
 �િુનવસ�ટ� એ��કુ�શન�ુ ંમહ�વ 

 �િુનવિસ�ટ� િશ�ણ એ શીખવાની ���યામા ંઆગલા �તર કરતા ંવ� ુછે; તે િવ�ભરમા ંમાનવ 
 િવકાસનો એક મહ�વ�ણૂ� ઘટક છે. તે દર�ક �મ બ�ર માટ� જ�ર� ઉ�ચ �તર�ય કૌશ�યો જ 
 નહ� પરં� ુિશ�કો, ડૉ�ટરો, નસ�, િસિવલ સેવકો, એ��જિનયરો, માનવતાવાદ�ઓ, સાહિસકો, 
 વ�ૈાિનકો, સામા�જક વ�ૈાિનકો અને અસ�ંય અ�ય કમ�ચાર�ઓ માટ� જ�ર� તાલીમ પણ �દાન 
 કર� છે. તે આ �િશ��ત �ય��તઓ છે � �મતા અને િવ�લેષણા�મક કૌશ�યો િવકસાવ ેછે � 
 �થાિનક અથ�ત�ંને ચલાવ ેછે, નાગ�રક સમાજને ટ�કો આપે છે, બાળકોને શીખવ ેછે, 
 અસરકારક સરકારો�ુ ંને��ૃવ કર� છે અને મહ�વ�ણૂ� િનણ�યો લે છે � સમ� સમાજને અસર કર� 
 છે. 

 વિૈ�કરણની સકં�લત અસરો, િવકાસના ��ુય �ેરક તર�ક� �ાનના વધતા મહ�વ અને મા�હતી 
 અને સચંાર �ાિંત સાથ ેિશ��ત વ�તી આજના િવ�મા ંમહ�વ�ણૂ� છે. �ાન સચંય અને 
 એ��લક�શન આિથ�ક િવકાસમા ં��ુય પ�રબળ બની ગયા છે અને વિૈ�ક અથ�ત�ંમા ંદ�શના 
 �પધા��મક લાભના �ળૂમા ંવ�નુે વ� ુછે. કો���ટુ�ગ પાવરમા ંવધારો, હાડ�વરે અને 
 સો�ટવરેની ઘટતી �ક�મતો, વાયરલેસ અને સેટ�લાઇટ ટ��નોલો�મા ં�ધુારો, અને 
 ટ��લકો��િુનક�શન ખચ�મા ંઘટાડો એ તમામ બાબતોએ મા�હતીની પહ�ચ અને િવિનમયમા ં
 જ�યા અને સમયના અવરોધોને �ૂર કયા� છે. 

 તા�તરના અ�યાસમા ંદશા�વવામા ંઆ��ુ ંછે ક� � સ�દુાયો �િુનવિસ�ટ� િશ�ણને અ�સુર� છે 
 તેઓ વિૈ�ક અથ��યવ�થામા ંપોતાને વ� ુન�કથી સાકંળ� લે છે, તેઓએ ઉ�ચ આિથ�ક ��ૃ�નો 
 અ�ભુવ કય� છે, ગર�બીની ઘટનાઓમા ંઘટાડો કય� છે, સર�રાશ વતેનમા ંવધારો થયો છે, �ુલ 
 �થાિનક ઉ�પાદનમા ંવપેારનો �હ�સો વ�યો છે અને આરો�યના પ�રણામોમા ં�ધુારો થયો છે. . 

 "િશ�ણ એ સૌથી શ��તશાળ� શ� છે �નો ઉપયોગ તમે િવ�ને બદલવા માટ� કર� શકો છો," 
 ને�સન મડં�લાએ ક�ુ.ં તે �જુરાત (અને ભારત) માટ� વિૈ�ક અથ�ત�ંના આગલા તબ�ામા ં
 તે�ુ ંયો�ય �થાન મેળવવા માટ��ુ ંસૌથી શ��તશાળ� શ� પણ છે, �ને ઘણા લોકો "�ાન 
 અથ�ત�ં" તર�ક� ઓળખે છે. 

 ચાલો �ુ ં�જુરાતની ન�ધપા� �ગિત અને સફળતાની ઉજવણી સાથ ેશ�આત ક�ંુ. �જુરાતે 
 �ડ�પીમા ંતેના �હ�સાની ���ટએ અને આિથ�ક ��ૃ�ની ���ટએ, ખાસ કર�ને અ�ય રા�યોની 
 સરખામણીમા ંસા�ંુ �દશ�ન ક�ુ� છે. �ુ ંhttp://dst.gujarat.gov.in/ પર પો�ટ કરાયેલ IT નીિત 
 અને બાયોટ��નોલો� નીિતમા ંદશા�વલે િવઝનથી �ભાિવત થયો હતો અને નેનોટ�કનોલો� 
 �વા અ�કુ લ��ત �ે�ો ��ુયમ�ંી, નીિત િનમા�તાઓ અને વહ�વટકતા�ઓ�ુ ંને��ૃવ હો�ુ ં
 જોઈએ. �શસંા કર�. નવા સાહસો શ� કરવા માટ� ��ુયમ�ંીએ � ફા�ટ ��ક ���યા શ� કર� છે 
 તે �શસંનીય છે. 

 આ સફળતા આપણને આપણી �ૃ��ટને વ� ુ�ચી રાખવા દ� છે. ઈ�ફોસીસના સીઈઓ �ારા 
 અવલોકન કરવામા ંઆ��ુ ંછે અને થોમસ �ાઈડમેન �ારા સમ�વવામા ંઆ��ુ ંછે, િવ� 
 ખર�ખર આ અથ�મા ંસપાટ છે ક� નાણાક�ય �ડૂ� અને સા�ંુ કામ સમ� િવ�મા ંસરળતાથી વ� ુ
 કર� શક� છે. તેથી અમાર� �પધા� મા� આગામી રા�ય અથવા સર�રાશ રા�ય નથી; તે િવ�ના 
 તમામ �ગિતશીલ �દ�શો છે. જો ક�, માનવ િન�ણુતા એટલી મોબાઇલ નથી, અને તેથી �ડૂ� 
 અને કાય� �યા ંમાનવ �ડૂ� ઉપલ�ધ હોય �યા ંખસેડ� છે. બ��લોર, હ�દરાબાદ, ચે�ાઈ અને 
 �ણેૂમા ંIT ઉ�ોગના િવકાસ પાછળ�ુ ં��ુય કારણ લાયક મા�હતી ટ�કનોલો� (IT) 



 કમ�ચાર�ઓની ઉપલ�ધતા હતી. �ાન પર ક����ત ઉભરતી વિૈ�ક અથ��યવ�થામા,ં IT મા� 
 �થમ અને ના�ુ ંબીચહ�ડ હ� ુ.ં 

 હ�ુ ઘ�ુ ંબ�ુ ંઆવવા�ુ ંછે, અને આપણી પાસે સર�રાશથી ઉપર જવાની �મતા છે, � 
 �જુરાતમા ં�યાપક અને વ� ુસમાન િવકાસ લાવી શક� છે. લાબંા �તરની સફળતા માટ� જ�ર� 
 છે ક� આપણે લાબંા ગાળાની અને �યાપક-આધા�રત ��ૃ� માટ� �મતા િનમા�ણ કર�ને અને 
 માથાદ�ઠ આિથ�ક ઉ�પાદનમા ંવધારો કરવા માટ� ��ૂય �ૃખંલાને આગળ વધાર�ને �યવસાય 
 અને ચો�સ ઉ�ોગ �ે�ોમા ંઅમાર� સફળતાને �રૂક બનાવીએ. ��ૂયમા ંવધારો કરવાની 
 ચાવી એ નવી બૌ��ક સપંિ� બનાવવાની અને િશ��ત કાય�બળ �દાન કરવાની �મતા છે. 
 ��હૂરચનાનો એક ઘટક �યવસાય અને સામા�જક �ાઇવરોને �પ�ટ ર�તે ઓળખવાનો અને 
 િવિશ�ટ �ાન કાય�કરની �િૂમકાને સમજવાનો છે, બનંે �રુારતી/ભારતીય સાહસોને ��ૂય 
 �ૃખંલા પર ચઢવા માટ� અને ��ૂય િનમા�ણ ���યાઓને �ટુ���પ કરવા માટ� સ�મ કરવા � 
 લાબંા સમય �ધુી �ત�રક અથ�ત�ંને ટકાવી શક�. દોડ�ુ ં

 આ ��હૂરચનામા ંસરકાર� અને નીિત-િનમા�ણ �તર� સામા�જક અને ઈ��ા���ચર રોકાણોમા ં
 �તરને ઓળખવાનો પણ સમાવશે થાય છે � �ાન અથ�ત�ં �ારા પેદા થતા ��ૂયને અટકાવી 
 શક� છે અથવા નકાર� શક� છે. �ાથિમક ઉદાહરણ એ છે ક� લાયકાત ધરાવતા નોલેજ વક�ફોસ�નો 
 અભાવ � �જુરાત અને ભારતીય �પધા��મકતાને �કુસાન પહ�ચાડ� છે. આ સદંભ�મા,ં �ુ ંનોલેજ 
 સાય�સ એ�ડ ટ��નોલો�સની સશંોધન �િુનવિસ�ટ� માટ� ��તાવ પણ આ�ુ ં� ં(�ુઓ 
 પ�રિશ�ટ). 


