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ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાઓના મળદ્યાથીઓની કારકકદી માર્ગદગન અંરે્ની  સમસ્યા અને તેના 
ઉચારાત્મક કાયગની અસરકારકતા 

સારાાં  
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓને ધ્માનભાાં યાખીને શાથ ધયલાભાાં આવ્મ શત. 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભદાલાદ ળશયેના મલદ્યાથીઓના વાંદબભભાાં શાથ ધયલાભાાં આવ્મ શત. અભ્માવકે સ્લ યચચત 
ભાદડના ઉમગ કમો શત. 

 

પ્રસ્તાળના 
 બાયત દેળભાાં સ્લતાંત્રતા છી મલમલધ મલકાવની મજનાઓ દ્વાયા ઉતયઉતય પ્રગમત વાધી છે. જેભાાં 
મળક્ષણના ક્ષેતે્ર છેલ્રા કેટરાક લભભાાં શયણપા મલકાવ નધામેંર છે. રયણાભે પ્રાથમભક મળક્ષણ, ભાધ્મમભક મળક્ષણ, 
અને ઉચ્ચતય મળક્ષણભાાં અભ્માવ કયતાાં મલદ્યાથીઓની વાંખ્માભાાં ખફૂ જ લધાય થમ છે. આ મલદ્યાથીઓ તેભન 
ભશત્તભ મલકાવ વાથે અને કામભક્ષભ નાગયીક ફને તે જલાનુાં કાભ ળૈક્ષચણક વાંસ્થાઓનુાં છે. 
 

 મળક્ષકે તેની ાવે અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓના લરણ, અચબરુચચઓ, અચબમગ્મતાઓ, બદુ્ધિ તથા તેભના 
ગભા અણગભા જાણલા જઈએ તેની ાવે મલદ્યાથીઓની વાંણૂભ ભારશતી શમ તે મળક્ષણના રશતભાાં  છે. ત જ ત ે
તાના ળૈક્ષચણક પ્રરિમા મલદ્યાથીઓની રૂચચ તથા વ્મક્તતગત તપાલતને ધ્માનભાાં યાખી મજી ળકે. મળક્ષણકામભની 
વાથે મળક્ષકનુાં કતભવ્મ તાના મલદ્યાથીઓને મગ્મ ભાગભદળભન આલાનુાં ણ છે. ભાગભદળભન મલના મલદ્યાથીઓ 
રદળાશીન ફનતા શમ છે. રયણાભે ળાાભાાં અભ્માવ કયત મલદ્યાથી ળાા છડયા ફાદ શુાં  કયવુાં ? તે અંગે સ્ષ્ટ 
શત નથી. મલદ્યાથીઓને ળાાકીમ જીલન દયમ્માન ળૈક્ષચણક તેભજ વ્મલવામમક ભાગભદળભન ભે ત ળાા છડયા 
ફાદ તેને શુાં કયવુાં તે અંગે મલચાય કયત કયી ળકામ તથા ળાા જીલન ફાદ ઉચ્ચ મળક્ષણની દુમનમાભાાં કે મગ્મ 
વ્મલવામના કે્ષત્રભાાં વાયી યીતે ગઠલાઈ  ળકે. આભ, કાયરકદી ભાગભદળભન મલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્માવ કયલાનુાં 
મલચાયી ળકે અથલા ટૂાંકા અભ્માવ કયી કઈ કાયીગયી સ્લીકાયલાનુાં મલચાયી ળકે  અથલા તાત્કાચરક કઈ કામભ ભે 
તેવ ુ મલચાયી ળકે, લધ ુઅભ્માવ કયલાન મલચાય કયતા મલદ્યાથીઓને ધ્મેમરક્ષી વ્મલવામને અનરુૂ ભાગભદળભન 
ભે ત તે બામલ વ્મલવામને અનરુૂ તારીભ તથા વ્જતા પ્રા્ત કયી ળકે. આ ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક મળક્ષણ 
ામારૂ ફનળે. આ કક્ષાએ મલદ્યાથીઓ તાના બામલ અંગે લધ ુવારુાં મલચાયી ળકે. 
 
 

 The Higher Secondary stage is the feeder stage for higher education both a academic and technical  

  આલી આ કક્ષાએ અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓના ભનભાાં કઈ ચક્કવ વ્મલવામની વાંદગી શલી જરૂયી છે 
કે જે તે શારભાાં અભ્માવ કયી યહ્ય છે. તેના ય આધારયત શમ. કેટરીકલાય એવ ુ ફને છે કે તેભની બામલ 
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કાયરકદીના ક્ષેત્રભાાં ઉમગી ફનત નથી અથલા ત તાની વાંદગીના વ્મલવામભાાં તે આગ લધી ળકત 
નથી. આથી  મલદ્યાથીઓન અભ્માવ તેના કાયરકદી વાંદગી અનવુાય શમ તે અમનલામભ છે. 
 

 મલદ્યાથીઓની કાયરકદી વાંદગીએ તેભના વ્મલવામભાાં ય આધાય  યાખે છે. મલદ્યાથીઓન વ્મલવામ યવ 
તેભની જામત, આમથિક ક્સ્થમત, કોટુચફિંક  વ્મલવામ લગેયે મલમલધ ફાફત ઉય આધારયત શમ છે. મલદ્યાથીઓની 
કાયરકદી ભાગભદળભન અંગેની વભસ્માઓ કઈ કઈ અને કેટરા પ્રભાણભાાં છે ? આભ, અભ્માવકે મલદ્યાથીઓની 
વભસ્માઓ જાણલાનુાં અને તેનુાં મગ્મ પ્રભાણભાાં વભસ્માઓ દૂય કયલાભાાં ભદદરૂ થઈ ળકામ તેના ય પ્રકાળ 
ાડલા પ્રસ્તતુ અભ્માવ વાંદ કયલાભાાં આવ્મ છે. 
સમસ્યાકથન 
  

અભ્યાસના હતેઓુ 
 

1 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓની કાયરકદી ભાગભદળભનની વભસ્મા જાણલી 
2 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓની જામત અનવુાય કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્મા 

જાણલી. 
3 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતા મલદ્યાથીઓની ળાાન પ્રકાય અનવુાય કાયરકદી ભાગભદળભન 

વભસ્માઓ જાણલી. 
4 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતા અનદુામનત ળાાના છકયાઓ  અને ચફનઅનદુામનત ળાાના 

છકયાઓની કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્માઓન  તરુનાત્ભક અભ્માવ કયલ 
5 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાભાાં અભ્માવ કયતા અનદુામનત ળાાઓની     

છકયીઓ  અને ચફનઅનદુામનત ળાાની છકયીઓની કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્માઓન તરુનાત્ભક અભ્માવ 
કયલ 

6 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓની કાયરકદી ભાગભદળભન  વભસ્માઓ અંગે ઉચાયાત્ભક કામભ કયવુાં 
7 ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓની કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્માઓ અંગે ઉચાયાત્ભક કામભની 

અવયકાયકતા ચકાવલી.  
અભ્યાસનાાં ચો 
 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વભામલષ્ટ ચરની નીચેની વાયણી 1.1ભાાં યજૂ કયેર છે 

 

સારણી 1.1 

અભ્યાસનાાં ચો. 
ક્રમ ચ ચના પ્રકાર કક્ષા 
1 જામત સ્ળતાંત્ર  છોકરાઓ 

 છોકરીઓ 

2 ાલાનો પ્રકાર સ્ળતાંત્ર  અનદુામનત 

 બિનઅનદુામનત 
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અભ્યાસની ઉત્કલ્નાઓ 

Ho1 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના છકયાઓ અને છકયીઓની કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્મા અંગે ભેલેરા 
વયાવયી પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ વાથભક તપાલત નરશ શમ. 

Ho2 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના અનદુામનત ળાાના  છકયાઓ અને ચફન અનદુામનત ળાાના છકયાઓ 
કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્મા  અંગે ભેલેરા વયાવયી પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ વાથભક તપાલત નરશ 
શમ. 

Ho3 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના અનદુામનત ળાાની છકયીઓ અને ચફન અનદુામનત ળાાની છકયીઓના 
કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્મા અંગ ભેલેરા  વયાવયી પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ વાથભક તપાલત નરશ 
શમ. 

Ho4 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના છકયાઓ અને છકયીઓના કાયરકદી ભાગભદળભન વભસ્મા અંગેના 
ઉચાયાત્ભક કામભ ફાદ ભેલેરા વયાવયી પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ વાથભક તપાલત નરશ શમ. 

Ho5 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના અનદુામનત ળાાના  છકયાઓ અને  છકયીઓની કાયરકદી ભાગભદળભન 
વભસ્મા અંગેના ઉચાયાત્ભક કામભ ફાદ ભેલેરા વયાવયી  પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ વાથભક તપાલત 
નરશ શમ. 

Ho6 : ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના ચફન અનદુામનત ળાાના  છકયાઓ  અને  છકયીઓની કાયરકદી 
ભાગભદળભન વભસ્મા અંગેના ઉચાયાત્ભક કામભ ફાદ ભેલેરા વયાવયી  પ્રા્તાાંક  લચ્ચે કઈ 
વાથભક તપાલત નરશ શમ. 

અભ્યાસની મયાગદાઓ 
 

(1) પ્રસ્તતુ અભ્માવ અભદાલાદના ચક્કવ મલસ્તાય યૂત ભમાભદીત શત. 
(2) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતી ભાધ્મભ મવલામ અન્મ ભાધ્મભની ળાાઓન વભાલેળ કયલાભાાં 

આવ્મ નથી. 
(3) પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં જામત અને ળાાન પ્રકાય મવલામ અન્મ ચરન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ 

નથી.  
(4) પ્રસ્તતુ અભ્માવ વાભાન્મ પ્રલાશ યૂત ભમાભરદત શત. 

 

વ્યામળશ્વ 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ૨૦૧૬-૧૭ના ળૈક્ષચણક લભ દયમભમાન અભદાલાદ 

ળશયેની ચક્કવ મલસ્તાયની ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતાાં વાભાન્મ પ્રલાશના 
મલદ્યાથીઓને વ્મામલશ્વ તયીકે વાંદ કયેલાભાાં આલેર છે. 

 
 

મનદગ દ્ધમત 

વાંળધકે પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભદાલાદ ળશયેની ળાાઓને  ફે મલબાગભાાં મલબાજજત કયી શતી. 
           1.  અનદુામનત ળાાઓ 
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2.  ચફન અનદુામનત ળાાઓ 
 

       સ્તયીત માદૅચ્ચ્છક  નમનૂા િમત અનવુાય એભ કુર 01 ળાાઓભાાં કુર 503 મલદ્યાથીઓ ાવેથી 
લરણ ભાદાંદથી ભારશતી એકત્ર કયલાભાાં આલી શતી . 

 

સાંોધન દ્ધમત  
  પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વલેક્ષણ િમત ન ઉમગ કયલાભાાં આલેર છે . 
  

સાંોધન ઉકરણ  
    પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભ્માવકે ચરકટભ િમત અનવુાય લરણ ભાદાંડની યચના કયેર છે  .જેભાાં 

અભ્માવકે 011 મલદ્યાથીઓ ય પ્રાથમભક અજભામળ કયેર છે અને તેના આધાયે મલદ્યાથીઓએ આેરા 
પ્રમતચયને આધાયે ઊંચ ુt મલૂ્મ ધયાલતા 01 મલધાનન અંમતભ લરણ ભાદાંડભાાં વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ 
શત.  

 

પથૃક્કરણની રીત 
પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભારશતીનુાં થૃક્કયણ અને અથભઘટન કયલા ભાટે વયાવયી  ,પ્રભાચણત મલચરન ,પ્રભાણ રૂ અને 
િામતિંક ગણુત્તયની ગણતયી કયલાભાાં આલી શતી   

 

અભ્યાસનાાં તારણો 
1. વભગ્ર નમનૂાના ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓના લરણ શકાયાત્ભક જલા ભળમાાં શતાાં. 
2. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના મલદ્યાથીઓના લરણ ય જામતની અવય જલા ભી શતી  .છકયાની 

તરુના એ છકયીઓ કાયરકદી વાંદગી  અંગે લધ ુશકાયાત્ભક લરણ ધયાલે છે .  
3. ઉચ્ચતય ભાધ્મમભક ળાાઓના  અનદુામનત ળાાના છકયાઓની તરુના એ ચફન અનદુામનત ળાાના 
છકયાઓ કાયરકદી વાંદગી  અંગે લધ ુશકાયાત્ભક લરણ ધયાલે છે . 

4. અનદુામનત ળાાની છકયીઓની અને ચફન અનદુામનત ળાાની  છકયીઓની  કાયરકદી વાંદગી  અંગે 
વભાન લરણ ધયાલે છે   એટરે કે ફાેં ે જ જૂથ લચ્ચે કઈ સચૂક તપાલત જલા ભત નથી  .એટરે કે ફાંને 
જૂથના લરણ વભાન છે 

5. કાયરકદી વભસ્મા અંગેના ઉચાયાત્ભક કામભભાાં  છકયા અને  છકયીઓ કાયરકદી વાંદગીભાાં વભાન લરણ 
ધયાલે છે  .એટરે કે ફાેં ે જૂથ લચ્ચે કઈ સચૂક તપાલત નથી .  

6. કાયરકદી વભસ્મા અંગેના ઉચાયાત્ભક કામભભાાં  અનદુામનત ળાાઓના છકયા અને  છકયીઓ કાયરકદી 
વાંદગીભાાં વાથભક તપાલત જલા ભે છે 

7. ઉચાયાત્ભક કામભભાાં ચફન અનદુામનત ળાાઓના છકયા અને  છકયીઓ 
કાયરકદી વાંદગીભાાં વભાન લરણ ધયાલે છે  .એટરે કે ફાેં ે જૂથ લચ્ચે કઈ સચૂક તપાલત  જલા ભળમ 
નથી.  
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ઉસાંહાર 
આધમુનક વભમભાાં વ્મલવામની વાંદગી   ,પ્રલાશની  વાંદગી અને  મલદ્યાથીઓભાાં પેયપાય જલા ભે છે .

મલદ્યાથીઓન ેતેભની ભાનમવક ળક્તત ,યવ ,આલડત ,બદુ્ધિકક્ષા અનવુાય કાયરકદી વાંદ કયલાભાાં ભદદરૂ થામ 
તેલા શતેથુી પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મ શત.  
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