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સારાાંશ 

     વાભાન્મ યીતે ફધાાં જ તારીભાથીઓને ફધાાં વલમભાાં કે ફધાાં જ કામોભાાં વયખ 
યવ ડત શમ તેવુાં જલા ભતુાં નથી. દયેક તારીભાથીઓને અમકુ વલમ-કામય પ્રત્મે થડ ેઘણ ે
અંળે ગભ-અણગભ શમ જ છે.આ ગભા-અણગભાની અવય જઇ ળકાતી કે ભાી ળકાતી 
નથી.યાંત ુતેની અવય તેના અભ્માવક્રભની વવ્ઘિ  યથી ો્કસવ ાણણી ળકામ છે.  

      કઇ ણ તારીભાથીને જે વલમ પ્રત્મે લધાયે રુચો શમ તેભાાં તે ો્કસવ વવ્ઘિ  
ભેલે છે. તારીભાથીઓ શ્રભ પ્રત્મે ધન કે ઋણ લરણ ધયાલતા શમ તે અનબુલના આધાયે 
ન્કસી કયી ળકામ. તારીભાથીઓના લરણ યથી તેનાાં કામયની અેક્ષા યાખી ળકામ અને ત ે
કેવુાં કામય કયળે તેન ણ ખ્માર આલી ળકે છે. આ યીતે તારીભાથીઓના કામય પ્રત્મેનાાં લરણ 
યથી વળક્ષણભાાં ભશત્લ સ્લીકાયલાભાાં આવયુાં છે.  

               તારીભાથીઓની ળૈક્ષચણક વવઘ્ઘઘ ય અનેક રયફ બાગ બજલ ેછે. ખાવ કયીને નઇ 
તારીભના વલોાય વયણી વાંોાચરત વનલાવી ળાાઓભાાં તારભાથીઓને તનેી વવધ્ધધભાાં ો્કસવ 
બાગ બજલે છે. આ પ્રલાશના તારીભાથીઓ કેલી વવ્ઘિ  ભેલી ળકળે તેન  આછ ખ્માર શ્રભ 
પ્રત્મેના તેના લરણ યથી આલી ળકે છે.  

  ગાાંધીજીએ ઉદ્યગ દ્વાયા વળક્ષણની વાંકલ્ના દેળ વભક્ષ યજૂ કયી. આ વાંકલ્નાભાાં ફ ે
ળબ્દ અગત્મના છે. ઉદ્યગ (શ્રભ) અને વળક્ષણ જેભાાં “ઉદ્યગ” ળાયીરયક અને ઉત્ાદક રયશ્રભ 
સોૂલે છે. જેને રયણાભે કાંઇક ઉમગી ઉત્ાદન થામ જેભાાંથી ફાક અને તેની આવાવ 
વભાજની મૂભતૂ જરૂરયમાત ાતી શમ એ દ્રષ્ટિએ અન્ન, લસ્ત્ર અન ે આલાવની ઉત્ાદક 
પ્રવવૃિને ગાાંધીજીએ ભશત્લ આપયુાં. ફાકના વળક્ષણની ળરૂઆત થામ ત્માયથી ઉદ્યગ દ્વાયા 
ફાક એક ઉત્ાદક વલદ્યાથી ફને એલી ગાાંધીજી ઇચ્છતા શતા. વળક્ષણના અંગ તયીકે વમશૂભાાં 
વલદ્યાથી ઉદ્યગ કયે, રયણાભે ઉત્ાદનનાાં વર્જનન આનાંદ ભેલ,ે અન્મને ઉમગી થઇ 
ડલાનુાં ગોયલ ભેલે અને જીલન જીલલા ભાિેની આત્ભ શ્રઘઘા કેલે એલી ગાાંધીજીની કલ્ના 
શતી.  
ચાવીરૂ શબ્દ: શ્રભ, લરણ, તારભાથીઓ, નઇ તારીભ 
સમસ્યાન ઉદ્દભવ  

 બવુનમાદી પ્રલાશનુાં ભશત્ત્લ નોંધતા ાણણીતા ચોિંતક-કેલણીકાય શ્રી ‘દળયક’ નોંધ ે
છે કે બવુનમાદી ળાાભાાં “છાત્રારમ” એકી વાથ ેઘય છે, ળાા છે, અને ભાંરદય છે. આજનુાં આનુાં 
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છાત્રારમ ભૂકાે ફહનુાભે ાણણીત ુ શત ુાં. જેલા કે બ્રહ્મણ કાે આશ્રભ, બ્રાહ્મણિય કાે 
ગરુુકૂ,ફોઘિ કાભાાં,વલશાય,છીથીભાંરદય,કમાયેક ભઠ,ીઠ કે વલદ્યાીઠ.  
 દયેક તારીભાથી તાના અભ્માવકા દયમ્માન કેિરાાંક ળાાકીમ વલમન અભ્માવ 
કયે છેઅને તે વલમને અનરુૂ ળૈક્ષચણક અનબુલ ભેલે છે. આ અનબુલને આધાયે તેભનુાં જે તે 
વલમ યત્લેનુાં ો્કસવ લરણ ઘડામ છે. જે તેભની ળૈક્ષચણક પ્રગવતને અવય કયે છે. જેથી 
ળૈક્ષચણક વવઘ્ઘઘ અંગે ભાગયદળયન ભેલલા તથા આલા ભાિે તે વલમનાાં વાંદબયભાાં જ નવુાં 
ાણણલાની પ્રમજકની ઇચ્છા શતી. આથી શ્રભ વલમ યત્લેના લરણ ફાફતે વલગતલાય 
અભ્માવ કયલાભાાં આવમ.  
 આભ ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓને ઘમાનભાાં યાખીએ ત શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણ તેના 
ોારયત્ર ઘડતય અગત્મન બાગ બજલે છે. આ લરણ વનભાણય ાભે છે એિરે કે તારીભાથીઓનુાં 
જીલન ઘડતય કયી ળકે છે.  
 ઉયક્ત ફાફત ઘમાને રઇ પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વાંળધકે ફી.એડૌ . ફેચઝકના 
તારીભાથીઓનુાં શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણ અંગે પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયેર.  
સમસ્યા કથન  
         રકબાયતી વણવયાભાાં અભ્માવ કયતાાં ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓભાાં શ્રભ 
પ્રત્મેના લરણન અભ્માવ 
સાંશધન કે્ષત્ર  
    પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં પ્રમજકે રકબાયતી વણવયાભાાં અભ્માવ કયતા 
ફી.એડૌ .ફેચઝકના કુર ૨૪ તારીભાથીઓભાાંથી ૧૯ ફશને અને ૫ બાઇઓ ાવ ે શ્રભ વલમ 
પ્રત્મેનુાં ભાદાંડ બયાલલાભાાં આવયુાં શત ુાં.  
સાંશધનન પ્રકાર  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવ ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓનાાં શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણન અભ્માવ 
કયલાન શત. અથાયત વલેક્ષણ પ્રકાયનુાં વાંળધન કામય શત ુાં.  
અભ્યાસના હતે  ઓ  
 અભ્માવની વભસ્માને ધમાભાાં રઇ નીોેના શતેઓુને કેન્દ્રભાાં યાખી અભ્માવ શાથ  
            ધયલાભાાં આલરે.  

૧. શ્રભ વલમ પ્રત્મેનાાં લરણ ભાદાંડની વાંયોના કયલી.  
૨. શ્રભ વલમ પ્રત્મેનાાં લરણ ભાદાંડનુાં પ્રભાણીકયણ કયવુાં.  
૩. શ્રભ વલમ પ્રત્મેનાાંલરણ ય ાણવતમતા, અભ્માવિેય વલમ, યશણેાાંકી    
     વલસ્તાય, અને ભાતા વતાનાાં ળૈક્ષચણક સ્તયની અવય તાવલી.  

અભ્યાસની ઉત્કલ્નાઓ  
પ્રસ્તતુ અભ્માવની ઉત્કલ્નાઓ આ પ્રભાણ ેયોલાભાાં આલી શતી.  

૧. ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓનુાં ાણતીમતાની શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની  
    વયાવયી લચ્ો ેવાથયક તપાલત નશી શમ.  
૨. ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં કુભાય અને કન્માઆનાાં ભાતાવતાની  
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    ળૈક્ષચણક રામકાતની શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ોે વાથયક  
    તપાલત નશી શમ.  

    ૩. ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં કયતાાં તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની    
        શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ો ેવાથયક તપાલત નશીં શમ.  

શબ્દની વ્યવહાર ાં  વ્યાખ્યાઓ  
    પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં આલતાાં અગત્મના ળબ્દની વમલશાયરક વમાખ્મા આ પ્રભાણ ે
સ્લીકાયલાભાાં આલી શતી.  
નઇ તાીમની સાંસ્થા  ખાદી,શ્રભ, વશવળક્ષણ અને બવુનમાદી કેલણી આતી શમ તેલી 
વનલાવી  વાંસ્થા.  
શ્રમ પ્રત્યેન ાં વણ   પ્રમજકે શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણ ભાલા યોેરા લરણ ભાદાંડ ય ાત્રએ 
ભેલેર પ્રાપતાાંકને શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણ તયીકે સ્લીકાલાભાાં આલેર.  
માહહતી પ્રાપ્તત માટેન  ઉકરણ  પ્રસ્તતુ અભ્માવ ભાિે અભ્માવક દ્વાયા યોામેર  
             લરણ ભાદાંડ ન ઉમગ  કયલાભાાં આવમ શત. 
વણ માદાંડ   રીકતય  ધધવતથી તૈમાય કયલાભા આલેર લરણ ભાદાંડભા કુર ૨૫ વલધાન  
શતા. જે ૈકી   ૧૨ વલધાન  શ્રભ પ્રત્મે ધન લરણ તથા ૧૩ વલધાન શ્રભ પ્રત્મે ઋણ લરણ  
ધયાલતા  શતા. શ્રભ ય અવય કયનાયા રયફૉ  જેલા કોળલ્મ,ભાનવવકતા,વમરકતત્લ, િેલ, 
સ્લચ્્તા, ળારયરયકતા, ળૈક્ષચણક વવધ્ધધ,ળખ, દ્રષ્ટિ, તારીભ, યવ, રુચો, લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટિકણ, 

થાક,કાંિાૉ , બવતક લાતાલયણ લગેયેને રગતા વલધાન શતા. 
અભ્યાસમાાં સમાયે ચ 
              પ્રસ્તતુ વલેક્ષણાત્ભક અભ્માવભાાં જે ઘિકનાાં વાંદબયભાાં લરણ ોકાવલાભાાં     
      નીોેના ોરન વભાલેળ કયલાભાાં આલરે.  

સ્વતાંત્રચ                   રતાંત્રચ  
૧. ાણતીમતા      કુભાય, કન્મા            શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણ 
૨. અભ્માવેિય વલમ    ગચણત, વલજ્ઞાન, વાભાજજક વલજ્ઞાન,  
                            રશન્દી, ગજુયાતી અંગ્રેજી   
૩. ભાતાવતાઓનુાં સ્તય   બણેર, અબણ  
અભ્યાસન ાં મહત્વ  
 જે તે વલમ પ્રયત્લેનુાં લરણ ઉંચુાં તેભ તે વલમની ળૈક્ષચણક વવ્ઘિ  ઉંોી શમ છે.   
        એવુાં વાંળધનના તાયણ યથી ાણણલા ભે છે.  
૧. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વાંળકધનના આધાયે ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓનુાં શ્રભ    
        પ્રત્મેની રુચો કેિરી છે તેન ખ્માર આલે છે.  
૨. પ્રસ્તતુ અભ્માવ દ્વાયા ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓભાાં કુભાય અને કન્માઓના           
        શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણભાાં  ચબન્નતા છે કે કેભ તે ાણણી ળકામ છે.  
૩. ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓભાાં શ્રભ પ્રત્મેના લરણ ય તેઓના ભાતાવતાનાાં  
        ળકૈ્ષચણક સ્તયની અવય ાણણી ળકામ.  
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અભ્યાસની મયાયદા  
   પ્રસ્તતુ અભ્માવની ભમાયદાઓ નીો ેપ્રભાણ ેગણાલી ળકામ.  
૧. પ્રસ્તતુ અભ્માવ રકબાયતી ગ્રાભવલદ્યાીઠ વાંોાચરત સ્નાતક નઇ તારીભ              
    ભશાવલદ્યારમભાાં અભ્માવ કયતાાં ફી.એડૌ . લય ૨૦૧૬-૧૮ (ફે લયન   
    અભ્માવક્રભ)ભાાં ્દ્વતીમ લયના તારીભાથીઓન જ વભાલેળ કયલાભાાં આલરે શત.  
    પ્રસ્તતુ અભ્માવક્રભના રયણાભ અન્મ ફી.એડૌ . કરેજને રાગ ુન ાડી ળકામ.  
૨. તારીભાથીઓના લરણનાાં અભ્માવ ભાિે સ્લયચોત લરણ ભાદાંડન ઉમગ  
    કયેર,આ ઉકયણની જે કાંઇ ભમાયદાઓ શતી તે પ્રસ્તતુ અભ્માવકની ણ ભમાયદાઓ   
    ફની યશી શતી.   
માહહતીન ાં પ થ્થકરણ અને અથયઘટન  
ઉત્કલ્ના –૧  
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં બાઇઓ –ફશનેના શ્રભ વલમ 
પ્રત્મેના લરણભાાં તપાલત છે કે કેભ ? તે તાવલા ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં ૦૫ 
બાઇઓ અને ૧૯ ફશને ાવે શ્રભ વલમ પ્રત્લેનુાં લરણ ભાદાંડ બયાલલાભાાં આવયુાં શત ુાં. 
તારીભાથીઓના શ્રભ પ્રત્મનેાાં લરણ ય ાણતીમતાની અવય ોકાવણી ભાિે ઉત્કલ્ના –૧ 
યોલાભાાં આલી શતી. આ ઉત્કલ્નાની ોકાવણી ભાિે નમનૂાભાાં બાઇઓ અને ફશનેના એભ ફ ે
જૂથ ાડલાભાાં આવમાાં. આ ફને્નના શ્રભ પ્રત્મેના વયાવયી લરણાાંક તપાલતની વાથયકતા પ્રભાણ 
વલોરન લડ ેતાવલાભાાં આલી. ગણતયીનાાં રયણાભ વાયણી ૧.૧ભાાં દળાયલેર છે.  

સારણી ૧.૧ 
ફી.એડૌ . ફેચઝકના બાઇઓ-ફશનેની વાંખ્મા, શ્રભ વલમ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી, 
પ્રભાણવલોરન  

ક્રમ જાતીયતા સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચન 
૧. બાઇઓ ૦૫ ૮૯.૨૦ ૨૩.૭૦ 
૨. ફશને ૧૯ ૧૦૭.૭૪ ૧૧.૯૭ 

વાયણી ૧.૧ન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ફી.એડૌ . ફેચઝકના બાઇઓ ૦૫ અને ફશને ૧૯ના 
શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણાાંકની વયાવયી ૮૯.૨૦ અને ૧૦૭.૭૪, પ્રભાણવલોરન અનકુ્રભે ૨૩.૭૦ અને 
૧૧.૯૭ છે.  

આથી પ્રથભ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓનુાં ાણતીમતાની શ્રભ 
પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ોે વાથયક તપાલત નશી શમ.”ન અસ્લીકાય થત નથી. અથાયત 
શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણની ફાફતભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં બાઇઓ અને ફશને વભાન 
છે.  
ઉત્કલ્ના -૨.  

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના ભાતા-વતાની 
ળૈક્ષચણક સ્તયની શ્રભ વલમ પ્રત્મેના લરણભાાં તપાલત છે કે કેભ ? તે તાવલા ફી.એડૌ . 
ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતા ૧૧ તારીભાથીઓના ભાતાવતા બણરેા અન ે ૧૩ તારીભાથીઓના 
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ભાતાવતા અબણ ાવે શ્રભ વલમ યત્લેનુાં લરણ ભાદાંડ બયાલલાભાાં શત ુાં. તારીભાથીઓના 
શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણ ય ભાતા-વતાની ળૈક્ષચણક સ્તયના અવયથી ોકાવણી ભાિે ઉત્કલ્ના -૨ 
યોલાભાાં આલી શતી. આ ઉત્કલ્નાની ોકાવણી ભાિે વભગ્ર નમનૂાભાાં બણેર ભાતાવતા અને 
અબણ ભાતા વતા એભ ફે જૂથ ાડલાભાાં આવમા શતા. આ ફન્નનેા શ્રભ પ્રત્મેના વયાવયી 
લરણાાંકભાાં તપાલત વાથયકતા પ્રભાણ વલોરન લડ ે તાવલાભાાં આલી શતી. ગણતયીનાાં 
રયણાભ વાયણી ૧.૨ભાાં દળાયલેર છે.  

સારણી ૧.૨ 
ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના ભાતા-વતાની ળકૈ્ષચણક સ્તયની શ્રભ 

વલમપ્રત્મનેા લરણાાંકની વયાવયી, પ્રભાણ વલોરન 
ક્રમ શૈક્ષઝણક સ્તર સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચન 
૧. બણેરા ભાતા-વતા  ૧૧ ૯૮.૨૭ ૧૯.૪૨ 
૨. અબણ ભાતા-વતા  ૧૩ ૧૦૮.૬૧ ૧૨.૧૬ 

વાયણી ૧.૨ન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં ૧૧ 
તારીભાથીઓના ભાતાવતા બણેરા અને ૧૩ તારીભાથીઓના ભાતાવતા અબણ ાવે શ્રભ 
પ્રત્મેનાાં લરણાાંકની વયાવયી ૯૮.૨૭ અને ૧૦૮.૬૧ પ્રભાણવલોરન અનકુ્રભે ૧૯.૪૨ અને 
૧૨.૧૬ છે,  
 આથી ્દ્વતીમ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાંભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના 
ભાતા-વતાની ળૈક્ષચણક સ્તયની શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ો ેવાથયક તપાલત નશી 
શમ.”ન અસ્વીકાર થત નથી.અથાયત શ્રભ શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણની  ફાફતભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં 
અભ્માવ કયતા તારીભાથીઓના ભાતા-વતાની ળકૈ્ષચણક સ્તયની અવય  જલા ભે છે.  
ઉત્કલ્ના -૩  
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની શ્રભ 
વલમ  પ્રત્મેના લરણભાાં તપાલત છે કે કેભ ? તે તાવલા ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવકયતાાં 
તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની શ્રભ વલમ યત્લેનુાં લરણ ભાદાંડ બયાલલાભાાં આવયુાં 
શત ુાં.તારીભાથીઓના શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણ ય યશણેાાંક વલસ્તાયની ોકાવણી ભાિે ઉત્કલ્ના-૩ 
યોલાભાાં આલી શતી.આ ઉત્કલ્નાની ોકાવણી ભાિે વભગ્ર નમનૂાભાાં ગ્રામ્મ અને ળશયેી એભ ફ ે
જૂથ ાડલાભાાં આવમાાં શતા.આ ફન્નેના શ્રભ પ્રત્મેના વયાવયી લરણાાંકભાાં તપાલતની પ્રભાણ 
વલોરન લડ ેતાવલાભાાં આલી. ગણતયીનાાં રયણાભ વાયણી ૧.૩ભાાં દળાયલલાભાાં આલેર છે. 

સારણી -૧.૩ 
ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની શ્રભ વલમ પ્રત્મેના 

લરણાાંકની વયાવયી  અને પ્રભાણવલોરન 
ક્રમ રહણેાાંકી વવસ્તાર સાંખ્યા સરાસરી પ્રમાણવવચન 
૧. ગ્રામ્મ ૨૩ ૧૦૪.૩૫ ૧૬.૬૦ 
૨. ળશયેી ૦૧ ૯૩.૦૦ ૨૩.૦૮ 
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વાયણી ૧.૩ન અભ્માવ કયતાાં જણામ છે કે ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના 
ગ્રામ્મ અને ળશયેી વલસ્તાયની શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણાાંકની વયાવયી ૧૦૪.૩૫ અને ૯૩.૦૦, 
પ્રભાણવલોરન અનકુ્રભે ૧૬.૬૦ અને ૨૩.૦૮ છે.  
      આથી તતૃીમ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના 
યશણેાાંક વલસ્તાયની શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ોે વાથયક તપાલત નશી શમ. ” ન 
સ્લીકાય થત નથી. અથાયત શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણની ફાફતભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં 
તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની અવય જલા ભે છે.  
અભ્યાસના  તારણ  

1. પ્રથભ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ફી.એડૌ . ફેચઝકના તારીભાથીઓનુાં ાણતીમતાની શ્રભ પ્રત્મેના 
લરણાાંકની વયાવયી લચ્ો ેવાથયક તપાલત નશી શમ.”ન અસ્લીકાય થત નથી. અથાયત શ્રભ 
પ્રત્મેનાાં લરણની ફાફતભાાં ફી.એડૌ . ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં બાઇઓ અને ફશને વભાન છે.  

2. ્દ્વતીમ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાંભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના ભાતા-વતાની 
ળૈક્ષચણક સ્તયની શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ોે વાથયક તપાલત નશી શમ.”ન 
અસ્વીકાર થત નથી.અથાયત શ્રભ શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણની  ફાફતભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ 
કયતા તારીભાથીઓના ભાતા-વતાની ળૈક્ષચણક સ્તયની અવય  જલા ભે છે. 

3. તતૃીમ શનૂ્મ ઉત્કલ્ના “ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના યશણેાાંક વલસ્તાયની 
શ્રભ પ્રત્મેના લરણાાંકની વયાવયી લચ્ોે વાથયક તપાલત નશી શમ. ” ન સ્લીકાય થત નથી. 
અથાયત શ્રભ પ્રત્મેનાાં લરણની ફાફતભાાં ફી.એડૌ .ફેચઝકભાાં અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓના 
યશણેાાંક વલસ્તાયની અવય જલા ભે છે.  
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ટે.ડી.એમ.(૨૦૦૮) ળૈક્ષચણક ભાન અને મલુ્માાંકન, અભદાલાદ અક્ષય પ્રકાળન  
ટે, આર.એસ.(૨૦૦૮).ળકૈ્ષચણક વાંળધન ભાિે આકડાળાસ્ત્રીમ દ્ધવત,અભદાલાદ 
          જમ પ્રકાળન 
ટે,આર.એસ.(૨૦૧૨).વાંળધનની ામાની વાંકલ્નાઓ(ફીજીઆવવૃિ) 
          અભદાલાદ.જમ પ્રકાળન  
ટે એમ.એસ. ભશાત્ભા ગાાંધીની કેલણીની રપરસપુી, અભદાલાદ  
શાસ્ત્રી જયેન્ર દવે : બાયતીમ ચોિંતકનુાં  વળક્ષણ ચોિંતન,યવુન.-ગ્રાંથ વનભાયણ   
          ફડય,અભદાલાદ ૬,૧૯૮૩ 
શાસ્ત્રી જયેન્ર અને અન્ય  : વળક્ષણની તાજત્લક અને વભાજળાસ્ત્રીમ આધાય-ળીરાઓ  
         ફી.એવ.ળાશ પ્રકાળન,ારડી,અભદાલાદ  
વ્યાસ, જ. (૨૦૦૯).ગણુાત્ભક વાંળધનની દ્ધવતના અવનલામય  બાગરૂ ભારશતીના  
        થુ્થથ્થકયણ ભાગયદળયન ળી યીતે આી ળકામ ? લી.િેર, ને અન્મ (વ.)  
        ળૈક્ષચણક વાંળધનનુાં ભાગયદળયન ળકૈ્ષચણક વાંળધનની દ્ધવત(.ૃ૮૩-૯૦)ભા.સયુત  
        ગજુયાત યાજ્મ, એજ્યકેુળન પેકલ્િી,ીએો.ડી.ગાઈડ એવવીએળન . 
ઉચાટ, ડી.એ.(૨00૯) વળક્ષણ અને વાભાજજક વલજ્ઞાનભાાં વાંળધનનુાં દ્ધવતળાસ્ત્ર,  
        યાજકિ, વોયાટર  યવુનલવીિી. 

તારીભાથી/વલદ્યાથીઓનુાં શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણભાદાંડ 

પ્રમજક 

ડૉ. ધીયજરાર િી. યાઠડ  

પ્રા.ફી.એડૌ . ફેચઝક  

રકબાયતી વણવયા 
વાંકય – ૯૪૨૮૧૦૮૭૧૬  

વલદ્યાથી/તારીભાથી વભત્ર  

પ્રસ્તતુ લરણભાાંદાંડ ઉદેળ વલદ્યાથી/તારીભાથીઓનુાં શ્રભ પ્રત્મેનુાં લરણ ાણણલાન છે. 
આ લરણભાદાંડભાાં શ્રભને સ્ળયતા કેિરાાંક વલધાન આપમાાં છે. તભાયે પ્રત્મેક વલધાન 
કાજીલૂયક લાાંોીને જે અનભુવૂત કય છ તેનાાં અનવુાંધાને તભાયે તભાયા અચબપ્રામ આલાના 
છે.  

 આ કઇ ણ બુ્ ઘિ  કવિી નથી કે આ કવિીભાાં વાોાાં-ખિાાં જલાફ નથી. દયેક 
વલધાનભાાં અચબપ્રામનુાં વલવળટિ ભશત્લ છે. અચબપ્રામ આતાાં ૫શરેાાં દયેક વલધાન લાાંો અને 
તભાયી દ્રષ્ટિએ જે ઉિભ શમ તે ન્કસી કય. તભાય અચબપ્રામ દયેક વલધાનની વાભે આેર 
વલકલ્ ય (    ) ખયાાંની વનળાની કયી દળાયલ.  
નીચે એક ઉદાહરણ આત્ ાં છે તે જ ઓ – 

વવધાન સાંપણૂય સહમત સહમત તટસ્થ અસહમત સાંપણૂય અસહમત 
ભને શ્રભ કયલ ગભ ે
છે.  
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 એક વલદ્યાથી/તારીભાથીન ઉયના વલધાન ભાિે ત્રીજ વલકલ્ “તિસ્થ” અચબપ્રામ 
શલાથી તેણ ેતિસ્થ ખાનાભાાં (    ) ખયાાંની વનળાની કયેર છે. તભ અશીં જે ભારશતી આળ 
તેને ખાનગી યાખલાભાાં આલળે. તેન વાંળધનના વાંદબયભાાં જ ઉમગ કયલાભાાં આલળે ભાિે 
વલના વાંકોે ઉયના ઉદાશયણ મજુફ દયેક વલધાન ભાિે કાજીવલૂયભ અચબપ્રામ આળ 
તેલી નમ્ર વલનાંતી.  
વશકાયની અેક્ષા વશ..................  

        આન વલશ્વાસ ુ 
           (ડૉ.ઘીયજરાર િી. યાઠડ)  

નીચેની માહહતી અચ ક પ રવી  
વલદ્યાથી/તારીભાથીનુાં નાભ ........................................અભ્માવક્રભ –
ફી.એડૌ ./ી.િી.વી./ફી.આય.એવ./એભ.આય.એવ. 
કૉરેજનુાં નાભ:-  .................................................. મખુ્મ વલમ :- 
............................................  
યશણેાાંકન વલસ્તાય :- ળશયેી/ગ્રામ્મ   ાણવત:- છકય/છકયી  ભાતા:- બણેર/અબણ   વતા:-  
બણેર/અબણ   
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હરવશષ્ટ-ર 

ક્રમ  વવધાન  સાંપણૂય 
સાંમત  

સાંમત  તટસ્થ  અસાંમત  સાંપણૂય 
અસાંમત 

૧ શ્રભ દ્વયા તારીભાથીના કોળલ્મન વલકાવ 
થામ છે.  

     

૨ શ્રભ આનાંદદામક છે.       

૩ શ્રભ કયલ એ ગઘઘા ભજૂયી છે.       

૪ લતયભાન યગુભાાં શ્રભનુાં ભશત્લ છે.       

૫ વલકવતા યગુભાાં શ્રભ કયલાન કઇ અથય નથી.      

૬ શ્રભથી ભાનવવક થાક દૂય થામ છે.       

૭ ભાનલીની પ્રગવત શ્રભ થકી જ થઇ ળકે છે.       

૮ શ્રભ વાથેનુાં વળક્ષણ અવમલશારુ છે.       

૯ શ્રભ દ્વાયા વમઘ્ક્તન વલકાવ થામ છે.       

૧૦ શ્રભ ળારયયીક વળક્ષણની ગયજ વાયે છે.       

૧૧ શ્રભ એ કાંિાાજનક છે.       

૧૨ શ્રભ કયલાથી વનમભવભતતાની િેલ વલકવે છે.       

૧૩ શ્રભ કયલ એ વભમની ફયફાદી છે.       

૧૪ શ્રભ કયલ એિરે સ્લચ્છતાનુાં પ્રવતક       

૧૫ શ્રભએ તારીભાથીનુાં ળારયયીક ળણ છે.       

૧૬ ફદરાતી જતી રયઘ્સ્થવત વાથે શ્રભભાાં પેયપાય 
જરૂયી છે.  

     

૧૭ લધાયે શ્રભ કયનાય તારીભાથી શવળમાય ફને 
છે.  

     

૧૮ શ્રભ કામયભાાં વલવલધતા રાલલાભાાં આલે ત 
લધ ુઉત્વાશથી તારીભાથી જડામ છે.  

     

૧૯ શ્રભ દ્વાયા વલવલધરક્ષી જ્ઞાન ભે છે.       

૨૦ ભને શ્રભ કયલ ખફૂ જ ગભે છે.       

૨૧ શ્રભ એ ભજૂય ફનલા ભાિેની તારીભ જેવુાં છે.       

૨૨ પે્રકિીકર ગણુ ભેલલા ભાિે જ શ્રભ કયલ 
ડ ેછે.  

     

૨૩ શ્રભ બવુનમાદી ળાાનુાં જભાાં ાસુાં છે.       

૨૪ શ્રભ કામયની લશોેણીભાાં તારીભાથીની ળઘ્ક્ત, 

યવ, રુચો ઘમાનાભાં રેલી જઇએ.  

     

૨૫  શ્રભ લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટિકણ લા શલ જઇએ.       

 


