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सा विद्याया शास्ति। 

अर्ााि,् जो हमें अनुशाससि करिी है, िह विद्या है। 

सा विद्या या विमुक्िये। 

यानी, िही विद्या है, जो हमें मुस्क्ि देिी है। 

मुस्क्िसंकीर्ािास,े िायिीय भौतिकिा की पररधिसे। 

गुरु ग्रंर् साहहब मेंभी िर्र्ाि है- विद्या विचारीिां परोपकारी। 
\ 

બાયતની યશુનલશવિટીઓનુું ભોનીટયીગ ભાનલવુંવાધન શલકાવભુંત્રારમ અને યાજમવયકાયો 

દ્વાયા થામછે કેન્દ રીમ યશુનલશવિટીનુું વુંચારન કેન્દ રવયકાય દ્વાયા અને યાજમોની યશુનલશવિટીઓનુું 

વુંચારન યાજમવયકાય દ્વાયા કયલાભાું આલે છે. આભ કેન્દ ર અને યાજમોની યશુનલશવિટીઓ દ્વાયા 

શલદ્યાથીઓને શલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી, કૃી અને શલનીમન તિધા ળાખાઓભાું ઉચ્ ચશળક્ષણ આી 

વુંળોધન તેભજ ીએચ ડી જેલી ડીગ્રી આી ઉચ્ ચશળક્ષણ ભાટે તકો ઉબી કયલાભાું આલે છે.        

બાયતની ઉચ્ ચશળક્ષણ શવસ્ ટભ ય૦૦૦-ય૦૦૧ થી ય૦૧૦-ય૦૧૧ ના એક દામકાભાું રગબગ 

ય૦,૦૦૦ કોરેજો તથા ૮રાખ શલદ્યાથીઓ વાથે એક જડી ગતીએ શલકાવ કયેર છે. લષ ય૦૧૧ 

ની શસ્ થશતએ બાયતભાું ૪ય કેન્દ રીમ યશુનલશવિટીઓ, ય૭ યાજમની યશુનલશવિટીઓ,૧૩૦ ડીમ્ ડ 

યશુનલશવિટીઓ તથા ૯૦ ખાનગી યશુનલશવિટીઓનો વભાલેળ થામ છે.બાયતની ઉચ્ ચશળક્ષણ આતી 

વુંસ્ થાઓ જેભકે ઇશન્દ ડમન ઇશન્દ સ્ ટટયટુ ઓપ ટેકનોરોજી (આઇઆઇટી), ટેકનોરોજી નેળનર 

ઇશન્દ સ્ ટટયટુ (એનઆઇટી), ભાહશતી ટેકનોરોજી ઇશન્દ ડમન ઇશન્દ સ્ ટટયટુ (આઇઆઇટીએચ), બાયતીમ 

ભેનેજભેન્દ ટ વુંસ્ થા(આઇઆઇએભ), ભાહશતી ટેકનોરોજીઇન્દ ટયનેળનરઇશન્દ સ્ ટટયટુ(આઇ આઇ ટી એચ), 
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મુુંફઇ યશુનલશવિટી અને જલાશયરાર નેશરુું  યશુનલશવિટી લૈશિક કક્ષાના શળક્ષણ ભાટે પ્રભાણભતૂ યીતે 

લખાણામેરી છે. આંતયયાષ્ટ રીમ પ્રશતષ્ષ્ટિત યશુનલશવિટી કે્ષત્રભાું બાયત શજુ ણ શલિની નાભાકીત 

શાલષડ,કેશમ્ િજ અને ઓકવપોડષ યશુનલશવિટી વાથે નાભના ધયાલેછે. 

ઉચ્ ચશળક્ષણ ભાટે યશુનલશવિટી ગ્રન્દ ટકભીળન દ્વાયા નીચે પ્રભાણે એકે્રહડએળન સ્ લામત વુંસ્ થાઓ 

દ્વાયા શળક્ષણ વફુંધી ફાફતો ય દેખયેખ યાખલાભાું આલે છે. 

 
 ટેકશનકર શળક્ષણ ભાટે ઓર ઇષ્ન્દડમા કાઉન્ન્દવર(AICTE) 

 હડસ્ટન્દવ એજયકેુળન કાઉન્ન્દવર (ભબશ) 

 બાયતીમ કૃશ અનુુંવુંધાન હયદ(ICHR) 

 બાયતીમ ફાય કાઉન્ન્દવર (BCI) 

 નેળનર એવેવભેન્દટ એન્દડ એકે્રહડળન કાઉન્ન્દવર (NAAC) 

 શળક્ષક શળક્ષણ ભાટે નેળનર કાઉન્ન્દવર (NCTE) 

 બાયત નુલષવન કાઉન્ન્દવર (RCI) 

 બાયત ભેડીકર કાઉનશ્વર(MCI) 

 બાયત પાભષવી કાઉન્ન્દવર (PCI) 

 બાયતીમ નશવિગ કાઉન્ન્દવર (INC) 

 બાયત ડેન્દટર કાઉન્ન્દવર (DCI) 

 શોભીમોેથી સેન્ર કાઉન્ન્દવર (CCH) 

 બાયતીમ ભેહડશવન સેન્ર કાઉન્ન્દવર (CCIM) 

 બાયતીમ લેટનયી કાઉન્ન્દવર (VCI) 

 

બાયત વયકાય દ્વાયા ઉચ્ ચ શળક્ષણનુું વુંચારન યશુનલશવિટી ગ્રાન્દ્વ કશભળન હદલ્ શી દ્વાયા કયલાભાું 

આલે છે. યશુનલશવિટી ગ્રાન્દ ટવ કશભળન હદલ્ શી ઉચ્ ચશળક્ષણ ભાટે ધાયા ધોયણો નકકી કયી કેન્દ ર અને 

યાજમો વાથે વુંકરન કયી તેની અભરલાયી કયલાનુું તેભજ તેના નીશત શનમભોનુું ચોકકવ ારન 

થામ તથા ઉચ્ ચશળક્ષણ આતી વુંસ્ થાને જરૂયી ભદદ અને ભાગષદળષન રુુું ાડલાની કાભગીયી 

કયલાભાું આલે છે. આભ છતાું ણ ઉચ્ ચશળક્ષણ કે્ષતે્ર બાયતીમ શલદ્યાથીઓ તિશ્વકક્ષાની સ્ ધાષભાું 

વાયો દેખાલ કયી ળયતા નથી જેના યીણાભ સ્ લરૂે ઉચ્ ચશળક્ષણ ભેવ્ મા છી ણ ફેકાયોની 
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વુંખ્ માભાું પ્રશતદીન લધાયો થતો અટકાલલા અને તિશ્વકક્ષાએ ાયદળષક સ્ ધાષ કયી વાયા ડોકટય, 

કુળલૈજ્ઞાનીક, વાયા ઇજનેય અને વાથે વાથે વક્ષભ યલુાનો તૈમાય કયલાની જલાફદાયી ભાત્ર 

વયકાય એકરાની નથી દયેક યલુાને આગ આલી લો જુની ચારી આલતી ફીભાય વીસ્ ટભને 

ફદરલા ભાટે ોતાના શલચાયો યજુ કયી તેની અભરલાયી થામ તે ભાટેના પ્રમત્ નો કયલાથીજ 

લતષભાન વભાજ અને શળક્ષણભાું ફદરાલ રાલી ળકાળે એવુું ભારુું અંગિ ભાનવુું છે, ભાત્ર લાતો 

કયલાથી ચચાષ કયલાથી કે વેભીનાયના નાભે બેગા ભી ભાત્ર વીસ્ ટભને દો આપ્ મા લગય એભાું શ ુ

થઇ ળકે અને તેની ળરૂઆત ોતાનાથી જ થામ તો આ શ્રભમજ્ઞ વપ થમેર ગણાળે બાયતીમ 

ઉચ્ ચશળક્ષણભાું નીચે મજુફ સધુાયાઓ થામ તેલી સિટ બદુ્ધિજીિી સમાજની આગ્રશબયી શલનુંતી છે. 
 

બાયતીમ ઉચ્ ચશળક્ષણભાું નીચે મજુફ સધુાયાઓની આલશ્ મકતા છે. 
 

 આઝાદી વભમે બાયતનો વાક્ષયતા દય ય૦ શતો જે લતષભાન વભમભાું ૬ થી ૬૮ સધુી 

થમો છે. બાયતભાું  ઉચ્ચ શળક્ષણ વુંસ્થાઓભાું ભાત્ર ૧૦ ટકા ૧૮ થી ય૩ ટકા લષના યલુાનો 

અભ્માવ કયે છે. જમાયે ફીજા શલકવીત દેળોભાું આ આંક યય ટકા ઉય છે બાયતે ણ આ 

૧૦ ટકાનો અંક લધાયી ય૦ થી યય ટકાસશુધ રઇ જલા પ્રયત્નો કયલા ડળે. 

 બાયતભાું ઉચ્ચ શળક્ષણ આતી વુંસ્થાઓના અબાલ ને કાયણે રગબગ ૮૦ શજાય યલુાનો 

પ્રશત લષ શલદેળભાું ઉચ્ચ શળક્ષણ ભેલલા જામ છે જમાયે બાયતભાું ઉચ્ચ શળક્ષણ ભેલલા 

ભાટે પ્રશત લષ ભાત્ર ૮ શજાય શલદ્યાથીઓ શલદેળથી અશી આલે છે તો ઉચ્ચ શળક્ષણ ના 

શલકાવ ભાટે બાયતભાું લધ ુઉચ્ચ શળક્ષણ આતી વુંસ્થાઓ ખોરલી જોઇએ. 

 વયકાયે ભાત્ર ખાનગી વુંસ્થાઓ ને શળક્ષણની જલાફદાયી આલાની જગ્યાએ ખાનગી 

વુંસ્થાઓ ઉય અંકુળ મકુી શળક્ષણની ગણુલતા લધે તે ભાટે ણ પ્રયત્નો કયલા જોઇએ. 

 તતક્ારીન લડાપ્રધાન ડાષ.ભનભોશનશવિંશ ેતેભના િક્િવ્ય ભાું જણાવ્્ુું શત ુું કે બાયતની ય/૩ 

તિશ્વશલધારમો ગણુલતાના ધોયણો કયતાું નીચી કાભગીયી કયે છે. તેભણે અભ્યાસક્રભની 

અંદય ફદરાલ રાલલાની ટકોય કયી શતી અને જણાવ્્ુું શત ુું કે અભ્યાસક્રભની અંદય 

ફદરાલ રાલલાથી જ આણા યલુાનો તિશ્વસ્િરીય સ્ધાટભાું ટકી ળકળે. 

 વલોચ ગણુલતાલાી ઉચ્ચ શળક્ષણ વુંસ્થાઓ  તથા કેન્રીય  શલદ્યારમોભાું અધ્યાકોની 

ઘટને કાયણે શળક્ષણનુું સ્િર ફગડતુું શોમતો વયકાયે િાત્કાલક ધોયણે તારીભફધ્ધ 

અધ્યાકોની બયતી કયલી જોઇએ. 
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   ાયદળષકતા િથા ઉંચા ધાયાધોયણો ય ધ્યાન કેન્દ્ન્રિ કયવુું જોઇએ. 

 વ્મલવામીક અને ભેડીકર શળક્ષણને સદુઢ અને ભજબતુ કયવુું જોઇએ. 

 વમશૂ જલાફદાયીના પ્રમાવોથી શળક્ષણના નલા આમાભો ળોધલા જોઇએ. 

 શલમની રૂચી પ્રભાણે કા અને શળક્ષણનો સમન્િય કયી તેના ભાટે શલદ્યાથીઓને 

પ્રોત્વાહશત કયલા જોઇએ. 

 વયકાય દ્વાયા ખાનગી યશુનલશવિટીને માન્યિા ભતા કેટરીક યશુનલશવિટી શલદ્યાથી ાવેથી 

નકકી કયેર પી કયતાું લધાયે પી લસરુ કયી શલદ્યાથીઓનુું આશથિક ળોણ કયલાભાું આલે છે 

તેના ઉય વયકાયે શનમભો કામદા દ્વાયા અંકુળ મકુલો જોઇએ. 

 વયકાય દ્વાયા ઉચ્ચ શળક્ષણ કે્ષતે્ર યુતો સ્ટાપ અને જરૂયી ઇન્પાસ્કચરની વ્યિસ્થા કયલી 

જોઇએ. 

 યીક્ષા ધ્ધતિ દયેક યાજમભાું એક વયખી શોલી જોઇએ. 

 ઉચ્ચ શળક્ષણ કે્ષતે્ર વેભીસ્ટય િતિભાું પેયપેય કયી શલદ્યાથી તેભજ શળક્ષકને અધ્માન 

કયાલલા ભાટે યુતો વભમ આલો જોઇએ. 

 ઉચ્ચ શળક્ષણ નીતીભાું વયકાયી હસ્િકે્ષ અને યાજકાયણ ફુંધ થવુું જોઇએ. 

 પ્રલેળ પ્રક્રીમા ાયદળષક ફનાલલી જોઇએ. 

 શળક્ષણભાું ગેયયીતી તેભજ ભ્રષ્ટટાચાય અટકાલલા વયકાયે શલધેમક વાય કયી કસયુ લાય 

વ્યહકત ને કડકભાું કડક વજા થામ તેલી જોગલાઇ કયલી જોઇએ. 

 શળક્ષકોને વભાન કાભ વભાન લેતન ધાયા પ્રભાણે મોગ્મ લેતન આવુું જોઇએ. 

 ઉચ્ચ શળક્ષણભાું યાખલાભાું આલતા કયાયઆધાયીત, ખુંડવભમના, પીકવગાયલાા 

અઘ્માકોને શળક્ષણની ગણુલતા જાલલા ભાટે આ પ્રથા ફુંધ કયી વભાનકાભ વભાનલેતન 

ધાયા પ્રભાણે મોગ્મ લેતન આવુું જોઇએ. 

 ઉચ્ચ શળક્ષણભાું જોડામેર દયેક ટીચયને નલીનીકયણ ભાટે પયજીમાત તાલરભ શોલી જોઇએ. 
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