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• કમ�ચાર�ઓના ં�દશ�ન અને 

કાય�દ�તા વધારવા માટ� �ુ ં

પગલા ંલઈ શકાય?  

• � િશ�ક ભણાવે નહ$ તેમની 

િવ&ુ'ધ �ુ ંકાય�વાહ� (*ૂચત 

કર�લ છે?  

� ,ૂર કરવા, .થળાતંરણ, 

માગ�દશ�ન, ઈ1ર 

�2િૃ1ઓમા ંસલં5ન 

કરવા, અ6ય કોઈ 

� ક�ટલાકં 8ક.સામા,ં 

િશ�ા9મક પગલા ંતર�ક� 

સેવામાથંી પદ:;તૂ 

કરવાનો િનણ�ય થાય છે, 

તમે આ િનણ�ય=ુ ં

સમથ�ન કરશો? જો ના, 

તો ક�મ?  

• મહાિવ?ાલયના �ાચાય� અને 

�શાસિનક મડંળને ખચ� માટ�ની 

• કમ�ચાર�ઓના ં�દશ�ન અને 

કાય�દ�તા વધારવા માટ� �ુ ં

પગલા ંલઈ શકાય?  

• � િશ�ક ભણાવે નહ$ તેમની 

િવ&ુ'ધ �ુ ંકાય�વાહ� (*ૂચત 

કર�લ છે?  

� ,ૂર કરવા, .થળાતંરણ, 

માગ�દશ�ન, ઈ1ર 

�2િૃ1ઓમા ંસલં5ન 

કરવા, અ6ય કોઈ 

� ક�ટલાકં 8ક.સામા,ં 

િશ�ા9મક પગલા ંતર�ક� 

સેવામાથંી પદ:;તૂ 

કરવાનો િનણ�ય થાય છે, 

તમે આ િનણ�ય=ુ ં

સમથ�ન કરશો? જો ના, 

તો ક�મ?  

• મહાિવ?ાલયના �ાચાય� અને 

�શાસિનક મડંળને ખચ� માટ�ની 



જવાબદાર� આપવી જોઈએ 

અને તે માટ� જવાબદાર ગણવા 

જોઈએ?  

 

જવાબદાર� આપવી જોઈએ 

અને તે માટ� જવાબદાર ગણવા 

જોઈએ?  

• નીચેનામાથંી Dો (ધુારો રાEય 

મહાિવ?ાલયોમા ંસા&ું સ1ા 

માળFુ ંતૈયાર કરશે? 

� સબં'ધ Hયવ.થામા ંઆIલૂ 

પ8રવત�ન 

� બJુ-ભાગીદાર શાસન 

િનધા�રણ 

� િવિવધ િનયામક મડંળ માટ� 

.પLટ ર�તે HયાMયાિયત 

Nિૂમકા 

� પારદિશOતા સાથેની PેLઠ 

કાય�દ�તા 

� વધાર� શૈ�*ણક, �શાસિનક 

અને નાણાકં�ય .વાય1તા 

� િવ?ાથRઓને પરવડ� શક� 

તેવી યો5ય ફ� લેવાની 

સ.ંથાઓની �મતા અને 



સાથે સાથે જT8રયાતવાળા 

િવ?ાથRઓ માટ� નીિતગત 

માળFુ ંહો2ુ ં

• નીચેનામાથંી Dો (ધુારો ક�6Uીય 

ભડંોળ મેળવતા ંસ.ંથાનોમા ં

સા&ું સ1ા માળFુ ંતૈયાર કરશે? 

� �શાસિનક માળખામંા ં

પ8રવત�ન �મક� .થાિનય 

�િતિનિધ, ઉ?ોગો, સWય 

સમાજ વગેર� હોવા  

� સ.ંથાગત .વતXંતા 

.થાિપત થાય તે ર�તે 

િનયિમત માળખામંા ં

Yનુ:પ8રવત�ન કર2ુ ં

� િનયમન માટ� એક જ 

િનયિમત હો[ેદાર 

� .વાય1તાના સામા6ય 

I[ુાઓ માટ� સાવ�િXક ર�તે 

િનણ�ય લેવાની �થા 
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  • અિધ\ૃ1તા પ'ધિતમા ંક�વા 

(ધુારા (ચૂવી શકાય: 

� .વતXં ]ણુવતા (ચૂક 

માળFુ ંહો2ુ ં

� ઉ:ચ િશ�ણ યો5યતા=ુ ં

એકTપ માળFુ ંહો2ુ ં

� રાEય ઉ:ચ િશ�ણ પ8રષદ 

અને રાEય અિધ\ૃત 

પ8રષદની Nિૂમકા 

� િનયમન માટ�ની સ.ંથાઓ 

�વી ક� NAAC, NBA, 

UGC, AICTE, COA, 

DECI, NCTE વગેર�/ 

�વત�માન અિધ\ૃ1તા 

માટ�ની પ'ધિતમ ંબદલાવ 

• વૈિkક ક�ાએ આપણા ઉ:ચ 

િશ�ણ સ.ંથાનોના નબળા lમ 

માટ� Dા પ8રબળો જવાબદાર 

છે?  

• આપણા મહાિવ?ાલયોને વૈિkક 



ધોરણો �ાmત કરવા માટ� 

મદદTપ ર�તો (ચૂવો  

� પાઠnlમ અને 

અWયાસlમમા ં(ધુારા – 

CBCS, l�8ડટ qા6સફર, 

િવ?ાથRઓ અને િશ�કો 

વ:ચેનો સબંધં વગેર�  

� rતર-િવષયક અWયાસ, 

સશંોધન, નાિવ6ય, rતર-

સબંિંધત સબંધંોને 

�ો9સાહન 
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   • નીચેનામાથંી કઈ બાબતોથી 

િનયમની ]ણુવ1ા (ધુાર� 

શકાશે?  

� િનયમથી સરળતા તરફ 

જsુ ં

� માગં આધા8રત અ=દુાન 

ની જ5યાએ િનયમ Iજુબ 

ભડંોળ  

� એક જ જ5યાએ િનરાકરણ 



� વt ુસારા rત8રક અને 

બાu પર��ણ માટ�ની 

;vુwતઓ 

� ક�ટલાકં કાય�lમોમા ં

10+2+3 ના ંમળખામંા ં

Yનુગ�ઠન અથવા 

અ=\ૂુળતા આપવાની 

જT8રયાત  
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  • CFIs ક�વા �કારની માગ�દશRય 

�2િૃ1ઓ કર� શક� છે? 

• શૈ�*ણક સ.ંથાનોમા ંઅને 

તેમની આ�ુ-બા�ુના ં.થાિનક 

િવ.તારમા ંCFIs ક�વી ર�તે 

મદદTપ થઈ શક� છે? 

• દર�ક CFI એ તેમની USP અને 

શvwતઓને ઓળખવી જોઈએ 

• CFI ના િવ?ાથRઓ અને િશ�કો 

�વનની ]ણુવ1ા (ધુારવા 

માટ� તેમની આસપાસના 

િવ.તારમા ંક�વી િવિશLટ 



�2િૃ1ઓ કર� શક�?   

• અકાદિમક દ�તાના �ો9સાહન 

અને ફ�લાવા માટ� CFI ક�વી ર�તે 

મદદTપ થઈ શક� તે માટ�ની 

ર�તો (ચૂવો   

• CFI ના િવ.તારમા ંશાલેય 

િશ�ણને તે ક�વી ર�તે મદદTપ 

થઈ શક� તે માટ�ની ર�તો (ચૂવો  
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• કોલેજોને .વાય1તા આપવાથી 

તેમની દ�તામા ંક�વી ર�તે 

(ધુારો થાય?  

• જT8રયાતવાળા િવ?ાથRઓને 

માફ� સાથે ફ� મા ંવધારો કરવો 

�ુ ંઈ:છનીય છે?  

• િનયામક મડંળ પાસે િનણ�ય 

લેવાની સ1ા હોવી જોઈએ?  

• રાEય કોલેજોમા ં(િુવ?ાઓનો 

અભાવ ]ણુવતા અભાવ માટ�= ુ ં

એક IMુય પ8રબળ છે? જો તેમ 

હોય તો, �ુ-ં�ુ ંઆવ�યકતા છે? 

• કોલેજોને .વાય1તા આપવાથી 

તેમની દ�તામા ંક�વી ર�તે 

(ધુારો થાય?  

• જT8રયાતવાળા િવ?ાથRઓને 

માફ� સાથે ફ� મા ંવધારો કરવો 

�ુ ંઈ:છનીય છે?  

• િનયામક મડંળ પાસે િનણ�ય 

લેવાની સ1ા હોવી જોઈએ?  

• રાEય કોલેજોમા ં(િુવ?ાઓનો 

અભાવ ]ણુવતા અભાવ માટ�= ુ ં

એક IMુય પ8રબળ છે? જો તેમ 

હોય તો, �ુ-ં�ુ ંઆવ�યકતા છે? 

• કોલેજોને .વાય1તા આપવાથી 

તેમની દ�તામા ંક�વી ર�તે 

(ધુારો થાય?  

• જT8રયાતવાળા િવ?ાથRઓને 

માફ� સાથે ફ� મા ંવધારો કરવો 

�ુ ંઈ:છનીય છે?  

• િનયામક મડંળ પાસે િનણ�ય 

લેવાની સ1ા હોવી જોઈએ?  

• રાEય કોલેજોમા ં(િુવ?ાઓનો 

અભાવ ]ણુવતા અભાવ માટ�= ુ ં

એક IMુય પ8રબળ છે? જો તેમ 

હોય તો, �ુ-ં�ુ ંઆવ�યકતા છે? 



• નબળ� ]ણુવ1ાવાળા િશ�કો 

સ.ંથા અને િવ?ાથRઓના 

પ8રણામને અસર કર� છે? Dા 

(ચૂનો આપી શકાય?  

• મહાિવ?ાલયોમા ંનબળ� 

]ણુવ1ાવાળા િશ�કો સ.ંથા 

અને િવ?ાથRઓના પ8રણામને 

અસર કર� છે? Dા (ચૂનો 

આપી શકાય?  

• �ુ ંવહ�વટ� અને નાણાકં�ય  

.વાય1તા સાથે રાEય કોલેજો 

ક�વી ર�તે વt ુસાર� કામગીર� 

કર� શક� છે? 

• નવા અWયાસlમો બનાવવા 

માટ� કોલેજોને અકાદિમક 

.વાય1તા આપવી જોઈએ? 

• �ુ ંરાEય કોલેજો િવ?ાથRઓની 

ફ� વધાર� વt ુ.વિનભ�ર બની 

શક� છે? 

• રાEય કોલેજોમા ંવt ુઆવક 

વધારવા માટ�ની ર�તો કઈ છે? 

• ;િુનવસRટ� િશ�કોના I[ુાઓ 

માટ� Dા (ચૂનો છે: �ુ ંકરાર 

આધા8રત િશ�કોની જ5યાએ 

• નબળ� ]ણુવ1ાવાળા િશ�કો 

સ.ંથા અને િવ?ાથRઓના 

પ8રણામને અસર કર� છે? Dા 

(ચૂનો આપી શકાય?  

• �ુ ંમહાિવ?ાલયોને વહ�વટ� 

અને નાણાકં�ય .વાય1તા 

આપવી જોઈએ? 

• નવા અWયાસlમો માટ� 

મહાિવ?ાલયોને અકાદિમક 

.વાય1તા આપવી જોઈએ? 

• રાEય મહાિવ?ાલયોમા ં

]ણુવ1ની ઉણપ=ુ ંIMુય કારણ 

(િુવ?ાઓ અને િશ�કોની 

અછત છે? 

• અકાદિમક અને અWયાસક�ય 

(ધુારાઓ કરવા માટ� રાEય 

મહાિવ?ાલયો, રાEય ઉ:ચ 

િશ�ણ પ8રષદથી માગ�દશRત 

હોવી જોઈએ? 

• રાEય મહાિવ?ાલયોમા ંતપાસ 



કાયમી િશ�કો લેવા જોઈએ? 

અને/અથવા િશ�કો Eયાર� 

કામગીર� ન બ�વી શક� 9યાર� 

તેઓને ,ૂર કર� દ�વા જોઈએ? 

અને પ8ર�ા પ'ધિતમા ંક�વા 

�કારના ંબદલાવ કરવા જTર� 

છે? 

• રાEય મહાિવ?ાલયો તેમ=ુ ં 

નાણાકં�ય કામગીર� ક�વી ર�તે 

વધાર� શક� છે? 

��� VI: 012 $�3���� �4�
� 

$�����# ���5�� ��6��  

• �ુ ંકૌશ�ય આધા8રત 

અWયાસlમ, િનયિમત 

અWયાસlમોનો ભાગા બનાવવો 

જોઈએ ક� �થી રોજગાર�ની 

તકોમા ંવધારો કર� શકાય? 

• ઉ:ચ િશ�ણમા ંબી� કઈ-કઈ 

ર�તે કૌશ�ય સકં*લત કર� 

શકાય? 

• સXના �ત (ધુી કોઈને પણ 

�વેશ આપવો અને કામચલાઉ 

વ:ચેથી ઉઠ� જવા માટ� 

અ=મુિત ન આપવી જોઈએ?  

• �ુ ંકૌશ�ય આધા8રત 

અWયાસlમ, િનયિમત 

અWયાસlમોનો ભાગા બનાવવો 

જોઈએ ક� �થી રોજગાર�ની 

તકોમા ંવધારો કર� શકાય? 

• ઉ:ચ િશ�ણમા ંબી� કઈ-કઈ 

ર�તે કૌશ�ય સકં*લત કર� 

શકાય? 

• સXના �ત (ધુી કોઈને પણ 

�વેશ આપવો અને કામચલાઉ 

વ:ચેથી ઉઠ� જવા માટ� 

અ=મુિત ન આપવી જોઈએ?  

• �ુ ં��લાની ક�ટલીક કોલેજોને 

કૌશ�ય િવકાસ માટ� 

• �ુ ંકૌશ�ય આધા8રત 

અWયાસlમ, િનયિમત 

અWયાસlમોનો ભાગા બનાવવો 

જોઈએ ક� �થી રોજગાર�ની 

તકોમા ંવધારો કર� શકાય? 

• ઉ:ચ િશ�ણમા ંબી� કઈ-કઈ 

ર�તે કૌશ�ય સકં*લત કર� 

શકાય? 

• સXના �ત (ધુી કોઈને પણ 

�વેશ આપવો અને કામચલાઉ 

વ:ચેથી ઉઠ� જવા માટ� 

અ=મુિત ન આપવી જોઈએ?  

• �ુ ં��લાની ક�ટલીક કોલેજોને 

કૌશ�ય િવકાસ માટ� 



સIદુાયિયક કોલેજોમા ં

Tપાતં8રત કર� શકાય? જો તેમ 

હોય તો, તેમની પાસે Yરૂતા 

�માણમા ંમાળખાગત 

(િુવ?ાઓ અને �ા'યાપક વગ� 

છે?  

• કઈ કોલેજો એવી િનયિમત 

િવ?ાથRઓ માટ� ‘કૌશ�ય 

િવકાસ’ ના અWયાસlમ શT 

કરવા માટ� સાર� જ5યાએ .થાન 

ધરાવે છે? (કરાર પર સલં5ન 

કર� શકાય તેવા �ા'યાપકોની 

જT8રયાત ન�કમાથંી જ 

ઉપલ�ધ હોવી જોઈએ) 

• તમારા ��લામા ંકૌશ�ય 

આધા8રત Dા અWયાસ�મ 

ઉ*ચત રહ�શે?   

સIદુાયિયક કોલેજોમા ં

Tપાતં8રત કર� શકાય? જો તેમ 

હોય તો, તેમની પાસે Yરૂતા 

�માણમા ંમાળખાગત 

(િુવ?ાઓ અને �ા'યાપક વગ� 

છે?  

• કઈ કોલેજો એવી િનયિમત 

િવ?ાથRઓ માટ� ‘કૌશ�ય 

િવકાસ’ ના અWયાસlમ શT 

કરવા માટ� સાર� જ5યાએ .થાન 

ધરાવે છે? (કરાર પર સલં5ન 

કર� શકાય તેવા �ા'યાપકોની 

જT8રયાત ન�કમાથંી જ 

ઉપલ�ધ હોવી જોઈએ) 

• તમારા રાEયમા ંકૌશ�ય 

આધા8રત Dા અWયાસ�મ 

ઉ*ચત રહ�શે? 

• �ુ ંમહાિવ?ાલયોમા ંબી. વોક. ને 

�ુદા-ં�ુદા ંિવશેષ�તાઓ સાથે 

ચલાવી શકાય?  



• બJુસMંયક �વેશ અને 

િનગમનની પરવાનગી માટ� 

Hયવહા&ુ I�ૂક�લીઓ �ુ ંછે? 

• �વત�માન અWયાસ�મની સાથે 

કૌશ�ય આધા8રત અWયાસ�મને 

મહાિવ?ાલયો ક�વી ર�તે 

એક(Xૂ કર� સશે? 

• મહાિવ?ાલયો �ારા ચલાવાતા 

બધા અWયાસlમો માટ� રોજગાર 

(ચૂાકં દશા�વવો જોઈએ?  

��� VII:  ���7� 
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• તમારા રાEયમા ંઉપલ�ધ 

ઓનલાઈન અWયાસlમોની 

વત�માન v.થિત ચકાસો. 

• �ુ ંતમારા રાEયની કોલેજો અને 

મહાિવ?ાલયો NMEICT અથવા 

NKN �ારા જોડાણ ધરાવે છે? 

• �ુ ંતમે ઓનલાઈન 

અWયાસlમો �વા ક� MOOCs 

અને િવષય આધા8રત 

ઓનલાઈન અWયાસ�મને 



�ો9સાહન આપવા (ચૂન 

કરશો? જો હા, તો તમારા 

રાEયમા ંDા �વાહના 

ઓનલાઈન અWયાસ�મો 

ઉપયોગી થશે તે િવશે (ચૂન 

કર� સકશો? 

• ઓનલાઈન અWયાસ�મોના 

અમલીકરણમા ંક�વી શD 

અડચણો પડ� અને તેને ક�વી 

ર�તે િનવાર� શકાય?   

��� VIII: �������	 <�=� $�3� 
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• �ુ ંિવ?ાથRઓ અને િશ�કો TEL 

�� .>?���� "�# ���-3��� 

@A# ��B C#? .� �#� *�� 

��, �#�� �*'� 0D��A 

���� ���� �#  E�� 71C# C#? 

• �������	 F��� $�3� GD�� 

���� .>�� ������� 0D��� 

C#? 

• E�� ����� F��� NPTEL, NMEICT 

e—$�H���I � "��� "(� 
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0D��A��� �#��� C#? .� 

0D��A��� �#���� *�� ��, 

�#�� ��K "�# A#���K E�� C#? 

• ���#.� "�# �*�$�/������� 

$�3����- "�# ������ ���� 

TEL ���� ���# 0D��A� �7 

��� �#�� �DL� ��M� N����.  

• .� *��, �� ��7 P#LQ :���� 

.����.  
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• �ુ ંતમારા �લોકમા ંકોલેજ 

આવેલી છે ક� નહ$? જો ના, તો 

કારણો જણાવો.  

• કોલેજની શTઆત કરવી વt ુ

લાભકારક છે ક� પો*લટ�કનીક? 

અથવા 9યા ંબનંે માટ� જTર છે? 

• �ુ ંતમારા ��લામા ંકોલેજ 

આવેલી છે ક� નહ$? જો ના, તો 

કારણો જણાવો.  

• કોલેજની શTઆત કરવી વt ુ

લાભકારક છે ક� પો*લટ�કનીક? 

અથવા 9યા ંબનંે માટ� જTર છે? 

• �ાદ�શીક પછાતપણાનંે આપણે 

િશ�ણમા ંક�વી ર�તે દશા�વી 

શક�એ? 

• વt ુકોલેજો શT કરવી 

• તમારા રાEયમા ંક�ટલી ડ��ી 

કોલેજો છે? 

• કોલેજની શTઆત કરવી વt ુ

લાભકારક છે ક� પો*લટ�કનીક? 

અથવા 9યા ંબનંે માટ� જTર છે? 

• �ાદ�શીક પછાતપણાનંે આપણે 

િશ�ણમા ંક�વી ર�તે દશા�વી 

શક�એ? 

• વt ુકોલેજો શT કરવી 

• હાલની કોલે�ને (�ુઢ કરવી 



• હાલની કોલે�ને (�ુઢ કરવી 

• વt ુપો*લટ�કનીક શT કરવી 

• હાલની પો*લટ�કનીકોને (�ુઢ 

કરવી 

• વt ુસારા પ8રવહનની સગવડો 

Yરૂ� પાડવી 

• વt ુપો*લટ�કનીક શT કરવી 

• હાલની પો*લટ�કનીકોને (�ુઢ 

કરવી 

• વt ુસારા પ8રવહનની સગવડો 

Yરૂ� પાડવી 
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• પછાત �ૂથના િવ?ાથRઓ ઉ:ચ 

િશ�ણમા ંન જવા માટ�ના 

કારણો �ુ ંછે? 

• વ*ંચત વગ�ના િવ?ાથRઓ 

શાળામાથંી પાસ થઈ કોલેજમા ં

જોડાઈ અને િશ�ણ Y&ુું કર� તે 

(િુનિ�ત કરવા માટ� �ુ ંપગલા ં

લઈ શકાય?     

• ક6યાઓ કોલેજ ક� 

પો*લટ�કનીકમા ંજોડાય તે ક�વી 

ર�તે િનિ�ત કર� શકાય? 

• નીચેનામાથંી �ુ ંક6યાઓની 

ભાગીદાર� વધારશે: છાXાલય?  

િશLય2િૃ1? સલામતીની 

• પછાત �ૂથના િવ?ાથRઓ ઉ:ચ 

િશ�ણમા ંન જવા માટ�ના 

કારણો �ુ ંછે? 

• વ*ંચત વગ�ના િવ?ાથRઓ 

શાળામાથંી પાસ થઈ કોલેજમા ં

જોડાઈ અને િશ�ણ Y&ુું કર� તે 

(િુનિ�ત કરવા માટ� �ુ ંપગલા ં

લઈ શકાય?     

• ક6યાઓ કોલેજ ક� 

પો*લટ�કનીકમા ંજોડાય તે ક�વી 

ર�તે િનિ�ત કર� શકાય? 

• નીચેનામાથંી �ુ ંક6યાઓની 

ભાગીદાર� વધારશે: છાXાલય?  

િશLય2િૃ1? સલામતીની 

• પછાત �ૂથના િવ?ાથRઓ ઉ:ચ 

િશ�ણમા ંન જવા માટ�ના 

કારણો �ુ ંછે? 

• વ*ંચત વગ�ના િવ?ાથRઓ 

શાળામાથંી પાસ થઈ કોલેજમા ં

જોડાઈ અને િશ�ણ Y&ુું કર� તે 

(િુનિ�ત કરવા માટ� �ુ ંપગલા ં

લઈ શકાય?     

• ક6યાઓ કોલેજ ક� 

પો*લટ�કનીકમા ંજોડાય તે ક�વી 

ર�તે િનિ�ત કર� શકાય? 

• નીચેનામાથંી �ુ ંક6યાઓની 

ભાગીદાર� વધારશે: છાXાલય?  

િશLય2િૃ1? સલામતીની 



ખાતર�? ખાતર�? 

• આપણે સામા�જક ભેદને – Yરૂા ં

પાડ�ને Yરુ� શક�યે 

� છાXાલયો  

� િશLય2િૃ1 

� કો�m;ટુર ઉપકરણો અને 

જોડાણ 

• આપણે *લ�ગ ભેદને – Yરૂા ં

પાડ�ને Yરુ� શક�યે  

� છાXાલયો 

� િનવાસ અને યાXા માટ� 

નાણાકં�ય સહાય 

� િશ�ણની ]ણુવ1ાની 

સમ.યાઓ ,ૂર કરવા 

કો�m;ટુર ઉપકરણો અને 

જોડાણ 

• *લ�ગ અને સામા�જક ભેદ ને 

Yરૂવા અ6ય કોઈ (ચૂનો 

ખાતર�? 

• આપણે સામા�જક ભેદને – Yરૂા ં

પાડ�ને Yરુ� શક�યે 

� છાXાલયો  

� િશLય2િૃ1 

� કો�m;ટુર ઉપકરણો અને 

જોડાણ 

• આપણે *લ�ગ ભેદને – Yરૂા ં

પાડ�ને Yરુ� શક�યે  

� છાXાલયો 

� િનવાસ અને યાXા માટ� 

નાણાકં�ય સહાય 

� િશ�ણની ]ણુવ1ાની 

સમ.યાઓ ,ૂર કરવા 

કો�m;ટુર ઉપકરણો અને 

જોડાણ 

� કૌશ�યોની તા*લમ ક� 

�થી �વેશ અને છોડ� 

દ�વાની અ=\ુળૂતા સાથે 

તેઓ ભણવાની સાથે 



કમાઈ શક� 

• *લ�ગ અને સામા�જક ભેદ ને 

Yરૂવા અ6ય કોઈ (ચૂનો 

• ઉ:ચ િશ�ણમા ં*લ�ગ અને 

સામા�જક *ભ�તા ઓછ� કરવા 

Dા હકારા9મક પગલાઓં 

(ચૂવી શકાય? 

• બધી ઉ:ચ િશ�ણ સ.ંથાઓમા ં

ઉપચારા9મક અ=િુશ�ણને 

�ો9સાહન આપ2ુ ંજોઈએ? 

��� XI: 012 $�3��# ���. 
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• ભણવાની સાથે િવ?ાથRઓ 

તમારા સIદુાય, ગામને ક�વી 

ર�તે 8હ.સો આપી શક� છે? 

• િવ?ાથRઓ તમારા સIદુાય 

અથવા ગામના સામા6ય �વન 

ધોરણને ક�વી ર�તે (ધુારો કર� 

શક�? ઉદાહરણ તર�ક� .વ:છતા, 

આરો5ય, ર.તાઓ 

• રોજગાર મેળHયા પછ� 

િવ?ાથRઓ ક�વી ર�તે 8હ.સો 

• ભણવાની સાથે િવ?ાથRઓ 

તમારા સIદુાય, ગામને ક�વી 

ર�તે 8હ.સો આપી શક� છે? 

• િવ?ાથRઓ તમારા સIદુાય 

અથવા ગામના સામા6ય �વન 

ધોરણને ક�વી ર�તે (ધુારો કર� 

શક�? ઉદાહરણ તર�ક� .વ:છતા, 

આરો5ય, ર.તાઓ 

• રોજગાર મેળHયા પછ� 

િવ?ાથRઓ ક�વી ર�તે 8હ.સો 

• ભણવાની સાથે િવ?ાથRઓ 

તમારા સIદુાય, ગામને ક�વી 

ર�તે 8હ.સો આપી શક� છે? 

• િવ?ાથRઓ તમારા સIદુાય 

અથવા ગામના સામા6ય �વન 

ધોરણને ક�વી ર�તે (ધુારો કર� 

શક�? ઉદાહરણ તર�ક� .વ:છતા, 

આરો5ય, ર.તાઓ 

• રોજગાર મેળHયા પછ� 

િવ?ાથRઓ ક�વી ર�તે 8હ.સો 



આપી શક� છે? આપી શક� છે? 

• નીચેનામાથંી ક;ુ ંિવ?ાથRઓને 

સIદુાય સાથે જોડવામા ંમદદ 

કર� શક� છે? 

o NSS 

o NCC 

o સામા�જક કાય� 

o છેવાડાના સIદુાય માટ� 

કાય�lમો 

• �ુ ંવત�માનમા ંતમારા 

િવ.તારની કોલેજો અને 

મહિવ?ાલયો સIદુાય 

આધા8રત 8lયાઓ કર� છે? 

હા/ના. જો હા, તો નીચેનામાથંી 

કઈ? 

o સIદુાિયક �2િૃ1ઓ 

�વીક� હ8રયાળ� 

�2િૃ1ઓ, .વ:છતા, 

આરો5ય Hયવ.થા, માગ�   

o રમતો 

આપી શક� છે? 

• નીચેનામાથંી ક;ુ ંિવ?ાથRઓને 

સIદુાય સાથે જોડવામા ંમદદ 

કર� શક� છે? 

o NSS 

o NCC 

o સામા�જક કાય� 

o છેવાડાના સIદુાય માટ� 

કાય�lમો 

• �ુ ંવત�માનમા ંતમારા 

િવ.તારની કોલેજો અને 

મહિવ?ાલયો સIદુાય 

આધા8રત 8lયાઓ કર� છે? 

હા/ના. જો હા, તો નીચેનામાથંી 

કઈ? 

o સIદુાિયક �2િૃ1ઓ 

�વીક� હ8રયાળ� 

�2િૃ1ઓ, .વ:છતા, 

આરો5ય Hયવ.થા, માગ�   

o રમતો 



o ચચા�, શેર� નાટકો �ારા 

�]1ૃતા �બંેશ 

o સા�રતા કાય�lમો 

o કોઈ અ6ય 

o ચચા�, શેર� નાટકો �ારા 

�]1ૃતા �બંેશ 

o સા�રતા કાય�lમો 

o કોઈ અ6ય 

��� XII: P#LQ $�3��T�� $���-� 
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 • .થાિનક િશ�કોને કરાર પર 

િનમ� ૂકં કર�ને િવકિસત કરવા 

• ક�6Uમા ંિનમ� ૂકં પામેલ PેLઠ 

િશ�કોને હો[ો આપવો જોઈએ. 

• િશ�કોને િનરંતર તા*લમ અને 

સમયાતંર� Yનુ: તા*લમ આપવી 

જોઈએ. 

• .થાિનક િશ�કોને કરાર પર 

િનમ� ૂકં કર�ને િવકિસત કરવા 

• ક�6Uમા ંિનમ� ૂકં પામેલ PેLઠ 

િશ�કોને હો[ો આપવો જોઈએ. 

• િશ�કોને િનરંતર તા*લમ અને 

સમયાતંર� Yનુ: તા*લમ આપવી 

જોઈએ. 

• �િતભાઓને િશ�ણ H�વસાયમા ં

જોડાવા �ો9સાહક ર�તો 

• �ુ ંઓપ/અ*ભગમ કાય�lમો 

તેમના અપે*�ત હ��ઓુ િસ'ધ 

કર� છે? જો ના, તો �ુ ંપ8રવત�ન 

જTર� છે? 

• સતત પ'ધિતઓ �ારા PેLઠ 

િશ�ણ �િતભાને Hયવસાયમા ં

ક�વી ર�તે �ળવી શકાય? 



• સેવા શરતોમા ંયો5ય પ8રવત�ન 

સાથે અ'યાપકોને િશ�ણ અને 

સશંોધન સરળ ર�તે કરવા 

પરવાનગી આપવી સભંિવત 

છે? 

• અ'યાપકોને વધાર� .વાય1તા 

અને શૈ�*ણક પ8રષદોમા ં

સહભા*ગતા વગેર� માટ� 

�ો9સાહન આપવા બી� Dા 

પ8રવત�નો (*ૂચત કર� શકાય?  

��� XIII: $�/��X �*��A 
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 • સાવ�િXક િશLય2િૃ1 સભંિવત 

નથી તો �ુ ંસાવ�િXક (લુભ 

િધરાણ િવ?ાથRઓને મદદ 

કરશે?  

• �ુ ં5% Hયાજ સબસીડ� યો5ય 

છે? 

• હકારા9મક િશLય2િૃ1 ઉપરાતં, 

\ુ¢ુંબ દ�ઠ ક�ટલી આવક  

ધરાવતા લોકો માટ� જT8રયાત 

આધા8રત િશLય2િૃ1 આપવી 

• સાવ�િXક િશLય2િૃ1 સભંિવત 

નથી તો �ુ ંસાવ�િXક (લુભ 

િધરાણ િવ?ાથRઓને મદદ 

કરશે?  

• �ુ ં5% Hયાજ સબસીડ� યો5ય 

છે? 

• હકારા9મક િશLય2િૃ1 ઉપરાતં, 

\ુ¢ુંબ દ�ઠ ક�ટલી આવક  

ધરાવતા લોકો માટ� જT8રયાત 

આધા8રત િશLય2િૃ1 આપવી 



જોઈએ?  

o T. 1 લાખ અને તેની નીચે  

o T. 1 લાખ થી 1.5 લાખ 

o T. 1.5 લાખ થી 2 લાખ 

o T. 2 લાખ થી 2.5 લાખ 

• અ9યાર (ધુી દર�ક િવ?ાથRઓને 

િશ�ય2િૃ1 આપવી સભંવ નતી, 

લાયક િવ?ાથRઓ ઉ:ચ 

િશ�ણની લેવા=ુ ંનકાર� નહ$ તે 

માટ� તેઓને ક�વી ર�તે સહાય 

આપી શકાય? ઓછામા ંઓછા 

ક�ટલા ટકા સાથે તેને જોડવી 

જોઈએ? 

o .નાતક: ઓછામા ંઓછા 

60% અથવા 65% 

અથવા 70% અથવા 

75%   

o અ=.ુનાતક: ઓછામા ં

ઓછા 50% અથવા 55% 

અથવા 60% અથવા 

જોઈએ?  

o T. 1 લાખ અને તેની નીચે  

o T. 1 લાખ થી 1.5 લાખ 

o T. 1.5 લાખ થી 2 લાખ 

o T. 2 લાખ થી 2.5 લાખ 

• અ9યાર (ધુી દર�ક િવ?ાથRઓને 

િશ�ય2િૃ1 આપવી સભંવ નતી, 

લાયક િવ?ાથRઓ ઉ:ચ 

િશ�ણની લેવા=ુ ંનકાર� નહ$ તે 

માટ� તેઓને ક�વી ર�તે સહાય 

આપી શકાય? ઓછામા ંઓછા 

ક�ટલા ટકા સાથે તેને જોડવી 

જોઈએ? 

o .નાતક: ઓછામા ંઓછા 

60% અથવા 65% 

અથવા 70% અથવા 

75%   

o અ=.ુનાતક: ઓછામા ં

ઓછા 50% અથવા 55% 

અથવા 60% અથવા 



65% 

o નાણાકં�ય સહાય િસવાય 

અWયાસક�ય માગ�દશ�ન, 

ભણવાના Tમની સગવડ, 

મ�ટ�-િમડ�યા સગવડો 

�વી કઈ અWયાસક�ય 

સગવડ િવ?ાથRઓને 

આવ�યક છે?  

65% 

o નાણાકં�ય સહાય િસવાય 

અWયાસક�ય માગ�દશ�ન, 

ભણવાના Tમની સગવડ, 

મ�ટ�-િમડ�યા સગવડો 

�વી કઈ અWયાસક�ય 

સગવડ િવ?ાથRઓને 

આવ�યક છે?  

• િવ?ાથRઓ માટ�ની હાલની 

નાણાકં�ય સહાય યોજનાઓમા ં

*ભ� આવકનો .લેબ રાખવો 

જોઈએ? 

• ગર�બમા ંગર�બ િવ?ાથRઓ 

ઉ:ચ િશ�ણ લઈ શક� તે માટ� 

Hયાજ િધરાણ સબસીડ� યોજના 

મદદTપ બની છે? જો ના, તો 

ક�વા પ8રવત�ન અમલ કરવા 

જTર� છે? 

• Iwુત મહાિવ?ાલયો િવ?ાથR 

સહાય સેવાઓ .થાિનક .તર� 



ધરાવે છે. આ ક�6Uોની સેવામા ં

(ધુારા માટ� .થાિનક સ.ંથાઓ 

અને બી� તેના �વીજ 

સ.ંથાઓ ક�વી ર�તે મદદ કર� 

શક�?  

��� IVX: K�H� F��� ����%&$'� 
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 • ભાષા �ારા સા.ં\ૃિ1ક એક�કરણ 

ક�વી ર�તે થઈ શક�? 

• બJુTપી સમાજમા ંભાષાઓની 

Nિૂમકા અને મહ9વ િવશે 

િવ?ાથRઓને ભણાવવા, ભાષા 

િશ�ણના ંઅWયાસlમમા ં

પ8રવત�નો તમે (ચૂવી શકશો?  

• ભાષા �ારા સા.ં\ૃિ1ક એક�કરણ 

ક�વી ર�તે થઈ શક�? 

• બJુTપી સમાજમા ંભાષાઓની 

Nિૂમકા અને મહ9વ િવશે 

િવ?ાથRઓને ભણાવવા, ભાષા 

િશ�ણના ંઅWયાસlમમા ં

પ8રવત�નો તમે (ચૂવી શકશો? 

• �ુ ંમહાિવ?ાલયોમા ંસા.ં\ૃિ1 

એક�કરણ પર પાયાના 

અWયાસlમો સમાિવLટ કરવા 

જોઈએ? 

• ઉ:ચ િશ�ણ સ.ંથાઓમા ં

િશ�ણ, સ.ં\ૃિ1 અને ભાષાની 

વ:ચે rત8રક-જોડાણ ક�વી 

ર�તે કર� શકાય?  



��� XV: \��A� 3#] ���# 
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 • ખનગી �ેX સાથે ક�વા �કારની 

ભાગીદાર� કર� શકાય? 

o ઈમારતો=ુ ંબાધંકામ   

o ફwત �યોગશાળા અને 

Y.ુતકાલય=ુ ંબાધંકામ 

o ઈમારતની �ળવણી  

o કોલેજની �ળવણી 

o �યોગશાળાની �ળવણી 

o છાXાલયો 

o મા8હતી અને સચંાર 

ટ�કનોલો�ની સગવડો 

o મનોરંજન 

o પ8રવહન  

• તમારા ��લામા ંખાનગી �ેX 

ભાગીદાર� પર હાલના 

ઉદાહરણોની િવગતો  

• ખનગી �ેX સાથે ક�વા �કારની 

ભાગીદાર� કર� શકાય? 

o ઈમારતો=ુ ંબાધંકામ   

o ફwત �યોગશાળા અને 

Y.ુતકાલય=ુ ંબાધંકામ 

o ઈમારતની �ળવણી  

o કોલેજની �ળવણી 

o �યોગશાળાની �ળવણી 

o છાXાલયો 

o મા8હતી અને સચંાર 

ટ�કનોલો�ની સગવડો 

o મનોરંજન 

o પ8રવહન  

• તમારા ��લામા ંખાનગી �ેX 

ભાગીદાર� પર હાલના 

ઉદાહરણોની િવગતો  

• િશ�ણ �ેXમા ંPPP મોડલો ક�મ 

અસરકારક નથી બ6યા? 

• આ=ષુ*ંગક સેવાઓ Yરૂ� પાડવા 

િસવાય ખાનગી �ેX માટ� 



વધાર� Nિૂમકા હોઈ શક�? 

• વt ુસાર� PPP Hયવ.થાઓ 

માટ� “નફા માટ� નહ$” નીિતમા ં

સાવચેતીઓ સાથે તમે 

પ8રવત�નો (ચૂવી શકશો? 

• �ુ ંPPP સામા6ય િશ�ણ માટ� 

નહ$ અને ફwત તકનીક�/ 

Hયવસાિયક માટ� જ (સુગંત 

છે?  

• �ુ ંઉ:ચ િશ�ણમા ંPPP ના ં

સારા કાય�કર� મોડ�લો છે �ને 

દોહરાવી શકાય?   

��� XVI: 012 $�3���� 
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  • ઉ:ચ િશ�ણમા ંનાણાકં�ય 

ફાળવણી કરવા નવીન ર�તો 

કઈ છે? 

o ક�§6Uય �ેXના ફંડમા ં

વધારો 

o રાEય �ેXના ંફડંમા ંવધારો 

o ઉ?ોગોની ભાગીદાર� 

o િવ?ાથRઓની ફ� 



o અ6ય કોઈ 

��� XVII: 012 $�3�T�� 
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  • સીમા ર8હત ઉ:ચ િશ�ણ માટ� 

H;હૂરચના (ચૂવો 

• િવદ�શી િશ�ણ આપનારને 

�ો9સાહન 

• મહાિવ?ાલય Nિૂમ પર ભૌિતક 

સશંાધનોનો િવકાસ કરવો �મ 

ક� િવ?ાથR માગ�દશ�ન ક�6Uો, 

rતરાLq�ય િવ?ાથRઓની 

હો.ટ�લ, �'યાપકો માટ� 

અિતથી]હૃ 

• િવ?ાથR-�'યાપકોના અદલા-

બદલી કાય�lમ અને 

સ.ંથાક�ય/સશંોધન ભાગીદાર� 

માટ� પ8રવત�નો (ચૂવો 

��� XVIII: $�3��� ��.A��� 
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  • નવા ઉ?ોગો ચા¨ ુકરવા અને 

ઉ?ોગ સાહસો માટ� િશ�ણ અને 

ઉ?ોગો=ુ ંજોડાણ ક�વી ર�તે કર� 

શકાય? 

• િવ?ાથRઓમા ંઉ?ોગ સાહિસકતા 



કૌશ�ય િવકાસ કરવા ઉ?ોગો 

ક�વી ર�તે અ*ભગાિમત કર� 

શક�? 

• �ુ ંમહાિવ?ાલયો/કોલેજોના 

િનયમાક મદંળમા ંઉ?ોગોના 

�િતિનિધઓનો સમાવેશ કરવો 

જોઈએ? 

• િવ?ાથRઓની રોજગાર�ની તકો 

વધારવા માટ� ઉ?ોગ સબંિંધત 

અWયાસlમોની રચના કરવામા ં

ઉ?ોગો ક�વી ર�તે મદદ કર� 

શક�?  

��� XIX: ������ "�# 
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  • સશંોધન અને નિવનતાને 

�ો9સાહન આપવા નીચેનામાથંી 

કઈ H;હૂરચનાઓ અપનાવવી 

જTર� છે?  

� પ8રણામ આધા8રત 

સશંોધનને િધરાણ 

� સામા�જક િવ�ાન અને 

IળૂNતૂ િવ�ાન માટ� ઉદાર 



સશંોધન ભડંોળ 

� નિવન સશંોધન કરવા Iળૂ 

નાણાથી ઇન�બુેસન ક�6Uો 

.થાપવા 

� બૌª'ધક સપંિ1ના િનમા�ણ 

તરફ દોર� �ય તેવા 

સશંોધન  

� ક�§6Uય શૈ�*ણક સ.ંથાઓમા ં

સશંોધન પાwસ� .થાપવા 

� સશંોધનકતા�ઓને ભણાવવા 

અને િશ�કોને સશંોધનમા ં

સલં5ન કરવા અ?ાપકોની 

સ;ંwુત િનમ� ૂકંો 

� rતર-િવભાગીય સશંોધન 

– હાલની શાખાઓમા ં

rતરછેદનથી નવા 

�ાનનો ઉ[ભવ કરવા 

સ.ંથાઓએ એક-બી� સાથે 

આવ2ુ ંજ જોઈએ 

• R અને D �ો�w«સ માટ� 



આપણે ભારતને ઈ.ટ ગતંHય 

.થાન ક�વી ર�તે બનાવી 

શક�યે? 

• �ુ ંનિવન મહાિવ?ાલયો 

.થાપવા આપણે YનુિવOચાર 

કરવો જTર� છે? 

��� XX: ���� c��    • વૈિkક પ8રવેશમા ં�ાન=ુ ંન2ુ ં

પ8રમાણ ક;ુ ંછે? 

• �ુ ંઆપણા મહાિવ?ાલયો પાસે 

તેવા કાય�lમો આપવા �'યાપક 

છે? જો ના, તો તેમની �મતા 

ક�વી ર�તે વધાર� શકાય? 

• નવા �ાન માટ�ના અWયાસ�મ 

આપતી િવદ�શી સ.ંથાઓ સાથે 

ભાગીદાર� કરવા �ુ ંપગલા ં

લેવા જTર� છે?   
 


