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 ગભાર્વ થાથી લઈને તેના મૃત્યુ સુધીના મનુ યના જીવનનો િવકાસ 

સમયાનુક્રમમાં એક પછી એક ચોક્કસ કારના તબક્કામાંથી પસાર થાય છે જમે કે 

ગભાર્વ થા, િશશુવ થા, તરુણાવ થા, િકશોરાવ થા, પખુ્તાવ થા અન ે વૃધ્ધવ થા. આ 

અવ થાઓમાં દરેક અવ થાનું ચોક્કસ મહત્ત્વ છે અને તેમાં પણ િશશુવ થા વધારે મહત્ત્વ 

ધરાવે છે અને જ્યારે આપણ ેઆવા બાળકોના ઉત્થાન માટે કાયર્ કરવાનુ ંછે ત્યારે તેમના 
િવષે જાણવંુ ખબૂ જરૂરી છે. બાળકોએ રા ર્ની અમૂ ય સંપિત્ત અન ેઆવતીકાલની આશા 

છે. કોઈપણ દેશના િવકાસનો આધાર સંપૂણર્ રીતે બાળકના િવકાસ પર રહેલો છે. બાળકનો  

સવાર્ગી િવકાસ અન ે તેના આધારે િવa િવકાસ માટે તેનું મન અને તન મજબૂત હોવંુ 

અિનવાયર્ છે. આજના ટેક્નોલૉજી યુગમાં દરેક ક્ષે માં િશક્ષણ ખૂબ જ અગત્યનું બની ગયંુ 

છે. જ્યારે આપણે બાળકના િવકાસ અન ેતેના િશક્ષણન ેવાત કરતાં હોઈએ ત્યારે બાળકન ે

આપણે ઓળખવો, સમજવો, જાણવો ખૂબ જરૂરી બની જાય છે. જનેા aારા બાળકની 
અવ થાઓ અને તે માણેની તેની જરૂરીયાતોને ધ્યાનમા ં રાખીન ે તેનો આપણે યોગ્ય 

સવાર્ંગી િવકાસ કરી શકીએ.  િશશુ અવ થામાં બાળકના જીવનનો પાયો નખંાય છે. 

માનસશા ી સગ્મંડ ોઈડના મતે પણ આ અવ થાને ભાિવ યિક્તત્વ િનમાર્ણ માટે 

સૌથી વધારે જવાબદાર ગણ ેછે.    

 સામાન્ય રીતે બાળક માટે શીખવાની િક્રયા જન્મ પછી તરત જ શરૂ થાય છે. 

ન્યુરોસાયન્સના પુરાવા દશાર્વે છે કે બાળકના 85% થી વધુ મગજનો િવકાસ 6 વષર્ની વય 

પહેલા થાય છે, જ ે બાળકના ારં�ભક વષોર્માં િવકાસશીલ મગજની યોગ્ય સંભાળનું 
મહત્ત્વને દશાર્વે છે. ખરેખર, જ ેબાળકોએ તેમના ારં�ભક વષોર્માં િવિવધ તરે ઉપેક્ષા 
અથવા વંચતતાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો તેના મગજના જિટલ ક્ષે ોના, તેમજ કોષોનો 
િવકાસ યોગ્ય રીતે થયેલ નથી એવંુ જોવા મળેલ છે. મગજના િવકાસને સુિનિ ત કરવા માટે 

બાળકના થમ છ વષર્ દરમયાન ઉત્તમ સંભાળ, પાલનપોષણ, પોષણ, શારીિરક વૃિત્ત, 

મનો-સામાિજક વાતાવરણ અન ે ભાવનાત્મક ઉત્તેજનાની યોગ્ય સાર સંભાળ રાખવામાં 
આવે એ ખૂબ જરૂરી છે.  
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 રા ર્ ીય અને આતંરરા ર્ ીય અભ્યાસો અન ેબૌિaક િવજ્ઞાન પણ આ બાબતનું 
સમથર્ન કરે છે કે ારં�ભક બાળપણની સંભાળ અને િશક્ષણ (ECCE) એ ખબૂ અગત્યનું 
પાસંુ છે અને તેની યોગ્ય સારસંભાળ રાખવામાં આવે તો અધ્યયન િન પતઓ સારી રીતે 

પાર પાડી શકાય છે.  રા ર્ ીય શૈક્ષિણક સંશોધન અને તાલીમ પિરષદ (એનસીઇઆરટી) 
aારા 30,000 બાળકો પર કરાયેલ એક અભ્યાસમાં પણ એ જોવા મ ુ ં છે કે પૂવર્-શાળા 
િશક્ષણ અને તધારણ વચ્ચે મજબૂત અન ેસીધા સંબંધો છે. પવૂર્-શાળા િશક્ષણ મેળવેલ 

બાળકોનો હાજરી દર અને અભ્યાસ ત્યેનુ ંવલણ પણ ખૂબ હકારાત્મક અન ેઅંધ્યયન 

િન પતઓ મેળવવામાં પણ તેઓ અગે્રસર રહયા છે. િવદ્યાથીર્ અધ્યયનના પિરણામો પર 

નજર રાખતા પ પણે દશાર્વે છે કે જ ેબાળકો અધ્યયકાળ મોડો અથવા પાછળથી શરૂ 

થાય છે તેઓ તેમના શાળાના વષોર્ દરમયાન પાછળ રહેવાનુ ંવલણ ધરાવે છે. હાલના 
સમયમાં, ભારતમાં િશક્ષણની એક  ગંભીર સમ યા છે કે બાળકો ાથમક શાળામાં વેશ 

મેળવે છે પરંતુ પાયાના સાક્ષરતા અને અંકજ્ઞાન જવેી પાયાની કુશળતા ાપ્ત કરવામાં 
િન ફળ ર ા છે. મોટોભાગના બાળકો પહેલા ધોરણમાં વેશતા પહેલા પૂવર્-શાળા 
િશક્ષણથી વંચત હોય છે. ઘણા 6+ વષર્ના બાળકો ખૂબ જ મયાર્િદત પૂવર્-શાળા િશક્ષણ 

સાથે પહેલા ધોરણમાં માં વેશ કરી ર ા છે. તદુપરાંત, ઘણા યોગ્ય પૂવર્- ાથમક 

િવક પોના અભાવને લીધે ઘણા બાળકો 6 વષર્ની વયે સીધા પહેલા ધોરણમાં નોંધણી કરી 
ર ાં છે કે જઓે કોઈપણ કારના િશક્ષણથી લાભિન્વત નથી. આવા બાળકો મોટાભાગે 
ાથમક શાળામાં અન ેઆગળ માધ્યમક અને ઉચ્ચ િશક્ષણમાં પણ સૌથી પાછળ રહે છે. 

આ બધા કારણોસર - મગજ િવકાસથી લઈન ે શાળા-સજ્જતા સુધી, િશક્ષણના સુધારેલા 
પિરણામો, સમાનતા અન ેન્યાય, રોજગાર અન ે દેશની સમૃિa અન ેઆિર્થક વૃિa સુધી - 

ભારતે તમામ બાળકો માટે સુલભ અને ગણુવત્તાયુક્ત પૂવર્-શાળા િશક્ષણ અને સંભાળમા ં
વધુ અન ેવધુ રોકાણ કરવંુ જ જોઇએ. 

 અહી ગુણવત્તાવાળા ારં�ભક બાળ સંભાળ અન ે િશક્ષણ એટ્લ ેએવંુ િશક્ષણ કે 

જમેાં શરૂઆતના ણ વષર્ દરમયાન માતા અન ેબાળક બંનેના વા થ્ય અને પોષણનો 
સમાવેશ થાય છે અને સાથે સાથે િશશુના જ્ઞાનાત્મક અને અને ભાવાત્મક ઉત્તેજનાને વાત 

કરતા, રમતા, ચાલતા, સંગીત અને અવાજો સાંભળવા અને અન્ય ઇિન્દ્રયો ખાસ કરીન ે

દૃિ  અને પશર્ને વધુ અન ે વધુ ઉત્તેજીત કરવા વગેરે નો પણ સમાવેશ જરૂરી છે. આ 

સમયગાળા દરમયાન ભાષાઓ, સંખ્યાઓ અન ેસરળ સમ યાનું િનરાકરણ લાવવંુ પણ 

મહત્ત્વપૂણર્ માનવામાં આવે છે. 

 ણથી છ વષર્ની વય સુધી,  ECCE માં સતત આરોગ્યસંભાળ અને પોષણનો 
સમાવેશ થાય છે, પરંતુ િનણાર્યક રીતે વ-સહાય કુશળતા (જમે કે "પોતાની જાતે તૈયાર 

થવંુ"), શારીિરક કુશળતા, વચ્છતા, જુદી જુદી ચતાનું િનયં ણ, સાથીઓ સાથે તાલમેલ 
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અન ે મેળાપ, નૈતક િવકાસ (જમે કે "સાચા" અન ે "ખોટા" વચ્ચેના તફાવતને જાણવંુ), 

હલનચલન અન ેકસરત aારા શારીિરક િવકાસ, માતાપતા અને અન્ય લોકો માટે િવચારો 
અને લાગણીઓ યક્ત કરવા અને વાતચીત કરવી, કાયર્ કરવા અને કાયર્ પણૂર્ કરવા માટે 

લાંબા સમય સુધી બેસવંુ અને સામાન્ય રીતે સવાર્ંગી સારી ટેવો વગેરે નો પણ સમાવેશ થાય 

છે.  હાલના તબકે્ક, મોટાભાગે ારં�ભક બાળપણનંુ િશક્ષણ આગંણવાડીઓ અને ખાનગી 
પૂવર્-શાળાઓના રૂપમાં આપવામાં આવે છે, જમેાં એનજીઓ અન ેઅન્ય સં થાઓ aારા 
સંચાિલત પૂવર્-શાળાઓનો ખબૂ જ ઓછો માણ આવે છે. સંકિલત બાળ િવકાસ સેવાઓ 

(આઇસીડીએસ) ના નેજા હેઠળ પૂવર્- ાથમક િશક્ષણની આંગણવાડી પaતએ ભારતના 
ઘણા ભાગોમાં ખાસ કરીન ેમાતા અન ે િશશઓુની આરોગ્યસંભાળ સંદભેર્ મોટી સફળતા 
સાથે કામ કયુર્ં છે. 

 આ કેન્દ્રોએ માતાપતાને મદદ આપવા અને સમુદાયો બનાવવા માટે ખરેખર 

મદદ કરે છે; તેઓએ પોષણ અન ે આરોગ્ય જાગૃત, રસીકરણ, પાયાની આરોગ્ય 

તપાસણીઓ અને થાિનક જાહેર આરોગ્ય યવ થાઓમાટે સંદભોર્ અને જોડાણો દાન 

કરવા માટે સેવાઓ આપી ર ા છે. આમ કરોડો બાળકોને તંદુર ત િવકાસ અન ે વધુ 

ઉત્પાદક જીવન જીવવા માટે તૈયાર કયાર્ છે. જો કે, આવ યક પાસાઓ જવેા કે જ્ઞાનાત્મક 

ઉત્તેજના, રમત અન ેદૈિનક સંભાળ અને અમુક શૈક્ષિણક પાસાઓ વગેરે જવેી બાબતો ન ે
યોગ્ય રીતે બાળકો અન ે તેમના માતાપતા સુધી પહોંચાડવામાં થોડી ઘણી 
આંગણવાડીઓ માણમાં અસફ્ળ રહી છે. આગંણવાડીઓમાં હાલમાં િશક્ષણ માટે પરુવઠો 
અને માળખાગત સુિવધાઓનો અભાવ છે. પિરણામે, આંગણવાડીઓમાં 2-4 વષર્ની વય 

શે્રણીમાં વધુ બાળકો અને શૈક્ષિણક રીતે જિટલ અને અગત્યની અવ થામાં 4-6 વષર્માં 
ઓછા બાળકો છે. તે ઉપરાંત ારં�ભક િશક્ષણ માટે તાલીમબa અથવા ખાસ સમપત અને 
સારા િશક્ષકોની પણ ઊણપ છે. 

નવીન રા ર્ ીય િશક્ષણ નીતમાં ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણન ે ાધાન્ય 

આપીને થમ કરણ તરીકે સમાવેશ કરેલ છે જ ે તેનું મહત્ત્વ સમજાવે છે. આ કરણમાં 
ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણ ક્ષે  માટે ખૂબ નવા અન ેપાયાના િવચારો સૂચવેલ છે. નવીન 

રા ર્ ીય િશક્ષણ નીતમાં સરકાર aારા 2025 સુધીમાં ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણ ક્ષે  ે 

ગુણવત્તા ાપ્ત કરવા માટેની િવિશ  નીતગત પહેલ હાથ ધારવાના યાસો શરૂ કરવા 
માટેનો ઉ ખે કરવામાં આ યો છે.  

નવીન રા ર્ ીય િશક્ષણ નીતમાં ECCE માટેની મહત્ત્વની જોગવાઈઓ : 

• ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણ માટેના સaાંતો અને માગર્દિર્શકા અનુસાર, 

ારં�ભક બાળપણ િશક્ષણ માટેના અભ્યાસક્રમ અને િશક્ષણ િવષયક માળખાનો 
િવકાસ કરવા એનસીઇઆરટીના આદેશનો કરવામાં આવશે.  
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• િશક્ષણ િવષયક માળખુ ( ેમવકર્ ) બે ભાગો હશે: થમ ભાગ 0 થી 3 વષર્ના 
બાળકો માટે જમેાં માતા-પતા તેમજ આંગણવાડી િશક્ષકો / કાયર્કરોનો સમાવેશ 

કરવામાં આવશ.ે આ વય શે્રણીના િશશઓુ અને નાના બાળકોની યોગ્ય 

જ્ઞાનાત્મક ઉત્તજેના માટે િવિવધ શૈક્ષિણક સાધનોની રચના અન ેતેના ઉપયોગ 

માટેની માિહતી આ માગર્દિર્શકામાં હશે. આ સાથે હ તકળા, લિલતકલા વગેરે 

જવેી વૃતઓ માટે યોગ્યની રૂપરેખાનો સમાવેશ કરવામાં આવશે અન ે તેન ે

સમુદાય તેમજ માતાપતા સુધી પહોચાડવામાં આવશ.ે  

• બીજો ભાગ 3-8 વષર્ના બાળકો (ફાઉન્ડેશનલ ટેજ) માટે શૈક્ષિણક માળખું હશ ેજ ે

માતાપતા માટે તેમજ આંગણવાડીઓ, પૂવર્- ાથમક શાળાઓ અન ેગે્રડ 1 અને 
2 માટે બનાવાયલે હશે અન ે તે લવચીક, જુદા જુદા તર માટે, રમત આધાિરત,  

વૃિત્ત આધાિરત, અને શીખવાની શોધ આધાિરત ણાલીનો િવકાસ પર 

આધાિરત હશે. આ માળખાનો હેતુ નાના બાળકોને સામાિજક-ભાવનાત્મક રીતે 

કુશળ બનાવનાનો અને તેમનામાં મૂળાક્ષરો, સંખ્યાઓ, થાિનક 

ભાષા/માતૃભાષામાં અને અન્ય ભાષાઓમાં સંદેશા યવહાર, રંગ, આકાર, અવાજ, 

રમતો, ચ કામના ઘટકો, સંગીત અને થાિનક કળાઓ, તેમજ િજજ્ઞાશાવૃત, 

ધૈયર્, ટીમ વકર્ , સહકાર, િક્રયા તિક્રયા જરૂરી ગણુો િવકાસ કરવાનો અન ે તેમણે 

શાળા-તત્પરતા માટે તૈયાર કરવાનો રહેશે. આ માળખામાં યાયામો, કોયડા, રંગ 

પુ તકો, કનેક્ટ-ધ ડોટ્સ ડર્ ોઇંગ્સ, વાતાર્ઓ, જોડકણાં, ગીતો, રમતો વગેરે અગંેના 
સૂચનો પણ શામેલ હશે જ ે ફાઉન્ડેશનલ ટેજમાં બાળકોન ે સવાર્ંગીણ રીતે 

િવકસાવવામાં મદદ કરશે. 
• 6 વષર્ સુધીની બાળકોની શકૈ્ષિણક જરૂિરયાતોને પહોંચી વળવા મોટા માણમાં 

આંગણવાડી કેન્દ્રો બાંધવામા ં આવશે. ખાસ કરીન,ે આંગણવાડી કાયર્કરોને 
િશશુઓ માટે જ્ઞાનાત્મક ઉત્તજેનાની તકનીકો અને રમત-આધાિરત અને 
મિ ટલેવલ િશક્ષણ માટેની તાલીમ આપવામાં આવશે.  

• દરેક આંગણવાડીમાં બાળપણના ારં�ભક િશક્ષણ માટેના અભ્યાસક્રમ અને 
િશક્ષણ શા ના માળખા મુજબ ઉત્તમ શકૈ્ષિણક સામગ્રી દાન કરવામાં આવશે. 
આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં દરેક માતા અન ેબાળકને મફત અને સરળ વેશ મળે તે 

સુિનિ ત કરવા માટે દેશભરમાં વધારાના ગણુવત્તા કેન્દ્રો પણ બનાવવામાં 
આવશે. 

• હાલની ાથમક શાળાઓ સાથે આગંણવાડીઓન ે સહ- થાન આપવામાં 
આવશે. આગંણવાડી aારા પરૂી પાડવામાં આવતી યાપક સેવાઓનો વધુમાં 
વધુ લાભ બાળકોને અને તેમના ભાઇ-બહેનોન ેમળે અને તેઓ સાથે ભણતા 
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થાય અન ે તેના કારણે તેમના માતાપતાન ે પણ લાભ મળ ે અન ે ાથમક 

શાળાઓમાં સાથીઓ સાથે શીખવાની સુધારેલી તક મળે તેવી યવ થા પુરી 
પાડવામાં આવશે.  

• નવી આંગણવાડીઓ અને ાથમક શાળાઓ માટેના થાન આયોજન દરમયાન 

આંગણવાડીઓ અન ે ાથમક શાળાઓના સહ- થાનન ેઉચ્ચ અગ્રતા માનવામાં 
આવશ,ે કારણ કે આ વધુ સારી અને મજબૂત શાળા સમુદાયો બનાવવામાં મદદ 

કરશે. 
• હાલની આંગણવાડીઓ અન ે ાથમક શાળાઓ 3 થી 6 વષર્ની વયના બાળકોની 

શૈક્ષિણક આવ યકતાઓન ે ધ્યાનમાં લેવામા ં સક્ષમ ન હોય તેવા િવ તારોમાં 
ઉચ્ચ ગુણવત્તાની પૂવર્-શાળાઓ બનાવવામા ં આવશે. આવી પૂવર્-શાળાઓને 
આરોગ્ય, પોષણ, અને વૃિa-દેખરેખ સેવાઓ માટે તૈયાર કરવામાં આવશે.  

• ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણના તમામ પાસાઓ પૂવર્શાળાથી લઈને ાથમક 

શાળા સુધીના અભ્યાસક્રમ અને િશક્ષણશા ની સાતત્યતાન ે સુિનિ ત કરવા 
અન ે િશક્ષણના પાયાના પાસાઓ માટે દેશભરમાં ધ્યાન આકષત કરવા માટે, 

માનવ સંસાધન િવકાસ મં ાલયના કાયર્ક્ષે  હેઠળ સમાવવામાં આવશે.  
• સારા િશક્ષણ માટે આગંણવાડીઓ, પૂવર્-શાળાઓ, અને ાથમક શાળાઓમાં 

તમામ ઉચ્ચ ગણુવત્તાની ભૌતક માળખાગત સુિવધાઓ હશે.  
• ભંડોળની ફાળવણી માટે, જગ્યાઓ નક્કી કરવા, અંદરની િડઝાઇન કરવા માટે 

દરેક રાજ્યમાં ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણ િન ણાતો, કલાકારો અન ે

આિર્કટેક્ટ્સની સમતની રચના કરવામાં આવશ.ે  

• રાજ્ય સરકારો ારં�ભક બાળપણના િશક્ષણ માટે યવસાિયક ધોરણે તબક્કા 
માણે િવિશ  યાવસાિયક તાલીમ aારા, માગર્દશર્ક પaતઓ aારા અને 

કારિકદીર્ મેપગ aારા લાયક િશક્ષકોના કેડર તૈયાર કરશ.ે  

• રા ર્ ીય ઇસીસીઈ નીત (2013) માં ભલામણ મુજબ ઇસીસીઇ માટે અસરકારક 

ગુણવત્તા િનયમન અથવા માન્યતા ણાલીની થાપના કરવામાં આવશે. આ 

િનયમનકારી સ ટમ આવ યક ગુણવત્તાના ધોરણોનું પાલન સુિનિ ત કરવા 
માટે તમામ પૂવર્-શાળા િશક્ષણ આપતી સં થાઓને આવરી લશેે. 
 

 ઉપર જણાવેલ જોગવાઈઓ ન ેજોતાં એમ લાગી ર ું છે કે આવનાર સમયમાં 
ારં�ભક બાળપણની સંભાળ અને િશક્ષણ (ECCE) ક્ષે ે મહત્ત્વના અને આમૂલ પિરવતર્ન 

જોવા મળી શકે છે.  
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