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નળક્ષણભા ંઆણ  ંછાતણ  ં 

અને  

ડપનરેન્ડ 

 

 

નભત્રો,  

નભસ્કાય.  

       આજે આ વહ ને આના ંફાકો જે નળક્ષણ ભેલી યહ્ા ંછે તે કેવ   ંછે, તેની કેટરીક 
લેદના વબય લાતો કયલી છે. જે ભાટે નલશ્વના નળક્ષણથી આણી ળાાઓના ંનળક્ષણ સ ધીની 
વપય કયીશ .ં 

 

નલશ્વભા ંદેળોભા ંબાયત દેળન  ંસ્થાન ક્ા?ં 

નલશ્વની શ્રેષ્ઠ ૨૦૦ ય નનલવીટીભા ંબાયતની એક ણ ય નનલનવિટી નથી.  

આણા ંફાકો આ નળક્ષણ ભેલી યહ્ા ંછે. 
 

આણા ંદેળન  ંનળક્ષણ કેવ  ?ં 

દેળન  ંનળક્ષણ ખાડે ગય  ંછે. 

આ NCERT / MHRDના ંડોક્ય ભેન્ટભા ંસ્લીકાયાય  ંછે!!! 

આણા ંફાકો આ નળક્ષણ ભેલી યહ્ા ંછે. 
 

 



તો છી ગ જયાતન  ંનળક્ષણ કેવ  ?ં 

ગ જયાતન  ંનળક્ષણ એટરે ગોખણીય  ંનળક્ષણ.  

લાચંો, રખો, ગોખો અને યીક્ષાભા ંઓકોન  ંનળક્ષણ.  

વેંકડો નલદ્યાથીઓ આઘાત કયે છે. 

આણા ંફાકો આ નળક્ષણ ભેલી યહ્ા ંછે. 
 

જે દેળ ાવે લલ્રબી, નારદંા અને તક્ષનળરા જેલી ત્રણ ત્રણ નલશ્વ પ્રનવદ્ધ નલદ્યાીઠો શતી, તે 
દેળ આજે નળક્ષણભા ંછાત કેભ યશી જલા ામ્મો છે? 

જે ગ જયાત ાવે લલ્રબી નલદ્યાીઠ ઉયાતં દલક્ષણામનૂતિ જેલી દાદ  વસં્થા શતી અને આંફરા, 
રોકબાયતી જેલી દાદ  વસં્થા છે, તે ગ જયાત આજે નળક્ષણભા ંછાત કેભ યશી જલા ામ્ય  ંછે?  

કારણ, બશુર્ટન ુું પહલે ુું બર્ન જ ખોટુું બબડાયુું છે. 

ગ જયાતભા ંફારભડંદયના ંફાકોને અવભજદાયોએ દપતયઘાયી ફનાલી દીધા છે. દપતય આવય  ં
એટરે બણલાન  ંઆવય .ં બણલાન  ંઆવય  ંએટરે શોભલકવ આવય .ં આ ફધ  ંઆવય  ંએટરે યીક્ષા 
નાભનો છકટી યાક્ષવ ણ આવમો. આ ફધા ંથકી નાનકડો ફાક તો જીલતો જ મ લો છે!!! 
આભ બ ળટવન   ંશલે   ંફટન જ ખોટ ં લફડાય  ંછે. આ આણને વભજાત  ંનથી.  

ગ જયાતભા ંય નનલનવિટીઓન  ંનળક્ષણ ણ ગ જયાતીબાાભા ંજ ભે તે ભાટે ગ જયાત 
ય નનલવીટીની સ્થાના થઇ શતી. તે ગ જયાતભા ંઆજે અત્ર તત્ર વલવત્ર અંગે્રજી ભાધ્મભ 
કેન્વયની જેભ પ્રવય ું છે. અંગ્રેજી ભાધ્મભ  ણ છકટી ભોટો યાક્ષવ  છે. તેણે  તો અદ્દ્ર્ શ્ મ યશી 
વસં્કાય અને વસં્કૃનત ય ઘા ભાયલાન  ંચાલ  કય ું છે. બાયત દેળને અન્મ યીતે પયી ગ રાભ 
ફનાલલાન  ંળરૂ કય ું છે. આ આણને વભજાત  ંનથી. 

નળક્ષણ તો નભત્રાચાયીલધવક શોમ. તેના ફદરે ભોટાબાગની ખાનગી પ્રાથનભક ળાાઓ, 
ભાધ્મનભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક નળક્ષણભા ંશયીપાઈ અને યીક્ષાએ ઘોય ખોદી છે. શયીપાઈ 
અને યીક્ષા નભત્રાચાયીના ફદરે દ્વે અને દ ્ભનીના ફીજ યોલાન  ંકાભ કયી યહ્  ંછે. શયીપાઈ 
અને યીક્ષાએ નલદ્યાથીઓની વર્જનાત્ભકતાને ખતભ કયી નાખી છે. આ આણને વભજાત  ંનથી.  

નળક્ષણ તો જીલનકૌળલ્મ ભાટેન  ંશોમ. તેના ફદરે આજના ંળાા, કોરેજ અને ય નનલનવિટી 
નળક્ષણને જીલનકૌળલ્મ નળક્ષણ વાથે સ્નાનસ તકનોમ નાતો નથી. આ નળક્ષણે ય લાનોને ાગંા 
અને યાલરફંી ફનાલી દીધા છે. ય લા અલસ્થાને ફેશાર કયી નાખંી છે. આ આજન  ંનળક્ષણ છે. 
આ આણને વભજાત  ંનથી. 



આ ફધ  ંથલા ાછના ંઅનેક અનેક કાયણો છે. આ કાયણો અને નળક્ષણના ંવાચા ભાગવને કોઈ 
IAS અનધકાયીઓ કડી ના જ ળકે. (શા, એકાદ ફે અલાદરૂ IAS અનધકાયીઓ જરૂયથી જોમા 
છે, તેઓને વરાભ) નળક્ષણભા ંIAS અનધકાયીઓને કોણે મકૂ્ા?ં આ આણને વભજાત  ંનથી.  

વાચા કાયણો જાણલા ભાટે અને વાચો ભાગવ ાભલા ભાટે વાચ કરા ંનળક્ષણળાસ્ત્રીઓને છૂવ  ં
ડળ.ે નલશ્વના ઉત્તભ નળક્ષણને જાણવ  ંડળે. આ આણને વભજાત  ંનથી.  

અન્યથા આ માગટ ર્ચકુડો એવો ફિનેન્ડ નામનો દેશ પણ બતાવી શકે તેમ છે. 

વભગ્ર નલશ્વભા ંનળક્ષણભા ંનફંય લન દેળ ડપનરેન્ડ છે. 
અભેડયકા ગમો ત્માયે ત્મા ંલેકેળન ચારત  ંશત  .ં તેથી ત્માના ંનળક્ષણને પ્રત્મક્ષ તો જોલા ન ભળય .ં 
યંત   ત્મા ંફેઠા ફેઠા અભેડયકા ઉયાતં નલકનવત દેળભા ંકેવ   ંનળક્ષણ ચારે છે તેની ભશત્લની 
ભાડશતી જરૂયથી પ્રાપ્ત કયી ળક્ો. તેભા ંડપનરેન્ડન  ંનળક્ષણ ભનને સ્ળી ગય .ં (થોડા વભમ 
શરેા ં‘નલચાય લરોણા’ નાભના ંવાભમીકભા ંણ ડપનરેન્ડ દેળના ંનળક્ષણ નલળે લાચંી ખયેખય 
નાચી ઉઠેરો. ‘નલચાય લરોણા’ને વરાભ)  

વભગ્ર નલશ્વભા ંનળક્ષણભા ંનફંય લન દેળ ડપનરેન્ડ છે.  

ડપનરેન્ડ ય યોનો અત્મતં ઠડંો દેળ છે. ફયપથી ઢંકાઈ યશતેો નાનકડો દેળ છે.  

ડપનરેન્ડભા ંનળક્ષણ વંણૂવ સ્લામત છે! છતા ંનળક્ષણની તભાભે તભાભ નાણાડકમ જલાફદાયી 
વયકાય અદા કયે છે!! અશીં નળક્ષણ યીક્ષાથી મ ક્ત છે!! છે ને અદ્દભતૂ! તો ચારો જાણીએ આ 
ડપનરેન્ડ દેળના નળક્ષણ નલળે...   

 

: ફિનેન્ડનુું શશક્ષણ : 
 રોકળાશી દેળન  ંનળક્ષણ  
 દેળની વસં્કૃનતને ોત   ંનળક્ષણ     

 સ્લામત નળક્ષણ  
 100 % વાક્ષયતા  
 ફધી વસં્થાઓને 100 % ગ્રાન્ટ  
 ફારભડંદય ભાટે એક લવ  
 વાત લવ ણૂવ થમે ળાા પ્રલેળ  
 શ્રેષ્ઠ 10 % ગે્રજ્ય એટભાથંી જ નળક્ષકોની વદંગી  
 નળક્ષકો ભાટે એભ. એડ. પયજીમાત  



 નળક્ષક દય અઠલાડડમે ફે કરાક ોતાના ંવમાલવાનમક નલકાવ ભાટે પાલે  

 વાભાન્મ યીતે 300 નલદ્યાથીઓની ળાાઓ  
 અભ્માવક્રભભા ંભાત્ર ગાઈડ રાઈન્વ  

 યીક્ષા નડશ  
 શોભલકવ નડશ  
 75  નભનનટના ંીયીમડ 

 75  ભીનીટની યીળે   
 ફાકો ફાકો લચ્ચે વયખાભણી નડશ, સ્ધાવ નડશ  

 શોંનળમાય અને ઠોઠ ફાકો ફધા ંએક જ લગવભા ં  

 પ્રથભ નલ લવ ફેઝીક નળક્ષણનો કોવ    

 43% નલદ્યાથીઓ વમાલવાનમક નળક્ષણભા ંળાાભા ંજામ  
 વમાલવાનમક અભ્માવભા ંપ્રમમ્ફિંગ અને કન્સ્રકળન ઉય નલળે બાય  

 એપ્રાઈડ વામવંની 27 ય નનલનવિટીઓ     
 નળક્ષકોન  ંડોક્ટય લકીરો જેટલ  ંજ ભાનાન   

 ફધા ંનલદ્યાથીઓને નલનામ લ્મે લાશન સ નલધા  
 ફધા ંનલદ્યાથીઓને નલનામ લ્મે બોજન   
 ફધા ંનલદ્યાથીઓની નલનામ લ્મે આયોગ્મ જાલણી  
 ફધા ંનલદ્યાથીઓને નલનામ લ્મે ળૈક્ષલણક વાધનવાભગ્રી  
 પ્રત્મેક નલદ્યાથીન  ંનલનામ લ્મે કાઉન્વેલરિંગ 

 યોજના ંનળક્ષણભા ંઅડધો ડદલવ લગવખડંભા ંઅને અડધો વભમ લગવખડં ફશાય  

 વગંીત અને યભત પયજીમાત ( આ હૃદમની કેલણી છે. ભાણવને ભાનલ ફનાલલાનો, 
નલશ્વને ળાતં કયલાનો અદ્દભતૂ ભાગવ) 

 

ડપનરેન્ડને જેભ જેભ વભજલા કોળી કર ં છ ંતેભ તેભ ભને __  

ડપનરેન્ડના અદ્દભતૂ નળક્ષણભા,ં આણી આઝાદી કે તેના આવાવના ંવભમની 
દલક્ષણામનૂતિ, ઘયળાા, આમવકન્મા ગ ર ક , વાદંીની ગ ર ક , વી. એન. નલદ્યારમ, 
શ્રેમવ, લેડછી, આંફરા કે આ નલચાયધાયાની અનેક વસં્થાઓ, ળાનંતનનકેતન કે ત્રણે 
 યાતન નલશ્વ નલદ્યાીઠના ંદળવન થામ છે. 
ડપનરેન્ડના નળક્ષણભા ંભને ભશાત્ભા ગાધંીજી, વલવશ્રી જે. કૃષ્ણમનૂતિજી, ગ રૂલમવ ટાગોયજી, 
ભશનિ અયનલિંદજી, જૂ્મ નલનોફાજીથી ભાડંી ભાન. મળારજી કે લૂવ યાષ્રનત 
યાધાકૃષ્ણનજી કે અબ્દ ર કરાભ વાશફેના ંનળક્ષણ નલચાયોન  ંક્ાકં ને ક્ાકં દળવન થામ 
છે. 



આ ફધ  ંઆણ  ંજ શત  .ં આણી ાવે જ શત  .ં  છતા ંકેભ ગ ભાવય ?ં આ આણને વભજાત  ંનથી.  

જ ઓ તો ખયા.ં આણી તો લચલ્રન ય નનલનવિટી અને નળક્ષક ય નનલનવિટી ને ણ સ્લામત નથી. .. 
ત્માયે આણી ળાાઓને સ્લામતત્તા ભે તેલા ંવના તો ક્ાથંી વેલલા? સ્લામતત્તા નલનાન  ં
નળક્ષણ, ફનંધમાય ાણીની ભાપક ગધંામ જ ઉઠે. આ આણને વભજાત  ંનથી.  

એક ફાજ  નળક્ષકના ત્રાવથી આઘાત કયનાય ફાકના ંવભાચાય ભાત્રથી શચભચી જતો 
ગ જયાતનો વલેંદનળીર વભાજ છે. તો ફીજી ફાજ  નળક્ષણની નીનતને કાયણે આઘાત કયતા ં
વેંકડો ફાકો ભાટે રાચાયી અન બલતો ણ આ જ વભાજ છે.  

આણા યાજ્મભા ંનળક્ષણ  નલળે અલ્  અને એકાગંી વભજણ ધયાલતા ં નીતીધાયકો છે. જેને 
નળક્ષણના ંકે ળૌચારમના ં'ળ' ની ણ ખફય નથી , તેઓનો નળક્ષણભા ંઅકલ્પ્મ ચચંૂાત છે. આ 
આણને વભજાત  ંનથી. 

અન્મથા આ ભાગવ ડપનરેન્ડ નાભનો ટચ કડો દેળ ણ ફતાલી ળકે તેભ છે.  

આ રેખ આને ગભે તો, આના ંનભત્રોની લચ્ચે લશેંચલા નમ્ર નલનતંી છે.  

|| ફાર દેલો બલ || 

 


