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સાદરાન શૈક્ષણિક વિકાસ : ઐવિહાવસક સદંર્ભમા ં
ડૉ. પ્ર. કનૈયાા ર. નાયક 

વમંજક ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા વકુંર – વાદયા ગજૂયાત વલદ્યાીઠ 
પિૂભભવૂમકા-વાફયભતી નદીને કકનાયે લવેલુ ં વાદયા શારભા ં ગાધંીનગય જજલ્રાભા ં એક નાના 
ગાભ તયીકે સ્થાન છે. યંત ુએક કાે તેનુ ંયાજકીમ ને વાસં્કૃવિક ભશત્લ ખફૂ શત ુ,ં ભટંુ વમદૃ્ધ 
ળશયે ન શલા છતા,ં દંયભી વદીથી અંગ્રેજ ળાવન દયમ્માન તેની ઓખ એક યાજકીમ ન ે
ળૈક્ષણણક દ્રષ્ટીએ   ભશત્લની ઓખ શતી. વલ્તનત ને ભગર-ભયાઠા કાભા ં વલકાવ ળરૂ 
થમ શત. વાથે વાથે ણિટીળકાભા ંતેની કીવતિ વે કાએ ખીરી શતી. બાયતભાથંી અંગ્રેજ 
યગુ યૂ થમ ને દેળી યાજ્મનુ ં વલરીનીકયણ બાયત વઘંભા ં થયુ,ં ત્મા ં સધુી ગાભભા ં
જાશજરારી ખફૂ લધ્મા શતા. ને વાદયાનુ ંનાભ કદલ્શી સધુી ગ ૂજં્યુ ંઈયાતં ઇંગ્રેન્ડભા ંણ 
તેનુ ંનાભ યાજકીમ દ્રષ્ટીએ ભશત્લનુ ંઅંકાત ુ.ં યાજકીમ સ્થ શલાને કાયણે ળકૈ્ષણણક, વ્માાકયક 
ને લશીલટી ભશત્લ ખફૂ શત ુ.ં અ ગાભની સ્સ્થવત કયસ્સ્થવત ફદરાઇ ને વલકાવ ફધં ડય 
ને એક બાગંેર ગાભ જેલી સ્સ્થવતએ શચયુ.ં ને વાભાન્મ ગાભ તયીકે તેની ગણના થલા 
રાગી તેની સ્સ્થવત વલકવવત એલી અંતકયમા વલસ્તાયના પ્રદેળ સ્થ જેલી થઆ. 
  યંત ુ ભશાત્ભા ગાધંી દ્વાયા સ્થાવત ગજૂયાત વલદ્યાીઠ ભદાલાદ દ્વાયા ઇ.વ. 1978ભા ં
ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કુરવત ને તે વભમના બાયતના લડાપ્રધાન શ્રી ભયાયજીબાઆ દેવાઇના 
શસ્તે ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ વસં્થા ળરૂ કયલાભા ંઅલી, ક્રભળઃ ચંામતી યાજ 
તારીભ કેન્દ્ર, વભાજવલદ્યા વલળાયદ, વ્મામાભ ને અયગ્મ વલજ્ઞાન,  ભાઇક્રફામરજી વલબાગ 
ળરૂ થમા. તેના કાયણે ગજુયાત ને ગજુયાત ફશાયથી વલદ્યાથીઓ ને તારીભાથીઓ ભ્માવ 
થે અલલાના રીધે  ળૈક્ષણણક વસં્થાના ક્રભળઃ વલકાવના કાયણે ગાભનુ ં ળૈક્ષણણક ક્ષેતે્ર ભશત્લ 
પયીથી ઈભુ ંથલા ભાડં્ ુ.ં અ વસં્થાભા ંવલવલધ વલમભા ંીએચ.ડી. સધુીન ભ્માવ ળરુ થમ 
છે. એટરે કે શારભા ંગજૂયાત વલદ્યાીઠના વલવલધ વલબાગ વાદયાભા ંવળક્ષણ ક્ષેતે્ર ભશત્લનુ ંકામય 
કયી યહ્યા છે. તેથી વાદયાનુ ંભશત્લ લધલા રાગ્યુ ંછે. ઈયાતં વયકાયી શસ્સ્ટર, જક્ષણી ભકંદય 
ને ન્મ ળકૈ્ષણણક વસં્થાઓ વયકાયી ને ખાનગી ળરૂ થલાના કાયણે વાદયાભા ં રકની 
લય-જલય લધલાના કાયણે પયીથી વાયી કયસ્સ્થવત થઆ છે ને ળૈક્ષણણક શફ વાદયા ફન્યુ ંછે. 
સાદરા નામકરિ- વાદયાના નાભ કયણ અંગ ે નેક તકય વલતકય ન ે નાભ સ્ષ્ટ કયલાના 
પ્રમત્ન થમા છે. જેભા ંખાવ કયીને ગજુયાતભા ંભગર સફૂાઓના કાભા ં'ળાશધયા' એટરે ળાશી 
કુટંુફના સ્નાન વલશાય ભાટે જાણીત ુ ંશત ુ.ં વાદયા ગાભ ને એની અજુફાજુન પ્રદેળ ઉંચી બેખડ 
ય ેશરેેથી લવેર શઇ, વાફયભતીના જ પ્રલાશ ઈય લવેલુ ંઅ ગાભ રગબગ ચાવ 
ફૂટની ઉંચાઇએ અલેલુ ંછે. વબંલ છે કે શીં વાયા પ્રભાણભા ંજવચંમ થઆ, ાણીન ભટ ધય 
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થઆ યશતે. ખાવ કયીને ઈનાાભા ં ભદાલાદના સરુતાનની ફેગભ ત્મા ં અલતી ને અ 
ધયાભા ંજ વલશાય કયતી તેથી તેના કાયણે અ સ્થનુ ંનાભ 'ળાશધયા' ના નાભે ઓખાયુ ંને 
છી તેનુ ંભ્રળં થઆ 'વાદયા' નાભ પ્રચણરત થયુ ં શમ તેવુ ંનભુાની ળકામ તેભ છે. અ 
ઈયાતં એલી ણ રક ભાન્મતા છે કે ળાશ એટરે 'લાણીમા' ને ધયા એટરે 'વનલાવ' ગાભભા ં
તે વભમે લણણક રકની લસ્તી ણ ખફૂ શતી તેથી 'ળાશ ધયા' એટરેકે તેભના લવલાટના 
કાયણે ણ ડરે શમ તેલી ભાન્મતા પ્રલતયભાન છે. ઈયાતં વાદયા  એટરેકે વાદય કે અદય 
કયલાભા ંઅલે ત,ે અ વભમે ગાભનુ ંનાભ યાજકીમ યીતે ખફૂ ભશત્લનુ ંશત ુ,ં તે ણ ઈલ્રખેનીમ 
છે. ટૂંકભા ંળાશ-ધયા કે ળાશ-દયા ના ભ્રળંથી વાદયા નાભ પ્રચણરત થય ુશમ તેવુ ંનભુાન 
થઆ ળકે. 
રાજકીય ઈવિહાસમા ંસાદરા- વાભાન્મ યીતે વાદયા એક વભમે લાવણા ઠાકયની જાગીયન એક 
બાગ શત ને ભદલાદની સ્થાના કયનાય સરુતાન શભેદળાશ ે વાફયભતીના કકનાયે 
વાદયાભા ંળાશીકકલ્ર ઇ.વ.1426ભા ંફધંાલેર ને અ ફધંાલલાન ખાવ શતે ુળાશી યવારાને 
વલશ્રાભ ભાટે થલા યકાણ કયલા ભાટે શળે. વભાન્મ યીતે જ્મા ંસધુી ગજુયાતની શદ શતી ત્મા ં
સધુી કદલ્શી જલાના યસ્તે દય 15 ભાઇરે  રગબગ અલા કકલ્રા ફનાલેરા અ કકલ્રાની ફાધંણી 
ભદાલાદના બદ્રકાી ભકંદયના કકલ્રા જેલી જલા ભે છે. એટરે કે સયુક્ષા ને વલશ્રાભને 
ધ્માનભા ં યાખી અ વ્મલસ્થા થમેરી શળે. ભદાલાદથી કાી ગાભ ન ે છી શીં અલ 
કકલ્ર ફનાલેર જે રગબગ દંયથી વિય ભાઇર અંતય રગબગ શળે. શભેદળાશ ે આડય 
જીતીને શભદનગય લવાલેલુ.ં જે શારભા ં કશિંભતનગય તયીકે ઓખામ છે. એવુ ંકેશલામ છે કે 
શભેદળાશને કકલ્રા ફાધંલાન ળખ ણ શત. ને સયુક્ષા-વલશ્રાભ ભાટે જરૂયી જણાત ુ ં શળે 
તેથી અલી વ્મલસ્થા ઈબી કયેરી શળે તેભ નભુાની ળકામ ઈયાતં અ વભમે અ ગાભ ળાશી 
યવારા ભાટે ક્યાયેક ઈમગી ને રશ્કયી દ્રષ્ટીએ ભશત્લ યશતે ુ,ં તે વવલામ ફીજી કઇ તે વભમ ે
યાજકીમ ચશર શર શળે તેવુ ંજણાત ુ ંનથી. 
 ઇ.વ. 1801 થી 1810ના વભમ દયમ્માન ેશ્વાના તન છી ગજુયાતભા ં ગામકલાડી 
ળાવન સ્થાયુ ંતે દયમ્માન વાફયભતી નદી કકનાયાના યજલાડા ય ણ અ ળાવન સ્થાયુ.ં 
ળાવનના પ્રવતક તયીકે ગામકલાડ વયકાયે જાગીયદાય-તાલકુાદાય (યાજ્મકતાયઓ) ાવેથી 
ખડંણી લસરુ કયલા ખડંણીનુ ંનાભ 'ખડંણી' ને  ફદર ે 'ઘાવદાણ' એવુ ંયાખલાભા ંઅલેલુ.ં અ 
યકભ ઘડવેલાયની જે પજ ઈમગભા ં રેલાતી શતી તેના બયણ ણ ભાટે યકભ રેલામ છે 
એલ દાલ ત ેવભમે કયલાભા ંઅલત. ગામકલાડ વયકાયની અ પજ વાદયાભા ં યશતેી શતી 
ને તે વભમની ણિટીળ વયકાયને ગામકલાડની અ વ્મલસ્થા વદં નશતી. ગામકલાડ વયકાય 
વાથે કયાય કયી અ ખડંણી ઈઘયાલલાનુ ં કાભ ણિટીળ વયકાયે તાના શસ્તક રીધુ ં ને 
ગામકલાડી પજ વાદયાભાથંી ખવેડી રેલાની ળયત મકૂી. અ વભમે સ્ભળાન ભવૂભને ડીને 
અલેરી વંગ ઉંચી બખેડ યની વભગ્ર ભવૂભ 'ઢયાની ામગાશ' નાભે ઓખાતી 
(દરાયાણા લાવણાથી વાદયા સધુીની) જ્મા ં રગબગ 1200 જેટરા ઘડવેલાયની પજ 
ગામકલાડ વયકાય વનબાલતી શતી. ને અ ઘડાની વાય વબંા ભાટે એક ઘડાની  ભાલજત 
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ભાટે રગબગ ત્રણ ભાણવ રેખ ે3600 ભાણવની ફનરેી પજ શતી. ણિટીળ વયકાય વાથે થમેર 
કયાય મજુફ શલે ગામકલાડ વયકાયે અ પજ વાદયાભાથંી ાછી ખેંચી રીઘી. વાભે ણિટીળ 
વયકાયે વાફયભતીના કાઠંા યના યજલાડા ાવેથી ખડંણી (Tribute) ઈઘયાલલાની જલાફદાયી 
ેટે ગામકલાડ વયકાય ાવેથી 1 રાખ રૂવમા ભશનેતાણા રેખ ે રેલાનુ ંનક્કી કયુું. ન ેખડંણી 
અલે તેભાથંી 1 રાખ ફાદ કયીને ફાકીની યકભ ગામકલાડને અલાભા ં અલતી. અ યીતે 
ભશીકાઠંા એજન્વી ઇ.વ. 1812થી ળરુ થઆ એભ ણ કશી ળકામ. 
 ઇ.વ. 1818ભા ં ગજુયાતભાથંી 'ેશ્વાન પ્રદેળ' ણિટીળ વયકાયને ભળ્મ. અ નલ મરૂક 
(પ્રદેળ) ભશીકાઠંાના 'ભેલાવી' પ્રદેળની ાવે જ શત. તેથી અ પ્રદેળભા ંળાવંત ને વરાભતી 
જાલલા ણિટીળ-ગામકલાડ લચચે તા.03-04-1820 (એવપ્રર-1820) યજ કયાય થમ.કયણાભે 
'ભશીકાઠંા'ન લશીલટ ણિટીળ વયકાયને અધીન થમ. અંગ્રેજએ લગય ખચ ેખડંણી લસરુ કયી 
અલાનુ ંનક્કી થયુ.ં ને ગામકલાડ વયકાયે અ ણિટીળ લશીલટભા ંભાથુ ંભાયવુ ંનકશ તેવુ ંનક્કી 
થયુ.ં 
 ત્માયફાદ ઇ.વ. 1821ભા ં ભશીકાઠંા એજન્વીથી ણિટીળ વયકાય દ્વાયા કયલાભા ં અલી. ત ે
વભમે લાવણા દયફાય ાવેથી અ ગાભની થડીક જભીન એજન્વીએ તાના ભથક ભાટે બાડે 
યાખી શતી. જેનુ ંલાવિક બાડુ ંરૂ.250 શત ુ.ં જે લાવણા દયફાયને અલાભા ંઅતુ.ં એ જભીનભા ં
સરુતાન શભેદળાશ  શરેા ફધંાલેર કકલ્રાન ણ વભાલેળ થમેર. ભશીકાઠંા એજન્વીના 
શરેા રીટીકર એજન્ટ કનયર ફરેેન્ટાઇન શતા. ને નજીકભા ંએક રીટીકર એજન્ટન 
ફગંર ફધંાવ્મ શત. તેભના વનલાવ સ્થાનથી કકલ્રા સધુી ફનેં ફાજુએ ઘટાદાય વકૃ્ષથી એક 
શ યસ્ત તૈમાય કયલાભા ં અલેર. વલાય વાજં યસ્તા ય ાણી છટંાત ુ.ં યાતે્ર કદલાની 
યળનીભા ંતે યસ્ત ઝગભગી ઈઠત. 
 ભશીકાઠંા એજન્વીની વંણૂય વિા વાદયાના રીટીકર એજન્ટ ાવે શતી. ને તે લયભા ં
એકલાય ભશીકાઠંા એજન્વીના યજલાડાના ગાભભા ં જતા. તેભની ભદદ ભાટે એક અવીસ્ટન્ટ 
રીટીકર એજન્ટ જે યયુવમન જ શતા. એક વયનર અવીસ્ટન્ટ રીટીકર એજન્ટ શતા. 
ને નેટીલ અવી. રીટીકર એજન્ટ (ફનેં બાયતીમ) શતા. એભ કુર ત્રણ અવીસ્ટન્ટ શતા. 
ાચં યગણાના ાચં થાણેદાય શતા (જેભા ંગઢલાડા, ફાલીળી, વાફયકાઠંા, લાત્રકકાઠં, ન ે
કટવણ ન વભાલેળ થત)  વયનર અવીસ્ટન્ટ રીટીકર એજન્ટ ને જપ્તી તાલકુાઓની 
દેખયેખનુ ંકાભ ને નેટીલ અવીસ્ટન્ટ રીટીકર એજન્ટને જેર સવુપ્રટેન્ડન્ટનુ ંપીણખાત ુ ંને 
ટે્રઝયી ઓપીવ કાભ કયલાનુ ં યશતે ુ.ં ફદંફસ્ત ભાટે રીવ ખાત ુ ં  અવીસ્ટન્ટ રીટીકર 
એજન્ટના તાફાભા ં શત ુ.ં ને તે રીવ સવુપ્રટેન્ડન્ટ કશલેાતા. તેભની ભદદભા ં ફ ે રીવ 
આન્સ્ેક્ટય ને પજદાય યાખેરા. અ ફધાજ વાદયાભા ંવનલાવ કયતા ને ભશીકાઠંા એજન્વીનુ ં
કાભ વબંાતા. વભમ જતા ં ણિટીળ વયકાયે ગાભના લેૂ છેડ ે લાવણા ઠાકય ાવેથી જભીન 
બાડાેટે રીધી ને ત્મા ંઅવીસ્ટન્ટ રીટીકર એજન્ટન ફગંર ફાધંલાભા ંઅલેર, જેભા ં
ગજૂયાત વલદ્યાીઠની વસં્થા ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમ ચાર ેછે. જે ઇ.વ. 1978ભા ં
ભયાયજી દેવાઇ તે વભમે બાયતના લડાપ્રધાન ને વલદ્યાીઠ કુરવત શતા. તેભણે સ્થાેરી જે 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1376 
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

શારભા ંગજૂયાત વલદ્યાીઠના દાવધકાયીઓના કુનેશલૂયકના લશીલટ દ્રષ્ટીના કાયણે વલશ્વકક્ષાએ 
વલકવી યશી છે. જે ળૈક્ષણણક દૃષ્ષ્ટએ વાદયા ને અજુફાજુના ગાભ ભાટે નોંધાત્ર ળૈક્ષણણક 
વલકાવ થઆ યહ્ય છે. ભશીંકાઠંા એજન્વી દયમ્માન રગબગ ઇ.વ. 1820-1943 દયમ્માન 123 
લયભા ંનેક અંગ્રેજ રીટીકર એજન્ટ યહ્યા જેની રગબગ 85 વખં્મા શતી. ફઢતી ાભલાન ે
કાયણે તેભની વખં્મા 50 જેટરી શતી. 
એજન્સી સમયમા ં સાદરામા ં વશક્ષિ વ્યિસ્થા-વાભાન્મ યીતે શીં રીટીકર એજન્વીનુ ંમખુ્મ 
ભથક થલાના કાયણે એક ળશયેભા ં શમ તેવુ ં વળક્ષણનુ ં ભાખુ ં ઈભુ ં થયુ ં શત ુ.ં અઝાદી શરેા ં
બાયતના ંગ્રગણ્મ નગય-ળશયેભા ંણ વળક્ષણની જમાયે ળરૂઅત થઆ ન શતી ત્માયે વાદયાભા ં
પ્રી-પ્રામભયી ળાા ળરુ થઆ શતી. વાદયાની 'ગજુયાતી તાલકુા ળાા'ભા ંને 'વશકાયી કન્મા 
ળાાભા ં 1 થી 7 ધયણની વ્મલસ્થા શતી. વાથે એક ફાથી લગય ળરુ થમ શત. યંત ુ
જમાયે ભન્ટેવયી ને આંગણલાડી, ફાલાડી જેલી લૂય પ્રાથવભક વળક્ષણ વસં્થાઓ બાયતના 
વત વમદૃ્ધ વલકવવત નગયભા ંળરુ થઆ યશી શતી ત્માયે વાદયાભા ંખફૂ વયવ યીતે ણિટીળ મખુ્મ 
ભથકના કાયણે ળૈક્ષણણક ભાખુ ંગઠલાયુ ંશત ુ.ં 
 વાભાન્મ યીતે ઇ.વ. 1840ના વભમભા ં ભશીકાઠંા એજન્વીના રીટીકર એજન્ટ કનયર 
લરેવ'એ  વાદયાભા ંએક ગજુયાતી ળાાની ળરૂઅત કયી. અ ળાાભા ંયજલાડાના કંુલય ને 
ગાભના વમદૃ્ધ રકના ફાક ભ્માવ કયતા. તે વભમે કુર 42 વલદ્યાથીની વખં્મા શતી. 
રીટીકર એજન્ટ તે અ ળાાની દેખયેખ યાખતા. કાયણકે એજન્વી વલસ્તાય વળક્ષણ 
કેલણીભા ંખફૂ છાત શત. યાજાઓ સધુીના રક વળણક્ષત શતા. તેથી રીટીકર એજન્ટે 
લશીલટી જલાફદાયીની વાથે વાથે અ વલસ્તાયની પ્રજાને વળણક્ષત કયલાના વલચાયે વળક્ષણભા ં
ખફૂ યવ રીધ.. તેભના પ્રમત્નથી અ ખાનગી ળાા આ.વ. 1852ભા ં વયકાયી વસં્થાભા ં
પેયલલાભા ં અલી. યજલાડાના કંુલય ભાટે રગ વળક્ષણની વ્મલસ્થા ન શતી. તેથી કેટરાક 
યાજાઓ ાવેથી પડં ઈઘયાલલાભા ંઅલેલુ ંને વ્મલસ્થા ઈબી કયલાભા ંઅલરેી. ને તે વભમે 
રૂ.4741/- જેટરી યકભ એકઠી કયલાભા ંઅલી. તેને 'સ્કુર પડં' નાભ અલાભા ંઅલેલુ.ં તેભા ં
ઈભેય કયલાના અળમથી અ પડં જુદંુ યાખલાભા ંઅલેલુ.ં 
 અ યીતે પ્રાથવભક કેલણી વભગ્ર બાયતભા ંફા લસ્થાભા ં શતી ત્માયે વાદયાભા ં તેની 
દેખયેખ ભાલજત કનયર લરેવ, પાફયવ, બ્રેક, ભેજય સ્કટ ને ભેજય કધીર જેલા વળક્ષણ પ્રેભી 
ણિટીળ રીટીકર એજન્ટના શાથે સુદંય યીતે ળરૂઅત થઆ શતી. 
 વાદયાભા ં તાલકુા ળાાનુ ં ભકાન કનયર બ્રેકની માદગીયીભા ં ફનાલલાભા ં અવ્યુ ં શત ુ.ં 
ળાાના ભકાનભા ંતકતી ણ મકુલાભા ંઅલેરી. શારભા ંઅ ભકાન નથી તેની જગ્માએ નવુ ં
ફનાલલાભા ંઅલેલુ ંછે. અ વભમના વળક્ષણ પે્રભી એજન્ટના કાયણે વભગ્ર ભશીકાઠંા એજન્વીભા ં
વળક્ષણનુ ંલાતાલયણ ફનતુ ંયહ્ુ,ં ને 19ભી વદીના ઈતયાધેભા ંરગબગ 42 ળાાઓ એજન્વી 
વલસ્તાયભા ં ફનાલલાભા ં અલેરી. શીં, વયકાયી કભયચાયી, વધકાયીઓ, ડકટય, લકીર, 
રીવ ઓકપવયના લવલાટના કાયણે વાદયાભા ંઈચચકક્ષાનુ ં વળક્ષણ ઈભુ ંથયુ ંશત ુ.ં ને ઈિભ 
વળક્ષક શીં મકુલાભા ંઅલેરા, ળાાભા ંગણણત, ભગૂ ને બાાનુ ંખફૂવારંુ જ્ઞાન અલાભા ં
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અલતુ.ં અ વભમે વળક્ષણની વાથે યભત-ગભત પ્રવવૃિ, નાટય પ્રવવૃિ ણ ચારતી ને 
રીટીકર એજન્ટ દયેક પ્રવવૃિભા ંશાજય યશી ખાવ યવ રેતા તેભા ંકદાચ તેભન સ્લાથય ણ 
શળે કે વળણક્ષત થળે ને તેભના લપાદાય ણ યશળેે, જે શમ તે ણ વળક્ષણનુ ંકાભ વારંુ થયુ ંતે 
ભશત્લની ફાફત ગણામ. 
સાદરામા ંસ્કટ કેજ (િાલકુાદારના રાજકંુિર માટે વશક્ષિ વ્યિસ્થા)-ઇ.વ.1885ભા ંવાદયાની 
'તાલકુાદાયી સ્કુરની વતંકાયક સ્સ્થવતને રીધે ભદાલાદ ખવેડલાની ચચાય ચારતી શતી. 
યંત ુરીટીકર એજન્ટ કનયર સ્કટ વાદયાભા ંજ યાખલા ભાગંતા શતા. તેથી તેભણે એજન્વીના 
યજલાડાને વભજાલીને તે વભમે રગબગ રૂ.75,000/- જેટરી ભાતફય યકભ બેગી કયી. જેભાથંી 
કરેજ ભકાન, છાત્રારમ, યભત-ગભતના વાધન, સ્નાન ભાટેના શજ, ટેનીવકટની વળક્ષણને 
યૂક સવુલધા ઈબી કયલાભા ંઅલી.  યજલાડાના યાજાઓએ ણિટીળ વયકાયને અ કરેજના નાભ 
વાથે જડલાની સ્કટનુ ં નાભ જડલાની ઇચછા વ્મક્ત કયી, તેથી તેભનુ ં નાભ જડાયુ.ં ઇ.વ. 
1922 સધુીભા ંરગબગ 160 જેટરા યાજકંુલય અ કરજેભાથંી કેલણી રઇને ગમેરા, જેભાથંી 
42 જેટરા કઇને કઇ તાના યાજ્મની ગાદી ય ફેઠા, ફાકીના તાની જાગીય ન ે
ભશસેરૂી લશીલટ વબંાતા. અ યીતે તદ્દન વનયક્ષય ને જ્ઞાન ળાવન કતાયઓને સ્થાને બણરેા 
ને કેલામેરા તારીભ, ાભેરા ઠાકય-તાલકુાદાય ભશીકાઠંાના સ્ટેટભા ંખારી ડરેી ગાદીઓ 
ય ગઠલામા. તેથી વળણક્ષત યાજ્મકતાયઓની ખટ યૂાઇ. 
 અ કરેજભા ં યાજકંુલયને પ્રાથવભક, ભાધ્મવભક કક્ષાનુ ં વાભાન્મ વળક્ષણ અલાની વાથે 
અંગ્રેજી બાાનુ ંજ્ઞાન ને યભત-ગભત, ઘડવેલાયીની ણ તારીભ ાતી શતી. એક લખતે 
રીંફડીના ઠાકય વાશફે કંઇ કાભ પ્રવંગે વાદયા અલેરા ને અ કરેજની મરુાકાતે અલેરા 
ત્માયે કરેજની નેકવલધ ળૈક્ષણણક પ્રવવૃિથી પે્રયાઇને વાયી એલી યકભનુ ંદાન અેલુ ંને તે 
યકભભાથંી કૃવન    એક લગય ળરુ થમ. ને શીં ભ્માવ કયતા યાજકંુલયના વલદ્યાથીઓને 
અભ ઈદ્યગ દ્વાયા વળક્ષણની ભશાત્ભા ગાધંીજીની બવુનમાદી વળક્ષણ વ્મલસ્થાના જેલી શી શરેા ં
વ્મલસ્થા ઈબી થમેરી. જીલનઈમગી ન ેવ્મલશાય ઈમગી વળક્ષણ વૈદ્ધાવંતક ને પ્રામણગક 
એભ ફે કક્ષાએ જ્મા ંવળક્ષણ અલાની ળરૂઅત થમેરી. 
 ઇ.વ. 1934ભા ંયાજકીમ થલા લશીલટ કાયણવય અ પ્રવવદ્ધ યાજકુભાય સ્કટ કરેજ ફધં 
કયલાભા ં અલી ને કરજેના સ્ટાપને યાજકટની યાજકુભાય કરેજભા ં મકુલાભા ં અવ્મ. ત 
કેટરાકને વાદયાની એ.લી. સ્કુરભા ંમકુલાભા ંઅવ્મ. કેટરાક વળક્ષક સ્લેચછાએ ેન્વન ઈય 
ઈતયી ગમા. અ યીતે કરજે એજન્વી કાભા ંફધં કયલાભા ંઅલેરી. પ્રવવદ્ધ વળક્ષકભા ં2 લય 
ભશાકવલ નાનારાર દરતયાભ શીં વળક્ષક તયીકે અવ્મા શતા જે ઈલ્રેખનીમ છે. અ ભકાનભા ં
વયકાયી ટી.ફી.શસ્સ્ટર ળરુ કયલાભા ં અલેરી જે ગજુયાતભા ં વાયલાય ભાટે પ્રખ્માત ફની, 
વભમ જતા અ શસ્સ્ટર શલે વામકુશક અયગ્મ કેદ્ર તયીકે વેલા અી યશી છે. 
સાદરામા ં પ્રાથવમક, માધ્યવમક અને ઉચ્ચ વશક્ષિ-વાદયાભા ંવાભાન્મ યીતે એજન્વીના વભમભા ં
વળક્ષણ ઈય રીટીકર એજન્ટ દ્વાયા લધાયે ધ્માન અલાના કાયણે વળક્ષણભા ં  વાયા 
પ્રભાણભા ંગઠલાયુ ં શત ુ.ં કનયર લરેવે ગજુયાતી ળાા સ્થાી. ઈયાતં ઇ.વ.1885ભા ં 'એંગ્ર 
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લનાયક્યરુય સ્કુર' (એ.લી. સ્કુર) સ્થાઇ, ત્માયફાદ ચંામતી યાજ તારીભ કેન્દ્ર, ને ગજૂયાત 
વલદ્યાીઠ દ્વાયા ઇ.વ. 1978ભા ં ઈચચ વળક્ષણની વસં્થા સ્થાઇ જે અજ મુંત જુદા જુદા 
વલબાગભા ંખફૂજ ફૂરી પારી છે. જે શારભા ંવળક્ષણ જગતભા ંગત્મનુ ંસ્થાન ધયાલે છે. 
 ખાવ કયીને ઇ.વ. 1840ભા ંરીટીકર એજન્ટ કનયર લરેવના પ્રમત્નથી વાદયાભા ંએક 
ગજુયાતી વનળાની ળરૂઅત થઆ. જે ખાનગી ળાા શતી, જેભા ં 41 વલદ્યાથીઓ શતા જેભા ં
અવથિક યીતે વદ્ધય શતા, જેભા ંયજલાડાના કંુલય ને લેાયી કયલાયના ફાક ખાવ કયીને 
શતા. અ યીતે ઇ.વ. 1869-70ના વભમભા ંરીટીકર એજન્ટની વીધી દેખ-યેખ યશતેી તેથી 
વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ ખફૂ વારંુ ગઠલાયુ ંશત ુ.ં છેલટે રીટીકર એજન્ટ કનયર લરેવના પ્રમત્નથી 
અ ળાા ઇ.વ. 1852ભા ંવયકાયી ફની ગઇ. 
 ઇ.વ. 1885ભા ંવાદયાભા ંભાધ્મવભક એંગ્ર લનાયક્યરુય સ્કુરની સ્થાના થમેરી તેથી તે 
વભમે અંગ્રેજી ળાાની ળરૂઅત થતા.ં અવથિક યીતે વદ્ધય કયલાય ને યજલાડાના ઘણા ફધા 
યાજકંુલય ણ ભ્માવ રઆ ળક્યા. અ ળાાભા ંળાવંતરાર ળાશ, ભગનરાર ળાશ, ભશનરાર 
ભાસ્તય, નાગયદાવ ખભાય, ભીઠારાર ળાશ, ભણીગીયી ગસ્લાભી, શકયળકંય વત્રલેદી જેલા 
ખ્માતનાભ વળક્ષકએ અ ળાાને વળક્ષણની દ્રષ્ટીએ વમદૃ્ધ ફનાલી શતી. વળક્ષક નફા 
વલદ્યાથીઓ ને લધાયે ભ્માવ ઇચુક વલદ્યાથીઓને ઘયે ણ ફરાલતા. જેની કઇ રગથી 
પી રેલાતી નશતી, જે નોંધ ાત્ર ફાફત છે. એ.લી. સ્કુરભા ં યભત-ગભત પ્રવવૃિ ણ ખફૂ 
વલકવી શતી. ને તેના કાયણે અ સ્કુરનુ ંનાભ ગજુયાત બયભા ંખ્માતી ામ્યુ ંશત ુ.ં સ્કટ કરેજ 
વાથે વકંામેરા 'કરેજ ગ્રાઈન્ડ' કે જ્મા,ં ભેજય વરુડ્રીજના વભમભા ં નેક કક્રકેટ ભેચનુ ં
અમજન થમેર. જેભા ંગરુાભ ગાડય, ટ ુગકશર ને વલન ુભાકંડ, રી ઈભયીગય જેલા ટેસ્ટ 
કક્રકેટના ખ્માતનાભ કક્રકેટય શીં કક્રકેટ યભલા અલેરા. જે નોંધ ાત્ર ફાફત છે. યભત-ગભત 
વાજંે ફધા જ વલદ્યાથી ભાટે પયીજીમાત શત ુ.ં 
 ઇ.વ. 1885થી ભશીકાઠંા ને ારનયુ એજન્વીભા ંફ ેડપે્યટુી એજ્યકેુળનર આન્સ્ેક્ટયની 
વનયસુ્ક્ત કયલાભા ં અલી શતી. આ.વ. 1934 થી 1943 દયમ્માન ળકૈ્ષણણક પ્રગવતના બાગરૂ ે
બાઇઓ ભાટે 18ને ફશને ભાટે 9 પ્રાથવભક ળાાઓ ઈયાતં 2 ભાધ્મવભક સ્કરૂ વાથે 
8અંગ્રેજીના કરાવવવ ળરૂ કયલાભા ંઅલરેા. તભેા ં96 રુુ વળક્ષક ને 20 ફશને વળણક્ષકાઓની 
તારીભ અી જડલાભા ંઅવ્મા. અ યીતે વળક્ષણની ફાફતભા ંવાદયા ને એજન્વી વલસ્તાયભા ં
જરૂય પ્રભાણે ળાાની વ્મલસ્થા થઆ, 43 જેટરી ળાાઓ ફધંાલલાભા ંઅલી ને 21 જેટરા 
ળાાઓભા ંજરૂય પ્રભાણે ઓયડા ફાધંલાભા ંઅવ્મા. અ યીતે એજન્વી કાભા ંવળક્ષણનુ ંપ્રભાણ 
વાદયા ને એજન્વી વલસ્તાયભા ંખફૂ લધ્મા. એજન્વી ઈઠાલી રીધા છી ખાવ કયીને વાદયાભા ં
વળક્ષણનુ ંપ્રભાણ ઇ.વ. 1943 છી નફળં ડ્ુ.ં યંત ુઇ.વ. 1978 ભા ંગજૂયાત વલદ્યાીઠના 
કુરવત શ્રીભયાયજી દેવાઇ એ ગજૂયાત વલદ્યાીઠની વસં્થા ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા 
ભશાવલદ્યારમની સ્થાના કયી જેના કાયણ ેપયીથી વળક્ષણના ક્ષેત્રભા ંવાયી એલી પ્રગવત ળરૂ થઆ 
ને શલે ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કાયણે વાદયા ગાભનુ ંનાભ એક ળૈક્ષણણક શફ તયીકે સ્થાવત થઆ 
યહ્ુ ંછે જે વળક્ષણક્ષેતે્રભા ંનોંધાત્ર ફાફત છે. 
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પચંાયિીરાજ િાીમ કેન્ર, ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ, સાદરા-વાભાન્મ યીતે બાયત વયકાયની 
મજનાના બાગરૂે ગજુયાતભા ંચંામતી યાજ વસં્થાઓની  વયકાયી શદે્દદાયને તારીભ અલા 
ભાટે ચંામતીયાજ તારીભ કેન્દ્ર ત્રીજી ચંલીમ મજનાના બાગરૂે ળરૂ કયલાભા ંઅલેરા. 
ગ્રાભકક્ષાએ બાયતભા ં ગ્રાભ ચંામતની વસં્થા અણા લાયવા ને ગ્રામ્મવસં્કૃવત ને 
લશીલટભા ંવલોયી નેતતૃ્લ ધયાલતી વસં્થા ગણલાભા ંઅલે છે. 
 ખાવ કયીને શારભા ં ગાધંીનગય જજલ્રાના વાદયા ગાભભા ં વાફયભતી નદીના કકનાયે 
માયલયણ ને નમનયમ્મ લાતાલયણભા ં અ ચંામતીયાજ તારીભ કેન્દ્રની ળરૂઅત ઇ.વ. 
1968ભા ં કયલાભા ંઅલેરી. અ શરેા ંલણાકફયીભા ંઅ વસં્થા શતી, યંત ુ ત્મા ં ડભે ફનતા 
સ્થાતંયના બાગરૂે ગજૂયાત વલદ્યાીઠ વાદયાને વલાભા ંઅલી. અ વસં્થા શારભા ંરકળાશી 
વલકેન્દ્રીકયણના ધ્મેમને નરુૂ ગ્રાભ કક્ષાએ અદળય લશીલટ, ગ્રાભ નલવનભાયણ ને ગાધંીજીની 
ગ્રાભ સ્લયાજની બાલનાને મવૂતિભતં કયી ળકે તેલા દાવધકાયીઓ ને ામાના કભયચાયીઓને 
તારીભ અલાનુ ંઈત્કૃષ્ટ કામય કયી યશી છે. 
 અ વસં્થા દ્વાયા ભશાત્ભા ગાધંી સ્થાવત યાષ્ટ્રીમ કેલણીનુ ં વળક્ષણ ને ગ્રાભ વલકાવનુ ં
ભશત્લનુ ં કાભ કયે છે. ઈયાતં વલદ્યાીઠના ધ્મેમ ને ઈદે્દળ નવુાય ચાકયત્ર્મલાન, ળસ્ક્ત 
વંન્ન ને ગ્રાભ વભાજ વાથે તાદાત્મ્મ વાધી ળકે તેલા તરાટી-ભતં્રી તૈમાય કયલાની તારીભ 
અલાભા ંઅલી યશી છે. 
 ગજુયાત વયકાયના જજલ્રા ચંામત વેલા વદંગી દ્વાયા ભતં્રીઓને શીં ભકરલાભા ંઅલે 
છે. જજલ્રા ચંામતના વલકાવ કવભશ્નયશ્રી દ્વાયા તારીભ ભાટે શીં ભકરલાભા ં અલે છે. 
તારીભભા ંવાભાન્મ યીતે નલવનયકુ્ત થમેરા કભયચાયીઓને તારીભ ામ છે. ફ ેઠલાકડમાના 
ઓલગય તથા દાવધકાયીઓ ભાટે ત્રણ કદલવના તારીભ લગો ચરાલલાભા ંઅલે છે. ઈયાતં 
ગ્રાભચંામતના દાવધકાયીઓ, વયચં, ઈવયચં, વાભાજજક ન્મામ વવભવતના ચેયભેનન ે
ણ ચંામતના લશીલટભા ં ભાગયદળયન ભી યશ ે તે ભાટે ત્રણ કદલવની વઘન તારીભ 
અલાભા ંઅલે છે. 
 વાદયા ગાભભા ંજૂની વવલીર શસ્સ્ટરના ંભકાન ન ેજભીન ઇ.વ.૧૯૪3ભા ંવાદયા એજન્વી 
વભાપ્ત થતા ંલાલરંુ ન ેલણલયામેર ડયા ંશતા. ત ેભકાનભા ંવાભાન્મ યીયેીંગ કયી તારીભ 

કેન્દ્ર ળરૂ કયલાભા ં અવ્યુ ં છે.અ ભકાન ને જભીન ગજુયાત વયકાયે ઇ.વ ૧૯૭૮ભા ં ગજુયાત 

વલદ્યાીઠન ેરૂ.૫૦૧/-ભા ંકન્વેળનર વેરથી તારીભ ન ેવળક્ષણના શતે ુભાટે અરે છે. અ ઈયાતં 

કેન્દ્રને ડીને અલેરી વાફયભતી નદીના કતયની ૧૨૯૬૦/- ચ.ભી. જભીન ઇ.વ. ૧૯૮૯ભા ં
વલદ્યાીઠે ગજુયાત વયકાય ાવેથી વળક્ષણના શતે ુવારંુ ભેલેર છે. 
 ચંામતીયાજ તારીભકેન્દ્ર તયીકે ઓખતા અ કયવયભા ં તારીભાથીઓ યશી ળકે તેલી 
છાત્રારમ, યવડા, લગયખડં, પ્રાથયના ખડં, કામાયરમ, ગ્રથંારમ ન ેભશભેાનખડંની વ્મલસ્થા છે. અ 

ફધા ં ભકાન જૂની વવવલર શસ્સ્ટરના ં ભકાન છે. ચંામતના તરાટી/ભતં્રીઓ તથા 
દાવધકાયીઓને ઈમગી થઆ ળકે તેલા કામદા/વનમભના ંસુ્તક ઈયાતં ગાધંી, વયદાય, સ્લાભી 
વલલેકાનદં તથા આતયલાચંનના ભી કુર ૭૦૦ સુ્તક તથા ભ્માવક્રભન ેનરુૂ વાભાવમક તથા 
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લતયભાનત્ર ઈરબ્ધ છે. અ ઈયાતં ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા વાદયાના ફધા વલબાગ ભાટે 

વયંકુ્ત ભધ્મસ્થ ગ્રથંારમ ળરૂ કયલાભા ં અવ્યુ ં છે. તેન ઈમગ તારીભાથીઓ કયે છે. 
તારીભાથીઓન ેકમ્પ્યટુય જ્ઞાન ન ેઆન્ટયનેટના ઈમગ અંગેની ણ તારીભ અલાભા ંઅલે છે. 
 તરાટી કભ ભતં્રી/ચંામત વશામક ભાટે ૭૫ કદલવની ામાના તારીભ. લગય દ્વાયા 
તારીભ તરાટી કભ ભતં્રી/ચંામત વશામક ભાટે ૧૪ કદલવના ઓલગય તારીભ લગો. 
ભશસેરૂી તરાટીઓન લૂયવેલા તારીભ લગય (૭૫ કદલવ), દાવધકાયીશ્રીઓ ભાટે ૩ કદલવીમ 
તારીભ વળણફયનુ ંઅમજન,  ગ્રાભ ચંામત જેલી ગ્રામ્મ વસં્થાઓના કામયકયને ચંામતીયાજ 
વ્મલસ્થા અંગેની તારીભ અલાભા ંઅલે છે. 
તરાટીઓને વ્માખ્માન દ્ધવત, જૂથ કામય/ચચાય, સ્રાઆડ ળ, સ્લાધ્મામ, દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ વાધન 
દ્વાયા, પ્રેયણા પ્રલાવ/મયટન, ગ્રથંારમ કામય, આ-ગ્રાભ ને કમ્પ્યટુય તારીભ, વમશૂજીલનભા ં
પ્રાથયના, વમશૂ, વપાઆ, ળૈક્ષણણક યભત દ્વાયા તારીભ અલાભા ં અલ ે છે. શારભા ં અ કેન્દ્ર 
અચામયશ્રી તેજવબાઇ ઠાકય દ્વાયા ખફૂજ સુદંય વ્મલસ્થાની યીતે ગઠલામેરી છે. 
િાીમ કેન્રમા ંવનયકુ્િ આચાયોની યાદી 

શ્રી શયીળબાઇ િહ્મબટ્ટ શ્રી કાનજીબાઇ જે. લાઘેરા 

શ્રી  ફદેલબાઇ કંુ. ગજ્જય શ્રી ચદુંબાઇ ગ. ટેર 

શ્રી શીયાબાઇ ઠક્કય શ્રી કાનજીબાઇ જે. લાઘેરા 

શ્રી  ફદેલબાઇ કંુ. ગજ્જય શ્રી જગદીળચદં્ર યે. વત્રલેદી 

શ્રી શકયળકંય જ્મવતી શ્રી કાવંતરાર ખ. ટેર 

શ્રી ળાભદાવ ન. બટ્ટ શ્રી કાનજીબાઇ જે. લાઘેરા 

શ્રી વનતકુભાય ન. બટ્ટ શ્રી કાનજીબાઇ જે. લાઘેરા 

શ્રી જસબુાઆ ઇ. ટેર શ્રી યાજેળકુભાય બ. લવાલા 

શ્રી ચન્દ્રકાન્ત લી. ળાશ શ્રી તેજવબાઇ ઠાકય તા.: 16.06.2011થી કામયયત છે. 

શ્રી આન્દ્રલદન સ.ુ દેવાઇ  

મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા મહાવિદ્યાયની સ્થાપના-વાદયાભાથંી ઇ.વ. 1943ભા ંએજન્વી ઈઠાલી 
રેલાભા ં અલી ત્માયફાદ વાદયાભા ં વળક્ષણની ફાફતભા ં થડક વભમ વ્મલસ્થા ઈબી થઆ, 
ઈચચવળક્ષણ ક્ષેત્રભા ંપયીથી ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા ઇ.વ. 1978ભા ંતે વભમના લડાપ્રધાન ને 
ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કુરવત દ્વાયા ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમની સ્થાના કયલાભા ં
અલી. તે વભમે રીટીકર એજન્ટના ભકાનભા ંળરુ કયલાભા ંઅવ્યુ.ં ત્માયફાદ વલદ્યાીઠ દ્વાયા 
લધાયે અજુફાજુભા ં જભીન ખયીદાઇ ને નલા ભકાન ફનાલલાભા ં અવ્મા. અજે શીં, 
ીએચ.ડી. સધુીના ભ્માવક્રભ ચાલ ુથમા છે. જેના કાયણે એક નાના ગાભભા ંએક ળશયે જેલી 
વાયી વળક્ષણની વ્મલસ્થા સ્થાવત થઆ છે. 
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પદિીદાન સમારંર્ - ગજૂરાિ વિદ્યાપીઠ-ઇ.વ. 1981ન ગજૂયાત વલદ્યાીઠન દલીદાન 
વભાયંબભા ંતે વભમના બાયતના લડાપ્રધાન  ને ગજૂયતા વલદ્યાીઠના કુરવત શ્રી ભયાયજી 
દેવાઇ ને મખુ્મભતં્રી ફાબબુાઇ જળબાઇ ટેર મખુ્મ ભશભેાન. તયીકે ઈસ્સ્થત યહ્યા શતા. 
ઉમાશકંર જષીનુ ં દદક્ષાિં પ્રિચન-ઇ.વ. 1981ભા,ં વાદયાભા ં ત્રણ લય યશીને-બણીને તૈમાય 
થમેરી સ્નાતકની પ્રથભ ટકૂડીને દલી એનામત કયલાન જે 'ફત્રીવવભ દલીદાન વભાયંબ' 
વાદયા ખાત ેતા.18-1૦-1981ના યજ મજામ ત ેગજુયાતના નકશ બાયતના વળક્ષણ-આવતશાવના 
શરે દલીદાન વભાયંબ શત જે એક ગાભડાભા ં મજામ શત. ત્રણ ત્રણ દામકાની વહ્ય 
પ્રવતક્ષા ને તશ્વમાય ફાદ, બાયતબયભા ં નન્મ પ્રવવદ્ધદ્ધ ભેલલાનુ ં વદ્દબાગ્મ 'વળક્ષણતીથય 
વાદયા'ને પ્રાપ્ત થયુ ંને તે ણ ગજુયાતના મઘૂયન્મ વાક્ષયયત્ન શ્રી ઈભાળંકંય જીના દીક્ષાન્ત 
પ્રલચનથી, એ ણ વાદયાના ઇવતશાવનુ ં એક વલસ્ભયણીમ ાનુ ં છે. વાદયા મકુાભે શ્રી 
ઈભાળકંયએ અેરા દીક્ષાન્ત પ્રલચનના ંનીચેના કેટરાક લાક્ય ત શજી ણ જાણે વાદયાના 
લાતાલયણભા ંગુજં્મા કયે છે: 
 ગજૂયાત વલદ્યાીઠે સ્લયાજયગુભા ં મથેષ્ટ ;રૂાતંય' વાધ્મા છે તેભા ામાનુ ં રૂાતંય, 

1978થી  વાદયા ને યાધેંજા જેલા ગ્રામ્મવલસ્તાયભા ંળરૂ થમેર ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા 
ભશાવલદ્યારમ વસં્થા છે. અજે ગજૂયાત વલદ્યાીઠની કાયકકદીભા ં શરેીલાય, ભદાલાદ 
ફશાય 'વાદયા વલદ્યાભથક'ભા ંદલીદાન વભાયંબ મજામ છે. વલદ્યાીઠ ગાભડાભંા ંઉગલી 
જઇએ, ગાભડાભાથંી ઈબી થલી જઇએ. તેવુ ં ગાધંીજીના વલચાયને પ્રવતાકદત કયતા 
અલા ગ્રાભવલસ્તાયભા ંમજાતા દલીદાન વભાયંબભા ંઈસ્સ્થત થલાની તક ભન ેભી છે 
એ ફેલડી અનદંદામક ઘટના છે. 

 કઇએ કહ્ુ ંછે કે ભાણવ ાવેથી ફધી લસ્તઓુ છીનલી ર ને એની ાવે જે યશ ેતે એની 
વસં્કૃવત. એ જ યીતે ભકાન ફધા ંજભીનદસ્ત થઆ જામ છતા ંજે ળે યશ ેતે વલશ્વવલદ્યારમ. 

 ગાધંીવળક્ષણવલચાયના ંધરૂલાકડમા જલાલા જઇએ, કશિંદ ભાટે જ નકશ, વાયી દુવનમા ભાટે. 
વદ્દબાગ્મે ગજુયતભા ંએ જલામા છે ને નલવળક્ષણની ભાતવૃસં્થા ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા 
અલા ધરૂલાકડમા વતત ખીરતા ંણ યશ ેતેવુ ંેણક્ષત ણ છે. 

 અ વસં્થાભા ં ફે લખત ભયાયજી દેવાઇ અલેરા. સ્થાના વભમે ને દલીદાન 
વભાયંબભા ં તે અલેરા. અ દલી રનેાય વલદ્યાથી વભાજવેલાની પ્રવવૃિ કયતી વસં્થાભા ં
જડાઇને ઈત્કૃષ્ટ કાભગીયી કયતા વાયા દાવધકાયીઓ ણ અ વસં્થાએ વભાજન ેઅપ્મા છે. 
વયકાયની વાયી જગ્મા ય વધકાયી તયીકે ણ કેટરામે વલદ્યાથી કામયયત થમા. ફી.એડ. કયીને 
કેટરામે વલદ્યાથીઓ વળક્ષક ણ ફન્મા, અ ભ્માવક્રભભા ં ખાવ કયીને કૃવ, વભાજજક 
વલજ્ઞાનના વલમ, વભાજકામયના વલમ, ફધંાયણ, કામદા, બાા જેલા વલમ બણાલલાભા ં
અલતા. વલદ્યાથીઓને કેન્દ્ર વનલાવ પયજજમાત શત, પ્રત્મક્ષ તારીભના બાગરૂ,ે તે વભમે અ 
ભ્માવક્રભનુ ં ખફૂ ભશત્લ શત ુ,ં ને તેના કાયણે અ વસં્થા વલદ્યાથીઓ દેળ ને વલદેળભા ં
ગાધંી વલચાયની કયાટી પ્રભાણે ઈત્કૃષ્ટ કાભગીયી ફજાલી યહ્યા છે. વળક્ષણભા ંપ્રત્મક્ષ વળક્ષણ 
ભશત્લનુ ંઅંગ શતુ.ં નઇ તારીભની વસં્થાઓભા ંતેભણે તારીભ ભાટે ભકરલાભા ંઅલતા. 
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 વભમ અંતયે વલમભા,ં ભ્માવક્રભભા ં પેયપાય કયલાના થમા ને વભમની ભાગં 
વયકાયની ળૈક્ષણણક દ્ધવત નરુૂ મખુ્મ વલમ ઇ.વ. 1995થી ળરૂ થમા. તેભા ં ળરૂઅતભા ં
ઇવતશાવ, કશિંદી, ગજુયાતી, વભાજનલયચના, વભાજળાસ્ત્ર, થયળાસ્ત્ર, અંગ્રેજી ને કમ્પ્યટૂય જેલા 
ભ્માવક્રભ ળરૂ થમા ને ફી.એ.ની દલી અલાની ળરૂઅત થઆ, અંગ્રેજી ાયંગત 
(એભ.એ.) ણ ળરૂ થમેર છે. ઇ.વ. 2016થી અ ભશાવલદ્યારમભા ંવશ-વળક્ષણ ળરૂ કયલાભા ં
અલેર છે. વાદયાના ફધા જ ભ્માવક્રભભા ંશલે વશ-વળક્ષણ ળરૂ કયલાભા ંઅલેર છે. એટર ે
વળક્ષણભા ંકયલતયનની વાથ ેપ્રમગાત્ભક વળક્ષણની વ્મલસ્થા દાવધકાયીઓ દ્વાયા થતી યશી છે. 
અ જે અ વસં્થાન વલકાવ ગજૂયાત વલદ્યાીઠના દાધીકાયીઓને અબાયી છે. ખાવ કયીને 
અધવુનક યગુભા ંબવુનમાદી વળક્ષણની વાથે ટેકનીકર જ્ઞાન ણ શીં ામ છે. શલે ત અ 
કેન્દ્ર ઈંટયનેટ સવુલધાથી લાઇ-પાઇ દ્વાયા વજ્જ થઇને વલશ્વ વાથે ગાધંીજીની વલચાય વયણીને 
વાથે રઆ કાભ કયી યહ્ુ ં છે. અજે વસં્થા ાવે દ્યતન કમ્પ્યટૂય રેફ ણ છે. વસં્થા ાવે 
દ્યતન રગબગ 50,000 સુ્તક ધયાલતુ ં ગ્રથંારમ ને લાચંનારમ છે. વલદ્યાથીઓના 
ભ્માવ ભાટે ખફૂ ભશત્લની વ્મલસ્થા વસં્થા દ્વાયા ઈબી કયલાભા ંઅલી છે. 
મહાદેિ દેસાઈ ગ્રામસેિા સકુંના સયંજક-અ વસં્થાની ળરૂઅતથી  શ્રી ણચિયંજન લયા, શ્રી 
નાનબુાઇ ડાકયલાા, શ્રી ભનબુાઇ સથુાય, ઈવમંજક શ્રી યાભાબાઇ ટેર,  શ્રી 
અત્ભાયાભબાઇ ટેર, શ્રી યાભબાઇ ટેર, ડૉ. ગામત્રીદિ ભશતેા શતા, શારભા ં31-05-08થી 
ડૉ. પ્ર. કનૈમારાર નામક વમંજકની જલાફદાયી વબંાે છે. અ યીતે અ વસં્થા વભાજભા ં
વલસ્તયી યશી છે. ને વળક્ષણ ક્ષેતે્ર ઈત્કૃષ્ટ વેલા ફજાલી યહ્યા છે. 
 અ ભશાવલદ્યારમભા ં જુદા-જુદા વલમના ીએચ.ડી. થમેરા ઈત્કૃષ્ટ ધ્માક વેલા 
ફજાલી યહ્યા છે. ઇ.વ. 2017ભા ંગજુયાત વયકાય દ્વાયા શે્રષ્ઠ પ્રગ્રાભ ઓકપવયન ણખતાફ ડૉ. 
કનબુાઇ લવાલાને ભળ્મ છે, અ ફાફત વસં્થા ભાટે ગોયલપ્રદ છે. 
 ભ.દે ગ્રાભવેલા કેન્દ્ર, વાદયાના વાવનધ્મભા ં ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કુરવત સ્લ. 
નાયાણમબાઇ દેવાઇ દ્વાયા જાન્યઅુયી 2013 ભા ં ગાધંી કથાનુ ં ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા 
અમજન કયલાભા ં અવ્યુ ં  શત ુ,ં જે વાદયા ભાટે ઐતીશાવવક ઘટના શતી. તેભા ં ખફૂ રક 
ફશાયથી ણ અલેરા. અજુફાજુના 40જેટરા ગાભભાથંી રકએ અ કથાન રાબ રીધેર. 
ગ્રામસેિા કેન્રમા ંશારીદરક વશક્ષિ મહાવિદ્યાય- ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા 1978ભા ં ભશાદેલ 
દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમની ળરૂઅત થઆ ત્માય ફાદ અ ભશાવલદ્યારમભા ંઇ.વ. 1988ભા ં
ળાયીકયક વળક્ષણ વલબાગ ણ ળરૂ કયલાભા ં અવ્મ જેભા ં તે વભમના કુરનામકશ્રી સ્લ. 
યાભરારબાઇ યીખ, સ્લ કુરવણચલશ્રી વલનદબાઇ વત્રાઠી ને લૂય કુરવણચલશ્રી ળૈરેળબાઇ 
ન પા વવલળે શત.. અ ભ્માવક્રભભા ં કુર 6 યભતન વભાલેળ કયલાભા ંઅલરે, જેભા ં
શવમખુબાઇ ગઠી, શ્રી કક્રશ્નાબાઇ ટેર, પ્રભરુાર કાસનુ્દ્રાની વનભણુકં થઆ શતી. વલબાગના 
ધ્મક્ષ કક્રશ્નાબાઇ ટેર શતા. તે ફીજી કરેજભા ં ફદરી કયાલીને જતા, થડક વભમ 
અત્ભાયાભ ટેર ત્માયફાદ પ્રભરુાર કાસનુ્દ્રા તેના ધ્મક્ષ ને વભમ જતા ં ભશાવલદ્યારમ 
રગ થતા આ.વ. 2000થી પ્રભરુાર કાસનુ્દ્રા વમંજક શતા. ત્માયફાદ ઇ.વ. 2007ભા ં ડૉ. 
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જભનાદાવ વાલણરમા પ્રપેવય તયીકે વનભણુકં ાભતા વમંજકની જલાફદાયી 31-12-2017 સધુી 
વબંાેરી ને તા. 01.01.2018 ડૉ.જભનાદાવ વાલણરમા વનવિૃ થતા ં પયીથી ડૉ. પ્રભરુાર 
કાસનુ્દ્રા અ વલબાગભા ંડીનની જલાફદાયી વબંાી યહ્યા છે. 
 અ ભશાવલદ્યારમભા ં શારભા ં ફી.ી.ઇ.એવ., એભ.ી.ઇ.એડ., ફી.ી.એડ., એભ.કપર., 
ીએચ.ડી. સધુીના ભ્માવક્રભ ક્રભળ ળરૂ થમા છે. અ ભશાવલદ્યારમ ગજુયાતભા ં યભત-
ગભતના ક્ષેત્રભા ં  ભ્માવભા ંભશત્લનુ ં સ્થાન ધયાલે છે. શારભા ંરગબગ 25 એકય જભીનભા ં
જુદી-જુદી યભતના ઈત્કૃષ્ટ ભેદાન ને 400 ભીટયન ટે્રક ણ ધયાલે છે. શીંમા તાલકુા, 
જજલ્રા કક્ષાની યભત, રીવખાતાની બયતી જેલા કામયક્રભ ણ થામ છે. 
 ઈયાતં અજુફાજુના વલસ્તાયભા ંરક વંકય દ્વાયા વભાજવેલાની પ્રવવૃિઓ ણ ખફૂ સુદંય 
યીતે કયલાભા ંઅલે છે. ખાવ કયીને કુદયતી અવિ વભમભા ંઅ વસં્થા ઈત્કૃષ્ટ કાભગીયી કયી 
યશી છે. અ યીતે વભાજ વેલાની પ્રવવૃિ ણ વાયી યીતે થામ છે. અ વસં્થાના વલકાવભા ંક્રભળ 
વલદ્યાથીઓ ન ેવસં્થાના ધ્માક ને વેલકન પા વવલળે યહ્ય છે. અ વસં્થાને યાષ્ટ્રીમ 
વેલા મજનાના પ્રગ્રાભ ઓકપવયને શ્રેષ્ઠ કાભગીયી ફદર ડૉ. નીયજ વીરાલટને યાષ્ટ્રીમ એલડય 
2016ભા ંભેર છે. જે વલબાગ ને વસં્થા ભાટે ગોયલ રેલા જેલી ફાફત ગણી ળકામ. 
બાયગેસ રીસચભ સેન્ટર અને માઈક્રબાયજી વિર્ાગ-ફામગેવ યીવચય વેન્ટયની ળરૂઅત 
નલેમ્ફય 1993ના યજ ને ભાઇક્રફામરજી વલબાગની ળરૂઅત જુન 1995ભા ં કયલાભા ં
અલી. અ વલબાગભા ં સ્નાતક, નસુ્નાતક, એભ.કપર ને ીએચ.ડી. સધુીના ભ્માવક્રભ 
ચારે છે. અ વલબાગભા ંત ેવભમે વનમાભક તયીકે શ્રી પ્રદીબાઇ અચામય શતા ને શારભા ં
ડીન તયીકે ડૉ. વનણખરબાઇ બટ્ટ ખફૂ વયવ યીતે કાભગીયી વનબાલી યહ્યા છે. અ વલબાગ દ્વાયા 
ફામગેવના વદંબે ખફૂ ભટંુ કાભ વાદયા અજુફાજુના વલસ્તાયભા ં ને ગજુયાતના  ન્મ 
જગ્માએ થમેર છે. જે નોંધાત્ર ફાફત છે. 

N.S.S. પ્રગ્રામ ઓદિસર િાીમ કાયભક્રમ : ઈ.સ. 2013થી શરૂ- ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા 
વાદયાભા ંN.S.S. (યાષ્ટ્રીમ વેલા મજના)ના પ્રગ્રાભ વધકાયીને તારીભ અલાનુ ંકાભ કયે છે, 
જેભા ંગજુયાતના ળાા-કરેજના N.S.S. પ્રગ્રાભ ઓકપવયને વાત કદલવ તારીભ અલા અલ ે
છે. બાયત વયકાયન અ પ્રજેક્ટ ગજૂયાત વલદ્યાીઠને વોંલાભા ં અલેર છે, જેના કાયણે 
ગજૂયાત વલદ્યાીઠ દ્વાયા ગજુયાતના દયેક ળાા કરેજના વળક્ષકભા ંN.S.S.ની પ્રવવૃિઓ ફાફતે 
જાગવૃત અંગેની તારીભ અલાભા ં અલે છે. ને તેન રાબ બવલષ્મભા ં ગજુયાતના 
વલદ્યાથીઓન ેણ ભળે. અ કામયક્રભ ખફૂ વયવ યીતે ચારે છે. 
 અભ, વાભાન્મ યીતે વાદયાએ અ યીતે ણિટીળકાથી ત્માય સધુીભા ં યાજકીમ ને 
ળૈક્ષણણક ફાફતભા ંખફૂ કયલતયન જમા છે. તેની ળૈક્ષણણક વલકાવની ળરૂઅત ણિટીળકાથી 
થઆ. તેભા ં ણિટીળકા છી થડી ઓટ અલેરી. યંત ુઅઝાદી છી ભશાત્ભા ગાધંી સ્થાવત 
વાદયાભા ં ગજૂયાત વલદ્યાીઠની વસં્થા ભશાદેલ દેવાઇ ગ્રાભવેલા ભશાવલદ્યારમની ળરૂઅત 
થલાના કાયણે વળક્ષણની  ફાફતભા ંખફૂ વયવ વ્મલસ્થા ઈબી થઆ, અ વસં્થા અજે વાદયાભા ં
વળક્ષણની ફાફતભા ં શયણપા બયી યશી છે, તેભા ં ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કુરનામકશ્રી ડૉ. 
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નાવભકબાઇ ળાશ ળકૈ્ષણણક ફાફતે ખફૂજ યવ રઆ ળૈક્ષણણક ક્ષેત્રભા ં નલા અમાભ ફાફતે 
વકક્રમ છે. તેજ યીતે ગજૂયાત વલદ્યાીઠના કુરવણચલશ્રી ડૉ. યાજેન્દ્રબાઇ ખીભાણી ણ વતત 
ભાગયદળયન અી અ વસં્થાને ળૈક્ષણણક સવુલધા ફાફતે ખફૂજ કુનેશલૂયક શીંના વલબાગને 
લધાયે સવુ્મલસ્સ્થત કયી યહ્યા છે. શીંના ભશનેત ુને કુળ ધ્માક-વેલક દ્વાયા ખફૂજ 
વયવ ળૈક્ષણણક ને કેલણીની કાભગીયી થઆ યશી છે. છેલ્રા દવેક લયભા ંઅ વસં્થાન વલકાવ 
ખફૂજ ઝડી ફન્મ છે. તે ખાવ નોંધ ાત્ર ફાફત છે. 
 અ યીતે વાદયા જેલા નાના ગાભભા ં વળક્ષણની ફાફતભા ં એક ળશયે શમ તેલી વળક્ષણ 
વ્મલસ્થા ઈબી થઆ છે. ટૂંકભા ંવાદયાભા ંપ્રાથવભક થી ીએચ.ડી. સધુીની વળક્ષણ વ્મલસ્થા છે. 
ગજૂયાત વલદ્યાીઠને 'એ' ગ્રેડ પ્રાપ્ત થમ છે. જે ણબનદંનીમ ને વસં્થાન ે કામયળૈરીની 
ફાફતભા ંઈત્વાશ લધયક છે. 
 ઈયાતં ન્મ વસં્થાઓ ણ વળક્ષકપે્રભી ફશાય યશતેા ને ન્મ વળક્ષણ પે્રભી સ્થાવનક 
રકના વશમગ, ભાગયદળયન ને વાયા પ્રમત્નથી પ્રાથવભક ને ભાધ્મવભક વળક્ષણ ખાનગી 
ને વયકાયી ળાાભા ંાઇ યહ્ુ ંછે. અભ, વાદયાન ક્રવભક ળૈક્ષણણક વલકાવ થત યહ્ય છે. 
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