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એકવીસમી સદી એટલે જ્ઞાન, વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદીહોવાથી વતજમાન 
સમયમાં વિક્ષણનો વ્યાપ વધયો છે. વસ્તી વધારાની સાથે વિક્ષણમાં પણ ધરખમ વધારો 

થતો રહ્ો છે .ઉચ્ચ વિક્ષણમાં વધતી જતી વવદ્યાથીઓની સંખ્યાને ધયાનમાં રાખી વવવવધ 

ખાનગી સંસ્થાઓનો ઉદ્દભવ થવાની િરૂઆત થઇ આમ વિક્ષણ સંસ્થાઓ સમાજની 
જરૂહરયાતોમાંથી ઉભી થઇ છે. કેળવણીથી જ પ્રગતત થઇ િકે તેવી પ્રીતીતત સમાજને થઇ 

ત્યારે સમાજના આગળ પડતા સ ધારકો, કીર્ષતની ઈચ્છા ધરાવતા ધનપતતઓ અને 

પ્રગતતિીલ દેિી રાજવીઓ જવેા સામાવજક માહોલમાંથી વિક્ષણ સંસ્થાઓ ઉભી થઇ. 
ખાનગીકરણનો ખ્યાલ આવકાયજ છે. ગાંધીજીની બ વનયાદી વવભાવનામાં પણ આ ખ્યાલ 

હતો. આ ખાનગીકરણથી જ ેધવનક વગજમાંથી આવે છે એવા વ્યવતતઓને તો ફાયદો થાય 
છે .પણ જ ેસામાન્ય વગજમાંથી જ ેવવદ્યાથીઓ આવે છે એમના માટે કદાચ એટલી ઉપયોગી 

ન પણ બની િકે. ખાનગીકરણને કારણે આપણને ઘણા બધા લાભો થાય છે પરંત  એની 

નકારાત્મક અસરો પણ રહેલી છે. આમ ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણને તમશ્ર પ્રતતસાદ 
સાંપડે છે. એકવીસમી સદી એટલે જ્ઞાન, વવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની સદી. આ સમયમાં 

વિક્ષણની અગત્યતા અને આવશ્યકતા વધે એ સહજ બાબત છે. આજ ેતો આંતરરાષ્ટ્ર ીય 

માનવા અવધકાર કાયદાએ ય વનવસજલ વડતલેરેિન ઓફ હ્ મન રાઇર્ટસ ૧૯૪૮ અને 
વવવવધ દેિોના બંધારણોએ વિક્ષણના અવધકારને માનવ અવધકાર તરીકે સ્વીકાયો છે.આ 

વિક્ષણના અવધકાર અંતગજત વવવવધ પાસાઓ જવેા કે સાવજતરક, ભેદભાવ વવહીન, 

સ લભ્ય, અને ગ ણવતા સભર વિક્ષણ મેળવવાનો દરેક વ્યવતતને અવધકાર છે.  
ટ ંકમાં જોઇએતો વ્યવતતની ઉચ્ચ વિક્ષણની વધતી જતી જરૂહરયાત તેમજ  

ગ ણવતાસભર અને મૂલ્યલક્ષી વિક્ષણને પહોચી વળવા માટે ખાનગી સંસ્થાઓ 

અવસ્તત્વમાં આવી.આ ઉપરાંત બાથ જ વ્યવતતઓની વિક્ષણની માંગને સરકાર પહોચી ન 
સકતા તેમજ ઔધોતગકીકરણ અને કોમિીયલ એકમોની ઝડપી ગતતિીલતા માટે 

ફાળવવાના નાણા કે આર્થથક જવાબદારી સરકાર વાહન ન કરી સકે  આથી આજ ેઉચ્ચ 

વિક્ષણમાં ખાનગીકરણનો ખ્યાલ ઉભો થયો છે. 
વિક્ષણમા ંખાનગીકરણ :  

વિક્ષણને લગતી બાબતો માટેના વનણજયો અને નાણાકીય જવાબદારી જ ેતે સંસ્થાની હોય 

તેને ખાનગીકરણ કહે છે. 

ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણની અસર 
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“ જ ેવિક્ષણમાં પૂણજતયા આર્થથક અથવા નાણાકીય સ્વાયિતા હોય અને જમેાં સંચાલકો 

પોતે જ પાઠ્યક્રમ, વવષયો , અન્ય િૈક્ષવણક કે િ અભ્યાવિક પ્રવૃવિઓ વિક્ષણ માટેની 
તમામ વ્યૂહરચના અને મૂલ્યાંકનની બાબતમાં સ્વાયત હોય એને વિક્ષણમાં ખાનગીકરણ 

કહે છે. “ - ગ પ્તા (૧૯૯૯) 

ઉચ્ચ વિક્ષણમા ંખાનગીકરણના હેત ઓ  : 
કોઈપણ કાયજ હેત ઓ વવના િતય નથી. ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણ પણ કેટલાક 

હેત ઓને લઇ  થય ં છે : 

ઉચ્ચ વિક્ષણમાં વવદ્યાથીઓના ઘસારાને પહોચી વળવા માટે ખાનગીકરણ આવશ્યક 
વવદ્યાથીઓને ઘર આંગણે ઉચ્ચ વિક્ષણનો લાભ મળી રહે તે માટે બધા જ વવદ્યાથીઓને 

ભણવા માટેની સમાન તક પ્રાપ્ત થાય ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ગ ણવિાય તત વિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય 
તેવા હેત સર ભૌતતક સ વવધાઓ સાથે ઉચ્ચ વિક્ષણ મળી રહે તેવા હેત સર   

ઉચ્ચ વિક્ષણમા ંખાનગીકરણ સામેના પડકારો : 

આજ ે વિક્ષણમાં ખાનગીકરણને પહરણામે એક સાથે ઘણીબધી સંસ્થાઓ ઉભી થઇ છે. 
એટલે સ્વાભાવવક રીતે ખાનગી સંસ્થાઓ વચ્ચે હરીફાઈ થાય અને તાકી રહેવા માટે 

ગ ણવિાય તત વિક્ષણ,અભ્યાસક્રમ,ભૌતતક સ વવધાઓ આધ વનક સ વવધાઓ પૂરી પાડવી 

પડિે જથેી ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણ સામે ઘણા બધા પડકારો ઉભા થિે : 
૧ વિક્ષણ આપનાર અધયાપકોએ પોતાની વ્યવસાવયક સિતામાં વધારો કરવો પડિે  

૨ અધયાપકોએ ઉચ્ચ વિક્ષણમાં આવતા નવા પહરવતજનોથી માહહતગાર થવ ં પડિે  

૩ અધયાપકોએ એમના વવષયને લગતા પ સ્તકોન ં  અને સામવયકોન ં વાચન વધારવ ં પડિે  
૪ સમાજપયોગી બને તેવા પ્રકારનો આધ વનક અભ્યાસક્રમ બનાવવો પડિે  

૫ ખાનગી સંસ્થાઓએ અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓને પૂરતા પ્રમાણમાં ભૌતતક સ વવધાઓ 

પૂરી પાડવી પડિે  
૬ ખાનગી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથીઓને અભ્યાસ માટે ગ્રંથાલય, 

પ્રયોગિાળા અને ટેકનોલોજીના સાધનોથી સંસ્થાએ  સિ  થવ ં પડિે  

૭ ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણને પહરણામે અધયાપકો અને વવદ્યાથીઓન  આર્થથક 
િોષણ થવાની સંભાવના વધી જાય છે ત્યારે ખાનગીકરણ સામે અનેક પ્રશ્નો સજાજવાની 

સંભાવનાઓ વધી જાય છે તે ખાનગીકરણ સામેનો મોટો પડકાર ગણાિે  

૮ મોટાભાગની સ્વવનભજર સંસ્થાઓ નફાના હેત ઓને ધયાનમાં રાખીને ખોલવામાં આવે છે 
પરંત  જો વવદ્યાથી ના મળે તો સ્વવનભજર સંસ્થાના અવસ્તત્વ સામે ખતરો ઉભો થિે.  

ઉચ્ચ વિક્ષણમા ંખાનગીકરણથી થતા લાભો : 

૧. આર્થથક બાબતોમાં સંચાલકોની પ રતી સ્વતંરતા હોવાને કારણે વવદ્યાથીઓને પાયાની 
સ વવધાઓ વધ  પ્રમાણમાં પૂરી પાડિે જનેો લાભ વવદ્યાથીઓને પ્રાપ્ત થિે. 

૨. ગ ણવિાય તત વિક્ષણ આપી િકિે. 
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૩. વસ્તી વવસ્ફોટને પહરણામે કોલેજોમાં પ્રવેિ ન મેળવી સકતા વવદ્યાથીઓની સંખ્યાને 

પહોચી વળવા માટે ખાનગી સંસ્થાઓ ઉપયોગી બનિે.  
૪. વ્યવસાવયકીકરણના આ ય ગમાં કૌિલ્યોના વવકાસ માટે ખાનગીકરણની જરૂર છે. 

૫. વિક્ષણની રાષ્ટ્ર ીય નીતત (૧૯૮૬) અને તેની સ ધારેલી નીતત (૧૯૯૨) એ પણ 

ઉચ્ચ વિક્ષણમા ંખાનગીકરણની તરફેણ કરી છે ત ેમાટે નીચનેા કારણો ગણાવ્યા છે : 
• ઔધોતગકરણની સ્થાપના માટે  

• લેબોરેટરી,લાયબે્રરી અન્ય સવલત માટે 

• સમાજની ભાગીદારી અને ખાસ પ્રોજતેટ પાર પાડવા માટે  
• ઇન્ફાસ્ટરકચરની માંગને પહોચવા માટે  

ઉચ્ચ વિક્ષણમા ંખાનગીકરણની મયાજદાઓ :  
ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણની મયાજદાઓ આ મ જબ છે : 

• ઉચ્ચ વિક્ષણમાં ખાનગીકરણના પહરણામે સંસ્થાઓની નફાખોરીમાં વધારો થિે  

• વવદ્યાથીઓ પાસેથી ઉંચી ડોનેિન ફી,પ્રવેિ ફી, લઈને તેન ં  આર્થથક િોષણ થિે. 
• અધયાપક, આચાયજ અને અન્ય કમજચારીઓન ં આર્થથક િોષણ થિે. 

• આર્થથક દ્રષ્ટ્ીએ નબળા વવદ્યાથીઓ માટે અભ્યાસની તક મળિે નહહ. 

• અધયાપક, આચાયજ અને અન્ય કમજચારીઓની નોકરીની અસલામતી એ ખાનગી 
સંસ્થાઓની ભયજનક અસર ગણી િકાય. 

• વિસક્ષત બેરોજગારીમાં વધારો થિે. 

• વિક્ષણના પાયાના મૂલ્યોનો હ્રાસ થિે. 
સમાપન : 

ટ ંકમાં ઉચ્ચ વિક્ષણનાં ખાનગીકરણથી વવદ્યાથીઓની ભણવાની સગવડતામાં વધારો 

થયેલો જોવા મળે છે. ખાનગી સંસ્થાઓની ફી રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકાર નક્કી કરે છે 
તેમ છતાં તેના પર કોઈ સીધ ં વનયંરણ કે દેખરેખ રાખી િકાય તેવ ં વહીવટી તંર ગોઠવાય ં 

નથી. ખાનગી સંસ્થાઓની દર વષે ચકાસણી થાય એવા પ્રયાસ અને તેમાં જરૂરી સ ધારા 

વધારા કરી  ગ ણવિા સભર અને સમાજ ઉપયોગી એવા વ્યવતતઓ તૈયાર કરી િકાય. 
સંદભજ સસૂચ : 

જાની,બળવંત (૨૦૦૭) ઉચ્ચ વિક્ષણ : પ્રવાહો અને પ્રશ્નો,રાજકોટ : પ્રવીણ પ્રકાિન 

પ્રા.વલ. 
િ તલ,રોહહત (૨૦૦૮) અભીદ્રષ્ટષ્ટ્, અમદાવાદ : દ્રષ્ટષ્ટ્ ફાઉન્ડેિન. 

પરમાર,જી. એસ. (૨૦૦૬) વિક્ષણની સમાજિાસ્રીય આધારિીલા, અમદાવાદ : 

અક્ષર પબ્લીકેિન. 
રાજ,પી.જ.ે અને અન્ય (૨૦૦૯) ભારતમાં વિક્ષણ પ્રણાલીનો વવકાસ, અમદાવાદ : 

વારીષણે પ્રકાિન.    


