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સમાજના કલ્યાણ માટે વ્યક્તિનો સમહૂ એટલે ‘સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓ’ 
    જૈન ધરિી મયરુભાઈ 

શ્રી બી. પી. બ્રહ્મભટ્ટ આર્ટ્સ કોલેજ, ઊંઝા 
1. પ્રસ્િાવના 
વિશ્વના દેશો આજે પ્રગવિ કરી રહ્યા છે. જેમાાં ભારિ દેશ પણ વિકાસ માટે સિિ પ્રયત્નશીલ છે. િિતમાન સમયે 
વિશ્વમાાં કુલ 236 દેશ છે. જેમાાં આવથિક વધૃ્ધિ કરિાાં  કુલ દેશો 42 છે અને આવથિક વિકાસ કરિાાં કુલ 154 દેશો 
છે. જ્યારે 40 દેશો એિા છે કે જેનો વિકાસ એકદમ માંદ ગવિએ થઈ રહ્યો છે. જેમાાં આફ્રિકાના અંગોલા, બેનીન, 
િોમાલીયા, યગુાન્ડા અને એવશયા પેસીફીકના દેશોમાાં અફઘાવનસ્િાન, યમન, હૈિી િગેરે જેિા દેશોનો સમાિેશ 
કરી શકાય. આવથિક વધૃ્ધિ કરિાાં દેશોમાાં નોિો, ઓસ્રેલીયા, ન્યઝુીલેન્ડ, અમેફ્રરકા, કેનેડા, જમતની, જાપાન, 
સ્િીત્ઝરલેન્ડ, હોંગકોંગ, વસિંગાપોર, ય.ુ કે., ઈટાલી જેિા દેશો છે અને આવથિક વિકાસ કરિાાં દેશોમાાં ભારિ, 
ઈજીપ્િ, ઈન્ડોનેશીયા,પાફ્રકસ્િાન, ઈરાક, ઈરાન, કુિેિ, મલેવશયા, મેક્સસકો, નેપાળ, પોલેન્ડ, ફ્રફલલપાઈન્સ 
જેિાદેશો છે. અહીં આપણે ભારિ દેશનો અભ્યાસ કરિાાં દેશમાાં ગરીબી દૂર કરિા, રોજગારીની િકો િિારિા, 
વશક્ષણમાાં િિારો કરિા, દેશમાાં ભૌગોલલક, સામાજજક અને આવથિક ક્સ્થવિને સમતલુીિ રાખિા દેશની સરકાર 
પ્રયત્ન કરી રહી છે. િે વસિાય દેશના લોકો દ્વારા સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ સ્થપાય છે. આ સાંસ્થાઓ દેશના આવથિક 
વિકાસ સરકારના ખભેખભા વમલાિી સમાજના િમામ કે્ષત્રોમાાં કાયતરિ થઈ રહી છે. આથી સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓનો 
અથત િેના લક્ષણો અને કાયો જાણિા જરૂરી છે. જે નીચે મજુબ છે.  
 

2. સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓનો અથ્ 

સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ (NGO) એક એિો શબ્દ છે જે સરકારી ભાગીદારી કે પ્રવિવનવિત્િ સાથે પ્રાકૃવિક કે કાનનૂી 
વ્યક્સિ દ્વારા બનાિેલ વિવિિિા સાંગફ્રિિ લબન સરકારી સાંગિનોથી સાંદલભિિ કરિા માટે વ્યાપક રૂપથી સ્િીકાર 
કરેલુાં છે. NGO પોિાનો ગેરકાયદેસર હોદ્દો બનાિી રાખે છે. અને સરકારી પ્રવિવનવિઓને સાંગિનમાાં સદસ્યિાથી 
બહાર રાખે છે.  
 NGO એક આમ ઉપયોગી શબ્દ છે. પરાંત ુ કેટલાક ન્યાયાલયોમાાં આ સાંગિનને “નાગફ્રરક સમાજ સાંગિન” 

ના રૂપથી પફ્રરભાવિિ કયુત છે. 
 NGO ને બીજા ઘણા િૈકધ્પપક નામથી સાંબોવિિ કરિામાાં આિે છે. જેિા કે, સ્િિાંત્ર કે્ષત્ર, સ્િાંયસેિક કે્ષત્ર, 

સ્િૈધ્છછક સાંગિન, સ્િાિલાંબન સાંગિન, ગૈર રાજ્ય કલાકાર િગેરે શબ્દોથી સાંબોવિિ કરિામાાં આિે છે. 
 NGO એ વ્યક્સિઓનો સમહૂ છે કે વ્યક્સિઓ પોિાની જાિે જ એક કાયદેસરના સહકારી માંડળીની જેમ િેનુાં 

સાંચાલન કરે છે. િેમાાં ચલાિિામાાં આિિાાં કાયતક્રમો દ્વારા સામાજજક સેિા અને સમાજનો ટેકો પ્રાપ્િ કરે છે. 
સરકાર કરિાાં િે નાગફ્રરકોનાાં સાંગિનો દ્વારા સાંચાલન અને વનયાંત્રણ કરિામાાં આિે છે. છિાાં પ્રાથવમક રીિે 
સમાજના ફાળા િેનુાં ભાંડોળ એકત્રીિ કરિામાાં આિે છે. ક્સ્મથ અને ફ્રિડમેનના મિે “ઓછા સાંગફ્રિિ, 
અનૌપચાફ્રરક, અપપજીિી, પ્રાથવમક સમહૂોના વિરોિમાાં સાંગફ્રિિ ઔપચાફ્રરક અને સાંચાલીિ ખાસ કરીને 
કાયમી દ્વદ્વવિય સમહૂોની યોગ્ય સ્થાવપિ પ્રફ્રક્રયા દ્વારા ભરિામાાં આિેલ કાયાતલયોની હાજરી વનયિકાલલન, 
વનયવમિ સભાઓ, સભ્યપદ માટે લાયકાિના િોરણો અને કેટલાક મજૂરોના ઔપચાફ્રરક વિભાયો અને 
વિવશષ્ટકરણ દ્વારા ઓળખાય છે.” 
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એન. આર. ઈનામદાના મિે  “વિકાસના સામાજજક સાંસ્થાઓના સમાજ માટે ટકાઉ એિો ઉપયોગ કરિો અને 
ખાસ ઈછછાઓ અને િલણોનુાં સભ્યો િછચે વિકાસલક્ષી સેિન કરવુાં આવથિક રીિે નભી શકે સમવપિિ અને સખિ 
મહનેિ નેિાગીરી એિી હોિી અને હાથ િરિામાાં આિેલા કાયો પર િજઞોનોનો પ્રભાિ હોિો.” 
 

3. સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓના લક્ષણો 
સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ વિવિિ રીિે કામગીરી બજાિે છે િેના લક્ષણો નીચે મજુબ છે.  
(1 ) સાંસ્થાને ચોક્કસ લક્ષ હોય છે અને િેની પફ્રરૂવૂિિ માટેના કાયતક્રમો હોય છે. 
(2) સાંસ્થાની રચના પધિવિ લોકોના સમહૂના ભાગરૂપે સ્િૈધ્છછક હોય છે. 
(3) સાંચાલનની પધિવિ સ્િયાંસાંચાલલિ સાંસ્થાઓની સાથે બાંિારણ, સેિાઓ, નીવિઓ અન ુગ્રાહકોના આિારે  

વનણતય કરિો. 
(4) નાણાાંફ્રકય પધિવિ સ્િૈધ્છછક પ્રિાહોમાાંથી ૂરૂિિો એકત્રીિ  કરે છે. 
(5) જે સમાજમાાં િેની રચના કરિામાાં આિે છે િે સમાજ િેને ઓળખે છે અને સ્િીકારે છે. 
(6) સાંસ્થાઓને િેના કાયતક્રમો અને સેિા માટે યોગ્ય સ્િાયિા અને લચીલુાં આયોજન િેમજ સ્િિસ્થા હોય છે. 
(7) સાંસ્થાઓને િેના માનિવિકાસ અને કપયાણ માટે િચનબધિિાની ભાિના હોય છે. 
(8) સાંસ્થાઓ લોકોની જરૂફ્રરયાિને ધયાનમાાં લે છે અને િેમની સામાજજક આવથિક સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે િેમને 

મદદ કરે છે. 
(9) સાંસ્થાઓ સમાજમાાંથી પોિાનુાં ભાંડોળ િિારે છે. 
(10) સાંસ્થાઓ ફ્રહસાબ રાખે છે અને લોકોને િેમજ સરકારને િફાદાર હોય છે જેથી કરીને અનદુાન મેળિે છે. 
 

4. સ્વૈચ્છિક સસં્થાના કાયો 
આજે સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ દેશમાાં બિા જ પ્રકારના કાયો કરે છે. આજે દરેક કે્ષત્રને સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ આિરી લે છે. 
લોકોના જીિનિોરણને સ્પશતિા આવથિક અને સામાજજક કાયો સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ કરે છે. 
(1 ) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ રોજગારી ઉત્પન્ન થાય િેિા કાયો કરે છે. 
(2) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ ગરીબોને આવથિક અને સામાજજક મદદ કરે છે. 
(3) આ સાંસ્થાઓ અસામાન્ય પફ્રરક્સ્થવિ અને આકક્સ્મક સાંજોગોમાાં સરકારને આવથિક અને સામાજજક સહાય કરે 
છે. 
 

જેમ કે, ભલસાણી રસ્ટ, સ્િાધયાય પફ્રરિાર, બ્રહ્માકુમારી વિશ્વ વિદ્યાલય, સદ્પફ્રરિાર, ગાયત્રી પફ્રરિાર જેિી 
અનેક NGO એ સુાંદર કામગીરી બજાિી સમાજ પ્રત્યેનુાં ઋણ અદા કયુું છે. એમ કહિેાય છે કે સરકાર કરિાાં પણ 
િધ ુસારી  કામગીરી, માનિ સેિા એ NGO કરે છે. કછછમાાં આિેલા 2001ના ભકૂાંપ િખિે NGO એ દરેક 
પ્રકારની સહાય કરેલી હિી. 
(4 ) શૈક્ષલણક કે્ષત્રમાાં પણ વિદ્યાથીઓને  મફિ ૂસુ્િકો, યવુનફોમત વિદ્યાથીઓની ફી િેમજ વિદ્યાથીઓ ઉછચ 
લક્ષયાાંક પ્રાપ્િ કરે િેઓને ઈનામો અને સફ્રટિફીકેટથી નિાજિાનુાં કામ પણ NGO કરે છે. 
(5) આરોગ્ય કે્ષત્રમાાં િેમજ જનજાગવૃિ કે્ષતે્ર પણ કામગીરી ભજિે છે. જેમ કે, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ, મફિ દિાનુાં 
વિિરણ, થેલેસેવમયા ચેક અપ કેમ્પ, આંખની સારિાર, જેિી અનેક સેિાઓ અને િાંદુરસ્િ હફ્રરફાઈ, બાળકો 
િેમજ બીજા વ્યક્સિઓ માટે અલગ-અલગ વિિયો પર વ્યાખ્યાન આપી, જેમ કે ધમુ્રપાન વિશેના વ્યાખ્યાન, 
વ્યસનમકુ્સિ િગેરે જેિી વ્યિસ્થા કરી જનજાગવૃિ િિારિા પ્રયત્ન કરે છે. 
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(6) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ પયાતિરણ સાંરક્ષણ કે્ષતે્ર  પણ કાયત કરે છે. જેમ કે વકૃ્ષારોપણ કાયતક્રમ, પ્રદુિણ વિશેની 
માફ્રહિી આપિા માટે વ્યાખ્યાનનુાં આયોજન િગેરે. 
  

આમ, આ સાંસ્થાઓ બિા જ કે્ષત્રોને આિરી લે છે. િેમજબિા જ કે્ષત્રોમાાં કાયો કરીને દેશમાાં આવથિક અને 
સામાજજક ક્સ્થવિમાાં સિુારો લાિિા સિિ અને સખિ પ્રયત્નશીલ છે. 
  

આજના િિતમાન યગુમાાં સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ માનિીના વિકાસ માટે જરૂરી થઈ રહી છે. વિશ્વમાાં સ્િૈધ્છછક 
સાંસ્થાઓની કામગીરી આજે લોકોના જીિન-િોરણમાાં વિકાસ લાિી રહી છે. િેમજ ભારિ જેિા દેશમાાં પણ આ 
સાંસ્થાઓ દ્વારા લાભ થયો છે. સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓનો હતે ુ સમાજના લોકોનુાં કપયાણ અને સલામિીમાાં િિારો 
કરિાનો છે. 
 

ભારિમાાં ગરીબીનુાં િિારે પ્રમાણ, બેરોજગારી, ઓછાં વશક્ષણ, અંિશ્રધિા, િહમે, ગાંદા િસિાટો, જનજાગવૃિનો 
અભાિ િગેરે સમસ્યાઓ જોિા મળે છે. આિી સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે દેશમાાં  સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાનો ફાળો મહત્િનો 
છે. દેશમાાં  રોજગારીની નિી િકો ઉભી કરિી, ગરીબ પ્રજાને મદદ કરિી, લોકોમાાં જાગવૃિ લાિિી, વશક્ષણમાાં 
િિારો કરિો, મફ્રહલાઓનુાં શોિણ અટકાિવુાં, અશસિ લોકોને મદદ કરિી, સામાજજક અને આવથિક પ્રવવૃિઓ 
કરિી, લચફ્રકત્સા કે્ષતે્ર મદદ કરિી િગેરે કાયો દેશમાાં સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ દ્વારા થાય છે. 
  

વિશ્વમાાં  અને ભારિ કક્ષાએ રાજ્ય અને જજપલામાાં  પણ NGO સેિારિ છે. ગરીબ અને આવથિક રીિે સધિર ન 
હોય િેિા વ્યક્સિઓને ગૌરિ અને સ્િમાન ભેર જીિન જીિિા માટે આ સાંસ્થાઓ કામ કરે છે. 
 

5. સ્વૈચ્છિક સસં્થાઓનો ઉદભવ 
વિશ્વમાાં સૌથી પહલેા 1839 માાં સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓનો ઉદભિ થયો હિો. T. R. Davis એ University London માાં 
સાંસ્થા working paper પર સ્થાપી હિી. િેનો હતે ુ આંિરરાષ્રીય  કે્ષતે્ર વિકાસનો હિો. આંિરરાષ્રીય  કે્ષતે્ર 
સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાએ મફ્રહલા અવિકારની ચળિળ માટે સ્થાપેલી સાંસ્થા હિી. 
સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાના ચાર પ્રકાર પાડિામાાં આવ્યા હિા. 
(1 ) પરોપકાર કે્ષતે્ર   (2) સેિા કે્ષતે્ર 
(3) સહયોગ કે્ષતે્ર  (4) સશક્સિકરણ 
આ ચાર પ્રકારની અંદર ઘણા બિા વિવિિ પેટા વિભાગો પાડયા હિા. 
  

િિતમાન સમયમાાં ભારિમાાં 1.5 વમલીયન (1.5 લાખ) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે.  િેમાાં માંફ્રદરો, ચચત, 
મક્સ્જદો, ગરુુદ્વારા, રમિગમિ વિભાગ, િબીબીકે્ષતે્ર, વશક્ષણ કે્ષતે્ર અને ગણેશ માંડળોનો  સમાિેશ થાય છે. 
ભારિમાાં મોટાભાગની સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ સ્િાંયસેિક પર આિાફ્રરિ છે અને સમાજના લોકો દ્વારા વનરીક્ષણ થાય 
છે. 
 

સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાનો અભ્યાસ ઊંઝા િાલકુાના સાંદભતમાાં કરિામાાં આિેલ હિો ત્યારે સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ માટે નીચેના 
સચૂનો િારવ્યા છે. 
 

6. સચૂનો 
(1 ) અત્યારના મોંઘિારીના જમાનામાાં મધયમ િગત સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાનો લાભ લઈ શસત ુાં નથી. આથી માત્ર ગરીબ 

િગતને  જ નહી પરાંત ુિાંચીિ રહલેા મધયમ િગત ઉપર પણ ધયાન કેન્રીિ  કરિાની જરૂરિ જણાય છે. 
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(2) સ્િરોજગારી ઊભી થઈ શકે િેિા કાયતક્રમો સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ દ્વારા િધ ુપ્રમાણમાાં થાય િેનુાં ધયાન રાખિાની 
જરૂર છે. 

(3) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ દ્વારા લોકોને િસ્તનુી મદદ કરિામાાં આિે છે. નાણાકીય મદદ ઓછી જણાય છે. િેથી 
િેમની િાસ્િવિક જરૂફ્રરયાિો ૂણૂત કરિામાાં આિે િેવુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. 

(4) કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગરીબ કુટુાંબોના જીિનિોરણમાાં સિુારો લાિિા કેટલીક કપયાણલક્ષી  
યોજનાઓ અમલમાાં મકૂાય છે. પણ િેનો િાસ્િવિક લાભ સરકારિાંત્ર દ્વારા પહોંચિો નથી. આથી જે િે 
સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓને માધયમ બનાિી કેન્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર લોકો લોક કપયાણની યોજનાઓ 
અમલમાાં મકૂશે િો ગરીબોને િાસ્િવિક લાભ પ્રાપ્િ થશે. 

(5) સરકારે સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ કે જેઓ માત્ર સિુાના ઉદે્દશથી જ કાયત કરી રહી છે િેમને પ્રોત્સાહીિ કરિાની ખબૂ 
જ જરૂર જણાય છે. 

(6) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ દ્વારા માત્ર દાન-ભેટ કે સહાય નહી પરાંત ુગરીબ પ્રજા સ્િમાનભેર જીિી શકે િે માટે 
વશક્ષણ અને િાલીમ િડે સ્િરોજગારી ઉભી કરી શકે િેિા કાયતક્રમો હાથ િરિાની જરૂર જણાય છે. િળી 
સ્િરોજગારી ઉભી કરિા માાંગિા લોકોને સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓ નજીિા વ્યાજદરે અથિા વ્યાજરફ્રહિ લોન આપે 
િો સ્િરોજગારીની િકોમાાં િિારો થાય અને દેશમાાં બેકારીનુાં પ્રમાણ ઘટિા સાંભિ છે. 

(7) સ્િૈધ્છછક સાંસ્થાઓમાાં મીટીંગ અને ઈટીંગ પાછળ ઘણા ખચાતઓ જોિા મળ્યા છે. આ ખચાતઓ પર કાપ મકૂી 
સાચા અથતમાાં લાભાથીઓને મદદ મળે િો એક આદશત સ્િૈધ્છછક સાંસ્થા ઊભી થશે.   
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