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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

ટેકનકલ ેે ડીનો અયાસ કરતા ૫૦% િવાથીઓ નોકર માટે અયોય
નોકરઓની ભરમાર પરંતુ િવાથીઓમાં કલના અભાવે રુટ નથી કંપનીઓ : િવાથીઓ, િશકો અને પેરેટસ
જવાબદારઃ ફકત પેકેજની િચંતા તે માટે જર ાનની ભૂખ નહ: યારે ઇિછત બ માટે િવાથી પાસે યોય કલ નથી
હોતી

નવી દહ તા. ૧૨ : ગુજરાત ટેકનકલ યુિનવિસટમાં અયાસ કરતા યેક બેમાંથી એક જ યકતને બ મળે છે અને
આયય વચે તેનું કારણે નોકર કે રોજગારની અછત નહ પરંતુ િશકો, િનણાંતો અને ય્ મેનેજસના મુજબ આ માટે
બી જ ઘણા ફેકટર જવાબદાર છે. જેવા કે, િવાથીઓની વધુ પડતી અપેાઓ, તેમની નોકર કરવાની મતાઓ,
કોયુિનકેશન અને સોફટ કલની ઉણપ તેમજ િશકો તથા િશણની કથડતી જતી િથિત.
આંકડાકય ડેટા મુજબ શૈણક વષ ૨૦૧૬-૧૭માં GTUની અંતગત આવતા જુદા જુદા કસમાં કુલ ૧૫,૦૨૦ િવાથીઓ પૈક
મા ૧૧,૨૩૧ િવાથીઓ જ પાસ થયા છે. અને તેમાં પણ AICTEના ડેટા મુજબ મ ૫,૩૨૨ જેટલા િવાથીઓને જ બ
મ શકે છે. એટલે કે ફકત ૫૦% િવાથીઓ જ નોકર મેળવી શકે છે. આવું પાછલા પાંચ વષનો ડેટા કહે છે.
SAL ઇન્ટયૂટ ઓફ ફામસીના િિસપલ કે.એન. પટેલ કહે છે કે, 'સૌથી પહેલા તો પેરેન્સ જ તેમના બાળકોના
શૈણક કરયરને લઈને િસરયસ નથી હોતા. હાલના વષોમાં આવતા િવાથીઓ પૈક ખૂબ જ થોડા એવા હોય છે જેઓ
ભિવયને લઈને કોઈ ચોસ લય ધરાવતા હોય છે. તો સામે િશકોનું પણ તર કથયું છે, તે લોકો પણ તેટલા
કવોિલફાઇડ નથી હોતા.'
'આજકાલ િવાથીઓ ફકત વધુ પેકેજની બને જ ાયોરટ આપે છે અને તેના માટે જર નોલેજ તેમની ાયોરટમાં
હોતું નથી.  કોઈ એવું કહેતા હોય કે માકેટમાં બ નથી તો હું તે માનવા તૈયાર નથી. ઘણી કંપનીઓ અમાર પાસે
આવે છે પરંતુ િવાથીઓ અપેા પર ખરા ઉતરતા નથી.'
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LJ ુપ ઓફ ઇન્ટયૂટના ેિનંગ એડ લેસમેટ િવભાગના ડરેકટર મિનષ ગેહવર કહે છે કે, 'માકેટમાં તો ઘણી સ
છે પંરતુ િવાથીઓ તે વીકારવા તૈયાર નથી કેમ કે કેટલીક બ એટલી એેકટવ નથી હોતી તો કોઈમાં પૈસા ઓછા
હોય છે. જયારે અહ તો િવાથીઓ પહેલાથીજ િવચાર રાયું હોય છે કે મારે આવી જ હાઈોફાઇલ બ કરવી છે.'
 બીબાજુ આવી બ ઓફર આવે તો તેને ેક કરવા જેટલી કલ પણ િવાથીઓમાં નથી હોતી. આ ઉપરાંત
આપણા િશણ અને માકેટ રકવાયરમેટ વચે ઘણો તફાવત હોય છે. તો ગુજરાતના િવાથીઓ સાથે બી ોલેમ
કોયુિનકેશન કલનો છે. આ કારણે ઘણી લોબલ કંપનીઓ આવે છે પરંતુ ટુડટને તેટલી માામાં હાયર કરતી નથી.
ગુજરાત ટેકનકલ યુિનવિસટએ જુદ જુદ ઇડમાં માસ ઓપિનંગ માટે અનેક લેસમેટ ાઇવ ચલાવી છે. જેને કોલેજ
તરે મેનેજ કરવામાં આવે છે. GTUના ઇિટેટેડ ેિનંગ અને લેસમેટ સેલના ઇનચાજ, ેતા બાબુવાલા કહે છે કે,
'લેસમેટને અનેક જુદા જુદા ફેકટર અસર કરે છે. જેમાં િવાથીઓને કવોિલટ, ઇકોનોિમક સાઇકલ, ીફડ બ લોકેશનની
શરતો, િવાથીઓનો કલસેટ. આ બધા કારણે ઘણી કંપની હવે રુટમેટ માટે આવતી જ નથી. કે અમે વધુને વધુ
સેિમનાર થાય અને િવાથીઓમાં સોફટ કલ િવકસે તે માટે યુિનવિસટ તરે અમે સતત યાસ કર રા છએ.'
જયારે તાજેતરમાં MCAની ડી મેળવનાર અને કોલેજ લેસમેટમાં રજેકટ થનાર એક િવાથીએ કું કે, 'કોલેજ અમાર
પાસેથી લાખોની ફ લે છે યારે અમને ોપર ેિનંગ આપવી અને માકેટમાં જે ફયુચર છે તેનું ાન આપવું તે કોલેજની
જવાબદાર છે. કંપનીઓને કેવા મેન પાવરની જર છે અને કયા કારના કલ સેટની જર છે તેમની કોલેજને ખબર
હોવી ઈએ અને તે કારે ટુડટને ેિનંગ આપવી ઈએ.'
એક મોટ ાઇવેટ કંપનીમાં આિસ. HR મેનેજર અને રુટમેટનું કામ કરતા ભરત ધનેર કહે છે કે, 'િવાથીઓએ મુય
તો પોતાના ફંડામેટલ સજેકટમાં સા એવું ાન હોવું ઈએ. તે માટે ફકત કોલેજ કે ચોપડ જ નહ બહારથી પણ
નોલેજ એકવાયર કરવું ઈએ. આ સાથે ઇટયુમાં સફળતા માટે પોિઝટવ એટયુટ અને યોય કોયુિનકેશન કલ
મેળવવી ઈએ.'
(4:15 pm IST)

