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1. પ્રસ્તાિના:  

 રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થા એ ગ્રામીણ વિકાસમાાં કામ કરતી સાંસ્થા છે.આ સાંસ્થા વિન સરકારી સાંસ્થા હતી.હિે ટે NGO સરકારી ક્ષતે્રે જોિા 

મળે છે. રૂરલ ટેક્નોલોજીસાંસ્થાની સ્થાપના િર્મ ૧૯૭૯માાં ગજુરાત રાજ્ય દ્િારા કરિામાાં આિી છે.આ સાંસ્થા ૧૮૬૦ સોસાયટી એક્ટ અને ૧૯૫૦ 

િોમ્િે પવલલક એક્ટ હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ છે.સાંસ્થા િોડમ અન ેપણૂમગઠન જાતી હેઠળ રૂરલ ટેક્નોલોજીસાંસ્થા ને ગુજરાત માટીકામ કલાકારી સાથે જોડાણ 

કરિામાાં આિે છે. ૧૨-૦૮-૨૦૦૮માાં ગ્રામીણ ટકે્નોલોજી ઇન્સસ્ટીટયુટમાાં ગજુરાત માટીકામ કલાકારી િોડમને નિુાં નામ િિલીને “ગજુરાત માટીકામ 

કલાકારી અન ેરૂરલ ટકે્નોલોજી સાંસ્થા” રાખિામાાં આવયુાં છે.(શાહુ:૨૦૦૭) સાંસ્થાના પ્રયત્નો સામાન્સય રીતે ગ્રામીણ વિકાસ માટે યોગ્ય તકનીકના 

ખ્યાલને પ્રોત્સાહન આપિાના પ્રયત્નો અને ખાસ કરીને ગ્રામ્ય કસિીઓ અન ેકુટીર ઉદ્યોગોના ફાયિા માટે સાંકલન કરિાનુાં  છે. સાંસ્થા કારીગરોને કીટ 

િીતરણ માટે ગ્રીમકો સાંસ્થા પાસેથી મિિ મળિ ેછે. આ સાંસ્થા તાલીમાથીઓને તાલીમ આપિા માટે કનેાડે ફાઉન્સડેશનની મિિ મેળિે છે. 

 ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થા ગજુરાત રાજ્યમાાં પાાંચ અલગ અલગ  ક્ષેત્રોમાાં કામ કર ેછે. જેમાાં (૧) ભજુ,(૨) 

હહાંમતનગર,(૩) િડોિરા,(૪) િાજીપુરા અન ે(૫) િલસાડ જીલ્લા નો સમાિેશ થાય છે. રૂરલ ટકે્નોલોજી સાંસ્થા આ વજલ્લાઓમા અલગ અલગ ગામોમાાં 

તાલીમ લક્ષી કામગીરી કર ેછે. હાલમાાં ખાસ કરીને (૧)તાપી (૨)સુરત (૩)નિસારી અન ે(૪)નમમિા જીલાઓમાાં કામ કરે છે. 
 

2. સાંસ્થાના હતેઓુ: 

 રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થા ૧૦ િર્મથી કાયમરત છે. જે ગામડાઓમાાં કારીગરી કામ સાથે સાંકળાયેલા િગમની મહીલાઓને મોટાભાગની તાલીમ 

આપી રોજગારી/સ્િરોજગારી પૂરી પાડિા પ્રયાસ કરે છે. જેના નીચે મજુિ હેતઓુ છે. (૧).ગ્રામ્ય સ્તરે રોજગારીની ક્ષમતા અને ગ્રામ વિકાસની 

શક્યતા તપાસિા ખાસ કરીને કટુીર ઉદ્યોગોમાાં રોકાયેલા કારીગરો દ્િારા હાલ ઉપયોગમાાં લેિાતી ટકે્નોલોજી ચકાસિી. (૨) ખાસ કરીને ગ્રામીણ 

કારીગરો દ્િારા િતમમાનમાાં ઉપયોગમાાં લેિાતી ટકે્નોલોજી ચકાસિી. (૩) સાંસ્થા દ્િારા નિીન આર્થમક પ્રિૃવિઓ તમેાાં િપરાતી ટેક્નોલોજી ચકાસિી. 

(૪) ટેક્નોલોજી ક્ષેત્ર ેથઇ રહેલા સાંશોધનો અને વિકાસનુાં સતત વિવનયમન કરી ત ેસ્થાવનક પદરવસ્થવતમાાં સાનકુુળ છે ક ેકમે તનેી ચકાસણી કરિી. અન ે

(૫) અન્સય વિસ્તારોમાાં સફળ થયેલી પરાંત ુરાજ્યમાાં નવહ અપનાિલે ટેકનોલોજીની પ્રાયોજનાઓ પ્રાયોવગક ધોરણ ેહાથ ધરિી. આમ રાજ્યમાાં રૂરલ 

ટેક્નોલોજી સાંસ્થા જુિા જુિા હેતઓુસર કામગીરી કરે છે. 
 

3. સાંશોધન ૫દ્ધવત:  

 પ્રસ્તુત સાંશોધન પત્રમાાં િવક્ષણ ગજુરાતના તાપી જીલ્લાના કુલ સાત તાલુકાઓ પૈકી વયારા અન ેસોનગઢ તાલુકાના જે ગામોની  મહીલાઓન ે

રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થા દ્િારા તાલીમ આપિામાાં આિી હતી તિેા ગામોમાાં આમલી, પનીયારી, િાન્સિરિેિી, લખાલી, ઝાાંખરી, િાલપુર, ચીચિરડીનો 

સમાિેશ કરી િરેક ગામની િસ મવહલાઓને વનિશમન પદ્ધવતથી પસાંિ કરી કુલ ૭૦ મવહલાઓ પાસેથી નીચેના કટેલાક હેતુઓને તપાસિાનો નમ્ર પ્રયાસ 

કયો હતો. જેમાાં ખાસ કરીન ેગ્રામીણ મહીલાન ેસાંસ્થા દ્િારા રોજગારી/સ્િરોજગારીની કૌશલ્ય િધમન અને ક્ષમતા િધમન તાલીમ આપિાથી તમેની 

આજીવિકામાાં િધારો થયો ક ેનવહ તે તપાસિુાં તેમજ ગ્રામીણ મવહલાઓમાાં રોજગારી માટ ેથતા સ્થળાાંતરમાાં ઘટાળો થયો ક ેનવહ ત ેઅાંગ ેતપાસ કરતા 

નીચે મુજિ અભ્યાસના મુખ્ય તારણો રજૂ કાયમ છે. 
 

4. અભ્યાસ અન ેતારણો: 

 પ્રસ્તુત અભ્યાસથી રૂરલ ટકે્નોલોજી સાંસ્થાના તાલીમાથીઓમાાં મુખ્યત્િે જે મવહલાઓ જોડાયેલી હતી તેમની તમામ મવહલાઓ ગામીત 

આદિિાસી કુટુાંિની હતી. કુલ ઉિરિાતાઓમાાંથી િિૈાવહક િરજ્જાન ેજોતાાં ૮૧.૪૨ ટકા પરણીત મવહલાઓ હતી જયારે ૧૭.૧૪ ટકા મવહલાઓ 

સારાાંશ:   રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થા એ ગ્રામીણ વિકાસમાાં કામ કરતી સાંસ્થા છે.આ સાંસ્થા વિન સરકારી સાંસ્થા હતી.હિે ટે NGO સરકારી ક્ષેત્ર ે

જોિા મળે છે. રૂરલ ટેક્નોલોજીસાંસ્થાની સ્થાપના િર્મ ૧૯૭૯માાં ગુજરાત રાજ્ય દ્િારા કરિામાાં આિી છે. સાંસ્થાના પ્રયત્નો સામાન્સય રીતે 

ગ્રામીણ વિકાસ માટ ેયોગ્ય તકનીકના ખ્યાલન ેપ્રોત્સાહન આપિાના પ્રયત્નો અને ખાસ કરીને ગ્રામ્ય કસિીઓ અને કટુીર ઉદ્યોગોના ફાયિા 

માટનેા સાંકલનો કરિાના છે. ગુજરાતનાાં ઘણા વજલ્લાઓના તાલુકાઓના ગામડાઓમાાં કામગીરી કરે છે.તેમાાં મોટાભાગની તાલીમ મવહલાઓન ે

અપાય છે. 
 

ચાિીરૂપ શલિો: રૂરલ ટેક્નોલોજી, ગ્રામીણ વિકાસ, મહીલાઓ, કૌશલ્ય િધમન અને ક્ષમતા િધમન તાલીમ. 
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અપરવણત અને ૧.૪૨ ટકા મવહલાઓ  વિધિા એમ તાલીમ લીધલ હતી. અહી નોધનીય િાિત એ છે કે મોટાભાગની તાલીમ લીધેલ મવહલાઓ 

પરણેલ જોિા મળે હતી.    

 અભ્યાસના આધારે ઉિરિાતાના મહીલા તાલીમાથીના કૌટુવિક િરજ્જા પ્રમાણે જોતા ૮૮.૫૭ ટકા સાંયુક્ત  કટુુિમાાં રહીને જયારે ૧૧.૪૨ 

ટકા વિભક્ત કુટુાંિમાાં રહેતી હોય તિેી મવહલાઓએ રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થામાાંથી તાલીમ મેળિી હતી.  

પ્રસ્તુત અભ્યાસનાાં આધારે જોતાાં કુલ ૮૮.૫૭ ટકા ગ્રામીણ મવહલા ઉિરિાતા જમીન ધરાિતી હોિાથી તેઓ પરમ્પરાગત મુખ્ય આર્થમક પ્રિૃવિમાાં 

ખેતી સાથ ેસાંકળાયેલા હતા જયારે પુરક પ્રિૃવિ તરીક ેપશપુાલન સાથ ેસાંકળાયેલા હતા. 

 તાપી જીલ્લાનાાં િાલોડ તાલુકાના િાજીપુરા ગામમાાં આિેલ વિન સરકારી સાંસ્થા રૂરલ ટેકનોલોજી સાંસ્થાનો કૌશલ્યિધમન તાલીમ દ્િારા રૂરલ 

ટેકનોલોજી સાંસ્થા ગજુરાત માટીકામ કલાકારી દ્િારા ચલાિિામાાં આિે છે. તમેનો મૂક્ય ઉદ્દશે્ય ગ્રામીણ ગરીિ લોકોને કૌશલ્યિધમન અન ેક્ષમતા િધમન 

માટ ેટેકનીકલી તાલીમ પૂરી પાડિાની અન ેલોકો રોજગારી અન ેસ્િરોજગારી કરે તિેા પ્રયાસો કરિાના છે. સાથ ેસાથ ેલોકોમાાં જાગૃવત લાિિાના અન ે

તાલીમ િદ્ધ કરિા માટેનાાં પ્રયાસો પણ સાંસ્થા દ્િારા કરિામાાં આિ ેછે. જેથી ગ્રામીણ વિસ્તારના ગરીિ લોકોની કલાકારીગરીમાાં િધારો કરી તમેને 

િધુ સારી દરતે રોજગારી ઉપલલધ કરાિી શકાય. પરાંત ુપ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં તાવલમના પ્રકારે િગીકરણ કરતા જાનિા મળે છે કે સાંસ્થા દ્િારા ફક્ત નારીયેવળ 

રેસા ૨૮.૫૭ ટકા અન ેપગલછુવણયાની તાલીમ ૨૮.૫૭ ટકા ઉિરાિાતાએ લીધેલી હતી. 

 અભ્યાસના વિસ્તારમાાં તાલીમ મળેિેલ મવહલાઓમાાં રોજગારી/સ્િરોજગારી ન કરિાનુાં કારણ મુખ્ય એક જ જોિા મળે છે કે તમેની પાસે 

સાધન સહાય સમયસર મળતી નથી. પદરણામે મવહલાઓમાાં ક્યારેક સ્થળાાંતર કરિુાં પડે છે. ફક્ત નારીયેવળ રેસા ૨૮.૫૭ ટકા અને પગલુછવણયાની 

તાલીમ ૨૮.૫૭ ટકા ઉિરાિાતાએ લીધેલી તાલીમથી આજીવિકામાાં િધારો થતા તેમના જીિન ધોરણમાાં સુધારો આવયો છે. 

 રૂરલ ટેક્નોલોજી સાંસ્થાના તાલીમ લીધેલ ગ્રામીણ મવહલાઓનાાં વિકાસ અન ેસશક્તીકરણ આ સાંસ્થા અસમથમ જણાય છે. કારણ કે આ 

સાંસ્થાનુાં વનયવમત મોનેટરીંગ અન ેિખેરેખ ખાસ થતુાં નથી. તેથી સાંસ્થા દ્િારા તાલીમ આપ્યા િાિ તાલીમ લીધેલ મહીલાઓ તાલીમન ેલગતી રોજગારી 

કે ઘરગથથુાં કોઈ પ્રિૃવિ કરતા હોય તેમ જણાતુાં નથી. 

5. સચૂનો: 

 સાંસ્થા રૂરલ ટેકનોલોજી સાંસ્થા િાજીપુરા ધ્િારા પણૂમ કરાયેલ  પ્રકલ્પોની કામગીરીને જોતાાં કેટલાાંક સૂચનો નીચે મજુિ છે. 

 વિન સરકારી સાંસ્થાઓએ પોતાના વિકાસ કાયમક્રમમાાં ખરખેર જેન ેલાભની જરૂર છે તિેાજ લાભથીઓ ને  પસાંિ કરિા જોઈએ. 

 વિન સરકારી સાંસ્થાઓ જુિી-જુિી ફાંડડાંગ એજન્સસીઓ પાસેથી ફાંડ મળેિે છે તો તનેી પારિર્શમતા હોિી જોઈએ. 

     વિન સરકારી સાંસ્થાઓએ વિકાસની દક્રયાન ેિધ ુિગે આપિા માટે જીલ્લાના નિા વિસ્તારોનુાં પણ   સામેલગીરી કરિી જોઈએ. જેનાથી 

આર્થમક-સામાવજક રીતે પછાત લોકોનો વિકાસ કરી શકાય સાંસ્થાના જુિા-જુિા પ્રોજેક્ટ અાંતગમત વયવક્તગત કે સામુવહક લાભોની િહેચણી 

અન ેલાભથીઓની પસાંિગી અાંગે અમુક વિસ્તાર પુરતી સીવમત રાખિી જોઈએ નવહ. 

 વિન સરકારી સાંસ્થા દ્િારા જોિામાાં આવયુાં ક ેજે સાંસ્થા દ્િારા ફીડિેક લેિામાાં  આિિુાં જોઈએ તિેી  લેિામાાં  આિલી નથી અને જે 

તાલીમ િાિ સાંસ્થા દ્િારા તપાસ કરાિી ક ેતાલીમ લીધેલ ઉિરિાતા રોજગારી મેળિી ક ેનવહ  તે ચકાસિામાાં આિતુાં નથી. 

6. ઉપસાંહાર: 

 આમ, િેશમાાં વિવિધ સમસ્યાઓ છે જેિી ક ેગરીિી, િેકારી, વનરક્ષરતા, િેરોજગારી િગેરે... જેિી સમસ્યાઓન ેઉકેલિા માાંટ ેસરકાર દ્િારા 

આઝાિી િાિ ઈ.સ. ૧૯૫૧થી સરકાર દ્િારા જુિી જુિી પાંચિર્ીય યોજના અન ેગ્રામ વિકાસની અનકે યોજનાઓ િાખલ કરી ગ્રામીણ વિકાસના 

પ્રયત્નો થતા આવયા છે. પરાંત ુઆ યોજનાઓ પુરતા પ્રમાણમાાં સફળ થયેલી જણાતી નથી. તનેે ધ્યાનમાાં રાખીન ેમાનિ સાંસાધન વિભાગ દ્િારા એક 

વિન સરકારી સાંસ્થા રૂરલ ટેકનોલોજી સાંસ્થાની રચના કરેલ છે. રૂરલ ટેકનોલોજી સાંસ્થાનો મુખ્ય હેત ુકૌશલ્ય િધમન અને ક્ષમતા િધમન તાલીમ આપિાનો 

અન ેરોજગારી િધારિાનો છે તમેજ ગ્રામીણ મવહલાઓ તમેજ નિળા િગોને સ્િરોજગારી/રોજગારી અાંગેની ટકેનીકલ વયિસાય અાંગેની તાલીમ 

આપિાનુાં છે. અન ેતઓેમાાં સ્થળાાંતર અટકાિિાનુાં છે. પરાંત ુરૂરલ ટેકનોલોજી સાંસ્થા દ્િારા તાલીમ આપ્યા િાિ કોઈ વયિસાય કરત ુનથી. પદરણામ ે

ગ્રામીણ મવહલાઓની આર્થમક પદરવસ્થવત તમેજ જીિન ધોરણમાાં કોઈ ફરક િેખાતો નથી. 
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