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આદદળાસી આશ્રમાલાઓઃ સમસ્યાઓ, ડકારો અને ઉકેો 
 પ્રસ્તાળના  

આશ્રભળાાએ આદદલાવી વલસ્તાયનાાં ફાકોનાાં વલાાગી વલકાવ અને જીલન ઘડતયભાાં ભશત્લની ભવૂભકા 
બજલી છે. ૧૯યયભાાં ભીયાખેડી (જજ.ાંચભશાર) આશ્રભળાાથી ળરૂ થમેરી ળૈક્ષણણક વલકાવ માત્રા આજે ગજુયાતભાાં 
કુર ૬૦ પ્રાથવભક અન ે ઉત્તય બવુનમાદી આશ્રભળાાઓ સધુી શોંચી છે, જે એક લટવકૃ્ષ વભાન છે. રાખો 
વલધાથીઓએ આશ્રભળાાની છત્રછામાભાાં જીલન ઘડતયનુાં ળૈક્ષણણક બાથથુાં ભેવયુાં છે, એટરે કે વળક્ષણ એ ફાક 
ભાટે ામાની કેલણીનુાં વાધન ફનયુાં છે.  

વળક્ષણ દ્વાયા જ ફાક ોતાની શે્રષ્ઠતા વાણફત કયી ળકે છે, જેથી ફાકને શે્રષ્ઠ યીતે વળક્ષણ ભી યશ ેતેલી 
વમલસ્થાઓ ણ આણે ગોઠલી છે, છતાાં ણ લતાભાન વભમભાાં ગજુયાતભાાં ફાકોના વળક્ષણને રગતી ગાંબીય 
પ્રશ્નો જોલા ભે છે. આલા જ ળૈક્ષણણક પ્રશ્નો આદદલાવી વલસ્તાયભાાં ામાનુાં વળક્ષણ આતી આશ્રભળાાઓભાાં ણ 
જોલા ભે છે, જેલીકે અધ્ધ લચ્ચેથી ળાા છોડલા (ડ્રો આઉટ)નુાં ઊચુાં પ્રભાણ, ફોરીને કાયણે બાાકીમ મશુ્કેરી, 
મોગ્મ અને યૂતી ળૈક્ષણણક અને બૌવતક સવુલધાનો અબાલ, વળક્ષણકામા અને છાત્રારમ ભાટે અયૂતા ઓયડાઓ, 

ફાકોનુાં ળાયીદયક અને જાવતમ ળોણ, નાના ફાકોની વાય–વાંબાના પ્રશ્ર્નો લગેયે લધ ુજોલા ભે છે. 
આશ્રભળાાઓના આ પ્રશ્નોને શોંચી લલા ભાટે વૌએ વાથે ભીને આદદલાવી વમદુામનાાં રોકોભાાં 

વળક્ષણનુાં ભશત્લ વભજાલવુાં, ળૈણક્ષણક મોજનાઓનો રાબ ફાકોને વમલસ્સ્થત અને યૂતા પ્રભાણભાાં ભે તેલી 
વમલસ્થા ગોઠલલી, ળૈક્ષણણક અને બૌવત્તક સવુલધા ઝડથી ઊબી કયલી, આશ્રભી વળક્ષણની અરગથી નીવત ઘડલી, 
વનવિત પાંડનુાં ભાખુાં ઊભુાં કયવુાં લગેયેને ધ્માને યાખી ગણુાત્ભક અને શકાયાત્ભક ઉકેરો રાલલા જરૂયી છે. આભ, 

આદદલાવી વભાજના વલાાગી વલકાવ ભાટે આશ્રભળાાઓ ભાત્ર ઉમોગી જ નદશિં, યાંત ુ અવનલામા અને 
આળીલાાદરૂ છે. 

 

 આશ્રમાલા શક્ષણનો ઈશતહાસ અને શળકાસ 

પ્રાચીન બાયતભાાં વલદ્યાથીઓ વળક્ષણ ભેલલા ઋવ-મવુનઓના આશ્રભભાાં જતા અને ત્માાં યશીને વલદ્યાની 
ઉાવના કયતા શતા. ઋવમવુનઓ દ્વાયા આશ્રભભાાં વળક્ષણ ભેલલા આલનાય વલદ્યાથીઓન ે વલમોનુાં જ્ઞાન અન ે

વમાલશાદયક જ્ઞાન અાત ુાં શત ુાં. આશ્રભી વળક્ષણભાાં વલદ્યાકીમ વળક્ષણ ઉયાાંત જ ાંગરભાાંથી રાકડાાં કાલા, ગામો 
ચયાલલી, ાણી બયવુાં, ગરુુ વેલા કયલી, બોજનની વમલસ્થા કયલી લગેયે કામો દ્વાયા વલદ્યાથીઓની ફૌદ્ધિક અન ે

ળાયીદયક ળસ્તત વલકવાલલાભાાં આલતી શતી. આ ઉયાાંત ઋવમવુનઓ દ્વાયા વળષ્મોનુાં ઉત્તભ ચાદયત્ર્મ ઘડતય અને 
વાંસ્કાય વવિંચન કયલાભાાં આલતુાં શત ુાં. આ વળક્ષણ વમલસ્થાને આશ્રભી વળક્ષણ પ્રણારી કે ગરુુકુ વળક્ષણ પ્રથા તયીકે 

ઓખલાભાાં આલતી શતી. ત્માયફાદ ણિદટળ યગુભાાં ભેકોરોની “કાયકુની કેલણી”નો પ્રલેળ થલાથી આશ્રભી વળક્ષણ 

પ્રથા નાભળે થઈ ગઈ. 
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આઝાદી લૂે છાત, ઊંડા અને જ ાંગર વલસ્તાયભાાં યશતેા રોકોના કલ્માણ ભાટે ણિદટળ યાજ્મ ણચિંવતત ન શત ુાં. 
ગાાંધીજી અન ે તેભની વલચાયવયણીને અનવુયનાયા .ૂઠક્કયફાા, .ૂજુગતયાભ દલ,ે .ૂભનબુાઈ ાંચોરી, 
.ૂફફરબાઈ ભશતેા લગેયે રોકવેલકોને આલા રોકોના કલ્માણની વલળે ણચિંતા શતી. તેથી તેઓએ યચનાત્ભક 

કામાક્રભોની વાથ ે વળક્ષણન ે વાાંકીને આલા વલસ્તાયોભાાં કેલણીના પ્રમોગો ળરૂ કમાા. આ કેલણીના પ્રમોગોના 
દયણાભરૂ ઈ.વ.૧૯૨૨ભાાં ાંચભશાર જજલ્રાના ભીયાખેડી ગાભભાાં સખુદેલબાઈ અને અનમ યચનાત્ભક કામાકયોના 
પ્રમાવથી પ્રથભ આશ્રભળાાની ળરૂઆત થઈ. તેનુાં ઉદ્દઘાટન .ૂઠક્કયફાા શસ્તે થયુાં. ઈ.વ.૧૯૨૩ભાાં .ૂજુગતયાભ 

દલ ેઅને શ્રી નયશદયબાઈના પ્રમત્નોથી સયુત જજલ્રાના વયબોણ ગાભભાાં ફીજી આશ્રભળાાની સ્થાના કયલાભાાં 
આલી. ત્માય ફાદ ઈ.વ.૧૯૨૮ભાાં સયુત જજલ્રાના લેડછી ગાભભાાં .ૂજુગતયાભ દલેના પ્રમાવોથી ત્રીજી આશ્રભળાા 
ળરૂ થઈ, જેને “આશ્રભ ઉદ્યોગળાા” એવુાં નાભ આીને વળક્ષણ વાથે ઉદ્યોગ ળીખલલાનુાં કાભ ળરૂ કયલાભાાં આવયુાં. 
આશ્રભળાાઓભાાં અક્ષયજ્ઞાનની કેલણી તો અાતી જ શતી, યાંત ુ તેની વાથોવાથ આઝાદીની રડતના કેનર 

તયીકેની ભવૂભકા ણ બજલતી શતી. તે વભમે આ પ્રકાયની આશ્રભળાા ળરૂ કયલા ાછનો મખુ્મ ઉદે્દળ 

આદદલાવીઓભાાંથી પ્રાભાણણક નેતાગીયી ઊબી કયલાનો શતો. સ્થાવનક આદદલાવી નેતાગીયી દ્વાયા આદદલાવીઓભાાં જ 

વળક્ષણ તથા આવથિક વલકાવ જેલી કલ્માણકાયી પ્રવવૃત્તઓ શાથ ધયીને આદદલાવીઓને બાયતના વભાન નાગદયક 

ફનાલલાનો ઉભદા શતે ુશતો. 
દેળને આઝાદ થમા ફાદ આદદલાવી વલસ્તાયભાાં આશ્રભી વળક્ષણ વમલસ્થાને આગ લધાયલાના શતેવુય 

વયકાય દ્વાયા ૧૯૫૩-૫૪ભાાં “આશ્રભળાા મોજના” ળરૂ કયલાભાાં આલી. યાજ્મ વયકાય તયપથી આશ્રભળાા વાંફાંધભાાં 
વનવિત ભાખ ુ ફનાલલાભાાં આવયુાં અને એવુાં નક્કી કયલાભાાં આવયુાં કે પ્રવતલા અમકુ આશ્રભળાાઓને ભાંજૂયી 
આલી. બશૃદ ભશાયાષ્રભાાંથી ગજુયાત અરગ યાજ્મ ફનયુાં ત્માયે ગજુયાતભાાં કુર ૪૧ આશ્રભળાાઓ ચારતી શતી. 
આજે ગજુયાત યાજ્મભાાં વયકાયી દપતયે નોંધામા અનવુાય આદદલાવી ફાકોના ળૈક્ષણણક વલકાવ ભાટે કુર ૫૫૦ 

આશ્રભળાાઓ ચાર ે છે, જેભાાં ૪૫૩ પ્રાથવભક વળક્ષણ આતી આશ્રભળાાઓ અને ૯૭ ભાધ્મવભક અને ઉચ્ચતય 

ભાધ્મવભક વળક્ષણ આતી આશ્રભળાાઓનો વભાલેળ થામ છે. ગજુયાત યાજ્મભાાં આદદલાવી વમદુામના રોકોની 
જરૂદયમાતોને ધ્માનભાાં યાખીને દયેક દળકાભાાં આલળક્યતા અનવુાય આશ્રભળાાઓભાાં લધાયો થમો છે. આજે આ 

આશ્રભળાાઓ એક લટવકૃ્ષ વભાન ફની ગઈ છે. 

 

 ાબ્દદક અથથ 
1. શક્ષણ એટે શ ું ? 

ભશાત્ભા ગાાંધીજીએ વળક્ષણ વલળે કહ્ુાં છે કે 'વળક્ષણ એટર ે ભાત્ર અક્ષયજ્ઞાન જ નશીં, ણ ચાદયત્ર્મ અન ે

ધભાબાલનાનુાં બાન'. વળક્ષણનો ફીજો અથા 'કેલણી' કયલાભાાં આલે છે. ગાાંધીજીએ 'કેલણી' નો અથા વભજાલતા કહ્ુાં 
છે કે, 'કેલણી એટર ેફાક કે ભનષુ્મના ળયીય, ભન અને આત્ભાભાાં જે ઉત્તભ અંળો શોમ તેનો વલાાંગી વલકાવ 

વાધીને તેન ેફશાય આણલા'. શલ ેઆણે વભજીએ. 
2. આશ્રમાલા કોને કહળેાય ? 
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"આશ્રભળાા"નો અથા વભજતાાં શરેાાં 'આશ્રભ'નો અથા વભજલો જરૂયી છે. લેદકારીન બાયતભાાં વાંવાયનો 
ત્માગ કયીને ઋવમવુનઓ જ ાંગરોભાાં ોતાનાાં આશ્રભો સ્થાીને યશતેા શતા. વળષ્મો અભ્માવ ભાટે ઋવમવુનઓના 
આશ્રભભાાં આલીન ેયશતેા અને જ્ઞાન ભેલતા શતા. આશ્રભભાાં વળષ્મોએ એક વનવિત જીલન િવતને અનવુયીને વલદ્યા 
ભેલલાની યશતેી શતી. વલદ્યાથીઓ વલદ્યા ભેલીન ેચાલ્મા જતા. શારની આશ્રભળાાઓભાાં યશરેો 'આશ્રભ' ળબ્દભાાં 
મૂ પ્રાચીન આશ્રભનો જ ખ્માર છે. ગાાંધીજીએ આંદોરન અને યચનાત્ભક પ્રવવૃત્તઓ કયલા ભાટે જે વાંસ્થાઓ સ્થાી 
તેન ેતેઓ "આશ્રભ" તયીકે ઓખાલતા શતા. ફીજા અથા મજુફ આશ્રભળાા મોજના શઠે અનદુાન ભેલતી વાંસ્થા 
એટરે આશ્રભળાા. ટૂાંકભાાં આશ્રભળાા એટર ેઆશ્રભભાાં ળાા. કાક્રભે આશ્રભળાાઓના વલણબન્ન અથો કયલાભાાં 
આવમા છે. ત્માય ફાદ 

3. આશ્રમી શક્ષણ કોને કહળેાય ? 

આશ્રભી વળક્ષણ એટરે આશ્રભભાાં યશીને વલદ્યાથીઓને જે ામાની કેલણી, બવુનમાદી વળક્ષણ કે નઈ તારીભનુાં 
વળક્ષણ આલાભાાં આલે છે તે. ફીજા અથાભાાં કશીએ તો અક્ષયજ્ઞાન વાથે જીલન ઘડતયનુાં જે જ્ઞાન આલાભાાં આલે છે 

તેને આશ્રભી વળક્ષણ કશલેાભાાં આલે છે. 
 

 આશ્રમાલા શક્ષણ અને કશમનનો ભામણો 
1. સ્ટાટથ  સશમશત - ૧૯૨૮ 

ઈ.વ.૧૯૨૮ભાાં સ્ટાટા  વવભવતની યચના કયલાભાાં આલી. આ વવભવતએ આદદલાવીઓના ફાકોના વળક્ષણ અંગ ે

જણાવયુાં કે “ઊંડાણલાા આદદલાવી ગાભડાઓભાાં કે જ્માાં નાના ફાકો ભાટે ચાય ધોયણ સધુીની ળાા ળક્ય ન શોમ 

ત્માાં તેભના ઘયથી નજીક છાત્રારમ વાથેની ળાાઓ ળરૂ કયલાની જરૂય છે. તેની વાથોવાથ જે ફાકો ઉત્તય પ્રાથવભક 

ળાાભાાં અભ્માવ કયલા ઈચ્છતા શોમ તેઓ ભાટે મખુ્મ છાત્રારમ અન ેતેન ેજોડામેરી પ્રાથવભક ળાાની ણ એટરી 
જ આલશ્મકતા છે. શારભાાં અસ્સ્તત્લ ધયાલતી આ પ્રકાયની ળાાઓએ અભતૂલૂા દયણાભ શાવર કયુાં. જેનુાં 
ઉદાશયણ સયુત જજલ્રાની ગોડવાંફા આશ્રભળાા છે. અભે આલી ળાાઓની વાંખ્મા લધાયલા ભાટેની બરાભણ કયીએ 

છીએ”. સ્ટાટા વવભવતએ એલી ણ બરાભણ કયી કે “છાત્રારમ ચરાલલાની જલાફદાયી ફને ત્માાં સધુી વાભાજજક વેલા 
કયતી વાંસ્થાને વોંલી અન ેએભન ેએ કાભ ભાટે જરૂયી નાણાાંકીમ ભદદ કયલી”.  
2. શસશમિંગ્ટન સશમશત - ૧૯૩૭ 

૧૯૩૭ભાાં વવવભિંગ્ટન વવભવતની વનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી શતી. વવવભિંગ્ટન વવભવતએ સુયત કયેરા અશલેારભાાં 
એલી બરાભણ કયી કે "પ્રાથવભક વળક્ષણન ે પયજજમાત ફનાલવુાં અન ેઆદદલાવી ફાકોને આદદલાવી ફોરીભાાં જ 

વળક્ષણ આવુાં". 
3. બાબાસાહબે ખેરના પ્રધાનમુંડલની ભામણો 

સ્લતાંત્રતા ભળ્મા ફાદ મુાંફઈ યાજ્મભાાં ફાફાવાશફે ખેયનુાં જે પ્રધાનભાંડ શત ુાં તેભણે ણ આદદલાવી 
વળક્ષણના પ્રશ્નોભાાં યવ રીધો. તેભને તેભના વભમ દયવભમાન મુાંફઈ વયકાયભાાં ઠયાલ વાય કયાવમો. જેભાાં નોંધ્યુાં છે 

કે “અનસુણૂચત જનજાવત અને છાત વલસ્તાયોભાાં યશનેાયા રોકોના ળૈક્ષણણક પ્રશ્નોનો અવયકાયક યીતે ઉકેર રાલલાના 
શતેવુય વયકાય આશ્રભળાાઓને ભાંજૂયી આે. ત્માાં અનસુણૂચત જનજાવતના ફાકોન ેભપત યશલેા-જભલાનુાં આીન,ે 
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વેલા અન ે વશકાયની બાલનાલાા ળસ્તતળાી વળક્ષકની દેખયેખ અને ભાગાદળાન શઠે તેઓને ામાની તારીભ 

આલી”. 
આ યીત ેઆદદલાવી વલસ્તાયભાાં સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓને આશ્રભળાા ખોરલા ભાટે વયકાય તયપથી પ્રોત્વાશન 

અાયુાં. વયકાયે અનદુાન ભાટેના વનમભો વય અને કાજીલૂાકના તૈમાય કમાા. અનાલતાક ખચા જેલાાંકે જભીન, 

ભકાન, વાધનો અને શઓુ ભાટે ૧૦૦ ટકા અનદુાન આલાનુાં નક્કી કયુાં. આલતાક ખચા જેલાાંકે વળક્ષકો અને અનમ 

કભાચાયીઓનો ગાય, ફાકોનુાં બોજન ખચા અને અનમ ખચા ભાટે ૯૦ ટકા અનદુાન આલાનુાં નક્કી કયુાં. આ યીતે 
આશ્રભળાાને વાંણૂા વયકાયી અનદુાન ભે તેલી જોગલાઈ કયલાભાાં આલી. 
4. અંદાજત્ર સશમશત - ૧૯૫૯ 

૧૯૫૯ભાાં યચામેર અંદાજત્ર વવભવતએ ોતાના ૪૮ભાાં અશલેારભાાં ળૈક્ષણણક વલકાવ ભાટેની બરાભણ કયતા 
જણાવયુાં છે કે "આશ્રભળાાઓભાાં ફાકોની નાની ઉંભયથી વાંબા યખામ છે અન ે તેથી તેભના ઘડતયભાાં 
આશ્રભળાાઓનો ઘણો ભોટો પાો છે. પ્રભાણભાાં ઓછી દકિંભત ેઆશ્રભળાાઓ ફાકોની યશણેીકયણીભાાં દયલતાન 

રાલે છે અન ેવાંસ્કાયી ફનાલે છે. આથી આદદલાવીઓ ભાટે આશ્રભળાાઓ લધાયે વાંખ્માભાાં ળરૂ કયલી જોઈએ અન ે

તેનો લશીલટ ણફન વયકાયી વાંસ્થાઓને વોંલો જોઈએ. આશ્રભળાાના વલકાવભાાં તેનાથી પ્રોત્વાશન ભળ્યુાં છે". 
5. ઢેબર કશમન - ૧૯૬૧ 

૧૯૬૧ભાાં ઢેફય કવભળન ે આદદલાવી ફાકોના વળક્ષણ વાંદબ ે બરાભણ કયતા જણાવયુાં છે કે "આદદલાવી 
વલસ્તાયભાાં આશ્રભળાાઓ લધ ુ પ્રભાણભાાં ખોરલી જોઈએ તેભજ વળક્ષણભાાં ગભે તે એક ઉદ્યોગને દાખર કયલો 
જોઈએ. રોકલાતાાઓ, રોકગીતો તથા રોકનતૃ્મોને તેભના વળક્ષણભાાં મોગ્મ સ્થાન આવુાં જોઈએ". 

 

 શક્ષણ અંગે ય નેસ્કોનો અહળેા 

એકલીવભી વદી ભાટેના આંતયયાષ્રીમ કવભળન (આમોગ)ના વળક્ષણ અંગેના યનેુસ્કોના અશલેાર "વળક્ષણ: 
ણબતયનો ખજાનો (LEARNING THE TREASURE WITHIN)ભાાં ભાનલજીલનભાાં આજીલન કાભભાાં આલનાયા વળક્ષણના 
ચાય સ્તાંબોની યજુઆત કયી છે. જેભાાં ૧. જ્ઞાન ભાટેનુાં વળક્ષણ, ૨. વર્જન ભાટેનુાં વળક્ષણ, ૩. વશજીલન ભાટેનુાં વળક્ષણ 

અને ૪. અસ્સ્તત્લ ભાટેનુાં વળક્ષણનો વભાલેળ થામ છે. એટર ેકે જેનાથી યક્ષણ ભાટેના વાધનો પ્રાપ્ત કયી ળકે, જેનાથી 
ફાક ોતાની આવાવના માાલયણભાાં વર્જનાત્ભક યીતે કાભ કયી ળકે, જેનાથી ફાક તભાભ ભાનલીમ 

પ્રવવૃત્તઓના ક્ષેતે્ર અનમ રોકો વાથે વશકાય અન ેબાગીદાયી કયતાાં ળીખી ળકે તેભજ વાયી યીતે કેભ જીલવુાં, ફશતેય 

જીલન કેભ ફનાલવુાં તે ળીખી ળકે તેવુાં વળક્ષણ ફાકન ેઆલાથી આલનાયી વદીના ડકાયોને શોંચી ળકામ તેવુાં 
આમોગનુાં ભાનવુાં છે. 

વળક્ષણન ેએક અવનલામા આદળારૂ ગણાલતા અશલેારભાાં જણાલાયુાં છે કે બાવલના ગબાભાાં યશરેા જે ડકાયોનો 
વાભનો કયલાનો છે તથા તેને શોંચી લલા ભાટે તેભજ ળાાંવત, સ્લાતાંત્ર્મ અને વાભાજજક નમામના આદળોન ે વવિ 

કયલા ભાટે વળક્ષણ એક અવનલામા મડૂી છે એ ભાનલજાત વભજે છે. વમસ્તત અને વભાજના વલકાવભાાં વળક્ષણે ભશત્લનો 
બાગ બજવમો છે, એ ભાનમતાને આમોગ ટેકો આે છે. અરફત્ત આમોગ ચોક્કવ ભાન ે છે કે વળક્ષણ ોત ે ફધી 
વભસ્માનો કોઈ જાદુઈ કે ચભત્કાદયક ઉકેર નથી, યાંત ુસવુાંલાદદતા બયેરી વાંોવતતા વાધલાની ળસ્તત તેનાથી 
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કેલી ળકામ એવુાં વળક્ષણભાાં વાભથમા છે. આ ળસ્તતઓન ેકેલલાની ઉત્તભ જરૂદયમાત આદદલાવી વમદુામભાાં છે. જે 

એક સવુલદદત ફાફત છે. 
 

 આશ્રમાલા શક્ષણ સુંબુંધી પ્રશ્નો 
લતાભાન વભમભાાં ગજુયાત યાજ્મભાાં કામાયત આશ્રભળાાઓભાાં અનેક પ્રકાયના પ્રશ્નો જોલા ભે છે. આ પ્રશ્નો 

આદદલાવી વાંળોધન અને તારીભ કેનર દ્વાયા કયલાભાાં આલેર આશ્રભળાાઓ અંગેના વાંળોધન અભ્માવના તાયણો 
અને વાંળોધકના વનયીક્ષણોના આધાયે તાયલલાભાાં આવમા છે. આ પ્રશ્નોભાાં મખુ્મત્લે વળક્ષણ (આશ્રભળાા) વાંફાંધી 
પ્રશ્નો, યશઠેાણ અને બોજન (છાત્રારમ) વાંફાંધી પ્રશ્નો, બૌવતક અને ભાખાગત પ્રશ્નો, ભાનલ વાંવાધન વફાંધી પ્રશ્નો અન ે
વમલસ્થાન અંગેના પ્રશ્નો જોલા ભે છે. 
1. શક્ષણ (આશ્રમાલા) સુંબુંધી પ્રશ્નો 

આશ્રભળાાઓભાાં વળક્ષણ વાંફાંધી પ્રશ્નો વૌથી લધ ુજોલા ભે છે. આ પ્રશ્નોભાાં જોઈએ તો મોગ્મ અને યૂતી 
ળૈક્ષણણક સવુલધાઓનો અબાલ, વલમલાય વળક્ષકોનો અબાલ, ગણણત-વલજ્ઞાનનાાં વળક્ષકોનુાં નદશલત પ્રભાણ, ળૈક્ષણણક 

કભાચાયીઓને ઉચ્ચ લેતન દયના પ્રશ્નો, ળાાભાાં ગ્રાંથારમ અને કમ્પપ્યટુયનો અબાલ, ળાાભાાં વભમવય અને યૂતા 
પ્રભાણભાાં ાઠયસુ્તકો ન ભલા, વળક્ષકોન ે વળક્ષક આવવૃત ન ભલી, ધોયણ ૮ અને ૧૦ છી અધ્ધ લચ્ચેથી ળાા 
છોડલાનુાં ઊંચુાં પ્રભાણ, ફોરીને કાયણ ેબાાકીમ મશુ્કેરીઓ લગેયે પ્રકાયના ળકૈ્ષણણક પ્રશ્નો લધ ુજોલા ભે છે. 

2. રહઠેાણ અને ભોજન (છાત્રાય) સુંબુંધી પ્રશ્નો 
આશ્રભળાાભાાં વલદ્યાથીઓને વળક્ષણ વાથે યશઠેાણ અને બોજનની ણ વમલસ્થા યૂી ાડલાભાાં આલે છે. 

આજે  આશ્રભળાાના છાત્રારમભાાં ણ વલણબન્ન પ્રકાયના પ્રશ્નો ઉદ્ભલેરા જોલા ભે છે. જેભકે વલદ્યાથીઓને યશલેાભાાં 
અને ઊંઘલાભાાં ગીચતાનો પ્રશ્ન, ોણયતુત બોજનનો અબાલ, ણફનગણુલત્તાયતુત અનાજ-કઠો-ભવારાની ખયીદી, 
અનાજની વાચલણી ભાટે અમોગ્મ વમલસ્થાઓ, ફાકોભાાં કુોણ અને ણફભાયીનુાં લધ ુપ્રભાણ, નાના ફાકોની 
વાયવાંબાના પ્રશ્નો, છાત્રારમભાાં સ્લચ્છતાનો અબાલ લગેયે વવલળે પ્રશ્નો નજયે ડે છે. 

3. ભૌશતક અને માલખાગત પ્રશ્નો 
આજે આશ્રભળાાઓભાાં બૌવતક અને ભાખાગત પ્રશ્નોની ગાંબીય સ્સ્થવત જોલા ભે છે. આ પ્રશ્નોભાાં ામાની 

બૌવતક-ભાખાગત સવુલધાઓ જેભકે લીજી, ીલાના શિુ ાણી અને યોડ-યસ્તાઓની નફી સ્સ્થવત, ળાા-
છાત્રારમના ભકાનની ભયાભતનો પ્રશ્ન, વળક્ષકો ભાટે મોગ્મ અને યૂતાાં વનલાવ સ્થાન (સ્ટાપ તલાટાય)નો અબાલ, 

આશ્રભળાાભાાં ધોયણ મજુફ ઓયડાઓનો અબાલ, છાત્રારમભાાં વલદ્યાથીઓની વાંખ્મા અનવુાય ઓયડાઓની ઘટ, 

આશ્રભળાાઓભાાં જાજરૂ-ફાથરૂભના યવુનટની નફી સ્સ્થવત અને રાઈટની સવુલધાનો અબાલ, ળાા-છાત્રારમ 

પયતે કમ્પાઉનડ લોર (દદલાર)નો અબાલ લગેયે પ્રકાયની બૌવતક અને ભાખાગત સવુલધાઓ વાંફાંધી પ્રશ્નો જોલા ભે 

છે. 

4. માનળ સુંસાધન સબુંધી પ્રશ્નો 
આશ્રભળાાઓભાાં ભાનલ વાંવાધન વાંફાંધી વલણબન્ન પ્રશ્નો ઉદ્ભવમા છે. આ પ્રશ્નોભાાં ળૈક્ષણણક-ણફનળૈક્ષણણક 

કભાચાયીઓની ઘટ, ળાા-છાત્રારમની દેખયેખ ભાટે વવક્યદુયટીનો અબાલ, છાત્રારમ વમલસ્થાન ભાટે ગશૃવત-



KCG-Portal of Journals 

 

6 | P a g e  
 

ગશૃભાતાઓની બયતીનો અબાલ તેભજ વલદ્યાથીઓનુાં ળાયીદયક-જાતીમ ળોણના પ્રશ્નો લગેયે વાંફાંધી મશુ્કેરીઓ 

જાણલા ભે  છે. 

5. સુંચાન સુંબુંધી પ્રશ્નો  
આશ્રભળાાઓભાાં ળાા અને છાત્રારમ વાંચારન વાંફાંધી અનેક મશુ્કેરીઓ જોલા ભે છે. આ મશુ્કેરીઓભાાં 

ફામોભેદરક ભળીનથી શાજયી ન યુાલાથી ગ્રાનટ કાી નાખલાનો પ્રશ્ન, કેટરીક આશ્રભળાાઓભાાં ળૈક્ષણણક 

લાતાલયણનો અબાલ, વળક્ષણભાાં યાજકાયણીઓનુાં લચાસ્લ લગેયે જેલા વાંચારન વાંફાંધી પ્રશ્નો  જોલા ભે છે. 

 

 આશ્રમાલા શક્ષણ સુંબુંધી પ્રશ્નોના શનળારણ માટેના સચૂનો (ઉકેો) 
1. આદદલાવી વમદુામનો વાક્ષયતા દય સધુાયલા ભાટે વયકાયશ્રીએ આશ્રભળાાઓના વલદ્યાથીઓ ભાટે અરગથી 

ભજબતૂ વળક્ષણ નીવત ઘડલી જોઈએ અને તેનુાં અવયકાયક અભરીકયણ થામ તેવુાં ભાખુાં ગોઠલવુાં જોઈએ. 
2. આદદલાવી વમદુામભાાં વળક્ષણ પ્રત્મે રોકજાગવૃત લધાયલા અને અધ્ધ લચ્ચેથી ળાા છોડલાના ઊંચા પ્રભાણને 

ઘટાડલા ભાટે વયકાયે, વાંચારક ભાંડોએ, સ્લૈચ્ચ્છક વાંસ્થાઓએ અને ળાાઓએ જાગવૃતરક્ષી કામાક્રભો, યેરીઓ, 

વયઘવો, ળેયી-નાટકો મોજીને અને દસ્તાલેજી દપલ્ભો ફતાલી રોકોને વળક્ષણનુાં ભશત્લ તથા ઉમોગીતા 
વભજાલલી જોઈએ. 

3. આશ્રભળાાભાાં પી ભાપી, ાઠયસુ્તક વશામ, વળષ્મવવૃત્ત, ફે જોડી ગણલેળ, ભપત બોજન અને યશઠેાણ, 

ળૈક્ષણણક વાધનો અન ેયભત-ગભતના વાધનોની ખયીદી ભાટે વશામ લગેયે જેલી ળૈક્ષણણક મોજનાઓનો રાબ 
વલદ્યાથીઓન ે વભમવય, યૂતા પ્રભાણભાાં અને અવયકાયક યીતે પ્રાપ્ત થામ તે ભાટેના વયકાયશ્રીએ અને 
વાંચારક ભાંડે વાથે ભીને મોગ્મ ગરાાં રેલા જોઈએ.  

4. આશ્રભળાાઓભાાં ધોયણ અનવુાય લગાખાંડો અને છાત્રારમભાાં વલદ્યાથીઓની વાંખ્મા અનવુાય યશઠેાણના 
ઓયડાઓ ઊબા કયલા જોઈએ. વાથોવાથ વલદ્યાથીઓની વાંખ્મા અનવુાય જાજરૂ-ફાથરૂભના યવુનટ, ીલાનુાં શિુ 
ાણી, ળૈક્ષણણક અને યભત-ગભતના વાધનો લગેયે સવુલધાઓ યૂતા પ્રભાણભાાં અને મોગ્મ યીતે ભે તેલી 
વમલસ્થા વયકાયે અને વાંચારક ભાંડે વાથે ભીને ગોઠલલી જોઈએ. 

5. આશ્રભળાાભાાં વળક્ષણ ઉયાાંત આદદલાવી ફાકોના વમાલવાવમક કૌળલ્મ વલકાવ ભાટે અભ્માવક્રભો તૈમાય 
કયલા જોઈએ અને વમાલવાવમક વળક્ષણ-પ્રવળક્ષણ આલા ભાટેની વમલસ્થા ઊબી કયલી જોઈએ. 

6. જે આદદલાવી જજલ્રાઓભાાં ગયીફી, ફેયોજગાયી અને ફાકોભાાં કુોણનુાં પ્રભાણ ઊંચ ુછે, આદદલાવી રોકોએ 
વશકુટુાંફ વાથે યોજગાયી ભાટે સ્થાાંતય કયવુાં ડે છે, તે જજલ્રાના ગાભોભાાં પ્રાથવભક ળાાઓ શોલા છતાાં 
ગયીફ અને સ્થાાાંતદયત કુટુાંફના ફાકો વળક્ષણથી લાંણચત ન યશી જામ તે ભાટે નજીકના ગાભોભાાં નલી 
આશ્રભળાા સ્થાલા ભાટેની વયકાયે ભાંજૂયી આલી જોઈએ અને આશ્રભળાાઓ સ્થાલાના વનમભોભાાં 
આલશ્મકતા અનવુાય છૂટછાટ આલી જોઈએ. 

7. આદદલાવી વલસ્તાયભાાંથી અનમ વલસ્તાયોભાાં યોજગાયી ભાટે સ્થાાંતય કયતા કુટુાંફના ફાકો વળક્ષણથી લાંણચત 
ન યશ ેતે ભાટે પયતી ળાાઓ કે ભોફાઈર લગો ળરૂ કયલા જોઈએ. 

8. આશ્રભળાાઓભાાં વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષકોની શાજયી ફામોભેદરક ભળીનથી બયલાભાાં આલ ે છે. જેભાાં નાના 
ફાકોના અંગઠૂાના દપિંગય વપ્રનટ વભમાાંતયે ફદરાતી યશતેી શોલાથી ફામોભેદરક ભળીનભાાં શાજયી યુતી નથી. 



KCG-Portal of Journals 

 

7 | P a g e  
 

કેટરીક આશ્રભળાાઓ જ ાંગરો, લાતો અને દુગાભ કે ઊંડાણલાા વલસ્તાયભાાં આલેરી શોલાથી કે જ્માાં ામાની 
વગલડતાઓ ણ નદશલત છે. તે વલસ્તાયભાાં લીજી જલાથી, કોમ્પપ્યટુય ખયાફ થલાથી કે અનમ કાયણોવય 
વલદ્યાથીઓ અને વળક્ષકોની શાજયી ન યુાલાથી વયકાયી અવધકાયીઓ દ્વાયા ગ્રાનટ કાી રેલાભાાં આલે છે, ત્માયે 
વયકાયશ્રીએ ઉયોતત વલવળષ્ટ વાંજોગોભાાં આલશ્મકતા અનવુાય છૂટછાટ આી આશ્રભળાાઓને યૂતી ગ્રાનટ 
આલી જોઈએ. 

9. આશ્રભળાાના વળક્ષકોએ બણલાભાાં નફા વલદ્યાથીઓને દત્તક રે અને તેભની તભાભ ળૈક્ષણણક જરૂદયમાતો 
વાંતોલાભાાં ભદદરૂ ફને. 

10. દયેક જજલ્રાના તકેદાયી અવધકાયી, આશ્રભળાા અવધકાયી અને વાંચારક ભાંડે ોતાના શસ્તકની 
આશ્રભળાાઓભાાંથી એક નફી આશ્રભળાાને દત્તક રે અને તેને આદળા આશ્રભળાા ફનાલલા ભાટે એક 
લા સધુી પ્રમત્નો કયલા જોઈએ. 

11. યાજ્મ વયકાય અને વાંચારક ભાંડોએ વાથે ભીને આશ્રભળાાભાાં વર્જનાત્ભક અને ઉત્તભ ળૈક્ષણણક કામા 
કયનાય વળક્ષકોન ેપ્રોત્વાશન ભાટે દય લે અરગથી “શે્રષ્ઠ શક્ષક”નો એલોડા આલો જોઈએ. 

12. આદદલાવી વલસ્તાયભાાં કામાયત આશ્રભળાાઓના વલદ્યાથીઓ, વળક્ષકો, વાંચારકો અને લારીઓના પ્રશ્નોને 
જાણલા અને ઉકેરલા ભાટે યાજ્મ વયકાયે શલે્ રાઈન ળરૂ કયલી જોઈએ. શલે્ રાઈનભાાં આલતા પ્રશ્નોના 
વનલાયણ ભાટે પદયમાદ વનલાયણ તાંત્રની યચના કયલી અને તેનુાં અવયકાયક અભરીકયણ કયવુાં જોઈએ. 
આભ, આદદલાવી વમદુામના ળૈક્ષણણક વલકાવભાાં આશ્રભળાાઓએ અમલૂ્મ મોગદાન આપ્યુાં છે. આદદલાવી 

વભાજના વલાાંગી વલકાવ ભાટે આશ્રભળાાઓ ભાત્ર ઉમોગી જ નદશ, યાંત ુઅવનલામા અને આળીલાાદરૂ છે. 
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