
 

 

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ 2020 અંિર્ગિ નવીન રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા (NCF) ની 
રચના થઈ જઈ રહી છે. નવીન રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખાની રચના થાય િે પહલેા રાજ્ય 

કક્ષાની અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા િૈયાર થાય િે મહત્વન ું છે. રાજ્ય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા (SCF) ની 
રચનામાું સમગ્ર રાજયના શિક્ષણશવદો, અશિકારીશ્રીઓ, શિક્ષકશ્રીઓ, વાલીઓ, શવદ્યાથીઓ, 
વ્યવસાયકારો, શિક્ષણ સાથે સુંકળાયેલી કોઇપણ વ્યક્તિઓના મુંિવ્યો કે પ્રશિભાવોની 
સામેલર્ીરી કરી િકાય િે માટે જી.સી.ઈ.આર.ટી. ર્ાુંિીનર્રના માર્ગદિગન હઠેળ િમામ 
જજલ્લાઓમાું જજલ્લા પરામિગ બેઠકન ું આયોજન કરવામાું આવ્્ ું. જજલ્લા શિક્ષણ અને િાલીમ 
ભવન પાટણ ખાિે િા. ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ ના રોજ બેઠક યોજવામાું આવી.  

જજલ્લા પરામિગ બેઠકની િરૂઆિમાું પ્રાથગના સભા બાદ કાયગક્રમની રૂપરેખા અને 
પવૂગભશૂમકા ડૉ. દિરથ ઓઝાએ આપી. ડાયટ પાટણના પ્રાચાયગશ્રી ડૉ. પીન્કીબેન રાવલ દ્વારા 
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ દ્વારા શિક્ષણમાું આવનાર બદલાવ શવષે માર્ગદિગન આપવામાું આવ્્ ું. 
રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિના રાજ્યકક્ષાની ટાસ્ક ફોસગના સભ્યશ્રી અને નાયિા હાઇસ્ક લના 
શપ્રક્ન્સપાલ ડૉ.અિોકભાઈ ઠક્કર દ્વારા શવિેષ આ બાબિ પર છણાવટ કરવામાું આવી. 
અભભનય હાઇસ્ક લ, શસધ્િપ રના શિક્ષકશ્રી અને ટાસ્ક ફોસગના સભ્યશ્રી રૂપેિભાઈ ભાટટયા દ્વારા 
પણ શવિેષ માર્ગદિગન આપવામાું આવ્્ ું. C.B.S.E સાથે સુંલગ્ન ભર્વિી ઇન્ટરનેિનલ 
હાઈસ્કલૂ ભચરાર્ભાઈ પટેલ દ્વારા પણ પ્રસ્ત  િ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિની કેટલાક પાયાની 
બાબિો અને વાસ્િશવક અમલીકરણ થિા મળેલ પટરણામો અને પડિી મ શ્કેલીઓ બાબિે 
ચચાગ કરવામાું આવી. આમ, િરૂઆિના બે કલાકના સેિનમાું સમગ્રિયા રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ 
નીશિની ચચાગ આવરી લેવામાું આવી. 

આ પરામિગ બેઠકમાું School Education, Early Childhood Care and 

Education, Teacher Education, Adult Education જેવા શવશવિ ગ્રપૂમાું િજજ્ઞો સાથે 

ચચાગ હાથ િરવામાું આવી. દરેક શવભાર્માું મેમ્બર િરીકે ડાયટના અધ્યાપતશ્રીઓ ડૉ. દિરથ 
ઓઝા, ડૉ. મહિે સોલુંકી, ડૉ.શપનલબેન ર્ોરટડયા, ડૉ.ઝુંખનાબેન ભટ્ટી, ડૉ. ટકરણબેન મોદીએ 

નવીન રાષ્ટ્રીય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા (NCF) અંિર્ગિ જજલ્લા 
કક્ષાની DLC બેઠક 



કાયગ ક્ ું િેમજ ડોક્ય મેન્ટ વધ  અસરકારક અને સુંપણૂગ બનાવવા માટે પ્રયત્નિીલ રહ્યા. 
સમગ્ર કાયગક્રમન ું સુંકલન ડૉ. દિરથ ઓઝાએ ક્ ું. 

જજલ્લા પરામિગ બેઠક (DLC) માું School Education ગ્ર પમાું ઉપક્સ્થિ જજલ્લા 
શિક્ષણાશિકારી કચેરીમાુંથી ઉપક્સ્થિ શિક્ષણ શનરીક્ષકશ્રીઓ, િાલ કા પ્રાથશમક 
શિક્ષણાશિકારીશ્રીઓ, માધ્યશમક િાળાના આચાયગશ્રીઓ, NEP રાજ્ય કોર કશમટીના સભ્યશ્રીઓ, 
સ્ટેટ ટરસોટગ  ગ્ર પના સભ્યો, ટેકનોસેવી શિક્ષકો, શવજ્ઞાન ર્ભણિ અને સામાજજક શવજ્ઞાનના 
શિક્ષકશ્રીઓ, SMC ના સભ્યો દ્વારા પ્રશ્નોની ચચાગ કરવામાું આવી. દરેક DOCUMENTS માું 
સામેલ પ્રશ્નોની ચચાગ કરી દરેક DOCUMENTS ને આખરી ઓપ આપવામાું આવ્યો.            
Early Childhood Care and Education ગ્ર પમાું બાળ શવકાસ કાયગક્રમ કચેરીના 
અશિકારીશ્રીઓ, આંર્ણવાડીના કાયગકિાગ બહનેો, સ પરવાઇઝરશ્રીઓ, પ્રજ્ઞા વર્ગમાું કાયગ કરિા 
શિક્ષકશ્રીઓ બીઆરપી શમત્રો અને આંર્ણવાડી અભ્યાસક્રમના મોડ્ લ લેખન માું જોડાયેલા 
શમત્રો સાથે ECCE ના પ્રશ્નોની ચચાગ કરવામાું આવી. Teacher Education ગ્ર પમાું જજલ્લાની 
શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ સુંસ્થાઓમાું કાયગ કરિા અધ્યાપકશ્રીઓ (જેમાું બી.એડ., એમ.એડ. કોલેજના 
શપ્રક્ન્સપાલશ્રીઓ, ડી.એલ.એડ કોલેજના અધ્યાપકશ્રીઓ, બી.એડ.ના િાલીમાથીઓ િેમજ 
િજજ્ઞ શિક્ષકશ્રીઓ દ્વારા પ્રશ્નોની ચચાગ કરવામાું આવી. Adult Education ગ્ર પમાું નાયબ 
જજલ્લા શનરુંિર શિક્ષણાશિકારીશ્રી Adult Education માું િજજ્ઞિા િરાવિા શિક્ષકો, બી.આર.સી 
કૉઓડીનેટરશ્રી, પ્રૌઢ શિક્ષણમાું કાયગ કરિી અન્ય સુંસ્થાઓના કમગચારી દ્વારા Adult Education 
ના પ્રશ્નની ચચાગ કરવામાું આવી.  

          આમ, દરેક ગ્ર પમાું કો-ઓડીનેટર અને ઉપક્સ્થિ સભ્યશ્રીઓ દ્વારા દરેક પ્રશ્નની 
શવર્િવાર ચચાગ િરાઈ અને જેની નોંિ ટરપોટગર દ્વારા કરવામાું આવી. ગ જરાિી ભાષામાું 
નોંિાયેલ પ્રશિચાર અંગે્રજીમાું રૂપાુંિર કરવામાું આવ્યા. ત્યારબાદ ટેકશનકલ પસગન દ્વારા િેન ું 
કમ્્્ ટરરાઈઝેિન કરવામાું આવ્્ ું. દરેક શવભાર્માું શિક્ષકો દ્વારા ફીલ્ડમાું થયેલ BEST 

PRECTICES ની નોંિ પણ કરવામાું આવી.  

જજલ્લા પરામિગ બેઠકમાું ચાર ગ્ર પ માું થયેલ રાજ્ય અભ્યાસક્રમ રૂપરેખા બાબિના 
પ્રશ્નોની ચચાગ દરશમયાન મળેલ પ્રશિભાવો જી.સી.ઈ.આર.ટી ને મોકલવામાું આવિે અને િેને 
NCF TECH PLATFORM પણ અપલોડ કરવામાું આવિે. જે NCF ની રચનામાું ઇનપ ટ આપવા 



માટે મહત્વના સાભબિ થિે. છેલ્લે SCF અંિર્ગિ જજલ્લા કક્ષાની પરામિગ બેઠકમાું સામેલ 
િમામ પ્રિીભાર્ીઓનો જજલ્લા શિક્ષણ અને િાલીમ ભવન પાટણ દ્વારા આભાર વ્યતિ 
કરવામાું આવ્યો. 

   

  

      


