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“આપણા ગજુરાતમાં માત્ર લ�મી હાેય, અે આપણને પાેસાય તેમ નથી. 
આપણને જટેલી લ�મીની જ�ર છે, અેનાથી વધાર ેસર�વતીની જ�ર છે’’

- શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મરોદી
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વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ જ્યાર� બે દાયકા અગાઉ મુખ્યમંત્રી તરીક� ગુજરાતની 
કમાન સંભાળી હતી ત્યારથી રાજયમાં િશક્ષણની નવતર પ�રભાષા િવકસી. શાળા 
પ્રવશેોત્સવ, કન્યા ક�ળવણી રથયાત્રા અન ેગણુોત્સવ જવેા અનોખા અન ેઅભતૂપવૂર્ િવચારો 
અમલમાં મુક�ને એમણે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણામાં િશિક્ષત ગુજરાતનો શંખનાદ ફ��ક્યો. 
એમણે સ્પષ્ટ સંદ�શ આપ્યો ક�, ગુજરાત િશક્ષણને હળવાશથી લેવા માગતું નથી. એમના 
પ�રણામલક્ષી પગલાઓંના પ�રણામ ેગજુરાતમા ંિશક્ષણ સાવર્િત્રક અન ેગણુવત્તાયકુત બન્યું 
છ�. કોઇ બાળક િશક્ષણથી વંિચત ન રહ� તે માટ� શાળા પ્રવેશોત્સવની િવચારધારા અત્યંત 
ઉપયોગી પરુવાર થઇ છ�. નબળી શાળાઓને દત્તક લવેાના નાવીન્યસભર કાયર્ક્રમન ેલાવીને 
એમણે ગુજરાતમાં ઞ્જાનયઞ્જની જ્યોત પ્રગટાવી હતી.

પ્રાથિમક િશક્ષણ જવેા ઉદાિસન રહ�લા ક્ષતે્રમાં શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાતના શાસન 
સુત્રો સંભાળ્યા ત્યારથી જ ક�ઇક નક્કર કાયર્ કરવાનું િવચાયુર્. ગુજરાતના ગામડાંઓમાં 
આઝાદીના છ છ દાયકાઓ બાદ પણ સ્ત્રી સાક્ષરતાનું પ્રમાણ માત્ર બે થી ત્રણ ટકા હતું. 
બાળકો શાળાએ જતા જ ન હતા. � શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવી લે તો પ્રાથિમક િશક્ષણ 
પૂ�ં થાય તે પહ�લાં જ શાળામાંથી તેમનો પ્રવેશ રદ કરાવી દ�તા હતા. શાળા ડ્રોપ આઉટ 
ર�િશયો ખૂબ ઊંચો હતો. શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદી જેવા સંવેદનશીલ અને દીઘર્દ્રષ્ટા શાસક આ 
બાબત ક�વી રીતે ચલાવી લે..? અગાઉ ગુજરાતમાં શાળાઓ, િશક્ષકો અને િવદ્યાથ�ઓના 
આંકડાઓ ક્રમશ: વધ્યા પણ કમનસીબે િશક્ષણની ગુણવત્તા બાબતે એવું ન બન્યું. વળી 
િશક્ષણ ચાર �દવાલો વચ્ચે સંકોચાતું ગયું. િશક્ષણમાં રહ�લી તાકાત, શિક્તને શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ 
મોદીએ પીછાણી શાળાઓમાં નામાંકન વધારવાના પ્રયાસથી લઇને નવા િવચારો અને  
નાિવન્યસભર અભ્યાસક્રમોવાળી વલ્ડર્ ક્લાસ યુિનવિસર્ટીઓ સ્થાપીને તેઓએ ગુજરાતમાં 
ઞ્જાનશિક્તની આહલેક જગાવી. 

વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના દૂર�દ�શીપૂણર્ માગર્દશર્ન હ�ઠળ બાળકો અને યુવાનોના 
સશિક્તકરણ માટ� નવી રા�ીય િશક્ષણ નીિત ઘડવામા ંઆવી છ�. સશંોધન અન ેસજર્નાત્મકતા, 
કૌશલ્ય િનમાર્ણ અન ેરોજગારી પર ભાર મકૂવામા ંઆવ્યો છ�. િલગં સમાનતા અન ેશાળામાં 

ગુજરાતને �શક્ષણ ક્ષેત્રે અગ્રેસર 
બનાવવા અાગવી પહેલ...
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નામાંકન સુિનિશ્ચત કરીને ગુણવત્તાયુક્ત િશક્ષણ માટ�ની �દશા નક્કી કરવામાં આવી છ�. 
આઇ.સી.ટી.-સક્ષમતા, સ્માટર્ ક્લાસ-�મ, �ડિજટલ લિન�ગ, માળખાક�ય સુિવધાઓ અને 
લેબોર�ટરીઓ પર વધુ ધ્યાન આપવામાં આવી ર� છ�. ગુજરાતને ‘મોસાળ� મા પીરસનાર 
હોય પછી પૂછવાનું જ ન હોય’ એમ ગુજરાતના પનોતા પુત્ર શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના 
ને��વવાળી સરકાર �દલ્હીમાં બેઠી છ� એટલે િવકાસનું એવું એક પણ ક્ષેત્ર બાક� નથી 
ર�ં ક�, જ્યાં છ�લ્લા આઠ વષર્માં શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ અંગત રસ દાખવી ગુજરાતના 
જનસામાન્યની સેવા ના કરી હોય.
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“ગજુરાતની આવતીકાલ આેજ�વી અને તજે�વી બનાવવામાં �શક્ષકની 
ભૂ�મકા સાૈથી િવશષે છે અને અેટલે જ ગજુરાતે �શક્ષક અને �શક્ષણને 
ગુણવ�ાસભર બનાવવા અને ૧૦૦ ટકા નામાંકનના �યેય સાથ ેશાળા 

પ્રવેશાે�સવ જેવા જન આંદાેલનાે શ� કયાર્ છે”
- શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મરોદી
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તત્કાિલન મુખ્યમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ િશક્ષણ ક્ષેત્રે એક નવી જ પહ�લ કરીને 
શાળા પ્રવેશ જેવી સામાન્ય લાગતી બાબતને સાવર્િત્રક સ્વ�પ આપીને શાળા પ્રવેશના 
દરમાં ન�ધપાત્ર ��ધ્ધની િસ�ધ્ધ હાંસલ કરવામાં સફળતા મેળવી છ�. સામાન્ય રીતે બનતું 
એવું ક�, વેક�શન ખુલે એટલે વાલીઓ પોતાના બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ કરાવે, પર�તુ શાળા 
પ્રવેશ જેવી બાળકના �વનમાં પ�રવતર્ન લાવતી એક મહ�વપૂણર્ ઘટના છતાં પણ આવા 
પ્રસંગે ન તો ગામમાં કોઇ ઉત્સવનું વાતાવરણ હોય ક� ન કોઈ બાળકના ઘરમાં. શાળામાં 
બાળકનો જયાર� પહ�લી વખત પ્રવેશ થતો હોય ત્યાર� આ પ્રવેશ બાળકના ભાવી �વનની 
કાર�કદ�ના િવકાસનું એક ટિન�ગ પોઈન્ટ બની શક� છ�, આવા મહ�વપૂણર્ ઘટનાક્રમને 
કોઈ િવશેષ મહ�વ આપ્યા િવના કઈ રીતે સ્વીકારી લેવાય? શાળા પ્રવેશ એ બાળક માટ� 
નાનીસુની વાત નથી. વાસ્તવમાં બાળકના િવકાસનું એ પ્રથમ પગથીયું છ�. પોતાનું બાળક 
જયાર� આ પ્રથમ સોપાન ચડતું હોઈ ત્યાર� મા-બાપને તેનો આનંદ હોવો જ �ઈએ. 
સામૂિહક રીતે હસતા હસતા સરસમ�ની સ્તુિતનાં ઞ્જાન સાથે બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ 
કરવાની પહ�લ કરી, �ણે ક� ગામમાં કોઈ સરસ મ�નો ઉત્સવ હોય. આવા ઉત્સવ ભયાર્ 
વાતાવરણમાં શાળાપ્રવેશ ક્યાર�ય બોજ�પ ન બને. એટલે જ શાળાપ્રવેશોત્સવ અિભયાન 
જ્યારથી શ� થયું છ� ત્યારથી પ્રત્યેક વષ� સફળતા મળી છ�. આઝાદીના સાઠ દાયકા સુધી 
પ્રાથિમક િશક્ષણ જેવા સૌ માટ� ઉદાિસન રહ�લા ક્ષેત્રે નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ રસ લેવાનું શ� 
કયુર્ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા ક�ળવણીનું અનોખું અિભયાન હાથ ધયુર્.

શાળા પ્રવેશાે�વ
નવતર પ્રયાેગથી જ્ઞાનશ�કતના ખૂ�ા દ્વાર... 

તત્કાિલન મખુ્યમતં્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ વષર્ ૨૦૦૩-૦૪મા ંપ્ાથસમક 
સશક્ષણમાં ક્રાંસતકારી પ�રવતર્ન લાવવા શાળા પ્વેશરોત્સવના 
મિાઅસભયાનનરો પ્ાર�ભ કય�. જમેાં ઞ્જાનરથ દ્વારા અતં�રયાળ 
ગામડાઓમા ંજઈ મખુ્યમતં્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ સકંલ્પ કય� ક�, 
તઓે ગજુરાતન ેસો ટકા િશિક્ષત બનાવીન ેજ સતંોષનો શ્વાસ લશે.ે
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ધોરણ ૧ થી ૮માં શાળા છરોડી જવાનરો દર વષર્ ૨૦૧૯-
૨૦માં ૩.૩૯ ટકા થયરો છ�.02
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શાળા પ્રવેશોત્સવની પહ�લના કારણે રાજ્યમાં પ્રાથિમક શાળામાં 
(ધોરણ ૧ થી ૫માં) િવદ્યાથ�ઓના શાળા છોડી જવાના દરમાં 
(dropout rate)માં નોધપાત્ર ઘટાડો થયો. ડ્રોપ આઉટ ર�ટ જે 
વષર્ ૧૯૯૯-૨૦૦૦માં ૨૨.૩૦ ટકા િતરો જે ન�ધપાત્ર ઘટી વષર્ 
૨૦૧૯-૨૦માં ૧.૩૭ ટકા થયરો છ�.
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રાજ્યમાં ધોરણ ૧ થી ૮મા ંવષર્ ૨૦૧૯-૨૦મા ંક�લ પ્રવેશ દર તથા 
ચોખ્ખો પ્રવશે દર અનકુ્રમ ે ૧૦૨.૧૦ અને ૯૯.૦૦ ન�ધાયો છ�.04

રા�માં ગુણવ�ાસભર 
પ્રાથ�મક �શક્ષણની સુ�વધા

બાળકાેમાં �શક્ષણનું મહ� વ�ું, 
શાળામાં 100% નામાંકન થયું

પ્રાથ�મક �શક્ષણના ડ્રાેપઅાઉટ 
રેટમાં ઉ�ાહજનક ઘટાડાે 

રા�માં મા��મક અને ઉ�તર 
માદ્ય�મક �શક્ષણની પુરતી સવલત

વષર્ ૨૦૨૦-૨૧ (ધરોરણ - ૧ થી ૫)

શૈક્ષિણક 
સંસ્થાઓ

િવદ્યાથ�ઓની 
સંખ્યા

45023 84.65 
લાખ 

12445 
સંસ્થાઓમાં 
28.67 લાખ િવદ્યાથ�ઓ 

ગુણવત્તાસભર િશક્ષણ

22%

1.37%

1999વષર્ 2019-20વષર્

વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ 
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ગુણાે�વ 
ગુણવ�ાસભર �શક્ષણનાે નવતર અ�ભગમ

� ભોજનની ગણુવત્તા ચકાસાતી હોય, પાણીની ગણુવત્તા ચકાસાતી હોય તો િશક્ષણની 
પણ ગુણવત્તા ચકાસાવી �ઈએ. પ્રાથિમક િશક્ષણની ગુણવત્તામાં સુધારવા માટ� રાજ્ય 
સરકાર દ્વારા પ�રણામલક્ષી કાયર્ક્રમો યોજવામા ંઆવ ેછ�. પ્રાથિમક િશક્ષણન ેગણુવત્તાસભર 
બનાવવાના સિહયારા પ્રયાસથી નામાંકન અને સ્થાયીકરણમાં ગુજરાતે અનેરી િસ�ધ્ધ 
હાંસલ કરી છ�. િશક્ષણની ગણુવત્તા સદંભ� વષર્ ૨૦૦૯થી રાજ્યભરની પ્રાથિમક શાળાઓમાં 
િશક્ષણની ગુણવત્તાની સંવેદના અને જવાબદ�િહતા નક્કી કરતો કાયર્ક્રમ મુખ્યમંત્રી શ્રી 
નર�ન્દ્રભાઇ મોદી દ્વારા ગુણોત્સવ સ્વ�પે શ� કરવામાં આવ્યો. ગુણોત્સવ એટલે “ગુણવત્તા 
સુધારવાની �દશામાં આગેકદમ. પ્રત્યેક ગુજરાતીને ગૌરવ થાય એવી વાત છ� ક�, દ�શના 
સૌથી મોટા શાળા મૂલ્યાંકનના કાયર્ક્રમની ગુજરાત સરકાર દ્વારા શ�આત કરવામાં આવી. 
મૂલ્યાંકનના અંતે સઘન ઉપચારાત્મક કાયર્ક્રમનો પણ સમાવેશ થાય છ�.

ગુણાે�વ દ્વારા �શક્ષણને ગુણવ�ાસભર 
બનાવવા ન�ર પ્રયાસાે

01 પ્રાથિમક િશક્ષણમાં ગુણવતા 
સંદભ� િશક્ષકો, િવદ્યાથ�ઓ, 
સંચાલકો તથા સમાજમાં 
��િત લાવવી

03 શાળાની અધ્યયન : 
અધ્યાપન પ્રિક્રયાનું 
ગુણવતાલક્ષી મૂલ્યાંકન કરવું

02 ઉચ્ચ પ્રાથિમક િશક્ષણમાં 
અભ્યાસ કરતા બાળકોમાં 
તમામ િવષયોમાં અપેિક્ષત 
કક્ષાએ અિભ��ધ્ધ કરવી

04 અપેિક્ષત અધ્યયન 
ઉપલ�બ્ધઓ િસધ્ધ કરવા 
માટ� જ�રી ઉપચારાત્મક કાયર્ 
હાથ ધરવું
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GSQAC – Gujarat School Quality Accreditation Council.
GSQAC દ્વારા દર�ક પ્રાથિમક શાળાઓમાં વાિષર્ક બાહયમૂલ્યાંકન કરવામાં આવે 
છ�. મલૂ્યાંકનના ધોરણો યુક� �સ્થત NGO, �રચ ટ ુટીચના સહયોગથી અન ેOFFICE 
FOR STANDARD IN EDUCATION (OFSTED), UKના શે્રષ્ઠ પ્રયાસોને 
અપનાવીને િવકસાવવામાં આવ્યા છ�. GSQAC તેના 500+ શાળા િનરીક્ષકો 
(S.I) દ્વારા રાજયભરની શાળાઓનું મૂલ્યાંકન કાયર્ કર� છ�. શાળાઓને વૈઞ્જાિનક 
અિભગમને આધાર� ગ્રેડ આપવામાં આવે છ�.

વષર્ વાર ગુણોત્સવના પ�રણામોનું િવ�ેષણ

ગુણરોત્સવ 2.0

>85 %SCORE : A+, 
75-85 % Score : A, 
50-74 % Socre: B,

25-49 % Score : C,
<25 % Score : D

05

265

3823

12887

14582

ગુણોત્સવ
01

13

1016

10401

15373

6718

ગુણોત્સવ
02

154

7071

18237

7220

1285

ગુણોત્સવ
03

133

6336

20241

5452

2035

ગુણોત્સવ
04
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858

11132

15778

4763

1706

ગુણોત્સવ
05

1960

16908

12605

2002

764

ગુણોત્સવ
06

2117

17653

12556

1613

300

ગુણોત્સવ
07

3207

22437

7629

784

170

ગુણોત્સવ
08

131

2165

20659

7335

391

ગુણોત્સવ
2.0
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 ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા છ�લ્લા ૮ વષર્માં ૩૨૦ નવી યુિનવિસર્ટીઓ, ૭ નવી 
આઈઆઈટી અને ૭ નવી આઈઆઈએમ કાયર્રત.

 ભારત સરકાર દ્વારા આર.એમ.એસ.એ. અંતગર્ત કાયર્રત ૫૨૫ શાળાઓમાં 
૫૨,૦૩૨ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કર� છ�. ૧૩૯૩ િશક્ષકો કાયર્રત. માધ્યિમક 
િશક્ષણની સુિવધામાં વધારો કરવા ૫ �ક.મી. િવસ્તારમાં જ્યાં માધ્યિમક 
િશક્ષણની સુિવધા ન હોય ત્યાં નવી માધ્યિમક શાળા શ� કરાઇ. 

 દીકરીઓને પણ દીકરાઓની સમકક્ષ ઞ્જાન અને ઉચ્ચ િશક્ષા પ્રાપ્ત કરવાનો 
સરખો અવસર મળી રહ� તે માટ� ક�ન્દ્ર સરકાર� બેટી પઢાઓ કાયર્ક્રમ અમલમાં 
મુક્યો છ�. ક�ન્દ્ર સરકારના અથાગ પ્રયાસોને પ�રણામે આજે પ્રાથિમક કક્ષાએ 
૧૦૧.૮૭% છોકરાઓની સરખામણીએ ૧૦૩.૬૯% કન્યાઓનું નામાંકન થયું 
છ�. એ જ રીતે માધ્યિમક કક્ષાએ પણ બંનેનું સરખું નામાંકન થયું છ�. ઉચ્ચ 
માધ્યિમકમાં ૫૦.૫૨% છોકરાઓની સરખામણીએ ૫૨.૪૦% કન્યાઓનંુ 
નામાંકન. 

 કન્યા ક�ળવણીને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� ગુજરાત સરકાર દ્વારા વ્િાલી દીકરી 
યરોજનાનરો અમલ. આ યોજના અંતગર્ત લાભાથ� દીકરીને એક લાખ દસ હ�ર 
�િપયાની સહાય.
• પ્રથમ હપ્તો: દીકરી પહ�લા ધોરણમાં આવે ત્યાર� 4000 �િપયાની સહાય 
• �દ્વતીય હપ્તો:દીકરી નવમા ધોરણમાં આવે ત્યાર� 6000 �િપયાની સહાય 
• �તીય હપ્તો: દીકરી 18 વષર્ની થાય ત્યાર� ઉચ્ચ િશક્ષણ અથવા લગ્ન માટ� 

�િપયા 1 લાખની સહાય.
 રાજ્યની શાળાઓની િશક્ષણ વ્યવસ્થાને વધુ ગુણવત્તાસભર બનાવવા અને 

માળખાગત સિુવધાઓ અધ્યતન બનાવવાના રાજય સરકારના નક્કર પ્રયાસોને 
ભાર� સફળતા.

�શક્ષણ ક્ષેત્રે 
ગુજરાતની નવતર પહેલ
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 ગુજરાતમાં ૧૦૩ જેટલી યુિનવિસર્ટીઝ અને ૩૧૧૭ સંસ્થાઓ દ્વારા યુવાઓને 
આધુિનક િશક્ષણ.

 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના િવદ્યાથ�ઓ માટ� વોક�શનલ સેન્ટર કાયર્રત કરીને તેમને 
પ્રાક�િતક ખેતીથી માિહતગાર કરવાની �દશામાં રાજય સરકારની નૂતન પહ�લ.

 રાજ્યની સરકારી શાળામાં અભ્યાસ કરતા ંિવદ્યાથ�ઓન ેવષર્ ૨૦૦૨-૦૩ થી વીમા 
રક્ષણ પૂ�ં પાડવા સવદ્યાદીપ યરોજનાનરો અસરકારક અમલ. વીમાની રકમ �. 
૨૫,૦૦૦ થી વધારી �. ૫૦,૦૦૦ કરાતા અનકે િવદ્યાથ�ઓન ેલાભ મળતો થયો.

 “ઞ્જાનક��જ” પ્રોજેક્ટ અંતગર્ત રાજ્યની ૫,૨૬૮ સરકારી પ્રાથિમક શાળાઓમાં 
૧૫,૧૭૩ વગર્ખંડોમાં ટ�ક્નોલો�ની મદદથી સ્માટર્ બોડર્ સાથે ઇન્ટર��ક્ટવ સ્માટર્ 
ક્લાસનો િવકાસ. 

 દ�શભરના તમામ િશક્ષકોન ેઅદ્યતન �ડિજટલ ટ�ક્નોલો�થી સજ્જ કરવા માટ�ના 
રા�ીય �ડિજટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરીક� કાયર્રત DIKSHA પ્લેટફરોમર્ (Digital 
Infrastructure for Knowledge Sharing Application) ના ઉપયરોગમાં 
સમગ્ર દ�શમાં ગુજરાત પ્થમ સ્થાને છ�.

 કોરોનાના સમયમાં િવદ્યાથ�ઓનું િશક્ષણકાયર્ અિવરત ચાલુ રહ� તે માટ� શ� 
કરાયેલ હોમ લિન�ગ (ધો.૧ થી ૧ર) કાયર્ક્રમ અંતગર્ત શ� કરવામાં આવેલી 
YouTube Channel “Gujarat e-Class”ન ેYouTubeSilver Award(Silver 
Play Button) એનાયત. અત્યાર સધુીમા ં5,10,000+ Subscriber અન ેઆઠ 
કરોડથી વધુ Views મળ�લા છ�.

 ઓનલાઇન પ્લેટફરોમર્ - માઇક્રરોસરોફ્ટ ટીમ્સ પ્લેટફરોમર્ના ઉપયરોગમાં ગુજરાત 
સમગ્ર સવશ્વમાં ત્રી� સ્થાને છ�. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ પ્લેટફોમર્ દ્વારા ૨૦ કરોડથી 
વધુ વચ્યુર્અલ ક્લાસ યો�યા.

 રાજયભરના તમામ િવદ્યાથ� અને િશક્ષકોની હાજરી પર નજર રાખવા માટ� 
દ�િનક ઓનલાઇન એટ�ન્ડન્સ િસસ્ટમ શ� કરવામાં આવી છ�. આ િસસ્ટમ 

�શક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતની નવતર પહેલ...
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રાજયની તમામ પ્રાથિમક, માધ્યિમક, એએનઇ ઉચ્ચતર માધ્યિમક - સરકારી, 
ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ શાળાઓમાં કાયર્રત.

 અગ�રયાના બાળકોને ટ�કનોલો� યુક્ત માધ્યિમક િશક્ષણ આપવા સ્ક�લ ઓન 
વ્હીલ કાયર્રત. રાજયમાં ચાર િજલ્લાઓ કચ્છમાં-૫, મોરબીમાં-૩, પાટણમાં ૧૦ 
અને સુર�ન્દ્રનગરમાં ૨૦ મળી ક�લ ૩૮ સ્ક�લ ઓન વ્હીલ કાયર્રત.

 નમરો ટ�બ્લેટ યરોજના અંતગર્ત પ્રિતવષર્ ૩ લાખ જેટલા િવદ્યાથ�ઓને ટ�બ્લેટ 
સહાય. 

 સમશન સ્ક�લ્સ ઓફ એકસલેન્સ યરોજના હ�ઠળ રાજ્યની જુદી જદુી શાળાઓની 
માળખાક�ય સગવડો તેમજ િશક્ષણની પદ્ધિતમાં ન�ધપાત્ર સુધારો.

 આઝાદીના અ�ત મહોત્સવના અવસર� ગુજરાત રાજ્યના પ્રિતભાશાળી 
િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુકત િશક્ષણ િનવાસી ધોરણે આપી શકાય તે માટ� 
૫૦ ઞ્જાન શસક્ત ર�સસડને્શીયલ સ્ક�લ્સ સામાિજક ભાગીદારીના ધોરણ ેશ� કરી 
૧ લાખ સવદ્યાથ�ઓને સશક્ષણ આપવાનો િનણર્ય. 

 સિૈનક સ્ક�લ બાલાચડી, �મનગરન ેનવતર સિુવધાઓથી સસુજ્જ બનાવવા અને 
તેમાં રાજ્યની સરકારી શાળાઓમાં ભણતા િવદ્યાથ�ઓ પ્રવેશ મેળવે તો તેમને 
િશક્ષણ અને અન્ય તમામ સેવાઓ િવના મૂલ્યે આપવા �.૨૮ કરરોડની સિાય 

 સંસ્ક�તના અભ્યાસ માટ� સામાિજક ભાગીદારીથી નવા સંસ્ક�ત ગુ�ક�ળો શ� 
કરવા સંસ્ક�ત શ�કત ગુ�ક�ળ યોજનાનો અમલ.

 �દવ્યાંગ િવદ્યાથ�ઓ માટ� પ્રાથિમક, માધ્યિમક તેમજ ઉચ્ચ િશક્ષણના દર�ક સ્તર� 
િશષ્ય�િત્તમાં �. ૫૦૦નો વધારો.

 યવુાધનના કૌશલ્ય િવકાસન ેપ્રાધાન્ય ઃ ૫ લાખ યવુાનોન ેકૌશલ્યબધ્ધ કરવાનો 
િનણર્ય

 કૌશલ્યયકુત િશક્ષણના િવકાસ માટ� કૌશલ્યા-ધી સ્ક�લ યિુનવિસર્ટીની સ્થાપના. 
 યુવાનોના કૌશલ્ય િવકાસ માટ� નવું કિમશનર�ટ કાયર્રત.

�શક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતની નવતર પહેલ...
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ગુજરાતમાં િશક્ષણનો પ્રવાહ પલટાયો છ�. ગુજરાતે અન્ય રાજ્ય ક� દ�શની સાથે 
નહ� પણ પોતાની પ્રગિતની સાથે જ તુલના કરી છ�. રાજ્યની સરકારી શાળાઓ 
પણ સ્માટર્ અને �ડિજટલ બની છ�. પ્રત્યેક શાળાને ટ�બલેટ આપી તેને ટ�કનલો� 
સાથે �ડવામા ંઆવી છ�. તમામ િવષયો અન ેતમામ ધોરણો માટ�નુ ંઇ-લિનર્ગ કન્ટ�ન્ટ 
‘G-Shala’એપ પર ઉપલ્બધ થયું છ�. માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ પ્લેટફોમર્ના ઉપયોગમાં 
ગુજરાત સમગ્ર િવશ્વમાં ત્રી� સ્થાન પર છ�. જે ગુજરાતીઓ માટ� ગૌરવની વાત છ�.
 રાજ્યની બધી સરકારી શાળાઓના પરફોમર્ન્સ પર નજર રાખવા માટ� દ�શનું 

સવર્પ્રથમ એજ્યુક�શન કમાંડ એન્ડ ક�ટ્રોલ સેન્ટર ‘િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્ર કાયર્રત.
 ગુજરાત રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ એવું રાજ્ય છ� જ્યાં લિનર્ગ આઉટકમ આધા�રત 

સ્ટુડન્ટ �રપોટર્ કાડર્ બનાવવામાં આવે છ�.
 �ફિનિશંગ સ્ક�લ યોજના હ�ઠળ ટ��ક્નકલ િશક્ષણ સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતાં 

૭૫૦૦થી વધુ િવદ્યાથ�ઓને કોમ્યુિનક�શન �સ્કલ, લાઇફ �સ્કલ,પસર્નાિલટી 
ડેવલોપમેન્ટ તેમજ કૌશલ્યની તાલીમ.

 મુખ્યમંત્રી કન્યા ક�ળવણી િનિધ યોજના હ�ઠળ MBBS અભ્યાસક્રમની ૯૦૦૦ 
થી વધુ િવધાિથર્નીઓને �. ૨૩૩ કરોડ ઉપરાંતની સહાય. 

 મે�ડકલ અભ્યાસક્રમની િવદ્યાિથર્નીઓને �. ૯,૬૪,૦૦૦ સુધીની સહાય ઉપરાંત 
મુખ્યમંત્રી કન્યા ક�ળવણી નીિધમાંથી વધારાના �ા.૧૮,૦૦,૦૦૦ એમ ક�લ 
�ા.૨૭,૬૪,૦૦૦ સહાય. રાજ્ય સરકારના સહાય આપવાના િનણર્યથી મે�ડકલ 
અભ્યાસક્રમમાં િવદ્યાિથર્નીઓની સંખ્યાના પ્રમાણમાં ૧૮ ટકાનો વધારો.

 શોધ યોજના હ�ઠળ પી.એચ.ડી કરતાં ૧૭૦૦થી વધુ િવદ્યાથ�ઓને �. ૩૩ 
કરોડથી વધુની સહાય.

અાધુ�નક �શક્ષણ માટે રાજય 
સરકારના પ્રભાવક પગલાં
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બાળકરોને આધુસનક ટ�કનરોલરો�ના સમન્વય 
સાથે ગુણવત્તાસભર સશક્ષણ - રાજયની 

૫૨૬૮ 
સરકારી પ્ાથસમક શાળાઓના 

૧૫,૧૭૩ 
વગર્ખંડરોમાં સ્માટર્ બરોડર્ સાથે 

ઈન્ટર��ક્ટવ વગર્ખંડરોનું સનમાર્ણ

ઞ્જાનક��જ પ્રોજેક્ટના પ્ભાવક પ�રણામરો
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01010101

ક્વરોસલટી એજયુક�શન અને વલ્ડર્ક્લાસ યુસનવસસર્ટીના 
િનમાર્ણ અથ� સ્ટ�ચ્યૂ ઓફ યુિનટી, ક�વડીયા કોલોની 
ખાતે A Symposium of Vice-Chancellors 
on“Building World-Class Universities” (With a 
thrust on Quality Education, National and Global 
Rankings)નો િસમ્પોઝીયમ યોજવામાં આવ્યો 

01010103

િશક્ષણનો અિધકાર(Right to Education)અંતગર્ત 
ખાનગી પ્રાથિમક શાળાઓમાં પ્રવેશ લીધો હોય તવેા 
ચાર લાખ અડતાલીસ િ�ર િવદ્યાથ�ઓન ેઆવરી 
લવેા વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માં �િપયા પાચંસરો પાસંઠ કરરોડ 
ચરોયાર્શી લાખની ફાળવણી

02

મખુ્યમંત્રી એપે્રન્ટીશીપ યોજના અતંગર્ત શાળા છોડી 
ગયલેા ઉમદેવારો/ આઈટીઆઈ �ડપ્લોમા, �ડગ્રી પાસ 
ઉમદેવારોન ેખાનગી ક� �હ�ર કે્ષત્રના ઔદ્યોિગક/ 
સવેા�કય એકમો ખાત ેOn job Trainning નો લાભ. 
ઉદ્યોગો અન ે સેવા�કય એકમો માટ� ક�શળ માનવબળ 
ઊભુ ં કરવા સધૈ્ધાંિતક તમેજ પ્રયોિગક તાલીમ. સફળ 
થયલેાં એપે્રિન્ટસોન ે જે ત ે વ્યવસાયનુ ં રા�ીય પ્રમાણપત્ર 
એનાયત. આ પ્રમાણપત્ર ભારત સરકારના સાહસ જવેા ં ક� 
ર�લવ,ે ઓ.એન.�.સી. વગરે�માં કાયમી સવેા માટ� માન્ય
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ગુજરાતમાં ગુણવ�ાસભર ઉ� �શક્ષણની સુ�વધા

 �ડ�ાેમા
અ�ાસક્રમની 

બેઠકાે

વષર્ 
2020-21

�ડગ્રી 
અ�ાસક્રમ 

બેઠકાે

ઈજનેરી

64,087
આ�ક�ટ�ક્ટ

2134
ફામર્સી

6494

હોટલ 
મેનેજમેન્ટ

420
એમબીએ

11391
એમસીએ

5336

64169

1300

ઈજનેરી 
(ધોરણ-૧૦ આધા�રત)

ફામર્સી
(ધોરણ-૧૨ િવઞ્જાનપ્રવાહ આધા�રત)
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ઉ��શક્ષણમાં અગ્રેસર ગુજરાત

િવિશષ્ટ િશક્ષણ આપતી અનેક યુિનવિસર્ટીના િનમાર્ણ દ્વારા 
ગુજરાતના યુવાનોને વૈિશ્વક કક્ષાનું િશક્ષણ

01010101
વષર્ ૨૦૦૨ વષર્ ૨૦૨૨

05050505
વષર્ ૨૦૦૨ વષર્ ૨૦૨૨

0202020202
વષર્ ૨૦૦૨ વષર્ ૨૦૨૨

યુસનવસસર્ટીઓ

10321
કરોલે�

3117775

040404
વષર્ ૨૦૦૨ વષર્ ૨૦૨૨

પરોલીટ�કસનક 
કરોલે�

17431

040404

03030303
વષર્ ૨૦૦૨ વષર્ ૨૦૨૨

ઈજનેરી 
કરોલે�

13326

મે�ડકલ 
બેઠકરો

57001375
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 ભારત સરકાર દ્વારા �મનગરની ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ �ટિચંગ એન્ડ �રસચર્ ઈન 
આયુવ�દને રા�ીય મહ�વના સંસ્થાનનો દરજ્જો મળતા ગુજરાતની આરોગ્ય 
ક્ષેત્રે િશક્ષણ સુિવધામાં વધારો.

 વડાપ્રધાનશ્રીની ગુજરાતને વધુ એક ભેટ. ગુજરાત ભાષ્કરાચાયર્ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ 
ઓફ સ્પેશ એ�પ્લક�શન્સ એન્ડ �યો ઈન્ફમ��ટક્સ – બાયસેગને નેશનલ 
ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટનો દરજ્જો. આ િનણર્ય સૌ ગુજરાતીઓ માટ� ગૌરવ�પ.

 વડા પ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ ગજુરાતના મખુ્યમતં્રી હતા ત્યાર� દીઘર્ દ્ર�ષ્ટપૂવર્ક 
રાજ્યમાં ફોર��ન્સક સાયન્સનો વ્યાપ વધ ેત ેમાટ� ગજુરાત ફોર��ન્સક સાયન્સીઝ 
યુિનવિસર્ટી (GSFU)ની સ્થાપના કરી હતી. રાજ્યની આ યુિનવિસર્ટીએ દ�શ-
િવદ�શમાં તેની કામગીરી થક� નામના મેળવી છ�. ગુજરાતની આ યુિનવિસર્ટીને 
ક��ન્દ્રય યુિનવિસર્ટી તરીક�નો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છ�. રા�ીય મહ�વની 
સસં્થાનો દરજ્જો ધરાવતી નશેનલ ફોર��ન્સક સાયન્સ યિુનવિસર્ટી િવશ્વની પ્રથમ 
અન ેએકમાત્ર યિુનવિસર્ટી છ� જ ેફોર��ન્સક, િબહ�િવયરલ, સાયબર િસક્ય�ૂરટી, 
�ડિજટલ ફોર��ન્સક્સ અને સંલગ્ન િવઞ્જાનને સમિપર્ત છ�. 

 ગુજરાતની રક્ષા શિક્ત યુિનવિસર્ટીને નેશનલ ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટનો દરજ્જો. ગુજરાત 
માટ� ગૌરવ�પ આ યુિનવિસર્ટીને રા�ીય દરજ્જો મળતાં યુવાનો માટ� િશક્ષણની 
અનેક નવી તકોનું સજર્ન.

 દ�શના વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ગુજરાતને આપેલી ભેટ એટલે ઓલ 
ઈ�ન્ડયા ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઓફ મે�ડકલ સાય�ન્સસનું રાજકોટ ખાતે િનમાર્ણ. 
તબીબી િશક્ષણની ૧૦૦ બેઠકોની કોલેજ કાયર્રત. 750 પથારીની હો�સ્પટલમાં 
બહુિવધ િવશેષતા તેમજ સુપર સ્પેિશયાિલટી િવભાગોનું િનમાર્ણ. ગુજરાત 
સરકાર� પ્રોજેક્ટ માટ� લગભગ 201 એકર જમીન ફાળવી છ� 
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 ઈ�ન્ડયન ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ મેનેજમેન્ટ, અમદાવાદ (IIM અમદાવાદ) ને ભારત 
સરકારના માનવ સંસાધન મંત્રાલય દ્વારા રા�ીય મહ�વની સંસ્થાનો દરજ્જો. 
આ સંસ્થા મેનેજમેન્ટ અને એગ્રી-િબઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં માસ્ટર �ડગ્રી પ્રોગ્રામ્સ, 
ફ�લોિશપ પ્રોગ્રામ અને સંખ્યાબંધ એ�ક્ઝક્યુ�ટવ ટ્રેિનંગ પ્રોગ્રામ્સ ઓફર કર� છ�. 

 પં�ડત દીનદયાળ એન� યુસનવસસર્ટી (PDEU) સંસ્થા અગાઉ પં�ડત 
દીનદયાળ પેટ્રોિલયમ યુિનવિસર્ટી (PDPU) તરીક� ઓળખાતી હતી. પં�ડત 
દીનદયાળ એન� યિુનવિસર્ટીન ેભારત સરકાર દ્વારા વઞૈ્જાિનક અન ેઔદ્યોિગક 
સંશોધન  સંસ્થા તરીક� માન્યતા. ગુજરાતમાં ખાનગી યુિનવિસર્ટી અને ગુજરાત 
સરકાર દ્વારા “સેન્ટર ઑફ એક્સેલન્સ સ્ટ�ટસ”માં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કય� છ�. 
યુિનવિસર્ટી ક�મ્પસમાં સ્ક�લ ઑફ પેટ્રોિલયમ ટ�ક્નોલો� (SPT), સ્ક�લ ઑફ 
ટ�ક્નોલો� (SoT), સ્ક�લ ઑફ પેટ્રોિલયમ મેનેજમેન્ટ (SPM) અને સ્ક�લ ઑફ 
િલબરલ સ્ટડીઝ (SLS) કાયર્રત છ�.

 ગુજરાત નેશનલ લરો યુસનવસસર્ટી : કાયદા ક્ષેત્રે ઉચ્ચ િશક્ષણ આપતી ગુજરાત 
નેશનલ લો યુિનવિસર્ટી દ્વારા સ્નાતક, અનુસ્નાતક અને સંશોધન ક્ષેત્રે ઉચ્ચ 
િશક્ષણની સુિવધા. આ યુિનવિસર્ટીમાં દ�શ –િવદ�શના યુવાનો િશક્ષણ લેવા 
આવે છ�. આ યુિનવિસર્ટી એસોિસએશન ઓફ ઈ�ન્ડયન યુિનવિસર્ટીઝ (AIU), 
યુનાઈટ�ડ નેશન્સ એક�ડેિમક ઈમ્પેક્ટ (UNAI), ઈન્ટરનેશનલ એસોિસએશન 
ઓફ લો સ્ક�લ્સ (IALS), એિશયન લો ઈ�ન્સ્ટટ્યટૂ (ASLI) અન ેશાસ્ત્રી ઈન્ડો-
ક�ને�ડયન ઈ�ન્સ્ટટ્યૂટ સાથે સંકળાયેલી છ�.

 નેશનલ ઇ�ન્સ્ટટ્યૂટ ઑફ �ડઝાઇન (NID), ભારતની અગ્રણી અને પ્રથમ 
�ડઝાઇન સંસ્થાને સંસદના અિધિનયમ દ્વારા ‘રા�ીય મહ�વની સંસ્થા’ �હ�ર 
કરવામાં આવી છ�. સંસ્થા લાઇફ સ્ટાઇલ એસેસરી �ડઝાઇન, એપેરલ �ડઝાઇન 
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અને મચ�ન્ડાઇિઝંગ, ન્યૂ મી�ડયા �ડઝાઇન, ટોય એન્ડ ગેમ �ડઝાઇન, સ્ટ્રેટ�િજક 
�ડઝાઇન મનેજેમને્ટ, ટ્રાન્સપોટ�શન �ડઝાઇનમા ંઅનસુ્નાતક અભ્યાસક્રમો પ્રદાન 
કર� છ�.

 ભારતમા ંઅભ્યાસક્રમમાં અ�ડ નવીનતાઓ સાથ ેએક અનન્ય અડંર ગ્રજે્યએુટ 
અને ગ્રેજ્યુએટ િશક્ષણ પ્રદાન કરતી IIT ગાંધીનગરમાં કાયર્રત. IITGN ને 
પયાર્વરણ પરની નકારાત્મક અસર ઘટાડવા માટ� ભારતનું પ્રથમ 5-સ્ટાર 
GRIHA LD (ગ્રીન) ક�મ્પસ ર�ટ મળ્યુ ંછ�. ક�મ્પસન ેખાદ્ય સરુક્ષા સિુનિશ્ચત કરવા 
અને સ્વસ્થ આહારને પ્રોત્સાહન આપવા માટ� ભારતનું પ્રથમ 5-સ્ટાર ક�મ્પસ 
�હ�ર. આ સંસ્થામાં અન્ય રાજ્યો અને િવદ�શના િવદ્યાથ�ઓ ઈજનેરી ક્ષેત્રના 
ઉચ્ચ િશક્ષણનો લાભ લઈ રહ્યા છ�.

 �ડઝાઇન ક્ષેત્રની અગ્રગણ્ય સંસ્થા CEPT યુિનવિસર્ટી િબ�લ્ડંગ, �ડઝાઇન, 
આયોજન, િનમાર્ણ અને વ્યવસ્થાપન એમ પાંચ ફ�કલ્ટીનો સમાવેશ થાય છ�. 
આ�ક�ટ�ક્ચર ફ�કલ્ટીની સ્થાપના 1962 માં ‘સ્ક�લ ઓફ આ�ક�ટ�ક્ચર’ તરીક� 
કરવામા ંઆવી હતી. આયોજન ફ�કલ્ટી, સાવર્જિનક ક્ષતે્રમા ંઆયોજન પર ધ્યાન 
ક��ન્દ્રત કર� છ�, તેની સ્થાપના 1972માં ‘સ્ક�લ ઑફ પ્લાિનંગ’ તરીક� કરવામાં 
આવી હતી. ટ�ક્નોલો� ફ�કલ્ટી, જે એ�ન્જિનય�ર�ગ અને બાંધકામ પર ધ્યાન 
ક��ન્દ્રત કર� છ�, તેની સ્થાપના 1982 માં ‘સ્ક�લ ઑફ િબ�લ્ડગ સાયન્સ એન્ડ 
ટ�ક્નોલો�’ તરીક� કરવામાં આવી હતી. �ડઝાઇન ફ�કલ્ટીની સ્થાપના 1991 
માં ‘સ્ક�લ ઑફ ઇ�ન્ટ�રયર �ડઝાઇન’ તરીક� કરવામાં આવી હતી. તે વસવાટ 
સંબંિધત આંત�રક વસ્તુઓ, હસ્તકલા, િસસ્ટમો અને ઉત્પાદનો સાથે વહ�વાર 
કર� છ�. મેનેજમેન્ટ ફ�કલ્ટીની સ્થાપના 2013 માં કરવામાં આવી હતી અને તે 
આવાસ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ પર ધ્યાન ક��ન્દ્રત કરી રહી છ�.
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‘‘દરે ક વનબંધુ પિરવાર સુખી, િશિ�ત,
�� અને આ�થંક રીતે સ�ર રહે તેવંુ મા�ં �� છે’’

- �ી નરે �ભાઇ મોદી
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વનબંધુઅાેના જીવનમાં 
�શક્ષણની �વસ્તરેલી �ક્ષ�તજાે

તત્કાિલન મુખ્યમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના િનણાર્યક ને�ત્વમાં ગુજરાત સરકાર� 
સૌથી વધુ ધ્યાન આ�દવાસી સમાજના િશક્ષણ અને રોજગાર માટ� ક�ન્દ્રીત કયુર્ હતું. પ્રત્યેક 
આ�દવાસી ગામડાઓમાં શાળા શ� કરવામાં આવી તેની સાથે િશક્ષકોની ઘટ ન રહ� તેનું 
ચોકસાઇપૂવર્ક ધ્યાન રાખવામાં આવ્યુ.. પ્રત્યેક આ�દવાસી બાળક પ્રાથિમક િશક્ષણ મેળવે 
તેની તક�દારીથી સમાજમાં િશક્ષણ માટ� ખાસ્સી ��િત આવી.આજે આ�દવાસી બાળકો 
- યુવાનો ભણી ગણીને િવશ્વભરમાં ગુજરાતનો ડંકો વગાડી રહ્યાં છ�. 

 લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદી જ્યાર� ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા, ત્યાર� 
તેમણે આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓના ઉચ્ચ અભ્યાસ માટ� િવશ્વિવદ્યાલય શ� કરવાનો િવચાર 
કય� હતો. તેમની પ્રેરણાથી આજે નમર્દા િજલ્લાના રાજપીપળા ન�ક વીર શહીદ િબરસા 
મુંડા ટ્રાયબલ યુિનવિસર્ટી કાયર્રત છ�. આ યુિનવિસર્ટીમાં આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ 
અભ્યાસ માટ� તમામ પ્રકારની સુિવધા તેમજ રહ�વા-જમવાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છ�. આ 
યુિનવિસર્ટીમાં િશક્ષણની સાથે, િવદ્યાથ�ઓનો વ્યિક્તત્વ િવકાસ થાય અને દુિનયા સાથે 
કદમતાલ િમલાવી શક� તેવા સક્ષમ બનાવવાનો છ�. 

શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ આ�દવાસીઓ િવધાથ�ઓના સમગ્રતયા િવકાસ માટ� િશક્ષણ, 
રોજગારી, આિથર્ક ઉન્નિત અને સામાિજક ઉત્થાનના લીધેલા ચતુષ્કોણીય પગલાંના 
પ�રમાણોથી આજનો ગુજરાતી આ�દવાસી યુવાન િવકાસની મુખ્યધારામાં આવ્યો છ�. 
આ�દવાસી બહ�નો પણ િશક્ષણની સાથે સ્વરોજગારી માટ� સક્ષમ અને સ�ગ બની છ�.

 વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીના હસ્તે નવસારીમાં �. ૫૪૩ કરોડના 
ખચ� િનમાર્ણાિધન મે�ડકલ કોલેજ અને હો�સ્પટલનું ખાતમુહૂતર્. આ�દ�િત 
િવદ્યાથ�ઓને તબીબી િશક્ષણની સવલત ઉપરાંત આ�દ�િત િવસ્તારના ૧૦ 
લાખ લોકોને આરોગ્યલી સેવાઓનો લાભ મળશે.
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 આ�દમ જૂથ સિહત અનુસૂિચત જન�િતના િવદ્યાથ�ઓના સાક્ષરતા દરમાં 
ન�ધપાત્ર વધારો કરવા ક�ન્દ્ર સરકાર પુરસ્ક�ત આશ્રમ શાળા યરોજના અંતગર્ત 
રાજ્યમાં �. ૨૩.૫૫ કરોડના ખચ� ૪૬૬ આશ્રમશાળાઓ કાયર્રત.

 અનુસૂિચત જન�િતના િવદ્યાથ�ઓને િશક્ષણ પ્રત્યે પ્રેરીત કરવા પૂવર્ મેસટ્રક 
સશષ્ય�સત્ત યરોજના અંતગર્ત ધોરણ ૯ અને ૧૦ના હોસ્ટ�લરને વાિષર્ક �. ૬૨૫૦ 
અને ડેસ્કોલરનેવાિષર્ક �. ૩૦૦૦ની સહાય. ક�ન્દ્ર પુરસ્ક�ત આ યોજના અંતગર્ત 
રાજ્યના ૧,૬૩,૦૩૦ આ�દ�સત સવદ્યાથ�ઓ સહાય મેળવી રહ્યા છ�. 

 ક�ન્દ્ર સરકારની પરોસ્ટ મસેટ્રક સશષ્ય�સત્ત યરોજના અતંગર્ત રાજ્યના ૨,૦૨,૬૬૭ 
ઉપરાંત આ�દ�સત સવદ્યાથ�ઓને સહાય.

 આ�દ�િતના િવદ્યાથ�ઓન ેઉચ્ચ અભ્યાસ માટ� રહ�વા, જમવાની સિુવધા સાથનેા 
ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનદુાસનત ૧૬૫ સરકારી છાત્રાલયરો રાજ્યભરમા ંકાયર્રત. 
જેમાં ૧૬,૮૪૦ િવદ્યાથ�ઓ રહ�વા, જમવાની સુિવધા મેળવી રહ્યા છ�.

 ક�ન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર સહાિયત અનુક્રમે ૩૫ અને ૧૦ એકલવ્ય મોડેલ 
ર�સીડ�ન્સયલ સ્ક�લમાં પ્રિત િવદ્યાથ� અનુક્રમે �. ૧,૦૯,૦૦૦અને �. ૭૦,૦૦૦, 
ગલ્સર્ લીટરસી ર�સીડ�ન્સયલ સ્ક�લમાં અનુક્રમે �. ૨૭,૧૦૦ અને �. ૩૦,૦૦૦ 
એમ મળીને ક�લ �. ૫૭,૧૦૦, મોડલ સ્ક�લમાં પ્રિત િવદ્યાથ� �. ૨૨,૫૦૦ તથા 
સૈિનક સ્ક�લમાં પ્રિત િવદ્યાથ�એ �. ૭૦,૦૦૦ની સહાય.

 આ�દવાસી બાળકોના ગણુવત્તાસભર િશક્ષણ માટ� ૫૦ આદશર્ િનવાસી શાળાઓ, 
૬૦૧ આશ્રમ શાળાઓ, ૩૬ ઈ.એમ.આર.એસ., ૫૫ મોડેલ સ્ક�લ અને ૧૧૪૩ 
છાત્રાલયો કાયર્રત. ૨ લાખથી વધુ આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓ લાભ લઈ રહ્યાં છ�. 

 આ�દવાસી મિહલાઓમાં િશક્ષણની ટકાવારી વષર્ ૨૦૦૧માં ૩૬ ટકા હતી. 
તત્કાિલન મુખ્યમંત્રીશ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીએ કન્યા ક�ળવણી અને શાળા 
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પ્રવેશોત્સવના કાયર્ક્રમ શ� કયાર્ જેના થક� આ�દવાસી સમાજમાં િશક્ષણના 
દરમાં વધારો થયો. તેમાં ખાસ કરીને મિહલાઓમાં િશક્ષણની ટકાવારી વધીને 
૫૩.૨૦ ટકા થઇ છ�.

 થોડા વષ� પહ�લાં એવી �સ્થિત હતી ક�, રાજ્યની ઈજનેરી, �ડપ્લોમા તથા 
ફામર્સી જેવી કોલે�માં આ�દ�િત સમાજની બેઠકો ખાલી રહ�તી હતી. તેનું 
કારણ આ�દ�િત િવસ્તારોમાં િવઞ્જાનશાળાનો અભાવ. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી 
શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ આ�દ�િત વસતી ધરાવતા તાલુકાઓમાં ધોરણ-૧૧ની 
િવઞ્જાન શાળા શ� કરવાનો ક્રાંિતકારી િનણર્ય કરીને તેનો અમલ કય�.

 આ�દવાસી યુવાનોને િવિવધ સરકારી નોકરીઓની પરીક્ષાઓ માટ� પ્રિશિક્ષત 
કરવામાં આવી રહ્યાં છ�. તેમજ ખાનગી ક્ષેત્રમાં �ડાય તે માટ� કૌશલ્યવાન 
બનાવવામાં આવી રહ્યાં છ�.

 રાજ્યની આઈ.ટી.આઈ. અન ેક�.વી.ક�. સને્ટરમા ંઆ�દ�િત યવુાનોન ેઔદ્યોિગક 
એકમો માટ� જ�રી તાલીમ આપીને તૈયાર કરવામાં આવે છ�. 

 નમર્દાના સાગબારા, સુરતના માંડવી, વડોદરાના વાઘોડીયા, સાબરકાંઠાના 
પોશીના, ભ�ચના વાગલખોડ તથા છોટા ઉદ�પુરના િજલ્લાના નવસાડી ખાતે 
૬ નવી એકલવ્ય મોડેલ ર�સીડે�ન્સયલ સ્ક�લના અદ્યતન મકાનોના િનમાર્ણથી 
વનબંધુઓના બાળકોના સાક્ષરતા દરમાં ન�ધપાત્ર વધારો. 

 િપ્ર-મેિટ્રક અને પોસ્ટ મેિટ્રક િશષ્ય�િત્ત, ગણવેશ સહાય, િવદ્યાસાધના યોજના, 
સમરસ છાત્રાલય, ટ�લેન્ટ પુલ જેવી અનેકિવધ યોજનાઓ અંતગર્ત વાિષર્ક 
�. ૬૦૦ કરોડના ખચ� ૧૭ લાખ આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓને લાભ.

 અરવલ્લીના મેઘરજ, સુરતના માંગરોળ અને જંઘલા, નવસારી િજલ્લાના 
ખેરગામ તથા ગાંધીનગર શહ�રમાં અંગ્રે� માધ્યમની એક એમ ક�લ પાંચ નવી 
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આદશર્ િનવાસી શાળાઓના િનમાર્ણથી આ�દવાસી બાળકોને વૈિશ્વક ભાષાની 
સમજ સાથે ગુણવત્તાસભર િશક્ષણ.

 સુરત, વડોદરા, વલ્લભ િવદ્યાનગર, અમદાવાદ, રાજકોટ અને ભાવનગર 
ખાતે આ�દવાસી, અનુસૂિચત �િત અને િવકસિત �િતના કોલેજ અને ઉચ્ચ 
અભ્યાસક્રમોના િવદ્યાથ�ઓ માટ� ઉત્તમ સુિવધાઓવાળા �. ૬૫૦.૦૦ કરોડના 
ખચ� ૧૨ સમરસ છાત્રાલયો કાયર્રત. ૧૦૫૦૦ િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છ�.

 તમામ આ�દવાસી આશ્રમશાળાઓમાં ધો.૮ ના વગર્ની મંજુરી.

 આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓ માટ�ની સરકારી ડ્રાય છાત્રાલયોમાં જમવાની સુિવધા.

 તબીબી પ્રવેશ પરીક્ષા માટ� િવના મૂલ્યે કોચ�ગ વગ�ની યોજના અંતગર્ત ૫૨૭૨ 
આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓને N.E.E.T. / GUJCET માટ� કોચ�ગ મળતા ૧૪૪૪ 
આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓ તબીબી અભ્યાસક્રમ માટ� પાત્ર ઠયાર્.
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 અનસુિૂચત જન�િતના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલય અન ેઆશ્રમશાળામા ંરહ�તા 
અંદાજે ૧ લાખ ૪૩ હ�ર િવદ્યાથ�ઓને િનભાવ ભથ્થા પેટ� આપવામાં આવતી 
સહાયમાં �. ૬૬૦નો વધારો. હવે સહાય �.૨૧૬૦ મળવાપાત્ર. 

 આ�દ�િત િવસ્તારોમાં ગુણવત્તાસભર િશક્ષણ આપવા �િપયા ૪૫ કરોડના 
ખચ� ૨૫ િબરસા મુંડા ઞ્જાનશ�કત ર�સસડે�ન્સયલ સ્ક�લ્સ ઓફ એકસેલેન્સ 
શ� કરવાનો િનણર્ય. જેમાં અનુસૂિચત જન�િતના ૫૦ હ�ર િવદ્યાથ�ઓને 
પ્રાથિમક, માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણની સુિવધા.

 પોસ્ટ-મેિટ્રક સ્કોલરશીપ યોજના અંતગર્ત રાજયના ૧,૯૨,૪૩૪ આ�દ�િત 
બાળકોને �. ૨૨૫.૩૨ કરોડની િશષ્ય�િત્ત સહાય.

એકલવ્ય મરોડેલ ર�સીડેન્સીયલ સ્ક�લ [EMRS]

04 વષર્ ૨૦૦૧ પિ�લાં ફકત ચાર સ્થળરોએ 
બારડરોલી, આિવા, બારતાડ અને સનઝરમાં 
કાયર્રત િતી.

14 ૨૦૦૧ થી ૨૦૧૧ સુધીમાં વધારાની ૧૪ 
શાળાઓ શ� કરવામાં આવી.

73 વષર્ ૨૦૧૧ થી ૨૦૨૧ દરસમયાન ૭૩ શાળાઓ 
શ� કરવામાં આવી..
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 ટ�લેન્ટ પુલ યોજના અંતગર્ત રાજયના ૮૪૦ આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓ/
િવદ્યાિથર્નીઓન ે�. ૫.૩૩ કરોડના ખચ� શ્રષે્ઠ ખાનગી શાળાઓમા ંગણુવત્તાયકુત 
િશક્ષણની સુિવધા.

 િવદ્યાસાધના યોજના અંતગર્ત ૪૩,૩૬૧ આ�દ�િત કન્યાઓને સાયકલ સહાય 
મળતા િશક્ષણ વધુ સુલભ બન્યું. 

 ગણવેશ સહાય યોજના હ�ઠળ ૧૨,૯૩,૩૬૩ આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓ/
િવદ્યાિથર્નીઓને �. ૩૯.૩૫ કરોડના ખચ� િવના મૂલ્યે ગણવેશ સહાય સીધી 
તેમના બ�ક ખાતામાં જમા. આ�દવાસી બાંધવોને પારદશર્ક પ્રશાસનની પ્રતીિત 
થઇ રહી છ�.

 ફ�ડબીલ યોજના હ�ઠળ ક�લ ૧૦,૨૨૭ આ�દ�િત િવદ્યાથ�ઓ/િવદ્યાિથર્નીઓને 
�.૧૦.૮૬ કરોડના ખચ� સહાય મળતા આ�દ�િત યુવાઓમાં સાક્ષરતા દરમાં 
ન�ધપાત્ર વધારો. 

 આવકનુ ંધોરણ ધ્યાન ેલીધા વગર કન્યા િશક્ષણન ેપ્રોત્સાહન આપવાની યોજના 
હ�ઠળ ૧૦,૩૪૧ આ�દ�િત કન્યાઓને �.૩૫.૭૫ કરોડના ખચ� િશષ્ય�િત્તના 
લાભ.

 વોક�શનલ તાલીમ ક�ન્દ્ર પીપીપી યોજના અંતગર્ત આ�દ�િતનાં ૭૦૪૧ યુવક-
યુવતીઓને �.૧૫.૨૪ કરોડના ખચ� વ્યવસાયલક્ષી તાલીમ.

 આ�દ�િત િવસ્તારોની શાળામાં ડ્રોપ આઉટ ર�િશયો ઘટીને આજે માત્ર ૧.૯૭ 
ટકા થયો છ�. આ કોઇ નાનીસૂની વાત નથી રાજ્ય સરકારની પ�રણામલક્ષી 
અમલીકરણની આ મોટી ઉપલ�બ્ધ ગણાવી શકાય.
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અેકલ� માેડલ �ૂલ
આ�દવાસીઓના પ્રત્યેક બાળકને પાયાનું િશક્ષણ આપવા પ્રિતબધ્ધ સરકારઃ 

રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ�દવાસી િવસ્તારમાં અનેક એકલવ્ય મોડેલ 
ર�સી�ન્ડશયલ શાળાનું િનમાર્ણ.

91 એકલવ્ય મોડલ 
ર�િસડે�ન્શયલ શાળા, 
૪૩ કન્યા સાક્ષરતા 
િનવાસી શાળા, ૧૨ 
મોડલ શાળાઓ અને 
૨ સૈિનક શાળાઓમાં 
૩૩ હ�ર ઉપરાંત 
િવદ્યાથ�ઓ અભ્યાસ 
કરી રહ્યા છ�.

એકલવ્ય મોડેલ 
સ્ક�લમાં આ�દવાસી 
િવદ્યાથ�ઓને વલ્ડર્ 
ક્લાસ અદ્યતન 
સવલતો સાથે 
અભ્યાસની તક.

૩૭૪ કરોડ �િપયાના 
ખચ� ૭૬૫ જેટલી 
આશ્રમ શાળાઓ, 
આદશર્ િનવાસી 
શાળાઓ અને એકલવ્ય 
શાળાઓના ૧,૩૫,૦૦૦ 
િવદ્યાથ�ઓને રહ�વા, 
જમવા અને અભ્યાસની 
સુિવધા.
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આદશર્ િનવાસી 
શાળાઓ

50

છાત્રાલયો
1143

આશ્રમ 
શાળાઓ

765

મૉડેલ 
સ્ક�લો

55

સૈિનક 
સ્ક�લો

02
સમરસ 

છાત્રાલયો

12

એકલવ્ય મૉડેલ 
ર�િસડે�ન્સયલ 

સ્ક�લો

91

ગુ� ગોિવંદ અને 
િબરડા મુંડા 
યુિનવિસર્ટીનું 

િનમાર્ણ

આગામી વષ� 25 
િબરસા મુંડા ઞ્જાનશિક્ત 

ર�સીડેન્સીયલ સ્ક�લ્સ 
ઓફ એક્સીલેન્ટ 
કાયર્શીલ કરાશે 

આ�દવાસી િવસ્તારમાં નેટવક� કનેક્શન

અા�દવાસી બાળકાેને ગુણવ�ાસભર �શક્ષણ 
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રાજ્યના પૂવર્ પટ્ટીમાં વસતા આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓ માટ� ઉચ્ચ અભ્યાસની 
કોઈ વ્યવસ્થા ન હતી. આ �સ્થિતમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીને 

આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓને સમિપર્ત િબરસા મુંડા ટ્રાયબલ યુિનવિસર્ટીની સ્થાપના કરવાનો 
િવચાર આવ્યો. રાજ્ય સરકાર� અંત�રયાળ િવસ્તારમાં રહ�તા આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓને 
રહ�વા-જમવા સાથે િશક્ષણની સુિવધા મળ� તે માટ� િબરસા મુંડા ટ્રાયબલ યુિનવિસર્ટીની 
સ્થાપના કરી.

 રાજપીપળા ન�ક વીર શહીદ િબરસા મંુડા ટ્રાયબલ યિુનવિસર્ટી ૨૫૦ એકરમા ંઆકાર 
પામશે, જે પૈક� ૩૯ એકર જમીનની ફાળવણી કરવામાં આવી છ�. તેના િવકાસ માટ� �. 
૩૪૧ કરોડનો ખચર્ કરવામાં આવશે. આ ક�મ્પસમાં સોલાર લાઈટ, બાયોગેસ, ક�મ્પોસ્ટ 

આ�દવાસી સવદ્યાથ�ઓ માટ� વૈસશ્વક 
ઞ્જાનનાં દ્વાર ઉઘાડતું સવદ્યાધામ

�બરસા મુંડા ટ્રાયબલ યુ�નવ�સ�ટી
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પીટ, વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ, �ફ ર�ઈન વોટર સ્ટોર�જ તેમજ વોટર ટ�બલ �રચાજર્ કરવા 
જેવા ઘણા ઈકો ફ્ર�ન્ડલી પ્રકલ્પોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છ�.

િબરસા મુંડા ટ્રાયબલ યુિનવિસર્ટી એ િવદ્યાધામની સાથે િવદ્યાથ�ઓના ભિવષ્યના 
ઘડતરમા ંમહ�વની ભૂિમકા ભજવવાની �દશામા ંકાયર્ કરી રહી છ�. િવદ્યાથ�ઓન ેસ્પધાર્ત્મક 
પરીક્ષાની તૈયારીઓ અને વ્યિક્તત્વ િવકાસની પ્ર�િત્તઓ પર િવષય િનષ્ણાતો દ્વારા 
માગર્દશર્ન આપવામાં આવી ર�ં છ�.

અહ� િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ અભ્યાસ માટ� ખાસ �ગવાઈ કરવામાં આવી છ�. જેમાં સ્ટુડન્ટ 
એક્સચેન્જ તથા ફ�કલ્ટી એક્સચેન્જને પ્રાધાન્ય આપીને રા�ીય અને આંતરરા�ીય કક્ષાએ 
િવિવધ સંસ્થાઓ અને િવશ્વ િવદ્યાલયો સાથે કરાર કરાશે, જેથી આ�દવાસી િવદ્યાથ�ઓને 
વધુ અભ્યાસ માટ� વૈિશ્વક પ્લેટફોમર્ મળી રહ�. આ ઉપરાંત, આ�દવાસી �વન-સંસ્ક�િત 
આધા�રત િવષયો પર સંશોધન કરવા માટ� ખાસ ફ�લોશીપ યોજના પણ શ� કરાશે, 
આ�દવાસી નાગ�રકો અને સંસ્ક�િતના ઘણા િવષયોને જનતા સુધી લઈ જવામાં સફળતા 
મળશે. આ િવદ્યાધામમાં િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ અભ્યાસની સાથે રાજ્ય તથા ક�ન્દ્ર સરકારની 
િવિવધ યોજનાઓના લાભ તથા �ણકારી મળશે.

આ યિુનવિસર્ટીના ક�મ્પસની �ડઝાઈન એવી રીત ેકરવામા ંઆવી છ� ક�, જથેી િવદ્યાથ�ઓને 
તઓે પ્રક�િતના સાિંનધ્યમા ંહોય તવેો અહ�સાસ થાય. આ સાથ,ે િવિવધ સ્થળોએ ક�ઓસ્કનાં 
માધ્યમથી િવદ્યાધામ અંગેની માિહતી પ્રદિશર્ત કરાશે. તો, ક�મ્પસનાં તમામ િબલ્ડ�ગો પાસે 
આ�દવાસી સમાજના ંમહાપ�ુષો અને વ્યિક્તિવશષેોના ંસ્ટ�ચ્ય ૂતથા તમેની િવગતો મકૂવામાં 
આવશે. જેથી, િવદ્યાથ�ઓને તે મહાપુ�ષોનાં �વનમાંથી પ્રેરણા મળી શક�. યુિનવિસર્ટીની 
પોતાની વેબસાઈટ તૈયાર કરાશે, જેથી િવદ્યાથ�ઓ ઘર� બેઠાં યુિનવિસર્ટી અંગે માિહતી 
મેળવી શક�.
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વં�ચતાે માટે 
ગુણવ�ાસભર �શક્ષણ...

ભારતનો ઈિતહાસ સાક્ષી છ� ક� ગુજરાત હ�મેશા પથદશર્ક બનતું ર�ં છ�. જનકલ્યાણના 
કાય�માં નૂતન અિભગમ, દુર�દ�શી, સમસ્યાઓ હલ કરવા માટ�ની ક�ટબધ્ધતા અને પ�રશ્રમ 
માટ� પ્રબળ ઇચ્છાશિક્તનું દશર્ન ગુજરાતે કરાવ્યું છ�. ‘સૌનો સાથ સૌનો િવકાસ ‘મંત્રને 
આત્મસાત કરી સુશાસન થક� સુરાજ્યના અિભગમને ચ�રતાથર્ કરી ગુજરાતે દ�શને મહાન 
રા�ના િનમાર્ણ અને પ્રગિતની નવી જ �દશા બતાવવાનું શ્રેય પ્રાપ્ત કયુ� છ�. 

અનુસૂિચત જન�િત, અનુસૂિચત �િત, સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્, 
િવકલાંગ, �ધ્ધો, અનાથ બાળકો તેમજ ત્ય�યેલ બાળકોના કલ્યાણ માટ� સરકાર ખૂબ 
સંવેદનશીલ છ�. તેઓના સામાિજક, આિથર્ક અને શૈક્ષિણક િવકાસ માટ� અનેક હકારાત્મક 
પગલાંઓ લઇ રહી છ�.
 પ્રધાનમંત્રી પોષણ શિક્ત િનમાર્ણ યોજના – પીએમ પોષણ યોજના અંતગર્ત 

ધોરણ-૧ થી ૮ના સરકારી તથા ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ પ્રાથિમક શાળાના િવદ્યાથ�ઓને 
શાળામાં તાજું અને ગરમ ભોજન આપવામાં આવે છ�. ક�ન્દ્ર પુરસ્ક�ત આ 
યોજનાનો ગુજરાતમાં અસરકારક રીતે અમલ થઇ રહ્યો છ�. વષર્ ૨૦૨૧-
૨૨માં ૩૨,૪૭૪ શાળાઓના ૫૨.૪૯ લાખ િવદ્યાથ�ઓને પીએમ પોષણ યોજના 
અંતગર્ત ૮૫૮૦૬.૯૬ મેિટ્રક ટન અનાજના જથ્થાનું િવતરણ કરવામાં આવ્યું 
છ�. િવદ્યાથ�ઓ અને વાલીઓના બેન્ક ખાતામાં �. ૪૨૬.૩૨ કરોડની રકમ 
સીધી જમા કરવામાં આવી છ�. વષર્ ૨૦૨૧-૨૨ માટ� ક�લ �. ૧૦૪૪.૯૦ કરોડની 
ફાળવણી કરવામાં આવી છ�.

 ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા અનુસૂિચત �િતના િવદ્યાથ�ઓને 12મા ધોરણ પછી સંપૂણર્ 
નાણાક�ય સહાય પૂરી પાડીને ગુણાત્મક િશક્ષણને પ્રોત્સાહન આપવા અમલી 
બનાવેલી િશષ્ય�િત્ત યોજના અંતગર્ત વાિષર્ક આવક મયાર્દા �.૪.૫૦ લાખથી 
વધુ ન હોય તેવા પ�રવારના િવદ્યાથ�ઓને મે�રટના આધાર� િશષ્ય�િત્તનો લાભ 
આપવામાં આવે છ�. 

 પ્રધાનમંત્રી િશષ્ય�િત્ત યોજના અંતગર્ત સશસ્ત્ર દળોના �તક/ભૂતપૂવર્ સેવા 
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કમર્ચારીઓના બાળકો માટ� ટ�કિનકલ અને અનુસ્નાતક િશક્ષણને પ્રોત્સાિહત 
કરવા માટ� પ્રધાનમંત્રીશ્રીના કાયાર્લય દ્વારા સંચાિલત રા�ીય સંરક્ષણ 
ભંડોળમાંથી ભંડોળ પૂ�ં પાડવામાં આવે છ�. આ િશષ્ય�િત્ત મે�ડકલ, ડેન્ટલ, 
વેટરનરી, એ�ન્જિનય�ર�ગ, MBA, MCA અને AICTE/UGC મંજૂરી ધરાવતી 
અન્ય સમકક્ષ તકનીક� સંસ્થાઓમાં િશક્ષણ માટ� વાિષર્ક �. 5,500 િશષ્ય�િત્ત 
આપવામાં આવે છ�.

 પી.એમ. યશસ્વી યોજના ‘PM – YASASVI’ના અંતગર્ત સમાજના વંિચત, 
પછાત વગ�, આિથર્ક રીત ેપછાત વગર્ અન ેડી-નોટીફાઇડ જન�િતના બાળકો-
િવદ્યાથ�ઓને િવિવધ િશક્ષણ સહાય યોજનાનો લાભ અંડર વન અમબે્રલા 
આપવાની વડાપ્રધાનશ્રીની પહ�લથી દ�શના લાખો િવદ્યાથ�ઓના િશક્ષણ તેમજ 
કાર�કદ� ઘડતર માટ� સહાય.

 સપ્.મેસટ્રક સશષ્ય�સત યરોજના અંતગર્ત િવદ્યાથ�ઓને �.૫૦૦ થી �.૩૦૦૦ ની 
િશષ્ય�િત સહાચ. ૪,૦૫,૦૦૦ કરતાં વધુ િવદ્યાથ�ઓને �. ૮૬.૪૮ કરોડની 
િશષ્ય�િત્ત સહાય. પોસ્ટ મેિટ્રક િશષ્ય�િત યોજનામાં હોસ્ટ�લરને �. ૪૦૦૦ થી 
�.૧૩૫૦૦ તથા ડેસ્કોલરને �. ૨૫૦૦ થી �. ૭૦૦૦ની વાિષર્ક િશષ્ય�િત તેમજ 
ટયુશન ફ� સહાય. ૯૭,૩૧૪ િવદ્યાથ�ઓને આ યોજનાનો લાભ.

 સવકસસત �સતઓના શૈક્ષસણક ઉત્કષર્ માટ� ૪૦.૫૩ લાખ િવદ્યાથ�ઓને �િપયા 
૩૬૮ કરોડથી વધુની િશષ્ય�િત તેમજ પ્રાથિમક ધો.૧ થી ૮માં અભ્યાસ કરતા 
૩૩.૩૪ લાખ િવદ્યાથ�ઓને �િપયા એકસરો નવ્વાણું કરરોડ ચરોપ્પન લાખની 
ગણવેશ સહાય. આ રકમ ઓનલાઈન માધ્યમથી િવદ્યાથ�ઓના બ�ક ખાતામાં 
સીધી જમા.

 િવદ�શમાં કોમ્પ્યુટર, આઇ.ટી., એમ.બી.એ., જેવા ઉચ્ચ કક્ષાના અભ્યાસક્રમો 
માટ� �ન્યુઆરી-૨૨ સુધીમાં આશર� ૨૬૦ સવદ્યાથ�ઓને �.૧૪.૭૦ કરરોડની 
લરોન સહાય. 

વં�ચતાે માટે ગુણવ�ાસભર �શક્ષણ...
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 અનુસૂિચત �િત અને િવકસતી �િતના ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ છાત્રાલયો અન ે
આશ્રમશાળામાં રહ�તા ૧ લાખ િવદ્યાથ�ઓને િનભાવ ભથ્થાં પેટ� માિસક �. 
૧૫૦૦ સહાયમાં �.૬૬૦નરો વધારરો કરી �.૨૧૬૦ આપવાનો િનણર્ય. આ માટ� 
�.૨૮૮ કરરોડની ફાળવણી.

 અનુસૂિચત �િત અને િવકસતી �િતના એ�ન્જિનય�ર�ગના િવદ્યાથ�ઓ માટ�ની 
સાધન ખરીદવા �.૫૦૦૦ સહાયમાં �.૩૦૦૦ નો વધારો કરી �.૮૦૦૦ની સહાય.

 પી.એચ.ડી. જવેા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા અનસુિૂચત �િત અને િવકસતી �િતના 
િવદ્યાથ�ઓને પ્રોત્સાિહત કરવા માટ�ની સહાયમાં �.૭૦ િ�રનો વધારો કરી 
હવે �.૧ લાખની સહાય આપવામાં આવશે.

વં�ચત પ�રવારની ક�ાઅાેના સાક્ષરતા દરમાં ના�ધપાત્ર 
વધારાે કરવા કસ્તુરબા ગાંધી �વદ્યાલયાે કાયર્રત 

અભ્યાસક્રમની સાથે રહ�વા જમવાની ઉત્તમ સુિવધા

વષર્ 
2004-05

કસ્તુરબા ગાંધી સવદ્યાલયરો કન્યાઓની સંખ્યા

30 2400

વષર્ 
2021-22

કસ્તુરબા ગાંધી સવદ્યાલયરો

245
કન્યાઓની સંખ્યા

26650

વં�ચતાે માટે ગુણવ�ાસભર �શક્ષણ...

45



46



 રાજ્યના તેજસ્વી અને જ�રીયાતમંદ િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ િશક્ષણ માટ� આિથર્ક સહાય 
પૂરી પાડવા માટ� રાજ્ય સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજનાનો અસરકારક 
અમલ. આ યોજનાનો લાભ ધોરણ-૧૦ની પરીક્ષામાં ૮૦ ક� તેથી વધુ પસ�ન્ટાઈલ મેળવી 
િનયત ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ વષર્માં પ્રવેશ મેળવનાર િવદ્યાથ�ઓ અથવા ધોરણ-
૧૨ િવઞ્જાન પ્રવાહ અથવા સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષામાં ૮૦ ક� તેથી વધુ પસ�ન્ટાઈલ 
મેળવી િનયત સ્નાતક અભ્યાસક્રમમાં પ્રથમ વષર્માં પ્રવેશ મેળવનાર િવદ્યાથ�ઓ અથવા 
ડીપ્લોમા અભ્યાસક્રમની પરીક્ષામાં ૬૫ ક� તેથી વધુ ટકા સાથે પાસ કરી સ્નાતક કક્ષાના 
ડીગ્રી અભ્યાસક્રમનાં પ્રથમ/બી� વષર્માં પ્રવેશ મેળવનાર ડી-ટુ ડીના િવદ્યાથ�ઓને લાભ 
મળવાપાત્ર છ�. આ યોજનાથી િવદ્યાથ�ઓનેઉચ્ચ િશક્ષણ માટ� મળતી નાણાક�ય સહાય 
તેઓને ઉચ્ચ િશક્ષણ માટ�ની ભાિવ કારક�દ� ઘડવામાં મદદ�પ થાય છ�. 

 િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચ િશક્ષણ માટ� િવિવધ કોષર્ મુજબ �.૧૦,૦૦૦ થી 
�.૨,૦૦,૦૦૦ની મયાર્દામાં સહાય મળવાપાત્ર.

 પાત્રતા ધરાવતા અને પોતાના રહ�ઠાણના તાલુકાની બહાર અભ્યાસ કરતા 
િવદ્યાથ�ઓને રહ�વા-જમવા માટ� વાિષર્ક �.૧૨૦૦૦ની સહાય. 

 કોષર્ મુજબ �.૩૦૦૦ થી �.૧૦,૦૦૦ સુધીની સાધન-પુસ્તક સહાય. 

 મખુ્યમતં્રી યવુા સ્વાવલબંન યોજના અંતર્ગત ૩,૨૦,૨૪૨ િવધાથ�ઓન ે�. ૧૩૧૯ 
કરોડથી વધુ રકમની સહાય આપવામાં આવી છ�.

મુ�મંત્રી યુવા 
�ાવલંબન યાેજના (MYSY)
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ઉ� �શક્ષણે હાંસલ કયાર્ 
નવતર અાયામાે...

 પ્ધાનમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મરોદી દ્વારા શ� કરવામાં આવેલ સ્ક�લ ઈ�ન્ડયા 
સમશનના ભાગ�પે દ�શભરમાં ૪૦ કરરોડથી વધુ યુવાનરોને સવસવધ કૌશલ્યમાં 
તાલીમ આપવાનું લ�ય સનધાર્�રત કરાયું છ�. દ�શના આ િમશનને સાકાર 
કરવા રાજ્યના યુવાધનને કૌશલ્યબધ્ધ કરવા ‘કૌશલ્ય સાથે િશક્ષણ’ અને 
‘દર�ક યુવાનને કૌશલ્ય’ મળી રહ� ત ેમાટ� અમદાવાદ ખાત ે‘કૌશલ્યા’ ધી સ્ક�લ 
યુિનવિસર્ટીની સ્થાપના. જે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીની િઝલ, 
વીલ અને સ્ક�લની ભાવનાને ચ�રતાથર્ કર� છ�. 

 વલ્ડર્ બ�ક અને A.I.I.B. (એિશયન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બ�ક)ના 
સહયોગથી શ� કરવામા ંઆવનાર દ�શનો સૌ પ્રથમ સ્માટર્ પ્રોજકે્ટ સમશન સ્ક�લ 
ઓફ એક્સેલન્સ માટ� �ા. ૧૦ િ�ર કરરોડની સિાય. રાજ્યની ર૦ હ�ર 
જેટલી સરકારી અને અનુદાિનત પ્રાથિમક, માધ્યિમક, ઉચ્ચત્તર માધ્યિમક 
શાળાઓની કાયાપલટ કરી ઉચ્ચત્તમ િશક્ષણ માટ� સ્માટર્ કલાસ, Stem લેબ, 
કોમ્પ્યુટર લેબ, પ્લેગ્રાઉન્ડ સિહતની સુિવધાઓનું િનમાર્ણ.

 ગુજરાતના પ્રિતભાશાળી િવદ્યાથ�ઓ િસિવલ સિવર્સ પરીક્ષામાં મોટી સંખ્યામાં 
સફળ થાય તે માટ� યુ.પી.એસ.સી. તાલીમ ક�ન્દ્ર સરદાર પટ�લ લોકપ્રશાસન 
સંસ્થા (સ્પીપા) કાયર્રત. અત્યાર સુધીમાં ૨૩૮ ઉમેદવારરો યુ.પી.એસ.સી.ની 
પરીક્ષામાં સફળ થયા છ�.

 સ્ક�મ ઓફ ડેવલરોપ�ગ િાઈ ક્વરોલીટી રીસચર્ (SHODH) ઃ ગુજરાત રાજ્યમાં 
વધુમાં વધુ િવદ્યાથ�ઓને ઉચ્ચકક્ષાના ગુણવત્તાયુક્ત સંશોધન પ્રિત અિભમુખ 
કરવા ૧૬૧૯ સવદ્યાથ�ઓને �. ૧૮.૦૫ કરરોડના સ્ટાઇપેન્ડ સિાય.
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 કારીગર તાલીમ યોજના (સી.ટી.એસ.) હ�ઠળ રાજયમા ંર૮૮ સરકારી આઇ.ટી.
આઇ.,૧૧૨ �.આઇ.એ. અને ૧૯૭ સ્વિનભર્ર ઔદ્યોિગક તાલીમ ક�ન્દ્રો મળી 
ક�લ-૫૯૭ આઇ.ટી.આઇ.માં ૨,૧૭,૭૭૬ બેઠકરો ઉપલબ્ધ.

 વ્યવસાિયક તાલીમ માટ� ક�લ ૭૬ એન.સી.વી.ટી. (નેશનલ કાઉ�ન્સલ ઓફ 
વોક�શનલ ટ્રેન�ગ) પેટનર્ના તથા ૪૯ �.સી.વી.ટી. (ગુજરાત કાઉ�ન્સલ ઓફ 
વોક�શનલ ટ્રેન�ગ) પેટનર્ના મળીને ક�લ ૧૨૫ કોસર્ કાયર્રત.

 ક�િષ યુિનવિસર્ટી અને કામધેનુ યુિનવિસર્ટી હસ્તકના ક�િષ સંશોધન અને 
િશક્ષણના કાયર્ક્રમોને સઘન બનાવવા �.૮૯૪ કરોડની ફાળવણી.

 રાજયમાં તબીબી િશક્ષણના વ્યાપ વધારો ક�લ ૩૧ મે�ડકલ કોલેજ કાયર્રત. 
જેમાં ૫૭૦૦ એમ.બી.બી.એસ.ની અને ૨૦૦૦ પી.�.ની સીટરો ઉપલબ્ધ. 
તેમજ નવી ૮ મે�ડકલ કોલે� કાયર્રત કરાશે.
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નવી �શક્ષણ ની�ત : 
�શક્ષણના �વકાસનાે રાેડમેપ

કોઇ પણ દ�શના સવા�ગી િવકાસ માટ� એક સુઆયોિજત શૈક્ષિણક નીિત ખૂબ જ�રી 
છ�. વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈના ને�ત્વમાં નવી રા�ીય િશક્ષણ નીિતના અમલથી દ�શ 
આિથર્ક, સામાિજક, બૌિદ્ધક અને શૈક્ષિણક ક્ષેત્રે ક્રા�ન્તકારી પ�રવતર્ન માટ� સજ્જ બન્યો 
છ�. દ�શમાં મૌિલક અને પ્રિતભાસંપન્ન યુવાનોના ઘડતર માટ� સમયને અનુ�પ જ��રયાતો 
પ્રમાણનેી વ્યાપક િશક્ષણ વ્યવસ્થા �ઈએ. ત ેવ્યવસ્થા પૂરી પાડવાનુ ંમોટ ુકામ વડાપ્રધાનની 
આગેવાનીમાં પાર પડી ર�ં છ�. આત્મિનભર્ર ભારતની કલ્પના વાસ્તિવક સ્વ�પ ધારણ 
કરી રહી છ�. નવી એજ્યુક�શન પોિલસીના સુચા�� અમલીકરણથી ગુણવત્તાયુક્ત િશક્ષણ 
માટ� દ�શમાં સાનુક�ળ માહોલ ઊભો થયો છ�.
 વડાપ્રધાનશ્રીના ને�ત્વ હ�ઠળની ક�ન્દ્ર સરકાર દ્વારા રા�ીય િશક્ષણ નીિત 

૨૦૨૦નો અસરકારક અમલ. 
 વધુ કાયર્ક્ષમ િશક્ષણ પ્રણાલી સાથે ન�ધનીય પ�રવતર્ન
 િવદ્યાથ�ઓની િવિશષ્ટ ક્ષમતાઓને ઓળખવી અને પ્રોત્સાહન આપવું.
 િશક્ષકોન ેનવી ટ�કનોલો� અન ેિશક્ષણ પદ્ધિતમા ંિનષ્ણાતં બનાવવા પર િવશષે ભાર
 ભારત દુિનયાનો સૌથી યુવા દ�શ છ� ત્યાર� આ ડેમોગ્રા�ફક �ડિવડન્ડનો લાભ 

લેવા માટ� વડાપ્રાધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઇ મોદીના ને�ત્વમા ક�ન્દ્ર સરકાર ક�પેિસટી 
િબલ્ડ�ગ, સ્ક�લ ડેવલપમેન્ટ, �રસચર્ એન્ડ ઇનોવેશન માટ� ઊંચા લ�યો િસદ્ધ 
કરી રહી છ�.

 દીધર્દ્રષ્ટા પ્રધાનમતં્રી શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ઞ્જાનશિક્તના મહ�વન ેવધ ુવ્યાપક 
ફલક આપવા િવશ્વમાં શ્રેષ્ઠ હોય તે ગુજરાતની ધરતી પર ઉતારવાનો િશક્ષણ 
ક્રાંિત યઞ્જ આદય� હતો. તેમના �દશાદશર્નમાં ગુજરાતે સેક્ટર સ્પેિસ�ફક 
એજ્યુક�શનલ યુિનવિસર્ટીઝની શ�આત કરી છ�.

 ગુજરાત રાજ્ય રા�ીય િશક્ષા નીિતનું અસરકારક અમલીકરણ કરાવવામાં 
સમગ્ર દ�શમાં મોખર� છ�.

 રાજ્ય સરકાર દ્વારા �રસચર્ એન્ડ સ્ક�લ ડેવલપમેન્ટને પ્રાધાન્ય. નવા જમાનાને 
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અનૂ�પ, વૈિશ્વક પડકારો સામે સક્ષમતાથી સફળ થાય તેવા �રસચર્ એન્ડ 
ડેવલપમેન્ટને  રાજ્ય સરકારની નાણા�કય સહાય અને પ્રોત્સાહન.

 ગુજરાત સરકાર દ્વારા સ્ટુડન્ટ સ્ટાટર્અપ એન્ડ ઈનરોવેશન પરોલીસીનરો (SSIP 
2.0) અમલ. રાજ્યની તમામ યુિનવિસર્ટીઓમાં સ્પધાર્ત્મક ઇનોવેશન અને 
ઇન્ક્યબુશેન સને્ટરની સ્થાપના. રાજ્યની ઓછામાં ઓછી ૧૦૦૦ ઉચ્ચ શકૈ્ષસણક 
સંસ્થાઓ  અને ૧૦,૦૦૦ શાળાઓને આવરી લેતા ૫૦ લાખ િવદ્યાથ�ઓને 
ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગસાહિસકતા માટ� ��ત કરાયા. િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા 
િવકિસત ૧૧,૦૦૦ પ્રૂફ-ઓફ-કન્સેપ્ટ્સને  સહાય.

 રાજ્યમા ંઓછામાં ઓછી ૫૦૦ શૈક્ષિણક સસં્થાઓ અન ેયિુનવિસર્ટીઓની આવરી 
લઈને લાભાથ�ઓ માટ� એક મજબૂત િપ્ર-ઇન્ક્યુબેશન સપોટર્ િસસ્ટમનું િનમાર્ણ.

 રાજ્યની યિુનવિસર્ટીઓન ેઇન્ક્યબેુશન સને્ટરની સ્થાપના કરવા અન ેઇનોવશેન 
પ્ર�િત્તઓને વેગ આપવા માટ� �. ૫ કરરોડ સુધીની સિાય. ઇનોવેટસર્ અને 
સ્ટાટર્અપ્સ માટ� IP ફાઇિલંગ સપોટર્ માટ� �. ૭૫,૦૦૦ સુધી અને અન્ય દ�શોમાં 
ફાઇલ કરવા માટ� �. ૧.૫ લાખ સુધીની સહાય. 

 સ્ટુડન્ટ સ્ટાટર્અપ એન્ડ ઈનરોવેશન પરોલીસી (SSIP)ની ઉપલ�બ્ધઓ : 
રાજ્યની ૧૮૬ સસં્થાઓ, યિુનવિસર્ટીઓનો SSIP ગ્રાન્ટી સસં્થા તરીક� સમાવશે. 
૨૧૩૨ િવદ્યાથ�ઓ દ્વારા સ્ટાટર્અપ શ� કરવામાં આવ્યા છ�  જેમાં ૧૧૨૨ જેટલી 
પેટન્ટ ફાઈલ કરવામાં આવી છ�.

 િવદ્યાથ�ઓના ૬,૨૭૬ જટેલા પ્રફૂ ઓફ કોન્સપે્ટ પ્રોજેકટ (PoCs/પ્રોટોટાઇપ)નુ ંિનમાર્ણ.
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ગુજરાતની �શક્ષણ 
ક્ષેત્રે અાગવી પહેલ

�વદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રઃ
�શક્ષણ ક્ષેત્રે 

ગુજરાતનું અાગેકદમ

કમાન્ડ એન્ડ ક�ટ્રરોલ સેન્ટર ફરોર સ્ક�લ્સ કાયર્રત
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 પાયાના સ્તર� થતી શૈક્ષિણક અને િબન-શૈક્ષિણક પ્ર�િત્તઓના મોિનટર�ગ 
અને ટ્રે�ક�ગ માટ� તેમજ િવિવધ સ્તર� કાયર્રત શૈક્ષિણક અને િબન-શૈક્ષિણક 
સ્ટાફની કામગીરીના મોિનટર�ગ અન ેતમેા ંસુધારા દ્વારા ઉત્ક�ષ્ટ પ્રદશર્ન માટ�ના 
નાિવન્યપૂણર્ પગલાઓનો અમલ કરવા માટ� રાજ્ય કક્ષાએ કમાન્ડ એન્ડ ક�ટ્રોલ 
સેન્ટર ફોર સ્ક�લ્સ, િવદ્યા સિમક્ષા ક�ન્દ્ર કાયર્રત.

 વડાપ્રધાન શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ મોદીએ ગાંધીનગર �સ્થત િશક્ષણ ક્ષેતે્ર વૈિશ્વક 
કક્ષાના રીયલ ટાઈમ ઓનલાઈન મોિનટ�ર�ગ-િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્રની મુલાકાત 
લઇ અત્યાધુિનક મોિનટર�ગ �મમાંથી ગુજરાતભરના વાલીઓ, િવદ્યાથ�ઓ, 
િશક્ષકો, મુખ્ય િશક્ષકો, બીઆરસી, સીઆરસી, તાલુકા પ્રાથિમક િશક્ષણ 

કમાન્ડ એન્ડ ક�ટ્રરોલ સેન્ટર ફરોર સ્ક�લ્સ કાયર્રત

“ગ�ધીનગરમ� કાય� રત ‘િવ�ા સમી�ા કે�’ આપણી ભાિવ પેઢી સમા 
બાળકોને િનખારવાનંુ મોટુ ં  ચેતના કે � બનશે”

- �ી નરે �ભાઇ મોદી
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 ગુજરાતમાં દ�શનું એકમાત્ર િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્ર.
 ‘િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્ર’ આ�ટર્�ફસીયલ ઇન્ટ�િલજન્સ, મશીન લિન�ગ, િબગ ડેટા 

એનાિલિસસ જેવી આધુિનક સુિવધાઓથી સુસજ્જ.
 ગુજરાતની ૫૫,૦૦૦થી વધુ શાળાઓના ૪.૫૦ લાખથી વધુ િશક્ષકો અને ૧.૫  

કરોડથી વધુ બાળકો માટ� ઊ�ર્નું ક�ન્દ્ર.
 િવદ્યાથ�ઓની હાજરીમાં 26 % સુધીનો ન�ધપાત્ર વધારો.
 ક�ન્દ્ર અન ેઅન્ય રાજ્યોની સરકારોને ગુજરાતના િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્રની મલુાકાત 

લેવા વડાપ્રધાનશ્રીનો અનુરોધ.
 સમગ્ર રાજ્યમાં એક જ પ્રકારનું સમયપત્રક, સમાન પ્રશ્નપત્ર, ચકાસણી વગેર� 

બાબતોમાં િવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્રની મહ�વની ભૂિમકા.
 સરકારી પ્રાથિમક શાળાઓમાં અદ્યતન ટ�ક્નીકનો ઉપયોગ. 
 રા�ીય િશક્ષણ નીિતની તબક્કાવાર અમલીકરણમાં ક�ન્દ્ર સહાય�પ થશે.
 દ�શના િશક્ષણના સવા�ગી િવકાસમાં ક�ન્દ્ર રોલ મૉડલ બનશે.
 વાિષર્ક 500 કરોડ ડેટાસેટનું િવશ્લેષણ.

�વદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્રઃ
�શક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતનું અાગેકદમ
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�શક્ષણ ક્ષેત્રે સાધેલી પ્રગ�તને 
મળી ચાેમેરથી સરાહના…

ભારત સરકાર દ્વારા ગુજરાતને GIS સ્ક�લ મેપ�ગ સસસ્ટમ 
માટ� નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ ૨૦૧૩ એવરોડર્.01

સ્કરોચ �પ દ્વારા આધાર સક્ષમ DISE (ડાયસ) ચાઈલ્ડ 
ટ્રે�ક�ગ સસસ્ટમ માટ� સ્કરોચ સ્માટર્ ગવનર્ન્સ એવરોડ્સર્ ૨૦૧૫ 
અંતગર્ત સ્કરોચ સ્માટર્ ૨૦૧૫ એવરોડર્

03

સ્કરોચ �પ દ્વારા ઓનલાઈન અટ�ન્ડન્સ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ 
અને ટીચસર્ માટ� સ્કરોચ ગવનર્ન્સ એવરોડર્સ ૨૦૧૯ 
અંતગર્ત સ્કરોચ ઓડર્ર ઓફ મેરીટ એવરોડર્

05

સ્કરોચ �પ દ્વારા GSEB માટ� નેશનલ 
ઈ ગવનર્ન્સ પ્રોજેક્ટ એવરોડર્- ૨૦૨૧07

સ્કરોચ �પ દ્વારા GIS સ્ક�લ મેપ�ગ સસસ્ટમ માટ� 
‘સ્કરોચ સ્માટર્ ગવર્નન્સ એવરોડ્સર્-૨૦૧૫’02

સ્કરોચ �પ દ્વારા ઞ્જાનક��જ – �ડસજટલ લસન�ગ 
પ્રોગ્રામ માટ� સ્કરોચ એવરોડર્ ફરોર ગવનર્ન્સ ૨૦૧૮ 
અંતગર્ત સ્કરોચ ગરોલ્ડ એવરોડર્

04

સ્કરોચ �પ દ્વારા કમાન્ડ એન્ડ ક�ટ્રરોલ સને્ટર ફરોર સ્ક�લ્સ 
માટ� સ્કરોચ ગવનર્ન્સ ૨૦૧૯ અતંગર્ત સ્કરોચ ગરોલ્ડ એવરોડર્06

ગુજરાતને મળેલા રા�ીય કક્ષાના અેવાેડર્
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 સરકારી શાળાઓ પણ સ્માટર્ અને �ડસજટલ બની 
 માઇક્રરોસરોફ્ટ ટીમ્સ પ્લેટફરોમર્ના ઉપયરોગમાં ગુજરાત સમગ્ર સવશ્વમાં ત્રી� 

સ્થાન પર  દ�શનું ગૌરવ.   
 તમામ સવષયરો અને તમામ ધરોરણરો માટ�નું ઈ-લસન�ગ કન્ટ�ન્ટ ‘G-Shala’ 

એપ પર ઉપલબ્ધ થયું  
 રાજયની બધી સરકારી શાળાઓના પરફરોમર્ન્સ પર નજર રાખવા માટ� દ�શનું 

સવર્પ્થમ એજયુક�શનલ કમાંડ એન્ડ ક�ટ્રરોલ સેન્ટર ‘સવદ્યા સમીક્ષા ક�ન્દ્ર’ 
શ� થયું  

 શાળા પ્વેશરોત્સવ, ગુણરોત્સવ જેવી પિ�લરોના કારણે શાળામાં બાળકરોનું 
ઐસતિાસસક એનરરોલમેન્ટ થયું. 

યુ- ટ્યૂબ દ્વારા યુ-ટ્યુબ ચેનલ 
‘ગુજરાત ઈ-ક્લાસ’ માટ� યુ-ટ્યૂબ સસલ્વર 
પ્લે બટન એવરોડર્

1. નીસત આયરોગ / સ્ક�લ એજયુક�શન ક્વરોસલટી ઈન્ડેક્ષ (SEQI ) વષર્ ૨૦૧૬-
૧૭માં ગુજરાતની �સ્થસત ૬૩.૦૧% સાથે ચરોથા ક્રમાંક� 

2. સશક્ષણ સવભાગ, ભારત સરકાર/ પફ�મન્સ ગ્રે�ડંગ ઈન્ડેક્ષ (PGI) વષર્ 
૨૦૧૭-૧૮મા ંગજુરાતની સસસદ્ધ ૧૦૦૦ માથંી ૮૦૮ના સ્કરોર સાથ ેત્રી� ક્રમાકં� 

3.  સશક્ષણ સવભાગ, ભારત સરકાર/ પફ�મન્સ ગ્રે�ડંગ ઈન્ડેક્ષ (PGI) વષર્ 
૨૦૧૮-૧૯માં ગુજરાતની સસસદ્ધ ૧૦૦૦ માથંી ૮૭૦ના સ્કરોર સાથે બી� ક્રમાકં�

અાંતરરા��ય કક્ષાઅે પ્રા� અેવાેડર્સ

�શક્ષણને વંદન, ગુજરાતને અ�ભનંદન

રા��ય સ્તરે યાેજનાઅાે / સુચકાંકાે / 
રે��� ગમાં ગુજરાતના અાગેકદમ...   

રા��ય સ્તરે યાેજનાઅાે / સુચકાંકાે / 

Gujarat e-Class
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પ્રોફ�શનલ 
કરોલે�ની સંખ્યા વષર્ 2002

વષર્ 2022

મે�ડકલ બેઠકરો વષર્ 2002

વષર્ 2022

ડ્રરોપ 
આઉટ ર�ટ

વષર્ 2002

વષર્ 2022

1 થી 8 - 37.22% 

1 થી 8 - 3.39% 

108

1375

યુસનવસસર્ટીની
સંખ્યા વષર્ 2002

વષર્ 2022

21

103

એ�ન્જસનય�ર�ગ 
કરોલે�ની સંખ્યા વષર્ 2002

વષર્ 2022

26

133

પરોસલટ�કનીક 
કરોલે�ની સંખ્યા વષર્ 2002

વષર્ 2022

31

144

503

5700

કરોલે�ની 
સંખ્યા વષર્ 2002

વષર્ 2022

775
3117

�શક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાતના અાગેકદમ
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બે દાયકામાં
 લિન�ગ આઉટકમ આધા�રત સ્ટડૂન્ટ �રપોટર્ કાડર્ બનાવના� ંગજુરાત 

ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય. ક�લ ૧૫ કરોડ હોિલ�સ્ટક �રપોટર્ કાડર્ તૈયાર 
કરવામાં આવ્યા.

 રાજ્યની 20,000 જેટલી શાળાઓના આમૂલ પ�રવતર્નને આવરી 
લેતો �. 10,000 કરોડનો િમશન સ્ક�લ્સ ઓફ એક્સેલન્સ પ્રોજેક્ટ 
શ� કરના�ં ગુજરાત દ�શનું પ્રથમ રાજ્ય.

 રાજ્યમાં કન્યા ક�ળવણી માટ� િવશેષ ભંડોળ ઊભંુ કયુ�. શ્રી નર�ન્દ્રભાઈ 
મોદીએ પોતાની અંગત ભેટોની હરા� કરીને કન્યા ક�ળવણી 
ભંડોળમાં યોગદાન આપ્યું. કન્યા સાક્ષરતા દરમાં નોધપાત્ર વધારો

 રાઇટ ટુ એજ્યુક�શન એક્ટ અંતગર્ત વંિચત અને ગરીબ જૂથના 
બાળકોને પ્રાઇવેટ સ્ક�લોમાં િનશૂલ્ક િશક્ષણ મળતું થયું. 

 મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના હ�ઠળ અત્યાર સુધીમાં 3 લાખથી 
વધુ િવદ્યાથ�ઓને �. 1318 કરોડથી વધુની સહાય. યુવાનો માટ� 

જ્ઞાનશ��ને વંદન

ઉચ્ચ િશક્ષણ સુલભ બન્યુ.  

 મુખ્યમંત્રી કન્યા ક �ળવણી િનિધ 
યોજના હ�ઠળ MBBS અભ્યાસક્રમની 
9000 થી વધુ િવદ્યાિથર્નીઓને �. 233 
કરોડથી વધુની સહાય.
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 શોધ યોજના હ�ઠળ પી.એચ.ડી. કરતાં 1700 થી વધુ િવદ્યાથ�ઓને 
�. 33 કરોડથી વધુની સહાય. 

 �ફિનિશંગ સ્ક�લ યોજના હ�ઠળ ટ�કિનકલ િશક્ષણ સંસ્થાઓમાં 
અભ્યાસ કરતાં 7500 થી વધુ િવદ્યાથ�ઓને કોમ્યુિનક�શન �સ્કલ, 
લાઈફ �સ્કલ, પસર્નાિલટી ડેવલોપમેન્ટ તેમજ કૌશલ્યની તાલીમ. 

 સ્ટૂડન્ટ સ્ટાટર્અપ એન્ડ ઇનોવેશન પોિલસી થક� યુવા પ્રિતભાઓના 
ઇનોવેશનને આિથર્ક મદદ કરી યોગ્ય પ્લેટફોમર્ પૂ�ં પાડીને 
આત્મિનભર્ર ભારતના સ્વપ્નન ેઆગળ ધપાવવામા ંગજુરાત અગ્રસેર 
રાજ્ય.

 રાજયની તમામ સરકારી શાળાઓમાં 100% વીજળીકરણ થયું. 

 ઇિતહાસમાં પ્રથમ વખત મુખ્યમંત્રી સિહત અિધકારીઓએ ગામડે 
ગામડે જઈ ‘શાળા પ્રવશેોત્સવ’ થક� બાળકોન ેશાળામા ંઆવતા કયાર્.

 આ�દવાસી િવસ્તારોમાં િવઞ્જાનપ્રવાહની શાળા શ� કરવાના 
અિભયાનથી શ� થયેલી સફર હવે ઈજનેરી મે�ડકલ કોલેજ સુધી 
િવસ્તરી છ�.

જ્ઞાનશ��ને વંદન
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‘‘જેમ પિરવારમ� સકારા�ક પિરવત� ન લાવવામ� માતાઓ મહ�ની 
ભૂિમકા ભજવે છે, તેવી જ રીતે સમાજના પિરવત� નમ� િશ�કોની મહ�ની 
ભૂિમકા હોય છે”    - �ી નરે �ભાઇ મોદી
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બાળકનું બીજું ઘર એટલે િનશાળ.. એને પૂછો ક� તારી સ્ક�લ ક�વી તો કહ�શે ક�, મારાં 
ઘર જેવી .... માળખાગત સુિવધાઓની સાથે ટ�કનૉલૉ�ના સમન્વયથી સરકારી શાળાઓ 
સ્માટર્ સ્ક�લમાં પ�રિવર્તત થઇ રહી છ�. િશક્ષણ સુધારણાના ભગીરથ કાયર્ના ફળસ્વ�પે સેલ્ફ 
ફાયનાન્સ શાળા છોડીને હવે વાલીઓ તેમના બાળકોને સરકારી શાળામાં મૂકતા થયા છ�. 

રાજ્યમાં છ�લ્લાં 7 વષર્ના આંકડા �ઇએ તો, અંદાિજત 3 લાખ 27 હ�રથી વધુ 
િવદ્યાથ�ઓ સેલ્ફ ફાયનાન્સ શાળા છોડી સરકારી પ્રાથિમક શાળાઓમાં પ્રવેશ મેળવ્યો છ�. 
ઞ્જાન - િવઞ્જાનની 21મી સદીમાં  દર�ક વાલી પોતાના બાળકના એડિમશન માટ� સ્ક�લોમાં 

ક�વા પ્રકારની સુિવધા છ� તે ખાસ જુએ 
છ�. જેમાં પ્રી એજ્યુક�શનલ ક�ટ, 3ડી 
એજ્યકુ�શનલ ચાટર્, સાયન્સ અન ેમથે્સ લબે 
િવથ વ�ક�ગ મોડલે, �ડિજટલ પ્લનેટેોરીયમ, 
ફ્યચુર ક્લાસ�મ, ફોલ્સ સીિલંગ, મલ્ટીપ્લે 
સ્ટ�શન અને આઉટડોર રબર મેટ, ફ�ન્સી 
બને્ચીસો, ઇન્ડોર મટે, ક�મરેાથી લસે વ્હાઇટ 
બોડર્, સ્પોટર્સ ક�ટ અને લાઇબ્રેરી હોય આ 
તમામ પ્રકારની સુિવધા જે સ્ક�લમાં હોય 
તેમાં વાલી પોતાના બાળકનું એડિમશન 

કરાવતા હોય છ�. 
રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઉચ્ચ લાયકાત ઘરાવતા તાિલમબદ્ધ િશક્ષકો, માળખા�કય સુિવધામાં 

વધારો અન ેરાજ્ય સરકારની િશક્ષણ નીિત િવષયક યોજનાઓ તમેજ બાળકોન ેમળતા લાભ 
િવશે વાલીઓને ��ત કરવામાં આવે છ�. સરકારી સ્ક�લમાં પણ ખાનગી સ્ક�લ કરતા શ્રેષ્ઠ 
િશક્ષણ મળ� છ� તે �ણ્યા, અનુભવ્યા અને મુલાકાત લીધા બાદ વાલીઓ તેમના બાળકોને 
પ્રાઇવેટ સ્ક�લમાંથી ઉઠાવી અમદાવાદ મ્યુિનિસપલ કોપ�ર�શનની સરકારી શાળાઓમાં 
પ્રવેશ અપાવે છ�. 

�ૂલ ચલે હમ...
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આજે ક�ટલાં બાળકોને ઘર� જમવા જવું છ�..? એવો પ્રશ્ન બારવાણ પ્રાથિમક શાળાના 
બાળકોને પૂછાય તો એકપણ બાળક ઘર� જમવા જવા રા� નથી.. આ શાળાના બાળકો  
ખૂબ હ�શથી શાળામાં મધ્યાહન ભોજન લે છ�....ક�મ ક� મધ્યાહન ભોજનમાં જે શાકનો 
ઉપયોગ થાય છ� એ સ્વાદમાં તો ઉત્તમ છ� જ સાથે સાથે એમાં આ બાળકોની મહ�નતની 
ખૂશ્બુ સામેલ છ�. શાળાના �કચન ગાડર્નમાં બાળકોએ જે શાકભા� વાવ્યાં છ� તેનો ઉપયોગ 
મધ્યાહન ભોજનમાં થાય છ�. બાળકો હ�શે હ�શે શાળામાં મધ્યાહન ભોજન લે છ�.

રાજકોટ િજલ્લામાં આવેલી બારવાણ પ્રાથિમક શાળાના આચાયર્ શ્રી �કરીટિસંહ 
એભલિસહં વાળા અને  િશક્ષકો અભ્યાસ, સહઅભ્યાસક 
પ્ર�િત્તની સાથે બાળકોના આરોગ્યમાં વધારો થાય, 
એમને સુપાચ્ય અને શિક્તવધર્ક લીલા શાકભા� ખાવા 
મળ�, લીલા શાકભા� પ્રત્યે બાળકોનો દ્ર�ષ્ટકોણ િવકસે, 
લીલા શાકભા�નું �વનમાં મહત્વ સમજે એ માટ� એક 
અનોખી પહ�લી કરી રહ્યા છ�. શાળાના મેદાનમાં બાગ, 
બગીચાની સાથે લીલા શાકભા�નું પધ્ધિતસર વાવેતર, 
એની યોગ્ય માવજત અને �ળવણી કરી એ થક� જે 
શાકભા�નું ઉત્પાદન થાય એ શાકભા� શાળામાં 
ચાલતા મધ્યાહન ભોજનમાં ઉપયોગ કરી િવદ્યાથ�ની 
તંદુરસ્તીમાં વધારો કરવાનું અનોખું અિભયાન શ� કયુ� છ� અને આ અિભયાનમાં એમને 
અભૂતપૂવર્ સફળતા મળી છ�. તમે આ શાળાની ક્યાર�ક મુલાકાત લેશો તો નાના બાળકોની 
મસ્તી, િનદ�ષ પંખીઓના ટહુકાની સાથે તમને ટમેટી, ર�ગણી, મરચીની સંતાક�કડીની 
રમત પણ �વા મળશે, સાથે સાથે મસ્તીથી છોડ પર ઝૂલતા ગવાર અને ભ�ડાની સ�ગો 
પણ તમને સાદ કરીને  બોલાવશે ક�.... સર આ બાજુ પણ �� હો... પોતાના �વનનું  
ઘડતર  અને ચણતર કરતા ગુ�જનોના સપનાને આકારીત કરવા માટ� આ શાળાના નાના 
નાના ભૂલકાઓ પણ ગુ�� સાથે ખભેખભો િમલાવી સહકાર આપી રહ્યા છ�. 

સપનાનું વાવેતર કરતી સરકારી શાળા અેટલે.. 
બારવાણ પ્રાથ�મક શાળા
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‘‘આપણા દે શના ભાિવ સમાન, આ નાના ભૂલક�ઓને શાળામ� �થમ 
પગલ� મ�ડતા �ઇને અનહદ હષ� ની લાગણી થઇ રહી છે’’

- �ી નરે �ભાઇ મોદી
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પ્રોસેસસંગ અને મુદ્રણ ઃ સરકારી ફરોટરો લીથરો પ્ેસ, અમદાવાદ

પ્કાશન ઃ માસિતી સનયામક, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર


