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ગજુયાતભાાં વભાજકામય શળક્ષણના પ્રશ્ન ાને ડકાય 
૧. પ્રસ્તાળનાાઃ 

 વભાજકામય એ એક વ્માલવાશમક વેલા છે. શલશ્વભાાં વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણની ળરૂાઅત ાઇગ્રેંડ 

(૧૯૦૮) થાઆ ાન ેતેન વોથી લધ ુશલકાવ ાભેરયકા (૧૯૧૯) ભાાં થમ છે. ત્માય છી બાયતભાાં એક ાભેરયકન શભળનયી 

રપરપડય ભેનળતેની ભદદથી ૧૯૩૬ભાાં વય દયાફજી ટાટા ગે્રજ્યએુટ સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકયની મુાંફાઇભાાં સ્થાના 

થાઇ ાને ૧૯૪૬ભાાં તેનુાં નાભ ફદરીને ટાટા ાઇન્સ્સ્ટટયટુ ઓપ વશ્મર વામ્વીવ કયલાભાાં ાઅવ્યુાં. ત્માય ફાદ બાયતભાાં 

ધીભે ધીભે ાનેક યાજમભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી સ્કરૂ-કરેજની ળરૂાઅત થાઇ. જ્માયે ગજુયાતભાાં 

૧૯૫૨ એભ. એવ. યશુનલશવિટીભાાં પેકરટી ઓપ વશળમર લકય  શલબાગભાાં વભાજકામય શળક્ષણ ાઅલાની ળરૂાઅત થાઇ. 

ાઅજે બાયતભાાં વભાજકામય શળક્ષણની ળરૂાઅતને 80 લય ાને ગજુયાતભાાં 63 લય થમા છે. બાયતભાાં ાઅળયે ૩૫૦ થી 

લધ ુાને ગજુયાતભાાં ાઅળયે ૫૦ થી લધ ુ  વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી કરેજ ાને શલબાગ કામયયત છે. 

બાયત ાને ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ સ્નાતકથી ી.એચ.ડી. સધુી ાઅલાભાાં ાઅલે છે. 

 લતયભાન વભમભાાં વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાનેક વભસ્માઓ ાને ડકાયન વાભન કયી યહ્ુાં છે, જેભકે 

વ્માલવાશમક વભાજકામયની વામદુામભાાં ઓછી સ્લીકૃશત ાને ભા્મતા, વ્માલવાશમક વાંગઠનનુાં ભજબતૂીકયણ, પ્રાદેશળક 

વારશત્મ-વાભગ્રીન ાબાલ, શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણના ચક્કવ ભાદાંડ ાને ાભ્માવક્રભભાાં એકસતૂ્રતાન ાબાલ, બફન 

વ્માલવાશમકણુાં, વતત વ્માલવાશમક શલકાવ (CPD) ભાટેની પ્રવશૃતન ાબાલ, મૂભતૂ શલળેતાઓ/રક્ષણન ાબાલ, 

શલદ્યાથીઓના નકયીના પ્રશ્નભાાં ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓ ાને વભાજકામયના વાંગઠનની ભશૂભકા, યાષ્ટ્રીમ ાન ેયાજ્મ સ્તયની 

વ્માલવાશમક વભાજકામય રયદની જરૂરયમાત લગેયે જલા ભે છે. વભાજકામય શળક્ષણની વભસ્મા ાને ડકાયના 

શનલાયણ ભાટેની કેટરીક બરાભણ જણાલલાભાાં ાઅલી છે. ાઅ બરાભણભાાં ત્રણ રયભાણીમ/ાઅમભી ાબબગભ 

ફતાલલાભાાં ાઅવ્મા છે. જેભકે કરેજ ાને શલબાગન લાયવ, વભાજકામયના ાધ્માકની જરૂરયમાતની જાલણી ાને 

વભાજકામયની કરેજ/શલબાગ દ્વાયા વામદુાશમક રક્રમાઓ ય ધ્માન કેન્દ્્િત કયલાની પ્રવશૃત. ાઅભ, વભાજકામય 

વ્મલવામ ાન ેશળક્ષણને ટકાલલા ાને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે ાઅ ત્રણ રયભાણીમ/ાઅમભી ાબબગભને સ્લીકાય કયલ 

ખફૂ જરૂયી છે.  
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૨. વ્યાળશાયયક શમાજકાયય યક્ષણનો ાઇયતષાશ ાને યળકાશ   

 બાયતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામય એ ાઅધશુનક યગુન શલકવત વ્મલવામ છે. વભાજકામયના વ્મલવામન ે

શલકવાલલાભાાં વભાજકામયના શળક્ષણે ભશત્લની ભશૂભકા બજલી છે. વભાજકામય શળક્ષણન ાઇશતશાવ ાને શલકાવનુાં 

ાલરકન કયલાથી જણામ છે કે ઘણા દેળભાાં વભાજકામયના શલદ્ધાન ાને ાનબુલી પ્રેન્દ્ટટવનવય તથા ાધ્માક દ્વાયા 

વભાજકામય શળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે વભાજકામય શળક્ષણ ભાટેની વ્મલસ્થા કરેજ તથા યશુનલશવિટીના સ્નાતક કે 

સ્નાતકતય ાભ્માવક્રભનુાં અંગ શમ છે. 

 બાયતભાાં વભાજકામય વ્મલવામ વાંફાંધી ળૈક્ષબણક વ્મલસ્થાઓ જલા ભે છે. ાઅ વ્મલસ્થાઓ ાભેરયકા, ાઇગ્રેંડ, 

ઓસ્રેબરમા, કેનેડા લગેયે દેળની તરુનાભાાં બાયતભાાં વ્માલવાશમક શળક્ષણ ાઅલાની ળરૂાઅત ાછથી થાઇ છે. 

બાયતભાાં લીવભી ળતાબ્દીભાાં વોપ્રથભ “વશ્મર વશલિવ શલિંગ” દ્વાયા વાભાજજક કામયકતાયના શળક્ષણ ભાટે ભાત્ર છ 

ાઠલારડમાન મુાંફાઇભાાં વરટિરપકેટ ાભ્માવક્રભ ળરૂ કયલાભાાં ાઅવ્મ શત. ત્માય ફાદ 1936ભાાં ''વય દયાફજી ટાટા 

ગે્રજ્યએુટ સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકય ''ની મુાંફાઇભાાં સ્થાના થાઇ. જેભાાં વય દયાફજી ટાટા રસ્ટન ેએક ાભેરયકન શભળનયી 

રપરપડય ભેનળત ેભદદ કયી શતી, જેભણે શળકાગભાાં વભાજકામયન ાનબુલ ભેવ્મ શત. ાઅભ, વાભાજજક કામયકય 

ભાટે વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણની ળરૂાઅત દયાફજી ટાટા સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકય  દ્વાયા કયલાભાાં ાઅલી, 1946ભાાં 

તેનુાં નાભ ફદરીને ''ટાટા ાઇન્સ્સ્ટટયટુ ઓપ વશ્મર વામ્વીવ'' કયલાભાાં ાઅવ્યુાં. ત્માય છી 1946ભાાં રદલ્શી સ્કરૂ ઓપ 

વશ્મર લકય , 1947ભાાં વભાજશલજ્ઞાન વાંસ્થા કાળી શલદ્યાીઠ, લાયાવણી તથા 1949ભાાં રખનો શલશ્વશલદ્યારમભાાં 

વભાજકામય શળક્ષણન પ્રાયાંબ થમ, ત્માયફાદ ત દેળબયભાાં શલશલધ યશુનલશવિટીઓભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણની 

ળરૂાઅત થાઇ. 

 ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણની ળરૂાઅત 1952ભાાં પેકલ્ટી ઓપ વશ્મર લકય ,  

એભ.એવ.યશુનલશવિટીભાાં થાઇ, ત્માય ફાદ 1970 ગજૂયાત શલદ્યાીઠ, ાભદાલાદભાાં વભાજકામય શળક્ષણની ળરૂાઅત થાઇ. 

ાઈયાાંત વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટી-યાજકટ, લીય નભયદ દબક્ષણ ગજુયાત યશુનલશવિટી-સયુત, શભેચાંિાચામય ાઈત્તય ગજુયાત 

યશુનલશવિટી-ાટણ, એવ.ી.યશુનલશવિટી-ાઅણાંદ, એભ.કે. બાલનગય યશુનલશવિટી-બાલનગય, ગણત યશુનલશવિટી-ખેયલા 

ાને કે.એવ.કે.લી. કચ્છ યશુનલશવિટી - ભજૂ (કચ્છ) જેલી શલશલધ યશુનલશવિટીઓ ાને વાંરગ્ન સ્લશનબયય કરેજભાાં 

વભાજકામય શળક્ષણન સ્નાતક, ાનસુ્નાતક, એભ.પીર. ાને ીએચ.ડી.ના ાભ્માવક્રભ ચરાલે છે. વભાજકામય શળક્ષણની 

ળરૂાઅતભાાં ાનસુ્નાતક કક્ષાના ાભ્માવક્રભ લધ ુચારતા શતા તથા લતયભાન વભમભાાં ણ ાઈચ્ચ શળક્ષણ વભાજકામયભાાં 

ભેલી ળકામ છે. 
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 બાયતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયની ળરૂાઅત 1936ભાાં ટાટા ાઇન્સ્સ્ટટયટુ દ્વાયા થાઇ તે મજુફ બાયતભાાં 

વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણન ાઇશતશાવ 80 લયન ાને ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયની ળરૂાઅત 1952 ભાાં 

એભ.એવ. યશુનલશવિટી દ્વાયા થાઇ છે જેન ાઇશતશાવ 63 લયન છે. ગજુયાતભાાં છેલ્રા ાંદય લયભાાં વ્માલવાશમક 

વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી સ્લશનબયય કરેજ બફરાડીના ટની જેભ ફુટી શનકી છે. ત્માયે વભાજકામય શળક્ષણની 

ગણુલત્તાન પ્રશ્ન ાઉબ થમ છે. વભાજકામયભાાં જાણીતા ાને ાગ્રેવય છે તેલા શળક્ષણશલદ એભ કશ ેછે કે ગજુયાતભાાં શજુ 

વભાજકામય એક વ્મલવામ તયીકે શલકવી યહ્ય છે. કાયણ કે વભાજભાાં વ્મલવામ તયીકે તેની સ્લીકૃશત ભેલલાની રદળાભાાં 

શજુ ણ પ્રમાવ કયલાના ફાકી છે. બાયતભાાં વભાજકામય વ્મલવામની ાને શળક્ષણની સ્લીકૃશત વાંદબે શલચાયવુાં જાઇએ કે 

વ્માલવાશમક વભાજકામયની  વભાજના કમા કમા ક્ષેત્રભાાં જરૂરયમાત ાને ભાાંગ છે ? વાભા્મ યીત ે વ્મલવામની 

જરૂરયમાત ાન ેભાાંગ જેટરી લધ ુતેટરી ઝડથી જે તે વ્મલવામ સ્લીકૃત ફને છે. સ્સ્લકૃશતના વાંદબયભાાં જે પ્રશ્ન દેખામ છે 

તે એ કે વભાજકામય વ્મલવામન ાઈદ્દબલ ાને શલકાવ ાઇગ્રેંડ ાને ાભેરયકાભાાં થમ છે. તેના કયતાાં ાઅણાાં દેળની 

સ્સ્થશત, વાંજગ, વભસ્માઓ જુદા છે. ાઅણા દેળની વભસ્માના ાઈકેર ભાટેની ગાાંશધશલચાયધાયા બાયત દેળની શનજ છે. 

વ્માલવાશમક વભાજકામય વાથે તેન વભ્લમ કેલી યીતે  કયી ળકામ તે વભાજકામય શળક્ષણ ાઅતી લખતે શલચાયવુાં 

ાઅલશ્મક છે. 

 વભાજકામયન ેએક વ્મલવામ તયીકેન મગ્મ દયજ્જ ાાલલાની જલાફદાયી વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી 

વાંસ્થાઓની છે. એટર ેકે વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી કરેજ ાને યશુનલશવિટીઓની છે. કાયણ કે કાઇ ણ યજગાયન ે

વ્મલવામનુાં સ્લરૂ ત્માયે જ ભે જ્માયે તેન ેવભાજ દ્વાયા સ્લીકૃશત ભે. ાઅજે બાયતભાાં વભાજકામય વ્મલવામ તયીકે 

વાંણૂય સ્લીકૃશત થાઇ નથી. ાને વાંણૂય સ્લીકૃશત ત્માયે જ ભી કશલેામ કે વાભાજજક ક્ષેત્રભાાં વભાજકામયકય સ્લૈન્સચ્છક 

વાંસ્થાઓ, વયકાયી શલબાગ, ફડય, ભાંડ, વાંગઠનભાાં વભાજ વેલાનાાં દ ભાટે એભ.એવ.ડફલ્યનેુ ાઅલશ્મક ભાન ેાન ે

તેન ફીજ કાઇ શલકલ્ ના શમ ળકે. દા.ત. ભેરડકર, એ્જી્મયીંગ ાને કામદા શલજ્ઞાનભાાં ાનકુ્રભે ડૉકટય, એ્જી્મય 

ાને લકીરના વ્મલવામનુાં સ્થાન ા્મ કાઇ વ્મલવામ રાઇ ળકે તેભ નથી. ાથલા ા્મ વ્મલવામનુાં શળક્ષણ ાને 

ાનબુલ, ાઅ વ્મલવામન શલકલ્ નથી ફની ળકતા, તેવુાં વભાજકામયન ુાં થવુાં જાઇએ. ાઅજે વ્માલવાશમક વભાજકામય 

શળક્ષણ વાભેન પ્રશ્ન એ શલદ્યાથીઓને ાઅલાભાાં ાઅલતા શળક્ષણની ગણુલત્તા છે ાને વભાજકામય શળક્ષણ દ્વાયા 

વભાજકામય વ્મલવામન શલકાવ કેલી યીતે કયી ળકામ તે અંગ ેશલચાયવુાં ાઅલશ્મક છે. 

 

 

 

૩. ગજુરાતમાાં વ્યાળશાયયક શમાજકાયયન ુાં યક્ષણ ાઅતી યયુનળયશિટીઓ  

(૧) એભ.એવ.યશુનલશવિટી - લડદયા  
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(૨) ગજૂયાત શલદ્યાીઠ - ાભદાલાદ 

(૩) વોયાષ્ટ્ર યશુનલશવિટી - યાજકટ 

(૪) લીય નભયદ દબક્ષણ ગજુયાત યશુનલશવિટી - સયુત 

(૫) શભેચાંિાચામય ાઈત્તય ગજુયાત યશુનલશવિટી - ાટણ  

(૬) એવ.ી.યશુનલશવિટી - ાઅણાંદ 

(૬) એભ.કે. બાલનગય યશુનલશવિટી - બાલનગય 

(૭) ગણત યશુનલશવિટી - ખેયલા  

(૮) કે.એવ.કે.લી.કચ્છ યશુનલશવિટી - ભજૂ (કચ્છ) 

(૯) ગજુયાત યશુનલશવિટી - ાભદાલાદ  

(૧૦) ાઆન્દ્્દયા ગાાંધી નેળનર ઓન યશુનલશવિટી - ાભદાલાદ  

(૧૧) ડ. ફાફાવાશફે આંફેડકય ઓન યશુનલશવિટી - ાભદાલાદ 

  

૪. વ્યાળશાયયક શમાજકાયય યક્ષણના પ્રશ્નો ાને ડકારો 

(૧) વ્યાળશાયયક શમાજકાયયની શામદુાયયક સ્ળીકયૃત ાને માન્યતા  

 ગજુયાતભાાં વભાજકામયએ એક વ્મલવામ તયીકે વામદુાશમક સ્લીકૃશત ાને ભા્મતા પ્રાપ્ત કયી નથી ાથલા ખફૂ 

જ ઓછી પ્રાપ્ત કયી છે. વાભા્મ યીતે કાઇ ણ વ્મલવામ તાની શલળેતા, ગણુ કે રાક્ષબણકતા ત્માયે શવધ્ધ કયી ળકે 

જ્માયે વભાજ તેન ે સ્સ્લકૃશત કે ભા્મતા ાઅે. વભાજ જે – તે વ્મલવામભાાં તાની સખુાકાયી, રશત ાન ેાઈમગીતા 

જલ ે છે ાન ેછી તે વ્મલવામને ચક્કવ દયજ્જ ાઅે છે. ાઅજે ાઇગ્રેંડ, ાભેરયકા, ઓસ્રેબરમા, કેનેડા જેલા દેળભાાં 

વભાજકામે ણૂય યીતે વ્માલવાશમક દયજ્જ પ્રાપ્ત કમો છે એટર ેકે વભાજે વભાજકામય વ્મલવામન ેસ્સ્લકૃશત ાને ભા્મતા 

પ્રદાન કયી છે, જ્માયે ગજુયાતભાાં તેની તરુનાભાાં વાભાજજક ભા્મતા ાને સ્સ્લકૃશત ભી નથી ાથલા ખફૂ જ ઓછી 

ભી છે. જે વ્માલવાશમક વભાજકામય ભાટે એક પ્રશ્નરૂ ફાફત છે.  

 વાભા્મ યીતે વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણભાાં ાધ્માક િાયા શલધાથીઓન ેાભ્માવ દયમ્માન જે જ્ઞાન, 

મલૂ્મ, કુળતાઓ, દ્ધશતઓ, શવદ્ધાાંત ાને ાઅચાયવાંરશતા લગેયેની જે વભજ ાઅલાભાાં ાઅલે છે તેન ાઈમગ 

વ્માલવાશમક કામયકય પ્રકટીવ દયશભમાન ઓછ કયે છે. તેભજ વ્માલવાશમક કામયકય વભાજકામયના શલશલધ ક્ષેત્રભાાં જે 

વ્માલવાશમક વેલા ાઅે છે તે "વભાજવેલા"ના કામોથી કેલી યીતે ારગ ડે છે તે વભાજના રકને વભજાલલાભાાં 

ાઉણા ાઈતમાય  છે. વાભા્મ યીતે "વભાજવેલક" તાની વેલા શન:સ્લાથય, ાઊણ ાદા કયવુાં, ફબરદાન ાને ા-ણુ્મના 

ાબબગભના ાઅધાયે ાઅે છે. જ્માયે વ્માલવાશમક કામયકય તાની વેલા વાંગઠનાત્ભક ભાખાભાાં યશીને વલેતન ાઅે છે 



KCG- Portal of Journals 

Page  5  

 

એટર ે કે વ્માલવાશમક કામયકય વયકાયી ાને સ્લૈન્સચ્છક વાંસ્થાઓના ધાયા-ધયણ ાનવુાય કમો કયે છે. વ્માલવાશમક 

કામયકય ાઅ વભાજવેલા ાને વભાજકામય લચ્ચેન બેદ વભાજના રકન ે વભજાલલાભાાં શનષ્ટ્પ ગમા છે. જેથી 

વ્માલવાશમક વભાજકામય ા્મ વ્મલવામ જેલાાં કે ભેરડકર, લકીરાત, એંજજ્મરયિંગ લગેયે વ્મલવામ જેલી વાભાજજક 

સ્લીકૃશત ાન ેભા્મતા વ્માલવાશમક વભાજકામયને પ્રાપ્ત થાઇ નથી. જે વ્માલવાશમક વભાજકામયના શળક્ષણ, વ્મલવામ 

ાને કામયકય ભાટે પ્રશ્નરૂ તથા ડકાયજનક છે.   

 વભાજકામયના શલબબન્ન ક્ષેત્રભાાં પ્રશળબક્ષત વાભાજજક કામયકયની શનયસુ્ટતઓ થાઇ યશી છે. જેભ કે બચરકત્વા ાન ે

ભનબચરકત્વા ાઈચાયનાાં ક્ષેત્ર, યલુા કલ્માણ ાને શલકાવન ેભાટે વાંચાબરત નશરુે યલુા કે્િભાાં, ઔદ્યબગક ગશૃભાાં જ્માાં 

500 થી લધ ુકાભદાય કામય કયે છે ત્માાં શ્રભકલ્માણ ાશધકાયી તયીકે વરક્રમ યીતે વાભાજજક કામયકતાયની શનયસુ્ટત થામ છે 

તેભ જ ફાકલ્માણ, ભરશરાકલ્માણ, રયલાયકલ્માણ, ાયાધસધુાય, વાંળધન વાંસ્થા લગેયે જેલાાં ક્ષેત્રભાાં કાઇન ેકાઇ 

દ ાઈય પ્રશળબક્ષત વભાજકામયકયની શનભણ ૂાંક થામ છે. યાજ્મકક્ષા કે યાન્દ્ષ્ટ્રમકક્ષાના વયકાયી શલબાગ, ાઅમગ, ફડય, 

વાંસ્થાઓ, વાંગઠન લગેયેભાાં વાભાજજક શલકાવભાાં નીશતશનધાયયણ, કામયક્રભનુાં ાઅમજન, વાંચારન, ાભરીકયણ ને 

મલૂ્માાંકનની કાભગીયીભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયને વાભાજજક ભા્મતા, સ્લીકૃશત ાને ાનભુદન ભી યહ્ુાં છે યાંત ુજે 

ખફૂ જ ઓછાં છે.  

 (૨) વ્યાળશાયયક શાંગઠનોનુાં મજબતૂીકરણ 

 કાઇ ણ વ્મલવામ (Occupation) ન ાઅધાય તે વ્મલવામના વાંગઠન, વાંધ, વશભશત ાથલા વવામટીની 

વરક્રમતા ાઈય શનબયય છે. વભાજભાાં ભટાબાગના વ્મલવામના કાઇન ેકાઇ સ્તયના વાંગઠન સ્થામેરા જલા ભે છે. 

કાઇ ણ વ્મલવામના શલકાવ ભાટે વાંગઠનની યચના કયલી ાઅલશ્મક છે. જેથી વાંગઠનના ાઅધાયે દયેક વભ્મન ે

તાના વ્મલવામ વાંફાંશધત પ્રશ્ન ાને શલચાયની યજૂાઅત કયલાની તક ભે છે. વ્માલવાશમક વાંગઠનન ેતાની 

ાઅગલી ઓખ, શલચાયધાયા, શવધ્ધાાંત, ાઅચાયવાંરશતા ાને  પ્રવશૃતઓ સશુનશિત થમેરા શમ છે. વ્માલવાશમક 

વાંગઠનભાાં જડનાય વભ્મએ તેનુાં ારન કયવુાં ાઅલશ્મક શમ છે. વાંગઠન દ્વાયા વેલાના ધયણ શનધાયરયત કયલાભાાં 

ાઅલે છે. રયણાભે વ્મલવામ તાનુાં એક સ્તય ાને સ્સ્થયતા પ્રાપ્ત કયે છે.  

 બાયતભાાં શલબબન્ન સ્તય ય વભાજકામય વાંફાંધી વાંગઠનની સ્થાના થમેરી જલા ભે છે, જેભકે 

શળક્ષણવાંસ્થાઓભાાં ાધ્માકના, પ્રેન્દ્ટટળનય ાને વભાજકામયના શલદ્યાથીઓના એલ્યભુની વાંગઠન ફ્મા છે. ાઇગ્રેં્ડ 

ાને ાભેરયકાની વયખાભણીભાાં બાયતભાાં વ્મલવાશમક વાંગઠનની સ્સ્થશત ઘણી નફી છે છતા ણ બાયતભાાં શલબબન્ન 

ક્ષેત્રથી વફાંધીત ાનેક વાંગઠન ફનેરા છે, જેભકે ાઆન્દ્્ડમન એવશવએળન ઓપ ધ એલભૂની સ્કૂર ઓપ વશ્મર લકય  

(૧૯૫૧), ાઆ્ટયનેળનર પેડયેળન ઓપ વશ્મર લકયવય (૧૯૫૨), એવશવએળન ઓપ સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકય  ાઆન ાઆન્દ્્ડમા 

(ASSWT-૧૯૬૦), ાઆન્દ્્ડમન એવશવએળન ઓપ રેાઆન વશ્મર લકયવય (IATSW-૧૯૬૧), ાઆન્દ્્ડમન એવશવએળન ઓપ 
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વાાઇકમારરક વશ્મર લકય  (૧૯૭૦), વશ્મરલકય  એજ્યકેુટય પયભ (૧૯૯૩) લગેયે વ્માલવાશમક વાંગઠન યાન્દ્ષ્ટ્રમ ાન ે

આંતયયાન્દ્ષ્ટ્રમ સ્તયે સ્થામેરા છે. જેભાથી કેટરાક વાંગઠન ફાંધ થાઇ ગમા છે, કેટરાક વાંગઠન શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ ાલસ્થાભાાં 

ચાર ે છે, કેટરાક વાંગઠન નફા ડી યહ્યા છે, જે વ્માલવાશમક વભાજકામય કે વભાજકામયકયના વાંગઠનના 

ભજબતૂીકયણ વાભે પ્રશ્ન ાઉબા કયે છે. 

 કેટરાક વભાજકામયના વાંગઠન વ્માલવાશમક શત્રકાઓ ણ ચરાલે છે ાથલા ભતૂકાભાાં ચારતી શતી. જેભકે 

ટાટા ાઆ્સ્ટીટયટુ ઓપ વશ્મર વામ્વીઝ-મુાંફાઇનુાં ાઆન્દ્્ડમન જનયર ઓપ વશ્મર લકય , ાઆન્દ્્ડમન એવશવએળન ઓપ ધ 

એલભૂની સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકયનુાં વશ્મર લકય  પયભ, રખનો યશુનલશવિટીનુાં ક્ટેમ્યયી વશ્મર લકય , શનભયરા શનકેતન 

વાંસ્થા દ્વાયા વશ્મર લકય  વયેન્દ્ટટલ લગેયે શત્રભાશવક ત્રીકાઓ (વાભશમક, જનયર) ભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામય ાન ે

વાંગઠન કે તેના ક્ષેત્રની સ્સ્થશત ાને વભસ્માઓની ચચાય થામ છે. ાઅ ક્ષેત્રની સ્સ્થશત ાને વભસ્માઓ વફાંધે વાંળધનના 

રેખ શત્રકાઓભાાં પ્રકાશળત કયલા જાઇએ જેથી વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણને પ્રત્વાશન ાને ભદદ ભે છે. 

યાજમ ાને કે્િ કક્ષાની વભાજ કલ્માણ ક્ષેત્ર શઠેની નકયીઓભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયકયને જ તક ભે તેલ 

ાઅગ્રશ વ્માલવાશમક વાંગઠનએ યાખલ જાઇએ ાને શત્રકાઓએ વભાજ કલ્માણ ક્ષેત્રભાાં યશરેી નકયીઓ વાંદબ ેલધનેુ 

લધ ુરેખ પ્રકાશળત કયે ત યાજમ ાને કે્િ વયકાયને ણ તેની લધ ુ સ્ષ્ટ્ટતા થામ. શત્રકાઓ ણ વ્માલવાશમક 

વાંગઠનના શલકાવ ાને રાાંફાગાા સધુી મગદાન ાઅી ળકે છે તેભજ વભાજકામય શળક્ષણ ાને તારીભ વ્મલસ્થાભાાં 

વ્મલવામનુાં ભજબતૂીકયણ કયવુાં ાઅલશ્મક છે.  

 દેળભાાં વભાજકામયના શલકાવ ભાટે ાધ્માક ાને પ્રેન્દ્ટટવનય દ્વાયા વ્માલવાશમક વભાજકામયના વાંગઠનન ે

ાવયકાયક વાંચારન દ્વાયા પ્રબાલળાી ફનાલવુાં ાઅલશ્મક છે. જ વભાજકામયના વાંગઠનને પ્રબાલળાી ફનાલલાભાાં 

નશીં ાઅલે ત વભાજકામયન ુાં બશલષ્ટ્મ અંધકાયભમ ફનલાની વાંબાલના છે (નાણાલટી : ૧૯૯૭)  

 ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયકયના યાજમ સ્તયના વાંગઠન ફનેરા છે. યાંત ુાઅ  વાંગઠન ખાવ કાઇ 

વભાજ કલ્માણ કે શલકાવના કામો કયતાાં શમ તેવુાં જલા ભતુાં નથી તેભજ શલદ્યાથીઓના સ્કરૂ એલભૂની એવવીમેળન 

ણ ફનેરા જલા ભે છે જે તેભની સ્કરૂ-કરેજ યૂતા ભમાયરદત યહ્યા છે. ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયકયના 

વાંગઠન ાન ે શલદ્યાથીઓના સ્કરૂ એલભૂની એવવીમેળન શનન્દ્ષ્ટ્ક્રમ ાલસ્થાભાાં લધ ુ જલા ભે છે. જે વભાજકામય 

વ્મલવામ ાન ેશળક્ષણ એભ ફને્ન ભાટે પ્રશ્ન ાને ડકાયરૂ છે. 

 )3( પ્રાદેયક શાહષત્ય - શામગ્રીનો ાભાળ  

 બાયત ાન ેગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણન શલકાવ ખફુ જ ઓછ થમ છે. ાઅજે બાયત ાન ે

ગજુયાતભાાં વભાજકામય શળક્ષણ ાને દ્ધશતઓ (વાભાજજક લૈમસ્ટતક કામય દ્ધશત, વાભાજજક જૂથકામય દ્ધશત ાને 

વામદુાશમક વાંગઠન દ્ધશત) ન જે ાઈમગ કયલાભાાં ાઅલે છે તેન ાઈદબલ ાને શલકાવ ાભેરયકાભાાં થમ છે ાને 
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ાભેયીકાભાાં ાઅ શળક્ષણ ાને દ્ધશતઓ ાઈદબાલલા ાને શલકાવ થલા ાછ ત્માના વ્મસ્ટતગત ાને જૂથના પ્રશ્ન મખુ્મ 

શતા. જ્માયે બાયતભાાં વભાજકામય વ્મલવામભાાં ાઈદબાલલા ાછ વામદુાશમક પ્રશ્ન મખુ્મ છે. વાભા્મ યીતે દયેક દેળના 

પ્રશ્ન વભજતા શરેા જે તે દેળની વાભાજજક - વાાંસ્ુશતક રયસ્સ્થતી વભજલી ાઅલશ્મક છે. બાયત ાન ેગજુયાતભાાં 

વ્મસ્ટત, જૂથ ાન ેવમદુામના પ્રશ્નના શનયાકયણ વાંદબ ેકામય કયવુાં ઘણુાં ડકાયજનક છે તેભજ વભાજકામય વ્મલવામભાાં 

જડામેરા શલદ્યાથીઓ, ાધ્માક ાન ેવભાજકામયકય વ્મસ્ટત ાને જૂથના પ્રશ્ન વાંદબ ેલધ ુકામો કયે છે યાંત ુતેઓ 

વમદુામના પ્રશ્ન વાંદબે નરશલત કામો કયે છે જેથી  વ્માલવાશમક વભાજકામય ાન ેશળક્ષણ વાભ ેભટ ડકાય ાઉબ થામ 

છે.  

 બાયત ાન ેગજુયાતભાાં શલદ્યાથીઓને જે વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે તે  વારશત્મભાાં ાભ્માવની 

યીત, દન્દ્ષ્ટ્ટકણ, શવદ્ધાાંત, દ્ધશતઓ લગેયે શિભી દેળ ાવેથી ાઈધાય રીધરે છે. યાંત ુાઅણે ણ બાયત ાને 

ગજુયાતનાાં વાંદબયભાાં પ્રદેશળક તથા સ્થાશનક દ્ધશતઓ શલકવાલલાની જરૂરયમાત છે. પ્રદેશળક દન્દ્ષ્ટ્ટકણના શલકાવની 

પ્રરક્રમાને સશુલધાજનક ફનાલલા ભાટે શળક્ષણશલદ ાને પ્રેન્દ્ટટવનયએ તાના ાનબુલના ાઅધાયે દસ્તાલેજ તૈમાય 

કયલા જરૂયી છે. જેથી ાઅલનાયી ેઢીને નલી ાને યૂતી વારશત્મ - વાભગ્રી પ્રાપ્ત થાઇ ળકે.  

 બાયત ાન ેગજુયાતભાાં વભાજકામય શલમભાાં સ્થાશનક બાા વાંફાંશધત વારશત્મ ખફૂ જ ઓછાં ાઈરબ્ધ છે. 

ગજુયાતની લાત કયીએ ત યાજમભાાં કેટરીક યશુનલશવિટીઓ, તેના શલબાગ ાને તેન ેવાંરગ્ન કરેજભાાં વ્માલવાશમક 

વભાજકામયન ુાં સ્નાતકથી ી.એચ.ડી. સધુીનુાં શળક્ષણ ગજુયાતી બાાભાાં ાઅલાભાાં ાઅલે છે. છતા ણ ાઅ 

યશુનલશવિટીઓ, શલબાગ ાને કરેજ ાવે યૂતા પ્રભાણભાાં દયેક શલમભાાં ાભ્માવ વાંફાંશધત સુ્તક (વારશત્મ-

વાભગ્રી) ાઈરબ્ધ નથી ગજુયાતભાાં વભાજકામયના ાધ્માક દ્વાયા શલમ વાંફાંશધત કેટરાક સુ્તક રખામા છે યાંત ુતે 

શારની સ્સ્થશતએ ાયૂતા જણામ છે. જેથી શારભાાં ાભ્માવ કયતાાં ભટાબાગના શલદ્યાથીઓએ ાગાાઈના વાયા 

શલદ્યાથીઓના ાભ્માવ વાંફાંશધત રેબખત વારશત્મ-વાભગ્રીન ાઈમગ કયલ ડે છે. જે વ્માલવાશમક વભાજકામયના 

શળક્ષણવફાંશધત વારશત્મ-વાભગ્રી વાભે એક પ્રશ્ન ાને ડકાય ાઉબ કયે  છે.    

(૪) શમાજકાયયના યક્ષકોને ાપરૂત ુાં ળેતન / ગાર 

 બાયતભાાં લતયભાન વભમભાાં ૩૫૦થી લધ ુવભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી કરેજ ાને શલબાગ કામયયત છે. જ્માયે 

ગજુયાતભાાં ૫૦ થી લધ ુકરેજ ાને શલબાગ વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅે છે, તેભજ ગજુયાતભાાં દય લે ૨૫૦૦ થી લધ ુ

શલદ્યાથીઓ વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ભેલીને ફશાય ડે છે. ગજુયાતભાાં ભાત્ર ફે યશુનલશવિટીઓના 

વ્માલવાશમક વભાજકામયના શલબાગ વાંણૂય યીતે વયકાયી છે ાને તેભના ાધ્માકને વયકાયી શનમભ ાનવુાય ગાય 

ાઅલાભાાં ાઅલે છે. જ્માયે ા્મ કરેજ ાને શલબાગના ાધ્માકની શનભણ ૂાંક ાઈચ્ચક લેતનના ાઅધાયે કયલાભાાં ાઅલે 

છે. કેટરીક કરેજ ાધ્માકને યશુનલશવિટીના ધાયા-ધયણથી ણ ઓછાં લેતન ાઅે છે. વાભા્મ યીતે કેટરીક 
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કરેજભાાં નલા ાધ્માક વ્માલવાશમક વભાજકામયભાાં ાધ્માનકામયભાાં જડામ ત્માયે તેભણે ૭૫૦૦ રૂશમા ભાશવક 

લેતન ાઅલાભાાં ાઅલે છે. એટર ેકે કરેજ દ્વાયા ાધ્માકને લેતન ઓછાં ાને ાધ્માનકામય લધ ુાઅલાભાાં ાઅલે છે. 

જે ાધ્માકનુાં ાઅશથિક ાન ેળાયીરયક ળણ છે. જે એક વભાજકામય વ્મલવામ તથા શળક્ષણન ગાંબીય પ્રશ્ન છે. તેભજ ાઅ 

ાધ્માક ાવ ેએલી ાકે્ષા યાખલાભાાં ાઅલે છે કે તઓે વભાજકામયના શલદ્યાથીઓન ેાઈચ્ચ ગણુલતારક્ષી શળક્ષણ ાઅે, 

કરેજને ાઈચ્ચ સ્થાન ય રાઇ જામ ાને વભાજન ે વભશિત એલા શલદ્યાથીઓ તૈમાય કયે જે ાઅ ાધ્માક ભાટે 

મશુ્કેરરૂ ફાફત છે. જે વભાજકામય વ્મલવામ, શળક્ષણ ાને ાધ્માક વાભે એક ડકાય છે.  

(૫) શમાજકાયયના ાધ્યાકોમાાં પે્રકટીનો ાભાળ 

 વભાજકામયના શલશલધ ક્ષેત્રભાાં વભાજકામયના ાધ્માક, વભાજકામયકય ાને શલદ્યાથીઓભાાં વતત ાન ે

ાવયકાયક પ્રેકરટવન ાબાલ જલા ભે છે. એટરે કે જેભ ભેરડકર કરેજના પ્રપેવય ાને ડકટય જે યીતે ન્સટરશનક કે 

શસ્ીટરભાાં પ્રેન્દ્ટટવ કયે છે, એન્સ્જ્મરયિંગ કરેજના પ્રપેવય જે યીત ેશલદ્યાથીઓ વાથ ેપ્રામબગકકામયભાાં જડામ છે તેભજ 

ર કરેજના પ્રપેવય કે લકીર ્મામારમભાાં જે યીતે વ્માલવાશમક પ્રેન્દ્ટટવ કયે છે તેલી યીત ેવભાજકામય ાધ્માક 

વભાજકામયના ક્ષેત્રભાાં કાઇ શલળે વેલા ાઅતા નથી. જ્માયે શલદ્યાથીઓ ાભ્માવના બાગરૂ ે વ્માલવાશમક 

વભાજકામયને વભજલા ભાટે ાને વભાજકામયકય નકયીના બાગરૂ ેવભાજકામયના ક્ષેત્રભાાં પ્રેન્દ્ટટવ કયતાાં જલા ભે છે. 

ભેરડકર, એન્સ્જ્મરયિંગ, કામદા ાને કમ્પ્યટુય શલજ્ઞાનના વ્મલવામભાાં વતત નવુાં જ્ઞાન ાઈભેયત ુાં યશ ે છે જે વભાજકામય 

વ્મલવામભાાં ઓછાં જલા ભે છે.  

 વભાજકામયના વ્મલવામ વાથે જડામેરા ાધ્માક, વભાજકામયકય ાને શલદ્યાથીઓ શળક્ષણ, વાંળધન ાન ે

પ્રેન્દ્ટટવ દયશભમાન વલયગ્રાશી ાબબગભ (Holistic Approach) ઓછ ાનાલે છે તેભજ ભટાબાગે વભાજકામયના 

ાધ્માક શલદ્યાથીના શળક્ષણકામય ભાટે સુ્તકન લધ ુાઅધાય રે છે તેભજ વભાજકામય વ્મલવામના ાધ્માકભાાં 

વવત પ્રેન્દ્ટટવન ાબાલે વ્મલવામ વાથે વફાંશધત લાસ્તશલકતાન યૂત ખ્માર શલદ્યાથીઓન ેાઅી ળકતા નથી. ાઅભ, 

વભાજકામયભાાં ાધ્માકના પ્રેકટીવના ાબાલે શળક્ષણ, વાંળધન ાને પ્રેન્દ્ટટવભાાં ાઈણ યશ ેછે તે વભાજકામય વ્મલવામ 

વાભે એક ડકાય છે.  

(૬) શમાજકાયયના યક્ષણ-પ્રયક્ષણના ચોક્કશ માદાંડો ાને ાભ્યાશક્રમમાાં એકસતૂ્રતાનો ાભાળ  

 ાઅજે બાયતભાાં ૩૫૦ ાન ેગજુયાતભાાં ૫૦ થી લધ ુકરેજ ાને યશુનલશવિટીઓના શલબાગ દ્વાયા શલદ્યાથીઓન ે

વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે ાને ાઅ શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ગણુલતારક્ષી શમ તે ખફૂ 

જરૂયી છે. બાયત ાને ગજુયાતની ભટાબાગની યશુનલશવિટી, તેના શલબાગ ાને તેન ેવાંરગ્ન કરેજભાાં વભાજકામય 

શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણના ચક્કવ ભાદાંડ ાને ાભ્માવક્રભભાાં એકસતૂ્રતા જલા ભતી નથી, જેભકે શલદ્યાથીઓની પ્રલેળ 

પ્રરક્રમા, પીના ધયણ, યીક્ષા વફાંશધત મલૂ્માાંકન (આંતરયક ાને ફાહ્ય), ાભ્માવક્રભ ાને તેના શલમ, શલમની 



KCG- Portal of Journals 

Page  9  

 

વાંદગી તથા શલશળન્દ્ષ્ટ્ટકયણ, ક્ષેત્રકામય તારીભ, ગ્રાભ શળબફય ાને પ્રલાવ, વાંળધનકામય લગેયેભાાં શલબબન્નતા જલા ભે 

છે ાને ાઅ ફાફત વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણ વાભે ભટ પ્રશ્ન ાઉબ કયે છે. 

 બાયત ાન ે ગજુયાતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅતી કેટરીક યશુનલશવિટીઓ ાન ે

કરેજભાાં ક્ષેત્રકામય તારીભ ાને વાંળધનકામયને ઓછાં ભશત્લ ાઅે છે, જેભકે  એભ. કે. બાલનગય યશૂનલશવિટીએ 

વ્માલવાશમક વભાજકામયના નલા ાભ્માવક્રભભાાં વાંળધનકામયને વાભેર કયેર નથી. જે વ્માલવાશમક વભાજકામયના 

શલદ્યાથીઓના શળક્ષણ ભાટે પ્રશ્નરૂ ફાફત ગણી ળકામ. વાભા્મ યીત ેયશુનલશવિટીઓ વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ભેલનાય 

શલદ્યાથીઓન ે ફે લયને અંત ેવભાજકામય વ્મલવામની રડગ્રી ાઅે છે. ાઅ રડગ્રી ભેવ્મા ફાદ શલદ્યાથીઓ વાભાજજક 

ક્ષેત્રભાાં કાભ કયતી સ્લૈન્સચ્છક વાંસ્થા (એનજીઓ), વયકાયી શલબાગ કે ા્મ એજ્વીઓભાાં નકયીની ળધખ કયે છે 

જ્માયે ાઅ શલદ્યાથીઓન ેનકયી ન ભે ત્માયે તેઓ વભાજકામયના વ્મલવામ ાન ેશળક્ષણ વાભ ેાવાંત પ્રગટ કયે છે જે 

ાછ વભાજકામય શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણન ાભ્માવક્રભ ાને ભાદાંડભાાં યશરેી શલબબન્નતા લધ ુ જલાફદાય છે ાને તે 

વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણ વાભે પ્રશ્ન ાને ડકાય ાઉબ કયે છે. 

 ગજુયાતભાાં શારભાાં વેભેસ્ટય દ્ધશત પ્રભાણ ે વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે ાને ાઅ 

વેભેસ્ટય દ્ધશત પ્રભાણ ે ાભ્માવક્રભ મગ્મ યીત ે ણૂય કયલા તથા શલદ્યાથીઓન ે વભાજકામયના તભાભ શલમનુાં 

ગણુલતારક્ષી શળક્ષણ ાઅવુાં વભાજકામયના ાધ્માક ાને વ્માલવાશમક વભાજકામયનાશળક્ષણ વાભે ડકાયરૂ ફાફત 

છે.   

(૭) બિન વ્યાળશાયયકણુાં 

 એવશવએળન ઓપ સ્કરૂ ઓપ વશ્મર લકય  ાઆન ાઇન્દ્્ડમા (ASSWI) દ્વાયા મજામેર રયવાંલાદભાાં એલ શલચાય 

યજૂ કયલાભાાં ાઅવ્મ શત કે વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાને તારીભ ભેલેર ન શમ તેલા ા્મ વ્મલવામ 

(શલમ) ના બફન તારીભી વ્મસ્ટતની વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅતી કરેજ ાને શલબાગભાાં 

ાધ્માક તયીકે શનભણ ૂાંક ાઅલી જાઇએ નશીં તેભજ યશુનલશવિટીએ ા્મ વ્મલવામ (શલમ) ના બફન તારીભી 

ાધ્માકની વાંદગી કશભટીના વભ્મ, યીક્ષા વશભશતના વભ્મ ાને વભાજકામય વ્મલવામ વફાંશધત ા્મ કાઇ 

વશભશતના વભ્મ તયીકે તેભની શનભણ ૂાંક કયલી જાઇએ નશીં (નામય : ૧૯૮૧). જેભ ભેરડકર, એન્સ્જ્મરયિંગ, કમ્પ્યટુય 

શલજ્ઞાન ાન ેકામદા શલજ્ઞાનના શલદ્યાથીઓને તાના વ્મલવામના તારીભફદ્ધ ાને ાનબુલી પ્રપેવય દ્વાયા જ શળક્ષણ-

પ્રશળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે. તેલી યીત ેવભાજકામય વ્મલવામના તારીભફદ્ધ, ાનબુલી ાને રડગ્રીધાયી ાધ્માક દ્વાયા 

જ વભાજકામયના શલદ્યાથીઓને શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅવુાં જાઇએ. યાંત ુ શારભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ-

પ્રશળક્ષણ ાઅતી કેટરીક કરેજ ાને શલબાગભાાં બફન વ્માલવાશમકણુાં ધયાલતા ાધ્માક જેલાકે વભાજળાસ્ત્ર, 

ભાનલ વભાજળાસ્ત્ર, ભનશલજ્ઞાન, યાજ્મળાસ્ત્ર લગેયે વ્મલવામ (શલમ) ના ાધ્માક દ્વાયા વભાજકામયના શલદ્યાથીઓન ે
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શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅલાભાાં ાઅલે છે. ાઅભ, ા્મ વ્મલવામ (શલમ) ભાાં શનષ્ટ્ણાાંતણુાં ધયાલતા ાધ્માક દ્વાયા 

વભાજકામય વ્મલવામના શલદ્યાથીઓને કેવુાં શળક્ષણ-પ્રશળક્ષણ ાઅતા શળ ે? તે શલચાયલા જેલી ફાફત છે. તે ાઈયાાંત ાઅ 

ાધ્માકભાાં વભાજકામય વ્મલવામ વફાંશધત જ્ઞાન, મલૂ્મ, કુળતાઓ, દ્ધશતઓ, શવદ્ધાાંતઓ, િન્દ્ષ્ટ્ટકણ, ાઅચાયવાંરશતા, 

કામો, ભશૂભકા લગેયે ફાફતન ેતેઓ કેટરે અંળે વભજી ળકતા શળ ેતથા શલદ્યાથીઓન ેવભજાલી ળકતા શળ ેતે વભાજકામય 

વ્મલવામના રકએ ણ શલચાયલા જેલી ફાફત છે. ાઅ સ્સ્થશત વભાજકામય વ્મલવામ વાભે ડકાયરૂ ફને છે. 

(૮) શતત વ્યાળશાયયક યળકાશ (CPD) માટેની પ્રવયૃતનો ાભાળ  

 બાયતભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયની ૨૫૦ થી લધ ુ કરેજ ાને શલબાગ યજુીવીના ધાયા-ધયણ ાનવુાય 

ચાર ે છે. યાંત ુબાયત ાને ગજુયાતભાાં વભાજકામયની ભટાબાગની કરેજ ાને શલબાગ વતત વ્માલવાશમક શલકાવ 

(Continuous Professional Development - CPD) ભાટેની ાઅલશ્મક પ્રવશૃતઓ કયતી નથી. જે વ્માલવાશમક 

વભાજકામયના શલકાવ ભાટે જરૂયી છે. વતત વ્માલવાશમક શલકાવ (CPD) ની પ્રવશૃતઓ જેલી કે કામયળાા ાન ેરયવાંલાદ 

મજલા, વાંળધન ાને વલ ેાભ્માવ કયલા, નાણાાંકીમ વાંસ્થાઓ ાવેથી પાંડ ભેલીને ક્ષેત્રકામયભાાં રક્રમાત્ભક કામયક્રભ 

(Fieldwork Action Project) કયલા, શલદ્યાથીઓને ાભ્માવ વફાંશધત પ્રવશૃત ભાટે યાજમ ફશાય પ્રલાવભાાં રાઇ જલા, 

ગ્રાભ શળબફય કયલી લગેયે પ્રવશૃતન વભાલેળ થામ છે. ાઅ ાઈયાાંત ક્ષેત્રકામય ાઅધારયત રક્રમાત્ભક કામયક્રભ ાને 

પ્રામબગકકામય કરેજ ાન ે શલબાગના નેતતૃ્લ શઠે કયલાથી કભયચાયીઓના શલકાવની તક ાઉબી થામ છે તેભજ 

વાંળધક ાન ે શલદ્યાથીને ળીખલાની તક પ્રાપ્ત થામ છે. યાંત ુશારભાાં ગજુયાતભાાં વભાજકામયની ભટાબાગની કરેજ 

ાને શલબાગ વતત વ્માલવાશમક શલકાવ (CPD) ભાટેની પ્રવશૃતઓ નરશલત પ્રભાણભાાં થતી શલાથી વભાજકામય 

વ્મલવામ ાન ેશળક્ષણના શલકાવ વાભે પ્રશ્ન ાને ડકાય ાઈદબવ્મા છે.  

(૯) મલૂભતૂ યળેવતાઓ/ક્ષણોનો ાભાળ  

 ાઅજે વ્માલવાશમક વભાજકામય તાની ાઅગલી રક્ષબણકતાને ાઅધાયે વભાજ ાને યાજમના રકન ે શલશળષ્ટ્ટ 

વેલાઓ ાઅે છે, છતા ણ ાઅ વેલાઓ જાઇએ એટરી ાવયકાયક યીતે ાઅતી ન શલાથી વભાજકામય વ્મલવામ ાને 

શળક્ષણ તાનુાં શલશળષ્ટ્ટ સ્થાન કે દયજ્જ વભાજ ાને યાજમભાાં પ્રાપ્ત કયી ળક્યા નથી તેભજ વભાજકામયના 

વ્માલવાશમક વાંગઠના વભ્મ, ાધ્માક, વભાજકામયકય ભજબતૂ ાન ે પ્રબાલળાી યીત ે કામય કયતાાં ન શલાથી 

વાભાજજક નીશત ઘડતય, વાભાજજક કલ્માણ ાને શલકાવની મજનાઓનુાં ઘડતય, વાભાજજક કામયક્રભનુાં ાઅમજન, 

ાભરીકયણ ાન ેમલૂ્માાંકન લગેયે જેલી ફાફતભાાં કાઇ મખુ્મ સ્થાન પ્રાપ્ત થાઇ ળક્ુાં નથી. તેઓએ તાના કામોન ે

વભાજ ાન ે યાજમ સ્લીકાયે તે યીતે પ્રેન્દ્ટટવ કયલી જાઇએ. વભાજકામયના ાધ્માક, વભાજકામયકય ાને વાંગઠના 

વભ્મ વાભાજજક કલ્માણ ાને શલકાવના કામોભાાં વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં તેભણે જે જ્ઞાન, મલૂ્મ, કુળતાઓ, 

ાબબગભ, દ્ધશતઓ, શવદ્ધાાંત, ાઅચાયવાંરશતાઓ, ભશૂભકાઓ લગેયેની વભજ ભેલી છે તેન પ્રેન્દ્ટટવભાાં ાઈમગ ઓછ 
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કયે છે તેભજ શલયધાબાવ જલા ભે છે. ા ાઈયાાંત વભાજકામયભાાં વ્માલવાશમક ચેતના, વ્માલવાશમક નશૈતટતા, રકની 

વભસ્માઓને વભજલા ાને વ્મટત કયલા ભાટેન ભાંચ, વાભાજજક ાઅમજન ાને લશીલટ, વાભાજજક રક્રમા, વાંળધનના 

ાબબગભને પ્રત્વાશન, શલશલધ ાવાઓભાાં ફદ્ધદ્ધક યવ ાને વર્જનાત્ભકતાન શલકાવ થાઆ ળકમ ન શલાથી વભાજકામય 

શળક્ષણ ાન ેવ્મલવામ વાભે ઘણા પ્રશ્ન ાને ડકાય છે.  

(૧૦) યળદ્યાથીઓના નોકરીના પ્રશ્નોમાાં ૈક્ષબણક શાંસ્થાઓ ાને શમાજકાયયના શાંગઠનોની ભયૂમકા 

 દયેક વ્મલવામભાાં શલદ્યાથીઓ શળક્ષણ ણૂય કયે એટર ેતેભની વાભે શરે પ્રશ્ન નકયી ભેલલાન ાઅલે છે. 

ાઅલ જ પ્રશ્ન વ્માલવાશમક વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ભેલેરા શલદ્યાથીઓ ણ ાનબુલે છે. શારભાાં ગજુયાતભાાં ૫૦ થી લધ ુ

વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ાઅતી ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓ ચાર ેછે ાને તેભાાંથી દય લે ૨૫૦૦ થી લધ ુશલદ્યાથીઓ વ્માલવાશમક 

વભાજકામયન ુાં શળક્ષણ ભેલીને ફશાય ડે છે ત્માયે ાઅ તભાભ શલદ્યાથીઓની વાંખ્માના પ્રભાણભાાં વયકાયી, બફન વયકાયી 

ાને ા્મ વાંસ્થાઓભાાં નકયી ણ ાઈરબ્ધ શતી નથી. જેથી ાઅ શલદ્યાથીઓએ શળબક્ષત ફેયજગાયની સ્સ્થશતન 

વાભન કયલ ડ ે છે ાને નકયીઓ ભાટે ાનેક પ્રકાયના પ્રમાવ કયલા ડે છે. યાંત ુ  જ્માયે શલદ્યાથીઓને ાનેક 

પ્રમાવ કયલા છતાાં ણ નકયી ભતી નથી ત્માયે ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓ ાને વભાજકામયના વાંગઠનની ભશૂભકા ભશત્લની 

ફને છે તેભજ વ્માલવાશમક વભાજકામયના ક્ષેત્રની શલશલધ નકયીઓભાાં વભાજકામય શલદ્યાથીઓની જગ્માએ ા્મ 

વ્મલવામના શલદ્યાથીઓની બયતી કયલાભાાં ાઅલે છે. ાઅલા વભમે વભાજકામય વ્મલવામની ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓએ ાન ે

વાંગઠનએ  શલદ્યાથીઓના નકયી અંગેના પ્રશ્નની મગ્મ જગ્માએ યજૂાઅત કયલાભાાં એન શલદ્યાથીઓને  ભદદરૂ 

થલાની ભશૂભકા બજલલાભાાં શનષ્ટ્પ યહ્યા છે.  

(૧૧) રાષ્ટ્રીય ાને રાજ્ય સ્તરની વ્યાળશાયયક શમાજકાયયની હરવદ જરૂહરયાત  

 વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણભાાં એકસતૂ્રતા રાલલા તથા વભાજકામયકય ાને સ્લૈન્સચ્છક વાંસ્થાને ભા્મતા 

ાઅલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ સ્તયની વભાજકામયની રયદની ખફૂ જ જરૂરયમાત છે. વ્માલવાશમક વભાજકામયના શલશલધ 

મદુાઓ ાઈય શલચાય-શલભળય કયલા ભાટે વભાજકામયના શલદ્વાન ાધ્માક ાન ેવભાજકામયકય એક ભાંચ ય રાલલા 

પ્રમાવ કયલ જાઇએ (થભવ : ૨૦૧૦). બાયતભાાં જેલી યીત ેભેરડકરની યાષ્ટ્રીમ રયદ છે તેલી યીતે વભાજકામયની 

યાષ્ટ્રીમ ાન ે યાજમ સ્તયની રયદ ફનાલલી ાઅલશ્મક છે, કાયણ કે વભાજકામય શળક્ષણ ાને વ્મલવામના પ્રશ્ન, 

વભાજકામય પ્રેકટીવની મુાંજલણ, વભાજકામય વાંગઠનની વભસ્માઓ, પ્રશળક્ષણ ાને વાંળધન વફાંશધત મશુ્કેરીઓ, 

વભાજકામયના શલદ્યાથીઓ, ાધ્માક ાને પ્રેન્દ્ટટવનયના પ્રશ્ન, શલદ્યાથીઓના નકયી વફાંશધત મશુ્કેરીઓ લગેયે પ્રશ્નની 

યજૂાઅત વાભા્મ યીતે જ વભાજકામયની યાષ્ટ્રીમ ાન ેયાજમ સ્તયની રયદ ફનેરી શમ ત તેભાાં થાઇ ળકે છે તથા 

ાઈકેર અંગ ેચચાય થાઇ ળકે. યાષ્ટ્રીમ ાને યાજ્મ સ્તયની વભાજકામયની રયદ દ્વાયા વયકાય ાઈય દફાણ રાલીન ે
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વ્માલવાશમક વભાજકામયના પ્રશ્નની ાઈકેરની રદળાભાાં કમાય કયી ળકામ છે જેથી વભાજકામયની રયદની ખફૂ જ 

ાઅલશ્મકતા છે. 

 

૫. શમસ્યાઓ ાને ડકારોના યનળારણ શિાંધી ભામણો : 

 વ્માલવાશમક વભાજકામય શળક્ષણને યશુનલશવિટીના શલબાગ ાને તેન ેવાંરગ્ન કરેજ દ્વાયા ાઅકાય ાઅલાભાાં 

ાઅલી યહ્ય છે. યશુનલશવિટીઓના શલબાગ ાને તને ે વાંરગ્ન કરેજની ગણુલતાના ાઅધાયે વભાજકામય શળક્ષણની 

ગણુલતા આંકલાભાાં ાઅલે છે કેન્દ્્િમ ાને યાજમ સ્તયની યશુનલશવિટીઓના શલબાગ ાને  કરેજના ત્રણ ારગ ારગ 

ાઅમાભનુાં એક વામરૂશક ધ્મેમ ાને રક્ષ્મ છે. ાઅ ત્રણ ાઅમાભના ાબબગભ નીચ ેમજુફ છે.  

પ્રથમ ાઅયામ - કોેજ ાને યળભાગનો ળારશો : 

* કરેજ ાન ેશલબાગએ તાનુાં ધ્મેમ ાને રક્ષ્મ નક્કી કયવુાં.  

* મલૂ્મ ાઅધારયત વભાજકામય શળક્ષણની ખાતયી ાઅલી.  

* તારીભ ાભેર શલદ્યાથીઓ વભાજની વરશષ્ટ્ણતુા ાને વક્ષભતાભાાં રયલતયનના એજ્ટ તયીકે પા ાઅી ળકે તેલા 

તૈમાય કયલા. 

* ક્ષેત્રકામયભાાં રક્રમાત્ભક કામયક્રભ (Fieldwork Action Project)ના ભાધ્મભથી શલદ્યાથીઓ વકાયાત્ભક ાને ાનબુલ ભે 

તેલી જગલાાઇ કયલી.  

* વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણના શલકાવભાાં મગદાન ાઅવુાં. 

* કરેજ ાન ેશલબાગના શલકાવભાાં આંતરયક શલબાગની વશામ ભેલલી. 

* વભાજકામયના જ્ઞાનની ખતેી ાને વારશત્મના પ્રકાળન ભાટે લધનેુ લધ ુપા ાઅલ. 

* વતત વ્માલવાશમક શલકાવ (Continuous Professional Development - CPD) ભાટેના શલશલધ કામયક્રભનુાં ાઅમજન 

કયલાભાાં મગદાન ાઅવુાં. 

* વભાજકામયભાાં લધનેુ લધ ુવાંળધન ભાટે વૈદ્ધાાંશતક ાને પ્રામબગક એભ ફને્નભાાં પા ાઅલ. 

* વયકાયી વાંસ્થાઓ (GO), બફન વયકાયી વાંસ્થાઓ (NGO), કોયેટ વાંસ્થાઓ (CO) ાને શલળા જન વમદુામ વાથ ે

શવધ્ધી લાતચીત/મરુાકાત કયલી.  

* ાધ્માક ાન ેશલદ્યાથીઓના ળૈક્ષબણક શલકાવ ભાટે પ્રમાવ કયલા. 

* ભતૂલૂય શલદ્યાથીઓ ાને ાધ્માક લચ્ચેના વફાંધન ેસવુ્મલસ્સ્થત જાલી યાખલા ાને ભજબતૂ ફનાલલા પ્રમાવ 

કયલા.  
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િીજો ાઅયામ - શમાજકાયયના ાધ્યાકોની જરૂહરયાતોની જાલળણી : 

* શળક્ષણભાાં શલશ્વાવ ાને મગ્મતા/વક્ષભતા   

* ક્ષેત્રકામયભાાં રક્રમાત્ભક કામયક્રભ (Fieldwork Action Project) ાથલા પ્રત્મક્ષ ક્ષેત્રકામય/ પ્રામબગક     

કામયના ગરાઓની નોંધ યાખલી. 

* વૈદ્ધાાંશતક ાન ેવ્મલશારુ વાંળધનના ક્ષેત્રભાાં મગદાન ાઅવુાં. 

* વ્માલવાશમક વાંગઠનના શલકાવભાાં પા ાઅલ. 

* ાધ્માકએ વયકાયી વાંસ્થાઓ (GO), બફન વયકાયી વાંસ્થાઓ (NGO), કોયેટ વાંસ્થાઓ (CO) ાન ે શલળા જન 

વમદુામ વાથે શવધ્ધી લાતચીત/મરુાકાત કયલી.  

* યલુાન વભાજકામયકયન ેળીખલા ભાટે ાધ્માકએ ભાગયદળયન ાઅવુાં. 
ત્રીજો ાઅયામ - શમાજકાયયની કોેજો/યળભાગો દ્વારા શામદુાયયક હક્રયાઓ ર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવુાં :  

* યાષ્ટ્રીમ ાન ેયાજમ સ્તય ય વ્માલવાશમક વાંસ્થાઓએ ાઅલશ્મક કમો કયલા.  

* વતત વ્માલવાશમક શલકાવ (Continuous Professional Development - CPD) ભાટે યાષ્ટ્રીમ ાને યાજમ સ્તય ય 

શનમશભત પ્રવશૃતઓ કયલી.  

* યાષ્ટ્રીમ ાન ેયાજમ સ્તય ય લકારતની શરે કયલી. 

* યાષ્ટ્રીમ ાન ેયાજમ સ્તય ાઈય પ્રચાય - પ્રવાયના પ્રમત્ન કયલા. 

 બાયતભાાં વભાજકામય શળક્ષણને ભજબતૂ ફનાલલા ભાટે સવુ્મલસ્સ્થત યીતે વભસ્માઓ ાને ડકાયના ાઈકેર 

વભજલા જાઇએ. એટર ે કે ાઅ ત્રણ ાઅમાભન ાઈમગ કયી વભાજકામય શળક્ષણની વભસ્માઓ ાને ડકાયનુાં લધ ુ

ાવયકાયક યીત ેશનલાયણ થાઇ ળકે છે.  

 

૬. શમાન :  

 વ્માલવાશમક વભાજકામય એ ાઅધશુનક યગુન શલકવત વ્મલવામ છે. બાયતભાાં વભાજકામય વ્મલવામને ૮૦ લય 

થમા છે, જ્માયે ગજુયાતભાાં વભાજકામય વ્મલવામન ે૬૩ લય થમા છે. છતાાં ણ બાયત ાને ગજુયાતભાાં વભાજકામય 

વ્મલવામ ાન ે શળક્ષણન ાેબક્ષત શલકાવ થમ નથી ાને ફલ્માલસ્થાભાાંથી વાય થાઇ યહ્ુાં શમ તેભ રાગ ેછે. ાઅજે 

વભાજકામય વ્મલવામ ાન ે શળક્ષણ ગકગામની ગશતએ એક ચક્કવ રદળા તયપ ાઅગ લધી યહ્ુાં છે તેભજ ાઅજના 

વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણ વાભે ાનેક પ્રકાયની વભસ્માઓ ાને ડકાય ાઉબા થમા છે ાને તેના શનલાયણ 

ભાટેની ાશી કેટરીક બરાભણ જણાલલાભાાં ાઅલી છે. ાઅ બરાભણ વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણ વાથ ેજેને 

શવધ્ધ વફાંધ છે તેલા વભાજકામયના શલબાગ/કરેજ, ાધ્માક, વભાજકામયકય, શલદ્યાથીઓ ાન ેવાંગઠનના વભ્મએ 
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વભજલાની જરૂરયમાત છે. ાઅ બરાભણભાાં ફતાલલાભાાં ાઅલેર ત્રણ રયભાણીમ/ાઅમભી ાબબગભની ફાફતન ે

ાવયકાયક ાનવુાયલાભાાં ાઅલે ત વભાજકામય વ્મલવામ ાને શળક્ષણની વભસ્માઓ ાને ડકાયનુાં શનલાયણ ળક્ય છે. 
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