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રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020 થી નિી રદશા
તરફ...

કલ્પેશ નરે ન્દ્રભાઈ સોલાંકી
આજસસ્ટન્દ્ટ પ્રોફે સર, મુન્દ્શી મરહલા બી.એડ્. કૉલેિ, ભરૂચ
મો : 96877 07650, E-mail : ksolanki638@gmail.com

1986ની હિે િૂ ની થઈ ગયેલી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતને ભૂલતા આિે મૂતા સ્િરૂપે જોિા
મળતી નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત એ રાષ્ટ્ર નો બહુ મોટો પડકાર છે . ખાસ બાળકો માટે
મૂકાયેલી આ નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત એ રાષ્ટ્ર નાાં જિકાસ માટે નો નિો જિચાર છે . રાષ્ટ્ર નાાં
જનમાાણનો પ્રજ્િજલત થતો દીપક છે . િેનો પ્રકાશ ફે લાતા હજી િધુ સમય િશે એ હકીકત
છે . પણ ગાડરરયા પ્રિાહમાાં જીિતો રહે તો આપણો સમાિ આિે નિી રદશામાાં િઈ રહ્ો છે .
િે આપણાાં સૌ માટે એક આનાંદનાાં સમાચાર કહી શકાય એમ છે . હિે િૂ ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ
નીજત-1986 સામે નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-2020ની અસરકારકતા કે ટલે અાંશે
ઉપયોગી નીિડી શકે એ બાબતનો જિચાર અને તુલના અહી એક લેખ સ્િરૂપે પ્રજતપારદત
કરિામાાં આિી છે . પ્રસ્તુત લેખમાાં માત્ર શાળા કક્ષાની િ કે ટલીક બાબતોની તુલના કરિામાાં
આિી છે . કારણ જો સમગ્રલક્ષી જશક્ષણની તુલના કરિામાાં આિે તો તે એક મોટા પાયાનુાં
સાંશોધનાત્મક કાયા થઈ પડે .
જશક્ષણ નીજતની તુલના
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૧૯૮૬

નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૨૦૨૦

૧. જશક્ષણનુાં માળખુાં 10+2 નુાં હતુાં.

૧.

જશક્ષણનુાં

માળખુાં

5+3+3+4

નુાં

રાખિામા આવ્યુાં છે .
૨. ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાને

૨. ધોરણ - 3, 4 અને 8 માાં જિદ્યાથીઓની

જિશેષ મહત્િ આપિામાાં આિતુાં હતુાં.

શાળા

પરીક્ષા

જનજિત

કરે લ

સમયે

જનયમાનુસાર લેિામાાં આિશે
૩. શાળામાાં જિદ્યાથી કોઈપણ માધ્યમ

૩. દરે ક ભાષાને મહત્િનુાં સ્થાન આપીને

પસાંદ કરીને પોતાને મન ગમતો જિષય

યોગ્ય સમયે યોગ્ય ભાષા કે

ભણતા હતા.

શીખિિામાાં આિશે.

૪. મોટે ભાગે અભ્યાસિમમાાં સ્મૃજત

૪. અભ્યાસિમમાાં પાયાની સાંકલ્પનાઓનુાં

આધારરત ગોખજણયા જ્ઞાનને સમાજિષ્ટ્

મૂલ્યાાંકન

કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં.

જીિનમાાં ઉપયોગ, જિિેચનાત્મક તેમિ

િેમ

કે

જ્ઞાનનો

જિષય

િાસ્તજિક

સિાનાત્મક જિચારણાનો સમાિેશ કરિામાાં
આિશે.
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૫. જિદ્યાથીનો કોઈ એક ધોરણમાાં

૫. જિદ્યાથોને જનયજમત સમયાાંતરે તેમની

અભ્યાસ પૂણા થયા પછી િષાના અાંતે

ક્ષમતા આધારરત અધ્યયન કે ન્દ્રી મૂલ્યાાંકન

લેિાતી કસોટી દ્વારા તેનુાં મૂલ્યાાંકન

તરફ લઈ િિામાાં આિશે.

કરિામાાં આિતુાં હતુાં.
૬. શાળામાાં 8 તાસ માટે ની બધી

૬. અભ્યાસિમ અને અધ્યાપન પદ્ધજતમાાં

ચૉપડીઓ અને નૉટબુક ફરજિયાતપણે

યોગ્ય િરૂરી ફે રફારો કરીને દલતર અને

લઈ િિુાં પડતુાં હતુાં.

પાઠ્યપુસ્તકોના િિનમાાં નોંધપાત્ર ઘટાડો
કરિામાાં આિશે.

૭. જશક્ષકોની ભરતી પ્રરિયામાાં સીધી

૭. જશક્ષકોની ભરતી પ્રરિયામાાં તેઓના

ભરતી કરિામાાં આિતી હતી. િેમાાં

જિષય સાંબાંજધત જિષયોમાાં લેિાતી TET અને

D.E.O અને D.P.E.O નાાં કોઈ એક

TAT િેિી કસોટીનાાં ગુણને તથા જશક્ષણ

કમાચારી તથા ટર સ્ટી માંડળના સભ્યો

માટે ની

દ્વારા ગુણાાંકન કરિામાાં આિતુાં હતુાં.

તપાસિા માટે રૂબરૂ મુલાકાત કે જનદશાન

અજભયોગ્યતા

અને

ઉત્સાહને

પાઠનુાં આયોિન કરિામાાં આિશે.
૮.

જિદ્યાથીઓની

-

૮. જિદ્યાથી સમક્ષ સમસ્યાઓ હશે અને તે

અધ્યાપન પ્રરિયામાાં જિષયિસ્તુ પર

સમાધાન કરિા મથામણ કરશે તેમિ તારકા ક

જિશેષ ભાર આપિામાાં આિતો હતો.

અને સિાનાત્મક રૂપથી જિચારીને શીખશે.

૯. મોટે ભાગે પુસ્તરકયા જ્ઞાનને િધુ

૯. “ભણિા પૂરતુાં ભણિાનુાં” એ સાંકલ્પના

મહત્િ આપિાથી પોતાની ઇજન્દ્રયોનો

દૂર કરી રોિગારી મળી રહે તે મુિબનુાં જશક્ષણ

ઓછો ઉપયોગ થતો જોિા મળતો હતો

હાાંસલ કરશે.

૧૦.

બાળપણમાાં ૬ િષાની ઉંમરથી થતી

૧૦. માત્ર 6 િષાની ઉંમરથી િ પ્રારાંજભક
બાળ સાંભાળ અને જશક્ષણનો સમાિેશ

હતી.

કરિામાાં આિશે

૧૧. જન્ન પ્રાથજમક જશક્ષણથી લઈને
ઉચ્ચ જશક્ષણ સુધીમાાં પૂરતા સ્ટાફની

૧૧. બધી સાંસ્થાઓમાાં પ્રારાંજભક બાળ
સાંભાળથી લઈને ઉચ્ચ જશક્ષણ ક્ષેત્રમાાં ખાસ

ભરતી કરિાની હોિા છતાાં

તાલીમ

જશક્ષણ

અધ્યયન

મેળિિાની

શરૂઆત

પૂરતા

પામેલા

જશક્ષકો/કમાચારીઓની

સ્ટાફની ભરતી કરિામાાં આિી નથી.

ભરતી કરિામાાં આિશે.

૧૨. આાંગણિાડીના બાળકો માત્ર ચાર

૧૨. આાંગણિાડી કે ન્દ્રના બાળકો ચાર

દીિાલોની િચ્ચે રહીને રમતા અને

દીિાલોમાાંથી બહાર નીકળી િુ દી િુ દી

ભણતા હતા.

પ્રિૃજિઓ દ્વારા ત્યાાંની સ્થાજનક પ્રાથજમક
શાળાઓના જિદ્યાથીઓ અને જશક્ષકોની
મુલાકાત લેશે.
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૧૩. કે ટલીક જોિા મળતી મુશ્કે લીઓ

૧૩. જિદ્યાથીઓને અસરકારક અને પૂરતી

સામે નોંધપાત્ર પ્રમાણમા જિદ્યાથીઓ

માળખાકીય સુજિધાઓ પૂરી પાડિી તેમિ

ધોરણ - 5 પછી અને મોટે ભાગે ધોરણ

સલામત અને યથાયોગ્ય િાહન વ્યિહાર

- 8 પછી શાળા છોડી દેતા જોિા મળતા

અથિા જિજશષ્ટ્ પ્રકારની છાત્રાલયોની

હતા.

વ્યિસ્થા ઊભી કરિામાાં આિશે.

૧૪. દરે ક પ્રકારની શાળાઓમાાં ભાષાનુાં

૧૪. ઓછામાાં ઓછા ધોરણ 4 સુધી અને

સ્થાન િુ દા િુ દા પ્રકારનુાં જોિા મળતુાં

િધુમાાં િધુ ધોરણ 8 સુધી માતૃભાષામાાં

હતુાં. િેમાાં િેિો પ્રદેશ તે મુિબ િે તે

જશક્ષણ આપિામાાં આિશે.

શાળામાાં ભાષાનુાં માધ્યમ રાખિામા
આિતુાં હતુાં.
૧૫. જશક્ષકોનો મોટાભાગનો સમય જબન

૧૫. જશક્ષકોનો િધુ સમય એિા િહીિટી

શૈક્ષજણક પ્રિૃજિઓ પર િેડફાતો જોિા

કાયોમાાં સામેલ નહીં કરતાાં તેમની અધ્યયન

મળતો હતો.

- અધ્યાપનની ફરજો પર સાંપૂણા ધ્યાન
કે જન્દ્રત કરી શકે

21મી શતાજલદની પહે લી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત એટલે રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020. આ
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતને બહુ સારી રીતે પાર પાડિા માટે રાષ્ટ્ર ને આપણાાં સૌનુાં પ્રમાજણક
યોગદાન મળિુાં જોઈએ. િેથી કરીને આ નિી જશક્ષણ નીજતના ઉરેશોને આપણી પાસે રહે લી
સૂઝબુઝ અને આિડતથી ઉજાગર કરી શકીએ. જશક્ષણથી દેશમાાં નાનામાાં નાની વ્યજક્ત
એટલે કે અજત પછાત - ગરીબ ગણાતો સમાિ કે સમુદાય િાંજચત ન રહી જાય તે ખૂબ િ
નોંધનીય બાબત ગણી શકાય. આ બાબતને ધ્યાને લેતા િણાશે કે નક્કી થયેલી રાષ્ટ્ર ીય
જશક્ષણ નીજતમાાં વ્યજક્તને સાંપૂણા નાગરરક બનિાનો ઉિમ પ્રયાસ દેખાઈ રહ્ો છે . વ્યજક્ત
એિા પ્રકારનુાં કામ કરે કે તે પોતાની જાતને સક્ષમ બનાિીને સ્િાિલાંબી બની શકે . દરે ક
પ્રકારના ક્ષેત્રો જિશે તે જાણતો અને સમિતો થાય. આમ સમગ્ર જશક્ષણ પ્રણાજલના
માળખાને નિેસરથી તૈયાર કરિાનુાં કાયા એ ભગીરથી કાયા કહી શકાય એમ છે . કારણ કે તે
િધુ અસરકારક અધ્યયન કૌશલ્યોનો જિકાસ કરી શકે . તેથી પૂિા પ્રાથજમકથી લઈને ઉચ્ચ
જશક્ષણ િગતમાાં અિનિા સુધારા લાિીને ઉચ્ચિમ ગુણિિા, સમાનતા અને ઐક્યતા
સાધિા માટે ના ગુણોનો જિકાસ યોગ્ય રદશાએ થતો જોિા મળી રહે શે.
1986ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતમાાં જિશેષતઃ મુખ્ય જોર માત્રને માત્ર જશક્ષણ પર િ રહ્ો
હતો. એન.પી.ઈ.(N.P.E) દ્વારા આ જશક્ષણ નીજતને 1992માાં સાંશોજધત કરિામાાં આિી
હતી. િેમાાં કે ટલીક અધૂરપતાને પૂણા કરિાના હે તુસર 1986 થી 1992માાં ડોરકયુાં કરતાાં
1986ની જશક્ષણ નીજતમાાં િરૂરી સુધારા - િધારા દશાાિિામાાં આવ્યા હતા. હિે આપણે
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આ નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત 2020 સાથે જોડાયેલા નીચે દશાાિેલ કે ટલાક પરરબળો પર
પ્રકાશ પાડિાનો પ્રયત્ન કરીએ.
૧. જિદ્યાથી
જિદ્યાથીઓના થતાાં સિાાંગી જિકાસને ધ્યાને લઈને ઘડિામાાં આિેલી નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ
નીજતમાાં જિદ્યાથીઓ હિે મુક્ત મને જિહરી શકશે. તેમિ જીિનમાાંથી અરશ્ય થઈ ગયેલી
શારીરરક જિકાસની રમતો હિે રચનાત્મક અને સિાનાત્મક સ્િરૂપે પ્રકાજશત થતી જોિા
મળશે. કારણ કે બાળક સિારે િહે લો ઊઠી િિનદાર બૅગ ઉપાડીને શાળાએ િતો, બપોરે
શાળાએથી આિીને ગૃહકાયા કરતો. ત્યારબાદ ટ્યુશન ક્લાસ અને પછી ટી.િી.જોિુાં. રોિની
થતી આ રિયાને લીધે બાળક શારીરરક જિકાસની કોઈપણ પ્રિૃજિ કરી શકતો નથી.
પરરણામ સ્િરૂપે કે જન્દ્રય જશક્ષણ ખાતા દ્વારા જાહે ર કરિામાાં આિેલી નિી સ્કૂ લ બૅગ નીજત2020 અનુસાર બાળકની સ્કૂ લ બૅગનુાં િિન તેના પોતાના િિનનાાં 10% કરતાાં ઓછુાં હોિુાં
જોઈએ. તદુપરાાંત ધોરણ-2 સુધીના જિદ્યાથીઓને ગૃહકાયા ન આપિાનો જનદેશ પણ
સ્પષ્ટ્પણે કરિામાાં આવ્યો છે . જ્યારે ધોરણ-3 થી ધોરણ-5 સુધીમાાં ભણતા
જિદ્યાથીઓનુાં ગૃહકાયા અઠિારડયામાાં 2 કલાકનુાં તેમિ ધોરણ-6 થી 8 ઉચ્ચ પ્રાથજમક
જશક્ષણમાાં અભ્યાસ કરનારા જિદ્યાથીઓ માટે ગૃહકાયા રદિસમાાં 1 કલાકનુાં રાખિામા આવ્યુાં
છે . માધ્યજમક જશક્ષણ ગણાતા ધોરણ 9 થી 12માાં જિદ્યાથીઓએ માટે દૈજનક િધુમાાં િધુ 2
કલાકનુાં ગૃહકાયા આપિાનુાં નક્કી કરાયુાં છે .
િેમાાં આગળ િાત કરીએ તો પુસ્તકો છાપનાર પ્રકાશકોએ પણ પુસ્તકો પાછળ િે તે
પુસ્તકનુાં કે ટલુાં િિન છે એ છાપિાનુાં રહે શે. એટલુ િ નહીં પણ બાળક જ્યારે પણ શાળામાાં
પ્રિેશે છે ત્યારે તેમના દફતરનુાં િિન કરીને િ તેમને શાળાની અાંદર લેિામાાં આિશે. આમ
ભાર જિનાના ભણતરથી જિદ્યાથી ચોક્કસ તબક્કે આગળ િધીને પોતાનુાં જશક્ષણ મેળિી
શકશે.
૨. જશક્ષક
આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતમાાં જશક્ષકની ભૂજમકા સજિશેષ બની
રહે શે. તેથી રચાઇ રહે લી આ નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતની જશક્ષણ વ્યિસ્થામાાં સાચા
અથામાાં બુજનયાદી બદલાિ લાિિાના કે ન્દ્રના મૂળમાાં જશક્ષક હોિો જોઈએ. આ માટે સમાિે
જશક્ષકોને સિાાજધન સન્દ્માનનો સભ્ય તરીકે જોઈ તેમને િરૂરી મદદ કરિી જોઈએ. કારણ કે
જશક્ષક િ વ્યજક્તને એક સાચો ઉિમ નાગરરક બનાિી આિનારી એક ઉિમ પેઢીને આકાર
આપે છે . િે હકીકત છે .
નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતમાાં જશક્ષક હિે બાળકને નજીકથી જાણી શકશે , તેમનામાાં રહે લી
જિજશષ્ટ્ શજક્તઓને પારખી લઈ તેમને િરૂરી અને રદશાસૂચક માગાદશાન આપશે. િેથી
કરીને બાળક પોતાની પસાંદગીના રસિાળા જિષયમાાં આગળ િધી ચોક્કસપણે સફળતા
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મેળિી શકશે. આ નીજતમાાં પણ જશક્ષકનુાં કાયા જિદ્યાથીઓ સાથે ફ્રેન્દ્ડ, રફલોસોફર અને
ગાઈડ તરીકે નુાં િ રહે શે. િેમાાં કોઈ બે મત નથી.
૩. િાલી ( માતા-જપતા)
દેખાદેખીમાાં સપડાયેલા િાલીિગા માટે હિે ઘણીબધી જચાંતાિનક બાબતોમાાં ઘટાડો જોિા
મળશે. કારણ કે પોતાનુાં બાળક હિે તેમની ઇચ્છાનુસાર અને મનગમતો જિષય પસાંદ કરીને
તેમાાં પૂરે પૂરો રસ દાખિી જશક્ષણ પ્રાિ કરિાનો ઉિમ પ્રયાસ કરશે. િેનુાં યોગ્ય અને સાચુાં
ગણાતુાં પરરણામ હિે દરે ક બાળકના માતા-જપતાને લાાંબાગાળે જોિા મળશે. િેમાાં
બાળકની પાછળ િેટલુાં ધ્યાન જશક્ષક રાખે છે તેથી જિશેષ ધ્યાન િાલી તરીકે માતા-જપતાએ
પણ રાખિુાં યથાિત બની રહે શે. આધુજનક યુગનાાં જિદ્યાથીઓના િાલીઓની એિા પ્રકારની
માનજસકતા જોિા મળે છે કે પોતાના બાળકની સ્કૂ લ બૅગ િેટલી િધુ િિનદાર તેમિ િે તે
શાળામાાં િધુ ગૃહકાયા આપિામાાં આિે તેિી િ શાળાઓ તેમને મન ઉિમ. પરાંતુ પુસ્તરકયુાં
જ્ઞાન મેળિીને પોતાના બાળકને આગળ િધારિાની પ્રયુજક્ત લાાંબાગાળે સફળ જનિડતી
નથી. તેથી આ નિી જશક્ષણ નીજતમાાં િાલીઓએ પણ એટલો િ સહકાર આપિો એ રાષ્ટ્ર ની
પ્રગજત માટે રહતાિહ બની રહે શે.
૪. સમાિ
ટૅ ક્નોલોજીનાાં યુગમાાં આિે મોટાભાગનો સમાિ એટલો બધો આધુજનક બની રહ્ો છે કે
સમાિમાાં થતાાં જિજિધ સામાજિક પ્રસાંગોમાાં ઇચ્છાનુસાર ઉપજસ્થત રહીને અરશ્ય થઈ િતો
જોિા મળે છે . તેિા સમયે વ્યજક્તએ િધુ સામાજિક બનિાની િરૂરરયાત ઊભી થાય છે .
કારણ આપણે સૌ જાણીએ િ છીએ કે વ્યજક્ત સમાિમાાં િન્દ્મે છે , સમાિમાાં ઉછળે છે ,
સમાિમાાં જિરમે છે અને સમાિમાાં િ આથમતો જોિા મળી રહે છે . ભણેલી ગણેલી ગણાતી
વ્યજક્ત જ્યારે પોતાના સમાિમાાં િાંજચત િગાના જિદ્યાથીઓને ઉચ્ચ જશક્ષણમાાં સફળતા
અપાિિામાાં મદદ કરે તેમિ િરૂરી પ્રોત્સાહન પૂરુાં પાડે તે આિશ્યક બાબત છે .
સમાિે નિ જનજમાત રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતનો બરાબર અભ્યાસ કરી તે જિશે જાણીને રાષ્ટ્ર
રહતમાાં મદદરૂપ થિુાં જોઈએ. દરે ક સમાિ બાળકો િધુ અભ્યાસ કરી આગળ િધે તે માટે
શાળાને યથા શજક્ત મુિબ નાણાકીય અને શૈક્ષજણક સાધનો પૂરા પાડી જશક્ષણ કાયાને િધુ
અસરકારક બનાિી શકે . િેથી તમામ જિદ્યાથીઓ માટે વ્યાિસાજયક, શૈક્ષજણક અને
કારરકદી માગાદશાનલક્ષી જશક્ષણ વ્યિસ્થા ઉપલલધ કરિામાાં આિશે. સાથે સાથે શારીરરક,
માનજસક અને ભાિાત્મક સુખાકારી માટે સલાહકારો પણ હશે. હિે બધા િ બાળકો ભણી
ગણીને આગળ િધે એિુાં જિચારીને દરે ક સમિે શાળાની પડખે ઊભુાં રહે િુાં પડશે. તેથી તો
કહે િાયુાં છે કે શાળાએ સમાિની લઘુ આિૃજિ છે . સમાિથી અજલિ રહીને શાળાનો જિકાસ
સાધી શકાતો નથી. શાળાનુાં ભાિાિરણ હકારાત્મક બની રહે તે માટે સમાિની ભૂજમકા
મહત્િની બની રહે છે . જિદ્યાથીઓની સાથે સાથે જશક્ષકો પણ સામાજિક પાસા પર િધુ
ધ્યાન આપશે. િે જિદ્યાથીઓના સિાાંગી જિકાસની રજષ્ટ્એ હાંમેશા આિશ્યક બાબત છે .
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જશક્ષક, જિદ્યાથી, િાલી અને સમાિ એ ચાર પરરબળો શાળા સાથે સીધે રીતે સાંકળાયેલા
જોિા મળે છે . િુ દા િુ દા સમાિમાાં જોિા મળતા રીત રરિાજો, પરાંપરાઓ અને સાંસ્કૃ જત એ
સૌની આગિી ઓળખ છે . તેથી દરે ક સમાિિગાને ધ્યાનમાાં રાખીને નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ
નીજતનુાં જનમાાણ થઈ રહ્ુાં છે . અજત પછાત ગણાતા સમાિનો બાળક ભણે અને આગળ િધે
એિી જચાંતા પણ આ નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતમાાં સેિાતી હોય એિુાં જોિા મળી રહ્ુાં છે .
આમ ભાર જિનાના ભણતરથી જિદ્યાથી ચોક્કસ તબક્કે આગળ િધીને પોતાનુાં જશક્ષણ
મેળિી શકશે. તે માટે જિદ્યાથીઓને પોતાની રસરુજચ મુિબ જશક્ષણ મેળિિાની વ્યિસ્થા
તથા ખેલ કૂ દથી સરિય રાખિાથી બાળકોનુાં જશક્ષણ પ્રત્યેનુાં આકષાણ િધી િશે.
બાલ્યાિસ્થા કે તરુણાિસ્થાનાાં બાળકો માટે રિયા દ્વારા જશક્ષણ મેળિિાની પ્રરિયા એ
તેમનાાં માટે ઘણી આનાંદની િાત કહી શકાય એમ છે . તેથી તેમની આ રિયાને ધ્યાને લઈને
નક્કી થયેલી જશક્ષણ નીજતની જનદેજશત ભલામણો આિકાયા અને અગત્યની છે . િેમાાં
જિદ્યાથી પોતે િમશઃ આગળ િધીને પોતાનામાાં રહે લી સુષુિ શજક્તઓને ઓળખી લઈ તે
પ્રમાણેનુાં જશક્ષણ કાયા મેળિશે. તો ચાલો આપણે સૌ આ નિી રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજતને
િાાંચીએ, સમજીએ અને તેનો િધુને િધુ અભ્યાસ કરીએ.
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