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Abstract 

રાષ્ટ્ર ીય નીતિ 2020 21 મી સદીના ભારિને નવા ભારિનો પાયો નાખનારી છે. 21મી સદીના ભારિના યુવાનોને કેવા 

તિક્ષણની જરૂર છે અને િેની સાથે કેવા કૌિલ્ય જરૂરી છે િેના પર ધ્યાન આપવામાાં આવયુાં છે. ભારિને િતિિાળી બનાવવા 

માટે તવકાસની નવી ઊાં ચાઈએ પહોાંચાડવા માટે ભારિના નાગતરકોને કાયયક્ષમ કૌિલ્યવાન સિિ બનાવવાનો ભાર નવી 

તિક્ષણ નીતિમાાં મૂકવામાાં આવયો છે. રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020માાં 5+3+3+4 નુાં નવુાં માળખુાં અપનાવયુાં છે બાળકોના 

કૌિલ્યોનો તવકાસ થાય િેવી િાલીમ િેમને િાળા કક્ષાએથી જ મળે આ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020માાં ખાસ જોગવાઈ 

છે. માધ્યતમક િાળાઓમાાં વયાવસાતયક તિક્ષણ િબક્કાવાર રીિ ે િૈક્ષતણક િકોના રૂપમાાં સાંકતલિ કરવામાાં આવિે અને 

માધ્યતમક િાળાઓ આઈ.ટી.આઈ, પોલીટેકનીક, સ્થાતનક ઉદ્યોગોનો સહયોગ કરાિે. બાળક તિક્ષણ મેળવયા બાદ બેરોજગાર 

બેસી ન રહે, પોિાનામાાં જ ેકૌિલ્ય છે િેનો ઉપયોગ કરીને આતથયક સધ્ધરિા પ્રાપ્ત કરી િકે માટે આ તિક્ષણ નીતિમાાં વયવસાય 

તિક્ષણ પર વધુ ભાર મુકાયો છે. 

Key words: રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશિ 2020, વ્યાવસાશયક શિક્ષણ 

પ્રસ્િાવના 

ભારિની આઝાદી બાદ ભારિ પાસે તિક્ષણ પ્રત્યે ની કોઈ નીતિ ન હિી કોાંગ્રેસના એક  સાંસદે 1 મે 1964ના રોજ 

લોકસભામાાં એક ઠરાવ રજૂ કયો કે સરકાર તિક્ષણ પર પૂરિુાં ધ્યાન આપી રહી નથી અને કેન્દ્રમાાં તિક્ષણ માટે રતષ્ટ્ અને ચોક્કસ 

માગયદિયનનો અભાવ છે િેમણે સૂચવયુ કે સાાંસદોની સતમતિએ રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિની રચના પર ધ્યાન આપવુાં. જોઈએ તિક્ષણ 

પ્રધાન એમ.સી. છગલાએ સાંબોધન કયુું  કે તિક્ષણ અાંગે રાષ્ટ્ર ીય સાંકતલિ નીતિ હોવી જોઈએ િેમણે જાહેરાિ કરી કે સરકાર 

રાષ્ટ્ર ીય આયોગની સ્થાપના કરિે યજુીસી અધ્યક્ષ ડી.એસ. કોઠારીની અધ્યક્ષિામાાં 17 સભ્યોના તિક્ષણ આયોગની  સ્થાપના 

1964માાં કરવામાાં આવી હિી. આ કતમિનના સૂચનોને આધાર ેસાંસદે 1968માાં પ્રથમ NEP પસાર કરી. ત્યારબાદ સમયાાંિર ે

રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ આવિી ગઈ અને તિક્ષણ અાંગે સૂચનો થિાાં ગયા. 1986માાં આવેલ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ પણ 

અસરકારક રહી પરાંિુ રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020 એ અન્દ્ય રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ કરિા અસરકારક પુરવાર થિે એવુાં લાગી રહ્ુાં 

છે.  

દરકે દેિ પોિાની તિક્ષણ નીતિ પોિાની તિક્ષણ પદ્ધતિના લીધે અને પોિાના રાષ્ટ્ર ીય મૂલ્યો સાથે જોડાણ કરીને પોિે 

તનધાયતરિ કરલેા લક્ષ્યોને પામવા માટે આગળ વધે છે, એ આવનારી પેઢીને ભતવષ્ય જનેાથી ઘડાય છે. ભારિની રાષ્ટ્ર ીય 

તિક્ષણનીતિના પાયામાાં પણ આ જ વાિનો સમાવેિ કરવામાાં આવયો છે. રાષ્ટ્ર ીય નીતિ 2020 21 મી સદીના ભારિને નવા 

ભારિનો પાયો નાખનારી છે. 21મી સદીના ભારિના યુવાનોને કેવા તિક્ષણની જરૂર છે અને િેની સાથે કેવા કૌિલ્ય જરૂરી છે 

િેના પર ધ્યાન આપવામાાં આવયુાં છે. ભારિને િતિિાળી બનાવવા માટે તવકાસની નવી ઊાં ચાઈએ પહોાંચાડવા માટે ભારિના 

નાગતરકોને કાયયક્ષમ કૌિલ્યવાન સિિ બનાવવાનો ભાર નવી તિક્ષણ નીતિમાાં મૂકવામાાં આવયો છે. 

પતરવિયન એ સાંસારનો તનયમ છે અને સમય સમય પર દરકેે બદલાવુાં જ રહે છે. જુની નીતિમાાં બદલાવ આવિા રહે િો 

જ આપણે આ સ્પધાયત્મક જમાનામાાં ટકી િકીએ છીએ તિક્ષણ પ્રત્યે પણ આપણે એવુાં જ કહી િકીએ ૨૧મી સદીના  તિક્ષણની 

માાંગ કાંઈક અલગ છે િો િેને પહોાંચી વળવા માટે આપણે રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિમાાં એવો બદલાવ લાવીએ કે જથેી દેિનો દરકે 

યુવાન તિક્ષણ મેળવી લે અને તિક્ષણ મેળવયા બાદ પોિે સારો વયવસાય કરી િકે િેની િાલીમ પણ િાળા કક્ષાથી લઈને કોલજે 

કક્ષા સુધી મળે અને વયવસાય પ્રત્યેની સૂગ બાળકો િેમજ યુવાનો માાંથી દૂર કરી િકીએ એ જ આપણી નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ 

નીતિનો મૂળ ભાવ રહ્ો છે. માટે જ અધ્યેિા એ આ તવષય પસાંદ કયો છે: નવી રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ 20 20 અંિર્ગિ 

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ 
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િબ્દોની સમજ  

સાંિોધનમાાં ઉપયોગમાાં લેવાિા િબ્દો ખૂબ જ મહત્વપૂણય છે.સાંિોધનમાાં દરકે િબ્દનો ચોક્કસ અથય છે જનેે સાંિોધન 

સમસ્યા અને િેના ઉકેલને સમજવા માટે સમજવાની જરૂર છે. િે વાચકોને સાંિોધનમાાં કયા સાંદભયમાાં િબ્દનો ઉપયોગ 

કરવામાાં આવયો છે િેની સ્પષ્ટ્ સમજણ આપે છે. પ્રસ્િુિ અભ્યાસમાાં વપરાિા મુખ્ય િબ્દો નીચે મુજબ હિા: 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશિ 2020 

21મી સદીની પ્રથમ તિક્ષણનીતિ છે અને િે 34 વષય જૂની તિક્ષણ પરની રાષ્ટ્ર ીય નીતિ 1986નુાં સ્થાન લે છે ભારિની 

રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020 જનેે 29 જુલાઈ 2020 ના રોજ ભારિના કેન્દ્રીય કેતબનેટ દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવી હિી. NEP 

2020 પ્રાથતમક તિક્ષણથી લઈને ઉચ્ચ તિક્ષણ િેમજ ગ્રામીણ અને િહેરી ભારિમાાં વયવસાતયક િાલીમ માટેનુાં એક વયાપક 

માળખુાં છે. આ નીતિનો હેિુ 2040 સુધીમાાં ભારિની તિક્ષણ પ્રણાલીમાાં પતરવિયન લાવવાનો છે. 

વ્યાવસાશયક શિક્ષણ 

વયવસાય એટલે માણસ દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનુાં કાયય કરીને િેના બદલામાાં મહેનિાણુાં મેળવવુાં 

Work or labour is intentional activity people perform to support them selves.  

 વયાવસાતયક તિક્ષણ એટલે એવુાં તિક્ષણ જ ેિે વયવસાયમાાં પારાંગિ થવાની િાલીમ અપાિી હોય િે િાલીમ મેળવયા 

બાદ વયતિ જ ેિે વયવસાયમાાં પારાંગિ બની િકે. 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશિ 2020ની પૂવગભૂશમકા 

તવશ્વમાાં ઝડપથી બદલાવ આવી રહ્ા છે અને એ ઝડપથી બદલાિા તવશ્વ સાથે િાલ મેળવવાની સાથે પોિાની સાંસ્કૃતિની 

ઓળખને ટકાવી રાખવાનુાં કાયય તિક્ષણ દ્વારા િક્ય બને છે. તિક્ષણ દ્વારા સમાજમાાં પતરવિયન લાવી િકીએ છીએ િેથી 

િત્કાલીન સરકાર ેપણ 2016 થી તિક્ષણ નીતિમાાં બદલાવ લાવવાની િરૂઆિ કરલેી અને દેિના સતહયારા પ્રયાસથી 29મી 

જુલાઈ 2020ના રોજ ભારિ દેિની રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020 ના રોજ રજૂ કરવામાાં આવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020 એ 

તવદ્યાથીને ભારિના મૂળ જ્ઞાન, પરાંપરા,સાાંસ્કૃતિક મૂલ્યો, કલાઓ સાથે જોડી રાખીને વિયમાન સમયની માાંગ અને દેિના તવકાસ 

માટે હરણફાળ ભરવા માટેની િક પુરી પાડવા માટે સમથય છે. 

 તવશ્વ સાથે િાલ મેળવવા માટે ભારિની તિક્ષણ પદ્ધતિમાાં િાળાના અભ્યાસક્રમ 10 + 2 નુાં માળખુાં હિુાં, રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ 

નીતિ 2020માાં 5+3+3+4 નુાં નવુાં માળખુાં અપનાવયુાં છે. અત્યાર સુધીની તિક્ષણ પદ્ધતિમાાં બાળક િુાં તવચાર ેછે? What to think 

િે અગત્યનુાં હિુાં જ્યાર ેઆ તિક્ષણ નીતિમાાં બાળકે કેવી રીિે તવચારવુાં How to think? ને મહત્વનુાં ગણાવયુાં છે. આ ઉપરાાંિ 

બાળક જ ેવાિાવરણમાાં રહે છે િેના ઘરમાાં જ ેભાષા બોલાય છે િે જ ભાષામાાં િે ધોરણ પાાંચ સુધીનો તિક્ષણ મેળવે જથેી બાળક 

ખૂબ જ આસાનીથી કોઈ પણ પ્રકારના માનતસક ભારણ તવના ભણી િકે અને િેનાથી બાળકોની સમજનો પાયો મજબૂિ થિે 

જથેી િેના ભણિરનો પાયો મજબૂિ થિે. 

 રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020માાં વયાવસાતયક તિક્ષણ પર પણ એટલો જ ભાર આપવામાાં આવયો છે ગાાંધીજીની જ ે

બુતનયાદી કેળવણીની સાંકલ્પના હિી િે આ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020 માાં સાકાર થિે. બાળકોમાાંથી વયવસાય પ્રત્યેની 

જ ેસુગ  હિી િે દૂર થઈ િકિે. રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિમાાં બીજી નવી વાિ એ છે કે તવદ્યાથી કોઈપણ ફેકલ્ટીનો હોય િેને જ ે

તવષયમાાં રસ છે િે તવષય પણ ભણી િકિે એટલ ેકે તવજ્ઞાન તવષય સાથે િે આટયસ કે કોમસયના તવષયો રાખીને પણ ભણી િકિે 

એટલે કે તવષય પસાંદગીની િક મળિે. તવદ્યાિાખાઓ બાધ નીકળી જિે. આમ આ રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020ના અમલથી 

સમાજમાાં પતરવિયન લાવી િકાિે. 

રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણનીશિમાં વ્યાવસાશયક શિક્ષણની શિમાયિ 

રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020 માાં વયાવસાતયક તિક્ષણ પર ભાર આપવામાાં આવયો છે.પ્રાથતમક િાળામાાં બાળકોને 

રોજગારલક્ષી િાલીમ મળે િેની કાળજી રાખવામાાં આવી છે, જથેી કરીને બાળક િાળા તિક્ષણ પૂરાં  કરીને િેને પોિાનો 

વયવસાય િરૂ કરવો હોય િો િે િરૂ કરી િકે. બાળકોના કૌિલ્યોનો તવકાસ થાય િેવી િાલીમ િેમને િાળા કક્ષાએથી જ 

મળે આ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020માાં ખાસ જોગવાઈ છે.ઉચ્ચ પ્રાથતમક અને માધ્યતમક િાળાઓમાાં બાળકોને 

વયવસાતયક અનુભવ મળી રહે િે હેિુથી વયાવસાતયક તિક્ષણનો અનુભવ કરાવવામાાં આવિે. બાળક ઓછામાાં ઓછો એક 

વયવસાય િીખે અને વધુમાાં વધુ વયવસાયોથી માતહિગાર થાય અને ભારિીય કલાકારીગીરી જ ેતવસરાિી જાય છે િેનાથી 

પણ અવગિ થાય અને શ્રમનુાં ગૌરવ કરિો થિે. 

વષય 2024 સુધી િાળા અને મહાિાળાઓમાાં વયાવસાતયક તિક્ષણ મેળવનારાઓની સાંખ્યા 40% જટેલી થિે િેના 

તવકાસ માટે લક્ષ્યો અને સમય રખેાઓ સાથેની કાયય યોજના સ્પષ્ટ્ હિે જનેા દ્વારા ભારિની વસ્િીરૂપી સ્રોિોને લાભ 

આપવામાાં મદદ કરિે. હવે પછીના દાયકામાાં િમામ માધ્યતમક િાળાઓમાાં વયાવસાતયક તિક્ષણ િબક્કાવાર રીિે િૈક્ષતણક 

િકોના રૂપમાાં સાંકતલિ કરવામાાં આવિે. માધ્યતમક િાળાઓ આઈ.ટી.આઈ, પોલીટેકનીક, સ્થાતનક ઉદ્યોગોનો સહયોગ 

કરાિે. િાળાઓમાાં Hub and spoke model મુજબ કૌિલ્ય પ્રયોગિાળાઓ સ્થાપી િેનો તવકાસ કરવો. 

ઉચ્ચ તિક્ષણ સાંસ્થાઓ પોિાની રીિ ે ઉદ્યોગોનો સાંપકય  કરિે અથવા કોઈક એનજીઓની સાથે ભાગીદારીમાાં 

વયાવસાતયક તિક્ષણ આપિે. ચાર વષયના બહુ તવદ્યાિાખાકીય સ્નાિક અભ્યાસક્રમોની સાથે બીજા અભ્યાસક્રમમાાં 
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એડતમિન લીધેલ તવદ્યાથીઓ માટે પણ વયવસાતયક અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ રહેિે. ઉચ્ચ તિક્ષણમાાં સોફ્ટ સ્કેલ સતહિ 

તવતવધ િોટયટમય સતટયતફકેટ કોસય ચલાવવા માટે માંજૂરી આપવામાાં આવિે. તવદ્યાથીઓ માટે લોકતવદ્યા ભારિમાાં ચાલિા 

વયવસાયોના અભ્યાસક્રમોનુાં એકીકરણ કરી બધા માટે સુલભ બનાવવામાાં આવિે. તવદ્યાથીઓને વયવસાતયક િક મળી રહે 

િે માટે મુિ દુરસ્િ તિક્ષણના માધ્યમ દ્વારા વયવસાયને લગિા અભ્યાસક્રમો તવકસાવવામાાં આવિે. 

આગામી દાયકામાાં િબક્કાવાર રીિે વયાવસાતયક તિક્ષણ બધી િાળાઓ અને ઉચ્ચ તિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં 

ચલાવવામાાં આવિે. વયાવસાતયક તિક્ષણના એકીકરણ માટે MHRD દ્વારા રાષ્ટ્ર ીય કક્ષાની સતમતિ NCIVEની રચના કરી 

િેમાાં વયાવસાતયક તિક્ષણના તનષ્ણાાંિો અને સમગ્ર માંત્રાલયોના પ્રતિતનતધઓનો સમાવેિ કરાિે જ ેઉદ્યોગોની સાથે મળીને 

દેખરખે રાખિે. સાંસ્થાઓએ વયતિગિ રીિે પ્રારાંતભક િબકે્ક નવા મોડેલ િોધી NCIVE દ્વારા ગોઠવાયેલ વયવસ્થા દ્વારા 

કાયય કરી અને પછી અન્દ્ય સાંસ્થાઓ સાથે વહેંચણી કરિે, જથેી વયાવસાતયક તિક્ષણની પહોાંચ વધારી િકાિે. ઉચ્ચ તિક્ષણ 

સાંસ્થાઓમાાં એપે્રન્દ્ટીસ્ટિીપનો પ્રયોગ કરવામાાં આવિે. ઉચ્ચ તિક્ષણ સાંસ્થાઓમાાં ઉદ્યોગો સાથે ભાગીદારી કરીને 

ઇન્દ્કયુબેિન કેન્દ્રો સ્થપાિે પાસે દરકે વયવસાતયક તવદ્યા િાખા અને વયવસાયો માટે રાષ્ટ્ર ીય કૌિલ્ય લાયકાિ માળખુાં NSQF 

વધુ તવગિવાર રહેિે. ભારિીય ધોરણો, આાંિરરાષ્ટ્ર ીય પ્રમાણભૂિ વયવસાય વગીકરણ ધોરણની સાથે જોડાણમાાં હિે. અપવય 

વાળા તવદ્યાથીઓને ઔપચાતરક પ્રણાલીમાાં ફરી ગોઠવવામાાં આવિે. આ જોગવાઈ રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ 2020માાં કરવામાાં 

આવી છે. જો આ જોગવાઈ મુજબ કામ કરવામાાં આવિે િો ખરખેર ધરલે લક્ષ્યાાંકો પાર પાડી િકાિે. 

પ્રસ્િુિ સમાજમાં નવી રાષ્ટ્ર ીય શિક્ષણ નીશિ 2020 અંિર્ગિ વ્યવસાય શિક્ષણની યથાથગિા 

અાંગ્રજેોએ ભારિીય તવદ્યાથીની વયવસાય પ્રત્યેની માનતસકિા બદલી કાઢી હિી. ભારિીય તવદ્યાથી ફિ ક્લાકય  બને 

અને િે વાઈટ કોલર જોબ મેળવવાના જ પ્રયાસ કર ેએ અાંગ્રજેોના ત્રણસો વષયના િાસન દરતમયાન િેમણે જ ેતિક્ષણ નીતિ 

અપનાવી હિી િેના દ્વારા થયુાં હિુાં .નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિમાાં તવદ્યાથીઓની વયવસાય પ્રત્યેની સુગ, અમુક વયવસાય 

સારા કે અમુક વયવસાય િો ભણેલા ન કરી િકે એ માન્દ્યિા દૂર કરિે. ગાાંધીજી જણાવે છે કે શિક્ષણ દ્વારા બાળકોની 

બેરોજર્ારીની સમસ્યાનો સમાધાન થઈ િકે જીવનની વાસ્િશવક પશરશસ્થશિઓ સાથે શિક્ષણ સંબંધ જોડી િકાય. 

એ ખરખેર ખૂબ જ સાચી વાિ છે આપણે તિક્ષણ જ એક એવુાં આપવાનુાં છે કે જથેી કરીને બાળકો વયવસાય પ્રત્યેની સુગ 

અથવા િો માન્દ્યિા દૂર કરી િકે અને દરકે વયવસાયને માન આપી િકે આ જ વાિ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિમાાં કરવામાાં 

આવી છે. બાળકને ઉચ્ચ પ્રાથતમક િાળાથી જ એક તવષય વયવસાય તિક્ષણનો હોય િેમનામાાં કૌિલ્ય તવકસાવવાનો હોય 

જથેી કરીને બાળક તિક્ષણ મેળવયા બાદ બેરોજગાર બેસી ન રહે, પોિાનામાાં જ ેકૌિલ્ય છે િેનો ઉપયોગ કરીને આતથયક 

સધરિા પ્રાપ્ત કરી િકે. 

નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિમાાં િબક્કાવાર વયવસાય તિક્ષણ આપવાની વાિ થઈ છે જ ેખરખેર આવકાયય છે. 

તવદ્યાથીઓ પ્રાથતમક િાળાથી લઈને ઉચ્ચ તિક્ષણ સુધી વયવસાયો તવિે પતરતચિ થિે જથેી િેમણે જ ેવયવસાય અપનાવો 

હિે િે અપનાવી િકિે. સાથે સાથે ઉચ્ચ તિક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓ પોિાના પ્રદેિમાાં ચાલિા ઉદ્યોગો સાથે સાંકલન કરિે 

એનજીઓની મદદ લેિે જથેી કરીને તવદ્યાથીઓ પોિાની નજીકમાાં ચાલિા ઉદ્યોગોમાાં કામ મેળવી િકિે િાળાઓ અને ઉચ્ચ 

તિક્ષણ આપિી સાંસ્થાઓને રોજગાર અને િાલીમ આપિી સાંસ્થાઓ સાથે જોડવામાાં આવિે જથેી બાળકોને વયવસાય પ્રત્ય ે

સભાન બનાવી િકાિે જ ેિે પ્રદેિમાાં ચાલિા વયવસાયોની િાલીમ િાળામાાં અપાિે જથેી િાલીમ મેળવેલ તવદ્યાથીઓ પોિે 

સ્વૈતચ્છક વયવસાય કરી િકે અથવા િો કોઈ ઉદ્યોગો સાથે જોડાઈ િકિે. આપણે તિક્ષણ અને વયવસાય સાથે જોડીને 

સમાજને ઉપયોગી હોય િેવા વયવસાતયકો આપી િકીિુાં, જ ેઆ નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણનીતિ 2020 ના લીધે િક્ય બની િકિે. 

આજ ેભારિમાાં જ ેબેરોજગારીનુાં પ્રમાણ ઊાં ચુાં જોવા મળે છે િે અમુક સમયે બાદ નીચુાં જોવા મળિે અને આ નવી રાષ્ટ્ર ીય 

તિક્ષણ નીતિના લીધે રોજગારીની ઘણી િકો ઉપલબ્ધ થિે. તવદ્યાથીઓ આત્મતનભયર બનિા થિે એટલે એવુાં કહી િકાય કે 

નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિમાાં જ ેવયવસાય તિક્ષણની વાિ કરવામાાં આવી છે િે ખરખેર આવકાયય છે યોગ્ય છે અને એમાાં 

થયેલી વાિ જો અપનાવીિુાં િો ભારિ પોિ ેઆત્મ તનભયરિાના રહે આગળ વધી િકિે 

ઉપસંિાર 

પ્રસ્િુિ સાંિોધન દ્વારા જાણી િકાયુાં કે નવી રાષ્ટ્ર ીય તિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦માાં તિક્ષણના નવુાં માળખુાં 5+3+3+4 

અપનાવવામાાં આવયુાં છે, અને આ નીતિમાાં વયવસાય તિક્ષણ પર ભાર મુકવામાાં આવયો છે. બાળક પ્રાથતમક િાળા થી લઇને 

ઉચ્ચ તિક્ષણ મેળવિે ત્યાાં સુધી એને વયવસાયનુાં તિક્ષણ આપવામાાં આવિે જથેી િે તિક્ષણ લીધા બાદ પોિાનો અથવા 

પોિાને જ ેરસ હોય િે પ્રકારનો વયવસાય કરી િકિે. બાળકને પહેલેથી જ વયવસાય માટે તનપુણ બનાવવામાાં આવિે. જ ે

ખરખેર આવકારદાયક બાબિ છે. 
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