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શારાંઃ 
વ્મલવામ પ્રત્મે કભમચાયીન ું શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક લરણ અથલા વલચાય એટરે કામમવુંતો. 
કામમવુંતોએ વ્મક્તતન ેોતાના કાભભાું કેટરો આનુંદ ભે છે તે સચૂલે છે. વ્માલવાવમક વુંતો 
ભાટે કશી ળકામ કે ભનોલજૈ્ઞાવનક, ળાયીરયક અન ેમામલયણના વુંજોગોભાું કોઇણ વુંમોજન કે 
જેને રીધ ેભાણવ વાચી યીતે કશ ે કે ભને ભાયા કાભથી વુંતો છે. વ્મલવામ પ્રત્મ ેકભમચાયીન ું 
શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક લરણ અથલા વલચાય એટરે કામમવુંતો. જેના શતે  ઓ લડોદયા ળશયેની 
ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ય જાવતમતાની અવયનો અભ્માવ 
કયલો, લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ય અન બલની 
અવયનો અભ્માવ કયલો અન ે લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક 
કામમવુંતો ય ળૈક્ષણણક રામકાતનો અભ્માવ કયલો. લડોદયા ળશયેભાું આલરેી ભાધ્મવભક 
ળાાભાું પયજ ફજાલતા વળક્ષકો વ્માવલશ્વ ફન ે છે, જેભાુંથી વનદળમ તયીકે સ્તયીકૃત માદૃચ્છછક 
ઝૂભખા નમનૂા વુંદગી દ્ધવતનો ઉમોગ કયી ૧૦ ભાધ્મવભક ળાાભાુંથી ક ર ૧૧૫ વળક્ષકો, 
જેભાું ૭૪  રૂ વળક્ષકો અન ે૪૧ સ્ત્રી વળક્ષકોને નમનૂા તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા. જેના 
તાયણો ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ેસ્ત્રી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતોભાું તપાલત 
જોલા ભતો નથી, ભાધ્મવભક ળાાના લધાયે અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોનો વ્માલવાવમક 
કામમવુંતો ઓછા અન બલ ધયાલતા વળક્ષકો કયતાું લધાયે જોલા ભે છે અન ેભાધ્મવભક ળાાના 
સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતોભાું તપાલત જોલા ભતો 
નથી. 
ચાળીરૂપ બ દોઃ ભાધ્ મવભક ળાા  વ્ મલવામ  કામમવુંતો 
પ્રસ્તાળનાઃ 
 ભાનલી ોતાના ક ટ ુંફન ું બયણોણ કયલા તેભજ ક ટ ુંફની જરૂરયમાત વુંતોલા કોઇન ે
કોઇ વ્મલવાવમક ક્ષેત્રભાું ઝુંરાલી આલક ભેલતો શોમ છે. ખયેખય, વ્મલવામ એ જીલનન ું 
ભશત્લન ું ાસ ું છે. યુંત   વ્મક્તત ભાટે ભાત્ર આવથિક, કૌટ ુંણફક જરૂરયમાતો જ ભશત્લની નથી. તેની 
વાથ ેવાથ ેતેની ભનોવાભાજજક જરૂરયમાતો કે જે ભાન-વન્ભાન દયજ્જો ણ ભશત્લનો છે. તેથી 
વ્મક્તતનો વ્મલવામ તેના વાભાજજક લત મભાું પ્રવતષ્ઠિત ગણાતો શોમ તો તે વ્મક્તત વાભાન્મતઃ 
ોતાના વ્માલવાવમક કામમથી વુંત  ઠટ જોલા ભે છે. કામમવુંતો એ બાલાત્ભક આલેગાત્ભક 
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પ્રવતરિમા છે. બાલ એ ગભા-અણગભાની રાગણીન ે સ્ળે છે. તેથી કામમવુંતોએ વ્મક્તતન ે
ોતાના કાભભાું કેટરો આનુંદ ભે છે તે સચૂલે છે. વ્માલવાવમક વુંતો ભાટે કશી ળકામ કે 
ભનોલૈજ્ઞાવનક, ળાયીરયક અન ેમામલયણના વુંજોગોભાું કોઇણ વુંમોજન કે જેને રીધ ેભાણવ 
વાચી યીતે કશ ેકે ભને ભાયા કાભથી વુંતો છે.  
 વ્મલવામ પ્રત્મ ે કભમચાયીન ું શકાયાત્ભક કે નકાયાત્ભક લરણ અથલા વલચાય એટરે 
કામમવુંતો. દયેક વ્મક્તત ોતાના વ્મલવામ દ્વાયા ોતાના યવને અણબવ્મતત કયલાભાું 
વપતાલૂમકનો વુંવનઠિ પ્રમાવ કયતા શોમ છે. વ્મક્તત ણ ોતાના વ્મલવામ ાવેથી અમ ક 
ફાફતોની અેક્ષા યાખ ે છે તે તેના મલૂ્મોના સ્લરૂભાું જોલા ભે છે. કામમવુંતોનો વય 
યીફ નથી, ણ તે ઘણાું આંતય વુંફુંવધત ઘટકોન ું યીણાભ છે. કોઇ એક વ્મક્તતન ે
વ્મલવામની વભગ્ર રયક્સ્થવત પ્રત્મ ે વુંતો શોમ યુંત   તે વ્મક્તતન ે વ્મલવામના એક ફે 
ાવાુંઓ પ્રત્મે અવુંતો ણ શોઇ ળકે, વ્માલવાવમક કામમવુંતોન ે આવથિકતા, વુંસ્થાકીમ 
લાતાલયણ, કામમફોજ, સ્લવલકાવની તકો, કામમની કદય, વાભાજજક પ્રવતઠિા અન ેયાજકીમ નીવત 
જેલા ઘણા ફધા યીફો અવય કયતા શોમ છે. 
 વળક્ષકો વભાજભાું વન્ભાનનીમ વાભાજજક પ્રવતઠિા આતો વળક્ષણનો વ્મલવામ સ્લીકાયે 
છે ત્માયે ફધાને આ કાભ ભાટે કામમ પ્રત્મે કાભ કયલાભાું ભજા જ આલે છે કે કેભ તે જાણલા ભાટે 
અભ્માવકે આ વલમની વુંદગી ઉતાયી છે. કેભ કે આ વ્મલવામભાું ણ કાભના કરાકો, કાભનો 
પ્રકાય, લેતન, બથ્થા, યજાઓ, વ્માલવાવમક વરાભતી, વશકભમચાયીઓનો વશકાય, વુંસ્થાભાું 
નેતતૃ્લનો પ્રકાય, સ્લામત્તતા, કાભન ું દફાણ, વનમુંત્રણ, બૌવતક સ વલધાઓ, વુંસ્થાકીમ લાતાલયણ 
જેલી ફાફતો વળક્ષકોના ભાનવવક સ્લાસ્થ્મન ેકાભના વુંતો-અવુંતોન ેઅવય કયતી શોમ છે. 
 વળક્ષણ એ વતત ચારતી પ્રરિમા છે. આ પ્રરિમાભાું વળક્ષક, વલઘાથી, વભાજ લગેયે 
અગત્મના ઘટકો છે. ભતૂકાભાું વળક્ષકન ું સ્થાન કેન્રસ્થાને શત ું. વભમના પ્રલાશની વાથે તેન ું 
સ્થાન ફદરાત  ું ગય ું. ફાકેન્રી વળક્ષણ વ્મલસ્થાનભાું તેન ું સ્થાન ફદરાય ું છે. આજની 
ક્સ્થવતભાું વળક્ષકની વનઠિા, કતમવ્મણ ું, વ્મલવામ પ્રત્મેનો રગાલ લગેયે યીફોન ું ભશત્લ લધાયે 
છે. તેભાુંમ વળક્ષકની વનઠિા અગત્મનો બાગ બજલ ેછે. વળક્ષકનો વ્મલવામ ખફૂ જૂનો આલશ્મક 
અન ેભશત્લનો છે. વળક્ષક વળક્ષણતુંત્રભાું ભાગમદળમન અને રદળા સચૂન કયે છે. તેથી તેન ે વળક્ષણ 
જગતભાું અગત્મન ું અંગ ગણલાભાું આલ ેછે. વ્મક્તતન ેતેના કામમભાુંથી ભતો વુંતો ણ નલા 
કામમ ભાટે પ્રેયકફ ફન ે છે અથલા પ્રેયણારૂ ફની યશ ે છે. આધ વનક વુંચારન ક્ષેત્ર ે ણ 
સ્લીકાયલાભાું આવ્ય ું છે કે લધ  કામમવુંતો ભેલનાય વળક્ષક સ્લાબાવલક યીતે જ ોતાન ું કામમ 
લધ  વાયી યીતે કયલા પ્રેયામ છે. 
ચૌશાણ એન. ટી., (૧૯૯૪), એ નેતતૃ્લ લતમણ ૂુંક અન વુંધાનભાું કોરેજ વપ્રક્ન્વારના 
કામમવુંતોનો અભ્માવ કયેર  જેના શતે  ઓ નેતતૃ્લ ક ળ વપ્રક્ન્વાર અન ેવાભાન્મ વપ્રક્ન્વારભાું 
ફુંન ેલછચ ેકમા વપ્રક્ન્વારનો કામમવુંતો લધાયે છે તેનો અભ્માવ કયલો શત ું. વુંળોધકે ૧૫૦ 
કોરેજના વપ્રક્ન્વારને નમનૂા તયીકે વુંદગી કયી વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડનો ઉકયણ 
તયીકે ઉમોગ કમો શતો. જેના તાયણો ળશયેી વલસ્તાયના આચામો કયતાું ગ્રાભ વલસ્તાયના 
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આચામોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ઊંચો જોલા ભળ્મો, વલવલધ ક્ષેત્રો ૈકી વળક્ષણક્ષેત્ર ે
વ્માલવાવમક વુંતો ઊંચો જોલા ભળ્મો, ય લા વપ્રક્ન્વાર અન બલી વપ્રક્ન્વાર કયતાું લધ  
કામમવુંતો ધયાલે છે, ગ્રાભ વલસ્તાયની કોરેજના વપ્રક્ન્વાર ળશયેી વલસ્તાયની કોરેજના 
વપ્રક્ન્વાર કયતાું લધ  કામમવુંતો ધયાલે છે અન ેનેતતૃ્લ ક ળ વપ્રક્ન્વાર વાભાન્મ વપ્રક્ન્વાર 
કયતાું લધ  કામમવુંતો ધયાલે છે. 
ટેર મ ક ુંદ આય., (૧૯૯૭), એ િાવયા તાલ કાની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોની 
અવયકાયકતાનો તેભના વ્મલવામ વુંતોના વુંદબમભાું અભ્માવ કયેર, જેના શતે  ઓ વળક્ષકોના 
વ્માલવાવમક વુંતો અન ે તેભની અવયકાયકતાનો અભ્માવ કયલો, વ્માલવાવમક વુંતોના 
વુંદબમભાું અને વલસ્તાયના વુંદબમભાું વળક્ષકોની અવયકાયકતાનો અભ્માવ કયલો જેલા શતા. જેના 
તાયણો િાવયા તાલ કાભાું ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકો ોતાના વ્મલવામ પ્રત્મ ેવુંતો ધયાલે છે  
ણ અડધા કયતાું ણ ઓછા વળક્ષકોની અવયકાયકતા વાયી જોલા ભી શતી, લધ  વ્મલવામ 
વુંતો ધયાલતા વળક્ષકોની અવયકાયકતા લધ  જોલા ભી શતી અને ળશયે અન ેગ્રાભ વલસ્તાયના 
વળક્ષકોની અવયકાયકતા વયખી જોલા ભી શતી. 
ાયગી ચેતન એવ., (૨૦૦૮), એ પતે ય તાલ કાની પ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકોના વળક્ષણ 
વ્મલવામ કામમવુંતોનો અભ્માવ કયેર, જેના શતે  ઓ દાશોદ જજલ્રાના પતે યા તાલ કાની 
પ્રાથવભક ળાાઓના  રૂ વળક્ષકો અને સ્ત્રી વળણક્ષકાઓના વ્માલવાવમક વુંતોની ત રના કયલી, 
અન બલ અને રામકાતન ેધ્માનભાું યાખી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક વુંતોની ત રના કયલી અન ે
આરદલાવી અને ણફનઆરદલાવી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક વુંતોની ત રના કયલી જેલા શતા. 
પતે ય તાલ કાની ૨૦ પ્રાથવભક ળાાભાુંથી ૧૦૦ વળક્ષકોન ે વશતે  ક નમનૂા દ્ધવતથી વુંદ 
કયલાભાું આવ્મા શતા. જેના તાયણો પ્રાથવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ે સ્ત્રી વળક્ષકોભાું 
વ્માલવાવમક કામમવુંતો રગબગ વભાન જોલા ભે છે, દવ લમથી લધ  અન ેદવ લમથી ઓછા 
અન બલી વળક્ષકોનો એકવભાન કામમવુંતો જાણલા ભળ્મો છે તેભજ પ્રાથવભક ળાાના ઉછચ 
રામકાતલાા અન ેવનમ્ન રામકાતલાા વળક્ષકોના કામમવુંતોભાું વાથમક તપાલત જોલા ભેર છે. 
તયવયીમા બાલેળ એભ., (૨૦૦૯), એ વલઘાવશામકોની વભસ્માઓ અન ે તેભના વ્મલવામ 
પ્રત્મેના કામમવુંતોનો અભ્માવ કયેર, જેના શતે  ઓ વલઘાવશામકોની વભસ્માઓ જાણલા ભાટે 
વભસ્મા સણૂચ અન ેવ્મલવામ વુંતો જાણલા ભાટે પ્રશ્નાલરીની યચના કયલી, પ્રાથવભક ળાાના 
વલઘાવશામકોની વભસ્માઓ અન ે કામમવુંતો જાણલો તેભજ વલસ્તાયના વુંદબમભાું કામમવુંતો 
જાણલો જેલા શતા, જેના તાયણો ગ્રાભ અને ળશયેી વલસ્તાયના વલઘાવશામકોને શારભાું જે ગાય 
અન ેપ્રાથવભક સ વલધા ભે છે તેનાથી  વયકાયના ળૈક્ષણણક લશીલટથી, યૂતા વળક્ષકો ન શોલાથી 
કામમબાય લધે છે એનાથી, ચ ૂુંટણી અન ેલસ્તી ગણતયી જેલા લશીલટી કાભો પયજજમાત કયલા ડ ે
છે તેનાથી વુંતો નથી અન ેપ્રાથવભક ળાાના વળક્ષકોન ેભતા ગાય ઉયાુંત અન્મ રાબો 
વલઘાવશામક વળક્ષકોન ેભતા ન શોલાથી વ્મલવામ પ્રત્મ ેઅવુંતો અન બલે છે. 
યાલર ુંકજ લી., (૨૦૦૯), એ પ્રાથવભક અધ્માન ભુંરદયના અધ્માકોના કામમવુંતોનો 
અભ્માવ કયેર, જેના શતે  ઓ અભદાલાદ જજલ્રાના પ્રાથવભક અધ્માન ભુંરદયોના અધ્માકોના 



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1311 
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

કામમવુંતોની કક્ષા તાવલી તેભજ અધ્માકોના કામમવુંતો ય પ્રાથવભક અધ્માન ભુંરદયોના 
પ્રકાયની, અધ્માકોની જાવતની અને ળૈક્ષણણક અન બલની અવય તાવલી જેલા શતા. 
અભદાલાદ જજલ્રાભાું આલેર ૧૪ અધ્માન ભુંરદયોભાુંથી ૧૦૦ અધ્માકોને જેભાું ૫૧ સ્ત્રી અન ે
૪૯  રૂ અધ્માકોનો ઝૂભખા નમનૂા દ્ધવતનો ઉમોગ કયી નમનૂો વુંદ કયલાભાું આવ્મો 
અન ે વલેક્ષણ દ્ધવતનો ઉમોગ કયી ભારશતી એકવત્રત કયલાભાું આલી શતી. જેના તાયણો 
અન દાવનત પ્રાથવભક અધ્માન ભુંરદયોના અધ્માકોની ત રનાભાું સ્લવનબમય પ્રાથવભક અધ્માન 
ભુંરદયના લધ  અધ્માકો ઉછચ કક્ષાનો કામમવુંતો ધયાલે છે, ભધ્મભ કક્ષાના કામમવુંતોભાું 
અન દાવનત પ્રાથવભક અધ્માન ભુંરદયોના લધ  અધ્માકો કામમવુંતો ધયાલે છે અન ે વનમ્ન 
કક્ષાભાું ફુંન ેવમશૂોભાું કામમવુંતોના પ્રભાણભાું નજીલો તપાલત છે, ઉછચ કક્ષાનો કામમવુંતો સ્ત્રી 
અધ્માકો, ભધ્મભ કક્ષાના કામમવુંતોભાું  રૂ અધ્માકો કામમવુંતો ધયાલે છે. જમાયે વનમ્ન 
કક્ષાભાું ફુંન ે વમશૂોભાું કામમવુંતોના પ્રભાણભાું નજીલો તપાલત છે. તેભજ ૫ લમથી ઓછો 
અન બલ ધયાલતા લધ  અધ્માકો ઉછચ કક્ષાનો કામમવુંતો અને ૫ લમથી લધ  અન બલ 
ધયાલતા લધ  અધ્માકો વનમ્ન કક્ષાનો કામમવુંતો ધયાલે છે. જમાયે ભધ્મભ કક્ષાના 
કામમવુંતોભાું ફુંને વમશૂો લછચ ેનજીલો તપાલત છે. 
 આભ, અભ્માવકે ફધી ફાફતોને ધ્માનભાું યાખી વલસ્તાય અન ેળાાના પ્રકાયની ફાફતો 
તેભજ જાવત, રામકાત અન ેઅન બલને ધ્માન યાખી આ વલમ ય અભ્માવ કયેર છે. 
શમસ્યાઃ 
લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાઓના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતોનો કેટરાક ચરોના 
વુંદબમભાું અભ્માવ 
 A Study of Job Satisfaction of Secondary School Teachers of Vadodara City 
in Relation to Certain Variables 

ષતેઓુઃ 
 લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ય જાવતમતાની 

અવયનો અભ્માવ કયલો. 
 લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ય અન બલની 

અવયનો અભ્માવ કયલો. 
 લડોદયા ળશયેની ભાધ્મવભક ળાાના વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ય ળૈક્ષણણક 

રામકાતનો અભ્માવ કયલો. 
ઉત્કલ્પનાઓઃ 
 ઉત્કલ્ના એ અભ્માવના શતે  ને અન રૂ વુંળોધનના અંતે કેલા રયણાભો પ્રાપ્ત થળે તે 
અંગેના તારકિક અન ભાનો તેભજ વભસ્માને લૈજ્ઞાવનક યીતે જોલાની આંખ છે. 
Ho1:  ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ેસ્ત્રી વળક્ષકોએ વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડ  
  ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ેકોઇ વાથમક તપાલત નશીં શોમ.   



Research Guru Volume-12, Issue-1(June-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 1312 
Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

Ho2:  ભાધ્મવભક ળાાના ઓછો અન બલ ધયાલતા અન ેલધાયે અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોએ 
વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડ ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ે કોઇ વાથમક 
તપાલત નશીં શોમ. 

Ho3:  ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોએ વ્માલવાવમક કામમવુંતો 
ભાદુંડ ય ભેલરે વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ેકોઇ વાથમક તપાલત નશીં શોમ. 

વ્યાપમળશ્વ ને નમનૂોઃ 
 આ અભ્માવભાું લડોદયા ળશયેભાું આલેરી ભાધ્મવભક ળાાભાું પયજ ફજાલતા વળક્ષકો 
વ્માવલશ્વ ફને છે, જેભાુંથી વનદળમ તયીકે સ્તયીકૃત માદૃચ્છછક ઝૂભખા નમનૂા વુંદગી દ્ધવતનો 
ઉમોગ કયી ૧૦ ભાધ્મવભક ળાાભાુંથી ક ર ૧૧૫ વળક્ષકો, જેભાું ૭૪  રૂ વળક્ષકો અન ે૪૧ સ્ત્રી 
વળક્ષકોન ેનમનૂા તયીકે વુંદ કયલાભાું આવ્મા શતા. 
ઉપકરણઃ 
 આ અભ્માવ ભાટે સ્લયણચત વ્મલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડનો ઉમોગ કયેર છે. 
માહષતી એકત્રીકરણ ને પથૃક્કરણઃ 
 લડોદયા ળશયેની નમનૂા તયીકે વુંદ કયલાભાું આલેરી ભાધ્મવભક ળાાના આચામમનો 
વુંકમ કયી અભ્માવના શતે  થી ભારશતગાય કયી નમનૂાભાું વુંદ કયલાભાું આલેર વળક્ષકોન ેજરૂયી 
સચૂનાઓ આી ઉકયણ આલાભાું આવ્ય ું અન ેઆ યીતે વળક્ષકો ાવેથી ઉકયણ અંગેની 
ભારશતી એકવત્રત કયેર છે. એકવત્રત કયેર ભારશતીન ું થૃક્કયણ અન ેઅથમઘટન કયલા ભાટે 
આંકડાળાસ્ત્રીમ પ્રય ક્તતનો ઉમોગ કમો શતો. જેનાથી અભ્માવ અંગેના ચોક્કવ રયણાભો પ્રાપ્ત 
કયી ળકામ છે. આ અભ્માવભાું ભધ્મક, પ્રભાણ વલચરન અન ેટી- કવોટી પ્રય ક્તતનો ઉમોગ 
કયેર છે. 
પરીણામઃ 
Ho1:  ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ેસ્ત્રી વળક્ષકોએ વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડ  
  ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ેકોઇ વાથમક તપાલત નશીં શોમ.  

શારણી - 1 
 ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ેસ્ત્રી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડના 

પ્રાપ્તાુંકોની વયાવયીના તપાલતની વાથમકતા 
જાવત વુંખ્મા વયાવયી પ્રભાણવલચરન પ્રભાણભરૂ t - મલૂ્મ 
 રૂ ૭૪ ૧૩૦.૨૪ ૧૧.૭૨ 

૨.૨૦ ૦.૦૮ 
સ્ત્રી ૪૧ ૧૩૦.૦૫ ૧૧.૦૩ 

વાયણી - 1 ભાું દળામવ્મા પ્રભાણે, ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અન ે સ્ત્રી વળક્ષકોનો 
વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડના પ્રાપ્તાુંકનો ભધ્મક અન િભે ૧૩૦.૨૪ અન ે૧૩૦.૦૫ તેભજ 
પ્રભાણ વલચરન અન િભે ૧૧.૭૨ અને ૧૧.૦૩ આલ ે છે. તેભજ t - મલૂ્મ ૦.૦૮ આલે છે. જે 
૦.૦૫ની વાથમકતા કક્ષાના વાયણી મલૂ્મ ૧.૯૬ કયતાું ઓછું છે. આથી ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય 
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કયલાભાું આલ ે છે. આભ, ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અને સ્ત્રી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક 
કામમવુંતોભાું તપાલત જોલા ભતો નથી. 
Ho2:  ભાધ્મવભક ળાાના ઓછો અન બલ ધયાલતા અન ેલધાયે અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોએ 

વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડ ય ભેલેર વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ે કોઇ વાથમક 
તપાલત નશીં શોમ.  

શારણી - ૨ 
ભાધ્મવભક ળાાના ઓછો અન બલ ધયાલતા અન ે લધાયે અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોના 

વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડના પ્રાપ્તાુંકોની વયાવયીના તપાલતની વાથમકતા 
અન બલના લો વુંખ્મા વયાવયી પ્રભાણવલચરન પ્રભાણભરૂ t - મલૂ્મ 
ઓછો ૪૫ ૨૪.૦૦ ૧૧.૦૩ 

૨.૮ ૪.૩૦** 
લધાયે ૭૦ ૩૬.૧૪ ૧૯.૦૪ 
વાયણી - ૨ ભાું દળામવ્મા પ્રભાણ,ે ભાધ્મવભક ળાાભાું ઓછો અન બલ ધયાલતા અને લધાયે 
અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડ ય ભેલેર પ્રાપ્તાુંકોની વયાવયી 
અન િભે ૨૪.૦૦ અન ે૩૬.૧૪ અન ેપ્રભાણ વલચરન અન િભે ૧૧.૦૩ અન ે૧૯.૦૪ આલ ે છે. 
તેભજ t - મલૂ્મ ૪.૩૦ આલ ેછે. જે ૦.૦૧ની વાથમકતા કક્ષાના વાયણી મલૂ્મ ૨.૫૮ કયતાું લધાયે 
છે, આથી ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય કયલાભાું આલતો નથી. આભ, ભાધ્મવભક ળાાના લધાયે 
અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોનો વ્માલવાવમક કામમવુંતો ઓછા અન બલ ધયાલતા વળક્ષકો કયતા 
લધાયે જોલા ભે છે. 
Ho3:  ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોએ વ્માલવાવમક કામમવુંતો 

ભાદુંડ ય ભેલરે વયેયાળ પ્રાપ્તાુંકો લછચ ેકોઇ વાથમક તપાલત નશીં શોમ. 
શારણી – ૩ 

ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોએ વ્માલવાવમક કામમવુંતો 
ભાદુંડના પ્રાપ્તાુંકોની વયાવયીના તપાલતની વાથમકતા 

ળૈક્ષણણક રામકાત વુંખ્મા વયાવયી પ્રભાણવલચરન પ્રભાણભરૂ t - મલૂ્મ 
સ્નાતક ૫૧ ૩૨.૫૦ ૧૨.૬૦ 

૫.૦૬ ૧.૨૮ 
અન સ્નાતક ૬૪ ૩૬.૯૪ ૧૪.૭૦ 
વાયણી - ૩ ભાું દળામવ્મા પ્રભાણે, ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોના 
વ્માલવાવમક કામમવુંતો ભાદુંડના પ્રાપ્તાુંકોની વયાવયી અન િભે ૩૨.૫૦ અન ે ૩૬.૯૪ અન ે
પ્રભાણ વલચરન અન િભે ૧૨.૬૦ અને ૧૪.૭૦ આલ ે છે. તેભજ t - મલૂ્મ ૧.૨૮ આલે છે. જે 
૦.૦૫ની વાથમકતા કક્ષાના વાયણી મલૂ્મ ૧.૯૬ કયતાું ઓછું છે. આથી ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય 
કયલાભાું આલ ે છે. આભ, ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ે અન સ્નાતક વળક્ષકોના 
વ્માલવાવમક કામમવુંતો વયખો જોલા ભે છે. 
તારણોઃ 
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 ભાધ્મવભક ળાાના  રૂ વળક્ષકો અને સ્ત્રી વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતોભાું તપાલત 
જોલા ભતો નથી. 

 ભાધ્મવભક ળાાના લધાયે અન બલ ધયાલતા વળક્ષકોનો વ્માલવાવમક કામમવુંતો ઓછા 
અન બલ ધયાલતા વળક્ષકો કયતાું લધાયે જોલા ભે છે. 

 ભાધ્મવભક ળાાના સ્નાતક વળક્ષકો અન ેઅન સ્નાતક વળક્ષકોના વ્માલવાવમક કામમવુંતોભાું 
તપાલત જોલા ભતો નથી. 

ઉપશષંારઃ 
 ભાધ્મવભક ળાાભાું કાભ કયતા વળક્ષકોનો કામમવુંતો જેટરો ઊંચો શળે તેટલ ું વાયી યીતે 
ગ ણલત્તાય તત યીતે વલઘાથીઓન ેબણાલી ળકળે. અશીં કામમવુંતોભાું લધાયો થઇ ળકે નરશ તે 
પ્રશ્ન ઘણો અટટો છે. કાયણ કે કામમવુંતો એ એક ફ ેઘટકોના રીધ ેવુંબવલત શોઇ ળકે એવ ું 
નથી. તેભજ ફધા જ વભમે ફધા જ કભમચાયીઓના વુંતોના યીફો એકવભાન શોતા નથી. 
વળક્ષકોભાું કામમવુંતો લધાયે શળ ેતો વ્મલવામ વાથ ેવુંકામેર વળક્ષકોના ક ટ ુંફને, વભાજન,ે 
યાઠરને પામદો થામ છે. વળક્ષક જો ોતાના કામમથી વુંતો ભેલળ ેતો તેના વ્મક્તતગત જીલન 
ય વલધામક અવય જોલા ભળે. આ રયફોના આધાયે વળક્ષકોન ે કામમવુંતો અંગેની 
જાણકાયી આી ભદદરૂ ફનાલી ળકામ. 
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