શક્ષણ
“શનરક્ષરતાને કરળી છે મ્ષાત,
પ્રજાજનોને ીધે છે શાથ,
શિાળી કદિ, ઈ ષાથિાાં ષાથ,
બનાળીશ ાં આણે,
‘શક્ષક્ષત ગજરાત’

કોઈણ યાષ્ટ્રના રોકોનુું જીલનધોયણ સુધાયલા ભાટે શળક્ષણ ય બાય મુકલો ખ ૂફ
આલશ્મક છે . શળક્ષણથી ફીજા ક્ષેત્રો જેલાું કે આયોગ્મ, યોજગાય, ફા શલકાવ, ભહશરા શલકાવ
ુ ી રાબો જોતાું આ ક્ષેત્રભાું કયે લ ુું મ ૂડી
શલગેયેનો ણ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે . શળક્ષણના ફહમ
ુ ખ
યોકાણ અનેકગણુું લતય આલાની ક્ષભતા ધયાલે છે . શળક્ષણ પક્ત રોકોનુ ું જીલનધોયણ
સુધાયત ુ નથી, ણ તે પ્રગશતની તકો ણ  ૂયી ાડે છે . વ્મક્ક્તગત શલકાવ અને પ્રગશતની
એટરી તકો અશળક્ષક્ષત વ્મક્ક્તને પ્રાપ્ત થતી નથી જેટરી એક શળક્ષક્ષત વ્મક્ક્તને ઉરબ્ધ થામ
છે .
યાજ્મ વયકાય દ્વાયા પ્રાથશભક શળક્ષણને અગ્રતા આલાભાું આલેર છે . પ્રાથશભક શળક્ષણ
એ શળક્ષણના શયાભીડનો ામો છે . ૬ થી ૧૪ લષની લમજુથના તભાભ ફાકને ભપત અને
પયજજમાત શળક્ષણ આલાની યાજ્મ વયકાયની જલાફદાયી છે . પ્રાથશભક શળક્ષણની પ્રલેળ તથા
સ્થામીકયણની મોજનાઓ ય લધુ ું બાય મુકલાભાું આલેર છે .
યાજ્મભાું વાક્ષયતા દય (૦-૬ લમ જૂથના ફાકોને ફાદ કયતાું) લષ ૨૦૦૧ભાું ૬૯.૧૪
ટકાથી લધીને લષ ૨૦૧૧ભાું ૭૯.૩૧ થમેર શતો. ુરૂોની ફાફતભાું આ દય લષ ૨૦૦૧ભાું
૭૯.૬૬ ટકાથી લધીને ૨૦૧૧ભાું ૮૭.૨૩ ટકા થમેર શતો. જ્માયે સ્ત્રીઓની ફાફતભાું તે લષ
૨૦૦૧ભાું ૫૭.૮૦ ટકાથી લધીને લષ ૨૦૧૧ભાું ૭૦.૭૩ ટકા થમેર શતો. ગ્રામ્મ શલસ્તાયોભાું
વાક્ષયતા દય ૭૩ ટકા અને ળશેયી શલસ્તાયોભાું ૮૭.૫૮ ટકા શતો. યાજ્મભાું ૨૬ જજલ્રાઓ કે જ્માું
લવશત ગણતયી ૨૦૧૧ ભાું શાથ ધયલાભાું આલી શતી, તેભાું વૌથી લધુ વાક્ષયતા અભદાલાદ
જજલ્રાભાું ૮૬.૬૫ ટકા તથા વૌથી ઓછી વાક્ષયતા ૬૦.૬૦ ટકા દાશોદ જજલ્રાભાું નોંધામેર
શતી.
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ળવષ

ધોરણ ૧ થી ૭

ળવષ
શલઝન-૨૦૧૦ભાું શનધાષહયત કયલાભાું આલેર રક્ષમાુંક અનુવાય લષ ૨૦૦૫નાું અંત
સુધીભાું ધોયણ ૧ થી  ભાું ૧૦૦ ટકા સ્થામીકયણ અને લષ ૨૦૧૦નાું અંત સુધીભાું ધોયણ ૭
સુધીભાું ૧૦૦ ટકા સ્થામીકયણ શાુંવર કયલા આમોજન કયલાભાું આલેર છે . વભગ્ર યાજ્મભાું
લારી શળક્ષણ ભુંડ, ભાતા શળક્ષણ ભુંડ તથા ગ્રામ્મ શળક્ષણ વશભશતની યચના થઈ ગમેર છે .
આ ઉયાુંત ‘ાલા પ્રળેોત્શળ’ - ‘કન્યા કેલળણી રથ’ જેલા કામષક્રભથી રોકબાગીદાયી લધલા
ાભેર છે . તેભજ ઉત્વાશ પ્રેયક મોજનાઓ જેભ કે ‘શળદ્યાદી યોજના’, ‘શળદ્યાક્ષ્િી’ મોજનાઓ
વપતા ૂલષક અભરભાું મુકલાભાું આલેર છે . યાજ્મભાું અગહયમા અને અન્મ ફાકો ભાટે
વશામક ળાાઓ અને ભોવભી છાત્રારમો, ભોડેર ળાાઓ, કોમ્પ્યુટયાઈઞેળન પ્રોજેક્ટ,

ક્ભાઉન્ડ લોર જેલી મોજનાઓ ળરૂ કયલાભાું આલેર છે જેના દ્વાયા ળાાની બૌશતક સુશલધા
અને લાતાલયણભાું અચ ૂક સુધાયો થઈ યશેર છે . યાજ્મ વયકાયના આલા અનેક ઘશનષ્ટ્ઠ
પ્રમત્નોના કાયણે ધોયણ ૧ થી ૫ અને ધોયણ ૧ થી ૭ભાું ળાા છોડી જલાનો દય જે લષ
૨૦૦૮-૦૯ના અનુક્રભે ૨.૨૯ અને ૮.૮૭ શતો તે લષ ૨૦૧૦-૧૧ના અંતે અનુક્રભે ૨.૦૯ અને
૭.૯૫ જેટરો નીચો રાલલાભાું વપતા ભે ર છે .
લધુભાું, યાજ્મ વયકાય દ્વાયા આ હદળાભાું અનેક પ્રળુંવનીમ પ્રમત્નો કયલાભાું આલી યહ્યા
છે અને શલદ્યાવશામકોની શનભણકું ૂ , શળક્ષકોની ખારી જગ્મા બયલી, શળક્ષણની ગુણલત્તા સુધાયલી,
નલી ળાાઓ ળરૂ કયલી અને સુશલધાઓ ુયી ાડલી, શળક્ષકોને તારીભ શલગેયે કાભગીયી
કયલાભાું આલેર છે .
ળાાએ ભાત્ર ભાખુું કે ભકાન જ નથી ફાકો ભાટે તે અધ્મમન અને વ ૃધ્ધ્ધ ાભલાનુ ું
એક ખાવ ભશત્લનુ ું સ્થ છે . આ એક એવુ સ્થ છે જ્માું તેભનાું શલચાયોનુ ું ઘડતય થામ છે .
અશીં તેભની ભૌક્ષરકતા ખીરે છે . અશીં ફાકોને પ્રશ્નો ેદા કયલા અને તેના ઉત્તયો ભેલલા
ભાટે પ્રેયલાભાું આલે છે . તેભની વભસ્માઓથી ફાકોને ઓખતા થામ છે અને તેભના ઉકેર
ળોધલાના પ્રમત્નો કયે છે . ળાાભાું જ ફાકોભાું માષ લયણ વાથેન ુું તાદાત્મ્મ વધામ છે અને
તેભના બાશલને હદળા ભે છે . આભ ળાાની જલાફદાયી ઘણી ફધી છે . આ મોજનાભાું  ૂયતી
ભાખાકીમ તેભજ ળૈક્ષક્ષણક વલરતો વાથે ફાકો મુક્ત યીતે કયી ળકે તેલી પ્રવ ૃશત્તઓ ુયી
ાડલાનુું શલચાયલાભાું આવ્યુ છે . આનાથી ફાકો ળાાએ જલા પ્રેયાળે અને ફાકોનુ ું નાભાુંકન
લધળે અને ળાાભાું સ્થામીકયણનો જદય લધળે. આલી નમ ૂનારૂ (ભોડેર) ળાાઓ તૈમાય
કયલાની મોજના ભાટે ૧૧ભી ુંચલીમ મોજના દયમ્માન ૧૦૦૦ ળાાઓને આલયી રેલાભાું
આલેર છે .
પ્રાયું ક્ષબક શળક્ષણના વાલષશત્રકયણ કયલાના પ્રમાવ શેઠ, ક્યાયે મ નાભાુંકન નશી કયામેર,
તેભજ અધલચ્ચે અભ્માવ છોડનાય ફાકોને ળાે મ શળક્ષણ અથલા લૈકધ્લ્ક ળાા શળક્ષણ
વ્મલસ્થા શેઠ આલયી રેલાભાું શલચાયલાભાું આવ્યુ છે . લતષભાન વભમભાું ળાે મ શળક્ષણ
ભેલતા ફાકો તેભજ લૈધ્ક્રપ્ક ળાા શળક્ષણ ભેલતા દયે ક ફાકોનુ ું વ્મલક્સ્થત
કોમ્પ્યુટયાઈઝડ ડેટાફેઝ ભાહશતી તૈમાય કયી, આ તભાભ ફાકોનુ ું શનહયક્ષણ કયવુ ું જરૂયી છે .
ફાકની આ વ્મક્ક્તગત કોમ્પ્યુટયાઈઝડ ડેટાફેઝ ભાહશતી ફહશુ લધ કક્ષાએ ઉમોગ કયીને
ફાકની ળૈક્ષક્ષણક પ્રગશત જાણલા અવયકાયક યીતે ઉમોગ કયી ળકામ. આ વ્મક્ક્તગત
કોમ્પ્યુટયાઈઝડ ડેટાફેઝ ભાહશતી દ્રાયા ફાકની વ્મક્ક્તગત ઓખ તેભજ ફાકના ળૈક્ષક્ષણક

પ્રગશતને રગતી ભાહશતી અવયકાયક યીતે ઉરબ્ધ્ધ ફનળે. આ વીસ્ટભ તભાભ ળૈક્ષક્ષણક
ભાહશતી ય, તેભજ ળૈક્ષક્ષણક પ્રહક્રમા ય દે ખયે ખ તેભજ શનમુંત્રણ કયલાભાું ભશત્લની ુયલાય
થળે. આ કોમ્પ્યુટયાઈઝડ ડેટાફેઝ ભાહશતી દ્વાયા ભાહશતીનો વુંગ્રશ, ુન:પ્રાધ્પ્ત અને  ૃથ્થકયણ
કયી ળકાળે. આ શેત ુ ભાટે યાજ્મ તેભજ જજલ્રા કક્ષાએ ભધ્મસ્થ કોમ્પ્યુટયાઈઝડ ડેટાફેઝ ભાહશતી
કેન્દ્ર ઊભુું કયલાભાું આલેર છે .
યાજ્મભાું શારભાું પ્રાથશભક ળાાઓભાું ૬૦ રાખ જેટરા ફાકો અભ્માવ કયી યહ્યા છે .
આ વુંખ્મા ળાા પ્રલેળોત્વલ અને રોકબાગીદાયીના કાયણે આગાભી ૫ લષભાું લધીને ૭૦ રાખ
થલાનો અંદાજ છે . જે અન્લમે યાજ્મની પ્રાથશભક ળાાઓભાું આળયે ૧૮,૦૦૦ જેટરા શળક્ષકોની
શનભણુકું થનાય છે . જે ૈકી ૧૫૦૦ શળક્ષકો આહદજાશત શલસ્તાય ભાટે અને ૫૦૦ શળક્ષકો
ક્ષફનઆહદજાશત શલસ્તાય ભાટે સુચલલાભાું આલેર છે .
દળભી ુંચલશિમ મોજના અંતગષત યાજ્મભાું આલેરી ઉચ્ચતય પ્રાથશભક ળાાઓભાું
ધોયણ ૫ થી ૭ની કન્માઓને ળાા વભમ દયમ્માન વેનીટે ળનની સુશલધા ુયી ાડલા ભાટે
મોજના ચાલુ કયલાભાું આલેર શતી. આ મોજનાની અભરલાયીના કાયણે કન્માઓના
સ્થામીકયણના દયભાું લધાયો થલા ાભેર છે . લષ ૨૦૦૬-૦૭ સુધીભાું યાજ્મની તભાભ
પ્રાથશભક ળાાઓભાું કન્માઓ ભાટે અરગથી સ્લચ્છતા શલમક સુશલધા ુયી ાડલાની મોજના
શેઠ ળાા સ્લચ્છતા વુંકુરો ઉબા કયલાભાું આલેર છે .
લધુભાું, ળાાભાું બણતી કન્માઓને ગ્રામ્મ ફવોભાું શલનામ ૂલ્મે મુવાપયીની સુશલધા
આલાભાું આલેર છે . “શળદ્યાદી ળીિા યોજના” શેઠ પ્રાથશભક ળાાના અને આશ્રભ
ળાાઓના ભી કુર ૮૫ રાખ શલદ્યાથીઓને ` ૫૦,૦૦૦/- નુ ું લીભાકલચ  ૂરૂું ાડલાભાું આલે
છે .
ુ ય યાજ્મની
“શળદ્યાક્ષ્િી” મોજના અન્લમે કન્મા કેલણીને ઉત્તેજન આલાના શેતવ
પ્રાથશભક ળાાભાું ધો.૧ભાું પ્રલેળ ભેલનાય શલદ્યાથીઓને નભષદા શ્રીશનશધના ` ૧૦૦૦/- ના
ફોન્ડ આલા અંગેની “શળદ્યાક્ષ્િી” મોજના લષ ૨૦૦૨-૦૩ થી અભરભાું મુકલાભાું આલેર છે .
દય લે રગબગ એક રાખ અગહયમાના હયલાયો દહયમા હકનાયાના અગય શલસ્તાયોભાું
અને કચ્છના નાના યણભાું તેભની આજીશલકા કભાલલા ભાટે સ્થાુંતય કયે છે અને લષના
આળયે છ થી આઠ ભાવ ત્માુંજ યશે છે . આ ફાકોનો ળાાભાું નાભાુંકન કયલાના વયકાયના

વઘન પ્રમાવો છતાું સ્થાુંતયનો રાુંફો વભમગાો આ ફાકોના શળક્ષણ ભાટે મુખ્મ
અલયોધરૂ ફને છે .
યાજ્મ વયકાયે યણ અને દહયમા હકનાયાની અગય શલસ્તાયની નજીકના ફે હકરોભીટયના
શલસ્તાયભાું ૬ થી ૮ ભાવની મુદત ભાટે ૫૦ વશામક ળાાઓ સ્થાલાની નલી મોજના લષ
૨૦૦૬-૦૭ભાું અભરભાું મુકી શતી. આ વશામક ળાાઓ ફાકો જે ગાભભાુંથી આલે છે તેલી
ભાત ૃળાાઓ અથલા વયકાયી ળાા વાથે જોડલાભાું આલળે જેથી ફાકો જ્માયે તેભના ગાભભાું
ાછાું પયે ત્માયે તેભનુ ું ળાે મ શળક્ષણ ચાલુ યાખી ળકે. અગહયમાના ૬ થી ૧૦ લષની લમજૂથના
તભાભ ફાકોને તેભની વફુંશધત ળાાભાું અથલા ળાાની ફશાય નાભાુંકન થયુ શોમ કે
નાભાુંકન ન થયુ શોમ તો ણ આ મોજના શેઠ રાબ ભળે. તેલી જ યીતે વમુદામો ભાટે
આલા સ્થે આલા ફાકો ભાટે કેટરીક ળાાઓ ળરૂ કયલાભાું આલળે. સુક્ષચત વશામક ળાાઓ
વયકાયી અનુદાનની વશામથી ક્ષફન વયકાયી વુંગઠનો દ્વાયા ચરાલલાભાું આલનાય છે .
લષ ૨૦૦૬-૦૭ભાું આલી ૫૦ ળાાઓ ળરૂ કયલાભાું આલેર શતી. તથા આગાભી
લોભાું ફીજી નલી ૫૦ ળાાઓ ળરૂ કયલા આમોજન કયલાભાું આલેર છે .
ગયીફ કટુુંફોના ખાવ કયીને અગહયમા, ળેયડીના કાભદાયોને આજીશલકા ભાટે દય લે
સ્થાુંતય તથા અન્મ ભજૂયોના ફાકોને સ્થાુંતય થઈને લષના રગબગ ૬ થી ૮ ભાવ સુધી
તેભના ભા-ફાના કાભ કયલાના સ્થે યશેવ ુ ું ડે છે . આ કુટુુંફોનો સ્થાુંતયનો રાુંફા
વભમગાો ફાકોના શળક્ષણ ભાટે નો મુખ્મ અલયોધ છે અને ફાકોએ ળાાભાુંથી અધલચ્ચે
અભ્માવ છોડલો ડે છે . આ વભસ્માનો ઉકેર ળોધલા ભાટે યાજ્મ વયકાયો ૧૦ થી ૧૪ લષની
લમજુથના (ધો. ૫ થી ૭) આ ફાકો ભાટે ૫૦ ભોવભી છાત્રારમ ખોરલાની નલી મોજના શાથ
ધયી ભા-ફાના સ્થાુંતયના વભમગાા દયશભમાન વુંફશું ધત ગાભો/જુથોભાું ફાકો ભાટે
ભોવભી છાત્રારમોની વલરત ુયી ાડલાનુ ું આમોજન કયી ળાાની નજીક ૪૦ થી ૫૦ ફાકો
યશી ળકે તેલી જરૂયી ઉરબ્ધ સુશલધાલાા છાત્રારમો ળરૂ કયલાભાું આલેર છે . તથા આગાભી
લોભાું ફીજી નલી ૫૦ છાત્રારમો આમોજન કયલાભાું આલે છે .
યાજ્મભાું પ્રાથશભક શળક્ષણના વાલષશત્રકયણના રક્ષમની  ૂશતિ અથે કેન્દ્ર વયકાય અને યાજ્મ
વયકાય લચ્ચે રાુંફાગાાની આશથિક બાગીદાયી વાથેના બાયત વયકાયના ભશત્લકાુંક્ષી કામષક્ભ
“શળષ શક્ષા અક્ષિયાન શિન” (એશ.એશ.એ.એિ.) ની અભરલાયી ણ લષ ૨૦૦૧-૦૨ થી
કયલાભાું આલી યશી છે .

શળક્ષક, ળાાના કેલણી વશામક શનહયક્ષકો, મુખ્મ શળક્ષકો, વાધનપ્રાધ્પ્ત કેન્દ્રોના
વુંકરન કતાષઓ અને લશીલટી અશધકાયીઓ, પ્રાથશભક તેભજ ભાધ્મશભક કક્ષાના ક્ષફન વયકાયી
અશધકાયીઓને શળક્ષણની ગુણલત્તા સુધાયલા મોગ્મ, વલષગ્રાશી તારીભ આલાભાું આલે છે .
ળૈક્ષક્ષણક ભાશવક વાભશમક “જીળન શક્ષણ” અને શત્રભાશવક “શળજ્ઞાન શેત” ના પ્રકાળન
દ્વાયા શળક્ષકો અને શનહયક્ષકોની જાગૃશત અને જ્ઞાનની સુધાયણા દ્વાયા શળક્ષણની ગુણલત્તા
સુધાયલાનુ ું શલચાયાયુ છે . આ ફે વાભાશમકો ઉયાુંત ફધાજ જજલ્રા શળક્ષણ અને તારીભ બલનો
ભાશવક વાભશમકો પ્રકાશળત કયળે અને તાલુકાની ફધીજ ળાાઓભાું તેન ુ ું શલના મ ૂલ્મે શલતયણ
કયળે.
વને ૨૦૦૨-૦૩ના નાણાુંકીમ
લષ દયશભમાન એક ન ૂતન અને
ભશત્લાકાુંક્ષી મોજના : વી.ક્યુ.વી.
એટરે કે કનેક્ટીલીટી (વુંમોજકતા)
શળક્ષણની ગુણલત્તા અને કોમ્પ્યુટય
વાક્ષયતા મોજના :
મુખ્મભુંત્રીશ્રીએ

જેને ભાન.

“જ્ઞાનરથ

યોજના”

તયીકે જાશેય કયી છે . જે ગુજયાત વયકાયના શળક્ષણ શલબાગના ભાગષદળષન શેઠ અભરભાું છે . આ
પ્રકાળન અંતગષત વલે જજલ્રા શળક્ષણ તારીભ બલનો અને ગુજયાત યાજ્મ ળૈક્ષક્ષણક વુંળોધન
અને તારીભ હયદ ને એકફીજા વાથે GSWAN અને VSAT દ્ધશત લડે જોડી દે લાભાું આલળે.
આ દ્ધશતના ઉમોગ દ્વાયા લીડીમો કોન્પયન્વ ણ મોજલાભાું આલળે.
ગુજયાત યાજ્મની સ્થાનાના સુલણષજમુંશત લષભાું વાક્ષયતા દયને ૬૯.૧૪% થી ૮૦%
સુધીની શયણપા બયલા ભાટે તથા રૂ અને સ્ત્રી વાક્ષયતા દયો લચ્ચે ૨૦% થી ઓછો ઘટાડો
કયલા “અક્ષર શાંસ્કાર પ્રકલ્” મોજના ળરૂ કયલાભાું આલનાય છે . લધુભાું, ળા-શળક્ષકોની
ળૈક્ષક્ષણક વજ્જતા અને શલદ્યાથીઓની ળૈક્ષક્ષણક ક્ષભતા તથા અભ્માવની ગુણલત્તાની ચકાવણી
અને ત્રુહટઓના ઉામ કયલા “ગણોત્શળ” કામષક્રભ મોજામેર છે જેભાું ભાન. મુખ્મભુંત્રીશ્રીથી
રઈને યાજ્મ/જજલ્રા કક્ષાના ઉચ્ચ અશધકાયીઓ ળાા-શળક્ષક-શલદ્યાથીઓનુ ું ળૈક્ષક્ષણક દ્રષ્ષ્ટ્ટ
મુલ્માુંકન કયલાભાું આલે છે .

એ

