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        ઉચ્ચતર માધ્યમમક ાલાઓના મક્ષકોની વ્યળશામયક શજ્જતાનો કેટાક  

ચોના શદંર્ભમા ંઅભ્યાશ 
 

શારાં(Abstract) 

આજના યગુભાાં એ પ્રસ્થાપત શકિિત છે િે ોતાની જાતને જીલાંત યાખ્મા પલના િોઇણ વ્મક્તત 
ોતાના વ્મલવામભાાં વમદૃ્ધ પાો આી ળિે નશી. તેભાાં ણ એિ પળક્ષિ તયીિે તેભના વ્મલવામભાાં આ ફાફત 
લધ ુ વાચી જણામ છે. િાયણ િે પળક્ષિની જલાફદાયીઓ ખફૂ લધાયે શોમ છે. લતતભાન વભમભાાં પળક્ષિોની 
વ્મલવાપમિ વજ્જતા ચિાવલી ખફૂ જરુયી છે. ભાટે અભ્માવિે આ વાંળોધન શાથ ધયેર છે. 

 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં સ્તયીકૃત માદૃચ્છછિ ઝુભખા દ્ધપતથી પનદળતની વાંદગી િયલાભાાં આલી શતી. કુર 
105 પળક્ષિોને પનદળત તયીિે વાંદગી િયી શતી. જેભાાં લૂત પલસ્તાય અને પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વાંખ્મા 
અનકુ્રભે 68 અને 37 શતી. ઉછચત્તય ભાધ્મપભિ પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વાંદબતભાાં આ અભ્માવ 
શોલાથી અભ્માવિે ઉછચતય ભાધ્મપભિ પળક્ષિો ભાટેની વ્મલવાપમિ વજ્જતા િવોટીની યચના િયી શતી જે 
સ્લયચચત શતી. જેભાાં પ્રાથપભિ સ્લરુભાાં 80 પલધાનો યાખલાભાાં આવ્મા શતાાં. જ્માયે અંપતભ સ્લરુભાાં ભાત્ર60 
પલધાનો યાખલાભાાં આવ્મા શતાાં. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં આંિડાળાસ્ત્રીમ દ્ધપત તયીિે ટી-ટેસ્ટનો ઉમોગ િમો શતો. 
આ અભ્માવભાાં તાયણો યથી ખ્માર આલે છે િે રુુ પળક્ષિો અને સ્ત્રી પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા વભાન 
શતી. તેભજ લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો િયતાાં પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા ચકિમાતી જોલા 
ભી શતી. જ્માયે 10 લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા અને 10 િે તેથી લધ ુલતનો ળૈક્ષચણિ અનબુલ 
ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાભાાં સચૂિ તપાલત જોલા ભેર શતો. 
 

ારરર્ામવક બ્દો – ઉછચત્તય ભાધ્મપભિ ળાાના પળક્ષિો, વ્મલવાપમિ વજ્જતા  

 

 પ્રસ્તાળના (Introduction) 

 પલદ્યાથીના જીલનભાાં પળક્ષિનુાં સ્થાન ભાતા-પતા છીનુાં શોમ છે તેથી પળક્ષિનો દૃષ્ટટિોણ એલો શોલો 
જોઈએ િે ફાિોભાાં જ્ઞાન, િૌળલ્મો, વભજ તથા તેનો વલાાંગી પલિાવ થામ કુાંબાયની જેભ ભશનેતની ચચિંતા િમાત 
પલના ઘડાને સુાંદય આિાય આલાભાાં જ ોતાના જીલનની વાથતિતા વભજલી જોઈએ. 
 

 પળક્ષિો ોતાના વ્મલવામ પ્રત્મ ેવજ્જ અન ેવજાગ યશવે ુાં જાઈએ તો જ લગતપળક્ષણ જીલાંત ફની યશ.ે 
પળક્ષિે ોતાની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધાયલા ભાટે ોતાની લાાંચનની ભખૂ લધાયલી અન ેલાાંચન ચચિંતનાત્ભિ 
અને ભનનલૂતિ શોવુાં જોઈએ. જ્ઞાનની પલસ્તયતી જતી ચક્ષપતજો આંફલા ભાટે પળક્ષિે આજીલન અધ્મેતા ફની 
યશવે ુાં જોઈએ. 
 

 પળક્ષણનુાં િામતકે્ષત્ર પલળા છે. બપલટમભાાં પળક્ષણના વાંદબતભાાં પળક્ષિોએ ોતાનુાં અÂસ્તત્લ ટિાલી યાખલા 
ભાટે ોતાના વ્મલવામ પ્રત્મે વજ્જતા િેલલી ડળ.ે વભાજના અÂસ્તત્લની ળયતોન ેફાિોભાાં તૈમાય િયલાનુાં 
વાધન જો િોઇ શોમ તો તે પળક્ષિ છે. પ્રલતતભાન પલશ્વભાાં આજે અન્મ ક્ષેત્રોની જેભ પળક્ષણક્ષેત્રભાાં ણ પલજ્ઞાન 
અને ટેક્ નોરોજીના િાયણ ેઅનેિ કયલતતનો આવ્મા છે. આ કયલતતનો પલદ્યાથી સધુી શોંચાડી તેન ે અન્મ 



KCG-Portal of Journals 

 

2 |  P a g e

 

દેળોના શયોભાાં તૈમાય િયલાની િયી જલાફદાયી પળક્ષણ અને પળક્ષણ આતાાં પળક્ષિની છે. ભાટે તેઓ 
ોતાના વ્મલવામ પ્રત્મ ેિેટરા પ્રભાણભાાં વજ્જ છે તે જાણવુાં ખફૂ જ જરૂયી છે. આ ફાફતોન ેધ્માનભાાં યાખી 
પ્રસ્તતુ અભ્માવ શાથ ધયલાભાાં આવ્મો છે. 
 

 અભ્યાશના ષતેઓુ (Objective of Study) 

પ્રસ્તતુ અભ્માવના શતેઓુ નીચ ેમજુફ યચલાભાાં આવ્મા શતાાં. 
૧. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિો ભાટે વ્મલવાપમિ વજ્જતા િવોટીની યચના િયલી. 
૨. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાનો અભ્માવ િયલો. 
૩. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાનો જાપતના વાંદબતભાાં અભ્માવ િયલો. 
૪. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાનો પલસ્તાયના વાંદબતભાાં અભ્માવ િયલો. 
૫. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાનો ળૈક્ષચણિ અનબુલના વાંદબતભાાં અભ્માવ 

િયલો. 
 

 અભ્યાશમા ંશમામળષ્ટ ચો (Variables of the Study) 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વભાપલટટ ચરો નીચેની િયલાભાાં આવ્મા છે. 
અભ્યાશમા ંશમામળષ્ટ ચો 

ક્રમ ચ ચના ંપ્રકાર કક્ષાઓ 

1 જાપત સ્લતાંત્ર રુુ 

સ્ત્રી 
2 પલસ્તાય સ્લતાંત્ર લૂત પલસ્તાય 

પશ્વભ પલસ્તાય 

3 ળૈક્ષચણિ અનબુલ સ્લતાંત્ર ૧૦ લત િે તેથી લધ ુળૈક્ષચણિ અનબુલ 

૧૦ લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ 

4 વ્મલવાપમિ વજ્જતા યતાંત્ર 
 

 

 ઉત્કલ્નાઓ (Hypothesis) 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના શતેઓુને ણૂત િયલા ભાટે યચલાભાાં આલેર ઉત્િલ્નાઓ નીચ ેમજુફ છે. 
Ho1 ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના રુૂ પળક્ષિો અન ે સ્ત્રી પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વયાવયી 

પ્રાપતાાંિો લછચે િોઈ વાથતિ તપાલત નકશ શોમ. 
Ho2 ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો અને પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ 

વજ્જતાના વયાવયી પ્રાપતાાંિો લછચે િોઈ વાથતિ તપાલત નકશ શોમ. 

Ho3 ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના 10 લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિો અને 10 લત િે 
તેથી લધ ુળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વયાવયી પ્રાપતાાંિો લછચે િોઈ 
વાથતિ તપાલત નકશ શોમ. 
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 શંોધન યોજના (Research Methodology) 

મનદભ (Sample) 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં અભ્માવિે અભદાલાદ ળશયેને લૂત પલસ્તાય અને પિભ પલસ્તાય એભ ફે સ્તયભાાં 
પલબાજીત િમો શતો. સ્તયીકૃત માદૃÂછછિ ઝૂભખા દ્ધપત અનવુાય લૂત પલસ્તાયભાાંથી કુર 68 પળક્ષિો અને 
પિભ પલસ્તાયભાાંથી 37 પળક્ષિો એભ કુર 105 પળક્ષિોનો પનદળત વાંદ િયલાભાાં આવ્મો શતો. 
શંોધન દ્ધમત (Research Method) 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં વલેક્ષણ દ્ધપતનો ઉમોગ િયલાભાાં આવ્મો શતો.  
શંોધન ઉકરણ  (Research Tool) 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વાંદબતભાાં શોલાથી 
અભ્માવિે ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિો ભાટેની વ્મલવાપમિ વજ્જતા િવોટીની યચના િયી શતી જે 
સ્લયચચત શતી. 

આ િવોટીભાાં છ ેટા િવોટીઓ શતી જે નીચ ેમજુફ છે. દયેિ ેટા િવોટીભાાં 10 પ્રશ્નો છૂલાભાાં આવ્મા 
શતાાં. 
િવોટી – 1 : વાંફાંધ ઘટામિ  
િવોટી – 2 : તિત િવોટી  
િવોટી – 3 : પળક્ષણભાાં વાભાન્મ જ્ઞાન 

િવોટી – 4 : ળૈક્ષચણિ ભનોપલજ્ઞાન અને અનકરૂન 

િવોટી – 5 : અધ્માન િૌળલ્મો   
િવોટી – 6 : ળૈક્ષચણિ વાધનોનો ઉમોગ અંગેનુાં જ્ઞાન 

 

મારષતી એકત્રીકરણની રીત (Data Collection) 

અભ્માવિે અભદાલાદ ળશયેને વ્માપલશ્વ તયીિે રઇ પલસ્તાય પ્રભાણે ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓની 
વાંદગી િયી શતી. વાંદ િયેર ળાાના આચામતશ્રીની લૂત ભાંજૂયી ભેલી પળક્ષિો ાવેથી ભાકશતી ભેલલાનો 
વભમ પનધાતકયત િમો શતો. 
 અભ્માવિે નક્કી િયેરા વભમ અનવુાય ળાાભાાં રૂફરૂ પળક્ષિોને ભીને જરૂયી સચૂનાઓ આલાભાાં 
આલી શતી અન ેત્માયફાદ તેભને િવોટી આલાભાાં આલી અને પ્રપતચાય આલા ભાટે જણાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં 
અને તેભના પ્રપતચાયના આધાયે િાચા પ્રાપતાાંિ ભેલલાભાાં આવ્મા શતાાં. 
થૃક્કરણની રીત (Data Analysis) 

પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં થૃક્કયણ ભાટે પ્રાપત િયેર ભાકશતીના આધાયે પ્રાપતાાંિોની વયાવયી, પ્રભાણ 
પલચરન અન ેપ્રભાણભરૂની ગણતયી િયલાભાાં આલી શતી અને ઉત્િલ્નાઓની ચિાવણી અને અથતઘટન ભાટે 
ટી-મલૂ્મ ળોધલાભાાં આવ્મા શતા. 
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શારણી-1 

રુુવ મક્ષકો અને સ્ત્રી મક્ષકોનુ ંપ્રમાણમળચન, પ્રમાણભૂના પ્રાપતાકંોની શરાશરી દાભળતી શારણી 
જૂથ વાંખ્મા વયાવયી પ્રભાણપલચરન વયાવયીનો 

તપાલત 

પ્રભાણભરૂ ટી-મલૂ્મ વાથતિતાની િક્ષા 

રુુ પળક્ષિો 52 28.80 6.51 

0.90 0.95 1.06 N.S. 
સ્ત્રી પળક્ષિો 53 27.85 6.51 

0.05 િક્ષાએ ટી-વાયણીમન મલૂ્મ 1.96 

0.01 િક્ષાએ ટી-વાયણીમન મલૂ્મ 2.58 

N.S. = Not Significant 
 

 ઉયોતત વાયણી-1 યથી સ્ટટ થામ છે િે ફાંને જૂથ લછચે 0.05 અને 0.01 િક્ષાએ તપાલત વાથતિ 
નથી એટર ે િે શનૂ્મ ઉત્િલ્ના (Ho1) ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના રુૂ પળક્ષિો અન ે સ્ત્રીપળક્ષિોની 
વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વયાવયી પ્રાપતાાંિો લછચે િોઇ વાથતિ તપાલત નશીં શોમનો અસ્લીિાય િયલાભાાં આલતો 
નથી.  
 આભ, રુૂ પળક્ષિો અને સ્ત્રી પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાભાાં િોઇ સચૂિ તપાલત જોલા ભતો નથી. 
એટરે ફાંન ેજૂથની વ્મલવાપમિ વજ્જતા વભાન જાલા ભે છે. 

શારણી-2 

ળૂભ મળસ્તાર અને મિમ મળસ્તારના મક્ષકોના પ્રમાણમળચન, પ્રમાણભૂના પ્રાપતાકંોની શરાશરી દાભળતી 
શારણી 

પલસ્તાય વાંખ્મા વયાવયી પ્રભાણપલચરન વયાવયીનો 
તપાલત 

પ્રભાણભરૂ ટી-મલૂ્મ વાથતિતાની િક્ષા 

લૂત પલસ્તાય 68 27.25 7.023 

0.845 2.13 2.54 * 
પિભ પલસ્તાય 37 29.40 5.076 

 

 ઉયોતત વાયણી-2 યથી સ્ટટ થામ છે િે ફાંને જૂથ લછચે 0.05 િક્ષાએ તપાલત વાથતિ છે એટર ેિે 
શનૂ્મ ઉત્િલ્ના (Ho2) ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો અને પિભ પલસ્તાયના 
પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વયાવયી પ્રાપતાાંિો લછચે િોઇ તપાલત નકશ શોમનો અસ્લીિાય થામ છે. 
 આભ, લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો અને પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાભાાં સચૂિ તપાલત 
જોલા ભે છે એટર ેલૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો િયતાાં પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા ચકિમાતી 
જોલા ભે છે. 

શારણી-3 

10 ળવભથી ઓછો ૈક્ષણણક અનરુ્ળ અને 10 ળવભ કે તેથી ળધ ુળવભનો ૈક્ષણણક અનરુ્ળ ધરાળતા મક્ષકોના 
પ્રમાણમળચન, પ્રમાણભૂના પ્રાપતાકંોની શરાશરી દાભળતી શારણી 

ળૈક્ષચણિ અનબુલ વાંખ્મા વયાવયી પ્રભાણપલચરન વયાવયીનો 
તપાલત 

પ્રભાણભરૂ ટી-
મલૂ્મ 

વાથતિતાની 
િક્ષા 
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10 લતથી ઓછો 42 29.69 5.37 

0.87 2.14 2.41 * 10 િે તેથી લધ ુ
લત 

63 27.26 5.93 

 

 ઉયોતત વાયણી-3 t-નુાં મલૂ્મ 2.41 ભે છે જે t-વાયણીમન 0.05 િક્ષાના મલૂ્મ 1.96 િયતા લધ ુછે 

તેથી શનૂ્મ ઉત્િલ્ના (Ho3) નો અસ્લીિાય િયલાભાાં આલે છે. આભ, 10 લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ 
ધયાલતા અન ે10 િે તેથી લધ ુલતનો ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાના વયાવયી 
પ્રાપતાાંિો લછચે િોઇ વાથતિ તપાલત નકશ શોમનો અસ્લીિાય િયલાભાાં આલે છે. 
 આભ, 10 લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા અને 10 િે તેથી લધ ુલતનો ળૈક્ષચણિ અનબુલ 
ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાભાાં સચૂિ તપાલત જોલા ભે છે. 
 

 અભ્યાશના તારણો (Findings) 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના તાયણો નીચે મજુફ શતાાં.  
1. અભદાલાદ ળશયેની ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના ભોટા બાગના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા 

પ્રભાણભાાં ઉંચી જોલા ભી શતી. 
2. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના રુુ પળક્ષિો અન ેસ્ત્રી પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા ય જાપતની િોઇ 

અવય જોલા ભતી નથી. આભ, રુુ અન ેસ્ત્રી પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા વભાન છે. 
3. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિો ય પલસ્તાયની અવય જોલા ભે છે. લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિો અન ે

પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાભાાં તપાલત છે. લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિોની તરુનાએ 
પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધાયે ચકિમાતી છે. 

4. ઉછચતય ભાધ્મપભિ ળાાઓના પળક્ષિો ય અનબુલની અવય જોલા ભે છે. ૧૦ લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ 
અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિો અને ૧૦ લત િે તેથી લધ ુ ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ 
વજ્જતાભાાં સચૂિ તપાલત છે. ૧૦ લતથી ઓછો ળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની તરુનાએ ૧૦ લત િે 
તેથી લધ ુળૈક્ષચણિ અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધાયે ચકિમાતી છે. 

  ૈક્ષણણક પણતાથો (Implication of Research) 

1. લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિોની તરુનાએ પિભ પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા પ્રભાણભાાં લધાયે 
જાલા ભે છે. પિભ પલસ્તાયના પલદ્યાથીઓ વબાન શોલાને રીધે આ પલસ્તાયના પળક્ષિો લૂત પલસ્તાયના 
પળક્ષિોની તરુનાભાાં પ્રભાણભાાં લધાયે વજ્જતા ધયાલતા શોઇ ળિે. 

લૂત પલસ્તાયના પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધાયલા ભાટે તે પલસ્તાયભાાં આલેર વેલા 
પલસ્તયણ િેન્ર દ્વાયા જૂથ ચચાત તેભજ ળૈક્ષચણિ પનફાંધ લાચન જેલા િામતક્રભોનુાં આમોજન િયવુાં જોઇએ. 
આ િામતક્રભો લધ ુયવપ્રદ ફને તેલા પ્રમત્નો શાથ ધયલા જોઇએ. 

2. જેભ જેભ અનબુલ લધે તેભ વ્મÂતત ોતાના વ્મલવામ પ્રત્મ ેલધ ુવજ્જ જોલા ભે છે. આ િાયણવય 
૧૦ લત િે તેથી લધ ુઅનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા પ્રભાણભાાં ઊંચી જોલા ભે છે. 
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૧૦ લતથી ઓછો અનબુલ ધયાલતા પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધાયલા ભાટે ળૈક્ષચણિ 
વાંસ્થાઓ દ્વાયા (જેભ િે ફામવેગ અને ડામેટ) દ્વાયા િામતક્રભોનુાં આમોજન િયવુાં જોઇએ. લિતળો, વેપભનાય 
જેલા વઘન િામતક્રભોના આમોજનથી તેભની વ્મલવાપમિ વજ્જતા લધળે. 

 

 અભ્યાશના આધારે સચૂનો (Suggestion of the Study) 

 પ્રસ્તત ુઅભ્માવના આધાયે નીચ ેમજુફના સચૂનો પચરત થામ છે. 
1. પળક્ષિોની વ્મલવાપમિ વજ્જતાને રગતી વભસ્માઓ દૂય િયલા ભાટે મોગ્મ ઉિેર ળોધલો જોઇએ. 
2. પળક્ષિો ોતાના વ્મલવામને વાયી યીતે વભજે અન ેોતાના વ્મલવામ ભાટેની જલાફદાયી વભજે તે ભાટે 

પળક્ષણ ક્ષેત્રના ભશાનબુાલો વાથે તેઓ વાંિતભાાં યશ ેતેલા પ્રમત્નો િયલા જાઇએ. 
3. પળક્ષિોન ેળાાઓનુાં લાતાલયણ પ્રેયણાદામી, સ્ધાતત્ભિ અને પે્રભબયુાં રુૂાં ાડવુાં જાઇએ. 
4. આચામતશ્રીઓએ તથા પળક્ષિોએ ોત ે વકક્રમ અન ે વજાગ ફની ોતાની વ્મલવાપમિ વજ્જતાને લધાયે 

વજ્જ ફનાલલા ભાટે વતત પ્રમત્નળીર યશવે ુાં જોઇએ. 
5. પળક્ષિન ેવેપભનાય, જૂથ-ચચાત જેલી પલપલધ પ્રવપૃત્તઓભાાં બાગ રેલા ભાટે પ્રોત્વાશન આવુાં જોઇએ. 
6. પળક્ષિો વાથ ેચચાત િયી તભેની વ્મલવામ અંગેની ગેયવભજ દૂય િયી ળિામ. 
7. પળક્ષિોને ઉત્તભ પળક્ષિોના જીલન અંગેના સુ્તિો લાાંચલા પ્રેયી ળિામ. 
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