
 

 

 

 
એ.આઈ.સી.ટ .ઇ. એન.ઇ.પી. 2020 અમલીકરણ યોજના (Op‐ed) 

ડૉ. મ  ુક. વોરા ( .ુએસ.એ.)  ારા 
(સ ય, એ.આઇ.સી.ટ .ઇ. એન.ઇ.પી. 2020 ઇ લમટશન  લાન  ટ  કિમટ ) 

 

વષ 1986 બાદ, 29  ુલાઈ, 2020 ના રોજ, રા ય િશ ણ નીિત (એન.ઈ.પી.) 2020 ને ભારતીય મં ીમડંળ  ારા 
મોટા પાયે ફરફાર સાથે મં ૂર  આપવામા ંઆવી. અ યતં મહ વકાં ી એન.ઇ.પી. 2020 ડૉ. ક. ક રુ રંગનના સ મ  
ને ૃ વ હઠળ િવકસાવવામા ંઆવી હતી.  મ ક આપણે સૌ  ણીએ છ એ ક કાય િવના આયોજન િનરથક છે, તથા  
આયોજન િવના ુ ંકાય િવનાશક હોઈ શક છે. એન.ઈ.પી. 2020 તૈયાર થવાની સાથે, વા તિવક પડકાર છે ભારતમા ં 
િશ ણ  ે ે  તેને સફળતા વૂક અમલમા ં કૂવા ુ.ં 
 

એન.ઇ.પી. 2020 પર  યાપક ચચા‐િવચારણા કયા પછ , ઑ ટોબર 2020 મા ં‘ઓલ ઈ ડયા કાઉ સલ ફોર ટ નકલ  
એ કુશન (એ.આઈ.સી.ટ .ઇ.)’ ના અ ય   ો. અિનલ સહ ુ ધે  ારા ઉ ચ િશ ણમા ંએન.ઈ.પી.  2020 ના અમલીકરણ  
માટ એક િવશેષ કિમટ ની રચના કરવામા ંઆવી. કિમટ ને ઉ ચ િશ ણ માટ એન.ઈ.પી. 2020 ના અમલીકરણની યોજના 
તૈયાર કરવા ુ ંકાય સ પવામા ંઆ ુ.ં કિમટ ના સ યોમા ંપ   ી  ો. સજંય ધાડં, અ ય ,  ો.  ેમ  ત,  ો. અશોક શે ર,  
ો. રજનીશ અરોરા,  ો.  ભુાસીસ મા ,  ો. અચના મં ી,  ો. સથસં  હુાગ,  ો. રા ુલ અ થાના,  ો. મમતા રાની 

અ વાલ અને ડો. મ  ુક.વોરા નો સમાવેશ થાય છે. ભારતના  િુવ યાત િશ ણિવદો સાથે જોડાવ ુ ંએ સ માનની વાત છે. 
કિમટ ના સ યોએ વ અુલ િમ ટગમા ં ડાણ વૂક ચચા‐િવચારણા કર  એન.ઈ.પી. 2020 ના અમલીકરણ માટ એક 
માગદિશકા તૈયાર કર . એ.આઈ.સી.ટ .ઇ. ટ મના સ યો અ ય   ો. અિનલ સહ ુ ધે, ઉપા ય   ો. એમ.પી.  િૂનયા,  
સ ય સચવ  ો. રા વ  ુમાર, અને  ડર ટર કનલ બી. વકટ એન.ઈ.પી. 2020 ના અમલીકરણ માટ તમામ  ુ ાઓને  
કરણ અ સુાર  િતમ  વ પ આપી  બૂ જ  શસંનીય કાય ક  ુછે. 

 

એન.ઈ.પી.  2020  અમલીકરણ  યોજનામા ં નવ  ે ોને  આવર   લેવામા ં આ યા:  1)  િવિવધ  શાખાક ય  અને  હોલી ટ ક 
એ કુશન 2) ઉ ચ િશ ણમા ં યાયસગંતતા અને સમાિવ ટતા 3) સશંોધન, નવીનતા અને ર ક સ 4) ઉ ચ િશ ણ ુ ંવૈિ ક 
સરણ 5)  ે રત, ઉ સા હત, અને સ મ ફક ટ  6) સકં લત ઉ ચ  િશ ણ  યવ થા 7) સચંાલન અને  િનયમન 8) ભારતીય 

ભાષાઓ, કળા અને સં ૃિતને  ો સાહન અને 9) ટ નોલૉ નો ઉપયોગ અને સમ વય. એન.ઈ.પી. 2020 અમલીકરણ યોજના 
એ  ૂંકા ગાળાના (2021), મ યમ ગાળાના (2022 – 2025) અને લાબંા ગાળાના (2026‐2035) લ યો પર ક ત હોઇ, વષ 

2035  ધુી ભારતમા ં ે ઠ િશ ણ  ણાલી ુ ંલ ય રાખે છે. 
 

કિમટ એ એન.ઈ.પી. 2020 ના અમલની શ આતથી જ તમામ ઉ ચ શૈ ણક સં થાઓ (એચ.ઈ.આઈ.) ને  ાચીન અ ભુવ‐

ાનના આધાર  ૂ યો ુ ં િશ ણ અને ભારતમા ંવાઇ ટ નોલેજ સોસાયટ ની  થાપના કરવાના ઉ ે યથી અસરકારક  િવઝન, 
િમશન,  ૂ યો, લ યો અને ઉ ે યો ની રચના કરવાની ભલામણ કર  હતી.  ૂંકા ગાળાના  ુ ય લ યોમા ંએસેસમે ટ  ૂ સ સાથે 

અ યાસ મ ુ ં તા કા લક  નુરાવતન,  મ ટપલ  એ ઝટ  તથા  નુઃ વેશના  િવક પો  સાથે ુ ં 3  અથવા  4  વષ ુ ં .ુ . 

એ કુશન,  ડટની  ા સફર  માટ એકડિમક બકની  થાપના,  વેશ,  યાયસગંતતા,  ણુવ ા,  પરવડ  તે ુ ંઅને  સવને 



 

 

જવાબદાર ,  િશ ણના તમામ  તરો પર  ાદિશક ભાષાને  ો સાહન આપ ુ ંઅને શાળાક ય અને ઉ ચ  િશ ણનો સમ વય 

વગેરનો સમાવેશ થાય છે. 
 

 
 
 
મ યમ‐ગાળાના  ુ ય લ યોમા ંભારતમા ંિવ ાથ ઓની મો બલટ , તમામ શૈ ણક સં થાઓમા ં યવસાિયક િશ ણના 
કાય મોને િશ ણના  ુ ય  વાહ સાથે જોડ ુ,ં નીિતઓ બનાવવી,  યવસાિયક, તકનીક , ઉદારવાદ , તબીબી, કાયદાક ય, 
ૃિષ વગેર તમામ પાસાઓમા ંઅમલીકરણની માગદિશકા તૈયાર કરવી તેમજ એડ ટ એ કુશન માટ મજ તૂ અને નવીન 

સરકાર  પહલ પર  યાન ક ત કરવામા ંઆ ુ ંછે. 
 

લાબંા ગાળાના લ યોમા ંસમાવેશ થાય છે એન.ઈ.પી. 2020  ુ ંિવઝન  ટટમે ટ   સફળતા વૂક  ા ત કરવા ુ ંછે, ઉ ચ 

શૈ ણક સં થાઓ ુ ંિવિવધ શાખાઓ ધરાવતી  િુનવિસટ ઓમા ં પાતંરણ, કોલેજોને પારદશક  ેડડ એ ડશન પ િતથી 
ેડડ ઑટોનોમી આપવી, દરક  જ લામા ંઅથવા  જ લાની ન ક ઓછામા ંઓછ  એક િવિવધ શાખાક ય ઉ ચ શૈ ણક 

સં થાની  થાપના અથવા  પાતંરણ, શાળાના િશ કો માટ લ તુમ લાયકાત 4 વષની બી. એડ.  ડ ી, સં ૃત િુનવિસટ ઓ  
ઉ ચ િશ ણ માટની મોટ  િવિવધ શાખાક ય સં થાઓ બનવા તરફ  યાણ, અને સં ૃત િવભાગની  થાપના / સશ તતા. 
         

કટલાક મહ વ ણૂ ઇન ુ સ  તૂ વૂ િવ ાથ  અને ઉ ોગ િન ણાતો  ારા કોષ અપ ેડ,  લેસમે ટ, સચંાલન અને િવશેષ 
ો સના સસંાધનો માટ ઇન ુ સ આપવા પર  યાન ક ત કર છે. બધા ઉ ચ શૈ ણક સં થાઓના િવ ાથ ઓને તેમના 

અ યાસ દરિમયાન સામા જક કાય મા ં ૃ  કર  સમાજને ઉપયોગી થવા અને રા  િનમાણના કાયમા ંસહભાગી થઈ  
સોિશયલ એ ટર ોિનઅર તર ક તૈયાર થવા પર  યાન ક ત કર છે. 
 

િશ ણ, સરકાર, કોપ રટ,  યવસાિયક અને નોન  ો ફટ  ે ોના 15 ચે જ મેનેજમે ટના  ે ોમા ંઅ ણી તથા  કો ચગ કરાવતા, 
35 વષનો લેખનનો અ ભુવ ધરાવતા તેઓએ  ય તઓને   તે  િવષય સબંિંધત તાલીમ આપીને તેઓમા ંસફળતા વૂકનો 
બદલાવ જોયો છે.  તે, લેખક વહ વટ / ને ૃ વ માટ ફક ટ  ડવલપમે ટ  ો ા સ (એફ.ડ .પી.) (સં થા દ ઠ એક) માટ ચો સ 

ચૂન ક ,ુ  મા ં1) ચે જ મેનેજમે ટ 2)  વ  ૂ યાકંન માટ  .ુએસ. બાલ જ એ કુશન પફ મ સ એ સેલ સ  મવક અને 3) 

સ દુાયની સેવા ુ ંમહ વ નો સમાવેશ થાય છે.  ો ટના લીડસ માટ  (સં થા દ ઠ એક) 1)  ો ટ મેનેજમે ટ અને 2)  ર ક 
મેનેજમે ટ પર એફડ પી. અને  તે, તમામ ફક ટ  માટ સો ટ  ક સ એફ.ડ .પી. 
 

િન કષમા,ં એન.ઈ.પી. 2020 અમલીકરણ એક બદલાવની સફર  છે  મા ં લેસર‐શાપ  ફોકસની  ુ ના ધોરણે જ ર પડશે. 
આપણે દરક સહભાગીઓને  ુશળતા, અ ભુવ અને  ાનના સામજં યથી   સશ ત બનાવવાની જ ર છે. દરક સહભાગીઓને 

જ ર   િશ ણ આપ ુ ં જોઈએ.  ભારતે  િશ ણમા ં િવ ની  ે ઠ  પ િતઓ અપનાવવાની  જ ર  છે. એન.ઈ.પી.  2020  ના 
અમલીકરણ  માટ એ ઝ શુન  ડિસ લન ુ ં વાતાવરણ  િનમાણ  કરવાનો આ હ  રાખવો  જોઈએ.  ચો સ  પ રણામ  માટ 
જવાબદાર  ન  કરવી જ ર  છે. દરક ઉ ચ શૈ ણક સં થાઓને એકબી ની સાર  પ િતઓ /  ણાલીઓ આ મસાત કરવા 
માટ  ો સાહન આપવાની જ ર છે.  તે, એન.ઈ.પી. 2020 ના અમલમા ંસરકાર તરફથી સહજ પણ રાજક ય દખલ ન હોવી 



 

 

જોઈએ. આ નીિત નવા ભારતના સશ તકરણ માટ મા  પ રવતનશીલ નથી, પરં  ુજો સફળતા વૂક અમલમા ં કૂવામા ંઆવે 

તો, તે મા  િવકાસશીલ દશો માટ જ નહ  પરં  ુિશ ણ  ે ે િવકિસત દશો માટ પણ એક રોલ મોડલ અને દ વાદાડં  બની શક 
છે. 
 

ડૉ. મ  ુક. વોરા,  .ુએસ.એ. ના બઝનેસ એકસેલે સ, ઇ ક. ના અ ય  અને ખુ છે (manuvora@b‐

einc.com  
 

          
 
 
 
 સપંક:  ડો. મ  ુક. વોરા, એમ.બી.એ.,  .ુએસ.એ.  
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