના ચાય ખણા અદળો નાવ્મા છે. ભારંુ ફધંાયણ 

ફધંાયુ ં

ઔામદાની નજયભા,ં દયેઔને વભાન દયજ્જ શલ જઇએ, ઔઇ ણને ન્મામ નઔાયલાભા ંઅલે, 

દયેઔને િલચાય, લબવ્મક્તતની સ્લતતં્રતા શલી જઇએ. વભાનતાન મૂભતૂ િધઔાય સ્ષ્ટ યીત ે

સચૂલે છે ઔે ઔામદાની નજયભા ંઔઇ ણ સ્થાન, જાિત, 

લખણ થલા વપં્રદામ. ફાજુ દ્વાયા, તઔ વભાનતા વભાન િધઔાય ણ પ્રદાન ઔયલાભા ંઅલે છે. 

અ 

તઔની વભાનતા થણશીન છે, િવલામ ઔે ઔઇની િળક્ષણ ભાટે વભાન તઔ શમ. 

6. ભાતા-સચૂના ભા ંસચૂના: 

અણા દેળભા ંબાાની િલિલધતા છે. સ્લતતં્રતાના પ્રાયંબ છી, ભાતબૃાા 

સચૂનાના ભાધ્મભ ને ભ્માવના િલમ તયીઔે િલળે બાય પ્રાપ્ત થમ છે. ફધંાયણભા ં

બાયતના, તે નક્કી ઔયલાભા ંઅવ્યુ ંછે ઔે તાની બાાના ભ્માવન મૂભતૂ િધઔાય છે 

નાખદયઔ. 

ઔરભ 350 (એ) િનદેળ ઔયે છે, "તે દયેઔ યાજ્મ ને દયેઔ સ્થાિનઔ વત્તા પ્રદાન ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન 

ઔયળ ે

ફાઔને િળક્ષણના પ્રાથિભઔ તફકે્ક ભાતબૃાાભા ંસચૂના ભાટે યૂતી સિુલધા 

બાાઔીમ રઘભુતી જૂથથી વફંિંધત. " 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 4 

14. બાયતીમ ફધંાયણના ઔમા રેકભા ં14 લણની ઉંભય સધુી ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણની ભાખં 

છે 

લો? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

15. બાયતીમ ફધંાયણના ઔમા રેકભા,ં તે ઈલ્રેક ઔયલાભા ંઅવ્મ છે ઔે યાજ્મ ને સ્થાિનઔ વત્તા 

પ્રાથિભઔ તફકે્ક ભાતબૃાાભા ંસચૂના અલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયલ જઇએ? 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

16. બાયતીમ ફધંાયણની ઔરભ 29 (1) શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

1.9 પ્રાથિભઔ િળક્ષણનુ ંયિુનિલિવાઆઝેળન (યઆુઆ) 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણનુ ંલૈિશ્વઔયણ એટરે ફધા ભાટે િળક્ષણ (આએપએ). 1990 ભા,ં ધ એજ્યઔેુળન પય 

ફધા (આએપએ) પ્રિતફદ્ધતાને લણ 2015 સધુીભા ંસિુનિિત ઔયલા ભાટે ળરૂ ઔયલાભા ંઅલી શતી, તે 

તભાભ ફાઔ, કાવ ઔયીને છઔયી 

મશુ્ઔેર દયક્સ્થિતભા ંને લળંીમ રઘભુતીથી વફંિંધત, ઍતવેવ ને ણૂણ, ભપત છે 

ને વાયી ગણુલત્તાની પયજજમાત પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ને જ્માયે ળબ્જદ પ્રાથિભઔ ળબ્જદ તેભા ં

ઈભેયલાભા ંઅલે છે, ત ત ે

એન થણ એ છે ઔે ફધા ભાટે પ્રાથિભઔ િળક્ષણ. અન થણ એ છે ઔે ઉંભયના ંફાઔને િળક્ષણ 

ઈરબ્જધ ઔયાલવુ ં

જૂથ 6 થી 14 (ધયણ VIII લખો). 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણન લૈિશ્વઔીઔયણ ચાય ાવા ંસચૂલે છે: 

હુ ંફાઔની લાજફી લૉદઔિંખ અંતયની અંદય ળાાની જખલાઇનુ ંલૈિશ્વઔયણ; 

ii. 6 થી 14 લણની ઉંભયના તભાભ ફાઔની નોંધણીનુ ંલૈિશ્વઔયણ; 

iii. ફધા િલદ્યાથીના પ્રિતવાદનુ ંલૈિશ્વઔયણ એટરે ઔે ફાઔ એઔલાય પ્રાથિભઔ ળાાભા ંજડામ છે 

6 લણની ઉંભય, ત્મા ંસધુી તે ત્મા ંયશવે ુ ંજઇએ જ્મા ંસધુી તે 8 લખો ણૂણ ઔયે. 

iv. વાલણિત્રઔ િવહ્નદ્ધ. 

1.9.1 યાષ્રીમ નીિતભા ંય.ુઆ.આ ભાટે બરાભણ 

િળક્ષણ (એનીઇ), 1968 

િળક્ષણ ઔિભળન (1964 - 66) એ વયઔાયને બરાભણ ઔયી શતી. બાયતના િનલેદનની યજૂઅત ઔયલી 

જઇએ 

િળક્ષણ યની યાષ્રીમ નીિત ય જે યાજ્મ વયઔાયને ભાખણદળણન રંુૂ ાડળે. ને સ્થાિનઔ 

ળૈક્ષલણઔ મજનાની તૈમાયી ને ભરીઔયણભા ંિધઔાયી. તે મજુફ, બાયત વયઔાય 
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1968 ભા ંયાષ્રીમ િળક્ષણ નીિત ય ઠયાલ યજૂ ઔમો. એન.ી.ઇ. (1968) એ િનયીક્ષણ ઔયુું ઔે 

"િનષ્ઠુય 

ની ઔરભ 45 શઠે ડામયેસ્ક્તટલ િપ્રક્ન્વારની પ્રાયંલબઔ િૂતિ ભાટે પ્રમત્ન ઔયલા જઇએ 

14 લણની લમે ફધા ફાઔ ભાટે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ રંુૂ ાડલાની ફધંાયણ. 

ળાાભા ંપ્રલતણભાન લેતન ને ક્સ્થયતા ગટાડલા ભાટે મગ્મ ઔામણિભ િલઔવાલલા જઇએ 

ને કાતયી ઔય ઔે દયેઔ ફાઔ જે ળાાભા ંનોંધામેર છે વપતાલૂણઔ િનધાણદયત ભ્માવિભ ણૂણ 

ઔયે છે. " 

1.9.2 નલી િળક્ષણ નીિત (એનઇી) ભા ંયઆુ ભાટે બરાભણ, 
1986 

િલિલધ નલી ડઔાય ને વાભાજજઔ જરૂદયમાતએ વયઔાય ભાટે અલશ્મઔ ફનાવ્યુ.ં યચના ને 

ભર ઔયલા ભાટે 

1986 ભા ંદેળ ભાટે નલી િળક્ષણ નીિત. 1986 ભા ંનલી િળક્ષણ નીિતએ બાય મકૂ્ - 

• 14 લણ સધુીની ઉંભયના ફાઔની વાલણિત્રઔ નોંધણી ને વાલણિત્રઔ પ્રિતવાદ. 

• િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંતદુંયસ્ત સધુાયણા. 

• ળાા છડી દેનાયા ફાઔને િળલક્ષત ઔયલા ભાટે લફન-ઓચાદયઔ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે 

વ્મલક્સ્થત પ્રમાવ 

ળાા િલનાના િલસ્તાય, ઔાભ ઔયતા ફાઔ જે દદલવ દયિભમાન ળાાભા ંશાજયી અલા વભથણ 

છે. 

• પ્રાથિભઔ ળાાભા ંઅલશ્મઔ સિુલધા પ્રદાન ઔયલા ભાટે "યેળન બ્જરેઔ ફડણ" મજના 

ભરીઔયણ. 

નલી િળક્ષણ નીિત, 1986 (ઔેટરાઔ 1992 ભા ંસધુાયેરા) ના ઔેટરાઔ બાય મઔૂલાના કે્ષત્રભા ંવભાલેળ 

થામ છે; (i) યાષ્રીમ 

િળક્ષણની દ્ધિત જે સચૂલે છે ઔે "અેર સ્તય સધુી, ફધા િલદ્યાથી, જાિત, ધભણ, 

સ્થાન થલા જાિત, તરુનાત્ભઔ ગણુલત્તાના િળક્ષણની ઍતવેવ છે "; (ii) પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા 

ન ે
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િળક્ષણ (આવીવીઆ) "પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે ને ભાનલ ભાટે પ્રિળક્ષઔ ને ભજબતૂ દયફ તયીઔે 

ફનં ે

વાભાન્મ યીતે વવંાધન િલઔાવ "; (iii) વભાનતાને દૂય ઔયલા ને વભાનતા ય બાય મઔેૂ છે 

જેભને વભાનતા નઔાયલાભા ંઅલી છે તેભની ચક્કવ જરૂદયમાતભા ંબાખ રઇને ળૈક્ષલણઔ તઔ "; 

(iv) ઔન્મા, નસુલૂચત જાિતના પ્રલેળ ય બાય મઔૂલા વાથે ભાધ્મિભઔ િળક્ષણની િલસ્તતૃતા 

(એવવી), નસુલૂચત જનજાિત (એવટીએવ), કાવ ઔયીને િલજ્ઞાન, લાલણજ્મ ને વ્મલવાિમઔ 

પ્રલાશભા;ં (લી) િળક્ષણ 

સ્ત્રીની વભાનતા ભાટે, ભદશરા િનયક્ષયતાને દૂય ઔયલા ને લયધભા ંથતી લયધ ય િલળે 

બાય વાથ ે

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંતેભની ઍતવેવ ને જાલણી; ને, (vi) િળક્ષઔની િવસ્ટભનુ ંલયહુલરિંખ 

િળક્ષઔના વતત વ્માલવાિમઔ િલઔાવ, જીલ્રાની સ્થાના ય બાય વાથે િળક્ષણ 

િળક્ષણ ને તારીભ વસં્થા (ડીઅઇઇટી) લૂણ વેલા ને વેલાભા ંખઠલલાની ક્ષભતા વાથ ે

પ્રાયંલબઔ ળાા િળક્ષઔની તારીભ, ને વદં ઔયેર ભાધ્મિભઔ િળક્ષઔ તારીભ ઔરેજનુ ં

ગે્રડેળન. 

1.10 ફધા (આએપએ) મલૂભેન્ટ ભાટે િળક્ષણ 

ધ એજ્યઔેુળન પય ર (આએપએ) ચલ ગણુલત્તા મૂભતૂ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે લૈિશ્વઔ 

પ્રિતફદ્ધતા છે 

ફધા ફાઔ, યલુાન ને ખુ્ત લમના રઔ. લલ્ડણ એજ્યઔેુળન પયભ (ડાઔય, 2000) ભા,ં 164 

વયઔાયએ લચન અપ્યુ ંશત ુ ં

આએપએ (EFA) પ્રાપ્ત ઔયલા ને 2015 સધુીભા ંણૂણ થનાયી છ ખરની ક ઔયી. આએપએ 

(EFA) ભાટેના જાણીતા છ ખર અ મજુફ છે 

નીચ:ે 

ધ્મેમ 1: પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણ િલસ્તતૃ ઔય. 

ધ્મેમ 2: ફધા ભાટે ભપત ને પયજજમાત પ્રાથિભઔ િળક્ષણ પ્રદાન ઔય. 

ધ્મેમ 3: યલુાન રઔ ને લમસ્ઔ ભાટે ળીકલાની ને જીલન ઔોળલ્મને પ્રત્વાદશત ઔય. 
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ધ્મેમ 4: ખુ્ત વાક્ષયતાભા ં50 ટઔા લધાય. 

ધ્મેમ 5: 2005 સધુી લરિંખ વભાનતા પ્રાપ્ત ઔય, 2015 સધુી લરિંખ વભાનતા. 

ધ્મેમ 6: િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંસધુાય. 

ડઔાય ફે્રભલઔણ પય ઍતળન એ યનેુસ્ઔને તેના વશમખીને વશમખ અલા ભાટે પયજ ાડય 

શત 

ડાઔાય પયભ (યએુનડીી, યએુનએપીએ, યિુનવેપ ને િલશ્વ ફેંઔ) ના ન્મ ચાય convenors. જેભ 

ગ્રણી એજન્વી, યનેુસ્ઔ તેની પ્રવિૃત્તને ાચં મખુ્મ કે્ષત્ર ય ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયે છે જેભ ઔે. નીિત 

વલંાદ, દેકયેક, 

દશભામત, બડં એઔત્ર ઔયલા ને ક્ષભતા િલઔાવ. યાજઔીમ ટઔાલી યાકલા ભાટે 

આએપએ ભાટે પ્રિતફદ્ધતા ને 2015 રક્ષ્મ તયપ પ્રખિત લેખ અે છે, યનેુસ્ઔએ નેઔ સ્થાના 

ઔયી છે 

યનેુસ્ઔની આએપએ લૈિશ્વઔ બાખીદાયી ટીભ દ્વાયા વચંાલરત વઔંરન િભઔેિનઝમ્વ. એઔ મખુ્મ ફાદ 

2010-2011 ભા ંઆએપએ વઔંરનની વભીક્ષા, યનેુસ્ઔએ લૈિશ્વઔ આએપએ વઔંરન સધુાયણા ઔયી 

સ્થાત્મ. EFA રક્ષ્મ અઠ િભરેિનમભ િલઔાવની લૈિશ્વઔ ળધભા ંપા અે છે 

ધ્મેમ (એભડીજી), કાવ ઔયીને એભડીજી નફંય. 2 વાલણિત્રઔ પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ને એભડીજી નફંય 

ય. લરિંખ ય 3 

2015 સધુીભા ંિળક્ષણભા ંવભાનતા. આએપએ ચલને ભરભા ંમઔૂલા ભાટે પાસ્ટ રેઔ શરેની 

સ્થાના ઔયલાભા ંઅલી શતી, 

"ગણુલત્તા વાલણિત્રઔ પ્રાથિભઔ િળક્ષણ તયપ પ્રખિતને લેખ અલા" ન ઈદે્દળ. મલૂ્માઔંન ઔયલા ભાટે 

યઔેુસ્ઔ, ડઔાય ફે્રભલઔણ પય એતળન ભા ંસ્થાિત EFA ના રક્ષ્મને ધ્માનભા ંયાકીને પ્રત્મેઔ દેળની 

પ્રખિત 

એ તભાભ ડેલરભેન્ટ આન્ડેતવ (આડીઅઆ) ભાટે િળક્ષણ િલઔવાવ્યુ ંછે. આડીઅઆ છ છ આએપએ ચાય 

ખરા ં

રક્ષ્મ, ડેટા પ્રાપ્મતાના અધાયે વદં ઔયલાભા ંઅલે છે. 

1.11 ના યિુનલવીઝેળન ભાટે મખુ્મ આન્ટયવ્ય ુ
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પ્રાથિભઔ િળક્ષણ 

સ્લતતં્રતા છી, બાયતે યઆુના ધ્મેમ તયપ નોંધાત્ર પ્રખિત ઔયી છે. બાયતીમ યાજ્મ છે 

ફધા ભાટે વાલણિત્રઔ મૂભતૂ િળક્ષણને સિુનિિત ઔયલાના ભશત્લ િલળે વાયી યીતે જાગતૃ. િલિલધ 

ાચં લણ મજના, અ 

િળક્ષણની યાષ્રીમ નીિત, 1968 ને સધુાયેરી નલી િળક્ષણ નીિત, 1986/1992 એ પ્રમત્ન ઔમો છે 

યિુનલવણર એલરભેન્ટયી એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) ય બાયતના પ્રમત્નને સધુાયલા ભાટે. ત્મા ંભશત્લણૂણ 

છે 

ફધંાયણીમ સધુાયા તેભજ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણને પ્રત્વાશન અલાના શતેથુી. અ 

1976 ભા ંફધંાયણભા ં42 ભા ંસધુાયાએ િળક્ષણ રાવ્યુ,ં જે મખુ્મત્લે યાજ્મની જલાફદાયી શતી, 

વભલતી સલૂચભા ંને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણને ફન્નેની જલાફદાયી વાલણિત્રઔ ફનાલીન ે

ઔેસ્ક્ન્દ્રમ ને યાજ્મ વયઔાય. 200 9 ભા,ં બાયત અખ લધ્મ ને ફાઔન િધઔાય ભપતભા ં

વાય ઔમો 

પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ (200 9). ઔેટરીઔ જૂની મજના ણ સધુાયી ને ભજબતૂ ઔયલાભા ં

અલી છે. 

યિુનલવણર એલરભેન્ટયી એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) ભાટેના ઔેટરાઔ ભશત્ત્લના ભશત્લના શસ્તકે્ષ ચચાણભા ં

છે 

નીચ:ે 

1.11.1 યેળન બ્જરેઔફડણ (ફી) 

યેળન બ્જરેઔફડણ (ફી) ની મજના 1987 ભા ંળરૂ ઔયલાભા ંઅલી શતી જેન શતે ુનોંધાત્ર 

શત 

વભગ્ર દેળભા ંપ્રાથિભઔ ળાાભા ંસિુલધાભા ંસધુાય. યેળન બ્જરેઔફડણ નીચે નાખ્મ 

તભાભ પ્રાયંલબઔ ળાા જે શરેેથી સ્થાિત થઇ છે તે ભાટે રઘતુ્તભ સ્તયની સિુલધા પ્રદાન 

ઔયલી. 

બિલષ્મભા ંતભાભ પ્રાથિભઔ ળાા કરલા ભાટે તે છાભા ંછા બડંન બડં ણ નક્કી 

ઔયે છે. ના ઈમખ 
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ળબ્જદ 'ઑયેળન' સચૂલે છે ઔે અ પ્રગ્રાભભા ંતાઔીદની જરૂય શતી. તેના રક્ષ્મ સ્ષ્ટ ને સ્લાખત 

ઔયલાભા ંઅવ્મા શતા 

ને વયઔાય અ રક્ષ્મને રઔના વશઔાયથી પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે િનધાણદયત શતી 

એઔ લૂણ િનધાણદયત વભમ ફે્રભ અંદય. 

યેળન બ્જરેઔફડણના ત્રણ ગટઔ શતા: 

1. છાભા ંછા ફે વ્માજફી ભટા યડાની જખલાઇ જે ઊંડા વાથે તભાભ શલાભાનભા ં

ઈમખી છે 

છઔયા ને છઔયી ભાટે રખ ળોચારમ વલરત વાથે. 

2. ળક્ શમ ત્મા ંસધુી છાભા ંછા ફે િળક્ષઔની જખલાઇ, તેભાથંી દયેઔ પ્રાથિભઔભા ંસ્ત્રી છે 

ળાા 

3. યભત ને યભત ભાટે જભીન વદશત ળાા આભાયતના િનભાણણ ભાટે અલશ્મઔ જભીન શલી 

જઇએ 

સ્થાિનઔ વમદુામ દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઅલેર. 

1.11.2 જજલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ (ડીીઆી) 

નલી િળક્ષણ નીિત 1986 ની વયઔાયઔતાનુ ંમલૂ્માઔંન ઔયલા ભાટે, એઔ વિભિતની િનભણ ૂઔં ઔયલાભા ં

અલી શતી 

1 99 0 ભા ંબાયત વયઔાય. એન.ી.ઇ., 1 9 86 ની વભીક્ષા 1990 - 1992 દયિભમાન ઔયલાભા ંઅલી 

શતી 

ઍતળન, 1992 એ છાત જજલ્રાભા ંિળક્ષણના િલઔાવની જરૂદયમાત ય બાય મકૂ્ શત. 

તદનવુાય, અ 

બાયત વયઔાયે 1993 ભા ં"જજલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ" (ડીીઆી) મજનાની યચના ઔયી 

શતી. 

જીલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ (ડીીઇી) એ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના શતી 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ (યુીએ) ના વલણવ્માઔયણના ઈદે્દશ્મને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે 1993. ઔામણિભ એઔ રે 

છે 
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પ્રાથિભઔ િળક્ષણ િલઔાવન વાઔલ્મલાદી દૃસ્ક્ષ્ટઔણ ને યુીઆની વ્યશૂયચનાને વચંાલરત ઔયલા 

ભાખંે છે 

િલઔેન્દ્રીઔયણ વ્મલસ્થાન, વશબાખી પ્રદિમા ય બાય વાથે જજલ્રા િલિળષ્ટ અમજન, 

ફધા સ્તયે વળક્તતઔયણ ને ક્ષભતા િનભાણણ. ળરૂઅતભા ંજીલ્રા મજના 44 જજલ્રાભા ંતૈમાય 

ઔયલાભા ંઅલી શતી 

અઠ યાજ્મભા:ં અવાભ, શદયમાણા, ઔણાણટઔ, ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ર, દયસ્વા, તિભરનાડુ ને 

ઔેય ધીભે ધીભે તે 27 યાજ્મભા ં273 જજલ્રાભા ંપેરામેલુ.ં ઔામણિભ શત 

યાજ્મ સ્તય નોંધામેર વભાજ દ્વાયા ભરીઔયણ. 

ડીીઇીના મખુ્મ શતેુ શતા; 

(i) પ્રાથિભઔ િળક્ષણના તભાભ ફાઔને પ્રલેળ અલા (લખણ I થી IV / V) 

(ii) ડ્ર-અઈટ યેટ્વને 10 ટઔાથી છાભા ંગટાડલા ભાટે. 

(iii) નોંધણી ધ્મમન િવહ્નદ્ધના કે્ષત્રભા ંલરિંખ ને વાભાજજઔ જૂથ લચ્ચે વભાનતા ગટાડલા 

લખેયે 5 ટઔા ઔયતા ંછા. 

(iv) અધાયયેકા વલેક્ષણની વયકાભણીભા ંળીકલાની િવહ્નદ્ધના સ્તયભા ંસધુાય ઔયલા. 

પ્રગ્રાભ ગટઔભા ંતરાવરૂમ્વ ને નલી ળાાનુ ંિનભાણણ, લૈઔપ્લ્ઔ ખરુલાન વભાલેળ થામ છે 

સ્કલૂરિંખ ઔેન્દ્ર, નલા િળક્ષઔની િનભણઔૂ, પ્રાયંલબઔ ફાણ િળક્ષણ ઔેન્દ્રની સ્થાના, 

ળૈક્ષલણઔ વળંધન ને તારીભ (એવવીઇઅયટી) ની જજલ્રા દયદ / જીલ્રા વસં્થાની 

ભજબતૂીઔયણ 

િળક્ષણ ને તારીભ (ડીઅઇઇટી), બ્જરઔ દયવવણ ઔેન્દ્ર / તરસ્ટય દયવવણ ઔેન્દ્રની સ્થાના, 

િળક્ષઔ તારીભ, િળક્ષણ-ળીકલાની વાભગ્રીન િલઔાવ, ઔન્માની િળક્ષણ ભાટે િલળે શસ્તકે્ષ, 

ને એવવી / એવટી / ઔાભ ઔયતા ફાઔ લખેયે. ખં ફાઔને વઔંલરત િળક્ષણ અલા 

ભાટેની શરે ને 

ડી.ી.આ.ી. મજનાભા ંઅંતય િળક્ષણ ણ વાભેર ઔયલાભા ંઅલી શતી. 

1.11.3 વલાણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) 

વલણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) એ બાયત વયઔાયનુ ંમખુ્મ ઔામણિભ છે 
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પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ (ય.ુઆ.આ.) નુ ંિલશ્વવનીમઔયણ, વભમ ભમાણદદત યીતે, 86 ભી વદી મજુફ 

6-14 ના ફાઔને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ અલા બાયતના ફધંાયણભા ંસધુાય 

લણ લમ જૂથ, એઔ મૂભતૂ િધઔાય. એવએવએને યાજ્મ વયઔાય વાથે બાખીદાયીભા ંભરી 

ફનાલલાભા ંઅલી શતી 

વભગ્ર દેળને અલયી રે છે ને 1.1 િભલરમન લવલાટભા ં192 િભલરમન ફાઔની જરૂદયમાતને 

વફંિધત ઔયે છે. અ 

ઔામણિભ એલા લવલાટભા ંનલી ળાા કરલા ભાખેં છે જેભા ંસ્કરૂની સિુલધા નથી શતી ને 

લધાયાના તરાવ રૂભ, ળોચારમ, ીલાના જખલાઇ દ્વાયા શારના ળાા ભાકાને ભજબતૂ ફનાલવુ ં

ાણી, જાલણી નદુાન ને ળાા સધુાયણા નદુાન. યૂતી િળક્ષઔ વાથે શારની ળાા 

લધાયાના િળક્ષઔ વાથે તાઔાત અલાભા ંઅલે છે, જ્માયે શારના િળક્ષઔની ક્ષભતા છે 

વ્માઔ તારીભ, િળક્ષણ-ળીકલાની વાભગ્રી િલઔવાલલા ને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે નદુાન દ્વાયા 

ભજબતૂ 

તરસ્ટય, બ્જરઔ ને જીલ્રા સ્તયે ળૈક્ષલણઔ અધાય ભાખુ.ં 

એવએવએની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા નીચે પ્રભાણે છે. 

• વાલણિત્રઔ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે સ્ષ્ટ વભમ ફે્રભ વાથેનુ ંએઔ પ્રગ્રાભ. 

• વભગ્ર દેળભા ંગણુલત્તાયતુત મૂભતૂ િળક્ષણની ભાખંન જલાફ. 

• મૂભતૂ િળક્ષણ દ્વાયા વાભાજજઔ ન્મામને પ્રત્વાશન અલાની તઔ. 

• વભગ્ર દેળભા ંવાલણિત્રઔ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે યાજઔીમ આચ્છાની લબવ્મક્તત. 

• ઔેન્દ્ર, યાજ્મ ને સ્થાિનઔ વયઔાય લચ્ચે બાખીદાયી. 

• પ્રાથિભઔ િળક્ષણની તાની દ્રસ્ક્ષ્ટ િલઔવાલલા યાજ્મ ભાટે એઔ તઔ. 

એવ.એવ.એ. જીલન કુળતા વદશત ગણુલત્તા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયે છે. એવએવએ ય કાવ 

ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયુું છે 

કાવ જરૂદયમાત વાથે છઔયી િળક્ષણ. એવ.એવ.એ. દડજજટર લિજને રંુૂ ાડલા ભાટે ઔમ્પ્યટુય 

િળક્ષણ રંુૂ ાડલા ભાખેં છે 

િલબાજીત ઔય. 
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નીચે પ્રભાણે વલણ િળક્ષા લબમાનના ઈદે્દળ છે. 

• ળાાભા ંતભાભ ફાઔ, િળક્ષણ ફામંધયી ઔેન્દ્ર, લૈઔપ્લ્ઔ ળાા ને 'ાછા ળાા ય' 

2003 સધુી ઔેમ્. 

• ફધા ફાઔ 2007 સધુીભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણના ાચં લણ ણૂણ ઔયે છે. 

• તભાભ ફાઔ 2010 સધુીભા ંઅઠ લણ પ્રાયંલબઔ ળાાઔીમ િળક્ષણ રંુૂ ઔયે છે. 

• જીલન ભાટે િળક્ષણ ય બાય મઔૂતા વતંઔાયઔ ગણુલત્તાના પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ય ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત 

ઔય 

• 2007 સધુી પ્રાથિભઔ સ્તયે ને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ય તભાભ જાિત ને વાભાજજઔ લખણના અંતયને 

લિજ ઔય 

2010 સધુીનુ ંસ્તય. 

2010 સધુીભા ંયિુનલવણર યીટેન્ળન. 

એવએવએ વભગ્ર દેળને ઔન્માની ળૈક્ષલણઔ જરૂદયમાત ય કાવ ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયલા ભાટે એઔ 

ઔામણિભ છે, 

નસુલૂચત જાિત ને સિુનિિત અદદલાવી ને િલિલધ વજંખભા ંફાઔ. 

1.11.4 ઔસ્તયુફા ખાધંી ફાલરઔા િલદ્યારમ (ઔેજીફીલી) 

ઔસ્તયુફા ખાધંી ફાલરઔા િલદ્યારમ (ઔેજીફીલી) મજના બાયત વયઔાય દ્વાયા ળરૂ ઔયલાભા ંઅલી શતી 

મખુ્મત્લે વફંિંધત ઔન્મા ભાટે ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તયે િનલાવી ળાાની સ્થાના ભાટે ખસ્ટ, 

2004 

મશુ્ઔેર િલસ્તાયભા ંએવવી, એવટી, ફીવી ને રઘભુતી ભાટે. ઔેજીફીલીન ઈદે્દશ્મ ઍતવેવ 

ને કાતયી ઔયલાની છે 

િનલાવી ળાાની સ્થાના ઔયીને વભાજના લલંચત જૂથની ઔન્માને ગણુલત્તાયતુત િળક્ષણ 

ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તય. અ મજનાને ળૈક્ષલણઔ યીતે છાત બ્જરતવ (આફીફી) ભા ંરાગ ુઔયલાભા ં

અલી યશી છે 

દેળ જ્મા ંગ્રાભીણ વાક્ષયતા યાષ્રીમ વયેયાળથી છી છે ને વાક્ષયતાભા ંલરિંખ તપાલત છે 

યાષ્રીમ વયેયાળ ઈય. અ મજના ભાટે 75% ફેઠઔના રઘતુભ અયક્ષણની જખલાઇ છે 
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એવવી, એવટી, ફીવી થલા રઘભુતી વમદુામથી વફંિંધત ઔન્મા ને ફાઔીના 25% ભાટે 

પ્રાથિભઔતા અલાભા ંઅલે છે 

ખયીફી યેકાની નીચે કુરંુ્ફીજનની ઔન્મા ભાટે. ઔે.જી.ફી.લી.ને એવ.એવ.એ. પ્રગ્રાભ વાથે ભજૉ 

ઔયલાભા ંઅલી છે 

1 એિપ્રર, 2007 થી 11 ભી ચંલીમ મજના દયિભમાન તે ઔામણિભન રખ ગટઔ. અ મજના 

27 યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંભરભા ંછે, જેભ ઔે: અવાભ, આંધ્રપ્રદેળ, રુણાચર પ્રદેળ, 

લફશાય, 

છત્તીવખઢ, દાદય ને નખય શલેરી, દદલ્શી, ગજુયાત, શદયમાણા, દશભાચર પ્રદેળ, જમ્મ ુને ઔાશ્ભીય, 

ઝાયકડં, ઔણાણટઔ, ભધ્મપ્રદેળ, ભશાયાષ્ર, ભલણયુ, ભેગારમ, િભઝયભ, નાખારેન્ડ, દયસ્વા, 

જંાફ, યાજસ્થાન, તિભરનાડુ, િત્રયુા, ઈત્તય પ્રદેળ, ઈત્તયાકડં ને િિભ ફખંા. છતા ં

િળક્ષણ િલબાખ / એવએવએ યાજ્મ / જીલ્રા સ્તયે નડર એજન્વી છે, તેભા ંિલિલધ પેયપાય છે 

ઔે.જી.ફી.લી.ના યાજ્મની અંદય ને વભગ્ર પ્રદેળભા ંભેનેજભેન્ટભા.ં વયઔાય ને ફનંે િલિલધ 

એજન્વી 

ઔેજીફીલીના વચંારનભા ંએનજી વાભેર છે. ઔેટરાઔ યાજ્મએ એઔ ભડર નાવ્યુ ંછે, 

જ્માયે ન્મ એઔ ઔયતા લધાયે થમા. િનલાવી ળાાની સ્થાના જ્મા ંછાભા ંછા 50 શમ 

મખુ્મત્લે એવવી, એવટી ને રઘભુતી વમદુામભાથંી ળાાભા ંભ્માવ ઔયલા ભાટે ઈરબ્જધ છે 

પ્રાથિભઔ સ્તય. મગ્મ ઔન્માની વખં્માને અધાયે વખં્મા 50 થી લધ ુશઇ ળઔે છે. ઔેટરાઔ 

યાજ્મની વખં્માના વદંબણભા ંયાજ્મએ તાના ધયણ (ઔેન્દ્રીમ ધયણભાથંી િલચરન) નક્કી ઔમાણ 

છે. 

તભાભ યાજ્મએ ઔેજીફીલીની વયઔાયઔ દેકયેક ભાટે યાજ્મ સ્તયની ટીભ / વિભિતની યચના 

ઔયી છે. જ ઔે, 

યચના ને ભિૂભઔા વોંલાભા ંયાજ્મ થી યાજ્મ ફદરામ છે. 

1.11.5 િભડ ડે બજન (એભડીએભ) મજના 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે ઔ વટણન યાષ્રીમ ઔામણિભ વાભાન્મ યીતે િભડ ડે તયીઔે કામ છે 
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15 ખસ્ટ, 1995 ના યજ બજન મજનાને ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના તયીઔે ળરૂ ઔયલાભા ંઅલી 

શતી. તેન શતે ુશત 

નોંધણી, જાલણી ને એઔ વાથે લધાય ઔયીને "પ્રાથિભઔ િળક્ષણનુ ંલૈિશ્વઔયણ" લધાયલા 

પ્રાથિભઔ લખોભા ંિલદ્યાથીના ણ ય વય. અ મજના ાછની મૂભતૂ તત્લજ્ઞાન છે 

પ્રાથિભઔ િલદ્યાથીને ણયતુત કયાઔ રંુૂ ાડલા જેથી ળાા ફશાયના ફાઔભા ંદયડુ ંને 

કાતયી ઔયલા ભાટે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણનુ ંવાલણિત્રઔયણ. અ મજનાના ઈદે્દશ્મ નીચે પ્રભાણે છે: 

(i) વયઔાય, સ્થાિનઔ ળાયીદયઔ ને લખણભા ંધયણ I - VIII ભા ંફાઔની ણ ક્સ્થિત સધુાયલા 

વયઔાયી વશાિમત ળાા, ને આ.જી.એવ. ને એ.અઇ.આ. ઔેન્દ્ર. 

(ii) ખયીફ ફાઔને, લધનેુ લધ ુિનમિભત ળાાભા ંશાજયી અલા ભાટે, ખેયરાબેરા િલબાખથી 

પ્રત્વાશન અવુ ં

ને તેભને લખણકડંભા ંપ્રવિૃત્ત ય ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયલાભા ંભદદ ઔયે છે. 

(iii) ઈનાા દયિભમાન દુષ્ઔાગ્રસ્ત િલસ્તાયભા ંપ્રાથિભઔ તફક્કાની ફાઔને ણ વશામ 

લેઔેળન 

અ મજના, ળાાના ફાઔભાથંી ફશાય નીઔલા ને ળાા છડી દેલાના દયભા ંણ દયલણી 

ભાટે એઔ લયદાન યુલાય થઇ 

ગટાડ યાધેંરા બજનનુ ંઅઔણણ એટલુ ંઈત્તેજનઔાયઔ શત ુ ંઔે ળાાએ વંણૂણ યેઔડણ ઔયલાનુ ંળરૂ 

ઔયુું 

તાઔાત ને ઝંડટ્ટીના ફાઔ િનમિભત ળાાભા ંને અ યીતે રક્ષ્માઔં તયીઔે ળાાભા ં

યેડલાની ળરૂઅત ઔયી 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણનુ ંવાલણિત્રઔયણ પ્રાપ્ત ઔયલાનુ ંળરૂ થયુ.ં 

1.11.6 િધઔાયન ધ્મમન (અયટીઇ) એતટ, 200 9 

વવંદ દ્વાયા મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ (અયટીઇ ઔામદ) 2009 ન િધઔાય વાય 

ઔયામ શત 
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ઑખસ્ટ 200 9. યાષ્રિતની ભજૂંયી ભેવ્મા છી, તેને 1 એિપ્રરથી ભરીઔયણ ભાટે સચૂના 

અલાભા ંઅલી શતી. 

2010. અયટીઇ ઔામદાના ઔેટરાઔ મખુ્મ ચાલીરૂ રક્ષણ છે; 

દસ્તાલેજની આચ્છા ભાટે ઔઇ ફાઔને પ્રલેળ નઔાયલાભા ંઅલળે; જ ઔઇ ફાઔ દૂય ઔયલાભા ં

અલળે નશીં 

ળાાભા ંએડિભળન વામઔર વભાપ્ત થઇ ખયુ ંછે ને એડિભળન ટેસ્ટ રેલા ભાટે ઔઇ ફાઔને 

છૂલાભા ંઅલળે નશીં. 

• ઔઇણ કચણ જે ફાઔને ળાા ઍતવેવ ઔયલાથી ટઔાલે છે તે યાજ્મ દ્વાયા ભેલલાભા ંઅલળ ે

ફાઔની નોંધણીની જલાફદાયી, તેભજ શાજયી ને 8 લણ ણૂણ થલાની કાતયી 

િળક્ષણ 

• ઔઇ ફાઔ થલા વ્મક્તત ઔઇ ફાઔ સ્લીઔાયતી લકતે, ઔઇ ઔૅપ્ટેળન પી એઔિત્રત ઔયળે ને 

ફાઔને ાત્ર યશળેે 

થલા તેના ભાતાિતા થલા ારઔને ઔઇણ સ્િીિનિંખ પ્રદિમાભા.ં બાયે દંડની જખલાઇ છે 

ઔેપ્ટેળન પી ને સ્િીનીંખની ભાખં ભાટે. 

• ઔઇ ફાઔને ળાયીદયઔ વજા ને ભાનિવઔ જલણી થલી જઇએ નશીં. 

• દયેઔ લવલાટભા ંફાઔને એઔ લૉદઔિંખ અંતયની અંદય પ્રાથિભઔ ળાા સધુી શોંચ શળે 

દઔરભીટય ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાાભા ં3 દઔરભીટયની અંદય. લણતીમ, જખંરી ને મશુ્ઔેર 

ફાઔ ભાટે 

ભપૂ્રદેળ, જ અ અંતયની અંદય ળાા ળક્ ન શમ ત છાત્રારમની જખલાઇ યશળેે 

દયલશન, તેભના ભાટે ળાાભા ંપ્રલેળની કાતયી ઔયલા ભાટે. 

• ઔઇ ણ ફાઔભા ંઔઇ ફાઔને ટઔામતભા ંયાકલાભા ંઅલળે નશીં ને ઔઇ ફાઔને 

ળાાભાથંી ઔાઢી મઔૂલાભા ંઅલળે નશીં, િવલામ ઔે તેણી / 

તેભણે 8 લણનુ ંિળક્ષણ રંુૂ ઔયુું. 

• ળાા ાવે યૂતી વખં્માભા ંિળક્ષઔ ને લખણકડં શળે - િળક્ષઔ ભાટે જખલાઇ છે 

દયેઔ 30 ફાઔ ભાટે, દયેઔ િળક્ષઔ ભાટે લખણકડં ને મખુ્મ ભાથા ભાટે એઔ રખ રૂભ. 
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• દામઔાની લસ્તી િવલામ ન્મ ઔઇ લફન-ળૈક્ષલણઔ શતે ુભાટે ઔઇ િળક્ષઔ જભા ઔયલાભા ંઅલળે 

નશીં 

લસ્તી ખણતયી, અિત્ત યાશત પયજ થલા સ્થાિનઔ વત્તાલાા થલા યાજ્મ િલધાનવબાની 

ચ ૂટંણી વફંિંધત પયજ 

થલા વવંદ, જેભ ઔે ઔેવ શઇ ળઔે છે. 

• નેળનર યાઆટ્વ પ્રટેતળન પ ચાઇલ્ડ યાઆટ્વ (એનવીીવીઅય) ની દેકયેક યાકલા ભાટે 

પયજજમાત છે 

અ ઐિતશાિવઔ િધઔાય ભરીઔયણ. 

• એનવીીવીઅય અંતખણત એઔ િલિળષ્ટ િલબાખ અખાભી વભમભા ંઅ િલળા ને ભશત્લણૂણ 

ઔામણ ઔયળ ે

ભદશના ને લો. 

2012 ભા ંફાઔને મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ (અયટીઇ) િધિનમભન િધઔાય સધુાયી 

દેલાભા ંઅવ્મ શત 

અયટીઆ સધુાય ઔામદ 1 ખસ્ટ, 2012 થી ભરભા ંઅવ્મ શત. સધુાય ઔામદ આંતદયઔ છે 

અ ભાટે: (i) દડવેલફલરટી એતટભા ંવભામેરી ખંતાલાા ફાઔન વભાલેળ 

2005 ને યાષ્રીમ રસ્ટ એતટ અયટીઇ ઔામદાના િધઔાય શઠે ને તેભને ભપત ને પયજજમાત 

યૂી ાડતા 

િળક્ષણ, ને ખબંીય ખંતા ધયાલતા ફાઔ ભાટે ગયેલુ ંિળક્ષણ ભાટે િલઔલ્ યૂ ાડલ; (ii) 

જ્માયે ફધંાયણની ઔરભ 29 ને 30 શઠે અલાભા ંઅલેરી રઘભુતીના િધઔાયનુ ંયક્ષણ 

અયટીઇ એતટ ભરભા ંમઔૂવુ;ં (iii) ભદ્રાવ, લેદદઔ ાઠવારવ ને ળૈક્ષલણઔ વસં્થાભાથંી મકુ્તત 

અયટીઇ ઔામદાના જખલાઇથી ધાિભિઔ સચૂના અલી. 

તભાયી પ્રખિત તાવ - 5 

17. વાલણિત્રઔ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ (યઆુઆ) ના ચાય ાવાનં ુ ંનાભ શુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

18. જ્માયે યેળન બ્જરેઔફડણ ળરૂ થયુ ંશત ુ?ં 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

19. બાયતભા ંઔમા લે ડીીઇી ળરૂ થઇ શતી? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

20. િભડ ડે બજન મજનાન મખુ્મ શતે ુશુ ંછે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

21. ઔેજીફીલી મજનાન મખુ્મ ઈદે્દળ રક. 
.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

22. અયટીઆ એતટ, 200 9 ક્ાયે સધુાયામ શત? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

1.12 ય.ુએવ. ય.ુએવ. ય.ુએવ. 

અ એઔભભા,ં અણે બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણના ક્ષેત્રભા ંિલઔાવ િલળે જ ળીખ્મા 

લૈદદઔ વભમ અધિુનઔ વભમભા.ં ળૈક્ષલણઔ રક્ષ્મ, િળક્ષઔની ભિૂભઔા, િલમના તપાલત 

લૈદદઔ, ફોદ્ધ ને ભધ્મયખુીન વભમ દયિભમાન ભ્માવ, ધ્મમન દ્ધિત લખેયેન ભ્માવ 

ઔયલાભા ંઅવ્મ શત. જખલાઇ 

બાયતભા ંલિટીળ ળાવન દયિભમાન બાયતીમ જનતાના િળક્ષણ ભાટે વભજાલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં તભે 

ણ િલળે વભજી 

બાયતભા ંતે વભમે િળક્ષણ પ્રણારી પ્રબાિલત થઇ શતી. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંિલઔાવ 

સ્લતતં્રતા છી િલખતલાય ભ્માવ ઔયલાભા ંઅવ્મ શત. એનીઇ, 1968 ને એનઇી, 1986 ની 

બરાભણ (સધુાયેરી 

1992 ભા)ં પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ અંખે ચચાણ ઔયલાભા ંઅલી શતી. ભે યઆુઆના ાવા િલળે ણ 

ળીખ્મા 

બાયતીમ લસ્તીના ળૈક્ષલણઔ ઈન્નિત ભાટે િલિલધ ફધંાયણીમ જખલાઇ. અંતે અણે ળીખ્મા 

ને યઆુઆના રક્ષ્માઔંને વભજલા ભાટે ળરૂ ઔયલાભા ંઅલેરા ભશત્લના ભશત્લના શસ્તકે્ષનુ ં

િલશ્રેણ ઔયુું જેભા ંવભાલેળ થત શત; 
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યેળન બ્જરેઔફડણ , ડીીઆી, એવએવએ, ઔેજીફીલી, એભડીએભ મજના ને તાજેતયભા ંઅયટીઆ 

એતટ, 200 9 ન ભર ઔમો શત. 

1.13 તભાયી પ્રખિતને ચઔાવલા ભાટેના જલાફ 

1. પ્રાચીન ઔા દયિભમાન, 'ઈનામણ' એટરે જ્માયે ઔઇ ફાઔ તેના ભાતાિતાના ગય છડીને 

યશલેા રાગ્મ 

િળક્ષણ ભેલલા ભાટે િળક્ષઔના ભઔાનભા.ં 

2. ારી. 

3. 'બ્જજાજજા' એ ફોદ્ધ વભમ દયિભમાન ફાઔના િળક્ષણની દીક્ષા વભાયંબન ઈલ્રેક ઔયે છે. 

4. ફીક્સ્ભરાશ. 

5. ભતતાબ્જવ. 
6. 1667. 

7. ત્રાલણઔય, તાજંય ને ભદ્રાવ. 

8. 20 લણ 
9. 1854. 

10. 1882-1883. 

11. ભશાત્ભા ખાધંી 

12. 'નામ તાલરભ' એ મૂભતૂ િળક્ષણ ભાટેનુ ંનાભ છે જે જીલન ભાટે િળક્ષણન વદંબણ અે છે ને 

તે ફદરાભા ંઅલે છે 

શસ્તઔરા ઔેસ્ક્ન્દ્રત િળક્ષણ િવદ્ધાતં અવાવ. 
13. 1945. 

14. ઔરભ 45 

15. ઔરભ 350 (એ). 

16. િલબાખ 1.8 (5) ન વદંબણ ર. 

17. યિુનલવણર એતવેવ, યિુનલવણર નોંધણી, યિુનલવણર યીટેન્ળન, યિુનલવણર પ્રાપ્પ્ત. 
18. 1988. 

19. 1993-94 

20. ની ઔ ક્સ્થિત સધુાયલા વાથે નોંધણી, જાલણી ને શાજયી સધુાયલા ભાટે 
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પ્રાથિભઔ ળાા ફાઔ. 

21. વભાજના લલંચત જૂથની ઔન્માને સમુજન દ્વાયા પ્રલેળ ને ગણુલત્તાની િળક્ષણની કાતયી 

ઔયલી 

ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તયે યશણેાઔં ળાા. 
22. 2012. 

1.14 સલૂચત લાચંન ને વદંબો 

� ગ્રલાર, જે. વી. રડંભાઔણ આન ધ દશસ્ટયી ઑપ આસ્ક્ન્ડમન એજ્યઔેુળન, િલઔાવ બ્બ્જરિળિંખ શાઈવ, 

ન્ય ુ

દદલ્શી 

� હુજા, ફી. એન. ને બાદટમા, અય.એર .: અધિુનઔ બાયતીમ િળક્ષણ ને તેની વભસ્મા, 

સયુજીત બ્બ્જરઔેળન્વ, 

નલી દદલ્શી. 

� ચોફે, એવ. ી. દશસ્રી એન્ડ પ્રબ્જરેમ્વ પ આસ્ક્ન્ડમન એજ્યઔેુળન, િલનદ સ્તાઔ ભદંદય, અગ્રા 

� ડ્રેઝ, જીન (2004, 24 એિપ્રર). રઔળાશી ને કયાઔન િધઔાય. અિથિઔ ને યાજઔીમ લીઔરી, 
23-27. 

� ડ્રેઝ, જીન ને ખમર, યાજજત (2003, ઑખસ્ટ 02 - 15). ભધ્માિ બજનન બાિલ ફ્રન્ટરાઇન 

(ધ નેળનર ભેખેલઝન), 20 (16), 21-25. 

� એડ. વીઅઇએર (2002). જજલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ: પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંવળંધન વાયાળં 

(1999-2002). નલી દદલ્શી: એડવીએર. 

� નામઔ, ી. એભ. (200 9). પ્રાથિભઔ િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણભા ંવમદુામ બાખીદાયી. નવુ ં

દદલ્શી: એઔેડેિભઔ એતવેરન્વ બ્બ્જરળવણ ને દડસ્રીબ્જયટુય. 

Ka યુદઔત, ફી. અય. ભાઆરસ્ટન્વ ભડણન આસ્ક્ન્ડમન એજ્યઔેુળન, ન્ય ૂવેન્રર બઔુ એજન્વી, ઔતરાટા. 

� યાલત, ી. એર. દશસ્રી ઑપ આસ્ક્ન્ડમન એજ્યઔેુળન, યાભ પ્રવાદ ને વન્વ, અગ્રા. 

1.15 યિુનટ એન્ડ એતવયવાઆઝ 

1. પ્રાચીન વભમ દયિભમાન િળક્ષણની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા ય ચચાણ ઔય. લૈદદઔ િળક્ષણ ઔેલી યીતે 

રખ શત ુ ં
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ફોદ્ધ િળક્ષણથી? 

2. બાયતભા ંલિટીળ ળાવન દયિભમાન પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંમખુ્મ િલઔાવની વભજાલ. 

3. મૂભતૂ િળક્ષણની ઔલ્ના વભજાલ. શુ ંતભને રાખે છે ઔે મૂભતૂ િળક્ષણની ખ્માર સવુખંત છે 

બાયતભા ંલતણભાન વાભાજજઔ-અિથિઔ દૃસ્ક્ષ્ટએ? મગ્મ ઈદાશયણ વાથે તભાયા જલાફને ન્મામી 

ફનાલ. 

4. પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના વદંબણભા ંએન.ી.ઇ., 1968 ને એનઆી, 1986 ની બરાભણનુ ંલણણન ઔય. 

5. યઆુઆ દ્વાયા તભાય ભતરફ શુ ંછે? યઆુઆના રક્ષ્માઔંને પ્રાપ્ત ન ઔયલાના મખુ્મ ઔાયણ શુ ંછે 

ત્માય સધુી બાયત? 

6. બાયતભા ંય.ુઆ.આ.ના રક્ષ્માઔંને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટેના ભશત્લના ભશત્લના શસ્તકે્ષભા ંર્ૂંઔભા ં

વભજાલે છે. 

7. નીચેના ય ર્ૂંઔા નોંધ રક (રખબખ 250 ળબ્જદભા ંદયેઔ). 

(i) વલણ િળક્ષા લબમાન 

(ii) ઔસ્તયુફા ખાધંી ફાલરઔા િલદ્યારમ (ઔેજીફીલી) 

(iii) અયટીઇ એતટ, 200 9 ની જખલાઇ 

યિુનટ 2: પ્રવખંાત ઔન્વવણ આન 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ 

યચના 

2.0 દયચમ 

2.1 રિનિંખ ઈદે્દશ્મ 

2.2 િળક્ષણ: િધઔાય 

2.3 િળક્ષણન િધઔાય 

2.4 િળક્ષણન િધઔાય (અયટીઇ): ેક્ષા ને ડઔાય 

2.5 યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ : પ્રાયંલબઔ વફંિંધત મદુ્દાની ખબંીય વભજણ 

િળક્ષણ 

2.6 એનવીઆ ને એનવીએપએવઇ, 2000 લચ્ચે તપાલત 
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2.7 િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે એનવીએપ, 2009: પ્રાયંલબઔ િળક્ષણને રખતી વય 

2.8 ભને વભાપ્ત ઔયીએ 

2.9 તભાયી પ્રખિત તાવલા ભાટેના ંજલાફ 

2.10 સચૂલેરા લાચંન ને વદંબો 

2.11 વકં્ષે / ગ્રવયી 

2.12 યિુનટ એન્ડ એતવયવાઆઝ 

2.0 દયચમ 

અ એઔભ શઠે અણે પ્રાથિભઔ િળક્ષણના મઔુ વભઔારીન મદુ્દા ય ચચાણ ઔયીશુ.ં મખુ્મ લસ્ત ુછે 

ઔઇણ ઔાભના વપ ભરીઔયણ ભાટે, તેના માણલયણને અલશ્મઔ યીતે ને અને વભજી રેવુ ં

જઇએ 

ભાયા િળક્ષણ ઔામણ સચૂલે છે. ઔઇણ વદંલબિત ઔામણની વભજણને તાદઔિઔ િભ અે છે 

ભાયી નઔયી જે દયેઔ ાવાભા ંરમ ળધલા ભાટે ભાણવની સ્લાબાિલઔ જરૂદયમાત છે. ભનષુ્મ 

ઈયાતં દયેઔ પ્રવિૃત્ત 

શતેુણૂણ ને તાદઔિઔ છે. લૂણ-અલશ્મઔતા મજુફ ભે ભાયા િળક્ષણને તાદઔિઔ, નોંધાત્ર ને 

થણણૂણ ફનાલી ળઔીએ છીએ 

ને શતે ુશતે.ુ અભ, તે િળક્ષઔની જલાફદાયી છે જે અણે વભઔારીનને વભજીએ છીએ 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લચિંતા ને તે છી તે પ્રભાણે વ્મલશાય ઔયે છે. અન થણ એ છે ઔે અણે 

સધુાયવુ ંજઇએ ને 

ધ્મેમની પ્રાપ્પ્ત એટરે ઔે િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણને કાતયી અલા ભાટે અણી લતણણઔૂને સધુાયવુ.ં 

િળક્ષણ પતત મૂભતૂ િધઔાય જ નશીં ણ કુદયતી ને જૈિલઔ િધઔાય ણ છે. ના ઔાયીખય 

મતુત બાયત એ વભજી ખયુ ંને ફધંાયણભા ંિનદેિળત તત્લની નીિતભા ંતે સ્ષ્ટ ઔયુું 

ફધંાયણના ભરીઔયણના દવ લણ, 6-14 લચ્ચેના ંતભાભ ફાઔ ભાટેની પ્રાથિભઔ િળક્ષણ 

લણ ખઠલવુ ંજઇએ. 86 ભી સધુાયાના ફધંાયણભા,ં 2002, ઔરભ 21 (એ) મૂભતૂ ફન્યુ ં

બાયતીમ ફાઔન િધઔાય િળક્ષણન િધઔાય (અયટીઇ) િનમભ, 200 9, 1 રી એિપ્રર, 2010 ના 

યજ વાય થમ શત 
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વભગ્ર દેળભા ંરાગ ુઔયલાભા ંઅલી શતી. ઔોંદિટ સ્તયે અયટીઇ રાલલાની એઔ ભટી િવહ્નદ્ધ છે 

21 ભી વદીભા ંઅણા દેળ. યંત ુઅણે ભરૂળ નશીં ઔે ઔઇ ણ મૂભતૂ પેયપાય થલા 

સધુાયણા નથી 

એઔ દદલવભા ંઅલ. અયટીઇન ખફૂ જ યવપ્રદ આિતશાવ છે જેભા ંશજાય લો પ્રિતલફિંલફત 

િલચાયવયણી છે 

િળક્ષણિલદ વાભેર છે. વતત વકત ભશનેત ઔયતા ંરઔની ેક્ષા શુ ંશતી 

અયટીઇને લાસ્તિલઔતા ફનાલ ને અયટીઇના ભર છી ભને શારભા ંશુ ંડઔાય છે 

િનમભન? અનુ ંિલશ્રેણ ઔયવુ ંને મલૂ્માઔંન ઔયવુ ંડળે. 

િળક્ષણન િનમભ, 200 9 એ િળક્ષઔ ભાટેન ભાખણ ભઔ ઔયલા ભાટે ભળારન ઈાવઔ છે. ણ તે 

જરૂયી છે 

િળક્ષઔને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ વફંિંધત િલિલધ ભશત્લના દસ્તાલેજ િલળે જાણઔાયી શલી જઇએ 

તેભા ંવાભેર યાષ્રીમ લચિંતન વભજ. દસ્તાલેજભાથંી એઔ છે "યાષ્રીમ ભ્માવિભ 

ભાખુ ં"(એનવીએપ), જેભા ંતભાભ વાભાજજઔ, વાસં્કૃિતઔ ને યાષ્રીમ મદુ્દા વફંિંધત િળક્ષણ 

એઔીકૃત છે 

ને ળાા િળક્ષણ ભાટે અધાય તૈમાય છે. ળૈક્ષલણઔ િલચાયને ઔાઔંયેટભા ંઔેલી યીતે ઔન્લટણ ઔયવુ ંતે 

છે 

અ દસ્તાલેજ દ્વાયા િળક્ષઔ ને િળક્ષણના ક્ષેત્રભા ંવફંિંધત ન્મ તભાભ રઔને અલાભા ંઅલે 

છે. અની વપતા 

િળક્ષઔના ભરીઔયણ, વભજ ને ઔામણક્ષભતા ય અધાય યાકે છે. અ યિુનટભા ંફે-ત્રણ 

યેઔડણ િલશ્રેણાત્ભઔ ચચાણ દ્વાયા વભજી ળઔામ છે. ધ્માન યાષ્રીમ રૂયેકા શળે 

ભ્માવિભ, 2000; એનવીએપ, 2005 ને િળક્ષઔ-એનવીએપટી, 200 9 ભાટે યાષ્રીમ ભ્માવિભ 

ભાખુ.ં ભે ઔયીશુ ં

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ વદંબે અ યેઔડૌણવની વયને વભજલાન પ્રમાવ ઔય. 

2.1 ળીકલાની આચ્છા 

• ઐિતશાિવઔ યીતે અયટીઇની થણગટન ઔયલા વક્ષભ. 
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• અયટીઇને રખતા િલિલધ બાયતીમ ળૈક્ષલણઔ તત્લલચિંતઔના દૃસ્ક્ષ્ટઔણને વભજ. 

• અયટીઆના િનમભનના મખુ્મ રેક, 200 9 વભજાલ 

• ભાયા િળક્ષણ પ્રણારી ય અયટીઇ િનમભન, 200 9 ના િલિલધ ાવાંની વય િલળે ચચાણ 

ઔય. 

• એનવીએપ, 2005 ભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ ને સચૂનાથી વફંિંધત મદુ્દાની િલલેચનાત્ભઔ યીતે 

િલશ્રેણ 

• પ્રાથિભઔ િળક્ષણના અધાયે એનવીએપ, 2005 ને એનવીએપ, 2000 લચ્ચે તપાલત. 

• NCF, 2005 ની લચિંતા ને ભરીઔયણથી વફંિંધત િલિલધ સ્ઔને વભજ 

• િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે NCF, 200 9 ની વફંિંધત વયન અઔાય રેલ 

• ઈયતત યેઔડૌણવના પ્રઔાળભા ંિળક્ષઔની ભિૂભઔા વભજ 

2.2 િળક્ષણ - એઔ િધઔાય 

િળક્ષણ દયેઔ ભનષુ્મન જન્ભ િધઔાય છે. ફધા ભાટે કયાઔ ને ણ જરૂયી છે, એ જ યીત ે

ગણુલત્તા જીલન િળક્ષણ વભાન ભશત્લનુ ંછે. દયેઔ વમદુામે તેના બિલષ્મ ભાટે ઔેટરીઔ િળક્ષણ 

ખઠવ્યુ ંછે 

નાખદયઔ જે ભાનલતા ભાટે જરૂયી છે. ભપત બાયતના વાભાજજઔ-વાસં્કૃિતઔ નુઃિનભાણણ ભાટે, ભશત્લ 

િળક્ષણ વભજાયુ ંશત ુ.ં સ્લતતં્રતા શરેા જ મતુત બાયતના ઔાયીખયએ ળરૂઅત ઔયી શતી 

ળૈક્ષલણઔ ભદંદયની સ્થાના ને નુરુત્થાન. અભાનંા ઔેટરાઔ સધુાયાલાદી ફાર ખખંાધય િતરઔ 

છે, 

ખાર કૃષ્ણ ખકરે, િલલેઔાનદં, ભશાત્ભા ખાધંી, યિલન્દ્રનાથ ટાખય, ભશાભના ભારલીમા 

લખેયે 

તે અણા ફધંાયણ (સ્ષ્ટ 45) ભા ંસ્ષ્ટ ઔયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ંઔે અઝાદીના દવ લણ છી ફધા જ 

6-14 લણના ંફાઔ. ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ અલી જઇએ. ઔાયણ ઔે િળક્ષણ ભાટે જરૂયી છે 

સ્લતતં્ર ને વપ જીલન; તે પયજજમાતણે યૂી ાડલાભા ંઅલે છે તેના ય લાત ઔયલાભા ંઅલી 

છે. પતત અ જ નશીં 
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વીધી થલા અડઔતયી યીતે ફધંાયણના ભાયા િલિલધ રેકભા ંિળક્ષણના મદુ્દાને ભશત્લ 

અલાભા ંઅવ્યુ ંછે. 

86 ભી સધુાયણાભા,ં રેક 21 (એ) ને ભપત ને પયજજમાત ફનાલલા ભાટે ઈભેયલાભા ંઅવ્યુ ંછે 

િળક્ષણ (ખાઈના રેક 45), મૂભતૂ િધઔાયન એઔ બાખ (બાખ -3). દયણાભે અયટીઇનુ ં

િનમભન, 

2009 વાય થયુ ંશત ુ ંજે 1 રી એિપ્રર, 2010 ના યજ રાગ ુઔયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ;ં વભગ્ર બાયતભા.ં 

તેન થણ એ ઔે દયેઔ ફાઔ 

6-14 લણની લમના. ડળભા ંભપત ને પયજજમાત પ્રાથિભઔ િળક્ષણન િધઔાય છે 

ળાા 

અયટીઇના િનમભનના ઔેન્દ્રલફિંદુ અ છે: - 

This અ િનમભનનુ ંળીણઔ 'ફ્રી ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ, 200 9' છે. 

� ફ્રી: - ભપત િળક્ષણ એટરે ઔઇ ડળની ળાા જે વયઔાય તયપથી વશામ ભેલે છે. વીધા થલા 

અડઔતયી યીતે ઔઇ ફાઔ ાવેથી (પી, દાન, દાન લખેયે) ચાજૉ ઔયળે નશીં. 

પયજજમાત: - પયજજમાત િળક્ષણની ખ્માર નક્કી ઔયે છે ઔે તે જલાફદાયી છે 

વયઔાય કાતયી ઔય ઔે દયેઔ ફાઔ (6-14 લણ) ને પ્રાથિભઔ િળક્ષણ અલાભા ંઅલે છે. તેન થણ 

એ છે ઔે ફધા 

અ ઉંભયના ઔૌંવના ફાઔને પ્રલેળ, શાજયી ને િવહ્નદ્ધ સધુી શોંચવુ ંઅલશ્મઔ છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણન અંત 

� ચાઆલ્ડ એજ્યઔેુળન: - તેન થણ એ છે ઔે 6 થી 14 લણની ઉંભયના તભાભ ઔન્મા ને 

છઔયાનુ ંિળક્ષણ. જેભા ંફધા 

લલંચત લખણ, અિથિઔ યીતે નફા, કાવ ઔયીને વક્ષભ ને ખબંીય યીતે વભથણ ફાઔ લખેયે 

વભાલેળ થામ છે. 

ગણુાત્ભઔ મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ ઔેન્દ્ર વયઔાય, યાજ્મ વયઔાય, સ્થાિનઔ લશીલટ, યાષ્રીમ / 

યાજ્મ ફા િધઔાય વયંક્ષણ વિભિત, ળાા વચંારન વિભિત, ભાતાિતા / લારી ને િળક્ષઔ 

જલાફદાયી અલાભા ંઅલી છે. ભને ળાા ને િળક્ષઔની ેક્ષા િલળે જાણલાની જરૂય છે 
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અયટીઆ- 

• ળાાભા ંિનમિભતતા ને િનમિભતતા જલા ભાટે 

• ઈદે્દળ ને પ્રદિમાને ધ્માનભા ંયાકીને ભ્માવિભ ચરાલલ જઇએ: - 

• ફધંાયણીમ મલૂ્મ લરઔન દ્વાયા 

• ફાઔના વંણૂણ િલઔાવને ધ્માનભા ંયાકીન ે

• ફાઔની જ્ઞાન, ક્ષભતા ને કુળતા િલઔવાલલા 

• ફા-ઔેસ્ક્ન્દ્રત માણલયણભા ંપ્રવિૃત્ત, ળધ, વળંધન લખેયે જેલા ળીકલાની યીત નાલી યહ્યા ં

છે. 

• જ્મા ંસધુી ળક્ શમ ત્મા ંસધુી ભાતબૃાાને સચૂનાના ભાધ્મભ તયીઔે 

• ફાઔથી ડય, અગાત, લચિંતા લખેયે દૂય યાકલી; તેભને તેભના િલચાય વ્મતત ઔયલાભા ંભદદ ઔયે 

છે. 

• ફાઔ દ્વાયા જ્ઞાન ને તેની એપ્પ્રઔેળનને વભજલાની ક્ષભતાના વતત મલૂ્માઔંન દ્વાયા. 

• નક્કી વભમ ભા ંભ્માવિભ ણૂણ 

• દયેઔ ફાઔની ળીકલાની ક્ષભતાની તાવ ઔયલા ને જ જરૂયી શમ, ત લધાયાની સચૂના 

શલી જરૂયી છે 

ખઠલણ 

• ભાતા-િતા / ારઔને િનમિભત રૂે ભલા ને શાજયી, િળક્ષણ િલળે તેભને દયલચત ઔયલા 

ક્ષભતા, લખણભા ંપ્રખિત ને તેભના લાડણ વફંિંધત ન્મ ઔઇ ભાદશતી. 

• નફા ને છાત લખણના િલદ્યાથી લચ્ચે ફીજાથી લબન્ન થવુ ંઔે ખઠલણ ઔયલી નશીં 

અ ફાઔ ભાટે િલિલધ વભમે થલા સ્થ ય લખણ 

• ઔઇ ણ ફાઔને ાઠમ સુ્તઔ, ઔડા,ં યભત થલા ન્મ સિુલધા ભાટે બેદબાલ ન ઔયલ. 

તભાયી પ્રખિત -1 તાવ 

1. ફધંાયણભા ંિળક્ષણન િધઔાય વફંિંધત રેક છે 

(i) 21-ફી (ii) 51-ફી (iii) 21-એ (iv) 51-એ 

2. ઔમા ફધંાયણીમ સધુાયાએ િળક્ષણને મૂભતૂ િધઔાય ફનાવ્મ? 
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2.3 િળક્ષણન િધઔાય મૂ 

જેભ અણે શરેાથી ચચાણ ઔયી છે ઔે તે વયઔાયની જલાફદાયી છે. ભપત ને પયજજમાત પ્રાથિભઔ 

અલા 

10 લણની અંદય િળક્ષણ. ફધંાયણની સ્થાના (1960 સધુી). યંત ુતે કયેકય દુબાણગ્મે છે 

2002 (ફધંાયણની 86 ભી સધુાયણા) તે વભજી ળઔાઇ નથી ને 2010 સધુીભા ંતભાભ ફાઔને 

અલાભા ંઅવ્મા ંનથી 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણન અ િધઔાય. અજે જ્માયે અ અયટીઇ િનમભન ભરભા ંમઔૂલાભા ંઅવ્યુ ંછે 

દેળ અણે 100% વપતા ભેલી ળક્ા નથી. ભને ડઔાય ને વભસ્માન વાભન ઔયલ 

ડય છે 

તેભને િળક્ષઔને ભશત્લણૂણ ભિૂભઔા બજલલાની છે. 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંઔઇ વભસ્મા અંખે ચચાણ ઔયતા ંશરેા ંતે જાણવુ ંજરૂયી છે ઔે ઔઇણ પેયપાય 

થલા 

રાફંા વભમ ને પ્રમત્ન છી જ િવહ્નદ્ધ ળક્ છે. જ અણે બાયતીમ િળક્ષણના આિતશાવભા ંજશુ ં

ભે ળધીશુ ંઔે પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ એ ગણા લોનુ ંદયણાભ છે 

િલચાય ને શઔાયાત્ભઔ પ્રમત્ન. શ્રી ફાર ખખંાધય િતરઔ, સ્લાભી િલલેઔાનદં, ભશાભના ભારલીમા, 

ભશાત્ભા ખાધંી, શ્રી યલફન્દ્રનાથ ટાખય, શ્રી ખાર દિષ્ના ખકરે, શ્રી જ્મિતફા ફૂરે લખેયે. 

એઔ ભશત્લણૂણ ભિૂભઔા બજલી શતી. અ ભથાા શઠે અણે અ િલચાયઔના પ્રમત્ન િલળે ચચાણ 

ઔયીશુ.ં 

શ્રી ફાર ખખંાધય િતરઔ 

રઔભાન્મ િતરઔ તેભના ભ્માવ તેભજ લબવ્મક્તતભા ંઅિમણજનઔ યીતે વજૉનાત્ભઔ શતા. અ 

રક્ષણ ણ પ્રિતલફિંલફત થામ છે 

તેભના વાદશજત્મઔ િલચાયભા.ં સ્નાતઔ થમા છી િતરઔ લફન-વયઔાયી ળાાભા ંબણે છે. તે વભજી 

ખમ 

લિદટળ વશાિમત િળક્ષણ પ્રણારી દ્વાયા બાયતીમ વસં્કૃિતને નઔુવાન શોંચાડ્ુ.ં તેના થડા િભત્રની 

ભદદથી, 
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તેભણે ણેુભા ં'ન્ય ુઇંખલરળ સ્કરૂ' ની સ્થાના ઔયી. શન્ટય ઔિભળન અ ખોણ દ્વાયા પ્રબાિલત શત ુ ં

ળાા વંણૂણ ને ગણુલત્તા િળક્ષણ. વભ્મએ ફમ્ફેના ઔેટરાઔ પ્રિતસ્ક્ષ્ઠત વ્મક્તતને િલનતંી ઔયી 

ને િતરઔ ઈચ્ચ િળક્ષણ કે્ષતે્ર ઔાભ ઔયલા ભાટે. દયણાભે 'ડેક્કન ળૈક્ષલણઔ વસં્થા' 

ની યચના ઔયલાભા ંઅલી શતી ને 1885 ભા ંપ્રખ્માત પગ્યુણવન ઔૉરેજની સ્થાના થઇ શતી. અભ 

અણે દૂયદળણન જઇ ળઔીએ છીએ 

ને િતરઔજીની િલચાયવયણીભા ંનલીનતા. તે વભમે િતરઔના િલસ્તાયભા ંસ્ષ્ટ ને તાદઔિઔ 

િલચાયવયણી યજૂ ઔયાઇ શતી 

ગણુલત્તા િળક્ષણ, ભાતબૃાા િળક્ષણના ભાધ્મભ તયીઔે, વ્માલવાિમઔ િળક્ષણ, યાજઔીમ િળક્ષણ, 

રશ્ઔયી િળક્ષણ, ધાિભિઔ િળક્ષણ, ભદશરા િળક્ષણ ને ન્મ િલમ. િતરઔ સ્લતતં્રતાભા ંભાનતા શતા 

જન્ભની જેભ ને અ યાષ્રીમ િળક્ષણ નીિત ભેલલા ભાટે પયજજમાત તત્લ છે. અ િલચાય ન ે

ાછથી િતરઔના પ્રમત્ન યાષ્રીમતાલાદી 'લધાણ મજના' ના િલઔાવ ભાટે ામ ફની ખમા 

ળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભ. ભે શજુ ણ ભાયા પ્રમત્ન ચાલ ુયાકીએ છીએ ઔે િતરઔ ગણુલત્તાયતુત 

િળક્ષણ, ભાતા જેલી મિૂતિજૂા ઔયે છે 

ભાધ્મભ, છઔયી ફા િળક્ષણ લખેયે જેલા જીબ. અ મદુ્દાને િળક્ષણના િધઔાયભા ંખણલાભા ંઅલે 

છે. 

શ્રી ખાર કૃષ્ણ ખકરે 

તે બાયતીમ યાષ્રીમ ઔોંગે્રવભા ંતેભના નયભ લબખભ ભાટે જાણીતા છે. ખાધંીજીએ ણ તેભને 

સ્લીઔાયુું 

તેભના યાજઔીમ ગરુુ. 1899 ભા ંખકરે લિટીળ વયઔાયભા ંિલધાનવબાની વિભિતના વભ્મ ફન્મા 

ફમ્ફે પ્રાતં. તે ઔેન્દ્રીમ િલધાન દયદના વભ્મ ફન્મા ને 1902 ભા;ં તેભણે લફર યજૂ ઔયુું 

ભપત ને પયજજમાત પ્રાથિભઔ િળક્ષણ. તે ભાનતા શતા ઔે એઔરા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ જલાફદાય 

નથી 

વાક્ષયતા ભાટે જ અણે અને વાક્ષયતા તયીઔે વભજીએ છીએ ત ગણી ફાફતભા ંવાક્ષયતા 

િનયક્ષયતા ઔયતા ંગણી વાયી છે. 

જાશયે િળક્ષણ એટરે સકુદ જીલન વાથે વભાજને લતય અવુ.ં અ જાશયે િળક્ષણ વાથે ણ છે 



521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 45 
 

વ્મક્તતના નૈિતઔ ને અિથિઔ િલઔાવ ભાટે ને વભગ્ર વમદુામના અંતયાત્ભા ભાટે અલશ્મઔ છે. 

ઔભનવીફે અ લફર વાય થઇ ળક્ નશીં યંત ુઅ શાય ન શતી યંત ુનલા યખુની ળરૂઅત 

શતી. 

ખકરેએ ગણા પ્રમખના અધાયે પયજજમાત જાશયે િળક્ષણ ય તેભની દરીર યજૂ ઔયી 

ફયડાના ભશાયાજા દ્વાયા વચંાલરત. 

વમાજી યાલ ખામઔલાડ: ફયડાના ભશાયાજા 

ભયેરીના દવ ખાભભા ં1893-94 ભા ંભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ ય એઔ પ્રમખ શાથ ધયલાભા ં

અવ્મ શત 

ફયડા યાજ્મભા ંતાલઔુા. 8 લણ છી. અ પ્રમખનુ ંવતત િનયીક્ષણ, ભપત ને 

વભગ્ર તાલઔુાભા ંપયજજમાત િળક્ષણ ભરભા ંમઔૂાયુ ંશત ુ.ં અકયે 1906 ભા ંફયડા પ્રથભ ફન્મા 

બાયતભા ંયાજ્મ જ્મા ંભપત િળક્ષણ ભાટેનુ ંલફર ને પયજજમાત િધઔાય રાલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં 

દયણાભે, છઔયા 

6-12 લણની ઉંભયના. ને છઔયીને 6-10 લણની ભપત પયજજમાત િળક્ષણ અલાભા ંઅલી 

શતી. છીથી તે 6 થી લધાયી દેલાભા ંઅવ્યુ ં

11 લણ ઔન્મા ભાટે 

સ્લાભી િલલેઔાનદં 

સ્લાભી િલલેઔાનદં શઔાયાત્ભઔ (યચનાત્ભઔ) િળક્ષણ ને ભાનલ િલઔાવ ભાટે ણ જાણીતા છે. 

સ્લાભીજી ભાનતા શતા ઔે જ ઔઇ યાષ્ર વાભાજજઔ ને અિથિઔ યીતે વાયી યીતે ફધં શવુ ંજઆએ ત 

િળક્ષણ એઔભાત્ર છે 

થણ સ્લાભીજીના ઠયાલનુ ંામ િલળા ને વાલણિત્રઔ િળક્ષણ છે. તેભના મજુફ વાચુ ં

િળક્ષણ એ એઔ છે જે ભાણવને વગંણ ભાટે તૈમાય ઔયે છે, ભાનિવઔ ળક્તત અે છે ને િવિંશ જેલા 

િલઔાવ ઔયે છે 

દશિંભત ને ભાનલજાત ભાટે પે્રભ. તેભના જણાવ્મા પ્રભાણે, 'િળક્ષણ વશજ કુળતાની લબવ્મક્તત 

છે 

એઔ વ્મક્તત '. એઔ અદળણ વભાજને ભશત્તભ ક્ષભતા ભાટે મગ્મ તઔ પ્રદાન ઔયલી અલશ્મઔ છે 
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તેના ફધા વભ્મ ભાટે િલઔાવ. કાવ ઔયીને વભાજના તે વભ્મ ભાટે, જેભને તેની વોથી લધ ુજરૂય 

છે ને 

ઈરબ્જધ ળૈક્ષલણઔ ભાધ્મભથી પામદા થતા લલંચત છે. સ્લાભીજી લચિંિતત શતા 

તે વભમે વભાજભા ંભદશરાની ક્સ્થિત, તેથી તેભણે ભદશરા િળક્ષણ ય બાય મકૂ્ શત. તે 

ભાનતા શતા 

ઔે અખાભી ેઢીન િલઔાવ ભદશરાના શાથભા ંછે, તેથી અ દેળન બાિલ 

ભદશરા િળક્ષણભા ંઅલેલુ ંછે. સ્લાભીજીની િલચાયવયણીભા,ં અણે વામદૂશઔ િળક્ષણ, મૂની મૂ 

ળધી ળઔીએ છીએ 

િળક્ષણ, વતત િળક્ષણ ને પયજજમાત િળક્ષણ. 

શ્રી યલફન્દ્ર નાથ ટાખય 

ટાખય ભાનતા શતા ઔે યાષ્રની પ્રખિતભા ંિનયક્ષયતા મખુ્મ લયધ છે. િળક્ષણ અલશ્મઔ છે 

ભાણવના જીલનભા ંણૂણતા ને રમ ભાટે. તેભણે અત્ભ-િળક્ષણ ય બાય મકૂ્ જેભા ંસ્લતતં્રતા, 

તદુંયસ્તી લખેયે તત્લ વભાલેળ થામ છે. શીં સ્લતતં્રતા એટરે બહુ્નદ્ધની સ્લતતં્રતા, વતં, 

િનણાણમઔતા, હૃદમ, પ્રવિૃત્ત, જ્ઞાન ને બક્તત. લેરનેવનેવન થણ એ છે ઔે વ્મક્તતનુ ંવંણૂણ 

ને એઔ વ્મક્તતન વંણૂણ િલઔાવ જે પતત િળક્ષણ દ્વાયા ળક્ છે. તેથી ભાટે 

વભાજભા ંવ્મક્તતખત વ્મક્તતન વંણૂણ િલઔાવ, િળક્ષણ લૈિશ્વઔ સ્તયે ઈરબ્જધ શવુ ંજઇએ. 

પયજજમાતણે. ટાખય લિટીળ ળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભની કૃિત્રભતા ને િિભીઔયણ વાભે શતા. તે 

એવુ ંભાનલાભા ંઅલે છે ઔે જ્મા ંસધુી ભાતબૃાા ફનાલલાભા ંન અલે ત્મા ંસધુી િળલક્ષત ને 

િનયક્ષય લચ્ચેન તપાલત બયાઇ જત નથી 

િળક્ષણનુ ંભાધ્મભ વાસં્કૃિતઔ ઈન્નિત પતત વાલણિત્રઔ િળક્ષણ દ્વાયા જ ળક્ છે 

ભાત્ર યાષ્ર િનભાણણ ળક્ છે. જીલનના રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે િળક્ષણ એ અલશ્મઔ તત્લ છે. તેથી 

િળક્ષણ ફધા રઔ ભાટે એઔ િધઔાય છે ને તે સ્લાતતં્ર્મ ને જીલનના િધઔાયથી રખ નથી. 

ળબ્જદન ઈમખ 

ટાખય દ્વાયા 'િધઔાય' ન ઈમખ એઔ ત્રભા ંઔયલાભા ંઅવ્મ શત, '' ફાઔ ભાટે રજજઔર 

િળક્ષણ ભાટે આંતયયાષ્રીમ વખંઠન '', 
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1908 ભા ંતેભણે િલચાયુું ઔે ળૈક્ષલણઔ પ્રઔાળન, લબવ્મક્તત ને ખલુ્રીણુ ંઅલશ્મઔ છે, જે છે 

જીલનના ઈદે્દશ્મ. તે તાની જાતને ન્મભા ંને ન્મભા ંસ્લમનંે જલાની ક્ષભતા ભાને છે, સ્લ 

ભાનલાભા ંઅલે છે 

જ્ઞાન, જે તભાભ ળૈક્ષલણઔ વસં્થાનુ ંઅદળણ રક્ષ્મ શવુ ંઅલશ્મઔ છે. તેભણે ળાિંત િનતતાનની 

સ્થાના ઔયી, 

તેભની િલચાયવયણીને લાસ્તિલઔતાભા ંનલુાદદત ઔયલા. 

દંડત ભદન ભશન ભારલીમા 

ભારલીમા ળૈક્ષલણઔ પ્રણારી ને તે વભમે કુળતા બાલ ય ખફૂ જ ીદડત શતી. અનુ ંઔાયણ 

લિદટળ વયઔાયની િનચ્છા શતી; ભાયા વમદૃ્ધ રઔ દ્વાયા નક્કય પ્રમત્નની બાલ 

દેળ. ભારલીમા મજુફ, વ્મક્તતખત ઔલ્માણ ભાટેનુ ંએઔભાત્ર વાધન િળક્ષણ છે. પતત અ જ નશીં 

ગરુાભીની વીભા તડી ને સ્લતતં્રતાની પ્રઔાળ પેરાલી, િળક્ષણ એઔ ભાત્ર ળક્તતળાી છે 

ઈઔેર. ભારલીમાએ ઔહ્ુ ંઔે િલદેળીના ઔડભાથંી યાષ્રને મતુત ઔયલા, અધિુનઔ બાયતનુ ંિનભાણણ 

ઔયલા, 

િલિલધ યાષ્રભા ંવશનળીરતા ને વઔંરન ઉભુ ંઔયલા ભાટે - િળક્ષણ એઔ પયજજમાત તત્લ છે. તેથી 

ભારલીમાએ ભાત્ર ભાવ િળક્ષણ જ જરૂયી યંત ુપયજજમાત ખણયુ.ં તેભણે વાસં્કૃિતઔ ય બાય મકૂ્ 

(ઔાસ્ટફેઝ્ડ), દયેઔ ખાભભા ંવસં્થા સ્થાિત થલાની છે. 

તે પયજજમાત ભદશરા િળક્ષણભા ંભાનતા શતા, જ્માયે તે વભમે થડા છા િળલક્ષત ભાણવને 

કફય શતી 

ભદશરા િળક્ષણ. તે ભાને છે ઔે વભાજનુ ંઔલ્માણ થલા નઔુવાન સ્ત્રીના શાથભા ંછે. તે 

ભદશરા િળક્ષણને એઔ પ્રઔાયનુ ંવાસં્કૃિતઔ સકુ ને પયજ ખણલાભા ંઅલે છે. િળક્ષણ દ્વાયા, તે 

વાઔલ્મલાદી શત 

વ્મક્તતન િલઔાવ તેભણે િલચાયુું ઔે િળક્ષણ જે રુુને વભજદાયીના વાચા ભાખણ તયપ દયી જામ છે 

િલઔાવ, ત છી તે ભદશરા ભાટે કટ ભાખણ ઔેલી યીતે શઇ ળઔે છે. તેથી સ્ત્રીના િલત્ર ઔામણ 

વંણૂણ દશિંભતથી િળક્ષણ ઔયવુ ંજ જઆએ. અ ઔાભભા ંિલરફં એટરે વાસં્કૃિતઔ ઈત્થાનભા ંિલરફં. 
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ભારલીમના િલચાયભા,ં અણે િવદ્ધાતં ને ભ્માવના વખંભનુ ંારન ઔયી ળઔીએ છીએ. તેભના 

જીલનઔા દયિભમાન, તેભણે સ્થાના ઔયી 

ળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભની એઔ ચેન, જે ફનાયવ દશિંદુ યિુનલિવિટી. અ ઈયાતં, તેભણે ટેઔ અપ્મ શત 

ખકરેન ફીર વેન્રર રેજજસ્રેદટલ ઔાઈક્ન્વરના વભ્મ તયીઔે. ભાત્ર એટલુ ંજ નદશ, તેણે ફધા 

ળઔંાન આનઔાય ઔમો શત 

મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ ય િલયધ ને તેભને ટેઔ અલા ભાટે તેભની દરીર યજૂ ઔયી. 

તે ભાનતા શતા 

તે િળક્ષણ વમદુામ ને યાજ્મ ફનેંની જલાફદાયી છે. તેભના ફે દયકાસ્ત નોંધાત્ર છે. પ્રથભ, 

એઔ ભાઆરની અંદય પ્રાથિભઔ ળાા સ્થાલાની દયકાસ્ત શતી ને ફીજી એ એ સ્થાના શતી 

િલઔેસ્ક્ન્દ્રત યાષ્રીમ િળક્ષણ પ્રણારી. 

શ્રી ભશન દાવ ઔયભચદં ખાધંી 

ખાધંીજી િળક્ષણ પ્રણારીન મખુ્મ સ્થાઔ સ્રત છે. તેભણે 'યાભ યાજ્મ' નુ ંવનુ ંજયુ,ં જ્મા ંઔલ્માણ 

દયેઔ વ્મક્તતન િનણણમ રેલાભા ંઅલે છે ને દયેઔ ભનષુ્મને ઈદાય લરણ શવુ ંઅલશ્મઔ છે. ભાનલ 

િલઔવાલલા ભાટે 

ઔલ્માણ લરણ, એઔ ળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભ ખઠલલી જ જઇએ. તેભના રકાણભા,ં તેભણે વાક્ષયતા સ્ષ્ટ 

ઔયી 

િળક્ષણની ળરૂઅત થલા અંત નથી. તે પતત એઔ ભાધ્મભ છે. િળક્ષણ દ્વાયા તેન થણ 

વાઔલ્મલાદી િલઔાવ થામ છે 

ભન, ળયીય ને અત્ભા. તે ભાનતા શતા ઔે બાયતીમ િળક્ષણ પ્રણારી િલના, તે એઔ સ્લપ્ન ણૂણ 

થયુ ંનથી 

એઔ ભપત યાષ્ર સ્થાિત ઔયલા ભાટે. િળક્ષણ વાસં્કૃિતઔ ને અિથિઔ પ્રખિત વાથે ઊંડાણલૂણઔ 

વઔંામેલુ ંછે. ખાધંીજી 

ળૈક્ષલણઔ ને યાજઔીમ આચ્છા યાષ્રીમ િળક્ષણની િલબાલનાભા ંપ્રિતલફિંલફત થામ છે. અ ણ 

તયીઔે કામ છે 

મૂભતૂ િળક્ષણ, નલી િળક્ષણ થલા લધાણ મજના. 
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ખાધંીજીએ તે વભમે િળક્ષણની રાખણીની જરૂદયમાત વભજી ને વ્મલશાદયઔ ય નક્કય ખલુ ં

અખ ધયુું 

1937 ભા ંિળક્ષણ મજના. તે છીની લિટીળ વયઔાયને લખણલાભા ંઅલી ન શતી. લિદટળ 

વયઔાયે લધાણ મજના, ખકરે દ્વાયા મઔુત ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણની િલનતંીને ફધં ઔયી દીધી 

વવંાધનની છતની યજી ય લફર ને િલિલધ ન્મ ભાધ્મભ. સ્લતતં્રતા છી મૂભતૂ 

ળાા શતી 

ગણા યાજ્મભા ંસ્થાિત. નીચેની વાથે અ એઔ વ્માઔ યાષ્રીમ િળક્ષણ મજના શતી 

શતેુ- 

• ભાનલ ઔલ્માણ 

• નૈિતઔ િળક્ષણ 

અિથિઔ સ્લતતં્રતા 

• પયજજમાત િળક્ષણ 

• ભપત િળક્ષણ 

• ગ્રાભીણ િળક્ષણ 

શ્રભની પ્રિતષ્ઠા સ્થાિત ઔયલી 

• પ્રવિૃત્ત અધાદયત િળક્ષણ 

• ભાતબૃાા દ્વાયા િળક્ષણ 

• યિુનલવણર િળક્ષણ 

• વભાજભા ંિલઔાવ ને દયલતણન ભાટે િળક્ષણ 

• યાષ્રીમ ઔોંગે્રવના શદયયુ વભેંરનભા ંલધાણ મજના યાષ્રીમ િળક્ષણ તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઅલી 

શતી. 

અ મજનાના ભશત્લના દયકાસ્ત છે 

• 7 લણ સધુીની ઉંભય સધુીના તભાભ ફાઔને યાષ્રવ્માી ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ. 

• ભાતબૃાા િળક્ષણન ભાધ્મભ ફનળે. 

• શસ્તઔરા ને ઈત્ાદન અધાદયત કુળતા ય ઔેસ્ક્ન્દ્રત થવુ ંિળક્ષણ. 
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ખાધંીજી ભાનતા શતા ઔે િળક્ષણભા ંવભાનતા, ન્મામ, દશિંવા લખેયે િલળે જાગિૃત રાલલાનુ ંશત ુ ં

વભાજ. 1952 ને 1964 ભા ંમખુ્મ િળક્ષણ ઔિભળન ફને્નએ ખાધંીજીના મખુ્મને િલસ્તતૃ ઔયુું 

ફદરાતા વાભાજજઔ ને યાજઔીમ દૃસ્ક્ષ્ટઔણ મજુફ તત્લજ્ઞાન. 

ભે જયુ ંછે ઔે અયટીઇ યેગ્યરેુળન, 200 9, ગણા લો લચિંતન ને વકત ભશનેતનુ ંદયણાભ છે. 

અજે અણે િધઔાય તયીઔે િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયુું છે યંત ુઅણે શીં યઔાવુ ંજઇએ નશીં. 

પ્રાભાલણઔ િળક્ષઔ તયીઔે, ભાયી ાવે છે 

ઔઇણ લૂણગ્રશ િલના ફાઔને ગણુલત્તાયતુત િળક્ષણ અલા. તેભ છતા ંઅણે ગણાને વાભન 

ઔયલ ડળ ે

લયધ, યંત ુસ્લાતતં્ર્મ શરેા ંખાધંી, ખકરે ને ભશાભના જેલા તે જેટલુ ંવશન ઔયતા નથી. 

2.4 િળક્ષણન િધઔાય (અયટીઇ): ેક્ષા ને ડઔાય 

અયટીઇ િનમભન વાથે શજાય લોની ેક્ષા છે. અજે, જ્માયે અયટીઇ િનમભન ઔયલાભા ંઅવ્યુ ં

છે 

દેળબયભા ંવાય ને ભરભા ંમકૂ્ા, છી ણ તે બાલને ઔાયણે ભે તે દયણાભ પ્રાપ્ત ઔયી 

ળક્ા નથી 

િળક્ષણના વલણવ્માીઔયણ ભાટે પ્રમત્ન. િલચાયધાયઔ ને ભાનલીમ રઔ જેભણે અ િનમભન 

વાય ઔયુું છે 

તાને શરેાનંી ેક્ષા યાખ્મા છે. તે છે: - 

• િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણને સિુનિિત ઔયલા ભાટે ને અજ સધુી અજ સધુી રંુૂ ાડલાભા ંઅવ્યુ ં

નથી. 

• તભાભ ફાઔને પ્રાયંલબઔ સ્તયે ભપત િળક્ષણ રંુૂ ાડલા 

• 'ળાા જલાના લમ જૂથ' ના ફાઔની 100% નોંધણીની કાતયી ઔયલી. 

• 6-14 લણની ઉંભયના ફાઔની િળક્ષણ ભાટે જલાફદાય િલિલધ સ્થાિનઔ એજન્વી ફનાલલા. 

(લખણ 

શરેી -8 ભી) 

ળૈક્ષલણઔ સ્તય, વભાન વયઔાયભા ંવભાનતા રાલલા ભાટે. ળૈક્ષલણઔ એજન્વી અલાભા ંઅલળ ે
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નફા િલબાખના ફાઔ ભાટે જલાફદાયી 

• વભાનતાની પ્રખિત ભાટે ખિતળીરતા અલા ભાટે ફધા ભાટે વભાન િળક્ષણની તઔ અીને 

વભાજભા.ં 

ગણુાત્ભઔ સધુાયણા રાલલા ભાટે તભાભ બોિતઔ ને ભાનલ વવંાધનની ઈરબ્જધતાને સિુનિિત 

ઔયલા 

િળક્ષણભા ં

• તેભની પ્રખિતને સિુનિિત ઔયલા ભાટે દયેઔને િધઔાય ફનાલલા ભાટે 

• દયેઔ વ્મક્તતના જીલનને ગણુાત્ભઔ ને િળક્ષણ દ્વાયા ખોયલણૂણ ફનાલલા 

• ઈક્સ્થત ઔયલા ભાટે િળક્ષણની ભદદથી વાભાજજઔ-અિથિઔ વભાનતા દૂય ઔયલા 

યાષ્ર િલઔાવ 

• બિલષ્મ દ્વાયા નાખદયઔભા ંિળક્ષણ દ્વાયા ળાણણ ેદા ઔયલા ભાટે રઔળાશીના મૂને ભજબતૂ 

ફનાલલા. 

અણે જ્માયે ઈય જણાલેર ેક્ષા બિલષ્મના ખબાણળમભા ંછુાલીશુ ંત્માયે પ્રાપ્ત ઔયીશુ ં

ગણુલત્તાયતુત િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણને પ્રાપ્ત ઔયલાથી ગણી ડઔાય અણા ય લબન્ન છે. તે 

છે: - 

• બાયત એઔ વાસં્કૃિતઔ દેળ છે જે ખફૂ િલિલધતા ધયાલે છે. અ ઈયના તપાલતન વાભાજજઔ-

અિથિઔ સ્તય છે. 

િળક્ષણભા ંએઔરૂતા રાલલાની વોથી ભટી ડઔાય છે. અયટીઇ અ તઔ યૂી ાડે છે. યંત ુતે છે 

ભાયી જલાફદાયી ઔે ભે એલી દયક્સ્થિત ફનાલીએ છીએ જ્મા ંલલંચત ફાઔ રાબ ભેલી 

ળઔે. ભાટે 

નસુલૂચત જાિત, નસુલૂચત જનજાિત, રઘભુતી, ફાઔ ભાટે વભાન તઔ અલા ભાટે ઈદાશયણ. 

જભીન િલનાના કેડતૂ, વભિથિત કે્ષત્રના ભજૂય, ળશયેી ઝંડટ્ટી, ઔરવા કાણ કે્ષત્ર, િલળે 

જરૂદયમાત લખેયે. 

એઔ મશુ્ઔેર ઔામણ છે. 

• કાવ ઔયીને લલંચત લખણ તેભજ તે લખણના ઔન્મા ભાટે વભાન તઔભા ંદકર ઔયલી 
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ઈય ચચાણ ઔયી એઔ ભટી ડઔાય છે 

• તભાભ પ્રઔાયની ળૈક્ષલણઔ નીિત ને ઔામણિભ ભરીઔયણભા;ં િળક્ષઔની મખુ્મ ભિૂભઔા છે. 

તેથી િળક્ષઔ વલંેદનળીર, પ્રિળલક્ષત ને નીિત વબાન શવુ ંઅલશ્મઔ છે. ફદરાતી દયક્સ્થિત વાથ ે

ધ્માન માણલયણ તે ળક્ નથી યંત ુિળક્ષઔને દદળાભાન ઔયવુ ંથલા ભ્માવિભનુ ં

નુખણઠન ઔયવુ ંમશુ્ઔેર છે 

પયી 

• અય.ટી.આ. િનમભન દ્વાયા િળક્ષઔ-િલદ્યાથી લચ્ચે 1:30 ની યેિળમ નક્કી ઔયી છે. યંત ુઅણા 

ગણા યાજ્મભા ં

દેળભા ંિળક્ષઔ થલા ધ્મક્ષ િળક્ષઔની છત છે. અ વભસ્મા શલી જઇએ 

િનમભનના ભરીઔયણના ાચં લણની અંદય શર ઔયલાભા ંઅલી છે. 

• તે એઔ જદટર વભસ્મા છે જે િળક્ષણ ને િળક્ષણ દ્ધિતના િનષ્ણાત થડા છે. અજે અભા ં

ફેયજખાયીન વભમખા તે રઔ ળીકલે છે જેની પ્રાથિભઔતા ન્મ વ્મલવામ યશી છે. 

યંત ુપતત નઔયી તયીઔે િળક્ષણને ધ્માનભા ંયાકવુ ંએ એઔ ભટી લતણણઔૂની કાભી છે. તે એઔ 

પ્રઔાયની વાભાજજઔ જલાફદાયી છે 

ને ભાનલતા વેલા. અ વ્મલવામભા ંધીયજ વાથે િનણણમ દયેઔ ક્ષણે રેલાની જરૂય છે. 

ભે વતત ળૈક્ષલણઔ ટઔ છી ભારંુ રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔીએ છીએ. 

• અજે િળક્ષઔ લશીલટી જદટરતાભા ંગ ૂચંલણભા ંછે. તે શરેેથી જ િળક્ષઔ રાગ્યુ ંછે 

લફન-ધ્મમન પ્રવિૃત્તભા ંયઔામેરા ન શલી જઇએ. અયટીઇ િનમભન ભરીઔયણ છી 

યાજ્મ વયઔાય ળૈક્ષલણઔ લશીલટના ભાકાભા ંમૂભતૂ પેયપાય રાલલા જઇએ. 

• અ િનમભનભા ંાડળી ળાાની ઔલ્ના અલાભા ંઅલી છે યંત ુગણા ંલવાશત છે 

જ્મા ંઔઇ ળાાની સ્થાના ઔયલાભા ંઅલી નથી. લાસ્તિલઔતા એ છે ઔે અ િલસ્તાયના ફાઔ 

શોંચતા નથી 

ળાા. દાકરા તયીઔે, યાષ્રીમ ધયીભાખોના ફાજુ ય ક્સ્થત ખાભ. અ વભસ્મા છે 

સ્થાિનઔ વસં્થા દ્વાયા ફતાલલાભા ંવભથણતા. 

• અયટીઇના િનમભનભા ંતેન સ્ષ્ટ ઈલ્રેક ઔયલાભા ંઅવ્મ છે ઔે સચૂનાનુ ંભાધ્મભ ભાતા યશળેે 
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જીબ. યંત ુગણા યાજ્મભા ંતે િધકૃત બાા છે જે સચૂનાનુ ંભાધ્મભ છે. જેભ 

દયણાભે િળક્ષઔ ને િલદ્યાથી ભાટે વભજણન ભાધ્મભ રખ ડે છે ને અણે લલંચત છીએ 

મગ્મ દયણાભ. અ ભાટે, ફધા િળક્ષઔ (બરે બાા થલા િલજ્ઞાન) બાાની વલંેદનળીર શલી 

અલશ્મઔ છે 

ને િલળેરૂે પ્રિળલક્ષત. 

• અયટીઇ િનમભન ઔઇ ળાા અમજન વિભિતની યચના ઔયતી લકતે ઔેટરીઔ જલાફદાયીને 

િનિિત ઔયે છે. 

ત્માય સધુી તે ળૈક્ષલણઔ વિભિતની ઔામણઔાયી કુળતાના મલૂ્માઔંન દ્વાયા સ્ષ્ટ શત ુ ં

તભાભ વયઔાયની પ્રાધાન્મતા શલી જઇએ. લારીના વભ્મને ટેઔ ભેલલા ને તેભના િલઔાવ 

ભાટે 

ક્ષભતા. અ વાથે ળાા અમજન વિભિતના વભ્મને વભાિલષ્ટ ઔયવુ ંઅલશ્મઔ છે. 

અન િનષ્ઔણ અણે ઔશી ળઔીએ ઔે અયટીઇ િનમભનના ભરીઔયણને વયંતુત પ્રમત્નની જરૂય 

છે. અ ભાટે 

તભાભ સ્થાિનઔ વસં્થા ને વખંઠનને જલાફદાયી અલી જઇએ. વદીથી વગંણ 

અયટીઇ શજુ સધુી વભાપ્ત થઇ નથી. મગ્મ યીતે વવંાધનની ખઠલણ ઔયલા ભાટે અન ઈલ્રેક 

ઔયલ જઇએ. 

િળક્ષણ વિભિત ને ચંામતી યાજ વસં્થા તારીભ, નાખદયઔ વસં્થાના વશઔાય, કાતયી ઔય 

વમદુામ બાખીદાયી, લફન બેદબાલણૂણ તઔ ભાટે માણલયણનુ ંિનભાણણ, વભાનતા પ્રાપ્ત ઔયે છે, ને 

ણૂણ લશીલટી ને ળૈક્ષલણઔ િનયીક્ષણ ને વશઔાયની કાતયી ઔય. 

તભાયી પ્રખિત -2 તાવ 

3. ફધંાયણ વાય ઔમાણના ઔેટરા લણભા ંભપત ને પયજજમાત િળક્ષણન ઈદે્દળ શત 

ફનાવ્યુ?ં 

(એ) 5 (ફી) 10 (વી) 20 (ડી) 50 

4. ફાઔની ઔઇ ઉંભય ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણન િધઔાય ધયાલે છે? 

.................................................. .................................................. ............ 

5. ઔમા યાજ્મના યાજાએ પ્રથભ લકત ને ક્ાયે િળક્ષણ ભપત ને પયજજમાત ફનાવ્યુ?ં 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

ખકરે લફર ક્ાયે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ ભાટે યજૂ ઔયાયુ ંશત ુ?ં 

(એ) 1905 (ફી) 1906 (વી) 1909 (ડી) 1911 

7. િળક્ષણ ભાટે 'જભણે' ળબ્જદન ઈમખ ઔયનાય પ્રથભ ને ક્ાયે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

8. સ્લાભી િલલેઔાનદેં િળક્ષણ ભાટે શુ ંવ્માખ્મા અી શતી? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

લધાણ મજનાભા ંઔમા િલસ્તાયભા ંઅિથિઔ સ્લતતં્રતા ભાટે બાય મઔૂલાભા ંઅવ્મ શત? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

2.5 યાષ્રીમ ઔોબાડં ફે્રભલઔણ : ખબંીય વભજણ 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ વાથે વફંિંધત મદુ્દા 

1976 ભા ંિળક્ષણ ફધંાયણની વભલતી માદીભા ંવભાલલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ.ં દયણાભે ળૈક્ષલણઔ નીિતભા ં

1986 ની બરાભણ ઔયલાભા ંઅલી શતી ઔે વભગ્ર બાયતની ળાાના િળક્ષણ પયજજમાત તત્લ શવુ ં

જઇએ. 

અ નીિત દ્વાયા એનવીઆઅયટી, નલી દદલ્શી યાષ્રીમ ભ્માવિભ િલઔવાલલા ભાટે જલાફદાયી 

અલાભા ંઅલી શતી 

ને વભમ-વભમ ય તેની વભીક્ષા ઔય. યાષ્રીમ ભ્માવિભનુ ંિનભાણણ એઔ વતત પ્રદિમા છે. 

ળાા થી 

િળક્ષણ એ એઔ ભશત્લણૂણ કે્ષત્ર છે, તેથી ભ્માવિભ મવુદ્દ, પ્રઔાળન ને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ છે 

જ્ઞાન, કુળતા ને કુળતા િલઔાવને સિુનિિત ઔયલાભા ંએઔ ભશત્લણૂણ કે્ષત્ર છે. ભાયા ફધંાયણ 

પ્રિતલફિંલફત ઔયે છે 

અણા દેળની અત્ભા વભાન યીતે ભાયા ળાા ભ્માવિભ એ અણા વભાજના પ્રિતિનિધ 

અત્ભા છે. સ્ત્રત 

યાષ્રીમ પ્રખિતન યાષ્રીમ ભ્માવિભ બાયતીમ ફધંાયણભા ંલણણલેર મલૂ્મ ય અધાદયત છે. તે 
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એલ નેટલઔણ છે જેભા ંિલિલધ ળૈક્ષણઔ િલમને મગ્મ ફનાલલા ભાટે મગ્મ સ્થાન ભે છે, 

િલિલધ યંખીન થે્રડ દ્વાયા સુદંય યીતે લણાટ ઔડા જેલી એઔીકૃત ભ્માવિભ. મગ્મ 

ભ્માવિભ ભાકા 2005 ભા ંપ્રઔાિળત થમ શત. અ શરેા 2000 ભા,ં 1988, 1975 યાષ્રીમ 

ભ્માવિભ 

ભાખુ ંદસ્તાલેજ પ્રઔાિળત ઔયલાભા ંઅલી છે. 

યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ , 2005 

મળાર વિભિત (1993) દ્વાયા 'િળક્ષણ િલના ફજ' ના શલેારભા,ં વભીક્ષા ભાટેની અલશ્મઔતા 

એનવીએપ, 2000 ભાટે ઈદ્ભવ્મ. પ્ર. મળારની અખેલાની શઠે એઔ વભન્લમ વિભિત ને 21 

પઔવ 

એનવીએપ, 2005 ના દયણાભે જૂથ ફનાલલાભા ંઅવ્મા શતા ને 21 મૂ ત્ર પ્રઔાિળત થમા 

શતા. અ દસ્તાલેજ દ્વાયા 

ભ્માવિભની યચના ભાટેના ાચં ડામયેતટીલ િવદ્ધાતં સચૂલલાભા ંઅવ્મા શતા- 

• ળાાના ફશાયના જીલન વાથે જ્ઞાનને જડવુ ં

• તે સિુનિિત ઔયલા ઔે ધ્મમન મતુત શલા જઇએ 

• ભ્માવિભ એવુ ંશવુ ંજઇએ ઔે તે તેના ફદરે ફાઔભા ંવંણૂણ િલઔાવ રાલળે 

સુ્તઔ ઔેસ્ક્ન્દ્રત  

• યીક્ષાને લધ ુવાનકુૂ ફનાલલા ને લખણ પ્રવિૃત્ત વાથે વફંિંધત 

• અલી લયયાઆદડિંખ ક િલઔવાલલા ભાટે ઔે જેભા ંયાષ્રીમ લચિંતા ભાટે ળાભેર શવુ ંજઇએ 

રઔળાશી દેળની વસં્થા 

અ દસ્તાલેજભા ંઈયતત અેરા િવદ્ધાતંને અધાયે ભશત્લણૂણ બરાભણ ઔયલાભા ંઅલી શતી 

ખફૂ વ્માઔ ને વઔંલરત શતા. અ દસ્તાલેજભા ંતે સ્ષ્ટ શત ુ ંઔે લતણભાન ભ્માવિભ વદા ઔયે છે 

ફાઔ ભાટે સવુખંત, એઔત્રીઔયણ ને ગણુલત્તાયતુત િળક્ષણ. િળક્ષણની ભમાણદાથી ફશાય શવુ ં

જઇએ 

િલમ ભ્માવિભ; જે ફાઔની ક્ષભતાને લધાયે છે, તેભને લધ ુવદિમ તેભજ વજૉનાત્ભઔ 

ફનાલે છે 
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ને ળીકલાની તેભની વશજ ક્ષભતા જાલી યાકીએ છીએ. તેથી ફાઔને જ્ઞાનની કુદયતી સકુ 

અલાભા ંઅલે છે 

ને ળીકલાની ભજા. અ ભ્માવિભ ફા ઔેસ્ક્ન્દ્રત િળક્ષણ ભાટે બરાભણ ઔયે છે. યાકલી 

ધ્માનભા ંયાક ઔે ફાઔ તે જ્ઞાનન વજૉઔ છે; અ દસ્તાલેજ િળક્ષઔભા ંઅ ઔોળલ્મની ેક્ષા યાકે 

છે 

ભ્માવિભ જે ફાઔના સ્લબાલ ને તેના લાતાલયણના અધાયે લખણ નબુલ ખઠલી ળઔે છે. 

ફાઔના િલઔાવ ભાટે પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ (પ્રથભ -8 ભી ધયણ) ખફૂ જ ભશત્લણૂણ છે. 

અ વભમખાા દયિભમાન ભશત્લણૂણ જ્ઞાનાત્ભઔ િલઔાવ થામ છે, અંતયાત્ભા ભાખુ,ં િલઔાવ ભેલે 

છે 

વાભાજજઔ કુળતા ને બહુ્નદ્ધ તેભજ ઔામણ ભાટે લરણ િલઔિવત થામ છે. અ દસ્તાલેજ તે બરાભણ 

ઔયે છે 

ધયણ વાથે વભાધાન લખય અ સ્તય ય િળક્ષણ રલચીઔ ને િલિલધ શવુ ંજઇએ. તે શવુ ં

જઇએ 

એઔીકૃત પ્રઔાયન શલ જઇએ જે ફાઔને બાા તેભજ લબવ્મક્તતભા ંવક્ષભ ફનાલી ળઔે. 

િલિલધ ળાાના મદુ્દા ને મદુ્દાને રખતી અ ભ્માવિભભા ંનીચેની બરાભણ ઔયલાભા ં

અલી છે: - 

• બાા િળક્ષણ- ફધાને બાાભા ંબાાના ભશત્લ િલળે જાગતૃ છે. ની ધ્મમન 

ફધા િલમ બાાના કુળ ઈમખ ય અધાદયત છે. ર્ૂંઔાભા ંફધા િલમ િળક્ષણ કયેકય બાા 

છે 

િળક્ષણ. ભ્માવિભ ભાકા નવુાય, 2005, ળાાન પ્રથભ પયજ બાા િલઔવાલલા ભાટે છે 

ફાઔની ક્ષભતા લબવ્મક્તત ને વાક્ષયતા વફંિંધત કુળતા તેભજ તેની ક્ષભતાના અ 

મદુ્દાભા ં

બાા, િલચાય ને વચંાયની યચના ણ ળાભેર છે. અ દસ્તાલેજ જુએ છે 

ફહુબાીલાદ એઔ તઔ ને વલંક્ષપ્તબાી ભરીઔયણ ભાટે વવંાધન ને લઔીર તયીઔે. 

અદદલાવી 
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ને નાના બાા જૂથને ણ તેભની ભાતબૃાાભા ંભ્માવ ઔયલાની તઔ અલાભા ંઅલે છે. તે છે 

લલંચત લખણના ળીકનાયાને બાાઔીમ લાતાલયણ ફનાલલાની જરૂય છે. વમદૃ્ધ યઔાણ ભાટે 

બાાની ઈદેળભા ંપ્રથભ થલા ફીજી બાા ભશત્લણૂણ છે. તે િળક્ષઔ ફહુ ભોલકઔ શલા જ જઇએ 

ને ળાાના લાતાલયણને બાા િળક્ષણ ભાટે સવુખંત ફનાલવુ ંજઇએ. 

• ખલણતળાસ્ત્ર િળક્ષણ: - દયેઔ ફાઔને વાયી ખલણતળાસ્ત્રની િળક્ષણ ભાટે મગ્મ છે. અ સ્તયે 

ખાલણિતઔ ક્ષભતા િલઔવાલલા ભાટે ખલણતળાસ્ત્રન ભ્માવ ઔયલ જ જઆએ. તેથી ભ્માવિભ 

અ િલમ ઈચ્ચ રક્ષ્મ ને સવુખંતતાની પ્રાપ્પ્ત ભાટે શવુ ંજઇએ. અ રક્ષ્મ િલઔવાલલાભા ંભદદ 

ઔયે છે 

ખાલણિતઔ િલચાયવયણી; ફાઔને વવંાધન ફનાલલા જઇએ જેથી તે િલચાયે 

ખાલણિતઔ યીત,ે તઔણ ઔયવુ,ં લલ્યભુની ખણતયી ઔયલી, વભજદાયી વભજલી, વભસ્માનુ ંવભાધાન ઔયવુ ં

લખેયે. 

ખલણતળાસ્ત્રનુ ંિળક્ષણ સવુખંત, સકુદ ને અનદંપ્રદ શવુ ંજઇએ. ફાઔ વભજી જ જઇએ 

ખલણત એઔ ર્રૂ ઔે જેના દ્વાયા તે તેભની વભસ્મા શર ઔયી ળઔે છે, તેભના દૈિનઔ જીલનભા ં

રાગ ુડે છે ને લાતાણરા ઔયે છે 

અ ભાધ્મભ દ્વાયા. તે એઔ ભશત્લણૂણ જીલન ઔોળલ્મ છે. ખલણતના ધ્મમનને લધ ુસવુખંત 

ફનાલલા 

ને વદંબણભા,ં તે ન્મ ળાા િલમથી વફંિંધત શવુ ંજઇએ. 

• િલજ્ઞાન િળક્ષણ: - પ્રાયંલબઔ સ્તયે િલજ્ઞાન િળક્ષણન મખુ્મ ઈદે્દળ વટણ  ને છે 

જજજ્ઞાવા ની રાખણી વુ.ં ફાઔને અટરી પ્રવિૃત્તભા ંવ્મસ્ત યશવે ુ ંજઇએ 

લરઔન, લખીઔયણ, સ્લ-પ્રવિૃત્ત લખેયે. િલજ્ઞાનન ભ્માવિભ એઔ વાધન તયીઔે ઈમખ ઔયલ 

જઇએ 

વાભાજજઔ દયલતણન ઔે જેથી થણતતં્ર, જાિત, જાિત, ધભણ ને ક્ષેત્રની વભાનતા છી થામ. 

• વાભાજજઔ િલજ્ઞાન િળક્ષણ: - વાભાજજઔ િલજ્ઞાન ને જ્ઞાનની નભુિૂત જાણીતી છે 

એઔીકૃત ને ળાિંતણૂણ વભાજ ભાટે અધાય તૈમાય ઔયલા ભાટે િનલામણ. અ િલમ િળક્ષણ શતે ુ
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જદટર જાખરૂઔતા િલઔવાલલા ભાટે છે. વાભાજજઔ િલજ્ઞાનની ાઠયસુ્તઔ જજજ્ઞાવા લધાયલા વક્ષભ 

શલા જઇએ. 

વિળમર વામન્વ ધ્મમનને નુજીિલત ઔયલા, યસ્ય વલંાદ દ્ધિતની ભદદ રેલાભા ંઅલે છે. 

અ દ્વાયા 

ભાધ્મભ, જ્ઞાન ને કુળતા પ્રાપ્ત ઔયલાની તઔ અલાભા ંઅલળે. ળાા જ જઇએ 

એઔ માણલયણ તૈમાય ઔય જે ગય ને વભાજ લચ્ચે ભશનેત ુવફંધં ફનાલી ળઔે. સ્થાિનઔ 

જ્ઞાન ળાા િળક્ષણભા ંમગ્મ સ્થાન ભેલવુ ંજ જઆએ. 

• અર્ૌણવ િળક્ષણ: - ભ્માવિભભા ંઔરા ળાભેર ઔયલા ય બાય મઔૂલાભા ંઅવ્મ છે. પ્રાચીન તેભજ 

અધિુનઔ 

ઔરા, વખંીત, નતૃ્મ લખેયે ઔઇ ણ વભાજનુ ંભશત્લનુ ંછે. તેથી સવુખંતતા કાતયી ઔયલા ભાટે 

જીલન ને િળક્ષણ વાથે વફંધં, અણે ઔરા, અયગ્મ ને ળાયીદયઔની ભિૂભઔા ય ધ્માન અવુ ં

ડળ ે

િળક્ષણ. અટણવને ભ્માવિભભા ંવશ ભ્માવિભ વાથે રાલલાની જરૂય છે. તે થઇ ખયુ ંછે 

દયેઔ સ્તયે અટણને એઔ િલમ તયીઔે સ્થાન અલા ભાટે અ દસ્તાલેજભા ંબરાભણ ઔયેર છે. 

• ઔાભ ભાટે ઔાભ (નઔયી): - ઔાભ ભાટે િળક્ષણની વસં્કૃિતને નુજીિલત ઔયલાની અલશ્મઔતા છે. 

ભશાત્ભા 

ખાધંીજીએ મૂભતૂ િળક્ષણની ખ્મારન ઈલ્રેક ઔમો શત. અન ભશત્લન મદુ્દ વભાલલાભા ંઅવ્મ 

શત 

મદુારીય (1952-53) ને ઔઠાયી (1964-66) ઔિભળનની બરાભણભા,ં છી 

સ્લતતં્રતા વ્માલવાિમઔ િળક્ષણથી રખ ઔાભ ભાટેનુ ંિળક્ષણ એ ફની ળઔે છે 

ફાણ ને દઔળયાલસ્થા ભાટે વારંુ ભધ્મભ િલઔાવ. સ્લતતં્રતા છી ભે નથી થમા 

ભનલૈજ્ઞાિનઔ ને વ્મલશારુ િળક્ષણથી ેલક્ષત એલા રાબ પ્રાપ્ત ઔયલાભા ંવક્ષભ 

ઔાભ ભાટે િળક્ષણ ભાટે મૂભતૂ ય અધાદયત વસં્થા. 

• ળાિંત ભાટે િળક્ષણ: - તે ગણી મલૂ્મન વયલા છે. ળાિંત ભાટેની િળક્ષણ એ એઔ લૂણળયત છે 

યાષ્રીમ પ્રખિત ળાિંત ભાટે િળક્ષણ નૈિતઔ િલઔાવ ભાટે જ ભશત્લનુ ંછે ણ તે ભાટે ણ 
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મલૂ્મ, ભતંવ્મ ને કુળતા ણ જે કુદયત ને ભાણવ લચ્ચે વતંરુન ભાટે ભદદ ઔયે છે. ભાટે 

ળાિંત ભાટે વપ રઔળાશી જીલન િળક્ષણ જરૂયી છે. ફધા ફધંાયણીમ મલૂ્મ, વભાનતા, 

સ્લતતં્રતા, ન્મામ, બાઇચાયા, વશનળીરતા, વ્મક્તતખત ખોયલ લખેયે એ ળાિંત િળક્ષણન બાખ છે 

અ ક્સ્થિત દ્વાયા જ અણે અ મલૂ્મ પ્રાપ્ત ઔયી ળઔીએ છીએ. ફધા િલમભા,ં ળાા પ્રવિૃત્ત 

મલૂ્માઔંન, લખેયે. 

ળાિંત િળક્ષણ માણલયણને િલઔવાલલાભા ંભદદ ઔયે છે. િળક્ષઔ પે્રયણા ભાટે ભ્માવ વાભગ્રી વભાલી 

ળઔે છે 

ળાિંત મલૂ્મ. અ ક્ષભતા ને કુળતા િલઔવાલલા ભાટે ળાિંત િળક્ષણ િળક્ષઔભા ંિલમ શવુ ંજઇએ 

િળક્ષણ ભ્માવિભ. 

• અયગ્મ િળક્ષણ ને મખ: -શલે્થ િળક્ષણ ને મખને ભ્માવિભન બાખ ફનલ ડળે. અ 

એ એઔ વાલફત શઔીઔત છે ઔે ળાાભા ંઅયગ્મ ને ળાયીદયઔ િળક્ષણ નોંધણી દ્વાયા, શાજયી ન ે

ફશાય નીઔવુ ંવભસ્મા દૂય ઔયી ળઔામ છે. અ વદંબણ વાથે, પતત ભધ્માિ બજન ને અયગ્મ 

િનયીક્ષણ 

લલંચત ફાઔ ને અયગ્મ િનયીક્ષણના અયગ્મન વભાલેળ ઔયલાભા ંઅવ્મ છે. ધ્માન અવુ ં

જરૂયી છે 

કાવ ઔયીને લલંચત ફાઔ ને છઔયીના સ્લાસ્્મ ભાટે. યભત / યભત ભાટે વભમ પાલણી 

ને મખ ઔાી ના જઇએ. છાભા ંછા બ્જરઔ સ્તય કે્ષતે્ર યભત પ્રવિૃત્ત ભાટે સયુલક્ષત શવુ ં

અલશ્મઔ છે. 

પ્રાયંલબઔ સ્તયે મખ િળક્ષણ ળરૂ ઔયી ળઔામ છે યંત ુ6 ઠ્ઠી છી મખ પ્રેસ્ક્તટવ ળરૂ થલી જઇએ 

પતત 

• માણલયણીમ િળક્ષણ (િનલાવ ને િળક્ષણ): - અ દસ્તાલેજ વફંિંધત વાભગ્રીની ચચાણ ઔયે છે 

િનલાવ ને િળક્ષણના ળીણઔ શઠે માણલયણીમ િળક્ષણ ભાટે. અ ાછ તત્લજ્ઞાન 

માણલયણભા ંફખાડને રખતી ફધી લચિંતાન વભાલેળ એ ખ્માર છે. ભાણવ ન શવુ ંજઇએ 

તેના કુદયતી િનલાવસ્થાન ભાટે નઔુવાનઔાયઔ ને તેને લચિંતા ઔયલી જઇએ જેથી  ૃ્ લી મગ્મ 

સ્થ ફની ળઔે 
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અખાભી ેઢી ભાટે. માણલયણ વફંિંધત તભાભ મદુ્દા ફધાની વાભગ્રી વાથે ળીકલી ળઔામ છે 

ન્મ િલમ અલશ્મઔ પ્રવિૃત્ત ભાટે યૂત વભમ અલા ભાટે તે અલશ્મઔ ળબ્જદ ને ળયત છે 

તેનાથી વફંિંધત. 

• મલૂ્માઔંન: - લતણભાન વભમભા ંતાણ ને લચિંતા એ મલૂ્માઔંનના વભાનાથી છે. જઔે વારંુ 

મલૂ્માઔંન દ્ધિત િલદ્યાથી ને િળક્ષણ દ્વાયા ળીકલાની પ્રદિમાન િનચ્છનીમ બાખ ફની ળઔે છે 

િવસ્ટભ ફનેં તેના તયપથી અલશ્મઔ પ્રિતવાદ ને પામદા ભેલી ળઔે છે. દૈિનઔ દ્વાયા રિનિંખ 

મલૂ્માઔંન ઔયી ળઔામ છે 

પ્રવિૃત્ત ને પ્રથાનુ ંિનયીક્ષણ લધ ુવાયી યીતે ઔયલાભા ંઅલે છે. પ્રિતવાદને પયીથી 

વ્માખ્માિમત ઔયલાની જરૂય છે 

મલૂ્માઔંન પ્રદિમા ને નલા િનમભનુ ંન્લેણ ઔયલા. િવહ્નદ્ધ ભા ંમલૂ્માઔંન ઈયાતં 

િલિળષ્ટ િલમ, અણે લરણ, યવ ને સ્લ-ળીકલાની ક્ષભતા ળાભેર ઔયલી ડળે. અત્ભજ્ઞાન 

પ્રવિૃત્ત ફાઔભા ંવતત િનયીક્ષણ ને ગણુાત્ભઔ મલૂ્માઔંનન અધાય ફની જામ છે. 

વાધાયણ િલઔાવથી વફંિંધત વભસ્મા ઓચાદયઔ િળક્ષણ દ્વાયા વભજી ળઔાતી નથી, યંત ુ

તેિળક્ષઔ દ્વાયા ઔયલાભા ંઅલેરા લરઔન દ્વાયા તેના િળક્ષણ દયમ્માન મગ્મ યીતે વભજી ળઔામ 

છે. અભ, 

અ દસ્તાલેજ પયીથી િલચાયીને સચૂન વાથે ઈમખી ભાખો નાલલાની વરાશ અે છે 

મલૂ્માઔંન પ્રણારી ઔે જેભા ંવતત િનયીક્ષણ, દયટણ  ઔાડણ, િળક્ષઔની ડામયી, વતત છે 

મલૂ્માઔંન, ન બઔુ યીક્ષા, િલદ્યાથીની શાજયીની તાવ લખેયે. અ ઈયાતં, નીચેના 

સચૂન અલાભા ંઅલે છે: - 

(એ) લખણ 1 ને 2 ભા ંઓચાદયઔ યીક્ષા ભાટે ઔઇ જખલાઇ શલી જઇએ નશીં. િનલેદન 

ફાઔની પ્રવિૃત્ત ને તેભના અયગ્મ ને ળાયીદયઔ િલઔાવનુ ંમલૂ્માઔંન શવુ ંજઇએ 

ણૂણ 

(ફી) જુદા જુદા યસ્તાન ઈમખ 3 થી 8 ભી લખણભા ંઔયી ળઔામ છે, જેભા ંમકુ ને રેલકત 

યીક્ષા શમ છે 

વભાલેળ થામ છે. 
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(વી) 5 ભી ધયણ છી દયટણ  ઔાડણભા ંસ્લ-મલૂ્માઔંન ળાભેર ઔયી ળઔામ છે. 

(ડી) વત્રની યીક્ષા 7 ભી તાયીક છીથી ખઠલલા જઇએ. 

• ળાાના લાતાલયણને િળક્ષણ મજુફ વભાનતા, અઔણઔ ને વમદૃ્ધ શવુ ંજઇએ 

દૃસ્ક્ષ્ટઔણ. 

• િળક્ષઔ ને િલદ્યાથી ફનેં ભાટે િળસ્ત ભપત, લૈઔપ્લ્ઔ ને સ્લામત્તતા શલી જઇએ. 

• ળાા વસં્થાભા ંવમદુામ બાખીદાયીને પ્રત્વાશન અવુ ંજઇએ. ડેભિેદટઔ વસં્થા 

ભજબતૂ થવુ ંજઇએ. 

• િળક્ષણભા ંગણુલત્તા િનમતં્રણ ભાટે િળક્ષઔ િળક્ષણને સધુાયલાની જરૂય છે. દયણૂણ ઔયલા ભાટે 

વ્મલવાિમઔ ને બાાઔીમ ઔામણક્ષભતાના ઈદે્દશ્મ, ભ્માવિભને પયીથી ખઠલલાની રાખણીની 

જરૂય છે 

પ્રી-વિલિવ ને આન-વિલિવ િળક્ષઔ િળક્ષણ. 

• અ દસ્તાલેજ મખુ્મત્લે વસં્થાઔીમ ભાટે 'વભાન ળાા વ્મલસ્થા' ના િલઔાવ ય બાય મઔેૂ છે 

વભગ્ર દેળભા ંસધુાય. 

ર્ૂંઔભા,ં અ દસ્તાલેજ મૂભતૂ ભ્માવિભ ને િવસ્ટભ વફંિંધત સધુાયા ભાટે પભેટ તૈમાય ઔયે 

છે, 

લૈિશ્વઔ િળક્ષણના યખુભા ંને મૂભતૂ િધઔાય તયીઔે ભાન્મતા. જ દયેઔ યાજ્મ ફધા ભરભા ંમઔેૂ 

છે 

અ દસ્તાલેજભા ંઅલાભા ંઅલેરા સચૂન, છી પ્રાથિભઔ િળક્ષણની ક્સ્થિત ને દદળા 

ખયીફ નથી. 

2.6 એનવીએપ ને એનવીએપએવઆ, 2000 લચ્ચે તપાલત 

ઔેભ ઔે તે શરેાથી જ વાપ થઇ ખયુ ંછે ઔે ભ્માવિભ િનભાણણ વતત પ્રદિમા ને યાષ્રીમ છે 

સ્તયે વભમવય વભમવય મલૂ્માઔંન ઔયલા એનવીઆઅયટીની જલાફદાયી છે જેથી તેને લધ ુયાકી 

ળઔામ 

વફંિંધત યાષ્રીમ ધયણ ફદરતા ભ્માવિભની રૂયેકા ફદરલી અલશ્મઔ છે. નવુ ં
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રૂયેકા ાછરા એઔ શદુ્ધ સ્લરૂ તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઅલલી જઇએ નશીં, િલયધી તયીઔે ને તેના 

િલરુદ્ધ. તે 

યાષ્રીમ ભ્માવિભ, 2005 ની રૂયેકાના િનભાણણની શરેા મખુ્મત્લે અધાયીત ચચાણ ઔયલાભા ં

અલી છે 

ને મળાર વિભિત દયટણ  (ફજ િલના િળક્ષણ) ને અરચનાત્ભઔ મલૂ્માઔંન ભાટે ભાખણદિળિત 

મળાર વિભિતના શલેાર દ્વાયા બરાભણના પ્રઔાળભા ંયાષ્રીમ ભ્માવિભ 2000 ની રૂયેકા. 

ભ્માવિભની લચિંતા વાથેના ફને્ન દસ્તાલેજભા ંજુદા જુદા મદુ્દાને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઅલે છે. 

• ફનેં દસ્તાલેજ ગણુલત્તા િળક્ષણ ય મખુ્મ ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયે છે. તે ળૈક્ષલણઔ રૂયેકાભા ં

સચૂલલાભા ંઅલે છે 

ભ્માવિભ 2000, તે ળૈક્ષલણઔ ગણુલત્તા સધુાયલા ને તે દ્વાયા સવુખંત ફનાલલા ભાટે જરૂયી છે 

વમદૃ્ધ, ઐિતશાિવઔ ગટના ને વાસં્કૃિતઔ વદંબો વભાલેળ. 2005 ની રૂયેકાભા,ં ની ઔલ્ના 

ગણુલત્તા િળક્ષણને પયીથી વ્માખ્માિમત ઔયલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ંને એવુ ંભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુ ંઔે 

િલઔેન્દ્રીઔયણ, ચંામતીભા ંલધાય 

યાજ્મ વસં્થા, વાભાજજઔ બાખીદાયી, વભાનતા, સકૂ્ષ્ભ-ળૈક્ષલણઔ અમજન, પયીથી વસં્થા 

િળક્ષઔ િળક્ષણ લખેયે ળક્તતળાી ભાધ્મભ છે જે િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંસધુાય ઔયી ળઔે છે. 

• 2000 ભા,ં વદીના પેયપાયને ધ્માનભા ંયાકીને, જ્ઞાનની સ્થાના ભાટે િળક્ષણને જડવુ ં

અધાદયત વભાજ ને ભ્માવિભ વાથે લૈિશ્વઔ જ્ઞાનએ તેને ઔંટાાજનઔ ફનાવ્યુ ંછે. ફાધંઔાભ 

વભમે 

એનવીએપ 2005 ની, િળક્ષણને મૂભતૂ િધઔાય તયીઔે ભાન્મતા અલાભા ંઅલી શતી ને તે 

જીલન ભાટે અલશ્મઔ ફની ખઇ છે 

ને તે ણ સચૂવ્યુ ંઔે િલદ્યાથી તેભની ળૈક્ષલણઔ પ્રવિૃત્ત વાથે ઔઇ ફજ લખય ચરાલે છે 

ભ્માવિભ ભરીઔયણ વાથે. 

• ફનંે દસ્તાલેજભા,ં મૂભતૂ િળક્ષણ જેલા ાછરા પ્રમત્નને અધાય તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઅવ્મા છે. 

ભા ં

ખાધંીજી દપરસપૂીના યાષ્રીમ દયફને 2000 ની ભશત્લની રૂયેકા અલાભા ંઅલી છે; જઔે 
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ભ્માવિભ 2005 ની રૂયેકા ઔે દપરસપૂીને વફંિંધત મલૂ્મ વદંબણ વાથે અધાય તયીઔે ખણલાભા ં

અલી શતી 

ઔેસ્ક્ન્દ્રત િળક્ષણ િલદ્યાથી, વ્મલવામ ભાટે િળક્ષણ, પયજજમાત િળક્ષણ ને વ્મક્તતખત પ્રિતષ્ઠા 

લખેયે 

• 2000 ભા ંપ્રઔાિળત વભાનતા અધાદયત વભાજ રૂયેકા ફનાલલા ભાટે િળક્ષણ એ એઔ 

ળક્તતળાી ભાધ્મભ છે 

િળક્ષણ ભાટે વભાન તઔ ય બાય મકૂ્. 2005 ભા ંવભાન વદંબણ રૂયેકા સચૂવ્યુ ં

િળક્ષણભા ંવભાનતા પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે મખુ્મ પ્રવિૃત્ત ને ઈામ. 

• રૂયેકા 2000 ની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા સવુખંતતા, વભાનતા ને ગણુલત્તા િળક્ષણ છે. 

એનવીએપ 2005 ભા,ં તે છે 

એવુ ંભાનલાભા ંઅલે છે ઔે જ્ઞાનની સવુખંતતા ભાટે જ્ઞાન ફશાયની જીંદખીથી વફંિંધત શવુ ંજઇએ. 

• ફનેં દસ્તાલેજભા ંબાાના િલઔાવને ફધાના જ્ઞાન ભાટે મખુ્મ િલમ તયીઔે સ્લીઔાયલાભા ંઅલે છે 

ન્મ િલમ એનવીએપએવઆ 2000 મજુફ, િળક્ષણના દયેઔ સ્તયે તે વતત ઔયવુ ંજરૂયી છે 

બાાના િલઔાવ ભાટે પ્રમત્ન. એનવીએપ 2005 ભા,ં તે બાા ણ સચૂલલાભા ંઅલે છે 

િલઔાવ ફધા િલમ દ્વાયા થલ જઇએ ને ફધા િલમ િળક્ષઔ ભાટે જલાફદાય છે 

ફાઔની બાા િલઔાવ. 

• એનવીએપ, 2000 ભા ંબાયતની ફહુબાી વસં્કૃિતને ધ્માનભા ંયાકીને, િત્રબાીમ ળાવન ઈય બાય 

મઔૂલાભા ંઅવ્મ શત. ભા ં

એનવીએપ, 2005 ફહુબાી વસં્કૃિત બાા ભાટે વવંાધન ને તઔ તયીઔે રેલાભા ંઅલી છે 

ફાઔના િલઔાવ ને િત્રબાીમ િનમભને વભથણન અલાભા ંઅવ્યુ ંછે. 

• એનવીએપએવઆ દ્વાયા, 2000 િલદ્યાથી ભાટે વાભાજજઔ િલજ્ઞાન િળક્ષણ ફનાલલા ભાટે જરૂયી 

શલાનુ ંભી અવ્યુ ંછે 

વભાજના વયઔાયઔ ને વશઔાયી વભ્મ. એનવીએપ, 2005 ભા ંફદરાતી દૃશ્મ જઆ ળઔામ છે 

જ્મા ંવાભાજજઔ િલજ્ઞાનના િળક્ષણન ઈદે્દળ ભશત્ત્લણૂણ જાખરૂઔતા ઈત્ન્ન ઔયલાન છે ને એઔ ળધી 

ઔાઢય છે 
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વભાનતા અધાદયત વભાજ. 

• એનવીએપભા ંપ્રથભ લકત 2005 ભાટે 'એજ્યઔેુળન પય ીવ' ને ભશત્લ ને બરાભણ અલાભા ં

અલી શતી 

િળક્ષઔ િળક્ષણભા ંએઔ િલમ તયીઔે ળાિંત િળક્ષણ ફનાલલા ભાટે ફનાલલાભા ંઅલી શતી. 

• એનવીએપએવઆ, 2000 વતત ને િલસ્તતૃ મલૂ્માઔંન ય બાય મઔેૂ છે યંત ુશીં તે ભમાણદદત છે 

જ્ઞાન ને જ્ઞાન. એનવીએપ, 2005 ની મલૂ્માઔંનની ભાખણીને પયીથી વ્માખ્માિમત ઔયલી ને 

ધયણ ળાભેર ઔયલાનુ ંઔશલેાભા ંઅલે છે 

ફાઔના ળૈક્ષલણઔ યવ જેલા ઔે તેને લધ ુનોચાદયઔ ને વાભાન્મ ફનાલવુ ં(નલા ક્ષેત્ર ઈભેયી 

યહ્યા છે 

ને દ્ધિત). 

• િળક્ષઔની વેલા તારીભ શરેા ને લૂણભા ંવઔંરન ને વાતત્મ ભાટે બરાભણ 

2000 ભા ંવખંઠનાત્ભઔ સધુાયણા શઠે િળક્ષણ. 2005 ભા ંિળક્ષઔ િળક્ષણને પયીથી સ્થાિત ઔયલાભા ં

અવ્યુ.ં 

ભ્માવિભ દયલતણનની ભાખણી ઔયલાભા ંઅલી શતી. 

ર્ૂંઔભા ંઅણે ઔશી ળઔીએ ઔે ફધંાયણીમ મલૂ્મની ઔામભી વબંાલના ને ફદરાતી ખિતળીરતા 

ભાટે 

યાજઔીમ ેનયાભા; પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ દ્ધિત ને પ્રાથિભઔતાભા ંપેયપાયભાથંી વાય થવુ ં

અલશ્મઔ છે. અ ઔયી ળઔે છે 

ળાા િળક્ષણ ભ્માવિભને લધ ુનક્કય ને િલઔિવત ઔયલા ભાટે એનવીએપભા ંપે્રદયત થવુ.ં વકત 

દયલતણન 

5 લણ સધુી રાલી ળઔાળે નશીં. ન શવુ ંજઇએ. તેથી દસ્તાલેજભા ંિલિલધ વભાનતા છે. 

તેને ડેટ ઔયલા ભાટે ઔેટરાઔ િલમ એનવીએપભા ંઈભેયલાભા ંઅલી છે. ઔાયણ ઔે ત્મા ંવખં્મ 

વતંરુન નથી 

નવુ ંભ્માવિભ શભેંળા ંજૂનાના અધાયે ફનાલલાભા ંઅલે છે. 2000 નુ ંભ્માવિભ લધ ુપ્રબાલી છે 

જ્માયે 2005 ની તે પ્રદિમા લધ ુઅધાદયત છે ને ળીકનાયાને લધ ુઆયાદા ફનાલલા પ્રમાવ છે. 
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તભાયી પ્રખિત-3 તાવ 

10. એનવીએપ, 2005 ભાટે ઔઇ વિભિતની દયટણ  ફનાલલાભા ંઅલી શતી ને તે ઔમા નાભથી 

ઈરબ્જધ છે? 

.................................................. .................................................. ................................. 

.................................................. .................................................. ................................. 

11. 2005 શરેા ંએનવીએપ ઔમા લે પ્રઔાિળત થમ શત ને ઔમા નાભથી? 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

એનવીએપ, 2005 વાથે ઔેટરા ફેઝ રેટવણ પ્રઔાિળત થમા છે 

(i) 20 (ii) 21 (iii) 22 (iv) 23s 

13. NCF, 2005 ભા ંબાા િળક્ષણને ળા ભાટે બાય અલાભા ંઅલે છે 

.................................................. .................................................. ............................................ 

.................................................. .................................................. ............................................ 

14. એનવીએપ, 2005 ભા ંનૈિતઔ િલઔાવ ભાટે ઔમા િલમની બરાભણ ઔયલાભા ંઅલી છે 

ને ભાનલ મલૂ્મ? 

.................................................. .................................................. ................................... 

.................................................. .................................................. ................................. 

15. એનવીએપ નવુાય 2005, જે લખણના િલદ્યાથીના સ્લ-મલૂ્માઔંન તેભનાભા ંળાભેર શઇ ળઔે છે 

દયટણ  ઔાડણ? 

(i) લખણ 3 જી (ii) લખણ 5 (iii) લખણ 6 ઠ્ઠી (iv) લખણ 7 ભી 

2.7 એનવીએપ, 200 િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે: ભરીઔયણ 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ વાથે વફંિંધત 

જેભ એનવીઆઅયટીએ ળાા િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ભ્માવિભ તૈમાય ઔમો ને તેને પ્રઔાિળત ઔમો; 

િળક્ષઔ ભાટે વભાન 

િળક્ષણ મખુ્મ વસં્થા એનવીટીઆ યાષ્રીમ ભ્માવિભ ડ્રાફ્ટ્વ ને તેને પ્રઔાિળત ઔયે છે જેભાથંી 

સધુાયેર છે 

વાભાજીઔ-ળૈક્ષલણઔ દૃશ્મ ફદરતા વભમે વભમાતંયે. પ્રાયંલબઔ યાજઔીમ ભાન્મતા ભેવ્મા છી 

અયટીઇ િનમભન, 200 9 ભા ંિળક્ષણ વલણવ્માીઔયણ; ગણુાત્ભઔ િળક્ષણની ભાખં લધી છે 



521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 66 
 

ગણુલત્તા પ્રિળક્ષણ ભાટે લધતી અલશ્મઔતાને ઔણ વફંિધત ઔયી ળઔે છે. એનવીએપ, 2005 એ 

ણ ઔેટરીઔ ભશત્લણૂણ ેક્ષા નક્કી ઔયી છે 

િળક્ષઔ ાવેથી ફાઔના વંણૂણ િલઔાવને રાલલા. ફાઔ ઔેટલુ ંઅંળે ળીકી ળઔે છે ને 

તેની ગણુલત્તા િળક્ષઔની ક્ષભતા, વલંેદનળીરતા ને પ્રેયણા ય અધાદયત છે. એઔ િળક્ષઔ અી 

ળઔે છે 

ળાા િળક્ષણ, ભ્માવિભ, િળક્ષણ વશામ, દ્ધિત ને ેક્ષાના રક્ષ્મ મજુફ વેલા 

વભાજ તેથી િળક્ષઔ િળક્ષણન ભ્માવ ળાાની ભાખં મજુફ શલ જઇએ 

િળક્ષણ. િળક્ષઔ ાવેથી ેક્ષા ફદરાતી યશ ેછે; ફદરાતી ળાા વસં્થાના અધાયે 

જે વાભાજજઔ, અિથિઔ ને યાજઔીમ પેયપાય ય લધ ુઅધાય યાકે છે. 20 ભી વદી ને ળરૂઅતના 

અંત ે

21 ભી વદીના પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણ જેલા િળક્ષઔભા ંિલિલધ ડઔાય બયાઇ યશી છે, 

અયટીઇ િનમભન, ગણુલત્તા િળક્ષણ લખેયે. દયણાભે િલમ વફંિંધત ને ભાકાઔીમ 

દયલતણનની ભાખં છે 

િળક્ષઔ િળક્ષણ ભા ંઈદ્ભવ્મ. પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના તાજેતયના ંદસ્તાલેજભા ંનીચેના મદુ્દા છે 

અભા ંશાજયી અી શતી: - 

• રખબખ 8% યજજસ્ટડણ ફાઔ ધયણ VIII સધુી શોંચ્મા તે શરેા ંતે છડી દે છે. પ્રદેળભા ં

વભાનતા, 

વભાજ ને જાિતએ અયટીઇ િનમભનના ભરીઔયણ ભાટે વભસ્મા ઉબી ઔયી છે દયણાભે તેણે 

ઈભેયુું છે 

િળક્ષઔ શરેા ંનલી ડઔાય. 

• ધ્માન ઈયાતં, િળક્ષઔ ાવે ફાઔના વમદુામ ને માણલયણ િલળે જ્ઞાન શવુ ંઅલશ્મઔ છે 

ઔે તેભની શાજયી િનમિભત ફની જામ છે ને તે ળીકે છે. તભે શરેેથી જ િલિલધ ેક્ષા 

લાચંી છે 

િળક્ષઔ ાવેથી અ ેક્ષા વદંબ,ે અયટીઇ િનમભન નવુાય, વ્માલવાિમઔ 

િળક્ષઔના િલઔાવની અલશ્મઔતા છે. 
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• એનવીએપભા,ં 2005 ભા ંઅલા િળક્ષઔની ભાખં છે ઔે ઔણ િલદ્યાથીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયનાય ભાને 

નશીં 

યંત ુજ્ઞાન િલઔાવના વદિમ વશબાખી ને જ્ઞાનના વશ િનભાણતા ફન્મા. 

• ળાાની અ ફદરાતી લતણભાન દયક્સ્થિતભા ંિળક્ષઔ ાવેથી ેક્ષા યાકલાભા ંઅલે છે ઔે 

ભાત્ર ભ્માવિભ જ નશીં, 

વાભગ્રી થલા ળૈક્ષલણઔ વભજણ જરૂયી છે ણ વમદુામ, ળાા ફાધંઔાભ ન ે

વસં્થા ણ વભજી ળઔામ છે. એનવીએપ (2005) વમદુામ વાથે વફંિંધત ળાા જ્ઞાન તયીઔે 

જ્ઞાન એ જ યીતે િળક્ષઔ વમદુામ િળક્ષણ નબુલને વભાલલા ભાટે વક્ષભ છે 

િલમ વાભગ્રી. 

• વયઔાયભા ંગણુલત્તાયતુત િળક્ષણની લ ૂટંી રેલી. ળાા ને કાનખીઔયણભા ંલધાય અયટીઇને 

દૂિત ઔયે છે. 

ભ્રષ્ટાચાયના ભાદંડએ ભ્માવિભના ફજ શઠે ફાઔના િલઔાવને લયિધત ઔમાણ છે 

ઔાયણ ઔે ઔશલેાતી ગણુલત્તાલાી િળક્ષણ વ્મક્તતખત થલા વાભાજજઔ લાતાલયણ વાથે ઔઇ વફંધં 

નથી. અ 

અ ાછનુ ંઔાયણ માણપ્ત તૈમાયી છે તેથી જ તે ફાઔ વાથે જડાઇ ળઔતા નથી ને છે 

તેભની જરૂદયમાતને વતંલાભા ંવભથણ. અ િળક્ષઔ ભાટે જ્ઞાનના વજૉઔ ને િલચાયળીર શલા 

જઇએ 

વ્માલવાિમઔ. 

• અજે જ્ઞાન એઔ ફાહ્ય લસ્ત ુફની ખયુ ંછે જે સુ્તઔભાથંી ભેલેલુ ંછે ને અભા ંલધાય થમ છે 

િળક્ષણન બાય િળક્ષઔને વભજવુ ંઅલશ્મઔ છે ઔે ળીકવુ ંએ વ્મક્તતખત ફની ખયુ ંછે 

નબુલ ને તેન થણ જ્ઞાનના વજૉન દ્વાયા ભી ળઔે છે. અણે િલદ્યાથીન િલચાય ઔયલ જ 

જઆએ 

ઔઇણ ળીકલાની પ્રદિમાભા ંવદિમ વશબાખી તયીઔે ને જ્ઞાન પ્રાપ્ત ઔયનાય નશીં. અણે 

સ્લીઔાયવુ ંજ જઆએ 

વજૉનાત્ભઔ ફાઔ િલઔવાલલા ભાટે ડઔાય. 
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• અ દસ્તાલેજ અય.ટી.ઇ. ના ભરીઔયણભા ંલયધ તયીઔે ઔાભચરાઈ ને વ્મલક્સ્થત 

િળક્ષઔને ધ્માનભા ંરે છે 

પ્રલેળ, ભ્માવિભ, દ્ધિત ની રઘતુ્તભ રામઔાતભા ંિનમભન પેયપાય ઔયલાભા ંઅવ્મા ંછે 

લખેયે. ધ્મમન વ્મલવામન ખોયલ વક્ષભ ને પે્રદયત ઔયલા ભાટે તાત્ઔાલરઔ નુઃસ્થાિત થલ 

ડળ ે

વભિિત િળક્ષઔ, િળક્ષઔ ભાટેના િલચાય ને લેફ ટણરનુ ંિલિનભમ ઔયલા િળક્ષઔ ભાટે એઔ ભચં 

િલઔિવત થવુ ંજઇએ. 

• આંતદયઔઔયણ િલઔવાલલા ભાટે, ળાાની ક્ષભતા, પ્રાયંલબઔ િળક્ષઔ િળક્ષણ ઔામણિભ અલશ્મઔ છે 

સધુાયી ળઔામ છે. ભ્માવિભભા ંપેયપાય ઔયલ જઇએ જેથી િળક્ષઔ ફાઔ ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયી ળઔે, 

પ્રવિૃત્ત અધાદયત ને વશબાખી ળીકલાની નબુલ. 

• િળક્ષઔ એટરા ઈત્વાદશત શલા જઇએ ઔે તે ભ્માવિભ, ભ્માવિભ ને ાઠયસુ્તઔનુ ં

ખબંીય મલૂ્માઔંન ઔયી ળઔે 

એઔ વાથે. 

• િળક્ષઔ દ્વાયા વાભાજજઔ વશાનભુિૂત, અંતયાત્ભા ને વાયા ભાનલ મલૂ્મના િલઔાવને વક્ષભ ઔય 

િળક્ષણ. 

• લૂણભા ંનલા વદંબો િલળે િળક્ષઔ ઔોળલ્મના િલઔાવ ભાટે નલી ફે્રભ ઔામણ િલઔવાલે છે 

વેલા ને વેલા િળક્ષઔભા.ં એવવીઆઅયટી દ્વાયા તૈમાય ઔયામેર અ ર્ૂંઔા ને રાફંા વભમખાા 

ઔામણિભભા ં

DIET ઔયલાભા ંઅલી છે ને સલૂચત. બ્જરઔ ને ઔેટ સ્તય િળક્ષઔ વશામ ઔેન્દ્રને ણ ભજબતૂ 

ફનાલવુ ં

અમજન િળક્ષઔની જરૂદયમાતને વભજલા, તેભને કાવ તારીભ અીને અમજન ઔયલાભા ંઅલે 

છે. 

• તે સ્લીઔાયલાભા ંઅવ્યુ ંછે ઔે તભાભ સ્તયે િળક્ષઔ પ્રિળક્ષઔની કાભી છે ને તેભા ંમગ્મ બાલ છે 

તેભના િળક્ષણ ભાટે વસં્થા. િળક્ષઔ રેનયની ક્સ્થિત ને તેભની િળક્ષણ દુ: કી છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ વફંિંધત; તેથી અ અંખે ઔેટરાઔ દદળાિનદેળ સચૂલલાભા ંઅવ્મા છે. 
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ભ્માવિભ ભાકા, એનવીએપટી 200 9 શરેા ંવસં્થાએ ભ્માવિભની રૂયેકા પ્રઔાિળત ઔયી 

શતી 

િળક્ષઔ િળક્ષણ ધભણ ભાટે 1998, યંત ુિળક્ષઔ િળક્ષણ વસં્થા ને વફંિંધત રઔએ ભરીઔયણ 

ઔયુું ન શત ુ ં

અ ખબંીયતાલૂણઔ. િળક્ષઔ િળક્ષણના તભાભ સ્તય ભાટે એનવીએપટી 200 એ એઔ ભશત્લણૂણ 

ભળાર ઔડનાય છે. િલિલધ 

િળક્ષઔ િળક્ષણ કે્ષતે્ર ભશત્લણૂણ ને મૂભતૂ પેયપાય ને સધુાયણા ચારી યશી છે 

ભાખણદિળિઔા. યાષ્રીમ યભતના રક્ષ્માઔંને પ્રાપ્ત ઔયીને અણે એઔ ભટી યભત ફની ળઔીએ 

છીએ 

વદિમ ભિૂભઔા, જે અણા વ્મલવામ તેભજ િળક્ષઔ છે 

તભાયી પ્રખિત -4 તાવ 

16. એનવીએપ, 200 9 ની તૈમાયી ભાટે ફે ામા છે- 

.................................................. .................................................. ................................... 

.................................................. .................................................. ................................... 

17. એનવીએપટી, 200 9 દ્વાયા અલાભા ંઅલેર આન-વિલિવ િળક્ષઔ ભાટેના ફે ભાખણદિળિઔા 
.................................................. .................................................. ................................... 

.................................................. .................................................. ................................... 

2.8 ય.ુએવ. ય.ુએવ. ય.ુએવ. 

86 ભી વિંલધાન, 2002 ભા,ં ઔરભ 21 'એ' બાયતીમ ફાઔન મૂભતૂ િધઔાય ફન્મ. 

અયટીઇ એતટ મજુફ 14 લણ સધુીની ઉંભયના તભાભ ફાઔને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ છે 

બાયતભા ંફધંાયણીમ પ્રિતફદ્ધતા. અયટીઇ એતટ એવએવએ ઔામણિભન અ શતે ુિવદ્ધ ઔયલા ભાટે 

યજૂ ઔયાઇ છે. 

બાયતીમ િળક્ષણભા ંશ્રી ફાર ખખંાધય િતરઔ, સ્લાભી િલલેઔાનદં, ભશાત્ભા ખાધંી જેલા ગણા 

િલચાયઔ, 

શ્રી યિલન્દ્રનાથ ટાખય, શ્રી ખાર કૃષ્ણ ખકરે લખેયેએ એઔ ભશત્લણૂણ ભિૂભઔા બજલી શતી. 

કાતયી ઔયલા ભાટે 
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પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંગણુલત્તા એનવીએપ 2005 એ ણ ખફૂ જ ભશત્લણૂણ ભિૂભઔા બજલી શતી 

એનવીએપ 2005 એ ગણા રઔને અેર છે 

બાા િળક્ષણ, ખલણત િળક્ષણ, િલજ્ઞાન િળક્ષણ, વાભાજજઔ િલજ્ઞાન ભાટે બરાભણ 

િળક્ષણ, ઔરા િળક્ષણ લખેયે ને એનવીએપટીઆ 200 9 એ િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે બરાભણ અી છે. 

જુદા જુદા િનમભ, નીિત ને બરાભણ ય એઔભભા ંઈયતત િલશ્રેણના અધાયે 

અ છા ઔે દેળે ખફૂ જ પ્રખિત ઔયી છે યંત ુશજી ણ તેની લચિંતાના ઔેટરાઔ કે્ષત્ર છે, જે 

વાલણિત્રઔ વાક્ષયતા ને નોંધણીના રક્ષ્મની ન દયણૂણતા ભાટે ને મખુ્મત્લે જલાફદાય છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંસધુાય ઔયલ, અ રક્ષ્મ પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે અણે ફધાએ પ્રમત્ન 

ઔમાણ છે. 

2.9 તભાયી પ્રખિત તાવલા ભાટેના જલાફ 

1. ઔરભ 21 (એ) 

2. 86 ભી ફધંાયણીમ સધુાય 

3. 10 લણની અંદય 

4. 6-14 લણના ંફાઔ 

5. ફયડા યાજ્મના યાજા; લણ 1906 ભા ં

6. લણ 1911 ભા ં

7. યિલન્દ્રનાથ ટાખય; લણ 1908 ભા ં

8. જન્ભજાત દયણૂણતા લબવ્મક્તત 

9. શને્ડિાફ્ટ ય 

10. મળાર વિભિત; ફજ લખય િળક્ષણ 

11. લણ 2000 ભા;ં ળાા િળક્ષણ ભાટે એનવીએપ 

12. 21 મૂ ત્ર 

13. ઔાયણ ઔે ફધી િલમલસ્તભુા ંબાા મખુ્મ ભિૂભઔા બજલે છે 

14. િલમ તયીઔે 'ળાિંત િળક્ષણ' 

15. લખણ 5 છી 
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16. (i) િળક્ષણન મૂભતૂ િધઔાય (ii) NCF, 2005 

17. (i) DIET દ્વાયા ર્ૂંઔા ને રાફંા વભમખાાના ઔામણિભ (ii) બ્જરઔ ને ઔેટ સ્તયની િવસ્ટભને 

ભજબતૂ ફનાલવુ ં

2.10 સલૂચત લાચંન ને વદંબો 

� એનવીએપ (2005), એનવીઆઅયટી, નલી દદલ્શી 

� ળાા િળક્ષણ ભાટે એનવીએપ (2000), એનવીઆઅયટી, નલી દદલ્શી 

Teacher િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે એનવીએપ, 200 9, એનવીઆઅયટી, નલી દદલ્શી 

Free ભપત ને પયજજમાત ફા િળક્ષણ િનમભન, 200 9, વયઔાય ભાટે િળક્ષણન િધઔાય. બાયત, 

એચઅયડી 

ભતં્રારમ, નલી દદલ્શી. 

� લધાણ િળક્ષા મજના https://hi.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5% 8 

ડી% આ0% એ 4% એ 7% આ0% એ 4% ફી 20% આ0% એ 4% ફી 6% આ0% એ 4% ફીએપ% આ0% 

એ 4% 95% આ0% એ 5% 8 

ડી% આ0% એ 4% ફી 7% આ0% એ 4% ફી 20% આ0% એ 4% એએપ% આ0% એ 5% 8 ફી% આ0% 

એ 4% 9 વી% આ0% એ 4% એ 8% 

આ0% એ 4% ફી 

� ભશાભના 1964 ભદશરા િળક્ષણhttp: //www.malaviyamission.org/Speeches- રેક / સ્ઔેચ- 

રેક - Detail.php? Id = 43 

� ભશાભના લય એજ્યઔેુળન (1964) http://www.malaviyamission.org/Speeches- રેક / સ્ઔેચ- 

રેકન-િલખતલાય.એપી? અઇડી = 51 

� ભશાભના 1912 ખકરેનુ ંિળક્ષણ િલધેમઔ (1 9 તાયીકની ળાશી િલધાન દયદભા ંબાણ 

ભાચણ) .http: //www.malaviyamission.org/Speeches- રેક / સ્ઔેચ- રેક-Detail.php? id = 83 

� મૂભતૂ િળક્ષણ (બિુનમાદી િળક્ષા) http://www.mkgandhi.org/edugandhi/basic.htm 

� ખાધંી, એભ ઔે (1953). નલી િળક્ષણ તયપ. નલજીલન મદુ્રણારમ, ભદાલાદ. 

ડૉ. કભ શભેફતી દેલી (એન.ડી.). ખાધંીજીના િળક્ષણની ખ્માર ને તેના નૈિતઔ દયપ્રેક્ષ્મ 
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ળાિંતન િલઔાવ http://www.mkgandhi.org/articles/g_edu.htm 

2.11 લરફંન / ખોણ 

(એનવીએપ) (યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ) 

(એનવીએપએવઆ) (ળાા િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ) 

(એનવીએપટી) (િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ) 

(એનવીઆઅયટી) (ળૈક્ષલણઔ વળંધન ને તારીભ યાષ્રીમ દયદ) 

(એવવીઆઅયટી) (ળૈક્ષલણઔ વળંધન ને તારીભ દયદ) 

(ડીઅઇઇટી) (િળક્ષણ ને તારીભ જજલ્રા વસં્થા) 

2.12 યિુનટ એન્ડ એતવયવાઆઝ 

1. અયટીઇના િનમભનની વભજણ ને ભશાભના ને ટાખય દ્વાયા અલાભા ંઅલતા પાની 

વભીક્ષા ઔય. 

2. અય.ટી.આ. િનમભન (200 9), મૂભતૂ િળક્ષણ ને ખકરે લફર ય દટપ્ણી અધાદયત. 

3. અયટીઆ, 200 9 ની ેક્ષા શુ ંછે? અને ભરભા ંમઔૂલાભા ંતભને ઔેલા વભસ્મા છે 

વપતાલૂણઔ? 

એનવીએપ દ્વાયા તભે શુ ંવભજ છ? એનવીએપ, 2005 ભા ંઔમા મદુ્દાને ભશત્લ અલાભા ંઅવ્યુ ંછે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ િલળે? 

5. યાષ્રીમ િળક્ષણ પ્રણારીના િલઔાવથી વફંિંધત એનવીએપના ભશત્લને વભજાલ. રક 

એનવીએપ, 2000 ને એનવીએપ, 2005 લચ્ચે વભાનતા ને વતંરુન. 

6. પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ વફંિંધત િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે એનવીએપની વયને વભજાલ. 

7. એઔ િળક્ષઔ ભાટે એનવીએપના જ્ઞાન ને વભજણ િલળે તભાયા િલચાય જણાલ 

યિુનટ 3: પ્રાથિભઔ િળક્ષણન િલઔાવ 

બાયત 

યચના 

3.0 દયચમ 

3.1 રિનિંખ ઈદે્દશ્મ 



521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 73 
 

3.2 પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ: પ્રલાશ 

3.3. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લતણભાન ક્સ્થિત 

3.3.1 મખુ્મ િલઔાવ જેણે બાયતભા ંિળક્ષણના િલઔાવને ભાખણદળણન અપ્યુ ંશત ુ ં

3.3.2 વયઔાયી પ્રાયંલબઔ ળાાભા ંઆંતયભાકાઔીમ સિુલધા 

3.3.3 બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ ળાાભા ંિલદ્યાથીની નોંધણી 

3.3.4 પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તયે િલદ્યાથીના ડ્ર અઈટ, યીટેન્ળન ને વિંભણ દય 

3.3.5 બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તય ય િલદ્યાથી-િળક્ષઔ ગણુત્તય 

3.3.6. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તય ય િલદ્યાથી-િળક્ષઔ ગણુત્તય 

3.4 બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તયે મજના ને શસ્તકે્ષ 

3.5. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંડઔાય 

3.6. ચાર અણે વભાપ્ત ઔયીએ 

3.7. વકં્ષે / ગ્રવયી 

3.8. સચૂલેર લાચંન ને વદંબો 

3.9. એઔભ અંત ઔવયત 

3.0 દયચમ 

બાયતભા ંતભાભ ફાઔ ભાટે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ ફધંાયણીમ પ્રિતફદ્ધતા ને શતે ુછે 

અ ળૈક્ષલણઔ ચલ એ પ્રાથિભઔ િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણના ધ્મેમને િવદ્ધ ઔયલાન છે. બાયતીમ 

િળક્ષણ પ્રણારી ઔદાચ િલશ્વની વોથી ભટી ળૈક્ષલણઔ િવસ્ટભ છે જે રાક િલદ્યાથીને બજન અે 

છે 

પ્રાયંલબઔ તફક્કાથી યિુનલિવિટી સ્તયે િલિલધ અિથિઔ ષૃ્ઠભિૂભની. િવસ્ટભ ફાઔ યૂી ાડે છે 

દફાણ, લચિંતા ને ડયથી મતુત થતી િળક્ષણ વાથે, ઔાયણ ઔે તે ફધા ફાઔને ઉંભયથી િધકૃત ઔયે 

છે 

ફાઔના િધઔાયની જખલાઇ શઠે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ ભાટે 6-14 લણ 

પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ, 200 9. 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની ષૃ્ઠભિૂભ 
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બાયતભા ંઇભેંટયી િળક્ષણના આિતશાવ ને િલઔાવની ચચાણ ઔયતા ંશરેા,ં અણે જઇએ છે 

બાયતીમ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની ષૃ્ઠભિૂભ. ખાઈથી બાયતની િળક્ષણની રાફંી યંયા છે 

નારદંા ને તાઔાળીરા જેલા દદલવની વસં્થા. તે વભમે, બાયતીમ િળક્ષણ વાથે િલઔવાલલાભા ં

અલી શતી 

ાઠળારા જેલી ળાા વાથે ઔે જેભા ંબાયતના આસ્રાિભઔ ળાવન દયમ્માન ભદયવને ઈભેયલાભા ં

અવ્મા શતા. અલા પ્રાયંલબઔ ળાાએ યંયાખત તરાિવઔર રિનિંખ અી. 18 ભી વદીના અંત 

સધુીભા ંએઔ ખાભ 

પ્રાથિભઔ સ્તય ય િલદ્યાથીને િળક્ષણ અલા ભાટે િલઔિવત સ્લદેળી િળક્ષણ પ્રણારી. ગણા ં

1990 ના દામઔા છી શઔાયાત્ભઔ શરે ઔયલાભા ંઅલી છે ને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની ભાખં ઔયલાભા ં

અલી છે 

ફાઔને િળક્ષણ અલાના ભશત્લની ક વાથે લધતી જતી. 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંિલઔાવ તફક્ક 

યનુાઆટેડ નેળન્વ નવુાય, બાયતે િલદ્યાથીને ભઔરીને િલશ્વભા ંવોથી લધ ુપ્રખિત ઔયી છે 

પ્રાયંલબઔ તફકે્ક ળાા. યનુાઆટેડ નેળન્વે ભરીઔયણભા ંબાયતીમ વયઔાયના પ્રમત્નની ણ 

પ્રળવંા ઔયી 

વ્માાયી િળક્ષણભા ંઔલ્માણ ઔામણિભ. બાયત વયઔાય દ્વાયા નોંધાત્ર પ્રમત્ન ઔયલાભા ંઅવ્મા છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના દયેઔ કે્ષત્રભા ંપ્રખિત ભાટે. બાયતની પ્રાયંલબઔ િળક્ષણનુ ંલચત્રણ ઔયાયુ ંશત ુ ં

સ્લતતં્રતા વભમે ઐિતશાિવઔ વભાનતા દ્વાયા. યંત,ુ બાયત વયઔાયની પ્રિતફદ્ધતા 

તભાભ પ્રાથિભઔ િલદ્યાથી ભાટે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણની કાતયી ઔયલી એ એઔ નોંધાત્ર 

પ્રખિત છે 

ળાાઔીમ સિુલધાની જખલાઇથી સ્ષ્ટ છે. વત્તાલાય આંઔડા પ્રાયંલબઔ પ્રખિત દળાણલે છે 

બાયતભા ંિળક્ષણ 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ય યાષ્રીમ નીિત 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની વભસ્મા દૂય ઔયલા પ્રાયંલબઔ નીિત ને શરે ઔયલાભા ંઅલી શતી, યંત ુ

ગણુ ને બાખીદાયીની વભસ્મા શજી ચાલ ુયશ ેછે. ની િલળા શ્રેણી વફંધલા યાષ્રીમ નીિત 
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અધિુનઔ લાસ્તિલઔતાના વદંબણભા ંનલી દદળા અલા વયઔાય દ્વાયા ડઔાય ફનાલલાભા ંઅલી 

શતી 

ને બિલષ્મની લચિંતા. અ યાષ્રીમ નીિતએ તભાભ િલદ્યાથી ભાટે ન્યનૂતભ રેલર રિનિંખની 

ણ બરાભણ ઔયી 

પ્રાયંલબઔ તફકે્ક ને પ્રાયંલબઔ ળાાભા ંફા ઔેસ્ક્ન્દ્રત િળક્ષણ લબખભની જખલાઇ. 

િળક્ષણભા ંવભાનતા ભાટેની વ્યશૂયચના 

છેલ્રાભા ંછેલ્લુ ંયંત ુબાયતીમ િળક્ષણભા ંધ્માનભા ંરેલાન વોથી ભશત્લન મદુ્દ એ િળક્ષણની 

વભાનતા ને વભાનતા છે, 

ને તે િલદ્યાથી િવહ્નદ્ધના વદંબણભા ંભાલાભા ંઅલે છે. જ અણે આિતશાવ ને િલઔાવ તયપ ાછા 

જવુ ંજઇએ 

બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની વયઔાયે નલી નલીઔયણની જલાફદાયી રીધી ને 

પ્રાયંલબઔ તફક્કાભા ંિળક્ષણ ભાટે રાગ ુઔયલાભા ંઅલતી વ્યશૂયચના. ઔેટરાઔ મખુ્મ વળંધન 

ન ે

વ્યશૂયચના છે: િલઔેસ્ક્ન્દ્રત ભાઆિ પ્રાિનિંખ વાલણિત્રઔ વશબાલખતા ભાટે પ્રેટપભણ પ્રદાન ઔયે છે, 

લફન 

જે વંણૂણ વભમ સ્કલૂરિંખ રંુૂ ાડી ળઔતા નથી, સધુાયણા દ્વાયા સધુાયેરી સિુલધા ભાટે 

ઓચાદયઔ િળક્ષણ પ્રણારી 

ળાા વચંારઔ ફડણ ને ગણા લધ.ુ જ ઔે, પ્રાયંલબઔભા ંબાયત વયઔાયની પ્રિતફદ્ધતા 

િલશ્વભા ંઔઇણ દેળની દ્રસ્ક્ષ્ટએ િળક્ષણએ વોથી ભટી પ્રખિત ઔયી છે. 

બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ (યઆુઆ) નુ ંલૈિશ્વઔયણ ચાય મૂભતૂ મદુ્દાના વદંબણભા ંજલા ભે છે. 

વાલણિત્રઔ પ્રલેળ, વાલણિત્રઔ નોંધણી, વાલણિત્રઔ પ્રિતલફિંફ ને વાલણિત્રઔ પ્રાપ્પ્ત. અ ચાય મૂભતૂ 

બાયતભા ંળાા િળક્ષણને સધુાયલાભા ંયાષ્રીમ પ્રમત્નભા ંવોથી લધ ુપ્રાધાન્મતા મદુ્દા છે. 

સ્લતતં્રતા પ્રાપ્ત ઔમાણ છી, અણા યાષ્રભા ંિલિલધ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ ને યાજ્મ વયઔાયએ તેભનુ ંપ્રદળણન 

ઔયુું છે 

િળક્ષણની યુલઠ લધાયલા ને બાખીદાયીભા ંસધુાયણા તયપ કાવ ઔયીને 
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પ્રાયંલબઔ સ્તય. િળક્ષણ યની યાષ્રીમ નીિત (1986) એ યઆુઆ ય ભટી વખં્માભા ંબાય મકૂ્ છે 

ળૈક્ષલણઔ ઔામણિભના વચંારનભા ંિાિંતઔાયી સધુાયણા ળરૂ ઔયીને ભાખણ. બાયતીમ ઈકડં 

તાજેતયના ભતૂઔાભા,ં યેળન બ્જરેઔફડણ વદશતના ળૈક્ષલણઔ શસ્તકે્ષભા ંગણ લધાય થમ છે 

(.ફી.), જજલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ (ડીીઇી), વલણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ), 

ઔેટરાઔને નાભ અવુ ં

યિુનલવણર એલરભેન્ટયી એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) નુ ંરક્ષ્મ વભજ. ની દદળાભા ંપ્રમત્ન 

એિપ્રર 2010 ભા ંયાસ્ક્ષ્રમ િળક્ષણની વાલણિત્રઔયણને નલેવયથી પ્રત્વાશન અલાભા ંઅવ્યુ ંશત ુ ં

ફાઔને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ (અયટીઇ) ઔામદ ભરભા ંમકૂ્. નોંધાત્ર ધ્માન 

જજલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભના મખુ્મ ઔામણિભ દ્વાયા પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે ચઔૂલણી 

(ડીીઇી) ને વલણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) ભા ંદયણાભે તેભા ંનોંધાત્ર સધુાય થમ છે 

િલિલધ પ્રઔાયના ંઆનટુ્વ. 

એવએવએની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા: 

1. વાલણિત્રઔ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે સ્ષ્ટ વભમ ફે્રભ વાથેન ઔામણિભ. 

2. વભગ્ર દેળભા ંગણુલત્તા મૂભતૂ િળક્ષણની ભાખંન જલાફ. 

3. મૂભતૂ દ્વાયા વાભાજજઔ ન્મામને પ્રત્વાશન અલાની તઔ. 

4. દેળબયભા ંવાલણિત્રઔ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે યાજઔીમ આચ્છાની લબવ્મક્તત. 

5. ઔેન્દ્ર, યાજ્મ ને સ્થાિનઔ વયઔાય લચ્ચે બાખીદાયી. 

6. પ્રાથિભઔ િળક્ષણની તાની દ્રસ્ક્ષ્ટ િલઔવાલલા યાજ્મ ભાટે એઔ તઔ. 

7. ચંામતી યાજ વસં્થા, ળાા વ્મલસ્થાનની વયઔાયઔ વડંલણીના પ્રમાવ 

વિભિત (એવએભવી), િલરેજ ને ળશયેી સ્રભ રેલર એજ્યઔેુળન વિભિત, ભાતાિતાના 

િળક્ષઔ ' 

એવિવમેળન ીટીએ), ભધય-ટીચય એવિવમેળન (એભટીએ), અદદજાિત સ્લામત્ત ઔાઈક્ન્વલ્વ 

(ટી.એ.વી.) ન ે

પ્રાયંલબઔ ળાાના વચંારનભા ંન્મ ગ્રામ્મ સ્તયની ભાકા.ં 

એવએવએ ના ધ્મેમ: 
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1. 2010 સધુીભા ં6-14 લણની લમના તભાભ ફાઔ ભાટે ઈમખી ને પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ પ્રદાન 

ઔયવુ.ં 

2. વભાજની વદિમ વશબાલખતા વાથે વાભાજજઔ, પ્રાદેિળઔ ને જાિતના અંતયને રુ ઔયલા 

ળાાનુ ંવચંારન 

3. ફાઔને તેભના િલઔાવ ભાટે તેભના કુદયતી લાતાલયણ િલળે જાણલાની ને ભાસ્ટય ઔયલાની 

યલાનખી અલા ભાટે 

અધ્માજત્ભઔ ને બોિતઔ ફનંે વબંિલત. 

4. મલૂ્મ-અધાયીત રિનિંખને લેખ અલા ભાટે અ ફાઔને એઔફીજાના કુલા ભાટે ઔાભ ઔયલાની 

તઔ અે છે 

ભાત્ર સ્લાથી વ્મલશાયને ભજૂંયી અલાને ફદરે. 

5. પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણ (ECCE) ના ભશત્લને વભજલા ને 0-14 ય ધ્માન 

અવુ ં

એઔ વાતત્મ તયીઔે ઉંભય. 

બાયત વયઔાયના ભાનલ વવંાધન િલઔાવ ભતં્રારમે સ્ષ્ટણે જણાવ્યુ ંછે ઔે, 

રઔળાશીના વાભાજીઔ પેલિઔને ભજબતૂ ઔયલા ભાટે યિુનલવણર એલરભેન્ટયી એજ્યઔેુળન (યઆુઆ) ની 

ભિૂભઔા 

અણા પ્રજાવત્તાઔની ળરૂઅતથી ફધાને વભાન તઔની જખલાઇ સ્લીઔાયલાભા ંઅલી છે. ની વાથ ે

એન.ી.ઇ. ની યચના, બાયત દ્વાયા યઆુઆના ધ્મેમને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે વ્માઔ ઔામણિભન પ્રાયંબ 

થમ 

ઔેટરાઔ મજનાઔીમ ને પ્રગ્રાભ શસ્તકે્ષ. 

ય.ુઆ.આ. કાતયી / પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા નાલલાભા ંઅલેરા ખરા ં

ફાઔના મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ, 2009 ના ર્ૂંઔા અયટીઇ ઔામદાભા,ં વોથી લધ ુ

છે 

બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણના લૈિશ્વઔયણભા ંભશત્લણૂણ િલઔાવ. તે કાતયી અે છે 

દેળભા ંપ્રાયંલબઔ સ્તયે ગણુલત્તાયતુત િળક્ષણનુ ંવાલણિત્રઔયણ. 
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અયટીઇ એતટ િવલામ, ય.ુઆ.આ. પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા નાલલાભા ંઅલતા ં

ભશત્લના ખરા ં

નીચેનાન વભાલેળ ઔય: 

• વભિથિત રક્ષ્મ વેદટિંખ ને િલઔેસ્ક્ન્દ્રત ભાઆિ પ્રાિનિંખ, જે ભાખુ ંપ્રદાન ઔયળે 

વાલણિત્રઔ લયાળ ને વમદુામ બાખીદાયી. 

• તે ભાટે લફન-ઓચાદયઔ િળક્ષણ પ્રણારી જેલી ળાાની લૈઔપ્લ્ઔ ચેનરને ભજબતૂ ફનાલલી 

જે યંયાખત ણૂણ-વભમની સ્કલૂરિંખન રાબ રઇ ળઔતા નથી. 

• ળીકનાયાની સધુાયણા ભાટે પ્રાથિભઔ ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ તફકે્ક િળક્ષણના રઘતુભ સ્તયની 

દયચમ 

િવહ્નદ્ધ 

• યેળન બ્જરેઔફડણની મજનાને સધુાયીને ળાા સિુલધાની સધુાયણા. 

પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણના પ્રાથિભઔ, પ્રાથિભઔ લચ્ચેના જડાણને સ્થાિત ઔયલી 

િળક્ષણ, વાક્ષયતા ને યઆુઆ. 

• ઍતવેવના લધ ુમશુ્ઔેર ાવાંને વફંિધત ઔયલી, કાવ ઔયીને છઔયી, લલંચત જૂથ ને 

ળાા ફશાયના ફાઔ. 

• ફદરામેર વ્યશૂયચના ને ઔામણિભને ધ્માનભા ંયાકીને િળક્ષઔ તારીભનુ ંનુખણઠન. 

• મૂભતૂ િળક્ષણ ભાટે ફાહ્ય નાણાઔીમ ટેઔ ભેલલા. 

• યાષ્રીમ પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ િભળન (એનઆઆએભ) ળરૂ ઔયી યહ્યા છીએ. 

વલણ િળક્ષા લબમાનની ળરૂઅત. 

વાભલગ્રઔ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) બાયતના મખુ્મ ઔામણિભ ભાટે ભરભા ંમઔુામ છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ વાલણિત્રઔયણ. તેના એઔંદય રક્ષ્મભા ંવાલણિત્રઔ લયાળ ને જાલણી, લિજજિંખ 

ળાભેર છે 

િળક્ષણ ને ફાઔના ળીકલાની ઔક્ષાના િલઔાવભા ંલરિંખ ને વાભાજજઔ ઔેટેખયીન અંતય. વાભગ્ર 

િળક્ષા લબમાન, આંતયયાસ્ક્ષ્રમ, ઈદગાટન ને ફાધંઔાભ વદશત િલિલધ પ્રઔાયના શસ્તકે્ષ ભાટે 

યૂા ાડે છે 
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નલી ળાા, લધાયાના િળક્ષઔ, િનમિભત િળક્ષઔ-વેલા તારીભ, ળૈક્ષલણઔ સ્રત વટણ  

ળીકલાના દયણાભ સધુાયલા ભાટે ભપત ાઠયસુ્તઔ, ખણલેળ ને ભપત વશામની કાતયી ઔય. 

ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ 2009 ન િધઔાય ન્માિમઔ ઔામદેવય ભાખુ ંયૂ ાડે 

છે 

6-14 લણથી નીચેની ઉંભયના ફાઔને ભપત ને પયજજમાત પ્રલેળ, શાજયી ન ે

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ રંુૂ થવુ.ં તે ફાઔને ન્મામી ગણુલત્તાના િળક્ષણ ભાટેના િધઔાય પ્રદાન ઔયે છે, 

આક્તલટી ને બેદબાલના િવદ્ધાતં ય અધાદયત છે. વોથી ખત્મનુ,ં તે ફાઔના શઔ ભાટે પ્રદાન 

ઔયે છે 

ડય, તાણ ને લચિંતાથી મતુત છે તે િળક્ષણ ભાટે. 

3.1 ળીકલાની આચ્છા 

અ એઔભભાથંી વાય થમા છી, તભે ેક્ષા ઔયી ળઔ છ; 

• બાયતના પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની વ્મલસ્થાન ને ભરીઔયણ ભાખુ ંવભજ 

• ના વદંબણભા ંબાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લતણભાન ક્સ્થિતની તાવ ઔય. ળાા ન ે

ભાકાઔીમ સિુલધા ને ભાનલ વવંાધનની ઈરબ્જધતા. 

• િલદ્યાથીના પ્રલેળના વદંબણભા ંબાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લતણભાન ક્સ્થિતની તાવ ઔય. 

• િલદ્યાથીના ડ્ર અઈટ, યીટેન્ળનના વદંબણભા ંબાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લતણભાન ક્સ્થિતની 

તાવ ઔય 

ને વિંભણ દય. 

• બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તયે િલિલધ મજના ને શસ્તકે્ષને વભજ 

• બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંિલિલધ ડઔાયન વભજ 

3.2 પ્રાથિભઔ િળક્ષણ: લરણ 
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3.3 બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણની શારની ક્સ્થિત 

1 9 50 થી, પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના દયેઔ કે્ષત્રભા ંપ્રબાલળાી પ્રખિત થઇ છે. 1950-51 ભા,ં 

ત્મા ંઅળયે 210 શજાય પ્રાથિભઔ ને 14 શજાય ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાા શતી. તેભના નફંય છે 

શલે 1998-99ભા ંનિુભે 627 શજાય ને 190 શજાય લધાય થમ છે; અભ દળાણલે છે 

લાિિઔ લાિિઔ 2.30 ને 5.58 ટઔા લાિિઔ વહૃ્નદ્ધ. કુર 1,061 જેટરા 83 ટઔા જેટરા 

શજાય લવાશત ાવે 1 દઔ.ભી. ને 76 ટઔા લવાશતની અંદય પ્રાથિભઔ ળાાના સિુલધાની 

સિુલધા છે 

3 દઔરભીટયની અંતયની અંદય ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાાઔીમ સિુલધા ભાટે. કુર 94 ને 85 ટઔા 

ગ્રાભીણ લસ્તી પ્રાથિભઔ ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાા / િલબાખભા ંપ્રલેળી ળઔામ છે. પ્રાથિભઔ 

ગણુત્તય 

વભમ વાથે ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાાભા ંસધુાય થમ છે જે શારભા ં3.3 છે. 84 ટઔાથી લધ ુ

1 993-9 4 ની કુર 570 શજાય પ્રાથિભઔ ળાાની ળાા આભાયત શતી. એઔ-િળક્ષઔની વખં્મા 

પ્રાથિભઔ ળાા ણ નોંધાત્ર ગટાડ થમ છે. 

બાયતની િળક્ષણ નીિત 

િલિલધ િવદ્ધાતંલાદી દ્વાયા અિથિઔ ને વાભાજજઔ િલઔાવની જરૂદયમાત તયીઔે િળક્ષણ ય બાય 

મઔૂલાભા ંઅવ્મ છે. ભાન ૂએઔ 

િનઔરવ ડી ઔન્ડઔેટ દ્વાયા વભાજ ચઆવ િથમયીભા ંમખુ્મ મદુ્દા ઈબા ઔયલાભા ંઅવ્મા શતા. 

તેભણે દરીર ઔયી 

િળક્ષણ ફધંાયણભા ંએઔ ખલબિત િધઔાય છે. તેભણે અખ ઔહ્ુ ંઔે તેને ફનાલલાની જરૂય શતી 

મગ્મ યીતે તે વભાજભા ંબાખ રેનાયાની ક્ષભતાભા ંલધાય ઔયળ,ે જે લધ ુવાયા ને લધ ુતયપ 

દયી જામ છે 

લાજફી દયણાભ. તેભણે એભ ણ ભાન્યુ ંઔે ઔામદાઔીમ પ્રદિમાભા ંઆનટુ્વની ગણુલત્તા શળે 

જ િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંસધુાય થમ શમ ત સધુાયેર છે. 

અ નીિતના શતેનેુ વભજલા ભાટે અણે િળક્ષણની જરૂદયમાત વભજલાની જરૂય છે. બાયત 
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સ્લતતં્રતાને ઔાયણે િળક્ષણની અલશ્મઔતા વભજી, ને તેને પ્રદાન ઔયલાની જલાફદાયી રેલાભા ં

અલી 

ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા. તે વભજાયુ ંશત ુ ંઔે, એઔ પ્રખ્માત નાખદયઔ દેળ ભાટે 

િળલક્ષત લસ્તી, કાવ ઔયીને યલુા શલી જઇએ. ખુ્ત લમના િળક્ષણને અલશ્મઔ ફન્યુ ં

Ninety ટઔા નાખદયઔ િળલક્ષત ન શતા. એવુ ંભાનલાભા ંઅલતુ ંશત ુ ંઔે રઔળાશીની જલાફદાયી મઔેૂ 

છે 

અ નાખદયઔતા વાથે, જે િળલક્ષત ન શતી, તેથી િળક્ષણ ભાટે તાત્ઔાલરઔ જરૂદયમાત શતી. અ દયણાભ 

અવ્યુ ં

"વાભાજજઔ િળક્ષણ" ની ઔલ્નાના િલઔાવભા,ં જેણે વાક્ષયતા, અયગ્મ, સ્લચ્છતા ને ય બાય મકૂ્ 

શત 

અિથિઔ સધુાયણા અભ શીં સ્થામેરી છે ઔે ભજબતૂ િળક્ષણ ભેલલાની ખફૂ જ જરૂય છે 

પ્રાચીન વભમથી નીિત. 

િળક્ષણના િધઔાય િધિનમભના ાવાભંા ંિલિલધ શઔાયાત્ભઔ વાભાજજઔ ને અિથિઔ વય શતી. 

પ્રથભ લકત, 2009 થી છઔયી 56 થી 56 ની વાથે નોંધણી નફંયભા ં96 ટઔાન લધાય થમ છે 

200 થી 2013 ની લચ્ચે નલા િલદ્યાથીની ટઔાલાયી. ઔાયણ ઔે ત્મા ંએઔ િભલરમનથી લધ ુછે 

બાયતભા ંવયઔાયી ળાા (અળયે 1.4 િભલરમન). 98 ટઔા લવલાટભા ંપ્રલેળ છે 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણ (લખણ I-V) એઔ દઔરભીટયની અંદય ક્સ્થત છે ને 92 ટઔા ભાધ્મિભઔ સધુી શોંચ 

ધયાલે છે 

િળક્ષણ (લખણ VI-VIII). ળાાની િનઔટતા ઈયાતં, ન્મ ઔાયણભા ંલધાય થમ છે 

છેલ્રા થડા લોભા ંનોંધણી. એઔ ઔાયણ એ છે ઔે િળક્ષણ ભપત છે ને કચણ છે 

યાજ્મ દ્વાયા જન્ભેરા. ભાતાિતાને તેભના ફાઔની િળક્ષણ ય કચણ ઔયલાની જરૂય નથી; લધ ુ

આન્ફ્રાસ્રતચય 

યાજ્મ દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઅલેરી સિુલધા તેભના ંફાઔની નોંધણી ઔયલા ભાટે છી અિથિઔ 

ષૃ્ઠભિૂભથી ભાતાિતાને અઔિિત ઔયે છે 

અ ળાાભા ંવાયી બિલષ્મની અળા વાથે. યાજ્મભા ંપ્રદાન ઔયલાની જખલાઇ ણ છે 
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ન્મ સિુલધા જેભ ઔે ખણલેળ, ાઠયસુ્તઔ ને રેકન વાભગ્રી. અ ભતૂઔાભા ંિલદ્યાથીને 

પ્રત્વાશન અપ્યુ ંછે 

ળાાભા ંશાજયી અલા ને ભાતાિતાને તેભના ફાઔને ળાાભા ંમઔૂલાને ફદરે ળાાભા ં

ભઔરલા પ્રત્વાદશત ઔમાણ છે 

ઔાભ ઔયલા ને ફા ભજૂયીન ઈામ રેલ. 

િળક્ષણ નીિત ણ જુદીજુદી વમદુામ લચ્ચેના તપાલતને ગટાડીને ગટાડલા તયપ ધ્માન અે છે 

વાભાજજઔ ને અિથિઔ યીતે લલંચત લખો ભાટે અયક્ષણ. તાજેતયના સપુ્રીભ ઔટણના ચઔુાદાભા ંતે શત ુ ં

એવુ ંભાનલાભા ંઅલે છે ઔે, દદલ્શીની ફધી ળાાભા ં25 ટઔા નાભત શળે (18 ન્મભા ંણ 

ઔામણયત છે 

યાજ્મ). અ જખલાઇ ખેયરાલબત જૂથ ને વભાજના નફા િલબાખને રાગ ુડતી શતી. અ 

અ ખરાનં શતે ુતભાભ ળાાભા ં"પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંવાભાજજઔ ળાભેરતા" યજૂ ઔયલાન શત, 

વશાિમત રઘભુતી વસં્થા િવલામ. લધભુા,ં ઔામદા શઠે સલૂચત િનમભ સ્ષ્ટ ફનાવ્યુ ં

યાજ્મની જલાફદાયી એ છે ઔે િલદ્યાથી નલુચત ને નફા રઔથી અલે 

િલબાખ વાભે બેદબાલ નથી. પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંદયઝલેળન શઔાયાત્ભઔ ખલુ ંછે, જેભ ઔે 

વભાજના ઔેટરાઔં િલબાખ તયપેણભા,ં બાયત ાવે બેદબાલણૂણ વ્મલશાયન આિતશાવ છે 

ભશાન અિથિઔ ને વાભાજજઔ વભાનતા દયણભી. 

પ્રાયંલબઔ ફાણને અઠ લણની ઉંભયની ઔલ્નાના વભમખાા તયીઔે વ્માખ્માિમત ઔયલાભા ંઅલે 

છે. તે વોથી લધ ુછે 

જીલનના ભશત્લણૂણ બાખ, ઔાયણ ઔે તે ફાઔના િલઔાવને ખબંીયતાથી વ્માખ્માિમત ઔયે છે, 

ફાઔને િલઔાવભા ંભદદ ઔયે છે 

જ્ઞાનાત્ભઔ, વાભાજજઔ ને બાલનાત્ભઔ કુળતા. અ લોભા ંિલઔાવની ખિત ત્મતં ઝડી છે. ણ 

તેભ છતા,ં પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંાને મતુત ને પયજજમાત દ્વાયા વ્માખ્માિમત થલા પ્રદાન 

ઔયલાભા ંઅલી નથી 

િળક્ષણ િધિનમભ, તે શજી ણ લૂણ-િળક્ષણ ને િળક્ષણને મતુત ઔયલાની જરૂદયમાત યૂી ાડે છે 

યાજ્મ વયઔાયને અભ ઔયલાની િલનતંી ઔયે છે. 
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ભદશરા ને ફા િલઔાવ ભતં્રારમ, ભતં્રારમ જેલા િલિલધ ભતં્રારમ વાથ ે

ભાનલ વવંાધન િલઔાવ (એભએચઅયડી), વાભાજજઔ ન્મામ ને વળક્તતઔયણ ભતં્રારમ (એભએવજે 

ને આ) ાવે છે 

પ્રાયંલબઔ ફાણ િળક્ષણની પ્રખિત ને િલઔાવ ભાટેના ખરા ંરીધા.ં જે શરે ઔયલાભા ંઅલી છે 

તેભાનંી એઔ 

વઔંલરત ફા િલઔાવ મજના અંતખણત રેલામેરા સ્લરૂભા ંશઔાયાત્ભઔ દયણાભ ફતાવ્યુ ંછે 

"આંખણલાડી" િવસ્ટભ. તેભ છતા ંઅ ઔામદ સલૂચત ઔયત ુ ંનથી, તે સ્ષ્ટણે બાયે બાયાઔં અે છે 

ન ે

તે ભશત્લ. આંખણલાડી િવસ્ટભ, જે આંખણા અશ્રમ તયીઔે ણ કામ છે તે વયઔાયી પ્રામજજત 

શતી 

0-6 લણની ઉંભયના ફાઔ ભાટે ફા વબંા િલઔાવ ઔામણિભ. મજનાન શતે ુ

ફાઔના મગ્મ િલઔાવ (ભનલૈજ્ઞાિનઔ ને બોિતઔ) ભાટે ામ ફનાલલાની શતી 

મતૃ્યદુય ને ભાર-ણની ગટનાને ગટાડવુ ંને લૂણ-ળાાઔીમ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયવુ.ં 

અ લૂણ-ળાાના િળક્ષણ ઔામણિભભા ંનોંધામેરા િલદ્યાથીની વખં્માભા ંકયેકય લધાય થમ શત 

લણ 2001-02 ભા ં16.7 િભલરમનથી 2012-13 ભા ં35.3 િભલરમન થઇ શતી. શઔીઔતભા ં

આંખણલાડીના આંઔડા ણ દળાણલે છે 

લરિંખ ગટાડલાનુ ંલરિંખ ને છઔયીનુ ંઈચ્ચ નોંધણી. 2005-06થી 2012-13 દયિભમાન, 

છઔયી જેણે આંખણલાડીભા ંલૂણ-ળાા િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયુું છે તેભા ં5.3 િભલરમન રઔ ને 

જ્માયે છઔયાને ભળયુ ં

લૂણ ળાા િળક્ષણ 5.5 િભલરમન દ્વાયા લધાય થમ છે. કુર ભીને છઔયી 49 ટઔા (17.3 

િભલરમન) ની યચના ઔયી 

લણ 2012-13 દયિભમાન લૂણ-ળાાના િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયનાય ફાઔની વખં્મા. છઔયાની વખં્મા 

2005-06થી 2012-13 દયિભમાન િપ્ર-સ્કરૂ િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયનાય 44 ટઔા લધ્મ શત 

જ્માયે લૂણ-ળાા િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયનાય ઔન્માની વખં્માભા ં44.2 ટઔાન લધાય થમ છે. 
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ભધ્માશન બજન મજના વયઔાય દ્વાયા તભાભને ઔ મલૂ્મલાન બજન પ્રદાન ઔયલા ભાટે ળરૂ 

ઔયલાભા ંઅલી શતી 

જાશયે ળાા ભા ંનોંધામેરા િલદ્યાથી. તેન શતે ુએ છે ઔે જે િલદ્યાથી નોંધણી ઔયે છે 

તાને ટઔાલી યાકલા ભાટે ળાા દયિભમાન તેભના બજનભા ંણની ામાની ભાત્રા પ્રાપ્ત ઔયી 

ળઔે છે 

ને તદુંયસ્ત જીલનળૈરી તયપ દયી જામ છે જે બિલષ્મ ભાટે તેભને સ્લસ્થ િલઔાવની ેટનણ અી 

ળઔે છે 

િલઔાવ અ મજનાભા ંદયેઔ ફાઔને છાભા ંછા 300 ઔેરયી વાથે યાધેંરા કયાઔન વભાલેળ 

થામ છે 

ઉજાણ ને દયયજ 8-10 ગ્રાભ પ્રટીન (છાભા ંછા 200 દદલવ ભાટે). િળક્ષણન િધઔાયન 

િધઔાય ણ 

ફધા ળાા, એઔ યવડાભા ંતેની ભશત્લાઔાકં્ષા અંદય અદેળ. અ એતટ એ ણ કાતયી ઔયે છે ઔે 

ઔઇ ણ વ્મક્તત તેન ઈમખ ઔયી ળઔળે નશીં 

ભધ્માિ બજન વાભે બેદબાલ ઔયલાભા ંઅલળે. લધભુા,ં વયઔાયે કાતયી ઔયલા ભાટે ખરા ંરીધા ં

છે 

કયાઔ વરાભતી ને બજનની ચઔાવણી. બજનની ગણુલત્તા ય ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયુું છે. યાજ્મ 

અખ જાયી 

યવડુ,ં લાવણ ને કાદ્ય વગં્રશની સ્લચ્છતાના ઔેટરાઔ મૂભતૂ ન્યનૂતભ ધયણ. કુર ફશાય 

13.16 ઔયડ ફાઔની નોંધણી, 10.03 ઔયડ ફાઔએ વયેયાળ ધયણે ભધ્માિ બજન ભેવ્યુ ં

2015-16 દયિભમાન ભધ્માશન બજન મજના શઠે 11.50 રાક ળાા. અ સ્ષ્ટ યીતે દળાણલે 

છે ઔે યાજ્મ ઔેલી યીતે છે 

તેની યશલેાવીએ કાતયી ઔયલાની જલાફદાયી રીધી છે ઔે તેના યશલેાવીને ભાત્ર િળક્ષણ નશીં 

યંત ુન્મ આનટુ ભે છે 

િળક્ષણની જખલાઆ દ્વાયા અલશ્મઔ દયણાભ પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટેન અદેળ. 

શીં બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણની ક્સ્થિત િલળે ઔેટરીઔ યવપ્રદ શઔીઔત છે: 
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• 7-10 લમ જૂથભા ંલસ્તીના અળયે ત્રણ-તલાટણયભા ંવાક્ષયતા િલસ્તતૃ ઔયલી 

2011, બાયતે પ્રાથિભઔ િળક્ષણ શાજયી દય લધાયલાના વદંબણભા ંપ્રખિત ઔયી છે 

લો 

• આંઔડા નવુાય, દેળભા ં6 થી 14 લમ જૂથભા ંરખબખ 29 ટઔા િલદ્યાથી પ્રાપ્ત થામ છે 

કાનખી િળક્ષણ 

• બાયતભા,ં પ્રાયંલબઔ તફક્કાભા ંતભાભ ભાન્મ ળાાભાથંી 80 ટઔા વયઔાય ચરાલે છે થલા 

ટેઔ અપ્મ શત, અભ, તે દેળભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણન વોથી ભટ પ્રદાતા ફનાલે છે 

• ફાઔને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ 2009 શઠે, ફાઔ ભાટે િળક્ષણ શઠે 

6 થી 14 લણની ઉંભય થલા 8 ભી ધયણ સધુીની વયઔાય દ્વાયા ભપત ફનાલલાભા ંઅલી છે 

• બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ વાલણિત્રઔ ફનાલલાનુ ંરક્ષ્મ, જીલ્રા િળક્ષણ નુજીલન 

પ્રગ્રાભ (ડીઆઅયી) ની ળરૂઅત 1994 ભા ંઔયલાભા ંઅલી શતી. મખુ્મ શતે ુએ પ્રાથિભઔ સધુાયણા 

ને ભશત્ત્લનુ ંશત ુ ં

બણતય દ્ધિત 

• જજલ્રા િળક્ષણ નુજીલન ઔામણિભે 1,60,000 નલી ળાા કરી શતી 

અળયે 3.5 િભલરમન લૈઔપ્લ્ઔ િળક્ષણ અતી 84,000 લૈઔપ્લ્ઔ િળક્ષણ ળાા 

ફાઔ ઔામણિભ યિુનવેપ ને ન્મ આંતયયાષ્રીમ ઔામણિભ દ્વાયા ણ ટેઔ અપ્મ શત 

• જાન્યઅુયી 2016 ભા,ં ઔેય 100 ટઔા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયનાય પ્રથભ બાયતીમ યાજ્મ ફન્યુ ં

તેના વાક્ષયતા ઔામણિભ 'અઠુરભ' દ્વાયા 

• ાછરા ઔેટરાઔ લોભા,ં અ પ્રાથિભઔ િળક્ષણ મજનાએ ઈચ્ચ ગ્રવ નોંધણી ગણુત્તય ફતાવ્યુ ંછે 

ઔેટરાઔ બાયતીમ યાજ્મભા ં93-95 ટઔા. 

બાયતના િળક્ષણ પ્રણારીના સ્તય: 

• લૂણ પ્રાથિભઔ િળક્ષણ: અ તે સ્તય છે જ્માયે ફાઔ રખબખ 3-4 લણની ઉંભયે શમ છે. તે 

વ્મક્તતની પ્રાયંલબઔ ળીકલાની ભચં. 

• પ્રાથિભઔ િળક્ષણ: અ એઔ તફક્ક છે જે પ્રાથિભઔ ને પ્રાથિભઔ િળક્ષણના સ્તયને જડે છે. 

• પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ: બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ સ્તયે િળક્ષણ પયજજમાત છે. તે એઔ છે 
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મૂભતૂ િનમભ ઔે 6 થી 14 લણની ઉંભયના રઔભા ંપયજજમાત િળક્ષણ શવુ ંજઇએ. 

• ભાધ્મિભઔ િળક્ષણ: તે પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ને ઈચ્ચ િળક્ષણ લચ્ચેની લરિંઔ છે. 

12 ભી તાયીક સધુી અ િળક્ષણ સ્તય છે. 

• ઈચ્ચ િળક્ષણ: ભાધ્મિભઔ સ્તય ણૂણ થમા છી ઈચ્ચ િળક્ષણ સ્તય અલે છે. 

અ અંડય ગે્રજ્યએુટ ને સ્ટ ગે્રજ્યએુટ છે. 

વાક્ષયતા દય 75% (2016) સધુી શોંચીને બાયત િલશ્વન ફીજ વોથી લધ ુલસ્તી ધયાલત દેળ છે; 

તે છે 

1947 ભા ંસ્લતતં્રતાના વભમે 12% થી લધી શતી. યંત ુતે શજુ ણ િલશ્વ વાક્ષયતા દય ાછ 

ાછ છે 

84% ની. ન્મ યાષ્ર વાથે વયકાભણી ઔયલા ભાટે, બાયતની વોથી પ્ચચમતૃ લસ્તી છે. 

જ અણે બાયતીમ યાજ્મભા ંવાક્ષયતા દય જતા શમ, ત ઈચ્ચતભ વાક્ષયતા દય વાથે યાજ્મ 

દલક્ષણી યાજ્મ છે 

ઔેયન 93.91% દશસ્વ છે. ને 63.82% ની અકૃિત વાથે લફશાય વોથી નીચા વાક્ષયતા દય વાથે છે. 

લસ્તી ખણતયીની 2011 ની વાર નવુાય સ્ત્રી વાક્ષયતા વયકાભણીભા ંરુુ વાક્ષયતા દય 82.14% 

છે 

દય 65.46% છે. રુુ વાક્ષયતા વયકાભણીભા ંસ્ત્રી વાક્ષયતા દય દયેઔ યાજ્મભા ંછી છે 

દય. ઔેયભા ંસ્ત્રી વાક્ષયતા વોથી લધ ુછે જે 91.98% ને યાજસ્થાનભા ંવોથી નીચુ ં52.57% છે. 

રુુ 

ઔેયભા ંવાક્ષયતા વોથી લધ ુછે 96.02% ને લફશાયભા ંવોથી નીચ 73.39% છે. 

િળક્ષણની લાિિઔ શલેાર (એએવઆઅય) તયીઔે કાત ુ ંએઔ વલે ફતાલે છે ઔે તેભ છતા ં

નોંધણી 

ળાાભા ંિલદ્યાથીભા ંલધાય થમ છે યંત ુજ્ઞાનાત્ભઔ િળક્ષણભા ંપ્રખિત શજી ણ ખયીફ છે. 

ાચંભા તયીઔે 

ગે્રડ િલદ્યાથી શજુ ણ ફીજા ગે્રડ ાઠયસુ્તઔ લાચંલાભા ંવભથણ છે. ખલણતનુ ંસ્તય ને 

લાચંન 
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ગ્રાભીણ ળાાભા ંલધ ુગટાડ થમ છે. વલેક્ષણભા ંજણાલેરા ઔાયણભા ંલધાય થમ શત 

રૂભ તરાવરૂભ જેન ભતરફ છે ઔે િલિલધ લખણના િલદ્યાથી ફેઠા ને એઔ લખણભા ંભ્માવ ઔયે છે. 

ળશયેી િળક્ષણ પ્રણારીને શોંચી લલા ગ્રાભીણ િળક્ષણને ાછુ ંકેંચી રેતી ગણી મશુ્ઔેરી છે. 

યંત ુસધુાયણા બાયતભા ંગ્રાભીણ િળક્ષણના િલઔાવ તયપ શઔાયાત્ભઔ પેયપાય રાલી ળઔે છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 1 

તભાયી ભત,ે તભે બાયતની િળક્ષણ નીિત ઔેલી યીતે જુ છ? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

................... 

1. બાયતભા ંિળક્ષણ પ્રણારી િલળેના ઔેટરાઔ ચક્કવ ત્મ વભજાલ. 
.................................................. .................................................. ................................................ 

.................................................. .................................................. ................................................ 

3.3.1 મખુ્મ િલઔાવ જેણે બાયતભા ંિળક્ષણના િલઔાવને ભાખણદળણન અપ્યુ ંશત ુ ં

1 9 86 ની યાષ્રીમ િળક્ષણ નીિત 1986 (એનીઇ 1986) નાલી. 

1987 'યેળન બ્જરેઔફડણ ' ને ગણી ભટી ઔેન્દ્રીમ વશાિમત મજના / પ્રગ્રામ્વ 

'િળક્ષઔ િળક્ષણના નુખણઠન ને નુખણઠનની મજના' ની મજના. 

1988 યાષ્રીમ વાક્ષયતા િભળન (એનએરએભ) રન્ચ 

1992 ના યજ િળક્ષણ ય યાષ્રીમ નીિત 1986 સધુાયેર. 

પ્રાથિભઔ િળક્ષણને વાલણિત્રઔ ફનાલલા ભાટે 1994 જીલ્રા પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ઔામણિભ (ડીીઇી) ળરૂ 

થમ 

વદં ઔયેરા જજલ્રા 

1995 પ્રાથિભઔ વશામ ભાટે ઔ વશામ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ વશામઔ યાષ્રીમ ઔામણિભ, રઔિપ્રમ 

ભધ્માશન બજન મજના (એભડીએભએવ) તયીઔે કામ છે. 

1999 ભાનલ િળક્ષણ ભતં્રારમભા ંળાા િળક્ષણ ને વાક્ષયતાના રખ િલબાખનુ ંિનભાણણ 

દયવવણ ડેલરભેન્ટ, બાયત વયઔાય. 

2001 (i) વલણ િળક્ષા લબમાન, પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના વાલણિત્રઔયણ ભાટેન મખુ્મ ઔામણિભ, 

ળરૂ; (ii) ભદશરાને વળક્તતઔયણ ભાટે યાષ્રીમ નીિત નાલી. નીિત અધાયભતૂ છે 

ભદશરાની ઔામણસ્થ ય િેચેવ વદશત ફા વબંા સિુલધાની જખલાઇ. 
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2002 (i) ફધંાયણ (ઢાયભી છઠ્ઠ સધુાય) િધિનમભ, 2002 એ ફધંાયણભા ંઔરભ 21-એ દાકર 

ઔમો 

છ લણની ઉંભયના ંતભાભ ફાઔ ભાટે ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા બાયતનુ ં

ચોદ લણ એઔ મૂભતૂ િધઔાય તયીઔે; (ii) પ્રાયંલબઔ ફાણની જખલાઇ ભાટે પ્રિતફદ્ધતા 

છ લણથી છી ઉંભયના ફાઔને વબંા ને િળક્ષણ નુયાલતણન. ફધંાયણ (અઠભીક્ષ 

સધુાય) િધિનમભ, 2002 એ રેક 45 ભાટે નલા રેકના સ્થાનાતંયણની ઔલ્ના ઔયી. સ્થાનાતંદયત 

રેક 45 જણાલે છે "યાજ્મ પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે પ્રમત્ન ઔયળે 

છ ફાઔની ઉંભય ણૂણ ન થામ ત્મા ંસધુી ફધા ફાઔ "; (iii) દવભી ચંલીમ મજના (2002- 

2007) રોંચ ઔયુું. 

2003 ની યાષ્રીમ યથુ નીિત, 2003 યચના. 

2004 (i) િળક્ષણ વેવ દયણૂણ ઔયલા ભાટે જરૂયી લધાયાની નાણાઔીમ વવંાધન લધાયલા ભાટે યજૂ 

ઔયાઇ 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણને વાલણિત્રઔ ફનાલલા ભાટે વયઔાયની પ્રિતફદ્ધતા; (ii) એડ્વેુટ, ઈગ્રશ 

દડલરલયી ભાટે અધિુનઔ તઔનીઔન ઈમખ ઔયલા ભાટે િળક્ષણ ભાટે િલળેરૂે વભિિત છે 

શાડણ-રુ્-શોંચ જૂથ વદશત તભાભને વાયી ગણુલત્તાની િળક્ષણ. 

2005 ળાા ભ્માવ ભાટે યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ (એનવીએપ -2005) યચામેર. 

2007 ની લખમાયભી ચંલીમ મજના (2007-2012) યજૂઅત; 

200 9 (i) ફાઔના મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ િધિનમભ, 200 9 ના િધઔાયન ભર. અ 

ઔામદા ફનાલે છે 

તે તભાભ ફાઔને ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે વયઔાય ય અધાદયત છે 

છ થી 14 લણની ઉંભય. િધિનમભની ઔરભ 11 જણાલે છે ઔે, "તૈમાય ઔયલાના દૃસ્ક્ષ્ટઔણથી 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભાટે ને પ્રાયંલબઔ ફાણ રંુૂ ાડલા ભાટે ત્રણ લણથી ઈયના ંફાઔ 

છ ફાઔની ઉંભય ણૂણ ન થામ ત્મા ંસધુી ફાઔને વબંા ને િળક્ષણ, મગ્મ 

અલા ભાટે ભપત લૂણ-ળાા િળક્ષણ અલા ભાટે વયઔાય જરૂયી ખઠલણ ઔયી ળઔે છે 

ફાઔ "; (ii) યાષ્રીમ વાક્ષયતા િભળન (એનએરએભ) ભાદા ય િલળે ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયે છે 
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વાક્ષયતા ને "ક્ષય બાયત" (લરટયેટ આસ્ક્ન્ડમા) પ્રગ્રાભ યાષ્રીમ ખુ્ત તયીઔે ળરૂ થમ 

8 વપ્ટેમ્ફય 200 9 ના યજ િળક્ષણ ઔામણિભ; (iii) સધુાયેરા યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ  

િળક્ષઔ ભાટે યચામેર િળક્ષણ ભાટે; (iv) યાષ્રીમ ભાધ્મિભઔ િળક્ષા લબમાન (અયએભએવએ) 

વાયી ગણુલત્તાની ઈરબ્જધ ભાધ્મિભઔ િળક્ષણની દ્રસ્ક્ષ્ટએ ભાચણ 200 9 ભા ંરન્ચ ઔયાયુ ંશત ુ,ં 

15-16 લણની લમ જૂથના તભાભ યલુાન રઔ ભાટે સરુબ ને વસ્ત ુ;ં (v) સધુાયેરા ઔેસ્ક્ન્દ્રત યીતે 

ભાધ્મિભઔ તફક્કાભા ંખં ભાટે વભાિલષ્ટ િળક્ષણની મજના ભજૂંય; (લી) 

વેન્રર પ્રામજજત મજનાના િલદ્યાથી ભાટે 'ખલ્વણનુ ંિનભાણણ ને વચંારન' છાત્રારમ 

ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચ ભાધ્મિભઔ ળાા ભજૂંય. 

2010 (i) ફાઔના મતુત ને પયજજમાત િળક્ષણ (અયટીઇ) િધિનમભન િધઔાય ભરભા ં

અવ્મ 

1 એિપ્રર, 2010 થી. 

2010; (ii) ફધા યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ યાજ્મ અયટીઇ િનમભ સલૂચત. વેન્રર અયટીઇ 

િનમભ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રદેળ ય રાગ ુથામ છે 

ઔામદા િલના (iii) વલણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) ફે્રભલઔણ અયટીઇ એતટ વાથે ખઠલામેર છે; 

(iv) અઆવીટી @ ળાાની સધુાયેરી ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના ભજૂંય. 

2011 સધુાયેરી ઔેન્દ્રીમ પ્રામજજત મજના "ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ િળક્ષણનુ ંવ્માલવાિમઔઔયણ" 

ભજૂંય 

2012 ફાયભી ચંલીમ મજના (2007-2012) ળરૂ થઇ; 

2013 (i) યાષ્રીમ પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણ (ECCE) નીિત નાલી; (ii) વઔંલરત 

ફા િલઔાવ વેલા, આવીવીઆ ભાટે બાયત વયઔાયન મખુ્મ ઔામણિભ 

નુખણદઠત ને ભજબતૂ. 

2014 યાષ્રીમ યથુ નીિત, 2014 નાલી. 

3.3.2 વયઔાયી ભાકાઔીમ સિુલધા. પ્રાયંલબઔ ળાા 

2015-16 ની શે્રણી દ્વાયા ળાાની ટઔાલાયી નીચેના અકૃિતભા ંફતાલલાભા ંઅલી છે. અ ગ્રાપ 

એઔ યજૂઅત છે 
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બાયતભા ંિલિલધ પ્રઔાયની ળાા ને અ િલતયણ. 
UDISE

 

UDISE 2015-16 દપખ 3.1 

પ્રાથિભઔથી ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ પ્રાથિભઔથી ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ળાા અલાભા ં

અલે છે 

શીં 

અ બાયતની િલિલધ પ્રઔાયની ળાાની તરુનાત્ભઔ ગણુત્તય છે ને તે સચૂલે છે ઔે ત્મા ંલધ ુછે 

પ્રાથિભઔ ને ઈચ્ચ ભાધ્મિભઔ સ્તયની તરુનાભા ંભાધ્મિભઔ સ્તયની ળાા. 

દપખ. 3.2 
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ીલાના ાણીની સિુલધા વાથેના ળાાની ટઔાલાયી નીચે દળાણલેર છે: 

અ ગ્રાપ બાયતભા ંિલિલધ પ્રઔાયની ળાાભા ંીલાના ાણીની સિુલધાભા ંસધુાય સચૂલે છે. 

તે સચૂલે છે ઔે દેળની ળાાભા ંનોંધાત્ર સધુાય થમ છે. 
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દપખ 3.3 

નીચેના ફે આંઔડભા ંછઔયાના ટઆરેટ સ્તય ને છઔયીના ળોચારમ સ્તયની ળાાનુ ંટઔાલાયી 

અલાભા ંઅલે છે. 

અ ળાાભા ંછઔયા ને છઔયી ભાટે ળોચારમની ઈરબ્જધતા સચૂલે છે ને ફતાલે છે ઔે 

ત્મા ંઅલી છે 

વભગ્ર દેળભા ંનોંધાત્ર સધુાય. 

 

અકૃિત 5 

સ્તય દ્વાયા ખલ્વણ 'ટઆરેટ વાથે ળાા ટઔાલાયી

 



521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 95 
 

3.3.3 બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ ળાાભા ંિલદ્યાથીની નોંધણી 

ગટાડ સ્તય દ્વાયા નોંધણીની વખં્મા શીં ફતાલલાભા ંઅલી છે. 

િલદ્યાથીના સધુાયણાભા ંચક્કવ સધુાયા છે. 

 

કુર નોંધણીભા ંએવવી ને એવટી નોંધણીની ટઔાલાયી શીં ફતાલલાભા ંઅલી છે. 

સિુનિિત થમેર િલદ્યાથીના પ્રલેળની ક્સ્થિતભા ંઆંિળઔ સધુાય થમ છે 

જાિત 

અણે જઇ ળઔીએ છીએ ઔે ના િલદ્યાથી ભાટે પ્રલેળની ક્સ્થિતભા ંગણ પેયપાય થમ નથી 

સિુનિિત જાિત. 



521 . લિબાખ-1 િલબાખ-1 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 96 
 

દપખ

 

 

3.3.4 િલદ્યાથીના ડ્ર અઈટ, યીટેન્ળન ને વિંભણ દય 
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પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તય 

િળક્ષણ સ્તય 2014-15 ભા ંવયેયાળ લાિિઔ ડ્ર અઈટ દય શીં ફતાલલાભા ંઅલે છે. 

 

દપખ 3.9 

લખણ સ્તય દ્વાયા પ્રાથિભઔ ળીખ્માના યીટેન્ળન યેટ શીં ફતાલલાભા ંઅલે છે. તે સચૂલે છે ઔે તેભા ં

સધુાય છે 
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પ્રાથિભઔ સ્તયે યીટેન્ળન દયભા.ં 

 

સ્તય દ્વાયા ગ્રવ નોંધણી ગણુત્તય નીચે અેર છે. 

ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ, પ્રાયંલબઔ સ્તયે કુર નોંધણી ગણુત્તયભા ંઔેટરીઔ નોંધાત્ર પ્રખિત છે 

2015-16. 
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દપખ 3.11 

િળક્ષણ સ્તય દ્વાયા િલદ્યાથી િળક્ષઔ ગણુત્તય શીં ફતાલલાભા ંઅલે છે. 

િળક્ષઔ - િલદ્યાથી ગણુત્તય વયઔાય દ્વાયા સચૂવ્મા નવુાય કુર પ્રભાણભા ંજરૂયી પ્રભાણભતૂ છે. 
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જઔે ભાઆિ-રેલરભા ંફચાલભા ંજૂથ છે. 

 

3.3.5 બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તય ય િલદ્યાથી-િળક્ષઔ ગણુત્તય 

વયઔાયી ળાાના િલદ્યાથી લખણકડં ગણુત્તય (એવવીઅય) ને િલદ્યાથી િળક્ષઔ ગણુત્તય 

(ી.ટી.અય.) છે 

વાક્ષી 'નોંધાત્ર પ્રખિત. અ ઈયાતં, જાિત વદ્ધયતા સચૂઔાઔં (જી.ી.અઇ.) ણ "નોંધાત્ર યીતે" 

સધુાયેર છે. 

ઔન્માની નોંધણી લધાયીને પ્રાથિભઔ ને ભાધ્મિભઔ સ્તયે, જ ઔે ઈચ્ચ િળક્ષણ, લરિંખ 

વભાનતા શજી ણ જીતી જામ છે. 

બાયતે નોંધણીના સ્તય, ણૂણતા દય ને ન્મ જેલા જ્થાત્ભઔ સચૂઔાઔંભા ંણ સધુાય ઔમો છે 

બોિતઔ ઇન્ફ્રાસ્રતચય જેભા ંળાા આભાયત / લખણકડં, ીલાના ાણીન વભાલેળ થામ છે 

સિુલધા, ળોચારમ સિુલધા ને પ્રાયંલબઔ ળાા સ્તયે િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં. 

એવ.વી.અય.ને ળાાના ળાા લણભા ંળાાભા ંલખણકડંની વયેયાળ વખં્મા ને અ મજુફ 

વ્માખ્માિમત ઔયલાભા ંઅલે છે 
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અદળણ ઔદ એ લખણ દીઠ 30 િલદ્યાથી છે. "વભગ્ર બાયત સ્તયે, એવવીઅય ઔયતા લધ ુળાાની 

ટઔાલાયી ઔયતા 

થણળાસ્ત્રીએ જણાવ્યુ ંશત ુ ંઔે 2009-10ભા ં30 િલદ્યાથી 43 ટઔાથી ગટીને 2015-16ભા ં25.7 ટઔા 

થમા શતા 

વલેક્ષણ 2017-18. 

જ ઔે, તે ણ ઈભેયુું છે ઔે એવવીઅય રખબખ તભાભ યાજ્મભા ંસધુયેર શલા છતા ંતેભા ંિલિલધતા 

છે. 

2015-16 ભા ંપ્રાથિભઔ સ્તયે પ્રાથિભઔ સ્તયે યાષ્રીમ સ્તયે 23: 1 નુ ંબાયતનુ ંપ્રાથિભઔ સ્તય શત ુ,ં ને 

પ્રાથિભઔ સ્તયે 

ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તય, ી.ટી.અય નિુભે 30: 1 ને 35: 1 શવુ ંજઇએ. 

"પ્રાથિભઔ ળાાભા ંી.ટી.અય. ય યનેુસ્ઔ આપ્ન્સ્ટટયટુ પ સ્ટેદટસ્ક્સ્ટતવના આંઔડા ફતાલે છે ઔે 

બાયત ાવે એઔ છે 

યાષ્રીમ ી.ટી.અય. વભાન વાભાજીઔ-અિથિઔ સચૂઔાઔં ધયાલતા દેળ વાથે તરુનાત્ભઔ છે, "તે 

ઈભેયે છે. લૈિશ્વઔ 

2015 ભા ંી.ટી.અય. ની વયેયાળ 23.4: 1 શતી. ચીન જેલા દેળભા ંતે 16.3: 1, 20.9: 1 િાલઝરભા,ં 

19.8: 1 ઇંચ શત ુ ં

દલક્ષણ અદફ્રઔાભા ંયિળમા ને 33.6: 1. 

શ્રીરઔંા જેલા ાડળી દેળભા ંતે 23.2: 1, નેા 23.1: 1, ભટુાન 26.7: 1 ને ાદઔસ્તાન શત ુ.ં 

46.3: 1. ઔેટરાઔ યાજ્મભા,ં લફશાય ને ઈત્તય પ્રદેળ તયીઔે, ી.ટી.અય.ન ગણુત્તય 60 ઔયતા લધાયે 

છે, જે ખફૂ જ ઊંચ છે 

ધયણ. 

વલેભા ંલધભુા ંજણાલાયુ ંછે ઔે ઈયના ી.ટી.અય. ધયાલતી ઈચ્ચતય ળાાની અઔાયણી 

ઔયલાની જરૂય છે 

ઝાયકડં ને ભધ્મપ્રદેળ વદશત ચાય યાજ્મભા ં30 િળક્ષઔ થલા િળક્ષઔની તખંીને ઔાયણે છે 

િળક્ષઔના જભાલટ મદુ્દા. 
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"વયઔાય દ્વાયા વતત પ્રમત્ન વાથે ફેટી ધ્શ, ફેટી ફચાલ, લખેયે 

નોંધણીના પ્રાથિભઔ ને ભાધ્મિભઔ સ્તયે જી.ી.અઇ. નોંધાત્ર યીતે સધુયેર છે, "તે ઈભેયે છે. 

(વવણ: 
http://indianexpress.com/article/education/india-improves-student-classroom-upil-teacher- 

અયટીવઝિભઔ- 

વલેક્ષણ - 5043550 /) 

3.3.6 બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ સ્તય ય િલદ્યાથી-િળક્ષઔ ગણુત્તય 

ફાઔના ભપત ને પયજજમાત િળક્ષણ (અયટીઇ) િધિનમભ, 2009 ના િધઔાયની સલૂચભા ં

જણાલાયુ ંછે 

પ્રાથિભઔ ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાા ફનેં ભાટે િલદ્યાથી િળક્ષઔ ગણુત્તય (ી.ટી.અય.). પ્રાથિભઔ 

સ્તયે ી.ટી.અય. 

30: 1 શવુ ંજઇએ ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તયે તે 35: 1 શવુ ંજઇએ. યાષ્રીમ ભાધ્મિભઔ િળક્ષા 

લબમાન (અયએભએવએ) ભાખુ ંનક્કી ઔયે છે ઔે વેઔંડયી સ્તય ય ી.ટી.અય. 30: 1 શવુ ં

જઇએ. 

યિુનપાઆડ દડસ્ક્સ્રતટ આન્પભેળન િવસ્ટભ પય એજ્યઔેુળન (યડુીઅઇએવઇ) મજુફ યાષ્રીમ સ્તયે 

ી.ટી.અય. 

પ્રાયંલબઔ ળાા 24: 1 છે ને ભાધ્મિભઔ ળાા ભાટે તે 27: 1 છે. ભટા બાખના ંયાજ્મ ને 

યટુીભા ંી.ટી.અય. 

વતંઔાયઔ જલા ભે છે. જ ઔે, ઔેટરીઔ ળાા જરૂયી વખં્મા ઔયતા છા િળક્ષઔ ધયાલે છે, 

તે સ્ષ્ટ છે ઔે જ્માયે યૂતા િળક્ષઔ છે, ત્માયે મખુ્મ મદુ્દ એ તેભની મગ્મ ખઠલણી છે. 

લૈિશ્વઔ ધયણ,ે ચક્કવ લખણભા ંને તેથી જેભ ળીકલલાભા ંઅલતી શ્રેષ્ઠ વખં્માભા ંિલિલધતા છે 

ડેટા એઔ વયકા તરુનાત્ભઔ નથી. પ્રાથિભઔ ભા ંી.ટી.અય. ય આંઔડા યનેુસ્ઔ આપ્ન્સ્ટટયટુ પ 

સ્ટેદટસ્ક્સ્ટતવ ળાા દળાણલે છે ઔે બાયત વભાન યાષ્રીમ-અિથિઔ ધયાલતા દેળ વાથે તરુનાત્ભઔ 

યાષ્રીમ ી.ટી.અય. ધયાલે છે 

સચૂઔાઔં. 

િળક્ષઔની બયતી, વેલાની ળયત ને નલીનીઔયણ મખુ્મત્લે ડભેનભા ંછે 
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વફંિંધત યાજ્મ વયઔાય ને યટુી વચંારન. જ ઔે, ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા 

પ્રાયંલબઔ સ્તય ને યાષ્રીમ ભધ્મિભઔ કાતે વલણ િળક્ષા લબમાન (એવએવએ) ના મખુ્મ ઔામણિભ 

ખોણ સ્તય ય િળક્ષણ લબમાન (અયએભએવએ) યાજ્મ વયઔાય ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ ભાટે 

વશામ યૂી ાડે છે 

િલિલધ સ્તય ભાટે િનમત ધયણ મજુફ મગ્મ ી.ટી.અય. જાલલા ભાટે લધાયાના િળક્ષઔ 

ળાા 

ઔેન્દ્ર વયઔાય વતત ઔામણયત બયતીના મદુ્દાને અખ ધાલી યશી છે 

યાજ્મ ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ વાથે િલિલધ પદયમા કાતે િળક્ષઔની નુઃયચના. અ મદુ્દા યના 

વરાશઔાય ણ છે 

વભમાતંયે યાજ્મ ને ય.ુટી. 

(વવણ: http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=158326) 

3.4 મજના ને પ્રાથિભઔ િળક્ષણ યની મરુાઔાત 

બાયત ભા ંસ્તય 

વલણ િળક્ષા લબમાન 

િલિલધ શસ્તકે્ષ યૂા ાડલા ભાટે 2000-2001 થી વલણ િળક્ષા લબમાન ઔામણયત છે 

વાલણિત્રઔ પ્રલેળ ને પ્રિતવાદ ભાટે, પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંલરિંખ ને વાભાજજઔ ઔેટેખયીના અંતયન 

બખં 

ને ળીકલાની ગણુલત્તા સધુાયલા. વલણ િળક્ષા લબમાન દયિભમાનખીયી, ન્મ વાથે, ઈદગાટન 

નલી ળાા ને લૈઔપ્લ્ઔ ળાાઔીમ સિુલધા, ળાાનુ ંિનભાણણ ને લધાયાના લખણકડં, 

ળોચારમ ને ીલાનુ ંાણી, િળક્ષઔ ભાટે જખલાઇ, વેલા તારીભભા ંિનમિભત િળક્ષઔ ને 

ળૈક્ષલણઔ 

વવંાધન વટણ , ભપત ાઠમસુ્તઔ ને ખણલેળ ને ળીકલાની િવહ્નદ્ધ સ્તયભા ંસધુાય ઔયલા ભાટે 

વટણ  / 

દયણાભ. અય.ટી.આ. ઔામદાના ભાખણ વાથે, વલણ િળક્ષાભા ંદયલતણન રાલલાભા ંઅવ્મા છે 
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લબમાન લબખભ, વ્યશૂયચના ને ધયણ. અ પેયપાયભા ંપ્રાયંલબઔ ભાટે દ્રસ્ક્ષ્ટ ને 

લબખભન વભાલેળ થામ છે 

િળક્ષણ, નીચેના િવદ્ધાતં દ્વાયા ભાખણદળણન: 

િળક્ષણની વંણૂણ દૃસ્ક્ષ્ટઔણ, જે યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ 2005 ભા ંથણગટન વાથે થણગટન ઔયે 

છે 

વભગ્ર િલમલસ્તનુી સધુાયણા ભાટે ને િળક્ષણની પ્રદિમા ભાટે નોંધાત્ર વય વાથે 

ભ્માવિભ, િળક્ષઔ િળક્ષણ, ળૈક્ષલણઔ અમજન ને વ્મલસ્થાન. 

આક્તલટીન થણ પતત વભાન તઔ નથી, ણ તે દયક્સ્થિતનુ ંિનભાણણ ણ થામ છે જેભા ંખેયરાબ 

થામ છે 

વભાજના િલબાખ- એવ.વી., એવ.ટી., મકુ્સ્રભ રઘભુતી, ભિૂભદશત કેડતૂ ને ફાઔના ફાઔ 

કાવ જરૂદયમાત લખેયે વાથે - તઔન રાબ રઇ ળઔે છે. 

ઍતવેવ, એ સ્ષ્ટ ઔયલા ભાટે ભમાણદદત નશીં ઔે િનદદિષ્ટ અંતખણત તભાભ ફાઔને ળાા 

ઍતવેિવફર થઇ જામ 

અંતય છે યંત ુયંયાખત જરૂદયમાત ને ળૈક્ષલણઔ જરૂદયમાતની વભજણ સચૂલે છે 

ફાઔાત શ્રેણી - એવવી, એવટી ને વોથી લધ ુલલંચત જૂથ, મકુ્સ્રભના ન્મ િલબાખ 

રઘભુતી, વાભાન્મ યીતે છઔયી ને કાવ જરૂદયમાતલાા ફાઔ. 

જાતીમ લચિંતા, છઔયીને ફાઔ વાથે ખિત જાલી યાકલા ભાટે યંત ુિળક્ષણ જલા ભાટે ભાત્ર 

એઔ પ્રમાવ ઔયલાન છે 

િળક્ષણ યની યાષ્રીમ નીિત 1986/92 ભા ંદયપે્રક્ષ્મભા ંરખ્યુ ંછે; દા.ત. િનણાણમઔ શસ્તકે્ષ 

સ્ત્રીની ક્સ્થિતભા ંમૂભતૂ દયલતણન રાલે છે. 

િળક્ષઔની ઔેન્દ્રસ્થાને, તેભને લખણભા ંને નલી વસં્કૃિતભા ંનલીનીઔયણ ને યચના ઔયલા પે્રયણા 

અલા ભાટે 

લખણકડં, જે ફાઔ ભાટે, કાવ ઔયીને ઔન્મા ભાટે એઔ વ્માઔ માણલયણ ઈત્ન્ન ઔયી ળઔે છે 

ીદડત ને છૂટાછલામા ફેઔગ્રાઈન્ડભા.ં ભાતાિતા, િળક્ષઔ, ળૈક્ષલણઔ લશીલટઔતાણ ય અયટીઇ 

ઔામદા દ્વાયા નૈિતઔ પયજ ાડલાભા ંઅલે છે 
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ને દંડાત્ભઔ પ્રદિમા ય બાય મઔૂલાને ફદરે ન્મ દશસ્વેદાય. 

ળૈક્ષલણઔ વ્મલસ્થાનની ઔન્લજૉન્ટ ને વઔંલરત િવસ્ટભ ભરીઔયણ ભાટે લૂણ અલશ્મઔ છે 

અયટીઇ ઔામદ ફધા યાજ્મએ તે દદળાભા ંળક્ તેટરી ઝડે ઝડથી કવેડવુ ંજઇએ. 

યાષ્રીમ ભાધ્મિભઔ િળક્ષા લબમાન (અયએભએવએ) 

ઝાકંી 

અ મજના ભાચણ 2009 ભા ંભાધ્મિભઔ િળક્ષણ સધુી શોંચાડલાના ઈદે્દળથી ળરૂ ઔયલાભા ંઅલી શતી 

ને તેની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે. મજનાનુ ંભરીઔયણ 200 9 -10 થી ળરૂ થયુ.ં તે ઔલ્ના 

ઔયલાભા ંઅલે છે 

2005-06 ભા ં52.26% ના ભરીઔયણના ખોણ તફકે્ક 75% ની નોંધણી દય પ્રાપ્ત ઔયી 

ઔઇણ યશઠેાણની લાજફી અંતખણત ભાધ્મિભઔ ળાા અીને મજના. ફીજી 

ઈદે્દશ્મભા ંતભાભ ફનાલલા દ્વાયા ખોણ સ્તય ય અલાભા ંઅલતી િળક્ષણની ગણુલત્તાભા ંસધુાય 

ઔયલાન વભાલેળ થામ છે 

ભાધ્મિભઔ ળાા િનિિત ધયણ નવુાય, જાિત, વાભાજજઔ-અિથિઔ ને ખંતા લયધ દૂય 

ઔયલા, 

લણ 2017 સધુીભા ંભાધ્મિભઔ સ્તયની િળક્ષણની વાલણિત્રઔ શોંચ યૂી ાડલી, એટરે ઔે 12 ભી 

ચંલીમ મજના અંતખણત 

ને 2020 સધુી વાલણિત્રઔ યીટેન્ળન પ્રાપ્ત ઔયળે. 

મજના શઠે યૂી ાડલાભા ંઅલતી ભશત્લની બોિતઔ સિુલધા અ પ્રભાણે છે: 

(i) લધાયાના લખણ રૂભ, (ii) રેફયેટયીઝ, (iii) સુ્તઔારમ, (iv) અટણ ને શસ્તઔરા કડં, (લી) ટઆરેટ 

બ્જરતવ, 

(vi) ાણીની જખલાઆ ને (vii) દૂયના િલસ્તાયભા ંિળક્ષઔ ભાટે િનલાવી છાત્રારમ. 

અ મજના શઠે પ્રદાન ઔયલાભા ંઅલતી ભશત્લની ગણુલત્તા શસ્તકે્ષ છે: 

(i) ી.ટી.અય. ગટાડલા 30: 1, (ii) િલજ્ઞાન, ભઠ ને અંગે્રજી ય ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયલા લધાયાના 

િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં 

િળક્ષણ, (iii) િળક્ષઔની વેલાની તારીભ, (iv) િલજ્ઞાન પ્રમખળાા, (લી) અઇવીટી વક્ષભ િળક્ષણ, 

(vi) 
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ભ્માવિભ સધુાયણા; ને (vii) ળીકલાની સધુાયણા સધુાયણા. 

મજનાભા ંયૂા ાડલાભા ંઅલતા ંભશત્લના આક્તલટી શસ્તકે્ષ અ પ્રભાણે છે: 

(i) સકૂ્ષ્ભ અમજનભા ંિલળે ધ્માન (ii) ગે્રડ ળાા ભાટે પ્રાથિભઔતા (iii) ને પ્રાધાન્મ 

ળાાના ઈદગાટન ભાટે એવવી / એવટી / રઘભુતીના એઔાગ્રતાલાા િલસ્તાય (iv) ભાટે કાવ 

નોંધણી ડ્રાઇલ 

નફા િલબાખ (લી) ળાાભા ંલધ ુસ્ત્રી િળક્ષઔ; ને (vi) ઔન્મા ભાટે ળોચારમ બ્જરતવ રખ. 

મજનાનુ ંભરીઔયણ િભઔેિનઝભ 

અ મજના ભરીઔયણ ભાટે સ્થામેરી યાજ્મ વયઔાય વભાજ દ્વાયા રાગ ુઔયલાભા ંઅલી યશી છે 

મજના ઔેસ્ક્ન્દ્રમ ળેય ભરીઔયણ એજન્વીને વીધી જ યજૂ ઔયલાભા ંઅલે છે. રાગ ુયાજ્મ 

વફંિંધત યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ભરીઔયણ એજન્વીને ળેય ણ પ્રિવદ્ધ ઔયલાભા ંઅલે છે. 

મજનાના ઔેટરાઔ િનમભનુ ંનુયાલતણન 

બાયત વયઔાયે, અયએભએવએના નીચેના વળંિધત ધયણન,ે અની વયથી ભજૂંય ઔમાણ છે 

01.04.2013 

યાજ્મ દય / યાજ્મ વયઔાયના દય (એવએવઅય) થલા વી.ી.ડફલ્યડુી દયન ઈમખ 

ઔયલા ભાટે યાજ્મ વયઔાયને યલાનખી અલા, (જે ણ 

અયએભએવએ શઠે ભજૂંય નાખદયઔ ઔાભના િનભાણણ ભાટે છે. 

• ભેનેજભેન્ટ, ભિનટદયિંખ મલૂ્માઔંન ને વળંધન (એભએભઆઅય) ને 2.2 ટઔાથી લધાયીન ે

પ્રગ્રાભ શઠેના કુર કચણના 4 ટઔા, જેભા ં4 ટઔાના 0.5 ટઔા ભાટે િનમભન ઔયેર છે 

યાષ્રીમ સ્તયે ને ફાઔીના 3.5 ટઔા યાજ્મ પાલણીના બાખરૂે. યાજ્મના ઔેવભા ં

અ 3.5 ટઔા એભએભઆઅયના િલસ્તતૃ પાલણી વાથે ણ યૂત ુ ંનથી ને તે લયધળે 

વભગ્ર યાજ્મ એભએભઆઅય ગટઔના 3.5 ટઔા બાખભા,ં ભાથા શઠેની પ્રવિૃત્ત; 

યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંિલિલધતાને પ્રજેતટ ભજૂંયી ફડણ (ીએફી) દ્વાયા ભજૂંય ઔયી 

ળઔામ છે, જેન િલમ છે 

ઔઇણ યાજ્મ / ઔેસ્ક્ન્દ્રત પ્રદેળભા ંભશત્તભ 5 ટઔા કચણ. 

• ભાધ્મિભઔ િળક્ષણની ન્મ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના - ભાદશતી ને ઈબતતાને ગટાડવુ ં

ઔમ્યિુનઔેળન ટેતનરૉજી (અઇવીટી) @ ળાા, ઔન્મા 'છાત્રારમ, દડવેફલ્ડ ભાટે વ્માઔ િળક્ષણ 
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છત્રી શઠેના તેભના શારના સ્લરૂભા ંભાધ્મિભઔ સ્ટેજ (અઇઇડીએવએવ) ને વ્માલવાિમઔ 

િળક્ષણ (લીઆ) 

અયએભએવએ. 

• વશાિમત ભાધ્મિભઔ ળાાભા ંઅયએભએવએના રાબ લધાયલા (ઇન્ફ્રાસ્રતચય વટણ  / 

અયએભએવએ છત્રીના અધાયે ગણુલત્તાલાા શસ્તકે્ષ ભાટે મખુ્મ કે્ષત્ર, એટરે ઔે િળક્ષઔનુ ંખાય 

ને સ્ટાપ ખાય) 

વશાિમત ળાા ભાટે મજના ગટઔ. 

• 12 ભી મજનાના ફાઔીના વભમખાા ભાટે 75:25 ના લતણભાન પંડ ળેદયિંખ ેટનણને ચાલ ુયાકલા 

લફન-એન.આ.અય. યાજ્મ ને એન.ER. યાજ્મ (િવજક્કભ વદશત) ભાટે 90:10. 

• ભાનલ વવંાધન ભતં્રારમના અયએભએવએ પ્રજેતટ ભજૂંયી ફડણ (ીએફી) ને િધકૃત ઔયલા 

અયએભએવએની છત્રી મજનાની ભજૂંયી વઔંલરત મજના ભાટે િલચાયણા ઔયલા ભાટે િલઔાવ 

વેઔન્ડયી એજ્યઔેુળનના ચાય િનમ્ન ઔેસ્ક્ન્દ્રત પ્રામજજત મજના. 

• RMSA સ્ટેટ ભરીઔયણ વવામટીને વીધા જ ફધા ભાટે બડંની છૂટ અલા ભાટે 

અયએભએવએ છત્રી મજનાના ગટઔ. 

ભાદશતી ને વચંાય તઔનીઔ (અઆવીટી) 

ઝાકંી 

ળાાભા ંઆન્પભેળન એન્ડ ઔમ્યિુનઔેળન ટેતનરૉજી (અઆવીટી) યાષ્રીમ સ્તયે છે 

ભાધ્મિભઔ િળક્ષા લબમાન (અયએભએવએ). શલે ળાાભા ંઅઇવીટી અયએભએવએન ગટઔ 

છે. અ 

ળાાભા ંભાદશતી ને વચંાય તઔનીઔ (અઆવીટી) દડવેમ્ફય, 2004 ભા ંરોંચ ઔયાઇ શતી 

મખુ્મત્લે તેભની ક્ષભતા લધાયલા ભાટે ભાધ્મિભઔ તફક્કાના િલદ્યાથીને તઔ પ્રદાન ઔયલા 2010 

ભા ંસધુાયેર 

અઆવીટી કુળતા ને તેભને ઔમ્પ્યટુય વશાિમત ળીકલાની પ્રદિમા દ્વાયા ળીકલા. મજના એઔ 

મખુ્મ છે 
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િલિલધ વાભાજજઔ અિથિઔ ને ન્મ બોખલરઔ ધયણના િલદ્યાથી લચ્ચે દડજજટર િલબાજનને 

ઔડલા ભાટે ઈત્પે્રયઔ 

લયધ. અ મજના ટઔાઈ ધયણે ઔમ્પ્યટુય પ્રમખ સ્થાિત ઔયલા ભાટે યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત 

પ્રદેળને ટેઔ યૂ ાડે છે. 

ગટઔ 

મજનાભા ંઅલશ્મઔણે ચાય ગટઔ છે: - 

• વો પ્રથભ યાજ્મ વયઔાય ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળના લશીલટ ભાટે બાખીદાયી છે 

વેઔન્ડયી ને ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ વયઔાયને ઔમ્પ્યટુય વશાિમત િળક્ષણ રંુૂ ાડવુ ંને 

વયઔાયી વશાિમત ળાા. 

• ફીજુ ંસ્ભાટણ  સ્કરૂની સ્થાના છે, જે ટેતનરૉજીના પ્રદળણઔ શળે. 

• તતૃીમ ગટઔ એ િળક્ષઔ વફંિંધત શસ્તકે્ષ છે, જેભ ઔે જડાણની જખલાઇ 

િલિળષ્ટ િળક્ષઔ, અઇવીટીભા ંતભાભ િળક્ષઔની ક્ષભતા લધાયલા ને યાષ્રીમ અઆવીટી ભાટેની 

મજના 

પે્રયણાના વાધન તયીઔે એલડણ. • ચથુ ંએઔ આ-વાભગ્રીના િલઔાવ વાથે મખુ્મત્લે વેન્રર આપ્ન્સ્ટટયટુ 

ઑપ એજ્યઔેુળન દ્વાયા વફંિંધત છે 

ટેતનરજજવ (વીઅઆઇટી), છ સ્ટેટ આપ્ન્સ્ટટયટૂ પ એજ્યઔેુળન ટેતનરજજવ (એવઅઇઇટી) ને 

5 ક્ષેત્રીમ 

િળક્ષણ વસં્થા (અયઅઆઆ), તેભજ અઈટવિવિંખ દ્વાયા. 

સધુાયેરી મજનાના શાઆરાઆટ્વ છે: 

• ળાા ભાટે લફન-અલતણઔ કચણ રૂ. 6.7 રાકથી રૂ. 6.4 રાક જ્માયે 

લાિિઔ દયઔદયિંખ કચણ 1.34 રાકથી લધાયીને રૂ. 2.70 રાક અલતણઔ કચણ 

ભજુંયીના લણથી 5 લણ સધુી યૂા ાડલાભા ંઅલળે. 

• મજનાન ઈદે્દળ એ તભાભ વયઔાયી ને વયઔાયી વશાિમત ભાધ્મિભઔ ને અલયી રે છે 

ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ળાા ળૈક્ષલણઔ ધયણે ળાાની પ્રાયંલબઔ ઔલયેજ ભાટે પ્રાથિભઔતા અીને 

બ્જરતવ ને એવવી / એવટી / રઘભુતી / નફા િલબાખની વાદં્રતા ધયાલતા િલસ્તાયભા.ં 
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• સધુાયેરી મજના શઠે, મગ્મ મગ્મતાલાા વંણૂણ વભમના ઔમ્પ્યટુય િળક્ષઔની જખલાઇ છે 

દયેઔ ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચ ભાધ્મિભઔ ળાા. ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ળાાભા ંઔમ્પ્યટુય શલાના 

દઔસ્વાભા ં

વફંિંધત િલમને લૈઔપ્લ્ઔ તયીઔે, ઔમ્પ્યટુવણભા ંસ્ટ ગે્રજ્યએુટ ધયાલતા િળક્ષઔની જરૂય ડળે. 

• ભાધ્મિભઔભા ંફધા િળક્ષઔ ભાટે આન-વિલિવ (આન્ડતળન ને દયફે્રળય) તારીભ ભાટે જખલાઇ છે 

ને ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ળાા તેભને અઆવીટી વક્ષભ િળક્ષણ અલા ભાટે વક્ષભ ઔયે છે. 

• ગ્રાન્ટન ઈમખ ઔયીને યાજ્મ વયઔાય ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ દ્વાયા 150 સ્ભાટણ  સ્કરૂની સ્થાના 

ઔયલાભા ંઅલળ ે

રૂ. એઔ ળાા ભાટે 25 રાક ને રૂ. દય લે 2.5 રાક. અ વક્ષભ ઔયળે 

અલા દયેઔ ળાાભા ંછાભા ંછા 40 ઔમ્પ્યટુવણની જખલાઇ. 

• ઇ-વાભગ્રી િલઔાવભા ંપા અલા ભાટે એવઅઇઇટીને ભજબતૂ ઔયલા ભાટેની જખલાઇ છે. 

• વચંારન, દેકયેક ને મલૂ્માઔંન ભજબતૂ ઔયલાભા ંઅલળે. 

• પ્રલતણભાન પ્રગ્રાભ વાથે ઔન્લઝણન કાવ ઔયીને િળક્ષઔ તારીભ ને અલશ્મઔ છે 

િલશ્વવનીમ ળક્તત યુલઠ ને આન્ટયનેટ ઔનેસ્ક્તટિલટી કાતયી. 

• અ મજનાભા ંિળક્ષઔના િળક્ષણભા ંળાાભા ંઅઆવીટીન ઈમખ ઔયીને િળક્ષઔ ભાટે યાષ્રીમ 

યુસ્ઔાયન વભાલેળ થામ છે 

પ્રદિમા 

• ઈત્તય લૂીમ િવલામ ઔેન્દ્ર ને યાજ્મ લચ્ચે લશેંચણીની ેટનણ 75:25 થળે 

િવજક્કભ વદશતના યાજ્મ જ્મા ંયાળન 90:10 ય શળ.ે 

ઔલયેજ 

અ મજનાભા ંશારભા ંવયઔાયી ને વયઔાયી વશાિમત ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ફનંેન 

વભાલેળ થામ છે 

ળાા. ઔમ્પ્યટુવણ ને ેદયપેયલ્વની કયીદી ભાટે ળૈક્ષલણઔ વશામ યૂી ાડલાભા ંઅલે છે 

વૉફ્ટલેય, િળક્ષઔની તારીભ, આ-વભાિલષ્ટના િલઔાવ, આન્ટયનેટ ઔનેસ્ક્તટિલટી ને સ્ભાટણ  સ્કરૂની 

સ્થાના. 
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ત્માય સધુી, 87033 વયઔાયી ને વયઔાયી વશાિમત ભાધ્મિભઔ ને ઈચ્ચતય ભાધ્મિભઔ ળાા 

અલેરી છે 

સ્કરૂ સ્ઔીભભા ંઅઆવીટી શઠે ઔલયેજ ભાટે ભજૂંય. 

નાણાઔીમ વશામ ને કચણના ધયણ 

યાજ્મ, વીઅઇઇટી ને એવઅઇઇટીને ભજૂંય ભજૂંયીના અધાયે નાણાઔંીમ વશામ અલાભા ં

અલે છે 

વલચલ (ળાા િળક્ષણ ને વાક્ષયતા) દ્વાયા ધ્મક્ષતા શઠે પ્રજેતટ ભજૂંયી ફડણ (PAB). પ્રજેતટ 

કચણ 

ઔેન્દ્ર ને યાજ્મ લચ્ચે 75:25 ના યાળનભા ંલશેંચામેલુ ંછે, િવલામ ઔે િવક્કીભ વદશત એન.આ.અય. 

યાજ્મ િવલામ 

જ્મા ંતે 90:10 છે. 

સ્ભાટણ  સ્કરૂ 

રક્ષ્માઔં વાભે ળાા મજનાભા ંશારની ભાદશતી વચંાય તઔનીઔી શઠે 

150 લધ ુઅલી ળાાની સ્થાના, અ ભતં્રારમે 63 સ્ભાટણ  સ્કરૂના ઔલયેજ ભાટે ભજૂંયી અી છે. 

શારના યાજ્મભાથંી એઔ રૂાતંય ઔયીને જજલ્રાભા ંસ્ભાટણ  સ્કરૂની સ્થાના ઔયલાભા ંઅલી યશી છે 

વયઔાયી ળાા ડળીભા ંભિૂભઔા ભડેર ને તઔનીઔી ડેભનસ્રેટય તયીઔે વેલા અે છે 

ળાા. 

ભધ્માશન બજન મજના 

નોંધણી, જાલણી ને શાજયી લધાયલા ને વાથે વાથે ણ સધુાયણા ભાટેના દૃસ્ક્ષ્ટઔણથી 

ફાઔભા ંસ્તય, પ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભાટે ઔ વશામ યાષ્રીમ ઔામણિભ (એનીએનએવીઆ) 

15 ઑખસ્ટ 1995 ના યજ ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના તયીઔે ળરૂ ઔયાઇ શતી. 

2001 ભા ંએભડીએભએવ યાધેંરા ભધ્મ ડે બજન મજના ફન્મા જેના શઠે દયેઔ વયઔાયભા ંદયેઔ 

ફાઔ 

ને વયઔાય વશાિમત પ્રાથિભઔ ળાાને ન્યનૂતભ બજન વાથે તૈમાય ભધ્માશન બજન અલાભા ં

અલતુ ંશત ુ ં
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300 જેટરી ઔેરયીની ઉજાણ ને દદલવ દીઠ 8-12 ગ્રાભ પ્રટીન છાભા ંછા 200 દદલવની 

વાભગ્રી. અ 

વયઔાય, વયઔાયભા ંભ્માવ ઔયતા ફાઔને અલયી રેલા ભાટે 2002 ભા ંમજના લધ ુિલસ્તતૃ 

ઔયલાભા ંઅલી શતી 

વશાિમત ને સ્થાિનઔ ફડી સ્કરૂ, ણ િળક્ષણ ખેયંટી મજના (આજીએવ) ભા ંભ્માવ ઔયતા 

ફાઔ ન ે

લૈઔપ્લ્ઔ ને નલીન િળક્ષણ (એઅઇઇ) ઔેન્દ્ર. 

વપ્ટેમ્ફય 2004 ભા ંઅ મજનાને યાધંણ કચણ @ યે 1 ભાટે ઔેસ્ક્ન્દ્રમ વશામ યૂી ાડલા ભાટે 

સધુાયલાભા ંઅલી શતી 

ળાા દીઠ દય ફાઔને ઔઠ, ળાઔબાજી યવઇ તેર, ભવારા, ફતણ ને લેતનની દઔિંભતને 

અલયી રેલા ભાટે ને 

ઔભણચાયી થલા યાધંલા ભાટે જલાફદાય એજન્વીને ચઔૂલલાાત્ર યઔભ ચઔૂલલાાત્ર લતય. 

દયલશન 

ખાઈની ભશત્તભ ભશત્તભ રૂ. 50 પ્રિત ક્તલિંટરથી રૂ. કાવ ભાટે 100 ક્તલન્ટર 

શે્રણીના યાજ્મ ને ન્મ યાજ્મ ભાટે રૂ .75 પ્રિત ક્તલન્ટર. પ્રથભ લકત ઔેસ્ક્ન્દ્રમ વશામ યૂી 

ાડલાભા ંઅલી શતી 

નાજ, દયલશનના કચણના 2% @ મજનાના વચંારન, દેકયેક ને મલૂ્માઔંન ભાટે 

વફિવડી ને યવઇ વશામ. ઈનાાના લેઔેળનભા ંિભડ ડે બજનની વેલા ઔયલાની જખલાઇ 

દુષ્ઔાગ્રસ્ત િલસ્તાય ણ ફનાલલાભા ંઅવ્મા ંશતા.ં 

જુરાઆ 2006 ભા ંઅ મજનાને ફા / ળાા દીઠ રૂ. 1.80 સધુી યવઇ કચણ લધાયલા ભાટે લધ ુ

સધુાયલાભા ંઅલી શતી 

ઈત્તય લૂીમ પ્રદેળના યાજ્મ ભાટે ને ફીજા યાજ્મ ને ય.ુટી. ભાટેના ફાઔ / ળાાના દદલવ 

દીઠ 1.50 રૂિમા. 

ઔ ધયણ 450 ઔેરયી ને 12 ગ્રાભ પ્રટીન ભાટે સધુાયેર છે. ફાધંઔાભ વય ફનાલલા ભાટે 

દઔચન-ઔભ-સ્ટય ને દઔચન ઈઔયણની પ્રાપ્પ્ત સ્કરૂભા ંવેન્રર વશામ ભાટે જખલાઇ @ 
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રૂ. 60,000 પ્રિત યિુનટ ને @ રૂ. તફક્કાલાય યીતે ળાા દીઠ 5000 રૂિમાની યચના ઔયલાભા ં

અલી શતી. 

ઑતટફય 2007 ભા,ં મજનાને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ લખોના ફાઔને અલયી રેલા ભાટે િલસ્તતૃ 

ઔયલાભા ંઅલી શતી (એટરે ઔે લખણ VI થી 

VIII) 3,479 ળૈક્ષલણઔ છાત િલબાખ (આફીફી) ભા ંભ્માવ ને મજનાનુ ંનાભ શત ુ ં

'યાષ્રીમ િળક્ષણના ણ વશામ ભાટે પ્રાથિભઔ િળક્ષણ' થી 'યાષ્રીમ' ભા ંફદરામેર 

ળાાભા ંભધ્માશન બજનન ઔામણિભ. ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ તફક્કા ભાટે ઔ ધયણ નક્કી ઔયલાભા ં

અવ્યુ ંશત ુ ં

700 ઔેરયી ને 20 ગ્રાભ પ્રટીન. અ મજના દેળબયના તભાભ િલસ્તાયથી િલસ્તતૃ ઔયલાભા ં

અલી શતી 
1.4.2008. 

સ્ઔીભને દયલચત ને જાણમા ભાટે સ્ઔીભ િલસ્તાયલા ભાટે એિપ્રર 2008 ભા ંલધ ુસધુાયેર 

ઔયલાભા ંઅલી શતી 

એવ.એવ.એ. શઠે અધાયભતૂ ભદયવ / ભતતાફવ. 

ખોણ તફકે્ક ખં રઔની વંણૂણ િળક્ષણ 

ઝાકંી 

ભાધ્મિભઔ સ્ટેજ (અઇઇડएसएस) ય દડવેફલ્ડ ભાટે વ્માઔ િળક્ષણની મજના ળરૂ ઔયલાભા ંઅલી 

છે લણ 2009-10. અ મજના ખં ફાઔ ભાટે એઔીકૃત િળક્ષણની ખાઈની મજનાને ફદરે છે 

(અઇઇડીવી) ને ધયણ IX-XII ભા ંખં ફાઔની વ્માઔ િળક્ષણ ભાટે વશામ યૂી ાડે છે. 

અ મજના શલે 2013 થી યાષ્રીમ ભાધ્મિભઔ િળક્ષા લબમાન (અયએભએવએ) શઠે છે. 

અયએભએવએ ઈબતતા મજના રૂે યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ અયએભએવએ શઠે 

વફિભિંખની પ્રદિમાભા ંછે. 

ધ્મેમ 

િલઔરાખંતા ધયાલતા તભાભ િલદ્યાથીન,ે છીના ચાય લણ છી ભાધ્મિભઔ ળાાભા ંભ્માવ 

ઔયલા ભાટે 

એઔ વરંગ્ન ને વક્ષભ માણલયણભા ંઅઠ લણ પ્રાયંલબઔ ળાાઔીમ િળક્ષણ રંુૂ ાડવુ.ં 
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શતેુ 

અ મજના વયઔાય, સ્થાિનઔ ફડી ને ભાધ્મિભઔ તફકે્ક ભ્માવ ઔયતા તભાભ ફાઔને અલયી 

રે છે 

વયઔાયી વશાિમત ળાા, િલઔરાખં વ્મક્તત શઠે વ્માખ્માિમત એઔ થલા લધ ુક્ષભતા વાથે 

એતટ (1995) ને નેળનર રસ્ટ ઍતટ (1999) લખણ IX થી XII ભા,ં જેભ ઔે અંધત્લ, છી દ્રસ્ક્ષ્ટ, 

કુતય ઈચાય, વાબંલાની ક્ષિત, રઔચારઔની ક્ષભતા, ભાનિવઔ ભદંતા, ભાનિવઔ ફીભાયી, 

ટીઝભ, 

ને વેયેિર ાલ્વી ને અકયે ફરલાની ક્ષિત, ળીકલાની ક્ષભતા, લખેયે વાથે ઔન્માને 

વભાલી ળઔે છે 

િલઔરાખંતાને ભાધ્મિભઔ ળાાભા ંપ્રલેળ ભેલલા ને ભાદશતી ભાટે િલળે ધ્માન ઔેસ્ક્ન્દ્રત 

ઔયલાભા ંઅલે છે 

ને તેભની વબંિલત િલઔાવ ભાટે ભાખણદિળિઔા. દયેઔ યાજ્મભા ંભડર ળાભેર ળાાની સ્થાના 

ઔયલી 

મજના શઠે ઔલ્ના. 

ગટઔ 

• િલદ્યાથી-રલક્ષત ગટઔ, જેભ ઔે તફીફી ને ળૈક્ષલણઔ મલૂ્માઔંન, સુ્તઔ ને સ્ટેળનયી, 

યિુનપમ્વણ, દયલશન બ્થુ,ં લાચઔ બ્થુ,ં છઔયી ભાટે વશામઔ, વટણ  વેલા, વશામઔ 

ઈઔયણ, રજજિંખ સિુલધા ય વલાયી, યખિનલાયઔ વેલા, િળક્ષણ ળીકલાની વાભગ્રી, લખેયે. 

• ન્મ ગટઔભા ંકાવ િળક્ષણ િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં, વાભાન્મ યીતે બ્થાન વભાલેળ થામ છે 

અલા ફાઔને િળક્ષણ અલા િળક્ષઔ, િળક્ષઔ તારીભ, ળાા વચંારઔનુ ંલબખભ, 

વવંાધન કડંની સ્થાના, લયધ મતુત લાતાલયણ, લખેયે. 

ભરીઔતાણ એજન્વી 

યાજ્મ વયઔાય / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ (યટુી) લશીલટ ળાકા િળક્ષણ િલબાખ છે 

ભરીઔયણ એજન્વી. તેભા ંએન.જી..ન વભાલેળ થઇ ળઔે છે જે િળક્ષણના કે્ષતે્ર નબુલ 

ધયાલે છે 
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મજનાના ભરીઔયણભા ંક્ષભ 

નાણાઔીમ વશામ 

મજનાભા ંઅલયી રેલામેરી ફધી લસ્તુ ભાટે ઔેસ્ક્ન્દ્રમ વશામ 100 ટઔાના અધાયે છે. યાજ્મ 

વયઔાય 

ભાત્ર રૂ. સ્ઔરયિળ ભાટે જખલાઇ ઔયલાની જરૂય છે. દય લે ખં ફાઔ દીઠ 600 / - 

ભાધ્મિભઔ િળક્ષણ ભાટેની ઔન્માને પ્રત્વાશનની યાષ્રીમ મજના 

ખોણ તફક્કાભા ં14-18 લણની લમ જૂથભા ંઔન્મા ફાઔની નોંધણીને પ્રત્વાશન અલા, કાવ 

ઔયીને જે 

ધયણ VIII ાવ ઔયાવ્મા છે ને ઔેસ્ક્ન્દ્રમ યીતે પ્રામજજત ઔન્માની ભાધ્મિભઔ િળક્ષણને પ્રત્વાદશત 

ઔયલા ભાટે 

મજના ભાધ્મિભઔ િળક્ષણ ભાટેની ઔન્માને પ્રત્વાશનની યાષ્રીમ મજના ભે, 2008 ભા ંળરૂ 

ઔયલાભા ંઅલી શતી. 

મજના અલયી રે છે: 

• તભાભ એવ.વી. / એવ.ટી. છઔયી જે ધયણ VIII ાવ ઔયે છે ને  

• ઔન્મા, ઔે જે ઔસ્તયુફફા ખાધંી ફાલરઔા િલદ્યારમથી (ધયણ 12 ની યીક્ષા ાવ) ાવ ઔયે છે 

શુ ંતે નસુલૂચત જાિત થલા જનજાિતના છે) ને યાજ્મ / ઔેન્દ્ર વયઔાયભા ંલખણ IX ભાટે 

નોંધણી ઔયાલલી, 

વયઔાયી વશાિમત થલા સ્થાિનઔ ફડી ળાા. 

• ખલ્વણ લખણ IX ભા ંજડામા છી 16 લણની નીચેની ઉંભયના (31 ભી ભાચણ સધુી) શલી જઇએ 

• લૈલાદશઔ ઔન્મા, કાનખી વશામ િલનાની ળાાભા ંભ્માવ ઔયતી ઔન્મા ને વેન્રર દ્વાયા 

ચરાલલાભા ંઅલતી ળાાભા ંનોંધણી ઔયાઇ 

ઔેલીએવ, એનલીએવ ને વીફીએવ વરંગ્ન ળાા જેલી વયઔાય ફાઔાત છે. 

રૂ. ની યઔભ 3,000 / - ાત્ર ઔન્માના નાભ ય દપતસ્ડ દડલઝટ તયીઔે જભા ઔયલાભા ંઅલે છે. 

છઔયી ભાટે શઔદાય છે 
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18 લણની ઉંભય સધુી શોંચીને ને 10 ભી ધયણ સધુી શોંચ્મા છી તેના ય વ્માજ વાથે યઔભ 

ઈાડળ 

યીક્ષા 

ળૈક્ષલણઔ લણ 2015-16 ભાટે રાબાથીની દયકાસ્તની સલૂચ વફિભટ / રડ ઔયલાની જરૂય છે 

યાષ્રીમ સ્ઔરયિળ ટણર (એનએવી) ઈય નરાઆન. 

નેળનર ભીન્વ ઔભ ભેદયટ િળષ્મવિૃત્ત મજના (એનએભએભએવએવ) 

ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના "નેળનર ભીન્વ-ઔભ-ભેદયટ િળષ્મવિૃત્ત મજના (એનએભએભએવએવ)" 

શતી 

ભે, 2008 ભા ંરન્ચ ઔયાયુ ંશત ુ.ં અ મજનાનુ ંઈદે્દશ્મ પ્રિતસ્ક્ષ્ઠત િલદ્યાથીને િળષ્મવિૃત્ત અલાનુ ંછે 

અિથિઔ ધયણે નફા િલબાખને અઠભા ધયણભા ંતેભના ડ્ર અઈટની ધયઔડ ઔયલી ને 

તેભને ચાલ ુયાકલા ભાટે પ્રત્વાદશત ઔયવુ ં

ખોણ તફકે્ક ભ્માવ. રૂ. િળષ્મવિૃત્ત દય િલદ્યાથી દીઠ 6000 / - (દય ભદશને રૂ. 500 / -) 

દય લે યાજ્મ વયઔાયભા ંધયણ 1 થી 12 ભા ંલખણભા ંભ્માવ ભાટે વદં ઔયેરા િલદ્યાથીને, 

વયઔાયી વશામભતૂ ને સ્થાિનઔ ફડી ળાા. િલિલધ યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળ ભાટે 

િળષ્મવિૃત્તના તલટા છે. 

જે િલદ્યાથી તભાભ સ્રતભાથંી ેયેંટર અલઔ રૂ. 1,50,000 / - રાબ રેલા ાત્ર છે 

િળષ્મવિૃત્ત. યાજ્મ વયઔાયના ધયણ પ્રભાણે નાભત છે. િલદ્યાથીના એલડણની વદંખી 

િળષ્મવિૃત્ત યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા શાથ ધયલાભા ંઅલેર યીક્ષા દ્વાયા ઔયલાભા ંઅલે છે. િળષ્મવિૃત્ત 

સ્ટેટ ફેન્ઔ પ આસ્ક્ન્ડમા દ્વાયા િત્રભાિવઔ ધયણે િલદ્યાથીના ફેંઔ કાતાભા ંવીધી યીતે િલતદયત 

ઔયલાભા ંઅલે છે. 

"ઔેન્દ્રીમ િલદ્યારમ" ને "જલાશય નલદમ િલદ્યારમ" ભા ંભ્માવ ઔયતા િલદ્યાથી "શઔદાય 

નથી 

અ મજના શઠે િળષ્મવિૃત્ત ભેલ. એ જ યીતે, તે િલદ્યાથી જે િનલાવી ળાાભા ંભ્માવ ઔયે 

છે 
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યાજ્મ વયઔાયની વસં્થા, જ્મા ંફદડિંખ, રજજિંખ ને િળક્ષણ જેલી સિુલધા પ્રદાન ઔયલાભા ંઅલે 

છે 

કાનખી ળાાભા ંભ્માવ ઔયતા િલદ્યાથી ણ અ મજના શઠે સ્ઔરયળી ભાટે રામઔ 

નથી. 

ળૈક્ષલણઔ લણ 2015-16 ભાટે રાબાથીની દયકાસ્તની સલૂચ વફિભટ / રડ ઔયલાની જરૂય છે 

યાષ્રીમ સ્ઔરયિળ ટણર (એનએવી) ઈય નરાઆન. 

બાા િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં ભાટે નાણાઔીમ વશામ 

તેના ત્રણ બાા પમ્યુણરા શઠે, દશન્દી, ઈદુણ  ને એઔ અધિુનઔ બાયતીમ બાાના ઈમખને 

પ્રત્વાદશત ઔયલા ભાટે, 

ળાા ચારતા ફાઔ લચ્ચે અંગ્રેજી િવલામ, બાયત વયઔાયે અ મજનાની યજૂઅત ઔયી 

િલિલધ વયઔાયી ળાાભા ંબાા િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં ભાટે નાણાઔીમ વશામ 

દેળ અ મજનાન શતે ુવયઔાયી ળાાભા ંબાા િળક્ષઔની અલશ્મઔતાને દયણૂણ ઔયલાન છે 

ને યાષ્રીમ બાા તેભજ ઈદુણ  ને ન્મ અધિુનઔ બાયતીમ પ્રચાયને પ્રત્વાશન અે છે 

દેળભા ંઔન્નડ, ભરમારભ, તિભર ને તેલગુ ુજેલા બાા. 

અ મજનાભા ંત્રણ બાખ છે. તે અ ભાટે રંુૂ ાડે છે: - 

• લફન-દશન્દી ફરતા યાજ્મભા ંદશન્દી િળક્ષઔ 

• તે જજલ્રાભા ંળાાના ઈદૂણ  િળક્ષઔ જે નોંધાત્ર રઘભુતી લસ્તી ધયાલે છે 

• તે ળાાભા ંત્રીજી બાા ળીકલલા ભાટે અધિુનઔ બાયતીમ બાા િળક્ષઔને રંુૂ ાડવુ ં

દશિંદી ફરતા યાજ્મ / ય.ુટી. જે તેભને ભાખંે છે 

બાખ 1: દશન્દી િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં ને તારીભ ભાટે નાણાઔીમ વશામની મજના 

લફન-દશન્દી ફરતા યાજ્મ / યટુીભા:ં 

ઔેન્દ્ર વયઔાયે તેની ફીજી ચંલીમ મજનાની મજના યજૂ ઔયી 

• દશન્દી િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં; ને 

• દશન્દી-બાી યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંદશન્દી િળક્ષઔની તારીભ ઔરેજને ખલુ્રી / ભજબતૂ 

ફનાલલી 
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અ યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળને ભરીઔયણ, વયઔાયઔ યીત,ે થ્રી રેંગ્લેજ પમ્યુણરાભા ંવશામ 

ઔયલા ભાટે. 

અ મજના શઠે, િલિલધ યાજ્મ વયઔાય / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળને નાણાઔીમ વશામ યૂી ાડલાભા ં

અલી છે 

દશન્દી િળક્ષઔની નલી સ્ટ્વની િનભણ ૂઔં ભાટે, ભાન્મ પંદડિંખ ેટનણ ય વચંારન 

ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ, ભધ્મભ, ઈચ્ચ ળાા ને ઈચ્ચ ભાધ્મિભઔ ળાા ને પ્રાયંબ / ભજબતૂીઔયણ 

દશન્દીભા ંઈરબ્જધ ન શમ તેલા દશન્દી િળક્ષઔની તારીભ ભાટે દશન્દી િળક્ષઔની તારીભ ઔરેજ 

યાજ્મ / ય.ુટી. ત્માયથી, અ ફનેં મજનાન શતે ુવભાન છે; અ એઔ વાથે જડામા છે 

એઔ મજના તયીઔે 'ઈભેદલાયી ને દશન્દી િળક્ષઔની તારીભ ભાટે નાણાઔીમ વશામ મજના' ળીણઔ 

લફન-દશન્દી ફરતા યાજ્મ / યટુીભા ં'. 

બાખ 2: ઈદુણ  િળક્ષઔની િનભણઔૂ ને ગ્રાન્ટની નાણાઔીમ વશામની મજના 

યાજ્મ / ય.ુટી. ભા ંઈદુણ  ધ્માન ભાટે ભાનદંડ: 

ઈદૂણના પ્રભળનની ભાખંને ધ્માનભા ંયાકીને, બાયત વયઔાયે એઔ વિભિત િનભણ ૂઔં ઔયી 

લણ 1972 ભા ંઈદૂણના પ્રભળન ભાટે, જેણે લણ 1975 ભા ંવયઔાયને તેની જાણ સુયત ઔયી શતી. 

અ વિભિતની બરાભણને નવુયતા, બાયત વયઔાયે રોંચ ઔયલાન િનણણમ રીધ 

ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના િળક્ષણ ભાટે ઈદૂણ  િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં ને ભાનદ ભજૂંય 

તાત્ઔાલરઔ વય વાથે યાજ્મ / ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંઈદૂણ . મજના શઠે યાજ્મ / યટુી વયઔાય 

પ્રદાન ઔયલાભા ંઅલળ ે

લતણભાન ઈદૂણ  િળક્ષઔને ઈદૂણ  િળક્ષઔ ને વન્ભાન ભાટેના ખાય ભાટે 100% નાણાઔીમ વશામ 

ળાા ભા ંઈદુણ  ળીકલલા ભાટે. 

મજના લણ 2008-09 દયિભમાન સધુાયેર છે: - 

• ઈદુણ  િળક્ષઔની િનભણ ૂઔં ભાટે ઔઇ ણ િલસ્તાયભા ંજ્મા ં25% થી લધ ુલસ્તી છે 

લડા પ્રધાનના નલા 15 આન્ટ પ્રગ્રાભના નવુધંાનભા ંઈદુણ  ફરતા વમદુામ 

રઘભુતીના ઔલ્માણ. 

મજના શઠે િનયતુત ઈદુણ  િળક્ષઔના ખાય ભાટે 100% વશામ શલે સ્લીઔામણ છે 
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યાજ્મ વયઔાયભા ંબાા િળક્ષઔની લેતન ભાખુ ંય. ભાનદ ભજૂંય છે 

રૂ. 1000 / - ની દયથી ઈદુણ  ળીકલલા ભાટે આંિળઔ વભમના િળક્ષઔને. 

યાજ્મને ઔેસ્ક્ન્દ્રમ વશામ શલે 5 ની લધાયાની મજના વભમખાા ભાટે ઈદુણ  િળક્ષઔ ભાટે સ્લીઔામણ છે 

લો 

• 3 ઔેસ્ક્ન્દ્રમ યિુનલિવિટી જેભ ઔે જાિભમા િભલરમા આસ્રાિભમા દ્વાયા ઈદુણ  િળક્ષઔની તારીભ શાથ 

ધયલાભા ંઅલળ ે

(જેએભઅઇ) લરખઢ મકુ્સ્રભ યિુનલિવિટી (એએભઅઇ) ને ભોરાના અઝાદ યાષ્રીમ ઈદૂણ  

યિુનલિવિટી (MANUU) 

યજુીવી દ્વાયા બડં વાથે. બાખ 3: અધિુનઔ બાયતીમ બાાની િનભણઔૂ ભાટે નાણાઔીમ વશામની 

મજના 

દશન્દીભા ંફરતા િળક્ષઔ (દશન્દી િવલામ) ફરતા યાજ્મ / ય.ુટી. 

િળક્ષણ, 1968 ની યાષ્રીમ નીિતના નવુધંાનભા ંજે છીની નીિતભા ંનુયાલતણન ઔયલાભા ંઅવ્યુ ં

1986 ને 1992 ભા ંદેળની ળાાભા ંબાાના િળક્ષણના વદંબણભા,ં વયઔાય 

બાયત પ્રાથિભઔ ને ભાધ્મિભઔ તફક્કાના સ્ટ ય ત્રણ બાા પમ્યુણરા ભરભા ંમકૂ્યુ ંછે 

ળાા િળક્ષણ. સતૂ્ર નવુાય, દશન્દી બાા ફરતા યાજ્મ ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંથડણ રેંગ્લેજ 

અધિુનઔ બાયતીમ બાા શલી જઇએ, પ્રાધાન્મ દલક્ષણ બાયતીમ બાા (એવઅઇએર: ઔન્નડ, 

ભરમારભ, 

તિભર ને તેલગુ)ુ. ત્રભા ંસતૂ્રના અ ાવાનં ુ ંવયઔાયઔ ભરીઔયણ ઔયલા ભાટે 

ને બાલના, બાયત વયઔાયે 1993-94 થી ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજના ળરૂ ઔયલાન િનણણમ રીધ છે 

8 ભી મજનાના વભમખાા દયિભમાન, જેભા ંિનભણ ૂઔં ભાટે 100% નાણાઔીમ વશામ અલાભા ં

અલળે 

દશન્દી બાાની યાજ્મ ને યિુનમનને એભઅઇએર િળક્ષઔ (દશન્દી િવલામ), પ્રાધાન્મ 

એભઅઇએર િળક્ષઔ 

પ્રદેળ, દશન્દી િળક્ષઔની િનભણઔૂની ઔેસ્ક્ન્દ્રમ પ્રામજજત મજનાના વભાનતા ય 

લફન-દશન્દી ફરતા ક્ષેત્ર. 
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દઔળયાલસ્થા િળક્ષણ ઔામણિભ 

ભાનલ વવંાધન િલઔાવ ભતં્રારમ (એભએચઅયડી) યલુાન રઔની વબંિલતતાને ભાન્મ ઔયે છે 

યલુાન ભાટે ખ્માર રાલલા ને તઔ લધાયલા શરે ને બાખીદાયીભા ંયઔાણ ઔયે છે 

વાયી જીલન િલઔલ્. 

દઔળયાલસ્થા િળક્ષણ ઔામણિભ (એઆી) એ એઔ ભશત્લણૂણ શરે છે જેન શતે ુયલુાનને વળતત 

ફનાલલાન છે 

વચટ, લમ મગ્મ ને વાસં્કૃિતઔ રૂે વફંિંધત ભાદશતીલાા રઔ, સ્લસ્થ લરણને પ્રત્વાદશત ઔયે 

છે 

ને વઔાયાત્ભઔ ને જલાફદાય યીતે લાસ્તિલઔ જીલન દયક્સ્થિતન જલાફ અલા ભાટે 

વક્ષભ થલા ભાટે કુળતા િલઔવાલલા. 

યાષ્રીમ વળંધન ને તારીભ દયદ (એનવીઆઅયટી) ઔામણિભ ને ઔામોનુ ંવઔંરન ઔયે છે 

યલુાનના વાઔલ્મલાદી િલઔાવ તયપ પા અલા ભાટે ભ્માવિભ ને વશ ભ્માવિભ ફનેં 

દ્વાયા 

યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ , 2005 નવુયતા રઔ. યાષ્રીમ રઔિપ્રમ િળક્ષણ 

પ્રગ્રાભ (એનીઇી) 30 યાજ્મ ને ઔેન્દ્રળાિવત પ્રદેળભા ંભરભા ંછે. તે જાખરૂઔતા િલઔવાલલા 

ભાખે છે 

ને લસ્તી ને િલઔાવના મદુ્દા તયપના શઔાયાત્ભઔ લરણભા ંજલાફદાય લતણણઔૂ તયપ દયી 

જામ છે 

િલદ્યાથી ને િળક્ષઔ ન,ે યક્ષ યીતે, ભાતાિતા ને વમદુામભા ંભટા બાખે. િધકૃત 

ભરીઔયણ 

દઔળયાલસ્થાના પ્રજનનક્ષભ ને જાતીમ સ્લાસ્્મ (એઅયએવએચ) િલળે ળીકનાયાને જ્ઞાન, 

અચયણ 

શઔાયાત્ભઔ લરણ ને જલાફદાય લતણન ભાટે મગ્મ જીલન કુળતા િલઔવાલલા એ ણ ઈદે્દશ્મ છે 

એનીઇીના. 
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એનવીઆઅયટી એ દઔળયાલસ્થા િળક્ષણ ઔામણિભ (એઆી) ની વઔંરન એજન્વી ણ દ્વાયા વટેડ 

છે 

યએુનએપીએ ને તે જ યાષ્રીમ એજન્વી દ્વાયા રાગ ુઔયલાભા ંઅલે છે: નેળનર ઔાઈક્ન્વર 

ઑપ એજ્યઔેુળનર 

વળંધન ને તારીભ (એનવીઆઅયટી), ળાા િળક્ષણ ફડણ (ઔાઈફમ), યાષ્રીમ વસં્થા 

ન સ્કલૂરિંખ (એનઅઇએવ), વેન્રર ફડણ પ વેઔન્ડયી એજ્યઔેુળન (વીફીએવઇ), ઔેન્દ્રીમ 

િલદ્યારમ 

વખંઠન (ઔેલીએવ), ને નલદમ િલદ્યારમ વિભિત (એનલીએવ). 

ભદયવા (એવીક્યઆુએભઆ) ભા ંગણુલત્તા િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલાની મજના 

એવીક્યઆુએભ મકુ્સ્રભ ફાઔને પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે ભદ્રાવભા ંગણુાત્ભઔ સધુાયણા રાલલા ભાખેં છે 

ઓચાદયઔ િળક્ષણ િલમભા ંયાષ્રીમ િળક્ષણ પ્રણારીના ધયણ. SPQEM ની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા 

મજના છે: 

• િલજ્ઞાન જેલા ઓચાદયઔ ભ્માવિભના ધ્મમન ભાટે ભદયવભા ંક્ષભતા લધાયલા ભાટે, 

િળક્ષઔ ભાનદંડના િલસ્તતૃ ચઔુલણી દ્વાયા ખલણત, બાા, વાભાજજઔ ભ્માવ લખેયે. 

• નલા િળક્ષણળાસ્ત્રના ભ્માવભા ંદય ફે લે અલા િળક્ષઔની તારીભ.  

• વેઔન્ડયી ને ઈચ્ચતયભા ંલાિિઔ જાલણી કચણ વાથે િલજ્ઞાન પ્રમખળાા, ઔમ્પ્યટુય 

પ્રમખળાા પ્રદાન ઔયલી 

ભાધ્મયવ ભાધ્મિભઔ તફક્ક 

• પ્રાથિભઔ / ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ સ્તયે ભાદયવભા ંિલજ્ઞાન / ખલણતના દઔટ્વની જખલાઇ. 

• સુ્તઔારમ / સુ્તઔ ફેંઔને ભજબતૂ ફનાલવુ ંને તભાભ સ્તયે િળક્ષણ ધ્મમન વાભગ્રી 

પ્રદાન ઔયલી 

ભદ્રાવ 

• અ સધુાયેરી મજનાનુ ંિલિળષ્ટ રક્ષણ એ છે ઔે તે યાષ્રીમ વાથે ભદ્રાવના જડાણને પ્રત્વાદશત 

ઔયે છે 
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ઓચાદયઔ િળક્ષણ પ્રદાન ઔયલા ભાટે ભાન્મ ઔેન્દ્ર તયીઔે, ન સ્કલૂરિંખ (એનઅઇએવ) ભાટે 

વસં્થા, જે 

લખણ 5, 8, 10 ને 12 ભાટે પ્રભાણત્ર ભેલલા ભાટે અલા ભદ્રાવભા ંભ્માવ ઔયતા ફાઔને 

વક્ષભ ફનાલળ ે

તેભને ઈચ્ચ ભ્માવભા ંદયલશન ઔયલાભા ંવક્ષભ ફનાલળે ને ગણુલત્તાના ધયણની કાતયી 

ણ ઔયળ ે

યાષ્રીમ િળક્ષણ પ્રણારી એનઅઇએવ ભાટે નોંધણી ને યીક્ષા પી અલયી રેલાભા ંઅલળે 

અ મજનાન ઈમખ ળીકલાની વાભગ્રી ણ શતી. 

• અ મજના શઠે ખોણ ય વ્માલવાિમઔ િળક્ષણ ભાટે એનઅઇએવ જડાણને િલસ્તતૃ ઔયલાભા ં

અલળે 

ને ભાદયવનુ ંઈચ્ચ ભાધ્મિભઔ તફક્ક. 

• મજનાની દેકયેક ને રઔિપ્રમતા ભાટે તે યાજ્મ ભદાયવા ફડણને બડં અળે. વયઔાય 

બાયત (ખઅ) તે જ વભમાતંયે મલૂ્માઔંન ઔયળે, જે ફે લણની અંદય પ્રથભ શળે. 

રઘભુતી વસં્થાભા ંઆન્ફ્રાસ્રતચય ડેલરભેન્ટ ભાટેની મજના (IDMI) 

કાનખી વશાિમત / લફન વશાિમત રઘભુતી ળાાભા ંઆન્ફ્રાસ્રતચય લધાયલા ભાટે 

અઇડીએભઅઆ ઔામણયત છે. 

રઘભુતી ફાઔને િળક્ષણની ગણુલત્તા લધાયલા ભાટે વસં્થા. 

IDMI મજનાની મખુ્મ રાક્ષલણઔતા છે: 

• અ મજના ળાાને લધાયલા ને ભજબતૂ ઔયીને રઘભુતીની િળક્ષણને વય ફનાલળે 

ફાઔને ઓચાદયઔ િળક્ષણ ભાટે સિુલધાન િલસ્તાય ઔયલા ભાટે રઘભુતી વસં્થાભા ં

આન્ફ્રાસ્રતચય 

રઘભુતી વમદુામ. 

• અ મજના વભગ્ર દેળભા ંઅલયી રેળે યંત ુરઘભુતી વસં્થાને પ્રાધાન્મ અલાભા ંઅલળે 

(કાનખી વશાિમત / લફન વશાિમત ળાા), રઘભુતી લસ્તી ધયાલતા ંજજલ્રા, બ્જરતવ ને 

નખયભા ંક્સ્થત છે 
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20% થી ઈય 

• અ મજના ઔન્મા ઈયાતં કાવ જરૂદયમાત ધયાલતા ફાઔ ભાટે ળૈક્ષલણઔ સિુલધાને 

પ્રત્વાદશત ઔયળે 

ને જે રઘભુતીભા ંળૈક્ષલણઔ યીતે વોથી લધ ુલલંચત છે. 

• અ સ્ઔીભ કાનખી વશાિમત / વશાિમત રઘભુતી વસં્થાની આન્ફ્રાસ્રતચય િલઔાવને બડં રંુૂ 

ાડળ ે

75% ની ભમાણદા ને લધભુા ંલધ ુરૂ. 50 રાક પ્રિત વસં્થાને ભજબતૂ ઔયલા ભાટે 

ળૈક્ષલણઔ ભાકા ને િતદયતત ળાભેર ળાાભા ંબોિતઔ સિુલધા 

લખણકડં, િલજ્ઞાન / ઔમ્પ્યટુય રેફ રૂભ, સુ્તઔારમ રૂભ, ળોચારમ, ીલાના ાણીની સિુલધા ને 

કાવ ઔયીને છઔયી ભાટે ફાઔ ભાટે છાત્રારમની આભાયત. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 2 

1. વયઔાયની િલિલધ મજનાના કે્ષત્ર િલળે તભે શુ ંવભજ છ. બાયત કાતયી ઔયલા ભાટે 

દેળભા ંતભાભ ફાઔ ભાટે પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ? 

.................................................. .................................... 

2. તભાયી ભત,ે ફહુિલધ સ્ઔીમ્વને દડઝાઆન ઔયલાને ફદરે લૈઔપ્લ્ઔ ખઠલણ શુ ંશઇ ળઔે છે 

ને બાયતભા ંફાઔ ભાટે પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની કાતયી ઔયલા પ્રગ્રામ્વ? 

.................................................. .................................................. ............................................... 

.................................................. .................................................. ............................................... 

3. જાિત વભાનતાને સિુનિિત ઔયલા ભાટે તભે અ મજના ને ઔામણિભને ઔેલી યીતે યેટ ઔય છ 

ગણુલત્તા િળક્ષણ ભાટે પ્રલેળ? 

.................................................. .................................................. ............................................... 

.................................................. .................................................. ............................................... 

3.5 બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંચેરેન્જ 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ફાણન ખફૂ જ ભશત્લણૂણ બાખ છે તેથી અને ફનાલલા ભાટે ણ અલશ્મઔ 

છે 

િળક્ષણના તફક્કાભા ંફાઔ ભાટે કયેકય પ્રબદુ્ધ ને ભાદશતીપ્રદ. પ્રાથિભઔ વાથે મખુ્મ મદુ્દ 

બાયતભા ંિળક્ષણ ળશયેી િલસ્તાયભા ંફાઔ વાથે નથી યંત ુફાઔની વાથે છે 
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ગ્રાભીણ િલસ્તાય. જ્માયે ળશયેી િલસ્તાયભા ંકાનખી પ્રાથિભઔ ળાા ધીભે ધીભે સધુાયણા ઔયી 

યશી છે 

તેભના ભાકા,ં વલરત, િળક્ષણ દ્ધિત ને કુળતા ને િળક્ષણ સધુાયલાન ણ પ્રમાવ ઔયે 

છે 

ફીજી ફાજુ, તેભના િળક્ષઔના લરણ ગ્રાભીણ િલસ્તાયભા ંપ્રાથિભઔ ળાા શજુ ણ વગંણ ઔયે છે 

આન્ફ્રાસ્રતચયના તેભના મૂભતૂ મદુ્દા, વાયા િળક્ષઔની બાલ, િળક્ષઔના છા લેતન, ખેયશાજયી 

ને બાલ 

િલદ્યાથીના વાયા ળૈક્ષલણઔ પ્રદળણન. વયઔાયની ગ્રણી મજના; વલણ િળક્ષા લબમાન 

(એવએવએ) જઔે પ્રાથિભઔ િળક્ષણભા ંગણા વાયા પેયપાય ને સધુાયણા રાવ્મા છે યંત ુશજી ણ 

તેભા ંગણા કાભી ફાઔી છે જેને સધુાયલાની ભાખં છે. 

ગ્રાભીણ ને ળશયેી સ્થાન ફનેંભા ંપ્રલેળ ભાટે ફાઔ ભાટેના ઔેટરાઔ ભશત્લણૂણ મદુ્દા ને 

ડઔાય 

ભપત ને પયજજમાત પ્રાયંલબઔ િળક્ષણભા ંળાભેર છે: 

બાયતભા ંફા રગ્ન િળક્ષણ ભાટે આનઔાય ઔયે છે: 

બાયતના ફધંાયણ નવુાય, ઔન્મા ભાટે રગ્નની ઔામદેવય ઉંભય 18 લણ છે ને છઔયા ભાટે 

21 છે 

લો અ રગ્ન શરેા ંજે રગ્ન ઔયલાભા ંઅલે છે તે ફા રગ્ન તયીઔે ખણલાભા ંઅલે છે. તે ફનંેને 

વય ઔયે છે 

છઔયી ને છઔયા. આપ્ચ્છત િળક્ષણ પ્રાપ્ત ઔયલાભા ંતે લયધ ફની જામ છે. તે શલેાર છે 

ઔે ફા 

2001 થી રગ્નજીલન ચાલ ુછે યંત ુશજી ણ પ્રચડં છે, ને તે લ્ રગ્નના લરણને જલા 

ભળયુ ંછે 

દશિંદુ ને મકુ્સ્રભ ભાટે વાભાન્મ. બાયતભા,ં િવત્તેય અઠ રાક છઔયી તેભના રગ્ન શરેા ંણ 

થમા શતા 
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ચાલ ુ10. તાજેતયની લવતી ખણતયી શલેાર (2011) ફતાલે છે ઔે ફા રગ્ન વ્માઔ છે. 

નભુાન ઔયલાભા ંઅવ્મ છે 

ભાદશતીની લસ્તી ખણતયી દળાણલે છે ઔે િળકયભા ંરઘતુભ રગ્ન ટઔાલાયી છે ને દશન્દુભા ંવોથી 

લધ ુછે 

2011 જે ફાઔને ળાા છડી જલા દફાણ ઔયે છે. (http://indianexpress.com). તે ચચાણ મદુ્દ છે 

બાયતભા ંએલા ઔમા દયફ છે ઔે જે ફા રગ્ન ભાટે દફાણ ઔયે છે ને િળક્ષણ ભાટે નશીં. 

ઔાયણ 

બિલષ્મભા ંિળક્ષણના રાબ ને તે ઔેલી યીતે પા અે છે તેના િલળે ખયીફી, રૂદઢચસુ્તતા ને 

જાણતા શઇ ળઔે છે 

વ્મક્તતખત વાભાજજઔ ને વાભાજજઔ િલઔાવ. 

ફા લેાય ને િળક્ષણન આનઔાય: 

ફાણની ઉંભય ળીકલાની, યભતા ને અનદં ભાણલાની ઉંભય ખણલાભા ંઅલે છે. તે િનણાણમઔ 

ઉંભય છે 

બિલષ્મના િળક્ષણન અધાય ફનાલ. યંત ુસ્લતતં્રતાના િવત્તેય લણ છી ણ બાયત જેલા દેળ 

ચાઆલ્ડ શયેપેય ય ઔઇ િનમતં્રણ નથી. િનમભ ને િનમભ ફનાલલાભા ંઅવ્મા છે યંત ુમગ્મ 

ભરીઔયણ ત્મા ંનથી. એવુ ંનભુાન ઔયલાભા ંઅવ્યુ ંછે ઔે 2014 ભા ં15,212 ફાઔ શયણ 

ને શયણ ઔયલાભા ંઅવ્મા શતા 

બાયત શીં પ્રશ્ન ઉબ થામ છે ઔે અ ફાઔના બિલષ્મને ઔણ સયુલક્ષત ઔયળે? ભાટે ઔણ 

જલાફદાય છે 

તેભની સયુક્ષા? પ્રાયંલબઔ ને ભાધ્મિભઔના લૈિશ્વઔયણના ધ્મેમને બાયત ઔેલી યીતે પ્રાપ્ત ઔયળે 

િળક્ષણ? 2016 ભા ંરખબખ 20,000 ભદશરા ને ફાઔ ભાનલ શયેપેયના બખ ફન્મા શતા, એ 

ખાઈના લણથી રખબખ 25 ટઔા લધાય થમ છે. ભદશરા ને ફા િલઔાવ ભતં્રારમે જણાવ્યુ ં

શત ુ ં

વવંદભા ંખમા લે 2015 ભા ં15,448 ભદશરા વાભે ફાઔની શયેપેય ઔયલાભા ંઅલી શતી 

લૂીમ યાજ્મ િિભ ફખંાભા ંનોંધામેરા વોથી લધ ુબખ ફનેરા રઔ. (http: // 
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timesofindia.indiatimes.com, ભાચણ 10, 2017). 

ગયેલુ ંદશિંવાના ફા ીદડત: 

ગયેલુ ંદશિંવા તે ઔાયણ છે જે ફાઔની િળક્ષણને વય ઔયે છે. ભાનજનઔ ને ેટનણ 

ળાયીદયઔ, જાતીમ ને ભનલૈજ્ઞાિનઔ હુભરાન ઈમખ ઔયીને ગિનષ્ઠ બાખીદાયના ઔડઔ 

લતણનભા ંગટાડ થમ 

ળૈક્ષલણઔ પ્રખિત ને ફાઔ, દઔળય, 

ને દઔળય. િનસ્ક્ષ્િમ દયલાયભાથંી ફાઔ ળાાભા ંવપતાલૂણઔ ઔામણ ઔયલાની ળક્તા છી 

છે 

(લેરેયી ખાનેટ 2013). ગયેલુ ંદશિંવા દ્વાયા ફાઔના બખ ફનલાના વદંબણભા ંતે લચિંિતત છે 

દય લે 275 િભલરમનથી લધ ુફાઔ ગયેલુ ંદશિંવા બખ ફને છે (યિુનવેપ). ને 

અ યાધી ભટે બાખે ભાતાિતા ને ન્મ નજીઔના દયલાયન વભાલેળ ઔયે છે. તે ણ 

દ્વાયા શલેાર ઔયલાભા ંઅલી છે 

યિુનવેપ ઔે ગયેલુ ંદશિંવા રાફંા ખાાની ળાદયયીઔ ને ભનલૈજ્ઞાિનઔ ક્ષિતને નઔુવાન શોંચાડે છે 

ફાઔને ળીકલા ને વાભાજજઔ ફનાલલા ભાટેની ક્ષભતા, િલદ્યાથી ભાટે ળાાભા ંવારંુ પ્રદળણન 

ઔયવુ ંમશુ્ઔેર ફનાલે છે. તે 

િલઔાવળીર િલશ્વભા ંઔેટરાઔ ભટા દેળભાથંી સ્ટડીઝ દ્વાયા સચૂલલાભા ંઅવ્યુ ંછે, જેભા ંવભાલેળ થામ 

છે 

ચાઆના, ઔરપ્મ્ફમા, આજીપ્ટ, બાયત, ભેક્તવઔ, દપલરાઆન્વ ને દલક્ષણ અદફ્રઔા, ઔે ત્મા ંએઔ ભજબતૂ 

વફંધં છે 

સ્ત્રી વાભે દશિંવા ને ફાઔ વાભે દશિંવા લચ્ચે. (www.unicef.org) 

ફા રૈંલખઔ દુવ્મણલશાયને રીધે િળક્ષણના િધઔાયનુ ંઈલ્રગંન: 

ફશાદુય િવિંશ ેએઔ વાયી યીતે યચામેર દ્ધિતવયના અધાયે ભ્માવ શાથ ધમો શત, જેભા ં13 

યાજ્મન વભાલેળ થત શત 

જેભા ંફાઔ વાભેના ગનુાની વોથી છી ગનુાના દય વાથે વોથી લધ ુયાજ્મન વભાલેળ થામ 

છે. 18-20 
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કુરંુ્ફભા ંફા જાતીમ દુવ્મણલશાય થામ છે ને અભાનંા 50% દઔસ્વા નોંધામેરા છે 

વસં્થાઔીમ વેદટિંગ્વ (જ્મિત ફારદુય). રૈંલખઔ દુવ્મણલશાય ભાટે છઔયી લધ ુજકભી છે. જાતીમ 

ળણ ન ે

દુરુમખ એ ખયીફી પ્રત્મે વકત વશવફંધં છે. (જ્મિત ફેલયુ ને ફશાદુય િવિંશ 2015). 

તાજેતયના નવુાય 

ળાાભા ંને / થલા દલક્ષણ એિળમાભા ંખભે ત્મા ંજાતીમ દુવ્મણલશાયના પ્રવાય યન ડેટા, 

4320 43.9% છે 

ળાા ભા ંજાતીમ દુવ્મણલશાય છે. 

ફા ભજુય ને ફાઔના ળૈક્ષલણઔ િધઔાય: 

બાયતભા ંફા ભજૂયી વોથી પ્રચલરત છે. ઔાશ્ભીયથી ઔન્માકુભાયી સધુીના ફાઔ ઔાભ ઔયતા શતા 

વભિથિત ક્ષેત્રભા,ં ઔામણળાા, સ્થાન, કાણ ને વેલા કે્ષતે્ર ગયેલ ુવભમે 

ભદદ, બયેરી ઔે ન ચઔૂલેર. ઓચાદયઔ િળક્ષણ ભેલલા ભાટેન પ્રાયંલબઔ તફક્ક એ ઉંભય છે 

શ-ૂચભઔતા છઔયા તયીઔે ઔાભ ઔયતા, દુઔાન, ઔાખ-ચ ૂટેંરા ય ઔાભ ઔયતા ને બીક 

ભાખંતી ણ શમ છે. ને તે છે 

ઔશવે ુ ંસ્ષ્ટ છે ઔે ભટાબાખના ફાઔને તેભના ભાતાિતા દ્વાયા પયજ ાડલાભા ંઅલતા શ્રભભા ં

ફધંામેરા છે 

ભાતાિતા ગભુાલલાના ઔાયણે. અ ફાફતે ફાઔ ળાા છડી દે છે ને તેભની વાથે જડામ છે 

એઔ ને ફીજી યીતભા ંનાણા ંઔભાલીને ભાતાિતા. 

ફાઔની ળાદયયીઔ વજા ને ળૈક્ષલણઔ િધઔાય 

િળક્ષણન િધઔાય 200 9 એ ળાદયયીઔ દંડની િલરુદ્ધ છે યંત ુશજુ ણ બાયતીમ ળાાન 

ઈમખ ઔયે છે 

ળાદયયીઔ દંડ ને તે િળક્ષણ ભાટે ભાનલ િધઔાય અધાદયત લબખભ વાભે છે. અ વાથ ે

ભાત્ર એઔરા ળાાભા ંજ પ્રિતફિંધત નથી, તે ભાતાિતા દ્વાયા થલા ન્મ દશિંવઔ યના ઔાયણે 

ીડા થઇ ળઔે છે ફાઔને િળસ્ત અલા થલા તેભને વજા અલાન શતે.ુ ળાદયયીઔ વજા અ 

સ્લરૂભા ંશઇ ળઔે છે 
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ફાઔને ળાાના ભેદાનભા ંચરાલવુ,ં તેભને રાફંા વભમ સધુી ઉબા યશલેા, તેભને ફેવીને છૂલા 

ભાટે છૂવુ ં

એઔ ખયુળી, તેભને રાઔડી, િિનિંખ થલા સ્રેિિંખ લખેયે વાથે ભાયલી લખેયે ન્મ ભાખો જેભ ઔે 

તેભને રૈંલખઔ દુવ્મણલશાય ઔયલ, 

તેભને ત્રાવ અલ, લખણકડંભા ંએઔરા ફાઔને રૉઔ ઔયવુ ંએ ઔેટરાઔ શઔની વાભે છે 

ફાઔ તે ઔેટરાઔ દઔસ્વાભા ંળાયીદયઔ ને ભાનિવઔ ઇજા, ને ફાઔની મતૃ્ય ુણ તયપ દયી 

ળઔે છે. 

પ્રાથિભઔતાના વદંબણભા ંગ્રામ્મ િલસ્તાયભા ંઔેટરીઔ ન્મ ડઔાય છે 

ગ્રાભીણ ફાઔની િળક્ષણ: 

• ઇન્ફ્રાસ્રતચય: ગ્રાભીણ િલસ્તાયભા ંપ્રાથિભઔ ળાાના ભાકાભા ંદખાત્ભઔ દયક્સ્થિત છે, 

આભાયત રખબખ ફયફાદ થઇ ખઇ છે, છત રીઔ થઇ યશી છે, ત્મા ંઔઇ ળોચારમ સિુલધા નથી, 

રૂભ છે 

લેસ્ક્ન્ટરેળન લખય suffocated. 

• િળક્ષઔ ને િળક્ષણની મગ્મતા: તે પ્રાથિભઔ ળાાભા ંિનયતુત િળક્ષઔને િળક્ષણભા ંબાલ છે 

કુળતા ને મગ્મતા, તે ળાાભા ંિળક્ષણ ભાટે વાયા િળક્ષઔને વદં ઔયલાન ઔઇ નક્કય 

અધાય નથી 

શઔીઔતભા ંએઔ િળક્ષઔ ગ્રેડ 1-5 થી તભાભ લખોને વચંાલરત ઔયે છે ને ઔેટરીઔ ળાાભા ંિળક્ષઔ 

ણ છે 

ણ મખુ્મ. ઔેટરાઔ િળક્ષઔ તે મકૂણ ને જાણ શમ છે જે દયણાભસ્લરૂ થામ છે 

િલદ્યાથીની મગ્મતા ળીકલાની. 

• સુ્તઔ, સ્ટેળનયી ને ન્મ વલરત: તે પ્રાથિભઔ ળાાભા ંબડંન બાલ છે 

તેથી િલદ્યાથીને જરૂયી સુ્તઔ, સ્ટેળનયી ને ન્મ ળૈક્ષલણઔ વાભગ્રી ભી ળઔતી નથી. 

• િળક્ષઔની લેતન ને પ્રત્વાશન: લેતન ને પ્રત્વાશન િળક્ષઔ ભાટે છુ ંછે 

તે પ્રાથિભઔ ળાા તેભને મગ્મ યીતે ળીકલલા ભાટે પે્રયણા અલા ભાટે. લેતન એટલુ ંછુ ંછે 

ઔે 
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િળક્ષઔ રખબખ પે્રદયત છે ને અભ તે તેભના ફતાલલા ભાટે ઔઇણ પ્રમત્ન ઔયલા ભાખંતા 

નથી 

િળક્ષણ કુળતા. ધ્માન તે ળાાભા ંવાભાજજઔ વેલા ઔયલા જેવુ ંફને છે. 

• ફાઔની પ્રિળક્ષણ કુળતા: િલદ્યાથીની ળીકલાની કુળતા ખફૂ છી છે ને 

નફા, િલદ્યાથી પે્રદયત નથી ને ળીકલા ભાટે નવુ ંઔંઇ નથી, ને િળક્ષઔ ણ છે 

િળક્ષણભા ંણ યવ નથી. તેથી િલદ્યાથી ધ્માન, જ્ઞાન ને જાખરૂઔતાભા ંબાલ છે. 

ઔેટરીઔ ગ્રાભીણ ળાાભા ંક્સ્થિત એટરી બમઔંય છે ઔે ાચંભા ગે્રડના િલદ્યાથી ણ નશીં 

તેભના નાભ ઔેલી યીતે રકવુ ંતે જાણ. 

• પ્રાથિભઔ ળાાની વખં્મા છી છે: ગ્રાભીણ િલસ્તાયભા ંપ્રાથિભઔ ળાાની વખં્મા છી છે. 

ઔાયણ ે

લવલાટ ઔય છ િલસ્તાયભા ંળાાની રાફંા અંતયથી ભાતાિતા તેભના ફાઔને ભઔરલાનુ ં

વદં ઔયતા નથી 

ળાા. છઔયીને ભ્માવ ઔયલા ભાટે દૂયના સ્થએ જલાની છૂટ નથી. 

ગ્રાભીણ િલસ્તાયભા ંપ્રાથિભઔ ળાાને િલઔાવની જરૂય છે; તેને લધ ુવાયા િળક્ષઔ, આન્ફ્રાસ્રતચય, 

સિુલધા ને બડં. યૂી ાડલાભા ંઅલેર બડં મગ્મ યીતે ઈમખભા ંરેલાભા ંઅલતા ં

નથી, ભેનેજભેન્ટ ખફૂ નફી છે; ત્મા ં

તે િલસ્તાયભા ંપ્રભાલણઔ ને વભિિત એડિભિનસ્રેટવણ / ળૈક્ષલણઔ િધઔાયીની િનભણુઔં ઔયલાની 

જરૂય છે 

પ્રાથિભઔ ળાાભા ંખબંીયતાલૂણઔ સધુાય રાલલ. દૈિનઔ વબંા ઔેન્દ્રની ક્સ્થિત 

(આંખણલાડી) ણ ખફુ ખળુ નથી ને કયાઔ ને િળક્ષણની ગણુલત્તા છી થઇ યશી છે. 

પ્રાથિભઔ 

ફાઔના િલઔાવભા ંિળક્ષણ એઔ ભશત્લણૂણ બાખ છે, યંત ુગ્રાભીણ િલસ્તાયની પ્રાથિભઔ ળાા 

છે 

ખફૂ કયાફ અઔાયભા.ં તેભની ાવે એઔ વારંુ સ્થાન છે જ્મા ંિળક્ષણ અલાભા ંઅલે છે. 

તભાયી પ્રખિત તાવ 3 
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1. પ્રાયંલબઔ િળક્ષણના િલઔાવભા ંતભાયા ભાટેના મખુ્મ મદુ્દા ને ડઔાય છે 

બાયતભા?ં 

.................................................. .............................................. 

2. તભે અ મદુ્દા ને ડઔાય ઔેલી યીતે જુ છ ઔે ળાા િળક્ષણની ઍતવેવભા ંલયધ ઉબ 

ઔયે છે 

ફાઔ ભાટે? 

.................................................. .................................................. ............................................... 

.................................................. .................................................. ............................................... 

3. ફાઔ ભાટે નોંધણી ને વભાપ્પ્ત ભાટે લયધ ઉબ ઔમા ન્મ દયફ છે 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ? 

.................................................. .................................................. ............................................... 

.................................................. .................................................. ............................................... 

3.6 ય.ુએવ. ય.ુએવ. 

ઈયતત િલબાખ ને એઔભના ેટાબાખને વાય ઔમાણ છી, તભે તેન િલઔાવ ઔયી ળઔ છ 

બાયતભા ંપ્રાથિભઔ િળક્ષણ ભટા પ્રભાણભા ંવતંઔાયઔ છે. પ્રઔયણના પ્રાયંલબઔ બાખ ય ધ્માન 

ઔેસ્ક્ન્દ્રત ઔયુું 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણની લતણભાન ક્સ્થિત, દયિભમાનખીયીની િલિલધ મજના ને છી ભટા ડઔાય 

ય 

બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ ભા.ં અણે બાયતભા ંળૈક્ષલણઔ િલઔાવનુ ંલરઔન ઔયી ળઔીએ છીએ. 

3.7 એિીિલમેળન / ગ્રવયી 

1. એડફલ્યવુી: આંખણલાડી ઔેન્દ્ર 

2. એડબ્જલ્યડુબ્જલ્ય:ુ આંખણલાડી ઔામણઔય 

3. ફીીએર: ખયીફી યેકા નીચે 

4. ફીઅયવી: બ્જરઔ દયવવણ ઔેન્દ્ર 

5. ઔેફીઆ: િળક્ષણના વેન્રર એડલાઆઝયી ફડણ 

6. વીફીએવઇ: વેન્રર ફડણ પ વેઔન્ડયી એજ્યઔેુળન 

7. વીઆ: વતત િળક્ષણ 
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8. વીઇવી: વતત િળક્ષણ ઔેન્દ્ર 

9. વીઅયવી: તરસ્ટય દયવવણ વેન્ટય 

10. વીડફલ્યએુવએન: કાવ જરૂદયમાતલાા ફાઔ 

11. DIET: જજલ્રા િળક્ષણ ને તારીભ વસં્થા 

12. ડી.અઇ.એવ.આ.: િળક્ષણ ભાટે જજલ્રા ભાદશતી પ્રણારી 

13. આફીફી: ળૈક્ષલણઔ યીતે ાછની બ્જરઔ 

14. આવીવીઆ: પ્રાયંલબઔ ફાણ વબંા ને િળક્ષણ 

15. આવીઆ: પ્રાયંલબઔ ફાણ િળક્ષણ 

16. આએપએ: તભાભ આ.જી.એવ. િળક્ષણ ખેયંટી મજના ભાટે િળક્ષણ 

17. આએભઅઇએવ: ળૈક્ષલણઔ ભેનેજભેન્ટ આન્પભેળન િવસ્ટભ 

18. જીડીી: ગ્રવ ડભેસ્ક્સ્ટઔ પ્રડતટ 

19. જીઆઅય: કુર નોંધણી ગણુત્તય 

20. બાયત વયઔાય: બાયત વયઔાય 

21. જી.ી.: ગ્રાભ ચંામત 

22. જી.ી.અઇ.: જાિત વદ્ધયતા સચૂઔાઔં 

23. અઆવીડીએવ: વઔંલરત ફા િલઔાવ વેલા 

24. અઆવીટી: ભાદશતી ને વચંાય તઔનીઔ 

25. આડીવી: િલઔરાખં ફાઔ ભાટે એઔીકૃત િળક્ષણ 

26. જેએવએવ: જન િળક્ષણ વસં્થા 

27. ઔે.જી.ફી.લી.: ઔસ્તયુફા ખાધંી ફાલરઔા િલદ્યારમ 

28. એભડીએભ: ભધ્માશન બજન મજના 

29. એભએચઅયડી: ભાનલ વવંાધન િલઔાવ ભતં્રારમ 

30. MoWCD: ભદશરા ને ફા િલઔાવ ભતં્રારમ 

31. એભએવ: ભદશરા વખં્મ 

32. એભએવજે ને આ: વાભાજજઔ ન્મામ ને વળક્તતઔયણ ભતં્રારમ 
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33. એનવીઆઅયટી: ળૈક્ષલણઔ વળંધન ને તારીભ યાષ્રીમ દયદ 

34. એનવીએપ: યાષ્રીમ ભ્માવિભ ફે્રભલઔણ  

35. એનવીટીઆ: િળક્ષઔ િળક્ષણ ભાટે યાષ્રીમ ઔાઈક્ન્વર 

36. એનડીવી: યાષ્રીમ િલઔાવ દયદ 

37. એનજી: લફન વયઔાયી વસં્થા 

પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ: પ્રાયંલબઔ િળક્ષણ 1 થી 8 ભી ધયણ સધુી ળાા અલયી રે છે. તે ણ વભાલેળ 

થામ 

દશભાચર પ્રદેળભા ંપ્રાથિભઔ (1 થી 5 ભી) ને ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ ળાા (6 થી 8 ભી) તફક્કા. 

કુર નોંધણી ગણુત્તય (જીઆઅય): કુર િલદ્યાથીની નોંધણી, કાવ ઔયીને િળક્ષણના ઔઇ ણ સ્તય 

ય 

િલદ્યાથીની ઉંભય ઈદાશયણ તયીઔે, પ્રાથિભઔ િળક્ષણ સ્તય ભાટે જીઆઅય નીચે મજુફ યજી ઔયીને 

ખણતયી ઔયી ળઔામ છે 

સતૂ્ર 

િલિળષ્ટ લણભા ં1 થી 5 ભા ંલખણભા ંકુર નોંધણી 

જીઆઅય (પ્રાથિભઔ) = એતવ 100 

તે િલિળષ્ટ લણભા ં6 થી 10 લણની ઉંભયની કુર લસ્તી 

નેટ નોંધણી ગણુત્તય (એન.આ.અય.): ઔઇ ચક્કવ સ્તયે કુર નભુિતાત્ર લમ-િલિળષ્ટ 

િલદ્યાથીના નોંધણી 

િળક્ષણ ઈદાશયણ તયીઔે, ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ િળક્ષણ સ્તય ભાટે એન.આ.અય. નીચે મજુફ યજી ઔયી 

ળઔામ છે 

સતૂ્ર 

િલિળષ્ટ લણભા ં6 થી 8 ભા ંલમના 11 થી 13 લણની ઉંભયના કુર નોંધણી 

એનઆઅય (ઈચ્ચ પ્રાથિભઔ) = એતવ 100 

તે િલિળષ્ટ લણભા ં11 થી 13 લણની ઉંભયની કુર લસ્તી 
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ડ્ર-અઈટ યેટ: જે િલદ્યાથીએ ઔઇ ચક્કવ સ્તયની િળક્ષણ રંુૂ ઔમાણ િલના ળાા છડી દીધી 

છે 

થલા મૂભતૂ જરૂયી અલડત કુળતા ભેવ્મા િલના. તે નીચે અેરા પમ્યુણરાને રાગ ુઔયીને 

ખણામ છે: 

ડ્ર-અઈટ દય = 100 - (પ્રભળન દય + નુયાલિતિત દય) 

3.8 સલૂચત લાચંન ને વદંબો 

1. એભએચઅયડી, એવઇ ને એરની લાિિઔ શલેાર. 

2. ગણુલત્તા વાથે ગણુલત્તા તયપ ફધા ભાટે િળક્ષણ 

3. યાષ્રીમ િળક્ષણ મજના ને લશીલટ યિુનલિવિટી (એનયઆુીએ) 

4. ય ુડીઅઇએવઆ, 2014 

5. એએવઆઅય દયટણ  

3.9 યિુનટ એન્ડ એતવયવાઆઝ 

1. િલળે વદંબણ વાથે બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણની શારની ક્સ્થિત અંખે એઔ િનણાણમઔ િનફધં રક 

ઔન્મા, એવ.વી. ને એવ.ટી. ફાઔની નોંધણી, આંતયભાકાઔીમ સિુલધાની ઈરબ્જધતા. 

2. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણના કે્ષત્રભા ંમખુ્મ મદુ્દા ને ડઔાય રક. 

3. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ સ્તયે િલદ્યાથીના ધ્મમન દયણાભ સધુાયલા ભાટે ઔેટરાઔ સચૂન અ. 

4. બાયતભા ંપ્રાયંલબઔ િળક્ષણ સ્તયે મજના ને શસ્તકે્ષ િલળે ચચાણ ઔય. 
 


