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ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં વતતમાન પડકારો અને તકો 
ડો. સેજલબેન પ્રવીણભાઈ દવે 

આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેિર, શેઠ એચ.પી. આર્ટ્િ  કોલેજ, તલોદ 
ભારતીય ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં વતતમાન પડકારો અને 
તકો 
 ઉચ્ચ સશક્ષણ આજે રાષ્ટ્ર માટે િફળતાના 
આધારસ્તભંોમાનં   ં એક છે. તેથી ઉચ્ચ સશક્ષણ 
ક્ષેત્રે રહલેા ચોક્કિ પડકારો અન ેતકો જાણવી 
જરૂરી બની જાય છે.  સવશ્વને િમજાય  ં છે કે 
રાજ્યોની આસથિક િફળતા િીધી તેમની સશક્ષણ 
પ્રણાલીઓ દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવ ેછે.  સશક્ષણ 
એ રાષ્ટ્રની તાકાત છે.  સવકસિત રાષ્ટ્ર 
અસનવાય્પણ ે સશક્ષક્ષત રાષ્ટ્ર છે.  ભારતીય ઉચ્ચ 
સશક્ષણ પ્રણાલી ય નાઇટેડ સ્ટેટ્િ અન ેચીન પછી 
સવશ્વમા ંત્રીજી િૌથી મોટી છે.  આઝાદી પછી, 
ભારત એક સવકાિશીલ રાષ્ટ્ર તરીકે સશક્ષણ ક્ષેત્ર ે
િતત પ્રગસત કરી રહ્  ંછે.  જો કે ભારતની ઉચ્ચ 
સશક્ષણ પ્રણાલી િામ ેઘણા પડકારો છે પરંત   આ 
પડકારોન ે પાર કરવા અન ે ઉચ્ચ સશક્ષણ 
પ્રણાલીન ેવધ  િારી બનાવવા માટે િમાન તકો 
છે.  તેમા ંવધ  પારદસશિતા અન ેજવાબદારીની 
જરૂર છે, વત્માન િમયમા ં કોલેજો અન ે
ય સનવસિિટીઓની ભસૂમકા અને લોકો કેવી રીતે 
શીખે છે તે સવષયક વૈજ્ઞાસનક િશંોધન અત્યતં 
મહત્વપણૂ ્ છે.  ભારતન ેિારી રીતે ક શળ અન ે
ઉચ્ચ સશક્ષક્ષત લોકોની જરૂર છે જે આપણી 
અથ્વ્યવસ્થાન ે આગળ ધપાવી શકે.  તેમજ 
િમગ્ર સવશ્વમા ંપોતાન  ંઉત્તમ યોગદાન અપી શકે. 

ભારત માટે આપણા દેશને સવકાિશીલ 
રાષ્ટ્રમાથંી સવકસિત રાષ્ટ્રમા ં સ્થાનાતંરરત કરવ  ં
ખબૂ જ િરળ છે.  મ ખ્ય પડકાર ક્ષબન-સવજ્ઞાન 
પ્રવાહમા ં સવષયોનો અભ્યાિ કરતી વખત ે

વ્યવહાર ં અન ભવોનો અભાવ, આકષ્ક પગાર 
પેકેજનો અભાવ, સવદ્યાથીઓની ગરરમાની 
ઓળખનો અભાવ, ગ ણવત્તાય ક્ત સવદ્યાથીઓ 
માટે રાહતદરે અભ્યાિક્રમોનો અભાવ, ગ્રામીણ 
અન ે પછાત સવસ્તારોમા ં પરૂતી સ સવધાઓનો 
અભાવ, ગણવશેનો અભાવ.  સશક્ષકોની ભરતી 
માટેની નીસતઓ  સવદ્યાથીન ેભારતમા ંઅભ્યાિ 
કરવા અન ેસવદેશ જવાન ેબદલ ેિશંોધન કરવા 
માટે આકસષિત કરવાની છે આન ેમેરરટના આધારે 
સશષ્ટ્યવસૃત્તની પિદંગી આપીને અન ે આકષ્ક 
પગાર િાથ ે નોકરી આપીને રોકી શકાય છે.  
વત્માન અભ્યાિનો ઉદે્દશ પડકારોને પ્રકાસશત 
કરવાનો અન ેભારતમા ંઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલીમા ં
રહલેી તકો દશા્વવાનો છે. 

 ભારતમા ંઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલી હાલમા ં
િકં્રમણના તબક્કામા ંછે.  એક એવો તબક્કો જ્યા ં
સવચારો અન ે પ્રરક્રયાઓમા ં િારા અન ે વધ  
પરરવત્નો માટે ફેરફારો થયા છે.  આજે કોઈ પણ 
રાષ્ટ્રમા ં ઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલી ફરીથી જોવાની 
માગં કરે છે.  સવશ્વ ધીમ ેધીમ ેપરંત   િતત વૈસશ્વક 
ગામમા ં ફેરવાઈ રહ્  ં છે.  સવશ્વભરની વૈસશ્વક 
ય સનવસિિટીઓ વચ્ચ ેસ મેળ અને િવંારદતા િમગ્ર 
સવશ્વમા ં સ મેળ િજી શકે છે, જેમા ં ય વાધનન  ં
િવંધ્ન ઇચ્ચ્છત ફેરફારો માટે, પડકારો િામ ેટકી 
રહવેા ઘડાયેલ હોવ  ં આવશ્યક છે.  બીજ  ંપાસ  ં
જે આજે ખબૂ જ મહત્વપણૂ્ છે તે છે સમસિત 
સશક્ષણનો ખ્યાલ.  િમગ્ર સવશ્વમા ંઉચ્ચ સશક્ષણન  ં
સ મેળ બનાવવાના અગાઉના સવચારન  ંતે માત્ર 
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આગલ  ં પગલ  ં છે.  સવશ્વભરના સવદ્યાથીઓન ે
પ્રખ્યાત સશક્ષણસવદોની ક શળતાનો લાભ મળશ.ે  
આ િવંારદતા પછીથી સશક્ષણ અન ેિશંોધનમા ં
િતં  લન બનાવી શકે છે. 

 ભારતમાાં ઉચ્ચ શિક્ષણ કે્ષત્રનો શવકાસ 
 જેમ જેમ ઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલીઓ 

સવકિતી જાય છે અન ેવૈસવધ્યીકરણ કરતી જાય 
છે તેમ, િમાજ કાય્ક્રમોની ગ ણવત્તા, જાહરે 
મલૂયાકંન અન ે ઉચ્ચ સશક્ષણ િસં્થાઓના 
આંતરરાષ્ટ્રીય રેનન્કિંગ સવશે વધ ને વધ  ક્ષચિંસતત 
બન ે છે.  જો કે આ િરખામણીઓ િસં્થાકીય 
મલૂયના માપદંડ તરીકે િશંોધન પ્રદશ્નનો 
ઉપયોગ કરીને િશંોધન પર વધ  પડતો ભાર મકેૂ 
છે.  જો આ પ્રરક્રયાઓ સશક્ષણની ગ ણવત્તાને 
િબંોધવામા ંસનષ્ટ્ફળ જાય છે, તો તે એક અંશમા ં
છે કારણ કે સશક્ષણની ગ ણવત્તાને માપવી 
પડકારજનક છે. ભારત હમંેશા સવદ્વાનો અન ે
શીખનારાઓની ભસૂમ રહી છે.  પ્રાચીન િમયમા ં
પણ, તક્ષસશલા, નાલદંા, સવક્રમસશલા અન ેતેના 
સવદ્વાનો જેવી સવશ્વસવદ્યાલયો માટે ભારતન ેિમગ્ર 
સવશ્વમા ંગણવામા ંઆવત  ંહત .ં  સ્વતતં્રતા સ ધીમા ં
ભારતમા ં 20 ય સનવસિિટીઓ, 500 કોલેજો હતી 
જેમા ં લગભગ 2,30,000 સવદ્યાથીઓ નોંધાયા 
હતા. આઝાદી પછી ભારતે ઉચ્ચ સશક્ષણના 
આંકડાઓની દૃનષ્ટ્ટએ નોંધપાત્ર પ્રગસત કરી છે.  
રડિેમ્બર 2011-12 સ ધીમા ં આ િખં્યા વધીન ે
659 ય સનવસિિટીઓ અન ે 33023 કોલેજો થઈ 
ગઈ છે.  કેન્ર િરકાર અને રાજ્ય િરકારો દ્વારા 
ઉચ્ચ પ્રસતભાન ે ઉછેરવાના િતત પ્રયાિો 
કરવામા ંઆવી રહ્યો છે. 

 ઉચ્ચ સશક્ષણના સવસ્તરણ માટે 
ય સનવસિિટીઓ અન ેકોલેજોની િખં્યા પર ધ્યાન 

કેનન્રત કરવ .ં  એ વાતમા ં કોઈ શકંા નથી કે 
ભારત ેસશક્ષણમા ંજે પ્રગસત હાિંલ કરી છે તેમાથંી 
મોટાભાગની પ્રગસત ખાનગી ક્ષેત્રથી થઈ છે.  
હકીકતમા ં જાહરે ક્ષેત્ર અને ખાનગી ક્ષેત્ર 
એકબીજાના સવરોધમા ંનથી પરંત   તેઓ ભારતીય 
સશક્ષણ ક્ષેત્રે એક િાથ ેકામ કરી રહ્યા છે.  UGC 
એ મ ખ્ય િચંાલક મડંળ છે જે ધોરણોન ેલાગ  કરે 
છે, િરકારને િલાહ આપ ે છે અન ે કેન્ર અન ે
રાજ્યો વચ્ચ ેિકંલન કરવામા ંમદદ કરે છે.  એક 
ugcના અભ્યાિ આધારે કહી શકાય કે છેલલા ચાર 
દાયકામા ં ય સનવસિિટીઓની િખં્યામા ં છ ગણો 
વધારો થયો છે. કોલેજોની િખં્યા 1970-71મા ં
3603 હતી તે વધીન ે 2011-12મા ં 33000 
કોલેજો થઈ છે. 

 ભારતમાાં ઉચ્ચ શિક્ષણની સ્થિશત 
 ઉચ્ચ સશક્ષણના મોટાભાગના પ્રવાહોમા ં

ક શળ માનવ શક્ક્તની અછત ક્ષચિંતાન  ંકારણ છે.  
સનષ્ટ્ણાતો સ્વીકારે છે કે ભારતની હાલની ઉચ્ચ 
સશક્ષણ પ્રણાલી ગ્રોિ એનરોલમેન્ટ રેસશયો 
(GER)મા ં સ ધારો કયા્ સવના આ િમસ્યાને 
ઉકેલવા માટે િજ્જ નથી. મળૂભતૂ માળખામા ં
કેટલાક ફેરફારો એ ભારતીયો માટે આજે િૌથી 
મહત્વપણૂ ્પડકાર છે. વત્માન િમયમા ંઉચ્ચ 
સશક્ષણમા ં રહલે પડકારો આ પ્રમાણે ગણાવી 
શકાય: 

 1. ભારતની સવશાળ વસ્તીન ે ટકાવી 
રાખવા માટે ખબૂ ઓછી ય સનવસિિટીઓ અન ે
કોલેજો, ઉચ્ચ સશક્ષણ માટે વધ  ય સનવસિિટીઓની 
જરૂર છે.  

 2. ઉચ્ચ સશક્ષણની ગ ણવત્તામા ંસ ધારો 
કરવો. 
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 3. ભારતના િામાન્ય લોકો માટે ઉચ્ચ 
સશક્ષણ સ લભ કરવ .ં 

 4. ભારતમા ંશાિનન  ંમાળખ  ંખબૂ જ 
નબળી ક્સ્થસતમા ંછે. 

 5. ભારતમા ં ઉચ્ચ સશક્ષણન  ં સ્વતતં્ર 
રીતે િચંાલન અન ેસનયમન થત  ંનથી. 

 6. ઉચ્ચ સશક્ષણમા ંગ્રાન્ટ અન ેરોકાણ  
ફરીથી વ્યાખ્યાસયત કરવાની જરૂર છે. 
                   7. સ્થાન અવરોધ: 
મોટાભાગની અગ્રણી િસં્થાઓ મોટા શહરેો અન ે
પહલેાથી સવકસિત સ્થળોએ ક્સ્થત છે.  જો 
િમાજના વકં્ષચત વગો અને હાસંિયામા ંધકેલાઈ 
ગયેલા લોકો સ ધી ઉચ્ચ સશક્ષણના  પહોચાડવ  ં
હોય તો ભારતના દૂરના સ્થળોએ ઉચ્ચ 
શૈક્ષક્ષણકિસં્થાઓની સ્થાપના કરવી જોઈએ. 

 8. સવદેશી ખેલાડીઓનો પ્રવેશ: સવદેશી 
શૈક્ષક્ષણક િસં્થાઓ (પ્રવેશ અન ે િચંાલનન  ં
સનયમન) ક્ષબલ, 2010 (ધ રહન્દ , 2012) િાથ,ે 
વત્માન સ્થાસનક િેટઅપમા ં સવદેશી 
ય સનવસિિટીઓનો પ્રવેશ ખબૂ જ િરળ બનશ.ે  
ઉચ્ચ સશક્ષણમા ં ગ ણવત્તાવાળા ખેલાડીઓ 
તરફથી વધ  તીવ્ર સ્પધા્ઓ.  પરરકલપના 
કરવામા ંઆવી છે. 

 9. સનયસમત વગ્ના સશક્ષણની 
લોકસપ્રયતા ઘટી રહી છે અન ે પત્રવ્યવહાર 
અભ્યાિ લોકસપ્રય બની રહ્યો છે.  IGNOU દ્વારા 
જણાવવામા ંઆવ્ય  ંછે કે હાલમા ંતેમા ં30 લાખ 
સવદ્યાથીઓ નોંધાયેલા છે.  જો કે, ખ લલા 
અભ્યાિના વાતાવરણમા ંઆવી િખં્યાઓ જોવી 
એ આનદંદાયક છે, પરંત   સનયસમત સશક્ષણ 
તરફનો જ કાવ ઘટી રહી છે તે સવચારણીય મ દ્દો 
છે. 

 AISHE ના એક અભ્યાિ આધારે  ઉચ્ચ 
સશક્ષણમા ં 54 કેન્રીય ય સનવસિિટીઓ, 437 રાજ્ય 
ય સનવસિિટીઓ, 388 રાજ્યની ખાનગી 
ય સનવસિિટીઓ, 126 ડીમ્ડ ય સનવિીટીઓ, 50 
અન્ય મહત્વની રાષ્ટ્રીય િસં્થાઓ, 05 રાજ્ય 
સવધાનિભા અસધસનયમ હઠેળ સ્થાસપત િસં્થાઓ 
છે. આમ ક લ 611 ય સનવિીટી અને  ક લ 31323 
કોલેજ છે. (સ્ત્રોત: AISHE રરપોટ્-2018-19) 

 ભારતમાાં ઉચ્ચ શિક્ષણના પડકારો 
 આપણી આઝાદીને 70મ  ંવષ્ છે છતા ં

આપણી સશક્ષણ પ્રણાલી િપંણૂ ્ રીતે સવકસિત 
નથી થઈ શકી. સવશ્વની ટોચની 100 
ય સનવસિિટીઓમા ંએક પણ ય સનવસિિટીને સકૂ્ષચબદ્ધ 
કરવામા ંઆપણે િક્ષમ નથી.  આ છ દાયકા 
દરસમયાન સવસવધ િરકારો બદલાઈ.  તેઓએ 
સશક્ષણ પ્રણાલીન ેવેગ આપવાનો પ્રયાિ કયો 
અન ેસવસવધ સશક્ષણ નીસતઓ અમલમા ંમ કી પરંત   
તેઓ સવશ્વ માટે ઉદાહરણ આપવા માટે પરૂતા ન 
હતા.  UGC ઉચ્ચ સશક્ષણ ક્ષેત્ર ેગ ણવત્તાય ક્ત 
સશક્ષણ પર િતત કામ કરી રહી છે અન ેધ્યાન 
કેનન્રત કરી રહી છે.  તેમ છતા ંઆપણ ેઆપણી 
સશક્ષણ પ્રણાલીમા ં ઘણી િમસ્યાઓ અન ે
પડકારોનો િામનો કરી રહ્યા છીએ.  ભારતમા ં
ઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલીમા ં કેટલાક મળૂભતૂ 
પડકારોની આ પ્રમાણ ેગણાવી શકાય: 

 નોંધણી: ઉચ્ચ સશક્ષણમા ંભારતનો ગ્રોિ 
એનરોલમેન્ટ રેસશયો (GER) માત્ર 15% છે જે 
સવકસિત તેમજ અન્ય સવકાિશીલ દેશોની 
િરખામણીમા ં ઘણો ઓછો છે.  શાળા કક્ષાએ 
નોંધણીના વધારા િાથ,ે ઉચ્ચ સશક્ષણ 
િસં્થાઓનો પ રવઠો દેશમા ંવધતી જતી માગંન ે
પહોંચી વળવા માટે અપરૂતો છે. 
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 ઇક્ક્વટી: િમાજના સવસવધ િપં્રદાયોમા ં
GER મા ં કોઈ િમાનતા નથી.  અગાઉના 
અભ્યાિો અન િાર ભારતમા ં ઉચ્ચ સશક્ષણમા ં
પ રૂષો અન ે સ્ત્રીઓમા ં GER મોટા પ્રમાણમા ં
બદલાય છે.  પ્રાદેસશક સવસવધતાઓ પણ છે 
કેટલાક રાજ્યોમા ંઉચ્ચ GER છે જ્યારે કેટલાક 
રાષ્ટ્રીય GER કરતા ઘણા પાછળ છે જે ઉચ્ચ 
સશક્ષણ પ્રણાલીમા ંનોંધપાત્ર અિતં  લન દશા્વે છે. 

 
 ગ ણવત્તા: ઉચ્ચ સશક્ષણમા ંગ ણવત્તા એ 

બહ -પરરમાણીય, બહ સ્તરીય અન ે ગસતશીલ 
ખ્યાલ છે.  ઉચ્ચ સશક્ષણમા ંગ ણવત્તા સ સનસિત 
કરવી એ આજે ભારતમા ંિૌથી વધ  પડકારોનો 
િામનો કરવો પડી રહ્યો છે.  જો કે, િરકાર 
ગ ણવત્તાય ક્ત સશક્ષણ પર િતત ધ્યાન આપી 
રહી છે.  હજ  પણ ભારતમા ં મોટી િખં્યામા ં
કોલેજો અન ેય સનવસિિટીઓ UGC દ્વારા સનધા્રરત 
લઘ ત્તમ આવશ્યકતાઓન ેપણૂ્ કરવામા ંઅિમથ્ 
છે અન ેઅમારી ય સનવસિિટીઓ સવશ્વની ટોચની 
ય સનવસિિટીઓમા ંપોતાન  ંસ્થાન ક્ષચહ્નિત કરવાની 
ક્સ્થસતમા ંનથી. 

 ઈન્રાસ્રક્ચરઃ ભારતની ઉચ્ચ સશક્ષણ 
પ્રણાલી માટે નબળી ઈન્રાસ્રક્ચર એ બીજો 
પડકાર છે, ખાિ કરીને જાહરે ક્ષેત્ર દ્વારા િચંાક્ષલત 
િસં્થાઓ નબળી ભૌસતક સ સવધાઓ અન ે
ઈન્રાસ્રક્ચરથી પીડાય છે.  ક્ષબલડીંગના બીજા કે 
ત્રીજા માળે ગ્રાઉન્ડ કે પહલેા માળે મોટી િખં્યામા ં
કોલેજો કાય્રત છે. 

 રાજકીય હસ્તક્ષેપ: મોટાભાગની 
શૈક્ષક્ષણક િસં્થાઓ રાજકીય નેતાઓની માક્ષલકીની 
છે, જેઓ ય સનવસિિટીઓના િચંાલક મડંળમા ં
મ ખ્ય ભસૂમકા ભજવ ે છે.  તેઓ પોતાના સ્વાથ ્

માટે સનદોષ સવદ્યાથીઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.  
સવદ્યાથીઓ ઝબંેશન  ં આયોજન કરે છે, તેમના 
પોતાના હતે  ઓ ભલૂી જાય છે અન ેરાજકારણમા ં
તેમની કારરકદી સવકિાવવાન  ંશરૂ કરે છે. 

 ફેકલટી: ફેકલટીની અછત અન ે િારી 
લાયકાત ધરાવતા સશક્ષકોને આકષ્વા અન ે
જાળવી રાખવામા ંરાજ્યની શૈક્ષક્ષણક પ્રણાલીની 
અિમથ્તા ઘણા વષોથી ગ ણવત્તાય ક્ત સશક્ષણ 
િામ ેપડકારો ઉભી કરી રહી છે.  ઉચ્ચ સશક્ષણમા ં
ઘણી ખાલી જગ્યાઓ હોવા છતા ંમોટી િખં્યામા ં
NET/PHD ઉમેદવારો બેરોજગાર છે, આ લાયક 
ઉમેદવારો પછી અન્ય સવભાગોમા ંઅરજી કરે છે 
જે ઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલી માટે િૌથી મોટો ફટકો 
છે. 

 માન્યતા: NAAC દ્વારા આપવામા ં
આવેલા ડટેા મ જબ, જૂન 2010 સ ધીમા,ં “દેશની 
ક લ ઉચ્ચ સશક્ષણ િસં્થાઓમાથંી 25% પણ 
માન્યતા પ્રાપ્ત ન હતી.  અને માન્યતા પ્રાપ્ત 
લોકોમા,ં માત્ર 30% ય સનવસિિટીઓ અન ે 45% 
કોલેજો 'A' સ્તરે ક્રમારંકત કરવા માટે 
ગ ણવત્તાય ક્ત હોવાન  ંજણાય  ંહત .ં 

 િશંોધન અન ે નવીનતા: આપણા 
દેશમા ં ખબૂ જ નામારંકત સવદ્વાનો છે જેમના 
લેખનન ેપ્રખ્યાત પસિમી લેખકો દ્વારા ટાકંવામા ં
આવ ેછે.  ઉચ્ચ સશક્ષણ િસં્થાઓમા ંિશંોધન પર 
અપરૂત  ંધ્યાન છે.  સવદ્યાથીઓન ેિલાહ આપવા 
માટે અપરૂતા િિંાધનો અને સ સવધાઓ તેમજ 
ગ ણવત્તાય ક્ત ફેકલટીની મયા્રદત િખં્યા છે.  
મોટાભાગના િશંોધન સવદ્વાનો ફેલોસશપ સવના 
હોય છે અથવા િમયિર તમેની ફેલોસશપ મેળવી 
શકતા નથી જે તેમના િશંોધનને િીધી કે 
આડકતરી રીતે અિર કરે છે.  વધ મા,ં ભારતીય 
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ઉચ્ચ સશક્ષણ િસં્થાઓ િશંોધન કેન્રો િાથ ે
નબળી રીતે જોડાયેલી છે.  તેથી, આ ભારતમા ં
ઉચ્ચ સશક્ષણ માટે પડકારન  ંબીજ  ંક્ષેત્ર છે. 

 ઉચ્ચ સશક્ષણન  ં માળખ :ં ભારતીય 
સશક્ષણન  ં િચંાલન અસતશય કેન્રીકરણ, 
અમલદારશાહી માળખા અન ે જવાબદારી, 
પારદસશિતા અન ે વ્યાવિાસયકતાના અભાવના 
પડકારોનો િામનો કરે છે.  િલંગ્ન કોલેજો અન ે
સવદ્યાથીઓની િખં્યામા ંવધારો થવાના પરરણામ,ે 
ય સનવસિિટીઓના વહીવટી કાયોન  ં ભારણ 
નોંધપાત્ર રીતે વધ્ય  ં છે અને સશક્ષણસવદો અન ે
િશંોધન પરન  ંમ ખ્ય ધ્યાન ઓછ ંથય  ંછે (ક માર, 
2015). 

 ઉચ્ચ શિક્ષણમાાં તકો 
 ભારત એક સવશાળ દેશ છે, જેમા ં18 થી 

23 વષ્ની વયના ય વાનોની અંદાજજત વસ્તી 
આશરે 150 સમક્ષલયન છે.  બજારન  ં સવશાળ કદ 
ભારતમા ં ઉચ્ચ સશક્ષણ ક્ષેત્રના સવકાિ માટે 
સવશાળ તકો પ્રદાન કરે છે.  ભારતમા ં હવ ે
33,000 થી વધ  કોલેજો અને 659 ય સનવસિિટીઓ 
હોવાનો ગવ્ છે, જે છેલલા છ દાયકા દરસમયાન 
ખબૂ જ નોંધપાત્ર વહૃ્નદ્ધ પામી છે.  વષ્ 2012 મા ં
21.4 સમક્ષલયન નોંધણીઓ જોવા મળી હતી, જે 
ભારતન ે સવશ્વની 3જી િૌથી મોટી શૈક્ષક્ષણક 
પ્રણાલી બનાવે છે.  કમનિીબે, ભારતન  ંશૈક્ષક્ષણક 
ઈન્રાસ્રક્ચર આટલા મોટા જથ્થાન ે િભંાળવા 
માટે અપરૂત  ંછે.  શૈક્ષક્ષણક ક્ષેત્ર ેતમામ િરકારી 
ખચ ્ હોવા છતા,ં તે વધતી જતી જરૂરરયાતોન ે
પહોંચી વળવા માટે ખબૂ જ અપરૂત  ંછે.  તેથી, 
ઉચ્ચ સશક્ષણ ક્ષેત્રન ે હવ ેખાનગી અન ે સવદેશી 
રોકાણ માટેના એક આશાસ્પદ ક્ષેત્ર તરીકે 
ઓળખવામા ંઆવ્ય  ંછે.  તે નોન-રેગ્ય લેટેડ અન ે

રેગ્ય લેટેડ બનંે િેગમેન્ટમા ંરોકાણની પ ષ્ટ્કળ તકો 
પ્રદાન કરે છે (નેક્િિ નોવિ, 26 જ લાઈ, 
2013). 

 ભારતીય ઉચ્ચ સશક્ષણ પ્રણાલી સવસવધ 
પડકારોને ધ્યાનમા ંલીધા સવના ખબૂ જ ઝડપથી 
સવકિી રહી છે પરંત   આ પડકારોને દૂર ન કરી 
શકાય તેવ  ંકોઈ કારણ નથી. ભારત જેવા દેશ 
માટે આ િમસ્યાઓન ે દૂર કરવી અન ે દેશના 
ઉચ્ચ સશક્ષણ ક્ષેત્રે એક આદશ ્ પરરવત્ન 
લાવવાન  ંિરળ છે.  સવશાળ વસ્તી િાથ ેયોગ્ય 
રીતે સશક્ષક્ષત આવા ગસતશીલ દેશ િાથ,ે 
શક્યતાઓ અનતં છે.  જો અદ્યતન રડજજટલ 
સશક્ષણ અન ેશીખવાના િાધનોનો ઉપયોગ કરીને 
જ્ઞાન આપવામા ં આવ ે અને િમાજન ે એ 
બાબતથી વાકેફ કરવામા ંઆવ ેકે આપણ ેહાલમા ં
ક્યા ંપાછળ છીએ, તો આપણો દેશ સવશ્વના િૌથી 
સવકસિત રાષ્ટ્રોમાનંા એક તરીકે િરળતાથી 
ઉભરી શકે છે.  રાજ્ય સ્તરે ઉચ્ચ સશક્ષણ નેતતૃ્વ 
અન ેિચંાલનમા ંવ્યહૂાત્મક જોડાણ અન ેક્ષમતા 
સનમા્ણ માટેની તકો છે.  ગ ણવત્તા ખાતરી, 
આંતરરાષ્ટ્રીય સધરાણ માન્યતા અન ે એકીકૃત 
રાષ્ટ્રીય લાયકાત માળખા િરહત પ્રણાલીગત 
સ ધારાના ક્ષેત્રો પર રાષ્ટ્રીય અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય 
સ્તરે િહયોગ કરવાની ભારત માટે તકો છે.  
ઉચ્ચ સશક્ષણમા ં શૈક્ષક્ષણક તકની િમાનતા 
આવશ્યક માનવામા ં આવે છે કારણ કે ઉચ્ચ 
સશક્ષણ આવક અન ે િપંસત્તની અિમાનતાન ે
ઘટાડવા અથવા દૂર કરવા માટે એક શક્ક્તશાળી 
િાધન છે.  શૈક્ષક્ષણક તકોને િમાન બનાવવાનો 
સવચાર એ હકીકતમા ંપણ રહલેો છે કે "ઉચ્ચ 
સશક્ષણ દ્વારા નફો કરવાની ક્ષમતા તમામ વગ્ના 
લોકોમા ં ફેલાયેલી છે.  િમાજમા ં અયોગ્ય 
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ક્ષમતાનો મોટો ભડંાર છે;  જો તક આપવામા ં
આવ ેતો તેઓ ટોચ પર પહોંચી શકે છે.  ઉચ્ચ 
સ્તરની પ્રસતભાનો એક મોટો િોદો, હકીકતમા,ં 
સશક્ષણની અિમાન પ્રણાલી દ્વારા ખોવાઈ જાય 
છે” (બાલાચદંર, 1986).  સ્નાતકોની રોજગાર 
ક્ષમતામા ં વધારો કરવાની જરૂરરયાત 
એન્ટરપ્રાઇઝ એજ્ય કેશન અન ે
એન્ટરસપ્રન્યોરસશપ, ઉદ્યોગ િાથેના જોડાણો, 
િશંોધન કૌશલયો અને અંગ્રેજી િરહત 
રાન્િફરેબલ કૌશલયોની સવશાળ િેણીમા ંિહયોગ 
માટે એન્રી પોઇન્ટ રજૂ કરે છે.  વ્યાવિાસયક 
કૌશલય બજારમા ં ભારતીય ઉચ્ચ સશક્ષણ 
િસં્થાઓમા ં ઉભરતી ર ક્ષચ આંતરરાષ્ટ્રીય 
ભાગીદારો િાથ ેિભંસવત જોડાણ માટેના ક્ષેત્રો 
પરૂા પાડ ેછે.  સવશ્વના અન્ય દેશો િાથ ેચચા્ અન ે
િવંાદન ે િક્ષમ કરતા પ્લેટફોમ્િ્ (કોન્ફરન્િ, 
વક્શોપ્િ, િેસમનાર)મા ંિમથ્ન અન ેિહભાક્ષગતા 
વધારીને મજબતૂ િબંધંો બનાવવા અન ેઉચ્ચ 
સશક્ષણમા ં પરસ્પર િમજણ વધારવાની જરૂર 
છે.(ક્ષિરટશ કાઉક્ન્િલ, 2014). 

 ઉચ્ચ શિક્ષણની વ્યવથિામાાં સધુારો 
કરવા માટેના સચૂનો 

 ભારતીય શૈક્ષક્ષણક પ્રણાલીન ે વૈસશ્વક 
સ્તરે વધ  સ િગંત અન ેસ્પધા્ત્મક બનાવવા માટે 
પ્રાથસમકથી ઉચ્ચ સશક્ષણ સ્તર સ ધી નવીન અન ે
પરરવત્નશીલ અક્ષભગમનો અમલ કરવાની જરૂર 
છે. 

 • કોલેજો અન ે ય સનવસિિટીઓન  ં િાર ં 
ઈન્રાસ્રક્ચર હોવ  ં જોઈએ જે સવદ્યાથીઓન ે
આકષી શકે. 

 • િરકારે ભારતીય ઉચ્ચ સશક્ષણ 
િસં્થાઓ અન ે ટોચની આંતરરાષ્ટ્રીય િસં્થાઓ 

વચ્ચ ેિહયોગન ેપ્રોત્િાહન આપવ  ંજોઈએ અન ે
િારી ગ ણવત્તા અન ે િહયોગી િશંોધન માટે 
રાષ્ટ્રીય િશંોધન પ્રયોગશાળાઓ અને ટોચની 
િસં્થાઓના િશંોધન કેન્રો વચ્ચ ે જોડાણ પણ 
કરવ  ંજોઈએ. 

 • સ્નાતક સવદ્યાથીઓને આવા 
અભ્યાિક્રમો પરૂા પાડીને તેમના પર ધ્યાન 
કેનન્રત કરવાની જરૂર છે જેમા ં તેઓ િેષ્ટ્ઠતા 
હાિંલ કરી શકે, સવષયન  ંઊંડ  ંજ્ઞાન મેળવી શકે 
જેથી તેઓ કંપનીઓમા ંભરતી કયા્ પછી નોકરી 
મેળવી શકે જે ઉચ્ચ સશક્ષણ તરફ ક્ષબનજરૂરી 
ધિારો ઘટાડ.ે 

 • જાહરે ખાનગી બનંેમા ંય સનવસિિટીઓ 
અન ે કોલેજો રાજકીય જોડાણોથી દૂર હોવી 
જોઈએ, પક્ષપાત, પૈિા કમાવવાની પ્રરક્રયા 
સશક્ષણ પ્રણાલીની બહાર હોવી જોઈએ વગેરે. 

 • ઉચ્ચ સશક્ષણમા ં બહ -સશક્ષાત્મક 
અક્ષભગમ હોવો જોઈએ જેથી સવદ્યાથીઓન  ંજ્ઞાન 
માત્ર તેના પોતાના સવષયો સ ધી મયા્રદત ન રહ.ે 

 શનષ્કર્ત 
 સશક્ષણ એ એક એવી પ્રરક્રયા છે જેના 

દ્વારા વ્યક્ક્તન  ંશરીર, મન અને ચારરત્ર્ય ઘડાય 
છે અન ેમજબતૂ થાય છે.  તે મક્સ્તષ્ટ્ક, હૃદય અન ે
મગજને એકિાથ ેલાવ ેછે. આમ વ્યક્ક્તન ેતેના 
અથવા તેણીના િેષ્ટ્ઠન ેઓળખવા માટે િવાાંગી 
વ્યક્ક્તત્વ સવકિાવવા માટે િક્ષમ બનાવે છે.  
આઝાદી પછીના છેલલા છ દાયકામા ંભારતમા ં
ઉચ્ચ સશક્ષણ ખબૂ જ ઝડપથી સવસ્તય ાં છે છતા ંતે 
બધા માટે િમાન રીતે સ લભ નથી.  વાસષિક વહૃ્નદ્ધ 
દર 9% થી ઉપર જઈને ભારત આજે સવશ્વના 
િૌથી ઝડપી સવકાિશીલ દેશોમાનંો એક છે.  હજ  
પણ વસ્તીનો મોટો વગ્ અભણ છે અન ેમોટી 
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િખં્યામા ંબાળકો પ્રાથસમક સશક્ષણ પણ મેળવી 
શકતા નથી.  આનાથી વસ્તીના એક મોટા વગ્ન ે
દેશના સવકાિમા ં પરેૂપરૂી રીતે યોગદાન 
આપવાથી માત્ર બાકાત રાખવામા ંઆવ્ય  ંનથી 
પરંત   જે પણ સવકાિ થયો છે તેનો લાભ લોકોના 
રહત માટે ઉપયોગમા ંલેવાથી પણ તેમને રોક્યા 
છે. એમ સનઃશકં પણે કહી શકાય કે ભારત ઉચ્ચ 
સશક્ષણમા ંસવસવધ પડકારોનો િામનો કરી રહ્  ંછે 
પરંત   આ પડકારોનો િામનો કરવો અન ેઉચ્ચ 
સશક્ષણન ે વેગ આપવો ખબૂ જ મહત્વપણૂ ્ છે.  
ભારત માનવ િિંાધનની સવશાળ ક્ષમતા 
ધરાવતો દેશ છે, આ ક્ષમતાનો યોગ્ય રીતે 
ઉપયોગ કરવા માટે ચચા્ કરવાની જરૂર છે.  તકો 
ઉપલબ્ધ છે પરંત   આ તકોનો લાભ કેવી રીતે 
મેળવવો અન ેતેન ેઅન્ય લોકો માટે કેવી રીતે 
સ લભ બનાવવો તે ક્ષચિંતનનો  સવષય છે.  
સવકાિના તે દરન ેટકાવી રાખવા માટે, ભારતમા ં
િસં્થાઓની િખં્યા અને ઉચ્ચ સશક્ષણની 
ગ ણવત્તામા ંપણ વધારો કરવાની જરૂર છે.  ભાસવ 
જરૂરરયાતો સ ધી પહોંચવા અને હાિંલ કરવા માટે 
નાણાકીય િિંાધનો, ઍક્િેિ અન ે ઇક્ક્વટી, 
ગ ણવત્તાના ધોરણો, સ િગંતતા, ઇન્રાસ્રક્ચર 
અન ેઅંત ે યોગ્ય જવાબદારી પણૂ ્ દોરવણીની 
જરૂર છે. 
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