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પ્રસ્તાલનાાઃ
વાાંપ્રત વભમભાાં ાઅધુશનકયણ ાને તેનો પ્રબાલ વ્માક યીતે થાઆ યહ્યો છે . ાઅદદલાવી વભાિના તભાભ લગો ાઅ ાઅધુશનકયણથી
પ્રબાશલત થાઆ યહ્યા છે ત્માયે ાઅદદલાવી વભાિના એક ાગત્મના બાગ િે લી ાઅિની શળશિત મુલતીઓ ાઅ ાઅધુશનકયણના પ્રબાલથી લાંશિત યશી
ળકે ખયી? ાઅિની ાઅદદલાવી મુલતીઓ ઉય ણ ાઅધુશનકયણની ઘણી ફધી ાવય થાઆ છે . ાઅ ાવય કેલી ાને કેટરી છે તેનો ખ્માર ાઅ
વાંળોધન ત્ર દ્લાયા ાઅલાભાાં ાઅવ્મો છે .


ાભ્માવ િેત્રાઃ
પ્રસ્તુત વાંળોધન ત્રનુાં ાભ્માવ િેત્ર તાી શિલ્રાનો વોનગઢ શલસ્તાય છે . વાંળોધક ોતે વોનગઢ શલસ્તાયના િ યશેલાવી છે .

 વાંળોધનના શેતુઓાઃ
(1) ાઅદદલાવી વભાિ ાને વાંસ્કૃશતના યાંયાગત ભાખાભાાં મુલતીઓની શસ્થશત, તેઓનુાં સ્થાન ાને બૂશભકા શલેની જાણકાયી ભેલલી.
(2) શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓભાાં વાભાશિક ાને ધાર્મભક ાવાભાાં ાઅલેર દયલતતનો જાણલા.
(3) શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓ ાઅધુશનકયણના પ્રબાલને કાયણે ોતાની વાંસ્કૃશત જાલી યાખે છે કે કેભ તે જાણલુાં.
(4) શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓ નલી દયશસ્થશતભાાં કાઆ યીતે વભામોિન વાધે છે તે તાવલુાં.
(5) શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓભાાં ાઅધુશનકતાનુાં ભૂલ્માાંકન કયલુ.ાં
ાભ્માવ ધ્ધશત ાને પ્રશલશધઓાઃ
પ્રસ્તુત વાંળોધન ભાટે પ્રાથશભક ભાશશતી ાને ગૌણ ભાશશતી ભેલલા ભાટે શનયીિણ, ભુરાકાત, ભુરાકાત ાનુવૂશિ, ગ્રાંથારમ પ્રમુશતત ાને
ાઆન્ટયનેટ િે લી પ્રમુશતતઓનો ઉમોગ કયલાભાાં ાઅવ્મો છે .


વાભાશિક જીલન ાને ાઅધુશનકયણાઃ
ગ્રાભ વભુદામભાાં દયેક ાવાઓભાાં દયલતતન થામ તો તેનો પ્રબાલ સ્ત્રીઓ ાને મુલતીઓના સ્થાન ઉય ડે તે સ્લાબાશલક છે . ળશેયીકયણના
પ્રબાલને કાયણે ાઅધુશનક ફની યશેરા ગાભડાઓભાાં ણ મુલતીઓનુાં ભશત્લ લધી યહ્યુાં છે . તેભના ઉયના ઘણા યાંયાગત ફાંધનો ઓછા થમા છે ,
ાશધકાયો પ્રાપ્ત થમા છે . તેભાાં ગાભડાની મુલતીઓ શળિણ રાઆને નોકયી કયતી શોમ તેનુાં સ્થાન થોડુાં ઉંિુાં ાઅપ્મુાં છે . જ્માયે કોાઆ ણ દેળ
ાઅધુશનકયણની પ્રદિમાભાાંથી વાય થામ છે ત્માયે વભાિભાાં ાઅધુશનકતાનો પ્રલેળ થામ છે . ાઅધુશનકયણનો સ્લીકાય કયીને દેળના મુલાનો ાને
મુલતીઓ ાઅધુશનક ફને છે . ાઅદદલાવી શળશિત મુલતીઓભાાં ાઅધુશનકયણને કાયણે શલિાયવયણી, યશેણીકયણી, શેયલેળ, જીલનળૈરી, વાભાશિક
દયલાિો, વાાંસ્કૃશતક ભૂલ્મો, લરણો ાને ાઅકાાંિાઓભાાં ણ દયલતતન ાઅવ્મુાં શોમ છે .


શળિણ ાને યાિકીમ િેત્રે ાઅધુશનકયણાઃ
ાઅ એક ખૂફ િ શલિાય ભાગી રેતો ભુદ્દો છે ાને ારગ વાંળોધનનો શલમ છે . ાભાયા શલસ્તાયભાાં વયકાય તયપથી પ્રાથશભક ળાાઓ,
ભાધ્મશભક ળાાઓ, ઉચ્િતય ભાધ્મશભક ળાાઓ, ાઅશ્રભ ળાાઓ, એકરવ્મ ભોડેર સ્કૂર, વયકાયી ાઅર્ટવત, કોભવત ાને વામન્વ કોરેિની વગલડો
ઉરબ્ધ કયાલલાભાાં ાઅલી છે . યાંતુ તેની વાભે કન્મા કેલણીનુાં પ્રભાણ ખૂફ િ ઓછુ ાં િોલા ભે છે . વોનગઢ શલસ્તાયની ખૂફ ઓછી છોકયીઓ
કોરેિ શળિણ વુધી શોંિી ળકે છે . ભાયા શશવાફે ાઅદદલાવી શલસ્તાયોભાાં ાઅદદલાવીઓને યવ ડે તેલો, તેઓની વાંસ્કૃશત વાથે વાંકામેરો


નલતય પ્રકાયનો ળૈિશણક ાભ્માવિભ દાખર કયલાની વખત ાને ાશનલામત િરૂદયમાત છે . ાભેદયકા ાને કેનેડાભાાં ણ શફવીઓ ાને
ાઅદદલાવીઓ ભાટે િુ દો ળૈિશણક ાભ્માવિભ દાખર કયલાભાાં ાઅવ્મો છે િે ના શકાયાત્ભક દયણાભો વાભે ાઅવ્મા છે . ાઅદદલાવી કન્માઓને ઉચ્િ
શળિણ ભેલલા ભાટે લધુ પ્રોત્વાશન ાઅલાની િરૂય િણાાઆ યશી છે . કન્માઓ ભાટે ધોયણ 1 થી 8 ની પ્રાથશભક ળાાભાાં િલાનુાં ભુખ્મ કાયણ
'ભધ્માહ્ન બોિન મોિના' છે . ાઅઠભા ધોયણભાાં બણતી કન્માને વયખુાં ગુિયાતી રખતા-લાાંિતા ન ાઅલડે તે કેભ િારે? ાઅ દયશસ્થશત ભાટે પતત
વયકાયનો લાાંક ન કાઢી ળકામ. શળિકો ણ તેભની િલાફદાયીભાાંથી ાછા ડ્મા છે . કન્મા કેલણી ાછ િો શળિકો ૂયતો યવ રે તો શારની
દયશસ્થશતભાાં િરૂય પયક ડે.
ાઅદદલાવી કન્માઓ બણતય છોડી દે એટરે તેઓનુાં બશલષ્મ ાાંધકાયભમ ફને છે . ઘેય ાઅર્મથક ભદદરૂ થલા તેઓને ઘયકાભ, ખેતભિૂ યી કે છી
ફાાંધકાભ િેત્રે ભિૂ યીએ રાગી િલુાં ડે છે . ભા-ફા તેભના રગ્ન લશેરા કયાલી દે છે એટરે ફાકો લશેરા િન્ભે છે . ાઅ કાયણે સ્ત્રી-ફાકોભાાં
ાૂયતા ોણની પદયમાદો ણ િોલા ભે છે .
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“શળિણ એ ભુખ્મ ધયી છે ાને સ્ત્રી વળશતતકયણ ાઅ ધયીની ાઅવાવ પયતી ઘટના છે ”. શળિણ થકી િ ાઅદદલાવી ભશશરાઓભાાં નીિે ભુિફના
િાાંશતકાયી દયલતતનો થાઆ ળકળેાઃ
(1) લૈિાદયક ફદરાલ
(2) ોતાના ાશધકાયો પ્રત્મેની જાગૃશત
(3) ાઅત્ભવન્ભાન
(4) સ્ત્રી-ુરૂ વભાનતાની ાનુબૂશત
(5) બણતય થકી કાયદકદી ફની ળકે છે તેલો શલિાય
(6) વાભાશિક-ાઅર્મથક-વાાંસ્કૃશતક ઉન્નશત
(7) ભશશરા નેતાગીયી
ભાયા ભતે “કન્મા શળિણ એ સ્ત્રી વળશતતકયણ ભાટેનુાં ાત્માંત ળશતતળાી ભાધ્મભ છે ”. િો ાઅિથી િ ાઅદદલાવી શલસ્તાયોભાાં કન્મા
કેલણી ભાટેની િલ નલેવયથી, ગાંબીયતાૂલતક ળરૂ કયીએ તો ાને તો િ તેના વાયા દયણાભો ાાંિથી દવ લે દેખાલાના ળરૂ થળે. ાઅ િલ
ાઅણે વશુ એ 'બાયતીમ' તયીકે વાથે ભીને ળરૂ કયલી ડળે. મોગ્મ દદળાભાાં ાામેરુાં શળિણ િ ાઅદદલાવી ભશશરા વભાિભાાં પ્રલતતભાન ઘણી
વભસ્માઓને દૂય કયી ળકળે. ાઅદદલાવી સ્ત્રી વળશતતકયણ ત્માયે િ િોલા ભી ળકળે. શળિણને દયણાભે િ એક નલા શલિાયો ધયાલતા, સ્ત્રીનુાં
ાઅત્ભવન્ભાન લધાયતા, સ્ત્રીને તેના ાશધકાયો ાઅતા ાઅદદલાવી વભાિનુાં વિત ન થળે. ાઅ િ તો છે ાઅણા વનાનુાં બાયત.
ાઅિની તાયીખભાાં ગુિયાતભાાં ાને વોનગઢ શલસ્તાયભાાં ભશશરા ાઅદદલાવી નેતાનુાં પ્રભાણ નશશલત છે . તેનુાં કાયણ ાલ્ શળિણ છે .
ભશશરા જ્માયે ોતાના ાશધકાયો ાાંગે વબાનણે જાગૃત ફને ત્માયે િ તેનાભાાં નેતાગીયીના ગુણો શલકવે. ાઅદદલાવી શલસ્તાયોભાાં સ્ત્રી
વળશતતકયણના શલશલધ કામતિભો મોિલાથી ાઅદદલાવી ભશશરાઓ યાિકીમ િેત્રે નેતૃત્લ રાઆ ળકે ાને શલધાનવબા, રોકવબાભાાં િૂાંટાાઆને
યાજ્મની, દેળની ભશશરાઓના શલકાવભાાં મોગદાન ાઅી ળકે તેટરી વિભ છે .
શા, ભતાશધકાય ાાંગે શળશિત મુલતીઓ ખૂફ જાગૃત ફની છે ાને ોતાના ભતાશધકાયનો મોગ્મ ઉમોગ કયે છે .
ાઅદદજાશત વભાિના શલકાવ ભાટે વયકાય તયપથી ાનેક ભશત્લાકાાંિી મોિનાઓ િે લી કે લનફાંધુ કલ્માણ મોિના, શિયાંજીલી મોિના,
ાઆશન્દયા ાઅલાવ મોિના, ભનયેગા મોિના, ાઆ-ગ્રાભ શલશ્લગ્રાભ મોિના, વયસ્લતી વાધના વાાઆકર મોિના લગેયે મોિનાઓ ાભરભાાં ભૂકલાભાાં
ાઅલી છે િે ના થકી તાી શિલ્રો વલાાંગી શલકાવ વાધી યહ્યો છે . શળશિત મુલતીઓ ાઅ ફધી િ મોિનાઓ ાાંગે વબાન છે ાને ફધી િ
મોિનાઓનો રાબ રાઆ યશી છે .
ાઅર્મથક ાને ાઅયોગ્મ િેત્રે ાઅધુશનકયણાઃ
ાઅદદલાવી મુલતીઓભાાં ણ ાઅધુશનકયણને રીધે વભિળશતત લધી. નાની ઉંભયે રગ્નો થલાના ઓછા થમા. (વાલ ફાંધ થમા તેભ ન કશી
ળકામ). તેને કાયણે ફાભૃત્મુના દયભાાં ખાસ્વો એલો ઘટાડો થમો. સ્ત્રીઓભાાં ાને ફાકોભાાં કુોણની શફભાયી ઓછી થાઆ. ાઅયોગ્મ પ્રત્મે જાગૃશત
લધી. શેરાાં કન્મા કેલણી ખૂફ ઓછી કે નશશલત શતી તેને ફદરે ાઅદદલાવી મુલતીઓ લધુ ને લધુ બણતી થાઆ ાને સ્નાતક/ાનુસ્નાતક કિાએ
શોંિી. વાયા બણતયને રીધે વાયી વયકાયી નોકયીઓ ભલાની ળરૂ થાઆ. એને કાયણે વભગ્ર કુટુાંફની ાઅર્મથક ાને વાભાશિક દયશસ્થશતભાાં ફદરાલ
ાઅલતો ગમો. ાઅધુશનક ફનલાથી વભાિભાાં વારાં સ્થાન ભેલી ળકામ છે તેલો ણ એક શલિાય પેરામો. વયકાયે ાઅદદલાવીઓના ઉધ્ધાય ભાટે
(ાનુવૂશિત િનજાશત) ાનાભત મોિના ાભરભાાં ભૂકી એને કાયણે ાઅદદલાવી વભાિને ાઅગ લધલાભાાં ખૂફ ટેકો ભળ્મો. તેભનુાં જીલનધોયણ
વુધમુાં.


વખીભાંડોની કાભગીયીાઃ (Self Help Groups - SHG)
ગુિયાત વયકાયની ાાંખ 'શભળન ભાંગરભ' દ્લાયા ગાભેગાભ વખીભાંડોની યિના કયલાભાાં ાઅલી છે િે નો ભૂ ાઅળમ ભશશરાઓને સ્લશનબતય
ફનાલલાનો છે . એક વખીભાંડભાાં 10 થી 20 ભશશરા વભ્મો ફને. 100 વખીભાંડોનો એક ગ્રાભવાંઘ ફને. વોનગઢ શલસ્તાયની ાઅદદલાવી
ભશશરાઓએ ણ વખીભાંડોની યિના કયી છે યાંતુ ભોટા બાગના વખીભાંડોની કાભગીયી પતત કાગ ય (on paper) િ દેખામ છે . થોડા ઘણા
વખીભાંડો વભ્મદીઠ ભાશવક 100 કે 200 રૂશમાની ફિત કયલાનુાં કાભ કયે છે . વખીભાંડોનો ઉમોગ વયકાયી કામતિભોભાાં ભોટા ામે શાિયી
ફતાલલા ભાટે થામ છે . ાઅદદલાવી વખીભાંડો સ્લશનબતય ફને તે ભાટે વયકાય તયપથી ખાવ કોાઆ િ ગરા બયલાભાાં ાઅવ્મા નથી. ાઅ શલસ્તાયભાાં
સ્ત્રી વળશતતકયણની શલા પેરામ તે ભાટે ખયેખય તો ાઅ વખીભાંડોની ફશેનોને સ્ત્રી વળશતતકયણના પ્રિાય-પ્રવાય ભાટેની તારીભ ાઅી ળકામ.
વખીભાંડની ફશેનો િ ગાભેગાભ પયીને ાઅદદલાવી ભશશરાઓને સ્ત્રી વળશતતકયણ ભાટે જાગૃત કયે. ફીિુ ાં કાભ એ છે કે ાઅ વખીભાંડની ફશેનોને
સ્લયોિગાયની તારીભ ાઅલાભાાં ાઅલે. સ્લયોિગાય ભાટે તેઓને નીિે ભુિફની તારીભ ાઅી ળકામાઃ
(1) લૈજ્ઞાશનક ઢફે ટક સવિાાઆ ધ્ધશત દ્લાયા વજીલ ખેતી કયલાની તારીભ
(2) ગ્રીન શાઉવ ખેતી દ્લાયા લધુ ાક રેલાની તારીભ
(3) ળુારન ાાંગે જાગૃશત કામતિભો
(4) નાનો ગૃશઉદ્યોગ ળરૂ કયલાની તારીભ
(5) વીલણકાભ ાાંગેની તારીભ ાને વીરાાઆ ભળીન વશામ
(6) ગ્રામ્મ શલસ્તાયભાાં નાની દુકાન ળરૂ કયલા ાાંગેની તારીભ ાને વશામ
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(7) ાઅદદલાવી શલસ્તાયને 'મતટન સ્થ' તયીકે શલકવાલલાની ાને 'ગાાઆડ' ફનલાની તારીભ
(8) િે ભ ડાાંગ શિલ્રાની ાઅદદલાવી ફશેનોને 'ડાાંગી થાી' ફનાલીને લેિાણ ભાટે વયકાય તયપથી ાઅર્મથક વશામ ાામ છે તે િ યીતે વોનગઢ
શલસ્તાયભાાં િોખાની યોટરી ાને તુલેયના ળાકની 'ગાભીત થાી' કે 'ાઅદદલાવી થાી' ના લેિાણ ભાટે ભશશરાઓને ાઅર્મથક વશામ ાઅલી
િોાઆએ.
ાઅભ, વખીભાંડના ભાખાનો ભશત્તભ ઉમોગ કયીને વોનગઢના ાઅદદલાવી શલસ્તાયભાાં સ્ત્રી વળશતતકયણના શલિાયોનો પેરાલો કયી
ળકામ તેભ છે .
લતતભાન દયશસ્થશતભાાં ાઅલેર ાઅધુશનકતા ાને ભશશરા શલકાવભાાં નડતયરૂ વભસ્માઓાઃ
ાઅદદલાવી ભશશરાઓભાાં ળૈિશણક જાગૃશત ાને તે થકી ભતી લૈિાદયક જાગૃશત ાઅલે તો નલી ેઢી ભાટે વોનેયી વૂયિ ઉગે. નલી ેઢીની
કન્માઓને ફાણથી િ તેભની ભાતાઓ દ્લાયા એલા વાંસ્કાય ભે કે િે થી ાઅદદલાવી શલસ્તાયની 100% કન્માઓ ઉચ્િ શળિણ રેતી થામ.
સ્ત્રીઓ-ફાકોભાાં કુોણનુાં પ્રભાણ નશશલત ફને ાને એક સ્લસ્થ-તાંદુયસ્ત ાઅદદલાવી વભાિ યિામ. ાઅલો નલા શલિાયોલાો ઉત્વાશશત
ાઅદદલાવી વભાિ દેળના શલકાવભાાં ખૂફ િ ભશત્લનો પાો ાઅી ળકે.


ાઅિની તાયીખે ભાયા શલસ્તાયભાાં ભશશરા શલકાવભાાં નડતયરૂ વભસ્માઓ નીિે ભુિફ છે ાઃ
(1) ુરૂો તેઓના છાત શલિાયો શિુ વુધી છોડી ળતમા નથી ાને એટરે િ શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓને િોાઆએ તેટરુાં વન્ભાન ાઅતા
નથી.
(2) ુરૂોને તેઓનુાં સ્ત્રીઓ યનુાં ાઅશધત્મ છોડલુાં નથી.
(3) રગ્ન કમાત છી શળશિત મુલતી ોતાના કહ્યા ભુિફ િ કયે ાને ોતે ાઆચ્છે તે િ યીતે યશે તેલુાં ભોટા બાગના ુરૂો ભાને છે . ાઅ કાયણોવય
શળશિત મુલતીઓને રગ્નજીલનભાાં ૂયતી સ્લતાંત્રતા ભતી નથી.
(4) ાઅદદલાવી મુલતીઓની વયખાભણીએ ઓછા મુલકો કોરેિ શળિણ વુધી શોંિે છે . ઉચ્િ શળિણને દયણાભે મુલતીઓ ઉજ્િલ
કાયદકદી ફનાલે છે . ાઅ કાયણોવય શળશિત ાઅદદલાવી મુલતીઓને રગ્ન કયલા ભાટે મોગ્મ ાત્ર ળોધલાની ખૂફ ભુશ્કેરી ડી યશી છે .
(5) યાિકીમ જીલનભાાં ણ ુરૂો ભશશરાઓને ાઅગ લધલા દેતા નથી. દા.ત. ભશશરા વયાંિ િૂાંટાાઆ શોમ તો તેનો શત િ વભગ્ર કાયબાય
િરાલે છે .
ાઅધુશનકયણ એ વતત િારતી પ્રદિમા છે . ાઅદદલાવી શલસ્તાયોભાાં શિુ લધુ શલકાવની િરૂય છે . તેઓને ાઅગ લધલા શિુ લધુ તકોની િરૂય
છે . િે ભ િે ભ ાઅધુશનકયણ લધતુાં િળે, તેનો પ્રબાલ લધતો િળે તેભ તેભ ાઅદદલાવીઓ 'છે લાડાના શલસ્તાય' કશેલાને ફદરે દેળના ભુખ્મ પ્રલાશભાાં
િોડાતા િળે. દેળ ખબેખબો શભરાલીને કાભ કયે ાને શલકાવ તયપ ાઅગ લધે ત્માયે િ વાિા વનાના બાયતનુાં શનભાતણ થળે.
ાઅધુશનકયણનુાં નલુાં વૂત્રાઃ
એક દેળ, એક પ્રજા, એક ાશબમાન... શભ ફનામેંગે નમા સશદુસ્તાન!
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We are what we repeatedly do; excellence, then, is not an act
but a habit.
~ Aristotle
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