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આપણા માનનીય િડાપ્રધાનશ્રી કહે છે કે ૨૧મી સદીએ ભારતની સદી છે અને આ ભારતના 

જ્ઞાનની સદી છે. પણ આિુાં કઈ રીતે થશે કે ૨૧મી સદી ભારતની સદી કહેિાય. આના 
માટેની રણનીજત તેમિ નીજતજિષયક પગલાઓ આપણને હિે સમજાય છે. ભારતની સદી 

હોિુાં આનો અથા છે કે ભારતની ભવ્યતા અને રદવ્યતાને જિશ્વના ખૂણે-ખૂણે પહોંચાડિી 

અને તેની િૈજ્ઞાજનકતાને આધુજનક પરરપે્રક્ષ્યમાાં રિૂ કરિુાં તે. આ માટેની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ 
નીજત-૨૦૨૦ ખૂબ િ સચોટ અને સ્પષ્ટ્ જિઝન રિૂ કરતી િણાય છે. ભારતની અજસ્મતાને 

ઉજાગર કરતી આ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૨૦૨૦ એ ઉપરોક્ત જિઝનને માટેની રણનીજત 

પૂરી પાડતી હોય તેિુાં િણાય છે. ખરા અથામાાં શૈક્ષજણક િાાંજતની શરૂઆતના અણસાર 
અનુભિાય છે. આ નીજતની ઘણી બાબતો ખૂબ િ િરૂરી અને અસરકારક છે પરાંતુ તેના 

અમલીકરણ માટે ભારતના તમામ જશક્ષણ કે્ષત્ર સાથે સાંકળાયેલ લોકોએ, જિદ્વદ્ િનોએ 

તેમિ િન-સામાન્દ્ય/ નાગરરકોએ માનજસક સજ્જતા કેળિિાની િરૂર છે અને માનજસક 
સજ્જતા કેળિિા માટે સૌપ્રથમ આ નીજતની બાબતમાાં  જાગૃત થિાની િરૂર પડે છે. આ 

અભ્યાસ-લેખ આ સાંદભામાાં રચાનાર લેખમાળાનો પ્રથમ મણકો છે કે િ ેરાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ 
નીજત-૨૦૨૦ની પરરચયાત્મક સમિ મેળિિામાાં ઉપયોગી બનશે. આ અભ્યાસ-લેખના 

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૨૦૨૦ના આધાર તરીકે ભારત સરકારના માનિ સાંસાધન જિકાસ 

માંત્રાલય કે િનુેાં નામ હિે બદલાઈને જશક્ષણ માંત્રાલય થયુાં છે તેની િેબસાઈટ ઉપર મુકેલ 
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૨૦૨૦ના રહન્દ્દી અને અાંગ્રેજી ભાષાના દસ્તાિેિનો ઉપયોગ 

કરિામાાં આિેલ છે.             

પૃષ્ઠભૂજમ 
૨૦૨૦માાં આિેલ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતને સમિતાાં પહેલાાં આપણે આ અગાઉ ભારતની 

જશક્ષણ પ્રણાલીને અસર કરતાાં િુદાાં-િુદાાં કજમશન અને જશક્ષણનીજતની િાત અહીં કરીશુાં. 

ભારતની આઝાદી પહેલાાં પણ અાંગ્રેિ સરકાર દ્વારા ભારતીય જશક્ષણના અાંગ્રેજીકરણ તેમિ 
જિસ્તરણ માટે િુદાાં-િુદાાં કજમશનની ભલામણોને ધ્યાનમાાં લેિામાાં આિી હતી, એટલુાં િ 

નહીં પણ ભારતીય જશક્ષણ પ્રણાલીને િડમૂળથી નાબૂદ કરીને જિદેશી પદ્ધજતનુાં જશક્ષણ િ 

શ્રેષ્ઠ છે તેિુાં સાજબત કરી ભારતીયોને તેમની જશક્ષણપ્રણાલી તરફ રહનભાિના પેદા થાય 
તે માટેની યોિના બનાિિામાાં આિી. આ બાબતમાાં તે સમયના મેકોલેએ પોતાની મહત્ત્િની 

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત:૨૦૨૦ની પષૃ્ઠભજૂમ અન ેપરરચય 
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ભૂજમકા ભિિી. એની જશક્ષણ પ્રણાલીના સાંદભામાાં તેનુાં કથન છે કે િ ેઉપરોક્ત િાતનુાં 
સમથાન કરે છે. તે કહે છે કે, ‘‘એક એિો ભારતીય સમૂહ ઊભો થશે િ ેલોહી અને િણાથી 

ભારતીય હશે પરાંતુ જચાંતન અને બુજદ્ધ પ્રજતભાની દૃજષ્ટ્એ પાિાત્ય મૂલ્યો ધરાિતો હશે.’’ 

ભારતની આઝાદી બાદ પણ મેકોલની જશક્ષણ પ્રણાલીને દૂર કરી ભારતીય દૃજષ્ટ્કોણ મુિબ 
જશક્ષણ વ્યિસ્થાઓ ગોઠિિા માટે ઘણીબધી ચચાાઓ થતી રહી પરાંતુ તે રદશામાાં કોઈ 

નક્કર પગલાાંઓ લેિાયા હોય તેિુાં ધ્યાને નથી. અલબિ ભારતમાાં કેટલાાંક સ્થળે ખાનગી 

ધોરણે આ પ્રકારના ગુરુકુળો થકી તે પ્રાચીન જશક્ષણની પરાંપરાને જાળિી રાખિાના 
ઉદાહરણો તો જોિા મળે છે પરાંતુ વ્યાપક ધોરણે તો આિુાં જોિા મળતુાં નથી.  

ત્યારબાદ પણ ભારતમાાં જશક્ષણ કે્ષત્રે ઘણા બધા ફેરફારો આવ્યા. ડૉ. જિજ્ઞાસા જોષી મુિબ 

આ સુધારા અથિા ફેરફારોને તેના કાળખાંડ મુિબ આપણે બે જિભાગમાાં જોઈ શકાય છે: 
(૧) સ્િાતાંત્ર્યોિર ભારતમાાં જશક્ષણપાંચો1 (૨) સ્િતાંત્ર ભારતમાાં જશક્ષણપાંચ 

(૧) સ્િાતાંત્ર્યોિર ભારતમાાં જશક્ષણપાંચો 

a) િૂડનો ખરીતો-૧૮૫૪ 
b) હન્દ્ટર કજમશન (ભારતીય જશક્ષણ પાંચ)-૧૮૮૨-’૮૩ 

c) ભારતીય જિશ્વજિદ્યાલય- ૧૯૦૨ 

d) કલકિા યુજનિજસાટી પાંચ-૧૯૧૭-’૧૯  
e) હાટોાંગ કજમરટ- ૧૯૨૭-’૨૯ 

f) િધાા જશક્ષણ સજમજત-૧૯૩૭ 

(૨) સ્િતાંત્ર ભારતમાાં જશક્ષણપાંચ 
a) યુદ્ધોિર જશક્ષણ જિકાસ યોિના: ૧૯૪૮ 

b) યુજનિજસાટી જશક્ષણપાંચ: ૧૯૪૮-’૪૯ 
c) માધ્યજમક જશક્ષણ કજમશન: ૧૯૫૨-’૫૩ 

d) રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ કજમશન: ૧૯૬૪-’૬૬ 

e) ઈશ્વરભાઈ પટેલ સજમજત: ૧૯૭૭ 
f) જશક્ષણની રાષ્ટ્ર ીય નીજત: ૧૯૭૯ 

આ બધા પાંચ(કજમશન)ની ભલામણો અને જચાંતનના પરરણામ સ્િરૂપે આપણને આિની 

જશક્ષણ વ્યિસ્થા જોિા મળે છે. િતામાનમાાં જોિા મળતી જશક્ષણ વ્યિસ્થા ઉપર સૌથી િધુ 
અસર સ્િતાંત્ર ભારતમાાં રચાયેલ યુજનિજસાટી જશક્ષણપાંચ(૧૯૪૮-’૪૯), માધ્યજમક 

જશક્ષણ કજમશન (૧૯૫૨-’૫૩) અને રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ કજમશન (૧૯૬૪-’૬૬)ની  

ભલામણોને આધારે રચાયેલ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૧૯૮૬ અને રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની 
સમીક્ષા-૧૯૯૨ની જોિા મળે છે. યુજનિજસાટી જશક્ષણપાંચ(૧૯૪૮-’૪૯), માધ્યજમક 
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જશક્ષણ કજમશન (૧૯૫૨-’૫૩), રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ કજમશન (૧૯૬૪-’૬૬), 
રાષ્ટ્ર ીયજશક્ષણનીજત-૧૯૮૬ અને રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની સમીક્ષા-૧૯૯૨નો પ્રાથજમક 

પરરચય મેળિીશુાં િથેી આપણને ખ્યાલ આિે કે ૨૦૨૦ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતમાાં તેના 

કયા જબાંદુઓ પ્રજતજબાંજબત થાય છે અને કઈ રીતે આ નીજત અન્દ્ય કરતાાં અલગ પડે છે. 
યુજનિજસાટી જશક્ષણપાંચ(૧૯૪૮-’૪૯) 

સ્િતાંત્ર ભારતનુાં આ પ્રથમ જશક્ષણને સમજપાત પાંચ છે. ભારતની આઝાદી પછી તત્કાલીન 

રાષ્ટ્રપજત ડૉ. સિાપલ્લી રાધાકૃષ્ટ્રણનની અધ્યક્ષતામાાં ૪ નિે., ૧૯૪૮માાં આ પાંચની રચના 
કરિામાાં આિી હતી. આ કજમશનનુાં મુખ્ય લક્ષ્ય ભારતમાાં યુજનિજસાટી જિષયક અભ્યાસ કરી 
2ઉચ્ચ જશક્ષણની િરૂરરયાત અને ગુણિિા જિશેનો અહેિાલ સરકારને સોંપિાનુાં હતુાં. આ 

પાંચના અધ્યક્ષ ડૉ. સિાપલ્લી રાધાકૃષ્ટ્રણન હતા માટે આ પાંચને ‘‘રાધાકૃષ્ટ્રણન પાંચ’’ અથિા 
યુજનિજસાટી જશક્ષણનો સઘન અભ્યાસ કયો હોિાથી ‘‘યુજનિજસાટી જશક્ષણપાંચ’’ પણ 

કહેિામાાં આિે છે. પાંચે ભારતની ઉચ્ચતર જશક્ષણ વ્યિસ્થાનો સઘન અભ્યાસ કરીને ૨૫ 

ઓગસ્ટ,૧૯૪૯ના રોિ ૧૮ ચેપ્ટર અને ૭૪૭ પાનાનો અહેિાલ સરકારને સોંપ્યો. આ 
પાંચની ઘણી બધી ભલામણોને આધારે ભારતીય ઉચ્ચતર જશક્ષણમાાં ઘણા બધા ફેરફારો 

આવ્યા. 

માધ્યજમક જશક્ષણ કજમશન (૧૯૫૨-’૫૩) 
ભારતની તત્કાલીન પરરજસ્થજત મુિબ અગાઉ રાધાકૃષ્ટ્રણન પાંચે યુજનિજસાટી જિષયક 

ભારતની જસ્થજતનો તાગ મેળિિા પ્રયત્ન કરી અભ્યાસ કરી પોતાનો અહેિાલ આપ્યો હતો 

પરાંતુ હિુ સુધી શાળાકીય જશક્ષણ માટે આ મુિબના અભ્યાસની અપેક્ષા હતી અને માટે િ 
મરાસ યુજનિજસાટીના તે સમયના ઉપકુલપજત ડૉ. એ. લક્ષ્મણ સ્િામી મુદ્દજલયારની 

અધ્યક્ષતામાાં ૨૩ સપ્ટે., ૧૯૫૨માાં કજમશનની રચના કરિામાાં આિી હતી. આ કજમશનનુાં 
મુખ્ય લક્ષ્ય માધ્યજમક જશક્ષણમાાં ગુણાત્મક સુધારા અાંગે અહેિાલની રિૂઆત પૂરતુાં 

સીમાાંરકત હતુાં. આ કજમશનના અધ્યક્ષ ડૉ. એ. લક્ષ્મણ સ્િામી મુદ્દજલયાર હતા માટે આ 

કજમશનને ‘‘મુદ્દજલયાર કજમશન’’ અથિા માધ્યજમક જશક્ષણનો ઊંડાણપૂિાક અભ્યાસ 
કયો હોિાથી ‘‘માધ્યજમક જશક્ષણ કજમશન’’ પણ કહેિામાાં આિે છે. પોતાના લક્ષ્ય મુિબ 

ભારતની માધ્યજમક જશક્ષણની જસ્થજતનો અભ્યાસ કરી કજમશને ૨૭ ઓગસ્ટ,૧૯૫૩ના 

રોિ ૧૪ ચેપ્ટર અને ૨૫૫ પાનાનો અહેિાલ સરકારને સોંપ્યો. આ કજમશનની ઘણી બધી 
ભલામણોને આધારે ભારતીય માધ્યજમક જશક્ષણમાાં ધરમૂળથી ફેરફારો આવ્યા. 

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ કજમશન (૧૯૬૪-’૬૬) 

ભારતની સમગ્ર જશક્ષણ વ્યિસ્થાનો રાષ્ટ્ર ીય દૃજષ્ટ્કોણમાાં અભ્યાસ આ કજમશન દ્વારા થયો. 
જિશ્વજિદ્યાલય અનુદાન આયોગ(UGC)ના તત્કાલીન અધ્યક્ષ ડૉ. દોલતજસાંહ કોઠારીની 
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અધ્યક્ષતામાાં ૧૪ િુલાઈ, ૧૯૬૪માાં કજમશનની રચના કરિામાાં આિી હતી. આ કજમશનનુાં 
મુખ્ય લક્ષ્ય રાષ્ટ્ર ીય પરરપે્રક્ષ્યમાાં સાાંપ્રત સમયની િરૂરરયાત મુિબ ગુણાત્મક સુધારા અાંગે 

ભલામણ કરિા અાંગે હતુાં. આ કજમશનના અધ્યક્ષ ડૉ. દોલતજસાંહ કોઠારી હતા માટે આ 

કજમશનને ‘‘કોઠારી કજમશન’’ અથિા રાષ્ટ્ર ીય પરરપે્રક્ષ્યમાાં જશક્ષણનો અભ્યાસ કયો 
હોિાથી ‘‘રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ કજમશન’’ પણ કહેિામાાં આિે છે. આ કજમશને ૨૦ 

િૂન,૧૯૬૬ના રોિ ૪ જિભાગ, ૧૯ ચેપ્ટર અને ૬૭૩ પાનાનો અહેિાલ સરકારને સોંપ્યો. 

આ પાંચની ભલામણોને આધારે ભારતીય જશક્ષણ પ્રણાલીમાાં ઘણા ફેરફારો આવ્યા અને આ 
કજમશનની ભલામણોની અસર ૧૯૮૬ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત ઉપર પણ ઘણી જોિા મળે 

છે. 

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૧૯૮૬ 
ભારતની સૌપ્રથમ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત કોઠારી કજમશનની ભલામણો મુિબ ૧૯૬૮માાં 

અમલમાાં આિી અને ત્યારબાદ મે, ૧૯૮૬માાં રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત અમલમાાં આિી િનેે 

શરૂઆતમાાં ‘નિી જશક્ષણનીજત’ કહેિાતી. આપણી અત્યારની જશક્ષણ વ્યિસ્થા કે પ્રણાલી 
એ આ જશક્ષણનીજતની દેન છે. આ નીજતને આધારે જત્ર-ભાષા સૂત્ર, ૧૦+૨નુાં શાળાકીય 

જશક્ષણનુાં માળખુાં, જશક્ષક જશક્ષણ િગેરે બાબતો અજસ્તત્િમાાં આિી અથિા તેના ઉપર 

જિશેષ ભાર મુકિામાાં આવ્યો.   
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની સમીક્ષા-૧૯૯૨ 

૧૯૮૬ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની સમીક્ષા માટે ૭મી મે, ૧૯૯૦ના રોિ જબહારના જાણીતા 

સિોદય કાયાકર અને જશક્ષણશાસ્ત્રી શ્રી રામમૂજતાની અધ્યક્ષતામાાં સમીક્ષા સજમજતનુાં ગઠન 
કરિામાાં આવ્યુાં. આ સજમજતએ ૧૯૮૬ની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજતની સમીક્ષા કરી 

રડસે્બર,૧૯૯૨માાં પોતાનો અહેિાલ સરકારને આપ્યો. આ સમીક્ષા સજમજત મુિબ 
સુધારેલ નીજત-૧૯૯૨ના મુખ્ય મુદ્દાઓમાાં સાિાજત્રક પ્રાથજમક જશક્ષણના ફેલાિા માટે 

DIETની રચના તેમિ NCERT, SCERT એ જશક્ષણ અને પાઠ્યપુસ્તક ગુણિિા સુધારણા 

માટે માગાદશાન આપિુાં-નો સમાિેશ થાય છે. 
આટલા કજમશન તેમિ જશક્ષણનીજતના આવ્યા બાદ છેક ૨૦૦૯માાં જશક્ષણકે્ષત્રે એક ફેરફાર 

આવ્યો તે જસિાય અાંજતમ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ-૧૯૮૬/૯૨ મુિબની ભલામણો અનુસાર 

જશક્ષણકે્ષત્રે કામ થતુાં રહ્ુાં. બાળકોને મફત અને ફરજિયાત જશક્ષણ આપિા માટે િષા 
૨૦૦૯માાં આ કાયદો ઘડિામાાં આવ્યો િ ે ૧ એજપ્રલ, ૨૦૧૦થી સિાત્ર ભારતમાાં લાગુ 

પાડિામાાં આવ્યો. આ કાયદા મુિબ િ ેબાળકોની ઉંમર ૬ થી ૧૪ િષાની હોય તેઓને મફત 

અને ફરજિયાત જશક્ષણ મેળિિાનો અજધકાર આપિામાાં આિે છે.  
રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ જનમાાણની પ્રરિયા અન ેપરરચય  

અત્યારે અજસ્તત્િમાાં આિેલ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ના જનમાાણની પ્રરિયાની 

શરૂઆત િષા ૨૦૧૫માાં થઈ ગઈ હતી. તે સમયે જ્યારે માનિ સાંસાધન જિકાસ માંત્રી શ્રી 
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સ્મૃજત ઈરાની હતા ત્યારે ટી. એસ. આર સુિહ્મણ્યમની અધ્યક્ષતામાાં રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત 
માટે સજમજતનુાં ગઠન થયુાં. આ સજમજતએ ૩૦ એજપ્રલ, ૨૦૧૬ના રોિ પોતાનો કુલ ૯ 

પ્રકરણોમાાં જિભાજિત ૨૧૭ પાનાનો અહેિાલ3 સરકારને આપ્યો. કોઇક કારણસર સરકારે 

આ અહેિાલને આધારે નિી જશક્ષણનીજત ન બની અને અન્દ્ય સજમજતનુાં ગઠન થયુાં. માનિ 
સાંસાધન જિકાસ માંત્રાલય દ્વારા િૂન, ૨૦૧૭માાં ઇસરોના પૂિા અધ્યક્ષ, પદ્મ જિભૂષણ ડૉ. 

કે. કસ્તૂરીરાંગનની અધ્યક્ષતામાાં સજમજતનુાં ગઠન થયુાં અને આ સજમજતને નિી જશક્ષણનીજત 

જનમાાણ માટેનુાં કામ સોંપિામાાં આવ્યુાં. આ સજમજત દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૧૯નો 
ડર ાલટ ૧૫ રડસે્બર, ૨૦૧૮ના રોિ સરકારને સુપરત કરિામાાં આવ્યો. આ સજમજતએ 

આપેલ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૧૯નો ડર ાલટ મુખ્યત્િે ૫ ચેપ્ટરમાાં ૪૭૭ પાનામાાં 

જિભાજિત હતો.આ ડર ાલટ ઉપર લગભગ ૨ લાખથી િધુ સૂચનો ભારતભરમાાંથી માંગાિિામાાં 
આવ્યા હતા.  ૨૯ િુલાઈ, ૨૦૨૦ના રોિ ભારતની કેન્દ્ર સરકારની કેજબનેટે આ રાષ્ટ્ર ીય 

જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ને ભારતના ભાજિ ઘડતર માટે જાહેર કરી.4 આ સજમજતની પ્રાથજમક 

આ મુિબ છે:  
અધ્યક્ષ: ડૉ. કે. કસ્તૂરીરાંગન 

સભ્યોઃ િસુધા કામત, માંિુલ ભાગાિ, રામશાંકર કુરીલ, ટી.િી. કજિમની, કૃષ્ટ્રણમોહન 

જત્રપાઠી, મઝહર આજસફ, એમ.કે. શ્રીધર  
સજચિ: શકીલા ટી. શ્સુ   

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ ઘણી બધી બાબતોમાાં જિજશષ્ટ્ છે. લગભગ ૩૪ િષા પછી 

ભારતે પોતાની રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત ૨૦૨૦માાં ઘડી છે. ભારતીય દૃજષ્ટ્કોણ મુિબ રચાયેલ 
લગભગ આ પ્રથમ જશક્ષણનીજત છે, િમેાાં ભારતીય મૂળને પકડી રાખી િૈજશ્વક દૃજષ્ટ્કોણ 

અપનાિિામાાં આવ્યો છે. ભારતની આ જશક્ષણનીજત ૨૧મી સદીમાાં બે દાયકા બાદ ઘડાયેલ 
જશક્ષણનીજત છે.  

આ જશક્ષણનીજતથી ભારતીય જશક્ષણ પ્રણાલીમાાં ઘણા બધા ફેરફારોની અપેક્ષા સેિિામાાં 

આિી રહી છે. આ નીજતની ઘોષણા પછીથી સૌથી મોટો ફેરફાર ભારતમાાં તે નોંધાયો છે કે 
‘‘માનિ સાંસાધન જિકાસ માંત્રાલય’’નુાં નામ બદલીને ‘‘જશક્ષણ માંત્રાલય’’ કરી દેિામાાં 

આવ્યુાં છે. આ માંત્રાલયની િેબસાઈટ ઉપર મુકેલ રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણ નીજત-૨૦૨૦ના 

દસ્તાિેિ મુિબ અાંગ્રેજી ભાષામાાં મુકેલ નીજતમાાં કુલ ૬૬ પાના છે જ્યારે રહન્દ્દી ભાષામાાં 
મુકેલ નીજતમાાં ૧૦૮ પાના છે.  

પ્રકરણીકરણ: રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ પરરચય અને ટૂાંકાક્ષરો ઉપરાાંત મુખ્ય ચાર 

જિભાગો અને કુલ ૨૭ પ્રકરણોમાાં જિભાજિત છે.  
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તે મુખ્ય ચાર ભાગો િમશઃ જિભાગ:૧-શાળાકીય જશક્ષણ, જિભાગ:૨- ઉચ્ચતર જશક્ષણ, 
જિભાગ:૩- અન્દ્ય કેન્દ્રીય જિચારણીય મુદ્દાઓ અને જિભાગ:૪- અમલીકરણની રણનીજત 

છે. દરેક જિભાગમાાં આિતા પ્રકરણોની સાંખ્યા અને નામની જિગત નીચે મુિબ છે.  

પરરચય: આ જિભાગની અાંદર પ્રસ્તાિના, પાછળની નીજતઓ કે િનેો આધાર લેિામાાં 
આવ્યો છે તે, પાયાના જસદ્ધાાંતો અને જિઝનનો સમાિેશ થાય છે.   

જિભાગ:૧-શાળાકીય જશક્ષણ 

પહેલો જિભાગ શાળાકીય જશક્ષણને સમજપાત છે. આ જિભાગમાાં કુલ ૮ પ્રકરણો જોિા મળે 
છે િનેા નામ નીચે મુિબ છે: 

૧.૧ ECCE: શીખિાનો પાયો 

૧.૨ બુજનયાદી સાક્ષરતા અને સાંખ્યા જ્ઞાન: શીખિા માટેની પૂિાશરત અને િરૂરરયાત 
૧.૩ ડર ોપાઆઉટ દર ઘટાડિો અને બધા સ્તર ઉપર જશક્ષણની સાિાભૌજમક પહોંચ િધારિી 

૧.૪ શાળામાાં પાઠ્યિમ અને પદ્ધજતઓ: અધ્યયન સિાાંગી, એકીકૃત, આનાંદદાયક અને 

રુજચકર હોિુાં જોઈએ.  
૧.૫ જશક્ષક 

૧.૬ સા્યતાિાદી અને સમાિેશી જશક્ષણ: સૌ માટે અધ્યયન 

૧.૭ શાળા કો્પ્લેક્ષ/ક્લ્સટરના માધ્યમથી કુશળ સાંસાધન અને પ્રભાિી શાસન 
(ગિનાન્દ્સ) 

૧.૮ શાળાકીય જશક્ષણ માટે માપદાંડ જનધાારણ અને એરિરડટેશન 

જિભાગ:૨- ઉચ્ચતર જશક્ષણ 
બીજો જિભાગ ઉચ્ચતર જશક્ષણને સમજપાત છે. આ જિભાગમાાં કુલ ૧૧ પ્રકરણો જોિા મળે 

છે િનેા નામ નીચે મુિબ છે: 
૨.૧ ગુણિિાસભર યુજનિજસાટી અને કૉલેજો: ભારતીય ઉચ્ચ જશક્ષણ પ્રણાલી માટે નિો 

અને ભજિષ્ટ્રયોન્દ્મુખી દૃજષ્ટ્કોણ 

૨.૨ સાંસ્થાગત પુનગાઠન અને એકીકરણ 
૨.૩ સિાાંગી અને બહુજિદ્યાશાખાકીય જશક્ષણ તરફ 

૨.૪ જિદ્યાથીઓને સહયોગ અને શીખિા માટે અનુકૂળતમ િાતાિરણ 

૨.૫ પ્રેરરત, સરિય અને સક્ષમ અધ્યાપક 
૨.૬ ઉચ્ચતર જશક્ષણમાાં સમતા અને સમાિેશીપણુાં 

૨.૭ જશક્ષક-જશક્ષણ 

૨.૮ વ્યાિસાજયક જશક્ષણની નિીન કલ્પના 
૨.૯ NRF(નેશનલ રરસચા ફાઉન્દ્ડેશન)ના માધ્યમથી તમામ કે્ષત્રોમાાં શૈક્ષજણક સાંશોધનને 

પ્રોત્સારહત કરિુાં 

૨.૧૦ ઉચ્ચતર જશક્ષણની સાંચાલન પ્રણાલીમાાં ધરમૂળથી ફેરફાર 
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૨.૧૧ ઉચ્ચતર જશક્ષણ સાંસ્થાનો માટે પ્રભાિી શાસન અને નેતૃત્િ 
જિભાગ:૩- અન્દ્ય કેન્દ્રીય જિચારણીય મદુ્દાઓ  

ત્રીજો જિભાગ અન્દ્ય કેન્દ્રીય તેમિ જિચારણીય મુદ્દાઓની ચચાા કરે છે. આ જિભાગમાાં કુલ 

૫ પ્રકરણો જોિા મળે છે િનેા નામ નીચે મુિબ છે: 
૩.૧ પ્રોફેશનલ જશક્ષણ  

૩.૨ પ્રૌઢ જશક્ષણ અને જીિનપયાંત જશક્ષણ 

૩.૩ ભારતીય ભાષા, કળા અને સાંસ્કૃજતનુાં પ્રોત્સાહન 
૩.૪ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ અને એકીકરણ  

૩.૫ ઓનલાઈન અને રડજિટલ જશક્ષણઃ ટેક્નોલોજીનો ન્દ્યાયસાંમત ઉપયોગ કરિો. 

જિભાગ:૪- અમલીકરણની રણનીજત 
નીજતનો ચોથો જિભાગ નીજતના અમલીકરણની િાત કરે છે. આ જિભાગમાાં કુલ ૩ પ્રકરણો 

જોિા મળે છે િનેા નામ નીચે મુિબ છે: 

૪.૧ કેન્દ્રીય જશક્ષણ સલાહકાર બોડા નુાં સશજક્તકરણ (સેંટરલ એડિાઇઝરી બૉડા  ઑફ 
એજ્યુકેશન)  

૪.૨ નાણાકીય પોષણ: ગુણિિાસભર અને સૌને પોષાય તેિુાં જશક્ષણ  

૪.૩ અમલીકરણ 
ટૂાં કાક્ષરો: આ જિભાગ નીજતમાાં ઉપયોગમાાં લીધેલ ટૂાંકાક્ષરોનુાં પૂરુાં  નામ િણાિે છે. 

ઉપસાંહાર  

રાષ્ટ્ર ીય જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ ૨૧મી સદીમાાં ભારતીય જશક્ષણની રદશા અને દશા 
બદલિામાાં સક્ષમ છે. આ ભારતમાાં શૈક્ષજણક િાાંજતનો સમય િણાઈ રહ્ો છે. િ ેમુિબની 

િાત ૨૦૨૦ની નીજત કરી રહી છે તે મુિબનુાં અમલીકરણ થાય તો રદવ્ય અને ભવ્ય 
ભારતની સાંકલ્પના ખૂબ ઝડપથી સાકાર કરી શકાશે. આ અભ્યાસ-લેખ માત્ર રાષ્ટ્ર ીય 

જશક્ષણનીજત-૨૦૨૦ની પૃષ્ઠભૂજમ રિૂ કરી તેનો પરરચય આપિાનો એક નમ્ર પ્રયાસ છે.    
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