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ABSTRACT    જળક્ષણભાં ગુણલત્તા રાલલા ભાટે જળક્ષક પ્રજળક્ષણભાં ગુણલત્તા રાલલી અજનલામય છે. આ ગુણલત્તા ભાટે જળક્ષક 

પ્રજળક્ષણના દયેક ઘટકોભાં વંળોધન અને નાલીન્મતા રાલલી જરૂયી છે. ાઠ આમોજન (રેવન પ્રાન) જળક્ષક પ્રજળક્ષણભાં ામારૂ ઘટક છે. 

જો ાઠ આમોજન વંદબે વંળોધન કયલાભાં આલ ેતો જળક્ષક પ્રજળક્ષણભાં ગુણલત્તા વુધાય થઇ ળકે. વાભાન્મ યીતે ાઠ આમોજન ભાટે શફયટ 

ષેન્વયની ાઠ આમોજન મોજના જળક્ષક પ્રજળક્ષણ આતી વંષથાઓભાં વલયષલીકૃત છે. પ્રષતુત અભ્માવભાં શફયટની ાઠ આમોજનની 

મોજનાના ાંચ વોાનો જેલાકે, પ્રાયંબ, શેતુક્થન, પ્રષતુજતકયણ, ુનયાલતયન/ભૂલમાંકન, અન ે ષલાધ્મામભાંઅન્મ ફે વોાનોજનદાન અને 

ઉચાય ઉભેયી તેની અવયકાયકતા તાવલાભાં આલી છે. આએક પ્રામોજગક વંળોધન અભ્માવ છે. આ અભ્માવ ભાટે બાલનગય ળશેયની શ્રી 

ખી.ર.ફશેયાં ભંૂગા ળાાના ધોયણ :- 8 ભાં અભ્માવ કયતા 44 જેટરા જલધાથીઓને વશેતુક જોડકાં પ્રકાય નભુના વંદગીની યીતે નભૂના 

વંદગી કયલાભાં આલી છે. જેભાંથી ૂલય કવોટી – ઉતયકવોટી વભકક્ષ જૂથ મોજના ( ફેષટ અને કાસન,૨૦૦૯)ના આધાયે 22-22 

જલધાથીઓના ફે જૂથ ફનાલલાભાં આમા. આ ફે જૂથ ૈકી એક જૂથન ેજનદાન ઉચાયના વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન લડે અને ફીજા જૂથને 

યંયાગત ાઠ આમોજન (શફયટની ંચદી ભુજફ) લડેવાભાજજક જલજ્ઞાન જલમના એક એકભનંુ અધ્માન કામય કયાલલાભાં આમું શતંુ, 

ત્માયફાદફંને જૂથની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોનંુ અંકળાષરીમ ૃથ્થકયણ કયી જનદાન ઉચાયના વોાનમુક્ત ાઠ આમોજનની અવયકાયકતા 

તાવલાભાં આલી છે. જેભાંપ્રામોજગક જૂથનો ભધ્મક ૨૫.૯૫૪ અન ેયંયાગત જૂથનો ભધ્મક ૨૦.૬૮૧ ભેર, તેભજT- test  નંુ ભૂલમ 

૭.૫૫ જેટરું ભળમું શતંુ જે 0.01 કક્ષાએ વાથયક શોમ, ળૂન્મ ઉત્ક્લનાનો અષલીકાય થમો શતો. જે દળાયલે છે કે પ્રામોજગક જૂથ અને યંયાગત 

જૂથ લચ્ચેનો તપાલત આકજષભક નથી યંતુ પ્રામોજગક જૂથને અામેર જલજળષ્ટ ભાલજતને કાયણે છે. આ રયણાભો દળાયલે છે કે, જોશ્રલણભંદ 

ફાકોને જનદાન ઉચાય વોનલાા આમોજનથી જળક્ષણ કામય કયાલાભાં આલે તો તે લધુ અવયકાયક યશે છે. 
 

પ્રષતાલના:- 

 ગુજયાત યાજ્મભા ંરગબગ તભાભ જળક્ષક પ્રજળક્ષણનુ ં કામય કયતા ભશાજલદ્યારમોભા ંપ્રામોજગક ાઠની ળરૂઆતથી જ ાઠ 

આમોજન ભાટે શફયટ દ્લાયા દળાયલામેર ાંચ દોને અનુવયલાભા ંઆલ ેછે. ાઠ આમોજન ળૈક્ષજણક પ્રરિમાનુ ંઅગત્મનું અંગ છે, જેથી 

તેભાં જેટરી ચોકવાઈ એટરંુ જ અધ્મમન –અધ્માન અવયકાયક. ાઠ આમોજન અંગે ગુજયાતભા ં યજક્ષતા ( ૨૦૦૬), 

વંતોકી(૧૯૯૭), ધાંધર(૨૦૧૧)ભા ંજલજલધ વંળોધનો શાથ ધયામા છે, તથાજનદાન – ઉચાય વંદબ ેઅન્મ ક્ષેરોભા ંવંળોધનો થમેરા 

જોલા ભે છે. જેભક,ે ટેર(૧૯૯૧), નાંધ(ુ૧૯૯૩), ભોલમા(૧૯૯૪), તરાજીમા(૧૯૯૫), ટેર(૧૯૯૬) તેભજ વાધનોના 

કૌળલમોભાં જનદાન – ઉચાય અંગ ેકુંડજરમા (૧૯૯૬), અને ઉચ્ચાય જળક્ષણભા ંજનદાન – ઉચાય અંગે ંડમા (૧૯૯૬) એ વંળોધનો 

શાથ ધયામેર શતા. યંત,ુજનદાન – ઉચાય વોાનમુક્તાઠ આમોજન અંગે ભાર રણ વંળોધનો થમા છે,તેથી આ અભ્માવ યથી આ 

ક્ષેરે એક ામાનુ ંકાભ થળ.ે લી, શ્રલણભંદ ફાકો ભાટેના જળક્ષક પ્રજળક્ષણ ક્ષેરે ાઠ આમોજન અંગે નૂતન જલબાલના બજલશમભા ંભી 

ળકળે. 
 

અભ્માવના શેતુઓ :- 

 જનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજનની અવયકાયકતા તાવલી. 

 શ્રલણભંદ જલધાથીઓની વાભાજજક જલજ્ઞાન જલમભા ં જનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજનની અવયકાયકતા 

તાવલી. 

 શફયટની ાઠ આમોજન મોજના અન ેજનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન મોજનાની તુરના કયલી. 
 

ઉત્ક્લનાઓ:- 

 પ્રામોજગક જૂથના જલધાથીઓ અન ેયંયાગત જૂથના જલધાથીઓની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોની વયાવયી લચ્ચ ેઅથયવૂચક 

તપાલત નશી શોમ. 
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મા જલશ્લ અન ેનભૂના વંદગી :- 

 પ્રષતુત અભ્માવ ભાટે લય ૨૦૧૭ – ૨૦૧૮ભા ંધોયણ :- ૮ ભા ંઅભ્માવ કયતા જલધાથીઓન ેમા જલશ્લ તયીક ેરેલાભા ં

આમંુ શતુ,ં જમાય ેબાલનગય ળશેયની શ્રી ખી.ર.ફશેયા ંભૂંગા ળાા (ગુજયાતી ભાધ્મભ)ભા ંધોયણ :- ૮ ભા ંઅભ્માવ કયતા ૨૨ – 

૨૨શ્રલણભંદ જલધાથીઓની વશેતુક અને ૂલય કવોટી આધારયત જોડકાં પ્રકાય ેવભાન જૂથોની યચના કયી નભૂના તયીક ેવંદગી 

કયલાભાં આલી શતી. 
 

અભ્માવની ક્ષેર ભમાયદા :- 

 પ્રષતુત અભ્માવ લય ૨૦૧૭ – ૨૦૧૮ભા ંશ્રી ખી.ર.ફશેયા ંભૂંગા ળાા (ગુજયાતી ભાધ્મભ)ભા ંધોયણ :- ૮ ભા ંઅભ્માવ 

કયતા કુર ૪૪ શ્રલણભંદ જલધાથીઓ અનેવાભાજજક જલજ્ઞાન જલમના જદ્લતીમ વરના એક એકભ ૂયતો ભમાયરદત યહ્યો શતો. 
  

અભ્માવનુ ંભશત્લ :- 

 પ્રષતુત અભ્માવ દ્લાયા વાભાજજક જલજ્ઞાન જલમભા ંજનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન મોજના પ્રાપ્ત થઇ. 

 પ્રષતુત અભ્માવ દ્લાયા શ્રલણભંદ જલધાથીઓની ળાાભાં શફયટ વૂજચત ાઠ આમોજન મોજના અન ે જનદાન 

ઉચાયવોાનમુક્ત ાઠ આમોજન મોજના ૈકી કઈ ાઠ આમોજન મોજના લધુ અવયકાયક છે તે જાણી ળકામંુ. 

 પ્રષતુત અભ્માવના રયણાભ ેબજલશમભા ંજળક્ષક પ્રજળક્ષણ તારીભ અંતગયત પ્રામોજગક ાઠોની ગુણલતા વુધાયલાભા ંભાગયદળયન 

ભળ.ે 
 

ઉકયણ:- 

 પ્રષતુત અભ્માવ ભાટે શફયટના વોાનો આધારયત ાઠ આમોજન મોજના અન ે જનદાન – ઉચાયવોાનમુક્ત ાઠ 

આમોજન મોજના, ૂલય કવોટી – જનદાન કવોટી – ઉતય કવોટીનો ઉકયણ તયીકે ઉમોગ કયલાભા ંઆમો શતો. આ ઉકયણ 

અભ્માવક દ્લાયા જનર્મભત શતુ ંઅન ેતેનું આ જલમના તજજ્ઞો દ્લાયાપ્રભાજણત કયામંુ શતું. 
 

અભ્માવભા ંવભાજલષ્ટ ચરો :- 
 

ષલતંર ચરો.પ્રષતુતઅભ્માવભા ંજનદાન – ઉચાયનાવોાનમુક્ત ાઠ આમોજન અને શફયટનાવોાનમુક્ત ાઠ આમોજનનો ષલતંર 

ચર તયીક ેષલીકાય થમો છે. 
 

યતંર ચરો.પ્રષતુતઅભ્માવભાંઉતય કવોટી યના પ્રાપ્તાંકો યતંર ચર છે. 
 

અંકુજળત ચરો.પ્રષતુત અભ્માવભા ંજલધાથીનુ ંધોયણ, લગયખંડ લાતાલયણ જેલા ચરો અંકુજળત થમા છે. 
 

આંતયલતી ચરો.પ્રષતુત અભ્માવભા ંઅધ્મમન યવ, ફુજદ્ધ કક્ષા, અધ્મમન તત્યતા, ફાહ્ય જળક્ષણ, લૈમજક્તક તપાલત ફાહ્ય જળક્ષણ, 

આંતરયક પ્રેયણા લગેયે આંતયલતી ચરો તયીક ેષલીકાયલાભા ંઆમા છે. 
 

ળબ્દોની મલશારુ માખ્મા :- 
 

શ્રલણભંદ. શ્રી ખી.ર. ફશેયા ંભૂંગા ળાાભાં ધોયણ :- ૮ભાં અભ્માવ કયતા અને ફંન ેકાન ૈકી કોઈ એક અથલા ફંન ેકાનભા ંશ્રલણમંર 

શેયતા અન ેવંૂણય શ્રલણ ફાજધત ફાકો એટરે શ્રલણભંદ ફાકો. 
 

અવયકાયકતા. પ્રામોજગક જૂથ અને યંયાગત જૂથના જલધાથીઓના ઉતય કવોટી યના વયેયાળ પ્રાપ્તાંકોભા ંવાથયક તપાલત એટરે 

અવયકાયકતા. 
 

જનદાન. એક એકભનુ ં જળક્ષણકામય ૂણય થમા ફાદ જલધાથીઓભા ં યશેરી જલમલષતુ વંફંજધત કચાળને કવોટી દ્લાયા ળોધી કાઢલાની 

પ્રરિમા એટરે જનદાન. 
 

ઉચાય. જનદાન થમા ફાદ જલધાથીઓભા ંયશેરી જલમલષતુ વંફંજધત કચાળોને દૂય કયલા ભાટ ેકયલાભા ંઆલનાય જળક્ષણકામય એટરે 

ઉચાય. 
 

પ્રમોગ મોજના:-  

 પ્રષતુત અભ્માવ ભાટે જનદાન – ઉચાયના વોાનમુક્ત ાઠ આમોજનની અવયકાયકતા તાવલા ભાટ ેૂલય કવોટી- ઉતય 

કવોટી વભકક્ષ જૂથ મોજના (ફેષટ અને કાસન, ૨૦૦૯)ની વુચના અનુવાય જૂથની યચના કયલાભા ંઆલી શતી, 
  

વૌ પ્રથભ ૨૨ – ૨૨ જલધાથીઓના ૂલય કવોટી આધારયત ફે વભકક્ષ જૂથો ફનાલલાભા ંઆલેર. ત્માયફાદ નીચે દળાયલેરા 

વભમરક  ભુજફ ફંન ેજૂથોનુ ંઅધ્માનકામય શાથ ધયામેર. 
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વભમ આમોજન પ્રામોજગક જૂથ  યંયાગત જૂથ  

૨૦ જભજનટ ૂલય કવોટી  ૂલય કવોટી  

૩૫ જભજનટ  જનદાન – ઉચાયના 

વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન 

દલાયા અધ્માન  

શફયટના વોાનમુક્ત ાઠ 

આમોજન દ્લાયા અધ્માન  

૩૫ જભજનટ  જનદાન કવોટી અન ે

જનદાનાત્ભક ભુદાઓનુ ં

ઉચાયાત્ભક જળક્ષણકામય  

અધૂયાજલમલષતુનુ ં

અધ્માન  

૨૦ જભજનટ  ઉતય કવોટી  ઉતય કવોટી  

આભ, પ્રમોગભા ંએક એકભનુ ંઅધ્માનકામયચાય તાવભા ંૂણય કયલાભા ંઆમંુ શતું. 
 

ભાજશતીનુ ંજલશ્રેણ:- 

 ફંને જૂથોભા ં ૂલોતય કવોટીનુ ં વંચારન કમાય ફાદ ભેલેરા પ્રાપ્તાંકોનુ ં જલશ્રેણ કયી વયાવયી અન ે પ્રભાણજલચરન 

ભેલલાભાંઆમંુ શતુ.ં ઉતય કવોટીના વયેયાળ પ્રાપ્તાંકોના તપાલતના આધાયે  T-ગુણોતય ભેલી ઉત્કલના ચકાવલાભા ંઆલી શતી. 

ઉયોક્ત તભાભ ગણતયી ભાટે online stastics calculatorનો ઉમોગ કયલાભા ંઆમો શતો. જેના રયણાભો નીચે ભુજફ ભળમા 

શતા.ં 

કોષ્ટક:- ૧ 

પ્રામોજગક જૂથના જલધાથીઓ અન ેયંયાગત જૂથના જલધાથીઓની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોની 

વયાવયી લચ્ચેની વાથયકતા  

જૂથ વંખ્મા(N) વયાવયી(M) પ્રભાણજલચરન(S.D.) T-ગુણોતય  રયણાભ 

પ્રામોજગક 22 25.954 2.43931 7.5455 0.01 કક્ષાએ  

વાથયક તપાલત  યંયાગત 22 20.681  2.29671 

 ભેર T – ગુણોતયનું ભૂલમ 0.01 કક્ષાના વૈદ્ધાંજતક ભૂલમ 2.58 કયતા લધુ શોમ, ળૂન્મ ઉત્કલનાનોઅષલીકાય થામ છે, 

એટરે કે  પ્રામોજગક જૂથના જલધાથીઓ અને યંયાગત જૂથના જલધાથીઓની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોની વયાવયી લચ્ચેની વાથયક 

તપાલત છે. આતપાલત આકજષભક નથી યંત,ુ પ્રામોજગક જૂથન ેઅામેર જલજળષ્ટ ભાલજતન ે કાયણ ે છે તેલું કશી ળકામ. લી, ફંન ે

જૂથોની વયાવયીની તુરના કયતા જણામ છે કે, પ્રામોજગક જૂથના જલધાથીઓની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોનીવયાવયીયંયાગત જૂથના 

જલધાથીઓની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાંકોની વયાવયી કયતા લધુ જોલા ભી છે. 
 

રયણાભનુ ંઅથયઘટન :- 

ઉયોક્તજલશ્રેણન ે આધાયે કશી ળકામ કે,જનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન શફયટના વોાનમુક્ત ાઠ 

આમોજન કયતા લધ ુઅવયકાયક છે.જળક્ષક પ્રજળક્ષણભા ંજો જનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજન અભરી થામ તો પ્રામોજગક 

કામય લધુ અવયકાયક થઈ ળક.ે 
 

ળૈક્ષજણક પજરતાથો :- 

 જળક્ષક પ્રજળક્ષણનુ ંકામય કયતી ળૈક્ષજણક વંષથાઓભા ંજનદાન – ઉચાય વોાનલાા ાઠ આમોજન મોજના અભરભા ંભુકલાથી 

નલા જળક્ષકોનુ ંઅધ્માન અવયકાયક ફનાલી ળકાળ.ે 

 ળૈક્ષજણક વંષથાઓભા ંજનદાન – ઉચાય વોાનમુક્ત આમોજન મોજના અનાલલાથી જળક્ષણ લધુ ષષ્ટ અને ઉદ્દેવમૂણય ફનળ.ે 

 કોઇ ણ ળૈક્ષજણક પ્રવ્રુજતભા ં વલાાંગી ભૂલમાંકનની જરુરયમાત દળાયલી છે, અને આલુ ં ભૂલમાંકન ત્માય ેજ વપ ફને જમાય ે

આમોજન વલાાંગી શોમ. આમોજનની વંલાાંગીતા ઍટરે, તેભાં જનદાન – ઉચાય વાથેનુ ંઆમોજન. 

 ાઠ આમોજન મોજના ક્ષેરે આ વંળોધન નલી રદળા આીન ેાઠ આમોજનન ેલધ ુપ્રબાલી ફનાલી ળકાળ.ે 
  

વાયાંળ:- 

આ અભ્માવ જળક્ષક પ્રજળક્ષણ ક્ષેર ેાઠ આમોજનભા ંવંળોધન અંગે કેટરીક પ્રાથજભક ભાજશતી ૂયી ાડળે, અન ેબજલશમના 

ભોટા વંળોધનો ભાટે ામાની ભાજશતી ૂયી ાડલાભા ંઅગત્મની બૂજભકા બજલળ.ે આ અભ્માવથી ાઠ આમોજનભા ં જનદાન – 

ઉચાય વોાનમુક્ત ાઠ આમોજનન ેવભાજલષ્ટ કયલાથી લધ ુઅવયકાયક અધ્માન થઇ ળકળે.  
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