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 મંત્રીમંડળે રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ 2020ને મજૂંરી આપી, 

દેિમાં િાળાઓ અને ઉચ્ચ અભ્યાસ િંત્રમા ંપશરવિતનકારી 

સુધારાનો માર્ત મોકળો થયો 
 

નવી નીશિનો ઉદે્દિ 2030 સધુીમા ંશિ-સ્કૂલથી માંડીન ેમાધ્યશમક 

સ્િર સધુી િાળાઓમાં 100% GER સાથ ેશિક્ષણનુ ંસાવતશત્રકરણ 

કરવાનો છે 
 

િાળા છોડનારા 2 કરોડ શવદ્યાથીઓન ેNEP 2020 અંિર્તિ 

મુખ્ય િવાહમા ંપાછા લાવવામા ંઆવિ ે
 

12 વર્તના િાળાકીય અભ્યાસ અન ે3 વર્ત આંર્ણવાડી/ શિ-

સ્કૂશલંર્ સાથ ેનવો 5+3+3+4નો િાળાકીય અભ્યાસક્રમ 
 

પાયાની સાક્ષરિા અન ેસાંખ્યજ્ઞાન પર શવિેર્ ભાર મૂકવામાં 

આવ્યો, િાળામા ંિૈક્ષશણક િવાહો અને ઇિરિવૃશિઓ, 

રોજર્ારલક્ષી િવાહો વચ્ચ ેકોઇ કઠોર િફાવિ રહેિ ેનહી;ં છઠ્ઠા 

ધોરણથી રોજર્ારલક્ષી શિક્ષણ ઇન્ટનતિીપ સાથે િરૂ થિે 
 

ઓછામાં ઓછા પાંચમા ધોરણ સધુીનો અભ્યાસ માિભૃાર્ા/ 

િાદેશિક ભાર્ામા ંરહેિ ે
 

અભ્યાસના પશરણામો િાપ્ત કરવા માટે 360 અંિ સવાાંર્ી 
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િર્શિપત્રક, શવદ્યાથીઓની િર્શિ પર દેખરખે સાથ ે

મૂલયાંકનમા ંસધુારા 
 

2035 સુધીમા ંઉચ્ચ અભ્યાસમાં GER 50% સુધી વધારવામાં 

આવિ;ે 3.5 કરોડ બઠેકો ઉચ્ચ અભ્યાસમા ંઉમેરવામા ંઆવિે 
 

ઉચ્ચ અભ્યાસના અભ્યાસક્રમમા ંશવર્યોની અનુકૂલનિા રહેિ ે
 

યોગ્ય િમાણીકરણ સાથ ેબહુશવધ એન્ટર ી/ એક્ઝીટન ેમજૂંરી 

આપવામા ંઆવિે 
 

કે્રશડટ ટર ાન્ફસરની સુશવધા માટે એ 
 

િધાનંમત્રી શ્રી નરને્ર મોદીની અધ્યક્ષિામાં આજ ેયોજાયેલી મંત્રીમંડળની બેઠકમાં રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ 2020

ને મજૂંરી આપવામાં આવી છે જનેા કારણે મોટાપાયે, િાળા અને ઉચ્ચ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં પશરવિતનકારી સુધારાનો

 માર્ત મોકળો થયો છે. 

21મી સદીની આ િથમ શિક્ષણ નીશિ છે અને દેિમાં અમલી 34 વર્ત જુની રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ (NPE) 

1986ના બદલે િેને અમલમાં મુકવામાં આવિે. પહોચં, સમાનિા, ર્ુણવિા, પરવડિા અને જવાબદારીના મૂળ

ભૂિ પાયા પર િૈયાર કરવામાં આવેલી આ નીશિ ટકાઉક્ષમ શવકાસના 2030 એજન્ડાને સુસંર્િ છે અને િેનો ઉ

દે્દિ િાળા અને કોલજે એમ બંને િકારના શિક્ષણને વધુ સવતગ્રાહી, અનુકૂલનિીલ, બહુ-શવર્યક, 

21મી સદીની જરૂશરયાિોને સુસંર્િ બનાવીને ભારિને ધબકિા જ્ઞાનના સમાજ અને વૈશિક જ્ઞાન મહાિશિ

માં પશરવશિતિ કરવાનો અને દરકે શવદ્યાથીની અનન્ય ક્ષમિાઓને બહાર લાવવાનો છે. 

  

મહત્વપૂર્ણ મુખ્યઅંશો 

શાળાકીય અભ્યાસ 

શાળાકીય અભ્યાસમાં તમામ સ્તર ેસાવણત્રિક પહોચં સુત્રિત્રિત કરવી 

NEP 2020માં ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે કે, િમામ સ્િર ેએટલે કે શિ-

સ્કૂલથી માંડીને માધ્યશમક સ્િર સુધી દરકેને િાળાકીય અભ્યાસની સાવતશત્રક પહોચં મળે િે સુશનશિિ કરવંુ જરૂ

રી છે. ઇન્રાસ્ટર ક્ચર સહકાર, િાળા છોડનારા શવદ્યાથીઓને મુખ્ય િવાહમાં પાછા લાવવા માટે નવીનિમ િૈક્ષ
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શણક કેન્રો, શવદ્યાથીઓ અને િેમના અભ્યાસના સ્િરો પર દેખરખે (ટર ે શકંર્), ઔપચાશરક અને અનૌપચાશરક એ

મ બંને િકારના શિક્ષણના માધ્યમો સામેલ કરવા માટે બહુશવધ રીિોથી સુશવધા, િાળાઓ દ્વારા કાઉન્સેલસત 

સાથ ેજોડાણ અથવા સારી રીિ ેિાલીમબદ્ધ સામાશજક કાયતકરો સાથે જોડાણ, ધોરણ 3, 

5 અને 8 માટે NIOS દ્વારા ઓપન લશનાંર્, ધોરણ 10 અને 12ની સમકક્ષ માધ્યશમક િૈક્ષશણક કાયતક્રમો, વયસ્ક વ

ય સંબંશધિ સાક્ષરિા અને જીવન ઉત્કર્તના કાયતક્રમો વર્ેર ેઆ લક્ષ્યો િાપ્ત કરવા માટેની કેટલીક િસ્િાશવિ રી

િો છે. િાળા છોડી દેનારા અંદાજ ેબે કરોડ શવદ્યાથીઓને NEP 

2020 અંિર્તિ પાછા મુખ્ય િવાહમાં લાવવામાં આવિે. 

  

િવા અભ્યાસક્રમ તેમજ ત્રશક્ષર્શાસ્ત્ર ત્રવષયક માળખા સાથે પ્રારંત્રિક બાળપર્ સંિાળ અિે ત્રશક્ષર્ 

િારંશભક બાળપણ સંભાળ અને શિક્ષણ પર શવિેર્ ભાર મૂકિા, 

10+2 અભ્યાસક્રમ માળખાના બદલે  5+3+3+4 અભ્યાસક્રમ માળખુ અનુક્રમ ે3-8, 8-11, 11-14 અને 14-

18 વયજૂથના શવદ્યાથીઓ માટે અપનાવવામાં આવ્યુ ંછે. આનાથી, આજશદન સુધી િાળાકીય અભ્યાસક્રમમાં 

ના આવરી લેવાયેલા 3-

6 વર્તના સમહૂ, કે જનેે વૈશિક સ્િર ેબાળકના માનશસક શવકાસ માટે મહત્વનો િબક્કો ર્ણવામાં આવે છે િેને 

પણ આવરી લેવામાં આવિે. નવી િણાલીમાં 12 વર્ત િાળાકીય અભ્યાસના અને ત્રણ વર્ત આંર્ણવાડી/ શિ-

સ્કૂલ અભ્યાસના રહેિે. 

NCERT દ્વારા 8 વર્ત સુધીના બાળકો માટે પ્રારંત્રિક બાળપર્ સંિાળ અિે ત્રશક્ષર્ માટે રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસક્ર

મ અિે ત્રશક્ષર્શાસ્ત્ર ત્રવષયક માળખું (NCPFECCE) િૈયાર કરવામાં આવિે. આંર્ણવાડી અને શિ-

સ્કૂલ સશહિ સંસ્થાઓના નોધંપાત્ર િમાણમાં શવસ્િરણ કરાયેલ અને મજબૂિ બનાવવામાં આવેલા િંત્ર દ્વારા E

CCE આપવામાં આવિે જમેાં શિક્ષકો અને આંર્ણવાડી કાયતકરો ECCE શિક્ષણિાસ્ત્ર અને અભ્યાસક્રમમાં િા

લીમબદ્ધ હિે. 

ECCEના આયોજન અને અમલીકરણની કામર્ીરી HRD મંત્રાલય અને મશહલા અને બાળક કલયાણ મંત્રાલય (W

CD), આરોગ્ય અને પશરવાર કલયાણ મંત્રાલય (HFW) અને આશદજાશિ બાબિોના મંત્રાલય દ્વારા સંયુિ રીિે કર

વામાં આવિે. 

પાયાિી સાક્ષરતા અિે સાંખ્યજ્ઞાિ પ્રાપ્ત કરવું 

પાયાની સાક્ષરિા અને સાંખ્યજ્ઞાનને અભ્યાસ માટે િાકીદની અને આવશ્યક પૂવત જરૂશરયાિ િરીકે ધ્યાનમાં રા

ખીને, NEP 

2020માં MHRD દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય સાક્ષરતા અિે સાંખ્યજ્ઞાિ ત્રમશિ ઉભુ ંકરવાનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યુ ંછે. વ

ર્ત 2025 સુધીમાં ત્રીજા ધોરણ સુધીમાં િાથશમક િાળાઓમાં િમામ શવદ્યાથીઓ સાવતશત્રક પાયાની સાક્ષરિા અ

ને સાંખ્યજ્ઞાન િાપ્ત કર ેિે માટેની અમલીકરણ યોજના રાજ્યો દ્વારા િૈયાર કરવામાં આવિે. એક રાષ્ટ્ર ીય પુસ્ત

ક પ્રચાર િીત્રત િૈયાર કરવામાં આવિે. 

શાળાકીય અભ્યાસ અિે ત્રશક્ષર્શાસ્ત્રમાં સુધારા 

િાળાકીય અભ્યાસક્રમ અને શિક્ષણિાસ્ત્રનો ઉદે્દિ િમામ શવદ્યાથીઓને 21મી સદીના કૌિલયોથી સજ્જ કરી

ને િેમનો સવાાંર્ી શવકાસ કરવાનો, આવશ્યક અભ્યાસમાં વૃશદ્ધ માટે અભ્યાસક્રમ સામગ્રીમાં ઘટાડો કરવાનો 

અને મહત્વપૂણત શવચારિૈલી િેમજ િયોર્ાત્મક અભ્યાસ પર મોટાપાયે ધ્યાન કેશન્રિ કરવાનો રહેિે. શવદ્યાથી
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ઓ પાસે શવર્યો પસદં કરવાની વધુ અનુકૂલનિા અને પસંદર્ીઓ રહેિે. કળા અને શવજ્ઞાન, અભ્યાસક્રમ અને 

ઇિરિવૃશિઓ, રોજર્ારલક્ષી અને િૈક્ષશણક િવાહો વચ્ચે કોઇ કઠોર શભન્નિા રાખવામાં નહી ંઆવે. 

રોજર્ારલક્ષી શિક્ષણ છઠ્ઠા ધોરણથી િરૂ થિે અને િેમાં ઇન્ટનતિીપ સામેલ રહેિે. 

NCERT દ્વારા નવંુ અને વ્યાપક શાળાકીય અભ્યાસ માટે રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસક્રમ માળખું, NCFSE 2020-

21 િૈયાર કરવામાં આવિે. 

બહુ-િાષાવાદ અિે િાષાિી તાકાત 

આ નીશિમાં ઓછામાં ઓછા ધોરણ-

5 સુધીના અભ્યાસમાં સૂચનાઓ આપવાના માધ્યમ િરીકે માિૃભાર્ા/ સ્થાશનક ભાર્ા/ િાદેશિક ભાર્ા પર શવ

િરે્ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે, પરંિુ ધોરણ- 

8 અને િેનાથી આર્ળ પણ ચાલુ રાખવાની િાધાન્યિા ર્ણવામાં આવિે. સંસ્કૃિને ત્રણ ભાર્ાની ફોર્મયુતલામાં 

સામેલ કરીને િાળાકીય અને ઉચ્ચ અભ્યાસમાં િમામ સ્િર ેશવદ્યાથીઓને શવકલપ િરીકે આપવામાં આવિે. કો

ઇપણ શવદ્યાથી પર કોઇ ચોક્કસ ભાર્ાનું ફરશજયાિ પાલન કરવામાં આવિે નહી.ં ભારિની અન્ય િાસ્ત્રીય ભા

ર્ાઓ અને સાશહત્યો પણ શવકલપો િરીકે ઉપલબ્ધ રહેિે. 'એક ભારિ શ્રેષ્ઠ ભારિ' જવેી પહેલ અંિર્તિ શવદ્યાથી

ઓ 'ભારિની ભાર્ાઓ' પર મનોરંજક િોજકે્ટ/ િવૃશિઓમાં ભાર્ લેિે, કેટલીક વખિ ધોરણ 6-

8ના શવદ્યાથીઓ ભાર્ લેિે. માધ્યશમક સ્િર ેકેટલીક શવદેિી ભાર્ાઓ િીખવવામાં આવિે. મૂકબધીર શવદ્યાથી

ઓને ઉપયોર્માં લેવા માટે સમગ્ર દેિમાં ભારિીય સાંકેશિક ભાર્ા (ISL)ને િમાશણિ કરવામાં આવિે અને રા

ષ્ટ્ર ીય િેમજ રાજ્ય અભ્યાસક્રમ સામગ્રી િૈયાર કરવામાં આવિે. 

  

મૂલયાંકિ સુધારા 

NEP 2020માં સારાત્મક મૂલયાંકનમાંથી પશરવિતન કરીને શનયશમિ અને રચનાત્મક મૂલયાંકન અપનાવવાની પશર

કલપના કરવામાં આવી છે, જ ેવધુ યોગ્યિા આધાશરિ છે, અભ્યાસ અને શવકાસને િોત્સાહન આપે છે અને ઉચ્ચ

 ક્રમના કૌિલયો જમેકે શવશ્લેર્ણ, મહત્વપૂણત શવચારિૈલી અને પશરકલપનાની સ્પષ્ટ્િાની કસોટી કર ેછે. િાળા

માં ધોરણ 3, 

5 અને 8માં િમામ શવદ્યાથીઓની પરીક્ષા યોગ્ય સિામંડળ દ્વારા લેવામાં આવિે. ધોરણ 10 અને 12ના શવદ્યા

થીઓ માટે લેવાિી બોડતની પરીક્ષા યથાવિ્ રહેિે પરંિુ, સવાાંર્ી શવકાસના ઉદે્દિને કેન્રમાં રાખીને િેની રૂપરે

ખા ફરી િૈયાર કરવામાં આવિે. આદિત- આયોજન સંર્ઠન િરીકે નવા રાષ્ટ્ર ીય મૂલયાંકિ કેન્દ્ર, PARAKH 

(સવાાંગી ત્રવકાસ માટે પરફોમણન્દ્સ મૂલયાંકિ, સમીક્ષા અિે જ્ઞાિિું ત્રવશ્લેષર્)ની રચના કરવામાં આવિે. 

  

સમાિ અિે સમાવેશી ત્રશક્ષર્ 

જન્મની પૃષ્ઠભૂશમના કારણે ઉભા થયેલા સજંોર્ોવસાિ એકપણ શવદ્યાથી અભ્યાસમાં આર્ળ વધવાની અને શન

પુણિા થવાની િક ર્ુમાવે નહી ંિે સુશનશિિ કરવાનો NEP 

2020નો ઉદે્દિ છે. સામાશજક અને આશથતક વંશચિ સમૂહો (SEDG) કે જમેાં જાશિ, સામાશજક-

સાંસ્કૃશિક અને ભૌર્ોશલક ઓળખ અને શદવ્યાંર્િા સામેલ છે િેના પર શવિેર્ ભાર મૂકવામાં આવિે. આમાં 

જાત્રત સમાવેત્રશતા િંડોળ સ્થાપવાનું િેમજ વંશચિ િદેિો અને સમૂહો માટે ત્રવશષે ત્રશક્ષર્ ઝોિ ઉભા કરવા

નું પણ સામેલ છે. શદવ્યાંર્િા ધરાવિા શવદ્યાથીઓને શદવ્યાંર્િા સામેની િાલીમ િાપ્ત િશિક્ષકો, સંસાધન કેન્રો

, સવલિો, સહાયક ઉપકરણો, યોગ્ય ટેકનોલોજી આધાશરિ સાધનો અને િેમની જરૂશરયાિોને અનુકૂળ અન્ય 
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શવિરે્ િૈયાર કરવામાં આવેલા સહાયક િંત્રોની મદદથી પાયાના િબકે્કથી ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધી શનયશમિ િાળા

કીય અભ્યાસની િશક્રયામાં સંપૂણતપણે ભાર્ લેવા માટે સમથત બનાવવામાં આવિે. દરકે રાજ્ય/ શજલલાને શવિરે્

 આખા શદવસની બોશડાંર્ સ્કૂલ િરીકે "બાળ િવિ” સ્થાપવા િોત્સાશહિ કરવામાં આવિે જથેી િેઓ કળા સં

બંશધિ, કારશકદી સંબશધિ અને રમિ સંબંશધિ િવૃશિઓમાં ભાર્ લઇ િકે. સામાત્રજક ચેતિા કેન્દ્રો િરીકે શવ

નામૂલયે િાળા ઇન્રાસ્ટર ક્ચરનો ઉપયોર્ થઇ િકે છે. 

  

ત્રશક્ષક િરતી અિે કારત્રકદી માગણ મજબૂત વ્યવસ્થા 

શિક્ષકોની મજબૂિ, પારદિી િશક્રયા દ્વારા ભરિી કરવામાં આવિે. સમયાંિર ેબહુ-

સ્રોિીય કામર્ીરી મૂલયાંકન વ્યવસ્થા દ્વારા લાયકાિ-

આધાશરિ િમોિન આપવામાં આવિે અને િેમને િૈક્ષશણક સંચાલક અથવા શિક્ષક િશિક્ષક બનવા માટે િર્

શિના માર્ો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવિે. NCERT, 

SCERT, િમામ સ્િરો અને િદેિોમાંથી શિક્ષકો અને શનષ્ણાિ સંસ્થાઓ સાથે પરામિતમાં 2022 સુધી રાષ્ટ્ર ીય શિ

ક્ષક િશિક્ષક પશરર્દ દ્વારા શિક્ષકો માટે સામાન્દ્ય રાષ્ટ્ર ીય વ્યાવસાત્રયક માપદંડો (NPST) શવકસાવવામાં આ

વિે. 

  

સ્કૂલ સંચાલિ 

િાળાઓને પશરસરો અથવા સમૂહોમાં આયોશજિ કરી િકાિે જ ેસંચાલન માટેનું મૂળભૂિ એકમ બનિે અને િે 

ઇન્રાસ્ટર ક્ચર, િૈક્ષશણક પુસ્િકાલયો અને મજબૂિ વ્યાવસાશયક શિક્ષક સમુદાયો સશહિ િમામ સંિાધનોની ઉ

પલબ્ધી સુશનશિિ કરિે. 

  

શાળા ત્રશક્ષર્ માટે માપદંડ-ત્રિધાણરર્ અિે અત્રધકૃતતા 

NEP 

2020 નીશિ ઘડિર, શનયમન, કાયતવાહી અને િૈક્ષશણક બાબિો માટે અલર્ વ્યવસ્થાઓની સ્પષ્ટ્ જોર્વાઇ કર ે

છે. રાજ્યો / કેન્રિાશસિ િદેિો સ્વિંત્ર રાજ્ય શાળા માપદંડ સત્તામંડળ (SSSA)ની સ્થાપના કરિે. 

SSSA દ્વારા શનધાતશરિ કરાયેલી િમામ મૂળભિૂ શનયમન માશહિીનો પારદિી જાહેર સ્વૈશચ્છક ખુલાસાનો શવસ્િૃિ

 ઉપયોર્ જાહેર દેખરખે અને જવાબદેશહિા માટે કરવામાં આવિે. 

SCERT િમામ શહિધારકો સાથે પરામિત સાધીને શાળા ગુર્વત્તા મૂલયાંકિ અિે અત્રધકૃતતા માળખું (SQAA

F) શવકસાવિે. 

  

ઉચ્ચ ત્રશક્ષર્ 

  

2035 સુધીમાં GERમા ં50% સુધીિો વધારો 
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NEP 2020 વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સશહિ ઉચ્ચ શિક્ષણમાં કુલ નામાંકન ર્ુણોિરમાં 26.3% 

(2018)થી 2035 સુધીમાં 50% સુધી વધારો કરવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે. ઉચ્ચ િૈક્ષશણક સંસ્થાઓમાં 3.5 કરોડ નવી 

બેઠકો ઉમેરવામાં આવિે. 

  

સવાાંગી બહુત્રવષયક ત્રશક્ષર્ 

  

NEP પત્રરવતણિશીલ અભ્યાસક્રમ, ત્રવષયોિું સજણિાત્મક સંયોજિ, વ્યાવસાત્રયક તાલીમિું સંકલિ અિે યો

ગ્ય પ્રમાર્પિ સાથે બહુશવધ એન્ટર ી અને એક્ઝીટ પોઇન્ટ દ્વારા વ્યાપક આધાર ધરાવિાં, બહુશવર્યક, સવાાં

ર્ી પૂવત-સ્નાિક શિક્ષણની કલપના કર ેછે. પૂવત-

સ્નાિક બહુશવધ એક્ઝીટ શવકલપો અને આ સમયર્ાળાની અંદર યોગ્ય િમાણપત્રો સાથે કરી િકાિે. ઉદાહર

ણ િરીકે, એક વર્ત પછી િમાણપત્ર, 2 વર્ત પછી એડવાન્સ શડપ્લોમા, 

3 વર્ત પછી સ્નાિકની પદવી અને 4 વર્ત પછી સંિોધન સાથે સ્નાિક.  

શવશવધ HEI દ્વારા મેળવવામાં આવેલી િૈક્ષશણક કે્રશડટનો શડશજટલ રીિે સંગ્રહ કરવા માટે ‘એકેડેત્રમક બેન્દ્ક ઓ

ફ કે્રત્રડટ’ની સ્થાપના કરવામાં આવિે, જથેી અંશિમ મેળવેલી ઉપાધી માટે િેનું હસ્િાંિર અને ર્ણિરી કરી િ

કાય. 

IIT, 

IIMની જમે જ, દેિમાં બહુત્રવષયક શૈક્ષત્રર્ક અિે સંશોધિ યુત્રિવત્રસણટી (MERU)ની સ્થાપના વૈશિક માપદં

ડો ધરાવિી શ્રેષ્ઠ બહુશવર્યક િૈક્ષશણક સંસ્થાના મોડલ િરીકે કરવામાં આવિે. 

મજબૂિ સંિોધન સંસ્કૃશિના સંવધતન અને સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણમાં સંિોધન ક્ષમિાના શનમાતણની સવોચ્ચ સંસ્થા 

િરીકે રાષ્ટ્ર ીય સંશોધિ પ્રત્રતષ્ઠાિિું સજતન કરવામાં આવિે. 

  

ત્રિયમિો 

ભારિીય ઉચ્ચ શિક્ષણ આયોર્ (HECI)ની સ્થાપના િબીબી અને કાનૂની શિક્ષણ શસવાય સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ 

ઉપર દેખરખે રાખિી એકમાત્ર સંસ્થા િરીકે કરવામાં આવિે. 

HECI ચાર સ્વિંત્ર અંર્ો ધરાવિે – શનયમન માટે રાષ્ટ્ર ીય ઉચ્ચ શિક્ષણ શનયમનકારી પશરર્દ (NHERC), માપદંડ 

શનધાતશરિ કરવા માટે સામાન્ય શિક્ષણ પશરર્દ (GEC), ભંડોળ માટે ઉચ્ચ શિક્ષણ અનુદાન પશરર્દ (HEGC) અને 

માન્યિા માટે રાષ્ટ્ર ીય અશધકૃિિા પશરર્દ (NA). 

HECI ટેક્નોલોજી દ્વારા સંપકત શવશહન હસ્િક્ષેપ દ્વારા કામર્ીરી કરિે અને શનયિ શનયમો અને માપદંડોનું પાલન 

ન કરનાર HEIને દંશડિ કરવાની સિા ધરાવિી હિે. જાહેર અને ખાનર્ી ઉચ્ચ િૈક્ષશણક સંસ્થાઓનું શનયમનો, 

અશધકૃિિા અને િૈક્ષશણક માપદંડો માટે એક જ શનયમોના સમૂહો હેઠળ સંચાલન કરાિે. 

  

તકણસંગત સંસ્થાકીય માળખું 

ઉચ્ચ િૈક્ષશણક સંસ્થાઓને ઉચ્ચ ર્ુણવિાયુિ શિક્ષણ, સંિોધન અને સમુદાય સંકલન પૂરી પાડિી શવિાળ, 

વ્યાપક સંિાધનો ધરાવિી, ર્શિશિલ બહુશિસ્િ સંસ્થાઓમાં િબશદલ કરવામાં આવિે. યુશનવશસતટીઓની 

વ્યાખ્યામાં શવસ્િૃિ શ્રેણીબદ્ધ સંસ્થાઓનો સમાવેિ કરાિે, જમેાં સંશોધિ-
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લક્ષી યુત્રિવત્રસણટીઓથી માંડીિ ેત્રશક્ષર્-

લક્ષી યુત્રિવત્રસણટીઓ અિે સ્વાયત્ત પદવી આપતી કોલેજો આવરી લેવામાં આવિે. 

15 વર્ોની અંદર િબક્કાવાર રીિે કોલજેોની સંલગ્નિા દૂર કરાિે અને કોલજેોને શ્રેર્ીબદ્ધ સ્વાયત્તતા આપવા

 માટે રાજ્ય-

દીઠ વ્યવસ્થાિંત્રની સ્થાપના કરાિે. સમયાંિર,ે િેવો શવચાર કરવામાં આવ્યો છે કે દરકે કોલજેને પદવી-

આપિી સ્વાયિ કોલજે િરીકે અથવા યુશનવશસતટીના ઘટક િરીકે શવકસાવવામાં આવિે. 

પ્રોત્સાત્રહત, ઉજાણવાિ અિે સક્ષમ અધ્યાપકો 

NEPમાં સ્પષ્ટ્ રીિ ેશનધાતશરિ સ્વિંત્ર, પારદિી ભરિી, અભ્યાસક્રમ/ િશિક્ષણ રચવાની સ્વિંત્રિા, ઉત્કૃષ્ટ્િાને 

િોત્સાહન, સંસ્થાકીય નેિૃત્વની ર્શિશિલિા મારફિે અધ્યાપકોને િોત્સાહન પૂરં પાડવા, ઉજાતવાન બનાવવા 

અને િેમની ક્ષમિાના શનમાતણ માટે અનેક ભલામણો કરવામાં આવી છે. કેટલાક શનયિ માપદંડો પશરપૂણત નહી ં

કરનાર અધ્યાપકોને જવાબદેશહિા નક્કી કરાિે.   

  

ત્રશક્ષક પ્રત્રશક્ષર્ 

NCERT સાથ ેપરામિતમાં NCTE દ્વારા ત્રશક્ષક પ્રત્રશક્ષર્ માટે િવા અિે સવાાંગી રાષ્ટ્ર ીય અભ્યાસક્રમ માળખું, 

NCFTE 2021 ઊભું કરવામાં આવિે. 

2030 સુધીમાં, શિક્ષકો માટે લઘુિમ િૈક્ષશણક લાયકાિ 4 વર્તની સંકશલિ B.Ed. શડગ્રી કરવામાં આવિે. શનર્મન 

માપદંડો ધરાવિી એકલ શિક્ષક િશિક્ષણ સંસ્થાઓ (TEIs) સામે કડક કાયતવાહી હાથ ધરવામાં આવિે. 

  

માગણદશણિ ત્રમશિ 

યુશનવશસતટી/ કોલજેના શિક્ષકોને ટંૂકા અને લાંબા-

ર્ાળાનું માર્તદિતન/ વ્યાવસાશયક સહાયિા પૂરી પાડવાની ઇચ્છા ધરાવિા િેમજ ભારિીય ભાર્ાઓમાં ભણાવ

વાની ક્ષમિા ધરાવિાં ઉત્કૃષ્ટ્ વશરષ્ઠ/ શનવૃિ િાધ્યાપકોના શવિાળ સમૂહનું સજતન કરીને રાષ્ટ્ર ીય માર્તદિતન શમ

િનની સ્થાપના કરવામાં આવિે. 

  

ત્રવદ્યાથીઓિે િાર્ાકીય સહાયતા 

SC, ST, 

OBC અને અન્ય SEDG શ્રેણીના શવદ્યાથીઓની કૂિળિાને િોત્સાહન આપવા માટે િયત્નો હાથ ધરવામાં આવ

િ.ે શિષ્યવૃશિઓ િાપ્ત કરી રહેલા શવદ્યાથીઓની િર્શિ ઉપર દેખરખે રાખવા અને િેમની સહાયિા, સંવધતન 

માટે રાષ્ટ્ર ીય શિષ્યવૃશિ પોટતલનો વ્યાપ વધારવામાં આવિે.  

  

મુક્ત અિે દૂરસ્થ ત્રશક્ષર્  

GERમાં વધારો કરવા માટે મહત્વપૂણત ભૂશમકા અદા કરવા માટે િેનો વ્યાપ વધારવામાં આવિે. ઉચ્ચ ર્ુણવિાયુ

િ વર્તખંડ કાયતક્રમોને સમકક્ષ બનાવવા માટે ઑનલાઇન અભ્યાસક્રમો જવેા પર્લા અને શડશજટલ ભંડારો, સં
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િોધન માટે ભંડોળ, શવદ્યાથી સેવાઓમાં સુધારો, MOOCની કે્રશડટ-

આધાશરિ સ્વીકૃશિ જવેા પર્લાઓ હાથ ધરવામાં આવિે. 

  

ઑિલાઇિ ત્રશક્ષર્ અિે ત્રડત્રજટલ ત્રશક્ષર્ 

જ્યાર ેપણ પરંપરાર્િ અને વ્યશિર્િ શિક્ષણ વ્યવસ્થા દ્વારા શિક્ષણ પૂરં પાડવંુ િક્ય ન હોય ત્યાર ેર્ુણવિા

યુિ શિક્ષણના વૈકશલપક રીિ િરીકે િૈયારીઓ સુશનશિિ કરવા માટે િથા િાજિેરમાં રોર્ચાળા અને મહામા

રીમાં થયેલા વધારાને ધ્યાનમાં રાખીને ઑનલાઇન શિક્ષણને િોત્સાહન પૂરં પાડવા માટે સવતસમાવેિી ભલામ

ણો કરવામાં આવી છે. બંને િાળાઓ અને ઉચ્ચ શિક્ષણની ઇ-

શિક્ષણની જરૂશરયાિોનો ખ્યાલ રાખવા માટે MHRDમાં શડશજટલ ઇન્રાસ્ટર ક્ચરનું શનમાતણ, શડશજટલ સામગ્રી અ

ને ક્ષમિા શનમાતણની વ્યવસ્થા ઊભી કરવાના હેિુસર એક સમશપતિ એકમનું સજતન કરવામાં આવિે. 

  

ત્રશક્ષર્માં ટેક્િોલોજી 

શિક્ષણ, મૂલયાંકન, આયોજન, વહીવટમાં વધારો કરવા માટે િકશનકના ઉપયોર્ અંર્ેના શવચારોના મુિ આદા

ન-

િદાન માટેનું મચં પૂરં પાડવા રાષ્ટ્ર ીય ત્રશક્ષર્ ટેકત્રિકલ મંચ (NETF)ના નામથી એક સ્વાયિ સંસ્થાનું સજતન ક

રવામાં આવિે. વર્તખંડ િશક્રયાઓમાં સુધારો કરવા, સહાયક શિક્ષક વ્યાવસાશયક શવકાસ, નબળા જૂથોની િૈ

ક્ષશણક પહોચં વધારવા અને િૈક્ષશણક આયોજન, વહીવટ અને સંચાલનને સુવ્યવશસ્થિ કરવા માટે શિક્ષણના 

દરકે સ્િરો પર િકશનકનું યોગ્ય સમન્વયન કરવામાં આવિે.    

  

િારતીય િાષાઓિે પ્રોત્સાહિ 

િમામ ભારિીય ભાર્ાઓના સંરક્ષણ, શવકાસ અને જીવંિિા સુશનશિિ કરવા માટે, 

NEP દ્વારા અિુવાદ અિે અથણઘટિિી રાષ્ટ્ર ીય સંસ્થા (IITI), પાલી, પત્રશણયિ અિે પ્રાકૃત માટે રાષ્ટ્ર ીય સંસ્થા

 (અથવા સંસ્થાઓ), સંસ્કૃિ ભાર્ાના સિશિકરણ અને HEIમાં િમામ ભાર્ા શવભાર્ો અને HEI મહિમ કાયતક્ર

મોમાં માિૃભાર્ા / સ્થાશનક ભાર્ાનો અભ્યાસના માધ્યમ િરીકે ઉપયોર્ની ભલામણો કરવામાં આવી છે. 

શિક્ષણના આંતરરાષ્ટ્ર ીયકરર્ને બંને સંસ્થાકીય સંકલન અને શવદ્યાથી અને િાધ્યાપક ર્શિશિલિા દ્વારા દ્વારા 

સુશવધા પૂરી પાડવામાં આવિે અને આપણા દેિમાં મુિ પશરસરોમાં શવિની ટોચની શ્રેણીમાં સ્થાન પામિા યુ

શનવશસતટીઓને િવેિ માટે પરવાનર્ી અપાિે.  

  

વ્યાવસાત્રયક ત્રશક્ષર્ 

િમામ વ્યાવસાશયક શિક્ષણ ઉચ્ચ શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો એક આંિશરક ભાર્ હિે. એકલ ટેકશનકલ યુશનવશસતટી

ઓ, આરોગ્ય શવજ્ઞાન યુશનવશસતટીઓ, કાયદા અને કૃશર્ યુશનવશસતટીઓ વર્ેર ેબહુશવધ શવદ્યાિાખાઓ ધરાવ

િી સંસ્થાઓ બનવાનો હેિુ ધરાવિે. 

  

વયસ્ક ત્રશક્ષર્ 
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નીશિ 100% યુવા અને વયસ્ક સાક્ષરિા િાપ્ત કરવાનો હેિુ ધરાવે છે. 

  

ત્રશક્ષર્િે િાર્ાકીય સહાયતા 

વહેલામાં વહેલી િકે GDPનો 6% શહસ્સા સુધી પહોંચવા િૈક્ષશણક ક્ષેત્રમાં જાહેર રોકાણ વધારવા માટે કેન્ર અને 

રાજ્યો સાથ ેમળીને કામ કરિે. 

અિૂતપૂવણ પરામશણ 

NEP 2020ની રચના 2.5 લાખ ગ્રામ પંચાયિો, 6,600 બ્લૉક, 6,000 ULB, 

676 શજલલાઓ પાસેથી િાપ્ત થયેલા 2 લાખ જટેલા સૂચનોનો સમાવેિ કરીને હાથ ધરવામાં આવેલી અભૂિપૂવત 

િશક્રયા બાદ કરવામાં આવી છે. MHRD દ્વારા જાન્યુઆરી, 

2015થી સવતગ્રાહી, સમાવેિી અને વ્યાપક િશિભાર્ીિા ધરાવિી અભૂિપૂવત પરામિત િશક્રયાનો િારંભ કરવા

માં આવ્યો હિો. મે, 

2016માં, ભૂિપૂવત કેશબનેટ સશચવ, સ્વર્ીય ટી.એસ.આર. સુબ્રમણ્યમની અધ્યક્ષિા હેઠળ ઘડાયેલી ‘નવી િૈક્ષ

શણક નીશિ શવકશસિ કરવા માટે સશમશિ’એ પોિાનો અહેવાલ સુપરિ કયો હિો. આ અહેવાલના આધાર,ે મંત્રા

લય,ે ‘રાષ્ટ્ર ીય િૈક્ષશણક નીશિ, 2016ના ખરડા માટે કેટલાક સૂચનો’ િૈયાર કયાત હિા. જૂન, 

2017માં ખ્યાિનામ વૈજ્ઞાશનક પદ્મ ત્રવિૂષર્ ડૉ.કે. કસ્તુરંગિની અધ્યક્ષિા હેઠળ ‘રાષ્ટ્ર ીય િૈક્ષશણક નીશિના 

ખરડા માટે સશમશિ’ની રચના કરવામાં આવી હિી, જમેના દ્વારા માનનીય માનવ સંિાધન શવકાસ મંત્રીને 31

મી મે, 2019ના રોજ રાષ્ટ્ર ીય િૈક્ષશણક નીશિ, 

2019નો ખરડો સુપરિ કરાયો હિો. જાહેર લોકો સશહિ શહિધારકોના મંિવ્યો / સૂચનો / શટપ્પણીઓ મેળવવા 

માટે રાષ્ટ્ર ીય િૈક્ષશણક નીશિ, 

2019નો ખરડો MHRDની વેબસાઇટ અને ‘MyGOv ઇનોવેટ’ પોટતલ પર અપલોડ કરવામાં આવ્યો હિો. 
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