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ભારતમાાં કાનનૂી શક્ષણ અને સાંોધનનો શળકાસ: એક જરૂરરયાત..... 
ડૉ.હદીકકુમાર એ. ટે 

આસવસ્ટન્ટપ્રપેવય ળેઠ લી.એવ. રૉ કરેજ, ઊંઝા. 
 પ્રસ્તાળના 

પ્રકૃસત એ વભગ્ર થૃ્લી ય વજીલસષૃ્ટટનયું સનભાાણ કયયું, જેભાું ભનયટમને પ્રકૃસતએ અદૂભયત 

ફોધ્ધધક ક્ષભતા અને જીજ્ઞાવાવસૃિ આી. આ જ ફોધ્ધધક ક્ષભતા અને જીજ્ઞાવાવસૃિન ઉમગ 

કયી ભનયટમએ આદદભાનલથી આજના આધયસનક ભાનલ સયધીન વપ પ્રલાવ ખેડય છે. 

ભનયટમના ચારી આલતા આ પ્રલાવભાું વતત  ફ(ળક્તત) યૂી ડલાનયું અગય જ કઈએ કામા 

કયયું શમ ત તે છે સળક્ષણ અને વુંળધન. એક લખત વભમને સ્થગીત કયીને કલ્ના કયી જયઓ, 

અગય સળક્ષણ અને વુંળધન ના શત ત અક્નન, ચક્ર, કાગ, ટાઈયાઈટય, ટેલરપન, 

કમ્પ્યયટય લગેયેની ગેયશાજયીભાું આજના ભનયટમની શયું શારત શત? જેથી સળક્ષણ અને વુંળધન 

આજના ભનયટમના સલકાવ ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે. 

આજે આણે કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનની લાત કયીએ છીએ ત, આજ્ઞાત્ભક 

કાનનૂન સવધધાુંત, કયદયતી ન્મામના સવધધાુંત, વિાસલબાજનન સવધધાુંત, કામદાના ળાવનન 

સવધધાુંત લગેયે સવધધાુંત કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનને આબાયી છે. કાનનૂી સળક્ષણ અને 

વુંળધન ભનયટમના કલ્માણ તેભજ કામદ અને વ્મલસ્થાની જાલણી ભાટે ખફૂ જ જરૂયી છે. 
 કાનનૂી શક્ષણ અને સાંોધનનો અથથ 

 કાનનૂી શક્ષણ:- 

કાનનૂી સળક્ષણ એટરે કે જેભાું વ્મક્તતને કાનનૂી સળક્ષણ આલાભાું આલે, જેના દ્વાયા 

તેન વ્મક્તતત્લ સલકાવ, જ્ઞાનભાું લધાય અને કાનનૂી ભાદશતીથી ભાદશતગાય કયલાભાું આલે. 

કામદાની સલસલધ ળાખાઓથી વ્મક્તતને દયલચત કયલાભાું આલે. કાનનૂી સળક્ષણ એ સળક્ષક દ્વાયા 

સલદ્યાથીને આલાભાું આલે છે. 

 કાનનૂી સાંોધન:- 

કાનનૂી વુંળધન એ એક એલી ધધસતવયની તાદકિક તેભજ અનાત્ભરક્ષી પ્રદક્રમા છે કે જેભાું 

અભ્માવ ભાટે વુંદ કયામેરી વભસ્માભાું આલયી રેલામેરા ચરને અનયરૂ યચલાભાું આલેરી 

ઉત્કલ્નાઓની ચકાવણી ભાટે મનમ ઉકયણ લડ ે ભેલેરી વ્મલક્સ્થત ભાદશતીઓનયું ઉલચત 

યીતે થૃ્થકયણ કયીને વાભાન્મકયણ કે સવધધાુંત તાયલલાભાું આલે છે જેના યીણાભે કામદાની 

સથમયીઓ(સવધધાુંત) ન ઉદબલ કે સલકાવ થામ છે. 
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બાયતભાું કાનનૂી સળક્ષણ ભાટે કઈણ સલમભાું સ્નાતક થમેર સલદ્યાથી 

એરએર.ફી.ભાું પ્રલેળ ભેલી કાનનૂી સળક્ષણભાું પ્રલેળ કયી ળકે છે. એરએર.ફી. ન આ 

અભ્માવ ૩લાન શમ છે. એર.એર.ફી. છી અનયસ્નાતકના અભ્માવ ભાટે ૨ લાન 

એર.એર.એભ. ન અભ્માવક્રભ શમ છે. આ છીન અભ્માવ એ કાનનૂી વુંળધન વાથે 

વુંકામેર છે. જેભાું ૧ લાન  એભ.દપર. ન અભ્માવક્રભ અને ત્માયફાદ ી.એચ.ડી. ના 

અભ્માવક્રભન વભાલેળ થામ છે. આ ઉયાુંત ર સ્કરૂભાું ૧૨ ધયણ છી ૫ લાના 

અભ્માવક્રભભાું પ્રલેળ ભેલી ળકામ છે. 
 કાનનૂી શક્ષણ અને સાંોધનનો ઈશતહાસ 

 પ્રાચીન ભારતના સમયમાાં:- 

પ્રાચીન બાયતભાું આ કામદ એ ધભાની એક ળાખા તયીકે શત. લેદ એ કામદાના મયખ્મ 

સ્ત્રત શતા તેભજ સ્મસૃતઓ લેદન વુંદેળ શતી જમાયે સ્મસૃતકાય એ ભશાન ધાયાળાસ્ત્રીઓ શતા. 

પ્રાચીન બાયતભાું વદાચાય, યીત-યીલાજ, ન્મામ અને યયક્તત એ કાનનૂી પ્રદક્રમાના ભાધમભ શતા. 

યાજા એ વબાને વુંફધન આત શત. આલી વબાઓ ધાયાવબાઓ અને કાયફાયી વબાઓનયું 

સભશ્રણ શતયું. જેભાું યાજાના વરાશકાય તેભજ ધાયાળાસ્ત્રીઓનયું વુંગઠન જલા ભતયું શત યું. કઈ 

કાનનૂી તકયાયન પ્રશ્ન યાજા વભક્ષ આલે ત્માયે આ વબાભાું તેનયું સનયાકયણ રાલલાભાું આલતયું 

શત યું. 

પ્રાલચન બાયતના લૈદદક કાભાું ધભા યસ્તક જ કાનનૂી સળક્ષણન આધાયસ્તુંબ શતા. તે 

વભમે સળક્ષણ ભેલલા ભાટે ગયરયકય પ્રથા જલા ભતી શતી.સળટમન ે નીસતના મનમ ાઠ 

બણાલલાભાું આલતા શતા. તે વભમે નીસત એ જ કામદ શત. બાયતના ઋસ મયનીઓ “ચાયે 

તયપથી આલતા વાયા સલચાયને ગ્રશણ કયલાની” વસૃિ ધયાલતા શતા તેભજ વભમ વાથે 

નીસત(કામદા)ભાું દયલતાનના ણ આગ્રશી શતા. જેથી નીસત(કામદા)ભાું વુંળધન ણ તે વભમે 

સલકાવ ાભેલયું જલા ભતયું શત યું. પ્રાચીન બાયતભાું કાનનૂી સળક્ષણ તેભજ વુંળધનની આ 

પ્રકાયની ઉિભ પ્રણારી જલા ભતી શતી. 

 બ્રિટી ાસન:- 

અંગ્રેજ એ બાયતભાું લેાય કયલાના ઉદે્દળ વાથે આવ્મા શતા. તેના ભાટે ઈ.વ.૧૬૦૦ના 

અયવાભાું તેભણ ે ઇસ્ટ ઇષ્ન્ડમા કુંનીની ઇંનરેન્ડભાું સ્થાના કયી અને તેના દ્વાયા બાયતભાું 

લેાય વ્મલશાય ચારત શત. વભમ જતાું પ્રથભ સ્લતુંત્ર વુંગ્રાભ ૧૮૫૭ છી બાયતન લશીલટ 

તાજને વોંલાભાું આવ્મ. બાયતભાું પ્રથભ અંગ્રજેી અદારતની સ્થાના ૧૬૭૨ભાું ફમ્પફેભાું 

ગલનાય ગેયાલ્ડ દ્વાયા કયલાભાું આલી. જમાયે સયસપ્રભકટાની સ્થાના ઈ.વ.૧૭૭૪ના વભમભાું 

ફુંગાભાું કયલાભાું આલી. ખાવ નોંધ રેલી કે આભાું બાયતીમ લદકરને કઈ શક્ક આેર ન 



Research Guru:  Volume-13, Issue-1, June-2019 (ISSN:2349-266X) 

Page | 1293  

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

શતા. ઈ.વ.૧૭૯૩થી બાયતીમ કાનનૂી વ્મલવામનયું કુંનીની કટાભાું આગભન થયયું, જેભાું 

બાયતીમ લદકર તયીકે પયજ ફજાલી ળકત યુંત ય એક જજ તયીકે તે પયજ ફજાલી ળકતા ન 

શતા. જજ તયીકે પયજ ફજાલલા ભાટે ઇંનરેન્ડ અને આમારેન્ડના જ લતની શલા જઈએ જે 

પ્રથભ જરૂદયમાત શતી. રીગર પ્રેષ્તટવનય એતટ-૧૮૭૯ના આધાયે એર એર. ફી. ની  દડગ્રી 

ધાયણ કયનાય વ્મક્તત કાનનૂી પે્રષ્તટવ કયલા ભાટે મનમ ગણાત. વભમની વાથે ફાય કાઉક્ન્વર 

એતટ-૧૯૨૬ ણ અભરભાું આવ્મ. જેથી લદકરાતના વ્મલવામને ઉિજેન ભળયયું. 

બાયતીમ કાનનૂી સળક્ષણનયું ભાખયું એ વુંણૂા ઇંનરેન્ડથી આમાત કયલાભાું આલેર શતય. 

બાયતભાું કાનનૂી સળક્ષણની ળરૂઆત લિટીળ કાભાું ૧૮૮૫થી જલા ભે છે. મયુંફઈ અને 

ભદ્રાવની વયકાય એદપસ્ટન કરેજ તેભજ કરકિાની દશન્દય  કરેજથી કાનનૂી સળક્ષણન બાયતભાું 

આયુંબ થમ. જેન મયખ્મ શતે ય લકીર અને કાનનૂી  ભદદગાય ઊબા કયલા જેથી કાયફાયી 

તુંત્રને ભદદરૂ થઇ ળકે કયણ કે ભટાબાગની બાયતીમ પ્રજા એ ગાભડાની અને અબણ શતી. 

આ ઉયાુંત અંગ્રેજની અંગ્રેજી  બાાનયું જ્ઞાન ધયાલતા રકની વુંખ્મા ખફૂ ઓછી શતી. આ 

કાનનૂી સળક્ષણ ભેલનાય  એ વયકાય અને પ્રજા લચ્ચેના યર તયીકે કાભ કયી ળકે તે ાછન 

મયખ્મ આળમ શત. કાનનૂી સળક્ષણ એ અન્મ કવા વાથે ચારત ફે લાન અભ્માવક્રભ શત. જે 

વ્માખ્માન ધધસત દ્વાયા આલાભાું આલત શત. કાનનૂી વુંળધન અને કાનનૂી તારીભન 

વદુંતય અબાલ જલા ભત શત. એ વભમગાાભાું ઈંનરેન્ડભાું કામદાન અભ્માવ કયલ એ 

પ્રસતટઠા ગણાતી શતી. બાયતના ભશાન યરય જેલા કે ભશાત્ભા ગાુંધી, જલાશય નશરેય, ફાફા 

વાશફે આંફેડકય લગેયેએ ઇંનરેન્ડભાુંથી જ અભ્માવ કયેર શત. 

 ભારતની આઝાદી છીના સમયમાાં:- 

આ વભમગાા દયમ્પમાન ૧૯૫૦ છી બાયતની પ્રજાનયું ળાવન આવ્યયું. આઝાદી છી 

સળક્ષણ ક્ષેતે્ર સલકાવ વાધલ એ એક ડકાય વભાન શત યું. તેભ છતાું બાયતે ધીભી યુંત ય ભક્કભ 

ગસતથી તે સલકાવ ચાલય યાખ્મ. બાયતભાું કાનનૂી સળક્ષણ ક્ષેતે્ર ઈ.વ.૧૯૬૧ભાું એડલકેટ એતટ-

૧૯૬૧ અભરભાું આવ્મ.  જેથી લદકરાતના વ્મલાવમને એક નલી લક્ષસતજ ખયરી. ત્માયછીના 

વભમભાું ણ નલી નલી કાનનૂી કરેજ કટો કામદા વાથે વુંકામેર સલબાગન દદન પ્રસતદદન 

સલકાવ થમ. ૧૯૯૮ના કાનનૂી સળક્ષણના સનમભના આધાયે ૩ લાન એર એર. ફી. ન 

અભ્માવક્રભ યૂ કમાા છી જ લકીરાત કયી ળકામ તેલી ઓછાભાું ઓછી રામકાત નક્કી 

કયલાભાું આલી. લૈસિકયણ અને ટેકનરજીના સલકાવ વાથે કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનભાું ણ 

ધયખભ સયધાયાઓ જલા ભેર છે. 

જેભાું કઈણ સલમભાું સ્નાતક થમેર સલદ્યાથી કામદા ળાખાભાું પ્રલેળ ભેલી ળકે,કામદા 

ળાખાની અરગ કરેજની વ્મલસ્થા જલા ભેર છે.રૉ સ્કરૂ દ્વાયા ાુંચ લાન કામદાળાખાન 
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અભ્માવક્રભ જલા ભે છે.કામદાળાખાભાું અનયસ્નાતક ભાટે એભ. દપર ન એક લાન 

અભ્માવક્રભ જલા ભે છે.કાનનૂી વુંળધન ભાટે ી. એચ. ડી. ન અભ્માવક્રભ ણ જલા ભે 

છે. જેના દ્વાયા કાનનૂી વુંળધનને નક્કય ઓ આી ળકામ છે.કામદાળાખાના અભ્માવ ભાટે 

કરેજ તેભજ યયસનલવીટીના સનમભનયું ારન કયલાનયું યશ ેછે જમાયે લકીરાતની પે્રષ્તટવ કયલા 

ભાટે ફાય કાઉક્ન્વરના સનમભનયું ારન કયલાભાું આલે છે.કાનનૂી સળક્ષણની મયખ્મ દ્ધસત 

રેકચય દ્ધસત જલા ભે છે. યુંત ય તેની વાથે ચચાા દ્ધસત, વેસભનાય દ્ધસત, ધ્તરનીકર દયવચા 

દ્ધસત, મટૂકટા , કેવ ચચાા દ્ધસત, વમશૂ ચચાા લગેયે જેલી દ્ધસતઓન વભાલેળ થામ 

છે.સલજ્ઞાન અને ટેકનરજીન કાનનૂી ળાખાભાું કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનભાું મનમ ઉમગ 

કયલાભાું આલે છે. 

 કાનનૂી સળક્ષણ અન ેકાનનૂી વુંળધનનયું ભશત્લ 

બાયતીમ સળક્ષણની દયેક ળાખાઓભાું કાનનૂી સળક્ષણ ળાખાએ ખયફ જ ભશત્લની ભસૂભકા 

અદા કયી છે. આજના વભમભાું જે યીતે બાયત દેળ દયેક ક્ષેતે્ર સલકાવ કયી યહ્ય છે તે જતાું 

કાનનૂી સળક્ષણનયું ભશત્લ દદન પ્રસતદદન લધતયું જામ છે. લૈસિકીકયણના આ વભમભાું જમાયે રૂયું 

સલિ એક નાનયું કયટય ુંફ ફની ગયયું છે જેથી કાનનૂી સળક્ષણભાું ણ નલી-નલી ેટા ળાખાઓન 

સલકાવ થઈ યહ્ય છે. એક વભમે કાનનૂી સળક્ષણ ભેલનાય એ લદકરાતના વ્મલવામભાું જ 

જડાતા શતા, જમાયે આજના વભમભાું લદકરાતના વ્મલવામ સવલામની નીતનલી તક જલા 

ભે છે. કામદાળાસ્ત્રન સલદ્યાથી લકીર, કાનનૂી વરાશકાય, કાનનૂી કભાચાયી, ધાયળાસ્ત્રી, વભાજ 

વેલક, યાજનેતા તેભજ વાયા એલા જજની દલી ધાયણ કયી ળકે છે. એન ભતરફ એ છે કે જે 

કઈ સલદ્યાથી કામદાન અભ્માવ કયે છે તેના ભાટે વભાજમગી થલાના એક-ફે નદશ યુંત ય 

અનેક સ્ત્રત છે.  

કાનનૂી વુંળધન એ આજના વભમની એક ભાુંગ છે. વભમની વાથ-વાથ કામદાભાું 

દયલતાન ન કયવયું એ વભાજ વાભે અન્મામ કયલા મનમ છે. વભાજભાું દયલતાન ફે યીતે જલા 

ભે છે. એક વભાજ દ્વાયા કામદાભાું દયલતાન અને ફીજય કામદા દ્વાયા વભાજભાું દયલતાન. 

વભાજ દ્વાયા કામદાભાું દયલતાનનયું એક ઉદાશયણ ઇન્પભેળન ટેકનરજી એતટ છે. વભાજના 

રક કમ્પ્યયટય અને ટેકનરજીન ઉમગ કયલા રાનમા જેથી તેભાું વામફય ગનૂાઓ ેદા 

થમા. આ ગનૂાને યકલા ભાટે કામદાની જરૂદયમાત ેદા થઈ. આ યીતે વભાજ દ્વાયા કામદાન 

ઉદબલ , સલકાવ અને યીલતાન થામ છે. તેજ યીતે કામદા દ્વાયા ણ વભાજભાું યીલતાન 

જલા ભે છે. જેભકે ફારનન અટકામત અસધસનમભ દ્વાયા છકયાની ઉંભય ૨૧ લા અન ે

છકયીની ઉંભય ૧૮ લાથી નીચે શમ ત રનન ના કયી ળકામ. શરેાું ખફૂ નાની ઉંભયભાું 

રનન કયાલી દેલાભાું આલતા શતા. યુંત ય આ કામદાને રીધે વભાજભાું દયલતાન આવ્યયું અને 
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અત્માયે ફારનન ખફૂ ઓછા જલા ભે છે. કામદાભાું દયલતાન એ એક વુંળધનન સલમ 

છે. યુંત ય મનમ વભમ વાથે વુંળધન કયલાભાું ના આલે ત અવુંત યલરત લાતાલયણ ફને છે, 

જેથી વભાજને નયકળાન થામ છે. કાનનૂી વુંળધન વભાજની વુંત યલરતતાને ટકાલી યાખલાનયું કામા 

કયે છે. 
 કાનનૂી સળક્ષણ અન ેવુંળધનના ડકાય 

 ભૌશતક સશુળધા અને નાણાાંની કમી:- 

કાનનૂી સળક્ષણ વાભેન વોથી ભટ પ્રશ્ન તે બોસતક સયસલધાઓ અને નાણાુંની કભીન છે. 

બાયતની ભટાબાગની રૉ કરેજભાું વુંળધન અન ે નાણાુંની અછત જલા ભે છે. મનમ 

તરાવરૂભ, યસ્તક, રામિેયી, કમ્પ્યયટય, મટૂકટો લગેયેન અબાલ જલા ભે છે.  

કાનનૂી વુંળધન એ પ્રભાણભાું સલળે ખચા ભાુંગી રે છે. વાભાન્મ યીતે ફશાયની આસથિક 

ભદદ લગય વુંળધન કામા શાથ ધયવયું ળક્ય ફનતયું નથી. બાયતભાું સળક્ષણના ફજેટન ખફૂ 

ભામાાદદત બાગ જ વુંળધન ભાટે પાલલાભાું આવ્મ છે. જેથી પતત દડગ્રી જ ભેલી ળકામ છે. 

વાયા કાનનૂી વુંળધન શાથ ધયી ળકાતા નથી.  વુંળધનકાયને જે પ્રભાણે બોસતક સયસલધાઓ 

અને નાણાુંની જરૂયીમાત શમ છે તે બાયતભાું ખફૂ જ ઓછા પ્રભાણભાું પ્રા્ત થઇ ળકે છે. જેથી 

કાનનૂી વુંળધનને ઉિેજન ભતયું નથી. 

 રાજ્ય સરકારોની ઉદાસીનતા:- 

સલકસવત દેળભાું ભટાબાગના વુંળધન યયસનલવીટી દ્વાયા જ યૂા ાડલાભાું આલતા 

શમ છે. તેભનયું સળક્ષણ જ ખફૂ પ્રેષ્તટકર અન ેવુંળધનને ભશત્લ આે તે પ્રભાણનેયું મનમ જલા 

ભે છે. ત્માુંની વયકાય સળક્ષણ અને વુંળધનને ખફૂ જ ભશત્લ આે છે તેભજ તેના ય મનમ 

ધમાન યાખી સલકાવ કયી ળકામ તે ભાટે વતત જાગતૃ યશ ેછે. આ પ્રકાયની જાગતૃતા બાયતભાું 

જલા ભતી નથી. બાયતની યાજ્મ વયકાય ખફૂ જ ઉદાવીનતાબયયું લરણ દળાાલે છે. તેઓ 

પુંડની કભીનયું ફશાનયું ફનાલી ફધી જ જલાફદાયીભાું થી છટકી જામ છે. બાયતની યાજ્મ 

વયકાયભાું કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનને ઉિજેન ભે તેલી ઈચ્છાળક્તત જલા ભતી નથી. 

તેથી આઝાદીના આટરા લો છી ણ બાયતભાું ન્મામ ભેલલ ખફૂ જ અઘરયું છે. 

 શક્ષકો અને સાંોધનકારોની કમી:- 

બાયતના રગબગ ફધા જ યાજ્મની કરેજભાું યૂતા પ્રભાણભાું સળક્ષક નથી. અગય 

સળક્ષક જ નથી ત કાનનૂી સળક્ષણ સલદ્યાથીઓન ે આળે કણ? તે ભટ પ્રશ્ન છે. અગય 

સલદ્યાથીઓને મનમ કાનનૂી સળક્ષણ જ નદશ ભે ત વુંળધનકાય ેદા કેલી યીતે કયલા તે ણ 

ભટ પ્રશ્ન છે. આભ સળક્ષકની કભી એ કાનનૂી સળક્ષણન વગત પ્રશ્ન છે. ખેદ એ લાતન છે કે 

વયકાય આજે ણ ઊંઘ ેછે. આજે કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનની લાત કયીએ છીએ, યુંત ય જેન 
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તે ામ કશલેામ તે ળક્ષક જ નથી ત તેના ય ઈભાયત ચણલી કેલી યીતે તેન જલાફ કઈની 

ાવે નથી. 

વુંળધનની લાત કયીએ ત વુંળધન ખફૂ ભશનેત, વભમ, વતત અભ્માવ ભાુંગીર ે

તેલી પ્રવસૃિ છે. યુંત ય મનમ ભાગાદળાક સળક્ષક નીચ ેપ્રાથસભક કાનનૂી સળક્ષણ ના રેલાભાું આલે 

ત આ પ્રકાયનયું વુંળધન કયવયું એ અળક્ય છે. આ ઉયાુંત વુંળધન શાથ ધયલા ભાટે ઊચી 

ફોધ્ધધક ક્ષભતા, અનાત્ભરલક્ષતા, ઊડી અભ્માવવસૃિ, અખટૂ ધીયજ લગેયે ખફૂ જરૂયી છે. આ 

ગયણ વાભાન્મ   વ્મક્તતભાું યૂતા પ્રભાણભાું શમ નદશ. તે વતત અભ્માવથી સલકવાલી ળકામ 

છે. જેના ભાટે મનમ ભાગાદળાકની જરૂયીમાત ડ ે છે. જેની આની ાવ ે અછત છે. આભ 

સળક્ષક અને વુંળધનકાયની અછત એ ણ ખયફ ભટી વભસ્મા છે. 

 તાીમનો  અભાળ:- 

કાનનૂી સળક્ષણ એ ખફૂ જ તારીભ ભાુંગીરે તેવયું સળક્ષણ છે. આથી સલદ્યાથીઓને કાનનૂી 

સળક્ષણ કેલી યીતે આવયું તેના ભાટે સળક્ષકને તારીભ આલી જરૂયી છે. સળક્ષકને મનમ 

ફનાલીને કાનનૂી સળક્ષણને મનમ રક્ષ્મ સયધી શોંચાડી ળકાળે. સળક્ષક મનમ તારીભ ાભેરા ન 

શમ ત સલદ્યાથીઓને ન્મામ નદશ આી ળકે. જેની વીધી અવય બસલટમ ના કાનનૂી લશીલટને 

થામ છે. જેથી સળક્ષકને કાનનૂી સળક્ષણની જરૂયી તારીભ આલશ્મક છે. 

કાનનૂી વુંળધન એ સલસળટટ પ્રકાયના કોળલ્મ ભાુંગી ર ેતેવયું છે. તે ભાટે લૈજ્ઞાસનક ઢફની 

તારીભની ખફૂ જ જરૂદયમાત યશ ેછે. વુંળધન એ આગલી અન ેસલસળટટ પ્રદક્રમા છે. તે લજૈ્ઞાસનક 

અને ધધસતવય શાથ ધયી ળકામ તે ભાટે ચક્કવ ભાગાદળાન ભવયું જઈએ. આ પ્રકાયનયું 

ભાગાદળાન તારીભ દ્વાયા આી ળકામ છે. ભટાબાગના અધમાક સળક્ષક તયીકેના રાુંફા 

અનયબલના આધાયે ભાગાદળાક ફની જામ છે. તેઓ વાયા અધમાક શઈ ળકે, યુંત ય તેભની 

ાવે વુંળધન-ભાગાદળાન આલ જરૂયી ક્ષભતા અન ેકોળલ્મ શતા નથી. આણ ેત્માું વુંળધન-

ભાગાદળાન આલા ભાટેની રામકાત પ્રા્ત કયલા ભાટે કઈ સળક્ષણની કે તારીભની જગલાઈ 

નથી. તારીભની ખાભી એ વુંળધનભાું ણ ખાભી ઉત્ન્ન કયી ળકે છે. 
 કાનનૂી શક્ષણ અને સાંોધનની જરૂરરયાત 

 ોકાહીનુાં જતન કરળા માટે:- 

શાર જે ઘટનાઓ ઘટી યશી છે તે જતાું કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનન સલકાવ કયલ 

એ આલશ્મકતા થઇ ગઈ છે. સનબામા યે કેવથી જે રકભાું આક્રવ જલા ભી યહ્ય શત તે 

મનમ  શત, યુંત ય રકળાશીનયું જતન કયવયું  એ ણ જરૂયી છે. શાર બાયતભાું પ્રલતાભાન 

ામાના કામદા છે તે ઘણા યયાણા છે તેભાું ફદરાલ થમ છે. યુંત ય વભમના પ્રલાશપ્રભાણે કવા 

યીલતાન જે ખફૂ જ જરૂયી છે તે જલા ભતયું નથી. કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધન જ આ 
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કામદાને મનમ અવયકાયક કામદાઓ ફનાલી ળકે અને તેનયું ારન કયાલી ળકે. આજે 

ભ્રટઠાચાય, ભોંઘલાયી, આતુંકલાદ લગેયે જેલી વભસ્માથી આભ આદભી ત્રાવી ચકૂ્ય છે, અન ે

આંદરન કયી યહ્ય છે. જેથી રકળાશી વ્મલસ્થા ત યટતી નજય આલ ેછે. વુંસલધાસનક વુંસ્થાઓન 

જે યીતે યાજનૈસતક રાબ રલેા યકલા ભાટે ઉમગ કયલાભાું આલી યહ્ય છે તેને યકલ ખફૂ જ 

જરૂયી છે. આભ, રકળાશીના જતન ભાટે કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનની જરૂયીમાત છે. 

 ભારતીય ોકતાંત્રને મજબતૂ બનાળળા:- 

બાયતીમ વુંસલધાનના મયખ્મ ત્રણ અંગ ૈકીના લૈધાસનક તુંત્ર અને લશીલટી તુંત્ર યથી 

બાયતની પ્રજાન સલિાવ ડગી ગમ છે. તેથી એકભાત્ર સલકલ્ એલા આણા ન્મામતુંત્ર ભજબતૂ 

ફનાલાવયું એ ખફૂ આલશ્મક છે. જેથી ન્મામતુંત્ર ય બાયતની પ્રજાએ યાખરે સલિાવ ટકી યશ.ે  

 આંતરરાષ્ટ્રીય ળેારને ઉતે્તજન આળા:- 

આંતયયાટરીમ લેાયના સલકાવ ભાટે જરૂયી છે. બાયતભાું કામદ વ્મલસ્થાનયું મનમ 

ારન તેભજ ભાનલઅસધકાયનયું ારન કેલી યીતે થામ છે. બાયતભાું મડૂી યકાણ કયનાય દયેક 

કુંની આ ામાના ભાદુંડ જરૂય જળે. અગય મનમ કામદ-વ્મલસ્થા જાલતી શળ ે ત 

લધાયેને લધાયે મડૂી યકાણને આકીત કયી ળકાળે. જેથી કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધન જરૂયી 

છે. તેભજ આંતયાટરીમ લેાયભાું ઉત્ન્ન થતી કાનનૂી તકયાયના સનલાયણ ભાટે ણ કાનનૂી 

સળક્ષણ અન ેવુંળધનની જરૂયીમાત છે. 

 રોજગારીની નળી તકો માટે:- 

બાયતભાું મનમ લશીલટી તુંત્રન સલકાવ થળે ત યજગાયીની સલસલધ તક ઊબી થઇ 

ળકે તેભ છે. કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધન લડ ેવ્મલસ્થાને મનમ ફનાલી યજગાયીની સલસલધ 

તક ણ ઊબી કયી ળકામ તેભ છે. કાનનૂભાું વુંળધન કયી યજગાયી ભેલલાન અસધકાય ણ 

રાલી ળકામ તેભ છે. 

 મલૂભતૂ અશધકારોની જાલળણી માટે:- 

કાનનૂી સળક્ષણ અને વુંળધનન સલકાવ કયી બાયતના દયેક નાગદયકના ભાનલ 

અસધકાયનયું જતન કયલા ભાટે મનમ ગરાું રઇ ળકામ તેભ છે. ખાવ ત રકજાગસૃત દ્વાયા 

ગયીફ અને છાત રકને તેભના અસધકાયની જાણ કયી તેનયું જતન કયલાની ભાદશતી આી 

ળકામ. આ યીતે ભાનલ અસધકાયનયું જતન થઇ ળકે. 

આભ બાયત ક્યાયેમ ગયીફ દેળ શત નદશ અને છે ણ નદશ. યુંત ય અમયક રક કે જે 

કામદાની છટકફાયીઓન ઉમગ કયી અનીસતભમ ધનન બુંડાય જભા કયીને ફેઠા છે. જેથી 

આસથિક અવભાનતાનયું લાતાલયણ ઊભયું થયયું છે. કામદાભાું મનમ ફદરાલ  રાલી તેનયું મનમ 

ારન કયાલી આ વભસ્માઓનયું વભાધાન ભેલી ળકામ છે. સલકસવત દેળના કામદા-નીસતની 
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તયરના બાયતના કામદા-નીસત વાથે કયતાું ખ્માર આલળે કે બાયતન કામદ-નીસત કેટર 

નફ અન ેલફન-અવયકાયક છે. આ જ ફધી વભસ્માઓનયું મૂ છે. મનમ  કાનનૂી સળક્ષણ અને 

વુંળધન દ્વાયા મનમ કામદાઓ ઘડી ગયીફી, ભ્રટટાચાય અને ભોંઘલાયી જેલી ફદીઓને દૂય કયી 

ળકામ અને બાયતને સલકસવત દેળની શયભાું મકૂી ળકામ.    
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