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રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશિ NEP, 2020 અને વ્યાવસાશયક 

શિક્ષણ 
                                                                                      

ડૉ. કલ્પેિકુમાર કે. ટંડેલ 

                                                          કા.આચાયય, 

શ્રીરંગ શિક્ષણ મહાશવદ્યાલય, બીલીમોરા 

 

સારાંિ 

આઝાદી પહેલા અને ત્યારબાદ શિક્ષણના દરકે સ્તર ેસુધારા કરવા માટે અને શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવાના હેતુથી સમયાાંતર ે

શિક્ષણ પાંચોની રચના થતી રહી છે. જનેા અસરકારક પશરણામો આપણને સૌને પ્રાપ્ત થયા છે. શિક્ષણ પાંચોએ ટેશનનકલ શિક્ષણ, 

કાયદા શિક્ષણ, કૃશિ શિક્ષણ થકી વ્યાવસાશયક શિક્ષણ ક્ષેત્રે અસરકારક ભલામણો સૂચવી છે. જનેા કારણે શિક્ષણના આ બધા 

ક્ષેત્રે આમુલ પશરવતતનો આવ્યા છે. વ્યાવસાશયક શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ નોાંધનીય ભલામણોને આધાર ેભારતમાાં તેનો વ્યાપ વધ્યો છે 

અને વ્યાવસાશયક શિક્ષણને લીધે કૌિલ્ય પ્રાપ્ત કરલે વ્યશિઓ પગભર બની રહ્યો છે. આત્મશનભતર ભારતના લક્ષ્યને શસદ્ધ 

કરવાનાાં હેતુથી રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશત((NEP),2020માાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન મળી રહે તે રીતની ભલામણો 

સૂચવવામાાં આવી છે. હવેથી વ્યાવસાશયક શવકાસનુાં શિક્ષણ સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલીનુાં અશભન્ન અાંગ બની  જિે. 

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ ક્ષેત્રે કરવામાાં આવેલી ભલામણોની અહીાં શવગતે વાત કરવામાાં આવેલી છે. 

પ્રસ્િાવના : 

આઝાદી બાદ ભારતની શિક્ષણ પ્રણાલીમાાં ધરખમ ફેરફારો અને સુધારા વધારા થયા છે. શિક્ષણના દરકે ક્ષેત્રમાાં સુધારા-વધારા 

કરવાના આિયથી શવશવધ શિક્ષણ પાંચોની રચના કરવામાાં આવી છે. જમેણે પ્રાથશમક સ્તરથી લઇ ઉચ્ચ શિક્ષણ સુધીના તમામ 

શિક્ષણ શવિયક પાસાઓને આવરી લઇ ભલામણો સૂચવી છે. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશત 2020નો હેતુ વ્યાવસાશયક શિક્ષણ સાથે 

સાંકળાયેલ સામાશજક દરજ્જાની શ્રેણીને દૂર કરવાનો છે અને બધી જ શિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણ કાયતક્રમોને 

તબક્કાવાર મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણમાાં સાંકશલત કરવાનો છે. ભારતીય ધોરણો આાંતરરાષ્ટ્ર ીય પ્રમાણભૂત વ્યવસાય વગીકરણ 

ધોરણો કે જ ેઆાંતરરાષ્ટ્ર ીય શ્રમ સાંસ્થાન દ્વારા સાંચાશલત છે તેની સાથે જોડાણમાાં હિે. આ માળખા પૂવત અધ્યયનની ઓળખ 

માટેનો આધાર પ્રદાન કરિે. આ વ્યવસ્થાઓ શિક્ષણની સામાન્યથી વ્યાવસાશયક શિક્ષણ તરફ ગશતિીલતા વધારિે. 

1. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ 2020માં વ્યાવસાશયક શિક્ષણના હેિુઓ: 

- વ્યાવસાશયક શવકાસ શિક્ષણ સમગ્ર ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રણાલી નુાં અશભન્ન અાંગ બનાવવુાં 

- વ્યાવસાશયક શિક્ષણને બહુશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ તરફ આગળ વધારવુાં 

- કૃશિ શિક્ષણ અને તેની સાથે જોડાયેલ શવિયોને પુનઃજીશવત કરવા 

- કાયદાકીય શિક્ષણને વૈશિક સ્તર ેસ્પધાતત્મક બનાવવુાં 

- આરોગ્ય શિક્ષણને ફરીથી પુનઃ કશલ્પત કરવુાં 

- તકશનકી શિક્ષણમાાં પદવી અને શડપ્લોમા કાયતક્રમોને પ્રોત્સાશહત કરી સમાવેિ કરવો. 

2. વ્યાવસાશયક શિક્ષણનંુ પુનઃગઠન: 

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ પહેલા અમુક સ્તરના શિક્ષણ સુધી સીશમત હતુાં. વ્યાવસાશયક શિક્ષણને મુખ્ય પ્રવાહના શિક્ષણથી નબળી 

ગુણવત્તાવાળુાં માનવામાાં આવતુાં હતુાં. જથેી રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશત 2020માાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણના પુનઃગઠનની આવશ્યકતા 

ઉભી થઇ છે. વ્યાવસાશયક શિક્ષણના પુનઃગઠનની આવશ્યકતા નીચેના કારણોથી ઉભી થઇ છે. 

- ss 

3.વ્યાવસાશયક શિક્ષણ માટે કરલે ભલામણો : 

- વ્યાવસાશયક ને તૈયાર કરવા માટે સાંબાંશધત શિક્ષણ ( રોજગારલક્ષી શિક્ષણ) માટે તેને અભ્યાસક્રમમાાં નૈશતકતા અને જાહેર 

હેતુઓના મહત્વનો તેમજ તે શવદ્યાિાખાના શિક્ષણ અને મહાવરો આપવા માટેના શિક્ષણનો પણ સમાવેિ કરવો જોઈએ. 

- વ્યાવસાશયક શવકાસ સાથે જોડાયેલ શિક્ષણને અન્ય શવિયો સાથે જોડવુાં. 
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- કૃશિ શવિશવદ્યાલયો, કાયદાના શવિશવદ્યાલયો, શવજ્ઞાન શવિશવદ્યાલયો, તકનીકી શવિશવદ્યાલયો અને એક જ પ્રવાહ વાળી 

અન્ય િાખાઓની સાંસ્થાઓનુાં લક્ષ્ય પોતાને એક બહુશવદ્યાિાખાકીય સાંસ્થાઓ કે જ ેસમગ્ર અને બહુશવદ્યાિાખાકીય શિક્ષણ 

પ્રદાન તરફ અગ્રેસર બનાવવી. 

- કૃશિ શિક્ષણ અને તેની સાથે જોડાયેલ શવિયોને પુનઃજીશવત કરવા. સામાન્ય શિક્ષણ સાથે સાંકળાયેલ કાયતક્રમો દ્વારા કૃશિ અને 

પિુ તબીબી શવજ્ઞાન સાથે સાંકળાયેલા વ્યવસાશયકોની તૈયારીમાાં ઝડપી વૃશદ્ધ કરવામાાં આવિે. 

- કૃશિ પ્રોઘોગીકી પાકતની સ્થાપના કરવી જથેી તકનીકી ઇન્કયુબેિન, તેના પ્રચાર અને પ્રસાર માટેની સાતત્યપૂણત પદ્ધશતઓને 

પ્રોત્સાહન આપવુાં. 

- કાયદાકીય શિક્ષણની વૈશિક સ્તર ે સ્પધાતત્મક બનાવવુાં. સાથે સાથે આ ક્ષેત્ર સાથે સાંકળાયેલ પ્રથાઓ, શવકસતી નવી 

તકનીકીઓને અપનાવવી 

- શવશવધ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમમાાં સામાશજક અને સાાંસ્કૃશતક સાંદભોની સાથે સાથે સાક્ષ્ય આધાશરત પદ્ધશતથી કાયદાકીય શવચાર 

પ્રશક્રયાના ઇશતહાસ, ન્યાય શસદ્ધાાંતોનો અભ્યાસ અને અન્ય સાંબાંશધત શવિયોને માટે યોગ્ય અને પૂરતુાં પ્રશતશનશધત્વ થાય. 

- આરોગ્ય શિક્ષણ પ્રણાલીને સાંકશલત બનાવવાની અને તેને ફરીથી પુનઃ કશલ્પત કરવાની આવશ્યકતા છે. 

- તમામ પ્રકારના સ્વાસ્્ય શિક્ષણમાાં અટકાવ, આરોગ્ય અાંગેની સાંભાળ અને સમાજ આરોગ્ય સાંભાળ પર વધુ ભાર મુકવામાાં 

આવે. 

- તકશનકી શિક્ષણ પણ બહુશવદ્યાિાખાકીય અને કાયતક્રમોમાાં રજુ કરવામાાં આવિે અને અન્ય શવદ્યાિાખાઓ સાથે ઊાં ડાણથી 

જોડાવાની તક પર તેમજ નવી તક પર નવેસરથી ધ્યાન કેશન્િત કરાિે. 

- સામાન્ય શિક્ષણના શવદ્યાથીઓ માટે વ્યાવસાશયક શિક્ષણ પ્રવાહમાાં સીધા આગળ વધવાના રસ્તાઓને સાંપૂણતપણે બાંધ કરી દે 

છે તેને સ્થાને તેઓને આગળ વધવાના અવસરો પ્રાપ્ત કરાવવામાાં આવિે. 

-  ભશવષ્યમાાં શવદ્યાથીઓને વ્યાવસાશયક શિક્ષણ કેવી રીતે આપવામાાં આવિે તેની સાંપૂણત પશરકલ્પનાની જરૂર છે. 

- આ નીશત અાંતગતત વ્યાવસાશયક શિક્ષણમાાં શવદ્યાથી ઓછામાાં ઓછો એક વ્યવસાય િીખે છે અને વધુમાાં વધુ વ્યવસાયોના 

સાંપકતમાાં આવે જ ેશ્રમના ગૌરવને વધારી અને ભારતીય કલા અને કારીગરીના શવશવધ વ્યવસાયોના મહત્વને ભાર આપવામાાં 

આવિે. 

- વ્યાવસાશયક ક્ષમતાનો શવકાસ 'િૈક્ષશણક' અથવા અન્ય ક્ષમતાઓના શવકાસની સાથોસાથ કરવા પર ભાર મુકવામાાં આવિે. 

- ઉચ્ચ શિક્ષણ સાંસ્થાઓને વ્યવહાર કૌિલ્યો (Soft skill) સશહત શવશવધ કૌિલ્ય માટેના ટૂાંકાગાળાના પ્રમાણપત્ર અભ્યાસક્રમો 

પણ ચલાવવાની માંજૂરી આપવામાાં આવિે. 

- શવદ્યાથીઓને માટે લોકશવદ્યા એટલે કે ભારતમાાં શવકશસત મહત્વપૂણત વ્યાવસાશયક જ્ઞાન જવેા વ્યાવસાશયક શિક્ષણ 

અભ્યાસક્રમો એકીકરણ દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાવવામાાં આવિે. 

- વ્યાવસાશયક શિક્ષણના એકીકરણ માટે MHRD એક રાષ્ટ્ર ીય સશમશત NCIVE ની રચના કરવામાાં આવિે. 

ઉપસંહાર: 

 દરકે દેિે પોતાની શિક્ષણ પદ્ધશતને પોતાના રાષ્ટ્ર ીય મૂલ્યોની સાથે જોડીને તેમાાં બદલાવ કરીને દેિના લક્ષ્યની શદિામાાં આગળ 

વધે છે. ધ્યેય એ હોય છે કે દેિની શિક્ષણ પદ્ધશત પોતાની વતતમાન અને આવનારી પેઢીઓનુાં ભશવષ્ય તૈયાર કર.ે ભારતની 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશતના પાયામાાં પણ આ જ શવચારો છે. રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશત 2020 એ 21મી સદીના ભારતનો, નવા ભારતનો 

પાયો નાખનાર છે. ભારતના યુવાનો, આપણા યુવાનોને કેવા શિક્ષણની જરૂર છે અને તેની સાથે કેવા કૌિલ્ય જોઈએ તે શવિય 

પર ધ્યાન આપવામાાં આવ્યુાં છે. શિક્ષણના દરકે સ્તર ેવ્યાવસાશયક શિક્ષણને સામાન્ય શિક્ષણથી જોડીને ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં 

પ્રવેિની પ્રારાંશભક અવસ્થાથી જ તેને પ્રાધાન્ય આપવાની આવશ્યકતા છે. વ્યાવસાશયક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન મળે અને વધુમાાં 

વધુ લોકો તે તરફ વળી કોઈ એક ચોક્કસ કૌિલ્યમાાં પોતાની ક્ષમતાઓને શવકસાવી પોતાનો શવકાસ કર ેતેવી આવશ્યકતા છે. 

આ રીત ેરાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશત (NEP)2020  એ વ્યાવસાશયક શિક્ષણને પ્રોત્સાહન આપી વ્યાવસાશયક શિક્ષણને અસરકારક 

બનાવનાર પુરવાર થિે. 
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