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વાયાાંળ
શળક્ષણની પ્રક્રિમા ઉત્તભ પ્રકાયની ફની યશે તે ભાટે શળક્ષક વક્ષભ, પ્રવન્ન અને પ્રેક્રયતપ્રોત્વાક્રશત યશે તે ખાવ જરૂયી છે . ળાકીમ વપતાના યશષમન ાં એક ાસ ાં શળક્ષકની નીશતભત્તા
ઉ૫ય શનબભય છે . કોઇ ૫ણ ળાાની કે વાંષથાની પ્રગશતની આધાયશળરા એના કામભકયોની
નીશતભત્તા ય આધાક્રયત શોમ છે . આણે જાણીએ છીએ કે કેટરાાંક શળક્ષકોના મખ ય
શળક્ષકત્લન ાં ઓજવ તયલયત ાં શોમ છે , તો કેટરાાંક શળક્ષકો ચીક્રડમા, વાંકચચત ષલબાલના અને
ઓછા ઉત્વાશી શોમ છે . શળક્ષકની જજજ્ઞાવા, જ્ઞાનશાવા, કતભમશનશઠા, શલદ્યાથી લત્વરતા તથા
તેભને તેભનાાં કામભભાાંથી પ્રાપ્ત થતો કામભ વાંતો લગેયે. ફાફતો શળક્ષણની પ્રક્રિમાને વપ
ફનાલલા ભાટે પ્રેયક ફનતી શોમ છે .
ચાળીરૂ બ્દ: ળૈક્ષચણક રામકાત, ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષક, નીશતભત્તા
શળક્ષકની ોતાની નીશતભત્તા ય શલશલધ ક્રયફો બાગ બજલે છે . શળક્ષકોને અશેલારો
તૈમાય કયલા, કાગકાભ કયલાભાાં લધ વભમ આલો ડે છે . વાથે વાથે વાંચારક ભાંડના
શલશલધ પ્રકાયનાાં દફાણોભાાંથી ભાગભ કાઢલાભાાં વભમ જામ છે . શળક્ષકોની નીશતભત્તા ઊંચી રઇ
જલા ભાટે શળક્ષકોને પ્રભાણવયનો કામભફોજ અને ોતાના કામભભાાં ષલતાંત્રતા જરૂયી છે . આ ભાટે
વાંચારકો અને આચામભશ્રીઓએ ઘ્માન યાખવ ાં એ જરૂયી જ નશીં, યાં ત અશનલામભ, આલવમક છે .
વાંષથાકીમ ળૈક્ષચણક માભલયણનો અભ્માવ કયતાાં કે શળક્ષણ પ્રળાવનની ફાફત ઉય
શલચાય કયતાાં રાગે છે કે શળક્ષક ળાાન ાં એક અશત ભશત્ત્લન ાં ઘટક છે , તેથી તેની નીશતભત્તાનો
અભ્માવ કયલો જરૂયી છે . નીશતભત્તા એ મક્તતની એલી ક્ષથશત કે લરણ છે કે જેનાથી તે તેનાાં
ઘ્મેમ (શવધ્ધધ, કામભશવધ્ધધ કે દયજ્જો) અને તેની લતભભાન ક્રયક્ષથશત લચ્ચેનો તપાલત વભજી
ળકે છે . નીશતભત્તા ભાટે અંગ્રેજીભાાં ‘ભોયર’ (Moral)ળબ્દ છે જે શળક્ષકોની નીશતભત્તા કે
નીશતભત્તાના અથભભાાં લયામ છે .
‘ભોયર’ ળબ્દ શલળેણ છે તે રેક્રટન બાાના ાક્રયબાશક ળબ્દ “ભોયર” ભાાંથી ‘ભોયર’
ળબ્દ ફન્મો છે . ‘ભોયર’ એટરે ‘ક્રયલાજ’ શળશટ કે અશળશટ યીતબાત, ‘લતણ
ભ કાં ’. ભોયર ળબ્દ ફે
વેન્વ (વભજ)ભાાં લયામ છે . પ્રથભ મલમાાંકનની વભજભાાં દા.ત. વાચા કે ખોટા કામભનો ન્મામ
કયલો. ફીજ ાં લણભનાત્ભક વભજભાાં દા.ત. વાચ ાં કે ખોટાં કામભ કયવ ાં. જ્માયે આણે નૈશતક શળક્ષણ
શલળે કાંઇ ણ કશીએ છીએ ત્માયે ‘ભોયર’ ળબ્દ પ્રથભ વભજના રૂભાાં લયામ છે . જ્માયે
આણે નૈશતક શળક્ષણ અંગે વાંળોધન શાથ ધયલા ભાાંગતા શોઇએ ત્માયે આણે નૈશતક લતભણકાં ની
રાક્ષચણકતાઓ અને તેનાાં ઘટક તત્લો ઘ્માનભાાં યાખલાાં જોઇએ. આણને જદી જદી
ધધશતઓન ાં જ્ઞાન શોવ ાં જોઇએ. અને નૈશતક શલકાવ શલળેનાાં ભાંતમો ણ ઘ્માનભાાં યાખલાાં
Page | 1234

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

Research Guru: Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X)
જોઇએ. ઉયાાંત ભનોલૈજ્ઞાશનક અને વાભાજજક આધાયશળરાઓભાાં નૈશતકતા, નૈશતકશલકાવ
વૈધધાાંશતક જ્ઞાન શોવ ાં જોઇએ.
શમસ્યા કથન
પ્રષતત અભ્માવક્ષેત્ર શળક્ષકના નીશતભત્તાને રગત ાં શોઇ લી, વાંળોધક આ ક્ષેત્રની
પ્રશળક્ષણ કોરેજભાાં કામભયત શોલાથી તેભજ વાંળોધકને ભાઘ્મશભક ળાાના અનબલ યથી
વલેક્ષણ પ્રકાયનો અભ્માવ કયલાનો શલચાય આમો શોલાથી પ્રષતત અભ્માવની વભષમા નીચે
પ્રભાણે ળબ્દફદ્ધ કયલાભાાં આલી:
માઘ્યમમક ાલાના મક્ષકની નીમતમત્તાન અભ્યાશ
બ્દની વ્યળષારુ વ્યાખ્યા૧. નીમતમત્તા :ોતાના ઘ્મેમો અને લતભભાન ક્રયક્ષથશતભાાંથી મક્તતના ભનભાાં આકાય
રેતી ક્ષથશત અથલા તો લરણો, અને તેની નીશતભત્તા.
ર. માઘ્યમમક ાલા : ૧૦+૨+૩ તયે શાભા ધોયણ ૯, ૧૦ના લગો ધયાલતી ળાા.
અભ્યાશના ચ
પ્રષતત અભ્માવભાાં શળક્ષકોની નીશતભત્તા – આ એક યતાંત્ર ચર ય ળૈક્ષચણક રામકાત ષલતાંત્ર
ચરની અવય તાવલાન ાં કેન્રષથ શત ાં.
ુ :-પ્રષતત અભ્માવના શેતઓ નીચે પ્રભાણેના શતાાં.
અભ્યાશના ષેતઓ
૧. બાલનગય જજલરાની ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તા ભાદાં ડની યચના
કયલી, પ્રભાણીકયણ કયવ ાં અને શલશ્વવનીમતા તાવલી.
૨. બાલનગય જજલરાની ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તા તાવલી.
૩. બાલનગય જજલરાની ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોની ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે
નીશતભત્તા તાવલી.
અભ્યાશની ઉત્કલ્ના :પ્રષતત અભ્માવની ઉત્કલના નીચે પ્રભાણે શતી.
૧. ભાધમશભક ળાાભાાં શલચબન્ન ળૈક્ષચણક રામકાત ધયાલતા શળક્ષકોની નીશતભત્તા અંગેના
નીશતભત્તા ભાદાં ડ યના ભાદાં ડ યના વયે યાળાાંકો લચ્ચે અથભસચક તપાલત નશીં
શોમ.
અભ્યાશન ંુ મષત્ત્ળપ્રલતભભાન વભમભાાં શલદ્યાથીઓને નીશતભત્તાન ાં શળક્ષણ આલાની તાતી જરૂક્રયમાત જણામ છે .
શલશ્વ જીલન અને મલમાાંક ભાટે રષ્ટ્શિકોણ શલકવાલલા શલદ્યાથીઓને નીશતભત્તાના શળક્ષણથી
ભાગભદશળિત કયલા અને તેભની વાભાજજક વબાનતાને વતત સધાયતા યશેલી, જેથી કયીને ઉચ્ચ
નીશતભત્તા ઐક્ય, જ્ઞાન અને વાંષકૃશતફદ્ધ આલનાયી ેઢી ભાટે ભજબત ામો નાખી ળકામ અને
શળષતન ાં ારન કયાલી ળકામ. શલશ્વશલદ્યારમના છાત્રો અને શળક્ષકોએ તેભન ાં ઐક્ય જાલવ ાં
જોઇએ, અને તેને ળૈક્ષચણક ત્રોભાાં ોતાના ચોક્કવાઇ લભકના કાભને યજ કયવ ાં જોઇએ.
ળૈક્ષચણક વાંળોધનોભાાં ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તા વાંદબે ઘણ ાં ઓછાં કાભ
થમેલ ાં જણામ છે . મલમશળક્ષણની ખ ક્રદલવે ને ક્રદલવે લધતી જતી શોમ ત્માયે પ્રષતત
વાંળોધનથી બાલનગય જજલરાની ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તા જાણલા ભળે. આ
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અભ્માવથી તેના ય અવય કયતાાં શલશલધ ચરોની શળક્ષકોની નીશતભત્તા યની અવય જાણી
ળકાળે. વયકાયી, ચફનવયકાયી અને ષલશનબભય ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તાની તરના
કયી ળકાળે.
કેલણીકાયો, ળાાવાંચારકો, શળક્ષણ વાથે વાંકામેરા મક્તતઓ, આચામો તેભજ
શળક્ષકો વૌને ક્રદળાસચન ભળે, મલમ શળક્ષણ ભાટેના મલમલાન સચનો કયી ળકાળે. આ
અભ્માવની પરશ્ર ૃશત ષલરૂે જે તાયણ ભળે તે ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોની ોતાની નીશતભત્તા
વાંદબે ક્રદળાસચન ભાટે ઉમોચગ નીલડળે. તેભજ બાશલ વાંળોધકોને પ્રષતત અભ્માવભાાંથી બાશલ
અભ્માવો ભાટે ણ ક્રદળાસચન ભળે.
વ્યામળશ્વ અને નમ ૂનઆ અભ્માવ બાલનગય જજલરાના અચગમાય તાલકાભાાં પયજ ફજાલતા ભાઘ્મશભક
ળાાના શળક્ષકો વાંચફિંશધત શતો. એટરે કે પ્રષતત વાંળોધનન ાં માશલશ્વ બાલનગય જજલરાની
ભાધમશભક ળાાઓના શળક્ષકોન ાં ફનેલ ાં શત ાં.
આ માશલશ્વભાાં ળશેયી અને ગ્રામ્મ શલષતાયોના શળક્ષણ વશામકો અને ણભ ગાયી
શળક્ષકોનો વભાલેળ થમો શતો. જેની કર વાંખ્મા ૧૨૦૦ શતી.વભગ્ર માશલશ્વ જ નમનાાત્રો
રૂે રઇ અભ્માવ કયલાભાાં આમો શતો. બાલનગય જજલરાના અચગમાય તાલકાનો શલષતાય
રક્ષભાાં રઇ ત્રણ શલબાગભાાં લશેંચલાભાાં આલેરા.
૧. ળશેયી શલષતાય

૨. અધભ ળશેયી શલષતાય

૩. ગ્રામ્મ શલષતાય

પ્રષતત વાંળોધનભાાં માશલશ્વને જ નમનો ફનાલામો શતો. માશલશ્વભાાં વાંખ્મા ૧૨૦૦
શતી. નમનાભાાં માશલશ્વના કર ૧૨૦૦ ાત્રોભાાંથી ૧૦૨૫ ાત્રોની ભાક્રશતી પ્રાપ્ત થઇ શતી.
જે કર માશલશ્વના ૮૫ ટકા થતા શતાાં.
માહષતી પ્રાપ્તત માટેન ંુ ઉકરિપ્રષતત અભ્માવ ભાટે અભ્માવ દ્વાયા યચામેર ભાઘ્મશભક ળાાઓના શળક્ષકોની
નીશતભતા ભાદાં ડનો ઉમોગ થમો શતો.
નીમતમતામાદં ડચરકટભ ધધશતથી તૈમાય કયલાભાાં આલેરી કવોટી – ન:કવોટી (Test-Retest) ધધશત
દ્વાયા ળોધામેર તેનો શલશ્વવશનમતાાંક ભે ર શતો. પ્રષતત લરણ ભાદાં ડના કર ૯૦ શલધાનો
ૈકી અડધા શલધાનો ભાઘ્મશભક ળાાઓના શળક્ષકોની નીશતભતા પ્રત્મેના ધન લરણ દળાભલતા
૪૦ શકાયાત્ભક શલધાનો શતા, જમાયે ફાકીના ઋણ લરણ દળાભલતા ૫૦

નકાયાત્ભક શલધાનો

શતા. નીશતભતા ય અવય કયનાય કર ફાય ક્રયફો જેલા કે માલવાશમક શનશઠા, ચાક્રયત્રમ,
શલદ્યાથીલત્વર, વભાજનો ઘડલૈમોશળક્ષક, શનમશભતતા, ગાય કે વભમ, વાભાજજક ભોબો, કથની
અને કયની એક, વભમારન, ઓછી લાત લધ કાભ, શનશણાાંત, કભભ અને ધભભ લગેયેને રગતાાં
શલધાનો શતાાં.
નીમતમત્તા માદં ડની મળશ્વશમનયતા
નીતભત્તા ભા૫દાં ડની શલશ્વશનમતા કવોટીન: કવોટી દ્વાયા ળોધલાભાાં આલી.

કવોટી

ન: કવોટી શલશ્વવનીમતા ળોધલા ભાટે નમનાભાાં વાંદ થમેર બાલનગય જજલરાના અચગમાય
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તાલકાભાાંથી શવશોય, ારીતાણા, ઉભયાા તાલકાના શળક્ષકોભાાંથી ૧૧૦ ાત્રો ૩૦-૩૦ ક્રદલવના
વભમગાા છી લરણ ભાદાં ડની ન: કવોટી અજભામળ કયલાભાાં આલી. આ ૧૧૦ ાત્રોના
ન: યીક્ષણના પ્રાપ્તાાંકોનો પ્રથભ યીક્ષણના પ્રાપ્તાાંકો વાથેના વશવાંફધ
ાં ળોધલાભાાં આમો
વશવફાંધ ળોધલાભાાં આમો વશવાંફધ
ાં ન ાં મલમ ૦.૮૭ ભળય.ાં આ વશવાંફધ
ાં ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથભક
છે . કવોટી ન:કવોટીના પ્રાપ્તાાંકો લચ્ચે વાયો વીધો વાંફધ
ાં છે . તેથી .કશી ળકામભ કે લરણ
ભાદાં ડન ાં અંશતભ ષલરૂભાાં આ અભ્માવના નમના ભાટે શલશ્વવશનમ શત ાં.
અધભશલચ્છે દન દ્ધશતઓ લરણ ભાદાં ડની શલશ્વશનમતા ળોધલા ભાટે કર ૧૦૨૫
ાત્રોના લરણ ભાદાં ડભાાંથી ૧૧૦ લરણ ભાદાં ડો બાલનગય જજલરાના ત્રણ તાલકાભાન ાં
પ્રશતનશધત્લ ભે અને ચરિંગ અનવાય પ્રશતશનશધત્લ જલાઇ યશે તેલી ળાાઓના શળક્ષકોના
લરણ ભાદાં ડની વાંદગી થામ તેની કાજી રીધેર. આ યીતે ૧૧૦ લરણ ભાદાંડ વાંદ થમા
આ લરણ ભાદાં ડભાાંથી પ્રત્મેક ાત્રોએ ભેલેર પ્રાપ્તાાંકો અરગ અરગ ગણી કાઢલાભાાં
આમા. ભેલેર પ્રાપ્તાાંકોન ાં આવ ૃશત્ત શલતયણ તૈમાય કયી વશવાંફધ
ાં ની ગણતયી કયલાભાાં આલી
જેન ાં મલમ ૦.૮૭ ભળય ાં જે ૧.૦૦ની ખફ જ નજીક શોમ આ કવોટી શલશ્વવનીમ છે તેભ કશી
ળકામ. ઉ૫કયણની મથાથભતા ઉ૫યકયણની પ્રાથશભક ષલરૂની મથાથભતા ણ તાવલાભાાં આલી
શતી પ્રષતત લરણ ભાદાં ડની પ્રાભાણભતતા ફે ાવાને અનરક્ષીને નક્કી કયલાભાાં આલી શતી.
૧. આંતહરક પ્રમાિભ ૂતતા ૨. બાહ્ય પ્રમાિભ ૂતતા
ળિ માદં ડની પ્રમાિભ ૂતતા
પ્રભાણભતતા. પ્રષતત લરણ ભાદાં ડની પ્રભાણભતતા ફે ાવાને અનરક્ષીને નક્કી કયલાભાાં
આલી શતી.
૧. આંતહરક પ્રમાિભ ૂતતા ૨. બાહ્ય પ્રમાિભ ૂતતા
આંતહરક પ્રમાિભ ૂતતા. શલમલષતની પ્રભાણભતતા જાણલા ભાટે વાંફશાં ધત વાક્રશત્મના આધાયે
શળક્ષકોની નીશતભત્તા અંગેનો શલગતે અભ્માવ કયે રો. આભ રક્ષણ શલમક એલી આંતક્રયક
૫યભાણભતતા ષથાન ભાટે લરણ ભાદાં ડની યચનાનાાં ભશત્લના વોાનો લખતે જ ચીલટ
યાખલાભાાં આલી શતી. આ વોાનો નીચે મજફ શતા.
૧. ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોની રૂફરૂ મરાકાત
૨. ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોના મતત જલાફી પ્રશતચાયો
૩. શળક્ષણવશામ તયીકે જોડામેરા અને ખફ અનબલી શળક્ષકોનો વાંકભ
૪. તજજ્ઞોના અચબપ્રામો
૫. શલધાનોની ગણલત્તાની ચકાવણી
૬. અનબલ ય આધાક્રયત લભ યીક્ષણ (અજભામળ)
૭. અંકળાસ્ત્રીમ  ૃથ્થકયણ
લરણ ભાદાં ડની યચના ભાટેના ઉયોતત વોાનો જે આંતક્રયક પ્રભાણભતતા ભાટે
સવાંગત શતાાં.
બાહ્ય પ્રમાિભ ૂતતા.લરણ ભાદાં ડની પ્રભાણભતતા ળોધલા ભાટે કર ાત્રો ૧૦૨૫ ભાાંથી વૌથી
ઉંચા પ્રાપ્તાાંકો ભેલેર ૫૦ ાત્રો અને વૌથી ઓછા પ્રાપ્તાાંકો ભેલેર ૫૦ ાત્રોના ભેલેર
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પ્રાપ્તાાંકોનો મથાથભતાાંક ળોધલાભાાં આમો આ મથાથભતાાંકની ગણતયી નીચેના સત્ર પ્રભાણે
કયલાભાાં આલેરી.
r = ∑XYvN Mx MY
√(∑X Z vN MxZ)( (∑Y Z vN MYZ)
જ્મા, X અને Y o પ્રાપ્તાાંકો
Mx અને MY o X અને Y શયોની અનિભે વયાવયી
∑X

Z

અને

∑Y

Z

o X અને Y ભાદાં ડના લગોનો અનિભે વયલાો N = ાત્ર વાંખ્મા, r =

મથાથભતાાંક
નીશતભત્તા ભાદાં ડનો મથાથભતાાંક ૦.૨૩ જેના યથી કયી ળકામ કે ઉરા જથ અને
નીચરા જથના ાત્રો લચ્ચે ઓછો વીધો વાંફધ
ાં જોલા ભે છે .
આભ નીશતભત્તા ભાદાં ડની પ્રભાણભતતા પ્રષથાશત કયલાભાાં આલી.
ળિ માદં ડન ંુ અંમતમ સ્ળરૂ
ભાઘ્મશભક ળાાઓના શળક્ષકોની નીશતભત્તા ભાતા લરણ ભાદાં ડન ાં અંશતભ ષલરૂ
તૈમાય થય.ાં જેની વાથે વાંફોધનત્ર જરૂયી ભાક્રશતી અંગેન ાં ત્રક અને સચના ત્રક મકલાભાાં
આલેર. આ યીતે લરણ ભાદાં ડને છાલી પ્રશ્નાલચર ષલરૂે તૈમાય કયે ર.
સ ૂચનાત્ર.કવોટીના વાંચારન ભાટે વાંળોધક ોતે

ફધા જ શળક્ષકો ાવે રૂફરૂ જઇને લરણ

ભાદાં ડભાાં પ્રશતચાયો ભેલે તે ળક્ય ન શોઇ, ફધા જ પ્રશતચાયો આલાની એકલાક્યતા
જલાઇ યશે તે ભાટે સચનાત્ર ણ આલાભાાં આય ાં જેથી ાત્રો કોઇ ભર કે પ્રશતચાયો
આલાભાાં ક્ષશત ન કયે તથા બશલશમભાાં આ લરણ ભાદાં ડનો ઉમોગ કયનાય મક્તત તેનો
મોગ્મ ઉમોગ કયી ળકે.
ાત્ર. નમનાભાાં વાંદ થમેરાાં પ્રત્મેક શળક્ષકો ાવેથી નીશતભત્તા ભાદાં ડભાાં પ્રશતચાયો
ભેલલાભાાં આમા.
અભ્યાશની ક્ષેત્ર મયાય દા૧. વાંળોધન ભાટેન ાં માશલશ્વ ગજયાત યાજમના બાલનગય જજલરાની ભાઘ્મશભક
ળાાના શળક્ષકો યત ાં ભમાભક્રદત શત ાં.
૨. અભ્માવભાાં ગજયાતી ભાધમભની ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોનો જ વભાલેળ કયલાભાાં
આમો શતો. ઉચ્ચતય ભાધમશભક ળાાના કે અંગ્રેજી, ક્રશન્દી અથલા શવન્ધી
ભાઘ્મભલાી ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોનો વભાલેળ કયલાભાાં આમો ન શતો.
ૈક્ષણિક ાયકાતના શંદર્ભે મળશ્ેવિપ્રષતત અભ્માવભાાં શળક્ષકોની ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે તેભની નીશતભત્તા ભાદાં ડ યના
વયે યાળાાંકોભાાં અથભસચક તપાલતને રગતી ઉત્કલના યચલાભાાં આલી શતી. તેના અભ્માવ ભાટે
શળક્ષકોના

લરણ

પ્રાપ્તાાંકો

યથી

આવ ૃશત્ત

શલતયણો

તૈમાય

કયીને

આંકડાળાસ્ત્રીમ

રાક્ષચણકતાઓની ગણતયી કયલાભાાં આલી શતી. વભગ્ર નમનાભાાંથી ષનાતક ફી.એડ્ .,
અનષનાતક ફી.એડ્ . અને ડફર અનષનાતક ફી.એડ્ . શળક્ષકોએ ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકોન ાં આવ ૃશત્ત
શલતયણ તૈમાય કયલાભાાં આલેર. ભાદાં ડોના આવ ૃશત્ત શલતયણો વાયણી ૧.૧, ૧.૩અને ૧.૫ભાાં
દળાભલલાભાાં આલેર છે .
Page | 1238

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

Research Guru: Volume-12, Issue-3, December-2018 (ISSN:2349-266X)
શારિી ૧.૧ સ્નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રાતતાંકન ંુ આવ ૃમત્તમળતરિ
પ્રાપ્તાાંક લગભ

આવ ૃશત્ત

૩૨૧-૩૪૦

૧૦

૩૦૧-૩૨૦

૫૭

૨૮૧-૩૦૦

૧૧૨

૨૬૧-૨૮૦

૧૦૮

૨૪૧-૨૬૦

૫૫

૨૨૧-૨૪૦

૩૨

૨૦૧-૨૨૦

૮

૧૮૧-૨૦૦

૫

૧૬૧-૧૮૦

૩

૧૪૧-૧૬૦

૧

૧૨૧-૧૪૦

--

૧૦૧-૧૨૦

--

૮૧-૧૦૦

--

૬૧-૮૦

--

૪૧-૬૦

-૩૯૧

વાયણી૧.૧ અનવાય વભગ્ર નમનાભાાં ષનાતક ફી.એડ્ . શળક્ષકોએ નીશતભત્તા ભાદાં ડભાાં ભેલેરા
પ્રાપ્તાાંકોન ાં ાંદય લગોભાાં આવ ૃશત્ત શલતયણ તૈમાય કયલાભાાં આય.ાં
લરણ પ્રાપ્તાાંકોના આવ ૃશત્ત શલતયણ ભાટે વયાવયી, ભઘ્મષથ, પ્રભાણશલચરન, ાદષથ
શલચરન, શલરૂતા અને કકદતા એભ છ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓની ગણતયી કયલાભાાં આલી.
આવ ૃશત્ત શલતયણને આધાયે શલરૂતા, વયાવયી, ભઘ્મષથ અને પ્રભાણશલચરનની ગણતયી
કયલાભાાં આલી. આ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓ વાયણી ૧.૨ભાાં યજ કયે ર છે .
શારિી ૧.૨ સ્નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રતતાંકના આવ ૃમત્ત
મળતરિની અંકાસ્ત્રીય ાક્ષણિકતાઓ
વાંખ્મા

૩૯૧

વયાવયી

૨૭૪.૧૮

ભધમષથ

૨૭૭.૫૬

પ્રભાણશલચરન

૨૯.૬૬

ાદષથ

૧૮.૩૯

શલચરન
શલરૂતા

-૦.૩૪

કકદતા

૦.૨૬
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વાયણી ૧.૨ પ્રભાણે શલતયણની શલરૂતા -૦.૩૪ શતી. જે આ શલતયણની શલરૂતા ઋણ ફાજએ
શત ાં. શલતયણની કકદતા ૦.૨૬ શતી આથી આ શલતયણની કકદતા કટકકદ પ્રકાયની શતી.
અભ્માવભાાં નીશતભત્તા ભાદાં ડ તાવલા ભાટે અનષનાતક ફી.એડ્ . ાત્રોનો ફીજી કક્ષા
તયીકે ઉમોગ કયલાભાાં આમો શતો. અનષનાતક ફી.એડ્ . ાત્રોના પ્રાપ્તાાંકોના આવ ૃશત્ત
શલતયણની રાક્ષચણકતાઓ વાયણી ૧.૩ભાાં દળાભલેર છે .
શારિી ૧.૩ અનસ્ુ નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રાતતાંકન ંુ આવ ૃમત્ત
મળતરિ
પ્રાપ્તાાંક લગભ

આવ ૃશત્ત

૩૨૧-૩૪૦

૯

૩૦૧-૩૨૦

૧૦૨

૨૮૧-૩૦૦

૧૬૫

૨૬૧-૨૮૦

૧૬૭

૨૪૧-૨૬૦

૮૨

૨૨૧-૨૪૦

૩૨

૨૦૧-૨૨૦

૧૧

૧૮૧-૨૦૦

૧૧

૧૬૧-૧૮૦

૫

૧૪૧-૧૬૦

૩

૧૨૧-૧૪૦

--

૧૦૧-૧૨૦

--

૮૧-૧૦૦

૧

૬૧-૮૦

૧

૪૧-૬૦

૧
૫૯૦

વાયણી ૧.૩ અનવાય વભગ્ર નમનાભાાં અનષનાતક ફી.એડ્ . શળક્ષકોએ નીશતભત્તા ભાદાં ડભાાં
ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકોન ાં ાંદય લગોભાાં આવ ૃશત્ત શલતયણ તૈમાય કયલાભાાં આય.ાં
લરણ પ્રાપ્તાાંકોના આવ ૃશત્ત શલતયણ ભાટે વયાવયી, ભઘ્મષથ, પ્રભાણશલચરન, ાદષથ
શલચરન, શલરૂતા અને કકદતા એભ છ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓની ગણતયી કયલાભાાં આલી.
આવ ૃશત્ત શલતયણને આધાયે શલરૂતા, વયાવયી, ભઘ્મષથ અને પ્રભાણશલચરનની ગણતયી
કયલાભાાં આલી. આ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓ વાયણી ૧.૪ભાાં યજ કયે ર છે .
શારિી ૧.૪અનસ્ુ નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડરના પ્રાતતાંકના આવ ૃમત્ત
મળતરિની અંકાસ્ત્રીય ાક્ષણિકતાઓ
વાંખ્મા

૫૯૦

વયાવયી

૨૭૩.૮૯
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ભધમષથ

૨૭૮.૨૨

પ્રભાણશલચરન

૩૩.૫૨

ાદષથ

૧૭.૬૩

શલચરન
શલરૂતા

-૦.૩૯

કકદતા

૦.૬૩

વાયણી ૧.૪પ્રભાણે શલતયણની શલરૂતા -૦.૩૯ શતી. જે આ શલષતાયની શલરૂતા ઋણ ફાજએ
શત ાં. શલતયણની કકદતા ૦.૬૩ શતી આથી આ શલતયણની કકદતા ચભટ કકદ પ્રકાયની શતી.
ઉયાાંત અભ્માવભાાં નીશતભત્તા ભાદાં ડ તાવલા ભાટે ડફર અનષનાતક ફી.એડ્ .
ાત્રોનો ત્રીજી કક્ષા તયીકે ણ ઉમોગ કયલાભાાં આમો શતો. ડફર અનષનાતક ફી.એડ્ .
ાત્રોના પ્રાપ્તાાંકોના આવ ૃશત્ત શલતયણની રાક્ષચણકતાઓ વાયણી ૧.૫ભાાં દળાભલેર છે .
શારિી ૧.૫ ડબ અનસ્ુ નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રાતતાંકન ંુ આવ ૃમત્ત
મળતરિ
પ્રાપ્તાાંક લગભ

આવ ૃશત્ત

૩૨૧-૩૪૦

--

૩૦૧-૩૨૦

૮

૨૮૧-૩૦૦

૧૫

૨૬૧-૨૮૦

૧૩

૨૪૧-૨૬૦

૪

૨૨૧-૨૪૦

૪

૨૦૧-૨૨૦

--

૧૮૧-૨૦૦

--

૧૬૧-૧૮૦

--

૧૪૧-૧૬૦

--

૧૨૧-૧૪૦

--

૧૦૧-૧૨૦

--

૮૧-૧૦૦

--

૬૧-૮૦

--

૪૧-૬૦

-૪૪

વાયણી ૧.૫ અનવાય વભગ્ર નમનાભાાં ડફર અનષનાતક ફી.એડ્ . શળક્ષકોએ નીશતભત્તા
ભાદાં ડભાાં ભેલેરા પ્રાપ્તાાંકોન ાં ાંદય લગોભાાં આવ ૃશત્ત શલતયણ તૈમાય કયલાભાાં આય.ાં
લરણ પ્રાપ્તાાંકોના આવ ૃશત્ત શલતયણ ભાટે વયાવયી, ભઘ્મષથ, પ્રભાણશલચરન, ાદષથ
શલચરન, શલરૂતા અને કકદતા એભ છ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓની ગણતયી કયલાભાાં આલી.
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આવ ૃશત્ત શલતયણને આધાયે શલરૂતા, વયાવયી, ભઘ્મષથ અને પ્રભાણશલચરનની ગણતયી
કયલાભાાં આલી. આ અંકળાસ્ત્રીમ રાક્ષચણકતાઓ વાયણી ૧.૬ભાાં યજ કયે ર છે .
શારિી ૧.૬ ડબ અનસ્ુ નાતક બી.એડ્ . મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રાતતાંકના
આવ ૃમત્ત મળતરિની અંકાસ્ત્રીય ાક્ષણિકતાઓ
વાંખ્મા

૪૪

વયાવયી

૨૭૪.૧૩

ભધમષથ

૨૮૨.૦૩

પ્રભાણશલચરન

૨૩.૧૫

ાદષથ શલચરન

૯.૯૦

શલરૂતા

-૦.૩૭

કકદતા

૦.૮૫

વાયણી ૧.૬ પ્રભાણે શલતયણની શલરૂતા -૦.૩૭ શતી. જે આ શલષતાયની શલરૂતા ઋણ ફાજએ
શત ાં. શલતયણની કકદતા ૦.૮૫ શતી. આથી આ શલતયણની કકદતા ચભટ કકદ પ્રકાયની શતી.
શલશલધ ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે ાત્રોએ ભેલેર નીશતભત્તા ભાદાં ડ પ્રાપ્તાાંકોના
આધાયે ત્રણ જથભાાં લગીકયણ કમાભ ફાદ જદાાં જદાાં પ્રાપ્તાાંકો લચ્ચેના વયે યાળાાંકોની વાથભકતા
ચકાવલા ભાટે F- ગણોતયની ગણતયી વાયણી ૧.૭ અને ૧.૮ભાાં દળાભલેર છે .
ભેલેર પ્રાપ્તાાંકોને શલશલધ ળૈક્ષચણક રામકાત વન્દબે લગીકયણ કયી અવશવમ્ફક્ન્ધત
પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયી તપાલતની વાથભકતા F- ગણોતય ળોધલા ભાટે દ્વદ્વભાગી  ૃથક્કયણ દ્ઘશતનો
ઉમોગ કયલાભાાં આમો શતો.
પ્રલતભભાન શળક્ષણ વભષમાને કેન્રભાાં યાખી વાંળોધકે યચેર ક્રયકલનાની ચકાવણી ભાટે
ભાધમશભક ળાાના શળક્ષકોને ળૈક્ષચણક રામકાત ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ . જથ-૧, ોષટગ્રેજ્યએટ
ફી.એડ્ . જથ-૨ અને ડફરોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ . જથ-૩ એભ ત્રણ જથભાાં ઉત્તયદાતાને
લશેંચી દીધા.
આ ત્રણેમ જથે ભેલેર પ્રાપ્તાાંકોન ાં એકભાગીમ શલચયણ  ૃથક્કયણ કયલાન ાં નક્કી કયે લ ાં
તે મજફ વાયણી ૧.૭ભાાં પ્રાપ્તાાંકોન ાં લગીકયણ કયે ર છે .
શારિી ૧.૭ મળમળધ ળયજૂથ ધરાળતા મક્ષકના નીમતમત્તા માદં ડ રના પ્રાતતાંકન ંુ
ળર્ગીકરિ
જથ-૧

જથ-૨

જથ-૩

ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ .

ોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ .

ડફર ોષટ ગ્રેજ્યએટ
ફી.એડ્ .

વાંખ્મા

૩૯૧

૫૯૦

૪૪

Ʃx

૧૦૬૫૫૦

૧૬૦૧૪૦

૧૨૩૨૫

Ʃx2

૨૯૩૬૨૭૩૮

૪૪૪૬૯૪૯૬

૩૪૭૬૩૩૫

કર વાંખ્મા = ૧૦૨૫
વભષત ભઘ્મક =૨૭૨.૨૧
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SST

=૧૩૫૭૯૬૩૯૦

SSB

=૩૧૪૭.૬૭

SSW

=૧૩૫૪૮૧૬.૨૩

આ ત્રણેમ જથના પ્રાપ્તાાંકોન ાં એકભાગીમ શલચયણ  ૃથક્કયણ વાયણી ૧.૮ભાાં યજ કયે ર છે .
શારિી ૧.૮ મળચરિ પ ૃથક્કરિ
મળચરિન શ્રત

મળચરિળર્ગોન

સ્ળાતંત્રની

શરળાલ

માત્રા

૩૧૪૭.૬

૨

આંતયજથીમ

મળચરિ

F

કક્ષા
૧૫૭૩૮૪

SSB

૦.૦૫ કક્ષાએ
૧.૧૯

આંતય જથીમ

૧૩૫૪૮૧૬૨૩

૧૦૨૨

શાથયકતા

વાથભક નથી

૧૩૨૫.૬૫

SSW
વભષત SST

૧૩૫૭૯૬૩.૯૦

F- ગણોત્તય =SSB ન ાં શલચયણ = ૧.૧૯
SSW ન ાં શલચયણ
df=૨
ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે શળક્ષકોના જથની વયાવયી અને પ્રભાણશલચરન ળોધમા ફાદ
ત્રણેમ ભાત્રાઓની વાંખ્મા લધાયે અને વયાવયી અવશવાંફશાં ધત શોમ ત્માયે વયાવયી તપાલતની
વાથભકતા F- ગણોત્તય લડે ળોધલાભાાં આલી.
વાયણી ૧.૮ યથી ભાલભ ડે છે કે F- ગણોત્તયની ક્રકિંભત ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથભક થલા
૩.૦૭ કયતાાં લધ થલી જોઇએ. અશીં ષલાતાંત્ર્મની ૨ ભાત્રા એ F- ગણોત્તયની ક્રકિંભત ૧.૧૯ છે .
તેથી ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથભકતાની ક્રકિંભત કયતાાં ઓછી છે . તેથી અશીં ભે રી ક્રકિંભત ૦.૦૫ કક્ષાએ
વાથભક ન શતી. એટરે એવ ાં અથભઘટન થય ાં કે જદાાં જદાાં જથોભાાં લગીકૃત થમેરાાં શળક્ષકોના
વયે યાળાાંકો લચ્ચે તપાલત વાથભક ન શતો. એટરે અભ્માવ દ્વાયા યજ થમેરી શન્મ ઉત્કલનાનો
અષલીકાય થમો ન શતો.
એટરે કે નીશતભત્તાની ફાફતભાાં ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે શળક્ષકોની વાંખ્મા લચ્ચેના
અથભસચક તપાલત શલળેની શન્મ ઉત્કલનાનો અષલીકાય ન થલાન ાં અથભઘટન એ છે કે ગ્રેજ્યએટ
ફી.એડ્ ., ોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ ., ડફર ોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ . શળક્ષકોની નીશતભત્તા લચ્ચે
૫ક્રયક્ષથશતનો સચક બેદ ન શતો.
નીશતભત્તા યના યોગાભી વાંળોધનો દે ખતાલારા(૧૯૭૬) તારીભ ાભેરા શળક્ષકોન ાં
ભનોધૈમભ ઊંચ ાં જોલા ભળય ાં. ટેર(૧૯૮૨) અનષનાતક સઘીની ળૈક્ષચણક રામકાત ધયાલતા
ભોટાબાગના શળક્ષકો મલવાશમક વાંતો ધયાલે છે . તારીભ ાભતા શળક્ષકોનો મલવાશમક
વાંતો તારીભ ાભી મલવામ કયતા શળક્ષકો કયતાાં ઘણો ઉંચો છે . આ અભ્માવોન ાં ક્રયણાભ
ળૈક્ષચણક રામકાત ક્રયક્ષથશતના વાંદબભભાાં ભત ાં આલત ાં ન શત ાં.
તારિ અને ચચાય
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આ અભ્માવના નમનાના શળક્ષકોને ઉકયણ યના પ્રાપ્તાાંકો ષલરૂે એકત્રીકૃત
ભાક્રશતીના  ૃથક્કયણને શનમ્નચરચખત ક્રયણાભ ઉરબ્ધ થય ાં શત ાં. અભ્માવના શેતઓના
અનવાંધાનભાાં યચામેરી ઉત્કલનાઓના ષલીકાય કે અષલીકાય ષલરૂે આ ક્રયણાભ યજ કયલાભાાં
આય છે .
ભાઘ્મશભક ળાાઓભાાં શલચબન્ન ળૈક્ષચણક રામકાત ધયાલતા શળક્ષકોની નીશતભત્તા
અંગેના નીશતભત્તા ભાદાં ડ યના વયે યાળાાંકોના F- ગણોત્તયન ાં મલમ ૧.૧૯ જોલા ભળય ાં શત ાં. જે
૦.૦૫ કક્ષાએ વાથભક ન શત ાં. આભ ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે ભાધમશભક ળાાઓના શળક્ષકોની
નીશતભત્તા અંગેના નીશતભત્તા ભાદાં ડ યના વયે યાળાાંકોની ળૈક્ષચણક રામકાત ક્રયક્ષથશતના
અથભસચક તપાલતની શન્મ ઉત્કલનાનો અષલીકાય થમો ન શતો.
એટરે કે નીશતભત્તાની ફાફતભાાં ળૈક્ષચણક રામકાત વાંદબે શળક્ષકોની વાંખ્મા

લચ્ચેના

અથભસચક તપાલત શલળેની શન્મ ઉત્કલનાનો અષલીકાય ન થલાન ાં અથભઘટન એ છે કે ગ્રેજ્યએટ
ફી.એડ્ ., ોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ . ડફર ોષટ ગ્રેજ્યએટ ફી.એડ્ . શળક્ષકોની નીશતભત્તા લચ્ચે
ક્રયક્ષથશતનો સચક બેદ ન શતો. આ

તાયણ ૫યથી કશી ળકામ કે

ભાધમશભક ળાાઓના

શળક્ષકોની નીશતભત્તાને શલચબન્ન ળૈક્ષચણક રામકાત વાથે વાથભક વાંફધ
ાં ન શતો.
ર્ભામિ
ભાઘ્મશભક ળાાના શળક્ષકોની નીશતભત્તા ય થમર પ્રષતત અભ્માવના આધાયે કશી
ળકામ કે આ ક્ષેત્રભાાં શજ ઘણ ાં ળોધ કામભ થઇ ળકે તેભ છે . અભ્માવ બાશલ વાંળોધન શનમ્મચરચખત
વમ્માઓ સચલે છે .
૧. આ અભ્માવ ગજયાતના ૨૫ જજરાઓ ૈકી બાલનગય જજલરા યતો ભમાભક્રદત શતો.
યાં ત ગજયાતના અન્મ જજલરાની ભાઘ્મશભક ળાાઓના શળક્ષકોની નીશતભત્તાનો
અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
૨. ગજયાત યાજ્મની ભાઘ્મશભક ળાાઓના આચામોના નીશતભત્તાનો અભ્માવ શાથ ધયી
ળકામ.
૩. ગજયાત યાજ્મની અંગ્રેજી અને ક્રશન્દી ભાઘ્મભની ળાાઓના શળક્ષકોની નીશતભત્તાનો
અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
૪. ઉચ્ચતય ભાઘ્મશભક ળાાઓના શળક્ષકોની નીશતભત્તાનો અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
૫. ભાઘ્મશભક ળાાઓના ચફનળૈક્ષચણક કભભચાયીઓની નીશતભત્તા વાંફધ
ાં ે અભ્માવ
શાથધયી ળકામ.
૬. ફી.એડ્ ., ી.ટી.વી. કે વી. ી.એડ્ . જેલી તારીભીકોરેજના ળૈક્ષચણક-ચફન ળૈક્ષચણક
કભભચાયીઓની નીશતભત્તાનો અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
૭. ગજયાત યાજ્મના અનદાશનત અને ષલશનબભય ફી.એડ્ ., ી.ટી. વી. કોરેજોના
કભભચાયીઓનો નીશતભત્તા અંગેનો તરનાત્ભક અભ્માવ શાથ ધયી ળકામ.
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