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‘વિદ્યાવિકતેિ’ તરીક ેમાન્યતાપ્રાવતત માટિેા માપદડંો 

ભવૂમકા: 

વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા ગુજરાત સરકાર ગેઝેટમાં તા.૩૧/૦૭/૨૦૦૯િા પ્રવસદ્ધ થયેલા 

એક્ટિી કલમ ૬ િી પેટા કલમ (૯) મુજબ વિક્ષણિા જુદાજુદા તબક્કે વિદ્યાવિકેતિ ઊભાં કરિાિી 

બાબત છે. વિશ્િવિદ્યાલય સંકુલમાં કે અન્યત્ર સ્થાવપત થયેલાં આિા વિદ્યાવિકેતિોમાં સંિોધિ, 

વિક્ષક-તાલીમ, અિે અધ્યાપિ અધ્યયિ સામગ્રી તૈયાર કરિાિી બાબતો સમાવિષ્ટ છે.  િળી એક્ટિી 

કલમ ૬ િી પેટા કલમ (૧૬) , (૧૭) માં વિદ્યાવિકેતિ તરીકે ઓળખાતી, પસંદગી પામેલી અિે 

માન્યતાપ્રાતત િાળાઓ માટે યુવિિર્સિટી વિદેવિત કાયિક્રમો માટે વ્યિસ્થા, આયોજિ અિે સંિાલિિું 

તંત્ર ગોઠિી વિવિધ િૈક્ષવણક કાયિક્રમો હાથ ધરિાિી બાબતિો સમાિેિ કરેલો છે. આ ઉપરાંત એક્ટિી 

કલમ ૨૪િી પેટા કલમ (૩)માં ભિિો અિે સંસ્થાઓિે જોડાણ અિે માન્યતા આપિાિી બાબતિો 

ઉલ્ડ્લેખ છે. 

ઉપર દિાિિેલ એક્ટિી કલમો પ્રમાણે આ વિદ્યાલયો વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા દિિિ અિે ધ્યેયમાં 

સૂવિત કાયિક્ષેત્રિે લગતાં સંિોધિ, અભ્યાસ અિે િિીિ પ્રયોગો માટેિી પ્રયોગભૂવમ બિી રહે તે 

બાબત પર ભાર મૂકિામાં આવ્યો છે. ઉપરાંત, આિાં વિદ્યાલયો અન્ય વિદ્યાલયો માટે એક ઉત્તમ 

િમૂિો પૂરો પાડી િકે તે રીતે તેિો ક્રમિઃ વિકાસ કરિાિો છે. આ હેતુિે વસદ્ધ કરિા માટે સ્કૂલ ઓફ 

ઇિોિેટટિ એજ્યુકેિિ અંતગિત ટડપાટિમેન્ટ ઓફ વિદ્યાવિકેતિિા વિવિધ કાયિક્રમો અિે પ્રયોગો હાથ 

ધરિામાં આિિે. 

વિદ્યાવિકતેિિા લક્ષ્ય :  

 વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા વિક્ષણદિિિિું વ્યિહારમાં રૂપાંતરણ કરિંુ.  

 ભારતીય દિિિ તથા મિોવિજ્ઞાિિી આધારવિલા પર વિક્ષણતંત્ર વિકસાિિંુ અિે ટક્રયાવન્િત 

કરિંુ.  
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 ૩ થી ૧૮ િર્િિી ઉંમરિાં બાળકોિા સિિક્ષેત્રીય વિકાસમાં મદદ કરિી.  

 વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીએ કરેલાં સંિોધિોિાં પટરણામો પરથી ફવલત થયેલી સમજ અિુસાર 

પૂિિપ્રાથવમક, પ્રાથવમક, માધ્યવમક તથા ઉચ્િ માધ્યવમક કક્ષાએ વિક્ષણિું પ્રયોગીકરણ તથા 

પુિગિઠિ કરિંુ.  

 સામાવજક િેતિાિું કેન્ર બિાિિંુ.  

વિદ્યાવિકતેિ તરીક ેમાન્યતા મળેિિા અિ ેિાલ ુરાખિા માટિેા માપદડંો  

ભૌવતક સવુિધા  

ઓછામાં ઓછી િીિે દિાિિેલી ભૌવતક સુવિધાઓ આિશ્યક છે.: 

1. િાળા સરકારી માન્યતાપ્રાતત  હોિી જોઈએ.  

2. િાળાિું ટ્રસ્ટ રવજસ્ટડિ હોિંુ જોઈએ. 

3. િાળાિું ભિિ ટ્રસ્ટિી માવલકીિું અથિા લાંબાગાળાિા ભાડાપટ્ટે હોિંુ જોઈએ.   

4. પયાિતત રમતિું  મેદાિ હોિંુ આિશ્યક છે. 

5. સંસ્થામાં િાલતા દરેક ધોરણ માટે અલગ િગિખંડ હોિા જોઈએ તેમ જ પયાિતત વિક્ષક-

સંખ્યા જરૂરી છે. 

6. િગિખંડો સુવિધાજિક  હોિા જોઈએ.  

7. આિાયિખંડ, વિક્ષકખંડ, કાયાિલયખંડ, પુસ્તકાલય, પ્રયોગિાળા, કમ્પતયૂટર રૂમ, પ્રાથિિાખંડ 

અિે અન્ય િગો હોિાં જોઈએ  

8. કમ્પતયૂટર – વિક્ષણિી વ્યિસ્થા હોિી જોઈએ. 

9. િાળા મંડળ/ ટ્રસ્ટ ઓછામાં ઓછંુ એક િર્િિો િાળાવિભાિ માટેિો તમામ ખિિ કરી િકે 

તેટલું આર્થિક રીતે સદ્ધર હોિું જોઈએ. 

10. િાળાિા મકાિિો ઉપયોગ વિક્ષણિા હેતુ વસિાય અન્ય કોઇ પ્રિૃવત્ત માટે થતો હોય તો 

િાળાિે ખલેલ િ પહોંિે તે રીતે થિો જોઈએ  

11. સંબંવધત િૈધાવિક મંડળોિી માન્યતા મેળિેલી હોિી જોઈએ.   

12. િાળામાં વિદ્યાથીઓ માટે પીિાિા િુદ્ધ પાણીિી સગિડ હોિી જોઈએ. 

13. િાળામાં ઇન્ટરિેટ કિેવક્ટવિટી હોિી જરૂરી છે. 

14. વિદ્યાથીઓિી સંખ્યાિા પ્રમાણમાં વિદ્યાથીઓ અિે વિદ્યાર્થિિીઓ માટે સેવિટેિિિી 

પૂરતી  અલાયદી સગિડ હોિી જોઈએ.  

15. િાળાિા મકાિમાં અવનિિામક સાધિો પૂરતા પ્રમાણમાં િસાિેલાં હોિાં જોઈએ તેમ 

જ ફાયર સેફટી  અંગેિું સર્ટિટફકેટ ફાયર વિભાગમાંથી મેળિેલ હોિંુ જોઈએ.  
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માન્યતાપ્રાવતત માટિેુ ંિલુ્ડ્ક 

વિદ્યાલયિા પ્રકારિ ેધ્યાિમા ંલઈિ ેિીિ ેપ્રમાણ ેરહિે.ે ( ત્રણ િર્િ માટ)ે  

િાળા પ્રકાર 
માન્યતા િલુ્ડ્ક**  

પ્રથમ િખત માન્યતા   પિુઃમાન્યતા અરજી ફી  પ્રોસસેસગં ફી  

સરકારી િાળા વિઃિલુ્ડ્ક  વિઃિલુ્ડ્ક વિઃિલુ્ડ્ક વિઃિલુ્ડ્ક 

અિુદાવિત 

િાળા 
૧૦૦૦૦*  ૫૦૦૦   ૫૦૦  ૧૦૦૦  

સ્િવિભિર 

િાળા 
૨૦૦૦૦*   ૧૦૦૦૦   ૫૦૦  ૧૦૦૦  

**દરકે પ્રકારિી ફી nonrefundable રહિે.ે  

*ઉપયુિક્ત ફી માથંી ૫૦૦૦ રૂવપયા ડીપોઝીટ પટે ેરહિે.ે  

 

િકૈ્ષવણક તમે જ િહીિટી બાબતો  

1. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી સૂિિે તે ઉત્સિો, તહેિારો, કાયિક્રમોિી ઉજિણી/આયોજિ કરિા માટે 

િાળા સંમત હોિી જોઈએ.  

2. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી સૂિિે તે િૈક્ષવણક અિે સહઆભ્યાવસક પ્રિૃવત્તઓ હાથ ધરિાિી રહેિે.  

3. ટ્રસ્ટે વિયત િમૂિામાં બાહેધરી આપિાિી રહેિે.  

4. િાળાએ વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી સૂિિે તે કોઈ પણ સંિોધિ પ્રકલ્ડ્પોમાં ભાગ લેિાિી તૈયારી 

હોિી જોઈએ.   

5. આવિષ્કાર અિે સંકવલત અભ્યાસશે્રણીિો સ્િીકાર અિે અમલ કરિાિો રહેિે.  

6. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી દ્િારા તૈયાર કરિામાં આિેલી િાર્ર્િક કાયિયોજિા(કેલેન્ડર)િું અમલીકરણ 

કરિાિું રહેિે. 

7. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા પ્રવિક્ષણ કાયિક્રમોમાં અવિિાયિપણે સહભાવગતા હોિી જોઈએ. 

8. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી દ્િારા જે કેટલીક મુટરત સામગ્રી આપિામાં આિે જેિી  કે, િાર્ર્િક 

કેલેન્ડર, ડાયરી, સ્ટીકર િગેરે સૂિિે તે જરૂરી િૈક્ષવણક સામગ્રી િસાિિાિી રહેિે.  

9. તમામ વિદ્યાવિકેતિમાં કરિામાં આિતી િંદિા/પ્રાથિિામાં એકસૂત્રતા સૂિિિામાં આિિે તેિો 

સ્િૈવચ્છક અમલ કરિાિો રહેિે.  

10. વિલ્ડ્રન્સ યુિીિસીટી દ્િારા િાળાિે વિભાિ પેટે કોઈ પણ પ્રકારિી ગ્રાન્ટ આપિામાં 

આિિે િહીં.  
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11. વિદ્યાવિકેતિ યોજિા અંતગિત જો કોઈ િધારાિાં ધોરણો, વિયમો, માિદંડો કે વ્યિસ્થા 

સૂિિિામાં આિે તો તેિું પાલિ કરિાિું રહેિે.  

12. િર્િિા અંતે વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટી ખાતે વિદ્યાવિકેતિ સંબંવધત પ્રિૃવત્ત/કાયિક્રમોિો 

િાર્ર્િક અહેિાલ મોકલિાિો રહેિે.  

13. યુવિિર્સિટીએ િાળા-મૂલ્ડ્યાંકિ (Accreditation)િા માપદંડો વિકસાવ્યા છે. 

િાળાઓ પોતાિા વિકાસ માટે આિંુ મૂલ્ડ્યાંકિ કરિંુ ફરવજયાત રહેિે.  

14. પ્રવતિર્િ વિદ્યાવિકેતિિી સહભાવગતાિું મૂલ્ડ્યાંકિ કરીિે જ માન્યતા િાલુ રાખિી કે કેમ 

તે યુવિિર્સિટી દ્િારા િક્કી કરિામાં આિિે. આ માટે યુવિિર્સિટી દ્િારા ‘સ્થળ તપાસ 

સવમવતિી’ રિિા કરિામાં આિિે. 

15. યુિીિસીટી સૂિિે તે પ્રમાણે િગિિે અિુરૂપ સાધિ-સામગ્રી િસાિિાિી રહેિે.  

અન્ય આિશ્યક વિયમો  

1. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા વિદ્યાવિકેતિ તરીકે માન્યતા પામેલી દરેક વિદ્યાવિકેતિ િાળાઓએ 

યુવિિર્સિટી દ્િારા િક્કી  થયેલા વિયમો માન્ય રાખિાિા રહેિે.  

2. િર્િિા અંતે વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા વિદ્યાવિકેતિ તરીકે માન્યતા પામેલી દરેક વિદ્યાવિકેતિ 

િાળાઓએ વિદ્યાવિકેતિ પ્રિૃવત્ત અંગેિો િાર્ર્િક અહેિાલ બિાિિો અિે તે દરેક િરે્ એવપ્રલ 

માસિી ૩૦ તારીખ સુધીમાં યુવિિર્સિટીિે મોકલી આપિાિો રહેિે.  

3. દરેક વિદ્યાવિકેતિ િાળાઓ પાસે િખતોિખત કોઈ પણ જરૂરી માવહતી માનયે િાળાએ તેિી 

પૂર્તિ કરિાિી રહેિે.  

4. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિી વિદ્યાવિકેતિ તરીકે માન્યતા પામેલી દરેક િાળાિી માન્યતા જો 

સફળતાપૂિિક પાંિ િર્િ સુધી રહેિે તો તેિી િાળા/સંસ્થા લાંબા ગાળા માટે માન્યતા મેળિિા 

સક્ષમ બિિે અિે તેમણે કાયમી માન્યતા મેળિિા અરજી કરિાિી રહેિે.  

5. માન્યતા પામેલી િાળા જો વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા ‘વિદ્યાવિકેતિ’ તરીકેિી માન્યતા રદ કરિા 

ઇચ્છતી હોય તો તેિી િાળાઓએ માન્યતા રદ કરિા માટેિી અરજી તેમ જ ટ્રસ્ટ દ્િારા પસાર 

કરેલો ઠરાિ વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા સરિામે મોકલી આપિાિાં રહેિે. 

6. વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા વિદ્યાવિકેતિ તરીકે માન્યતા રદ કરેલ િાળા કે સંસ્થા જે તે િૈક્ષવણક 

િર્િ પછીિાં પાંિ િર્િ સુધી માન્યતા માંગી િકિે િહીં.  

7. કોટિ અિે કાયદા સંબંધી બાબતોિી ફટરયાદ વિલ્ડ્રન્સ યુવિિર્સિટીિા કુલસવિિશ્રીિા િામે 

કરિાિી રહેિે.  

8. વિદ્યાવિકેતિ િાળાિા સંયોજક તરીકેિી ભૂવમકા ટ્રસ્ટીશ્રી અથિા આિાયિશ્રીએ વિભાિિાિી 

રહેિે.  
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9. વિદ્યાવિકેતિ િાળાિી જો કોઈ પણ પ્રકારિી અવિયવમતતા યુવિિર્સિટીિા ધ્યાિમાં આિિે તો 

યોનય તપાસ કરીિે માન્યતા રદ કરિાિી સત્તા યુવિિર્સિટી પાસે અબાવધત રહેિે.  

10. વિદ્યાવિકેતિ િાળા જો પોતાિી સંસ્થામાં યુવિિર્સિટી દ્િારા પ્રકાવિત થયેલ સાવહત્યિું 

િેિાણ કરિે તો તેમાં િાળાિે ૩૦ % ટડસ્કાઉન્ટ આપિામાં આિિે.  

11. ઉપરોક્ત વિયમો તમામ માન્યતાપ્રાતત વિદ્યાવિકેતિ િાળાઓિે જૂિી અસરથી લાગુ 

િહીં પડે.  

12. વિદ્યાવિકેતિ તરીકે આપિી િાળાિા વિકાસ અંગે અથિા કોઈ પણ પ્રકારિી 

આિશ્યકતા અંગે વિભાગઅધ્યક્ષ વિદ્યાવિકેતિિા િ ે અથિા સ્કૂલ ઓફ ઇિોિેટટિ 

એજ્યુકેિિિા વિયામકશ્રીિે   રજૂઆત કરી િકાિે.  


