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રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ ૧૯૮૬ બાદ આિરે ૩૪ વષવ બાદ દેિની કેન્દ્રીય કેભબનેટે 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ ને માંજૂરી આપવામાાં આવી. આ નવી શિક્ષણ નીતિમાાં દેિ 

ના શિક્ષણ કે્ષિે અમુલ પદરવિવન કરવામાાં આવ્યા આ નવી શિક્ષણ નીતિમાાં શિક્ષણ માળખુાં 
૫+૩+૩+૪ પ્રમાણે રિવામાાં આવિે. િાળા શિક્ષણ કક્ષાએ િોઇસ આધાદરિ કે્રશડટ 

ચસસ્ટમ દ્વારા અભ્યાસ કરવાની િક પ્રાપ્ત થિે. શવદ્યાથીઓને પાાંિમા ધોરણ સુધી પાયાનુાં 

શિક્ષણ માિૃભાષામાાં જ આપવામાાં આવિે. શવદ્યાથીઓને સાંસ્કૃિ શવષયના જ્ઞાન પર વધુ 
ભાર મુકવામાાં આવિે. દેિની િૈક્ષશણક સાંસ્થાઓમાાં સાંિોધન ક્ષમિા શવકસાવવા માટે 

રાષ્ટ્ર ીય સાંિોધન સાંસ્થાની સ્થાપના કરવામાાં આવિે. ઉચ્િ શિક્ષણના શવદ્યાથીઓ માટે 

બહુ પ્રવેિ અને બહુ શનકાસ (મલ્ટી એન્દ્ટર ી મલ્ટી એશક્ઝટ) ની સુશવધા આપવામાાં આવિે. 
જથેી શવદ્યાથીઓને સર્ટટશફકેટ, શડપ્લોમા, અને શડગ્રી સર્ટટશફકેટ અભ્યાસ કયાવના વષવ મુજબ 

આપવામાાં આવિે. શિક્ષક પ્રશિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં િાર વષવનો એકીકૃિ બેિલર ઓફ 

એજ્યુકેિન પ્રોગ્રામ સ્ નાિક  સ્ િરની સાથે િાલુ કરવામાાં આવિે. ઉચ્િ શિક્ષણમાાં જાહેર 
અને ખાનગી સાંસ્થાઓના માપદાંડ માટે હાયર એજ્યુકેિન કતમિન ઓફ ઇશન્દ્ડયા ની 

સ્થાપના કરવામાાં આવિે. જથેી ઉચ્િ શિક્ષણમાાં દેિની મેશડકલ ચસવાયની િમામ 

સાંસ્થાઓનુાં શનયમન એક જ સાંસ્થા દ્વારા કરવામાાં આવિે. આ રીિે નવી શિક્ષણનીતિમાાં 
શિક્ષણ કે્ષિે મોટા પ્રમાણમાાં ફેરફાર કરી દેિની શિક્ષણપ્રણાલીને ધરમૂળથી ફેરફાર કરવા 

માટેના પ્રયત્નો કરવામાાં આવ્યા છે.  
પાદરભાતષક િધદો : પ્રીપેટરી, વ્યાવસાશયક શિક્ષણ,હાયર એજ્યુકેિન કમીિન ઓફ 

ઇશન્દ્ડયા. 

ભારિને સ્વિાંિિા મળી િે પહેલાાં અને ત્યાર પછી શિક્ષણને સુદઢ પાયા પર મૂકવા માટેના 
અને શિક્ષણની ગુણવત્તા ઉિી લાવવા માટેના સશન્નષ્ઠ પ્રયાસરૂપે ઘણા શિક્ષણપાંિોની 

શનમણૂક કરવામાાં આવી હિી. પ્રત્યેક પાંિે િેમના માંિવ્ય અને શફલસૂફી પ્રમાણે ભારિની 

શિક્ષણ નીતિની નવો ઓપ આપવાના પ્રયત્નો કયાવ. છેલ્ લે ૧૯૮૬ માાં િત્કાલીન 
વડાપ્રધાન શ્રી રાજીવ ગાાંધીના પ્રયત્નથી ભારિને ઝડપી પ્રગતિના પાંથે લઇ જવા માટે 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીતિ ૧૯૮૬ ઘડવામાાં આવી અને િેનો સ્વીકાર કરવામાાં આવ્યો. વષવ 

૨૦૧૬ માાં ઈસરો, બેંગલુરુના ભૂિપૂવવ અધ્યક્ષ કે.કસ્ િુરીરાંગનના અધ્યક્ષપણા હેઠળ 
રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ ની સતમતિની રિના કરવામાાં આવી. આ સતમતિ દ્વારા નવી 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ શિક્ષણની નવી 
ચક્ષતિજ 



Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal 
 

 

 

ISSN: 2319-202X                           24               July-Sept-2020   Year-9 Issue-3 

શિક્ષણ નીતિનો ડર ાફ્ટ િૈયાર કરવામાાં આવ્યો હિો. આ ડર ાફ્ટ પર દેિના લોકો 

કેળવણીકારો, વાલીઓ અને શિક્ષણ શનષ્ણાાંિો પાસેથી સૂિનો મેળવવામાાં આવ્યા હિા. 

આ સૂિનો ઉપર સતમતિ દ્વારા શવિારશવમિવ કરી ડર ાફ્ટમાાં સુધારા કરી દેિની કેન્દ્રીય 
કેભબનેટને આ ડર ાફ્ટ સુપરિ કરવામાાં આવ્યો હિો અને અાંિે કેન્દ્રીય કેભબનેટે વષવ ૨૦૨૦ 

માાં િેને માંજૂરી આપી દેિને નવી શિક્ષણનીતિ- ૨૦૨૦ પ્રાપ્ત થઇ છે.  

સાંિોધન પદ્ધતિ : 
આ સાંિોધનપિમાાં રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ ના શવિારો રજૂ કરવા માટે સાંિોધકે 

શવષયવસ્િુ શવશ્લેષણ સાંિોધન પદ્ધતિનો ઉપયોગ કયો છે. આ પદ્ધતિમાાં રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ 

નીતિ-૨૦૨૦ અાંગેનાાં જુદા જુદા સામાશયકો, ન્દ્યુઝપેપરનાાં લેખ અને વેબસાઈટનો અભ્યાસ 
કરી શવિારો રજૂ કરવામાાં આવ્યા છે. 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ-૨૦૨૦ ના ઉદે્દશ્ય :                             

➢ ૩ થી ૬ વષવની વયના દરેક બાળકને ૨૦૨૫ સુધીમાાં મફિ, સલામિ, ઉચ્િ 
ગુણવત્તાયુક્િ યોગ્ય સાંભાળ અને શિક્ષણ મેળવી િકે. 

➢ વષવ ૨૦૩૦ સુધી ૩ થી ૧૮ વષવની વય જૂથના િમામ બાળકો માટે મફિ અને ફરશજયાિ          

ગુણવત્તાપૂણવ િાળા શિક્ષણ પ્રવેિ અને ભાગીદારી મેળવી િકે. 
➢ વષવ ૨૦૨૨ સુધીમાાં અભ્યાસક્રમ અને અધ્યાપનને ગોખણપટીયુ શિક્ષણ ઘટાડવા માટે 

અને િેના બદલે રિનાત્મક,વૈજ્ઞાશનક અભભગમ સમસ્યાનુાં શનરાકરણ અને શડશજટલ 
સાક્ષરિા જવેા ૨૧મી સદીના કૌિલ્યને પ્રોત્સાદહિ કરવા. 

➢ િાળાકીય શિક્ષણના િમામ સ્િરે બધા શવદ્યાથીઓને ઉચ્િ લાયકાિવાળા વ્યવસાશયક 

રીિે પ્રશિચક્ષિ અને સજજ શિક્ષકો દ્વારા િીખવવામાાં આવે. 
➢ િાળાશિક્ષણ પ્રણાલી અસરકારક શનયમન અને િૈક્ષશણક પદરણામો સિિ સુધારવા માટે 

ગુણવત્તા અને નવીનિા ને પ્રોત્સાહન આપવામાાં આવે. 

➢ શિક્ષક પ્રશિક્ષણ કોલેજો અને યુશનવર્સસટીઓમાાં િાર વષવના સાંકશલિ બેિલર શડગ્રી 
પ્રોગ્રામ િૈયાર કરી િાળાના શિક્ષકો માટે લઘુિમ લાયકાિ નક્કી કરવામાાં આવે. 

➢ દેિમાાં રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ આયોગની સ્થાપના કરી ભારિીય શિક્ષણ પ્રણાલીને પે્રરણાદાયી 

નેિૃત્વ પૂરુાં  પાડવુ. 
રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ લાક્ષશણકિાઓ :    

 (૧) શિક્ષણનુાં માળખુાં : 

     ફાઉન્દ્ડેિન િબક્કો - (૩ થી ૮ વષવ) ૩ વષવ આાંગણવાડી +  
                                        પ્રીસ્ કુલ + ધોરણ-૧ અને ૨  

પ્રીપેટરી િબક્કો - (૮થી ૧૧ વષવ) ધોરણ ૩ થી પ  

સેકન્દ્ડરી િબક્કો - (૧૪ થી ૧૮ વષવ) ધોરણ ૯ થી ૧૦ અને  
ધોરણ ૧૧ થી ૧૨ 



Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal 
 

 

 

ISSN: 2319-202X                           25               July-Sept-2020   Year-9 Issue-3 

(૨)  શિક્ષણનુાં માધ્યમ : 

નવી શિક્ષણનીતિમાાં ધોરણ પાાંિ સુધી માિૃભાષાના માધ્યમથી જ અભ્યાસ કરવામાાં 

આવિે જનેો િાળાઓ ધોરણ આઠ સુધી અમલ કરી િકિે. પ્રીપેટરી સ્કુલ લેવલથી સાંસ્કૃિ 
શવષય િીખવવામા આવિે અને સેકન્દ્ડરી સ્કુલ લેવલથી શવદ્યાથીઓને શવદેિી ભાષાઓનો 

અભ્યાસ કરવામાાં આવિે. 

(૩)  િાળા શિક્ષણ : 
િાળા શિક્ષણમાાં સેકન્દ્ડરી િબકે્ક ધોરણ ૧૧ અને ૧૨માાં શિક્ષણના જુદા જુદા પ્રવાહો જવેા 

કે આર્ટસવ, કોમસવ અને સાયન્દ્સ  ની સાથે સાથે મલ્ ટી ઓપ્િનની સુશવધા મળિે એટલે કે 

સાયન્દ્સના શવષયો સાથે કોમસવ કે આર્ટસવના મનગમિા શવષયનો અભ્યાસ કરી િકિે, િેવી 
જ રીિે કોમસવ ના શવષય સાથે આટવસ અને સાયન્દ્સના મનગમિા શવષયો લઈ અભ્યાસ કરી 

િકિે. 

(૪)  ઉચ્ િ શિક્ષણ : 
ઉચ્િ શિક્ષણના શવદ્યાથીઓને બહુ પ્રવેિ બહુ શનકાસ (મલ્ ટી એન્દ્ ટી મલ્ ટી એકઝીટ) ની 

સુશવધા આપવામાાં આવિે સ્ નાિક સ્િરમાાં એક વષવનો અભ્યાસ પૂણવ કરનાર શવદ્યાથીને 

વોકેિનલ પ્રોફેિનલ સર્ટટશફકેટ આપવામાાં આવિે. બે વષવનો અભ્યાસ પૂણવ કરનાર ને 
શડપ્લોમા સર્ટટશફકેટ આપવામાાં આવિે. જ્યારે ૩ અને ૪ વષવનો અભ્યાસ પૂણવ કરનારને 

બેિલર(સ્ નાિક) ડીગ્રી આપવામાાં આવિે. દેિમાાં હાયર એજ્યુકેિન કતમિન ઓફ 
ઇશન્દ્ડયાની સ્થાપના કરવામાાં આવિે, જમેાાં દેિની મેશડકલ ચસવાયની િમામ સાંસ્થાઓને 

એક જ શનયમનકારી સાંસ્થા નીિે સમાવી લઇ િેનુાં શનયમન કરવામાાં આવિે. 

(૫)  શિક્ષણ પ્રશિક્ષણ :  
શિક્ષક બનવા માટે ૪ વષવનો એકીકૃિ બેિલર ઓફ એજ્યુકેિન પ્રોગ્રામ સ્નાિક સ્િર ની 

સાથે િાલુ કરવામાાં આવિે. જમેાાં શવષયવસ્િુની સાથે અધ્ યયન અધ્યાપન કૌિલ્ય પણ 

િીખવવામાાં આવિે. િાળામાાં શિક્ષકોની ભરિીમાાં િૈક્ષશણક લાયકાિ,ઈન્દ્ટરવ્યૂ અને 
શિક્ષણ પ્રદિવન દ્વારા ભરિી કરવામાાં આવિે. 

(૬)  રાષ્ટ્ર ીય સાંિોધન સાંસ્થાન : 

દેિમાાં િૈક્ષશણક સાંસ્થાઓમાાં સાંિોધન ક્ષમિા શવકસાવવા િથા સાંિોધકો, સરકાર અને 
ઉદ્યોગો વચ્િે લાભદાયક જોડાણો સુશનશિિ કરવા માટે આ સાંસ્થાન દ્વારા દેિમાાં સાંિોધન 

અને નવીનીકરણમાાં ખૂબ જ ઝડપી પદરવિવન આવિે. 

(૭) વ્યવસાશયક શિક્ષણ : 
  નવી શિક્ષણનીતિમાાં મીડલ અને સેકન્દ્ડરી લેવલ િબક્કામાાં શવદ્યાથીઓને વ્યવસાશયક 

શિક્ષણ આપવામાાં આવિે જુદા જુદા ચિ અનુસારરસ અને રૂશવદ્યાથીઓને પોિાના  

વ્યવસાયો જવેા કે કૃતષ શિક્ષણ ,સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્દ્ટ ,બાગાયિ ,સુથારીકામ ,કુાંભારીકામ ,
આટવ શડઝાઇન, ગ્ લાસ શડઝાઇનવકવ  વગેરે જવેા વ્યવસાય ને લગિુાં શિક્ષણ ઇન્દ્ટનવશિપ 



Shikshan Darshan – A Peer Reviewed Journal 
 

 

 

ISSN: 2319-202X                           26               July-Sept-2020   Year-9 Issue-3 

કાયવક્રમ દ્વારા િીખવવામાાં આવિે. 

િારણો  :  

➢ શિક્ષણનુાં માળખુાં ૫+૩+૩+૪ પ્રમાણે રિવામાાં આવિે. 
➢ રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસક્રમ માળખાની સમીક્ષા કરી પ્રાદેિીક ભાષામાાં અભ્યાસકમ ઉપલધધ 

કરવામાાં આવિે. 

➢ શવદ્યાથીઓને િોઇસ આધાદરિ કે્રડીટ ચસસ્ટમમાાં સુધારો કરી અભ્યાસ કરાવવામાાં 
આવિે.  

➢ નવી શિક્ષણનીતિનો હેિુ વષવ ૨૦૩૦ સુધીમાાં ૧૦૦ ટકા યુવાન અને પુખ્ િને સાક્ષરિા  

પ્રાપ્ત કરવાનો છે. 
➢ નવી શિક્ષણનીતિનો હેિુ વષવ ૨૦૨૫ સુધીમાાં ઓછામાાં ઓછા  ૫૦ ટકા શવદ્યાથીઓને 

વ્યવસાશયક શિક્ષણ આપવામાાં આવિે. 

➢ દેિમાાં રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ આયોગની સ્થાપના કરવામાાં આવિે. 
➢ દેિમાાં સાંિોધનકે્ષિે નવીનિા પ્રાપ્ત કરવા માટે રાષ્ટ્ર ીય સાંિોધન સાંસ્થાની સ્થાપના 

કરવામાાં આવિે. 

➢ તિભાષી સુિનો સમગ્ર દેિમાાં અમલીકરણ કરવામાાં આવિે. 
➢ ઉચ્િ શિક્ષણમાાં જાહેર અને ખાનગી સાંસ્થાના સમાન માપદાંડ અને શનયમન માટે 

હાયર એજ્યુકેિન કતમિન ઓફ ઇન્દ્ડીયા ની સ્થાપના કરવામાાં આવિે.      
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