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માધ્યમમક કક્ષાના મળદ્યાથીઓન ું શુંસ્કતૃ મળવય રત્ળેન ું મનોળણ 

ડો. યશ્મભ વી. ત્રિલેદી (એભ. એ., એભ. એડ્., જી. વેટ (ભનોત્રલજ્ઞાન, ત્રળક્ષણ), આત્રવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય, 

એભ. એન. કોરેજ, ત્રલવનગય. 
પ્રસ્તતુ અભ્માવ ધ્ાાંગધ્ા તાલકુાની ગજુયાતી ભાધ્મભની ભાધ્મત્રભક ળાાઓના 

ત્રલદ્યાથીઓ પયુતો વીત્રભત શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવનો શતે ુભાધ્મત્રભક કક્ષાના ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત 
ત્રલમ યત્લેનુાં ભનોલરણ જાણલાનો શતો. તે શતેથુી વાંળોધકે ગ્રામ્મ અન ેળશયેી ત્રલસ્તાયની 
ભાધ્મત્રભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતાાં ય૬ કુભાય અન ેય૭૭ કન્માઓના સ્તયીકૃત માદચ્છિક યીતે 
વાંદ કયેર નમનૂાના ાિો ય પ્રસ્તતુ અભ્માવ ળૈક્ષણણક લષ ય૦૧૪-૧ભાાં શાથ ધમો શતો. 
શતેઓુને અનરુૂ ભાહશતી એકિ કયલા ભાટે વાંળોધકે ણરકટષ દ્ઘતીએ ભનોલરણ ભાદાંડની 
યચના કયી શતી. ભનોલરણ ભાદાંડ ય જોલા ભેરા વયેયાાંળાકોનુાં ટી-મલૂ્મ ૧.૪૦ જોલા ભળયુાં 
શત ુાં. જે ૦.૦ કક્ષાએ વાથષક ન શત ુાં. આથી કશી ળકામ કે કુભાયો અન ેકન્માઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ 
યત્લેના લરણભાાં વભાનતા શતી. 
પ્રસ્તાળના 

ભનષુ્મ એક વાભાજજક પ્રાણી િે. તે ોતાના ત્રલચાયોનુાં આદાનપ્રદાન બાાના 
ભાધ્મભ દ્વાયા કયે િે. શારના વભાજભાાં ત્રળક્ષણકામષ અંતગષત ભાતબૃાા અન ે પ્રાચીનબાા 
વાંસ્કૃતભાાં ત્રળક્ષણનો આગ્રશ ઘટતો જામ િે અન ેવભાજનો ઝોક અંગ્રેજીબાા તયપ લધતો જામ 
િે. ભાતબૃાા તેભજ વાંસ્કૃતબાા લપુ્ત થતી બાાની શ્રેણીભાાં આલી જળે તેલો બમ સજુ્ઞજનો 
વ્મક્ત કયી યહ્યા િે. 

આલી હયશ્સ્થત્રત વાંદબ ેત્રળક્ષણભાાં િીજો ધ્રલુ ભનાતા ત્રલદ્યાથી પ્રાચીનબાા એટર ેકે 
વાંસ્કૃતબાા પ્રત્મ ે કેવુાં લરણ ધયાલે િે ? તેભની ભાન્મતા કેલી િે ? શુાં િે ? તે જાણવુાં અત્રત 
જરૂયી ફન્ય ુ િે. ળાાભાાં વાંસ્કૃતબાાને તેનુાં ખોલામેલુાં ગૌયલ પનુ: પ્રાપ્ત થામ તેભજ 
ત્રલદ્યાથીઓ તેના પ્રત્મ ે ઘનાત્ભક લરણ કેલે તેલી જાગતૃ્રત ઈછિનીમ િે. તથેી ભાધ્મત્રભક 
કક્ષાએ અભ્માવ કયતા ત્રલદ્યાથીઓનુાં વાંસ્કૃત યત્લેનુાં ભનોલરણ ત્રલત્રલધ ચરોના વાંદબષભાાં 
તાવલાના શતેવુય વાંળોધક દ્વાયા પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. 
શમસ્યા 
પ્રસ્તતુ અભ્માવની વભસ્મા આ પ્રભાણે શતી. 

ભાધ્મત્રભક કક્ષાના ત્રલદ્યાથીઓનુાં વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેનુાં ભનોલરણ 

અભ્યાશનો ષતે   
૧.  ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ ય જાતીમતાની અવય તાવલી. 
ય.  ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ ય તેભની ળાા ત્રલસ્તાયની અવય 
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તાવલી. 
૩.  ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ ય તેભના અભ્માવના ધોયણની અવય 
તાવલી. 
અભ્યાશની ઉત્કલ્ના 
૧.  ભાધ્મત્રભક ળાાના કુભાયો અન ેકન્માઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ ભાદાંડ 

યના લરણ પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીઓ લછચ ેવાથષક તપાલત નહશ શોમ. 
ય.  ભાધ્મત્રભક ળાાના ળશયેી અન ે ગ્રામ્મ ત્રલસ્તાયના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ 

ભાદાંડ યના લરણ પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીઓ લછચે વાથષક તપાલત નહશ શોમ. 
૩.  ભાધ્મત્રભક ળાાના ધોયણ-૯ અન ેધોયણ-૧૦ના ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના 

ભનોલરણ ભાદાંડ યના વયેયાળાાંકો લછચે વાથષક તપાલત નહશ શોમ. 
વ્યામળશ્વ અને નમનૂો 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવનુાં વ્માત્રલશ્વ ધ્ાાંગધ્ા તાલકુાની ભાધ્મત્રભક ળાાભાાં ળૈક્ષણણક લષ 
ય૦૧૪-૧ભાાં અભ્માવ કયતા ત્રલદ્યાથીઓ પયુત ુાં વીત્રભત શત ુાં. ધ્ાાંગધ્ા તાલકુાની િ ભાધ્મત્રભક 
ળાાઓભાાં ળૈક્ષણણક લષ ય૦૧૪-૧ભાાં અભ્માવ કયતા કુર ૪ય ાિોની સ્તયીકૃત માદચ્છિક 
નમનૂા વાંદગી દ્ઘત્રત દ્વાયા નમનૂાભાાં વાંદગી કયલાભાાં આલી શતી. નમનૂાના ાિોની વાંખ્મા 
વાયણી-૧ભાાં દળાષલેર િે. 

શારણી-૧ 

નમનૂામાું શમામળષ્ટ માધ્યમમક ાલાઓ અને તેના મળદ્યાથીઓની શુંખ્યા 

ક્રમ ાલાન ું નામ 
જાતીયતા મળસ્તાર ધોરણ 

ક માર કન્યા ગ્રામ્ય ષરેી ૯   ૧૦ 

૧ શ્રી જ્ઞાનહદ શાઈવકરૂ, 

ગજુયલદી. ૪૧ ૪૭ ૮૮ - ૪ ૪૩ 

ય શ્રી ભોટા અંકેલાણમા 
ભાધ્મત્રભક ળાા. 

૪૬ ૪૪ ૯૦ - ૪૦ ૦ 

૩ શ્રી યાજવીતાપયુ ભાધ્મત્રભક 
ળાા. 

૪ ૪ ૯૦ - ૪ય ૪૮ 

૪ શ્રી ઉભાવાંકુર ભાધ્મત્રભક 
ળાા, ધ્ાાંગધ્ા. 

૪૬ ૪ - ૯૧ ૪૯ ૪ય 

 શ્રી વાધના ત્રલદ્યારમ, 

ધ્ાાંગધ્ા. 
૪૬ ૩ - ૯૯ ૪૯ ૦ 

૬ શ્રી ત્રળશકુુાંજ ત્રલદ્યારમ, 

ધ્ાાંગધ્ા. 
૪૧ ૪૩ - ૮૪ ૪ય ૪ય 

ક  ર૬ ર૭૭ ર૬૮ ર૭૪ ર૬૭ ર૭ 
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શુંોધન દ્ઘમત 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ વલેક્ષણ દ્ઘત્રત દ્વાયા શાથ ધયલાભાાં આવ્મો શતો. 
ઉકરણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વાંળોધકે ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણના 
ભાન ભાટે વાંસ્કૃત ત્રલમ ભનોલરણ ભાદાંડની વાંયચના કયી શતી. વાંળોધકે કુર ૮૬ 
ત્રલધાનોલાા પ્રાથત્રભક સ્લરૂના ભનોલરણ ભાદાંડની યચના કયી શતી. તજજ્ઞોના અણબપ્રામન ે
આધાયે દ્વદ્વતીમ સ્લરૂના ભનોલરણ ભાદાંડની યચના કયી શતી. આ ભાદાંડભાાં કુર ૪૯ 
ત્રલધાનોનો વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મો શતો. દ્વદ્વતીમ સ્લરૂના ભનોલરણ ભાદાંડનુાં પલેૂક્ષણ 
ધોયણ-૯ અન ે ૧૦ભાાં અભ્માવ કયતા ૪ ાિો ય કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. પલેૂક્ષણ ફાદ 
ત્રલધાનોનુાં અંકળાસ્ત્રીમ પથૃક્કયણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. આંકડાળાસ્ત્રીમ ત્રમવષન દ્ઘત્રતથી 
ત્રલધાનના ગણુ તથા કુર ગણુ લછચેનો વશવાંફાંધાાંક ળોધલાભાાં આવ્મો શતો. જે ત્રલધાનો ૦.૦૧ 
અન ે ૦.૦ કક્ષાએ વાથષકતા ધયાલતા શોમ તેલા ત્રલધાનોન ે અંત્રતભ સ્લરૂના ભનોલરણ 
ભાદાંડભાાં વભાત્રલષ્ટ કયલાભાાં આવ્મા શતા. અંત્રતભ સ્લરૂના લરણ ભાદાંડભાાં કુર ય૩ 
ત્રલધાનો વાંદ કયલાભાાં આવ્મા શતા. જેભાાં ૧ ત્રલધાનો શકાયાત્ભક તેભજ ૮ ત્રલધાનો નકાયાત્ભક 
શતા. આ ભનોલરણ ભાદાંડ ાંચણફિંદુ આધાહયત શતો. આ ાંચણફિંદુ 'વાંપણૂષ વશભત', 'વશભત', 
'તટસ્થ', 'અવશભત' અન ે 'વાંપણૂષ અવશભત' જેલા ત્રલકલ્ો ધયાલતો શતો. ત્રલદ્યાથીઓએ ''  
ત્રનળાની કયી પ્રત્રતચાય આલાનો શતો. શકાયાત્ભક ત્રલધાનો ભાટે ગણુાાંકન , ૪, ૩, ય અન ે૧ 
જેભ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જ્માયે નકાયાત્ભક ત્રલધાનો ભાટે ૧, ય, ૩, ૪ અન ે એભ ગણુાાંકન 
કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. અંત્રતભ સ્લરૂના ભનોલરણ ભાદાંડની ત્રલશ્વવનીમતા કવોટી પનુ:કવોટી 
દ્વાયા ળોધલાભાાં આલી શતી. જેનુાં મલૂ્મ ૦.૯૯ જોલા ભળયુાં શત ુાં અન ે દેખીતી પ્રભાણભતૂતા 
ળોધલાભાાં આલી શતી. વાંસ્કૃત ત્રલમ ભનોલરણ ભાદાંડ ય ત્રલદ્યાથીઓના કાચા પ્રાપ્તાાંકો 
ભેલલાભાાં આવ્મા શતા. તેભજ તેની વયાવયી, પ્રભાણ ત્રલચરન અન ેટી-મલુ્મ ળોધલાભાાં આવ્યુાં 
શત ુાં. 
પથૃક્કરણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવની ઉત્કલ્નાઓ આ પ્રભાણ ેશતી. 
ઉત્કલ્ના-૧   

 ભાધ્મત્રભક ળાાના કુભાયો અન ે કન્માઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ 
ભાદાંડ યના લરણ પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીઓ લછચે વાથષક તપાલત નહશ શોમ. 
 આ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી કયતા ભેર હયણાભો વાયણી-૧ મજુફ જોલા ભળમા 

શારણી-૧ 

શુંસ્કૃત મળવય રત્ળેના મનોળણ ર જાતીયતાની અશર 

જાતીયતા શુંખ્યા શરાશરી પ્રમાણ મળચન ટી-મલૂ્ય 

કુભાયો ય૬ ૮૦.૯૮ ૭.૪૭ 
૧.૪૦ 

કન્માઓ ય૭૭ ૮૧.૮૮ ૭.૪૦ 
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૦.૦ કક્ષાએ વાથષક નથી.         
      ઉયોક્ત વાયણી-૧નો અભ્માવ કયતાાં જણામ િે કે કુભાયો અન ેકન્માઓની વાંખ્મા 
અનકુ્રભે ય૬ અને ય૭૭ શતી. તેભની વયાવયી અન ેપ્રભાણ ત્રલચરન અનકુ્રભે ૮૦.૯૮ અન ે
૮૧.૮૮ તેભજ ૭.૪૭ અને ૭.૪૦ જોલા ભળમા શતા. કુભાયો અને કન્માઓની વયાવયીઓ 
લછચેના તપાલતની વાથષકતા ભાટેનુાં ટી-મલૂ્મ ૧.૪૦ શત ુાં. જે ૦.૦ કક્ષાએ વાથષક જોલા ભળયુાં 
ન શત ુાં. તેથી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય થામ િે. ભાટે કશી ળકામ કે ભાધ્મત્રભક ળાાના કુભાયો 
અન ે કન્માઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના ભનોલરણ ભાદાંડ યના લરણાાંકો લછચે વાથષક 
તપાલત નથી. 
ઉત્કલ્ના-ર  ભાધ્મત્રભક ળાાના ળશયેી અન ે ગ્રામ્મ ત્રલસ્તાયના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના 

ભનોલરણ ભાદાંડ યના લરણ પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીઓ લછચ ેવાથષક તપાલત 
નહશ શોમ. 

  આ ઉત્કલ્ના ની ચકાવણી કયતાાં ભેર હયણાભો વાયણી-ય મજુફ જોલા 
ભળમા શતા. 

શારણી-ર 

શુંસ્કૃત મળવય રત્ળેના મનોળણ ર મળસ્તારની અશર 

મળસ્તાર શુંખ્યા શરાશરી પ્રમાણ મળચન ટી-મલૂ્ય 

ગ્રામ્મ ય૬૮ ૭૯.૯૬   ૭.૮૦   
૪.૬૬ 

ળશયેી ય૭૪ ૮ય.૮૯   ૬.૭૯ 

 ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથષક 

 ઉયોક્ત વાયણી-યનો અભ્માવ કયતા જણામ િે કે ગ્રામ્મ અન ે ળશયેી ત્રલસ્તાયના 
ત્રલદ્યાથીઓની વાંખ્મા અનકુ્રભે ય૬૮ અન ે ય૭૪ શતી. તેભની વયાવયી અનકુ્રભે ૭૯.૯૬ અને 
૮ય.૮૯ જોલા ભી શતી અન ેપ્રભાણ ત્રલચરન ૭.૮૦ અન ે૬.૭૯ જોલા ભળયુાં શત ુાં. ગ્રામ્મ અન ે
ળશયેી ત્રલસ્તાયના ત્રલદ્યાથીઓની વયાવયી લછચેના તપાલતની વાથષકતા ભાટેનુાં ટી-મલૂ્મ ૪.૬૬ 
જોલા ભળયુાં શત ુાં. જે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથષક શત ુાં. આથી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય થમો ન શતો. 
આથી કશી ળકામ કે ભાધ્મત્રભક કક્ષાએ ગ્રામ્મ ત્રલસ્તાયના ત્રલદ્યાથીઓની તરુનાએ ળશયેી 
ત્રલસ્તાયના ત્રલદ્યાથીઓનો વયાવયી લરણાાંક ઊંચો ભળમો શતો. 
ઉત્કલ્ના-૩   

ભાધ્મત્રભક ળાાના ધોયણ-૯ અન ે ધોયણ-૧૦ના ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેના 
ભનોલરણ ભાદાંડ યના વયેયાળાાંકો લછચે વાથષક તપાલત નહશ શોમ. 
 આ ઉત્કલ્નાની ચકાવણી કયતાાં ભેર હયણાભો વાયણી-૩ મજુફ જોલા ભળમા શતા. 
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શારણી-૩ 

શુંસ્કૃત મળવય રત્ળેના મનોળણ ર ધોરણની અશર 

ધોરણ શુંખ્યા શરાશરી પ્રમાણ મળચન ટી-મલૂ્ય 

૯ ય૬૭    ૮૧.૦૩   ૭.   ૧.ય૬ 

 ૧૦ ય૭ ૮૧.૮૪   ૭.૩૪ 

૦.૦ કક્ષાએ વાથષક નથી. 
 ઉયોક્ત વાયણી-૩નો અભ્માવ કયતા જણામ િે કે ધોયણ-૯ અન ે ધોયણ-૧૦ના 
ત્રલદ્યાથીઓની વાંખ્મા અનકુ્રભે ય૬૭ અન ેય૭ શતી. તેભની વયાવયી ૮૧.૦૩ અન ે૮૧.૮૪ જોલા 
ભી શતી. પ્રભાણ ત્રલચરન અનકુ્રભે ૭. અન ે ૭.૩૪ જોલા ભળયુાં શત ુાં. ભાધ્મત્રભક કક્ષાના 
ધોયણ-૯ અન ેધોયણ-૧૦ના ત્રલદ્યાથીઓની વયાવયીઓ લછચેના તપાલતની વાથષકતા ભાટેનુાં ટી-
મલૂ્મ ૧.ય૬ શત ુાં. જે ૦.૦ કક્ષાએ વાથષક નથી. તેથી શનૂ્મ ઉત્કલ્નાનો સ્લીકાય થામ િે. ભાટે 
કશી ળકામ કે ભાધ્મત્રભક ળાાના ધોયણ-૯ અન ે ધોયણ-૧૦ના ત્રલદ્યાથીઓના વાંસ્કૃત ત્રલમ 
યત્લેના ભનોલરણ ભાદાંડ યના વયેયાળાાંકો લછચે વાથષક તપાલત નથી. 
તારણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવ વાંદબે વાંળોધકને આ પ્રભાણે તાયણો ભળમા શતા. 
 ભાધ્મત્રભક કક્ષાના કુભાયો અને કન્માઓનુાં વાંસ્ર્કત ત્રલમ યત્લેનુાં ભનોલરણ 
રગબગ વભાન શત ુાં. તેલી જ યીતે ભાધ્મત્રભક કક્ષાના ધોયણ-૯ અન ેધોયણ-૧૦ના ત્રલદ્યાથીઓનુાં 
વાંસ્કૃત ત્રલમ યત્લેનુાં ભનોલરણ રગબગ વભાન જોલા ભળયુાં શત ુાં. યાંત ુ ત્રલસ્તાયની દષ્ષ્ટએ 
જોઈએ તો ગ્રામ્મ ત્રલસ્તાયના ત્રલદ્યાથીઓ કયતાાં ળશયેી ત્રલસ્તાયના ત્રલદ્યાથીઓનુાં વાંસ્કૃત ત્રલમ 
યત્લેનુાં ભનોલરણ ઊંચ ુશત ુાં. 
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