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જશક્ષણનુાં મહત્િ સમજીને સ્િતાંત્રતા પ્રાજિ પછી આપણા દેશમા જિજિધ પાંચો નીમાયા.1948
માાં યુજનિજસાટી જશક્ષણ પાંચ, 1952 માાં માધ્યજમક જશક્ષણ પાંચ તથા 1962 માાં રાષ્ટ્ર ીય
જશક્ષણ પાંચ નીમાયુાં. આ તમામ પાંચોએ ભારતમા જશક્ષણના જિસ્તાર અને જિકાસ સાંદભે
મૂલ્યિાન ભલામણો કરી છે . આપણા ઘરમા જિજિધ ધાજમાક પુસ્તકો હોય છે એમ એક જશક્ષકના
ઘરમાાં હોિા િ ઘટે એિા આ પાંચોના અહે િાલો છે .1986 માાં રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત જાહે ર થઇ
િેમાાં પણ ખૂબ િ મહત્િપૂણા િાતો રિૂ થઇ હતી.એિી િ રીતે જશક્ષણ સાંદભે અન્દ્ય સમયસરના
પાંચો નીમાયા અને સજમજતઓ નીમાઇ.આ રીતે જશક્ષણ વ્યિસ્થાનુ સતત મૂલ્યાાંક્ન અને
પુન:ગઠન થતુાં રહે એ અત્યાંત િરુરી છે .એ િ ન્દ્યાયે છે લ્લા બે ત્રણ િષોમા હાથ ધરાયેલ
રાષ્ટ્ર્રવ્યાપી ચચાાના પરરણામસ્િરૂપ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020 જાહે ર થઇ છે િે પણ અન્દ્ય
પૂિા દસ્તાિેજોની િેમ ઐજતહાજસક મૂલ્ય ધરાિે છે .
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020 નો અહે િાલ કુ લ ચાર જિભાગોમાાં િહે ચાયેલો છે .પ્રથમ જિભાગ
શાળા જશક્ષણ અાંગેનો છે , િેમાાં આઠ પ્રકરણો છે . બીજો જિભાગ ઉચ્ચ જશક્ષણ અાંગેનો છે િે
અજગયાર પ્રકરણોમા િહે ચાયેલો છે .પાાંચ પ્રકરણો ધરાિતો અને અન્દ્ય કેં દ્રરિતી જશક્ષણક્ષેત્રો
શીષાક ધરાિતા ત્રીજા જિભાગમા વ્યાિસાજયક જશક્ષણ ,પ્રૌઢ જશક્ષણ

અને આજીિન

અધ્યયન,તકનીકીનો ઉપયોગ અને સાંકલન તથા ઓનલાઇન અને જિજાણુ જશક્ષણ િેિા
શીષાકો હે ઠળ ભલામણો કરિામા આિી છે .જ્યારે અમલીકરણ માટે ની વ્યૂહરચનાઓને કેં રમા
રાખીને અહે િાલના ચોથા જિભાગમા ત્રણ પ્રકરણો હે ઠળ આિશ્યક ચચાા હાથ ધરાઇ છે .
આમ,સમગ્રત: કુ લ ચાર જિભાગોમાાં અને સિાિીસ પ્રકરણો હે ઠ્ળ રિૂ થયેલી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ
નીજત 2020 માાં અથાપૂણા ભલામણો કરિામાાં આિી છે િે ખૂબ િ વ્યાપક અને મહત્િપૂ ણા
શૈક્ષજણક ફજલતાથો ધરાિે છે . િેમ કે ગોખણીયા અને પરીક્ષાલક્ષી અધ્યયનને બદલે
સ્ાંકલ્પનાત્્ક સમિ પીઆર ભાર મૂકિો, તમામ શૈક્ષજણક જનણાયોના મૂળમાાં સાંપૂણા સમાનતા
અને સમાિેશન હોિા જોઈએ િે જશક્ષણ વ્યિસ્થામાાં દરે ક જિધ્યાથીની સ્લલ્તા સુજનજિત
કરે ,જશક્ષણ એક જાહે ર સેિા છે ;ગુણિિાયુક્ત જશક્ષણ મેળિિુાં એ દરે ક બાળકનો મૂળભૂત
અજધકાર છે ...... િગેરે.ખાસ કરીને આ ભલામણો આપણા જિધાથીઓનો સાચા અથામાાં સિાાંગી
જિકાસ સાધી તેને િૈજશ્વક ફલક પર ઉભા રહે િા માટે ની સક્ષમતા બક્ષિાની નેમ રાખે છે .જશક્ષણ
સાથે સાંબાંજધત સૌ પક્ષકારો રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020 નો ઉંડાણપૂિાક અભ્યાસ કરે ,આ અાંગે
જિશદ ચચાા થાય અને તેને િાસ્તજિક સ્િરૂપે અમલીકૃ ત કરિા માટે આપણે સાંકલ્પબદ્ધ થઇએ
એ અપેજક્ષત છે .
જશક્ષણ દશાનના સૌ સુજ્ઞ િાચકો અને લેખકો તથા સૌ જશક્ષણ પ્રેમીઓ આ રદશામા પોતાનાથી
બનતા પ્રયાસો હાથ ધરે એિી લાગણી સાથે જશક્ષણ દશાનનો પ્રસ્તુત અાંક આપ સૌ સમક્ષ રિૂ
કરતા અપાર આનાંદ અનુભિીયે છીએ.
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