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Continuous Issue - 23 | March – April 2018 

ઘડિયાલના કારખાનામાાં કામ કરતા કમૅચારીઓનો જાતત, તક્ષણ, અને તનયાંત્રણ કેન્દ્રકના  
શાંદભૅમાાં જીળનશાંતોવનો અભ્યાશ 

શારાાં: 

પ્રસ્તતુ વળંધનન મૂ શતે ુધડિમાના કાયખાનાભા ંકાભ કયતા કભૅચાયીઓન જાતત, તળક્ષણ અને તનમતં્રણ 
કેન્દ્રકના વદંબૅભા ંજીલનવતંન અભ્માવ કયલાન છે. જેભા ંભયફી ળશયેના "વભમ અને જ્મશ્રી ટાઇમ્વ" 
એભ ફે કાયખાનાની વદંગી કયલાભા ંઆલેરી. શતેનેુ ધ્માનભા ંયાખીને પરુૂ અને સ્ત્રી કભૅચાયી ફનેંની ૫૦-
૫૦ ની એભ કુર ૧૦૦ વખં્માને મદચ્છ યીતે વદંગી કયલાભંા આલેરી. આ કભૅચાયીઓની રઘતુભ તેભજ 
ભશતભ ઉંભય ૩૫થી ૫૦ લચ્ચેની યાખેરી. આ ઉયાતં તળક્ષણની અવયને તાવલા ભાટે તળક્ષક્ષત તેભજ 
અતળક્ષક્ષત કભૅચાયીઓનુ ંપ્રભાણ વયખા પ્રભાણભા ંરેલા ભાટેન પ્રમાવ કયેર. ી. કે. ઢીરન (૧૯૮૮) યક્ષચત 
LIFE SATISSACTION INVENTORYનો ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. જે તળક્ષક્ષત અને અતળક્ષક્ષત, યણેરા 
પરુૂ અને સ્ત્રીની જીલનવતં ભાે છે. પ્રસ્તતુ અભ્માવના તલતલધ શતે ુ તવધ્ધ કયલા ભાટે 'ટી' કવટીન 
ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શત. વાભાન્દ્મત: એવુ ંભનામ છે કે સ્ત્રીઓ અને પરુૂૉના જીલનવતંભા ંતપાલત 
વબંલી ળકે, યંત ુ અડશિંમા ભેર ટી- ડકિંભત એ ફાફત પયુલાય કયતી નથી. જ્માયે આણે તળક્ષક્ષત સ્ત્રી-
પરુૂઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંને પ્રાપત થમેર ડકિંભતભા ં આ વાથૅકતા જઈ ળકીમ ે છીએ જેના ળક્ય 
કાયણરૂ એભ દળૉલી ળકામ કે તળક્ષણની અવયએ ભનષુ્મ ય થિા- ઘણા અંળે થામ જ્ છે. જેભા ં સ્ત્રી-
પરુૂભા ંબેદ જણાત નથી. 

પ્રસ્તાળના: 

 વાપં્રત યગુભા ંભાનલી જ્માયે આઘતુનકયણ તયપ જેભ શયણ પા ભાિંી છે, તેભ-તેભ તાના જીલનભા ં
જરૂડયમાતના ટરાભા ંલધાય કયત જામ છે. જ્માયે તેઓની આ જરૂયીમાતનુ ંવપંણૅૂ ણે વતંષુ્ષ્િકયણ થતુ ં
નથી, ત્માયે તે એક પ્રકાયની ઉણ અનભૂતુત કયે છે. આલી તનેધાત્ભક પ્રકાયની અનભૂતુત તેઓભા ં
અછતણાની વતૃી ેદા કયે છે. આતલ નકાયાત્ભક રાગણી ભાનલીને તાનાજીલનભા ંિગરેને ગરે અસખુ 
બાલ ેદા કયાલે છે. ઘણીલાય ભાનલીની ભાનતવક સ્સ્થતને ખયાફ કયલાભા ં આલી અસખુદ રાગણી ભટા 
પ્રભાણભા ંબાગ બજલે છે. 

 દયેક લખતે ભાનલી તાની અેક્ષાને અનરુૂ પ્રાપત થત ુશત ુનથી, તે વભજી ળકામ તેલી લાત છે 
અને આ શડકકત છે કે ઘણા ભાનલી તાના સ્લનની ડદલારન ભકૂ થતા ણ જઇ ળકતા નથી. આલી 
વ્મસ્તતઓ વતત પ્રમાવ કયલા છતા ણ જ્માયે તનષ્પતા ભેલે છે, ત્માયે નેતે જીલનભા ંઅવતંની અનભુતૂત 
થામ છે. 
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 ફ્રઇિે ણ તાના તવધ્ધાતંની વભજૂતીભા ંવરાભતી ફાદ સખુ પ્રાપ્પતના તવધ્ધાતંને સ્થાન આપયુ ંછે. 
તેણે ણ તાત્કાક્ષરક વતંને ભશત્લનુ ંગણાવ્ય ુ છે. તેભના ભત મજુફ વભગ્ર જીલનન અંતતભ અથૅ જ સખુ 
પ્રાપ્પત છે. ભાનલીની તભાભ પ્રવતૃતઓ આ તવધ્ધાતંને અનવુયે છે. વ્મસ્તતગત ક્ષબન્નતના ગણુને ક્ષરધે એ ફાફત 
સ્સ્લકામૅ ફની યશ ે કે દયેક વ્મસ્તત સ્સ્થતતનુ ંએક વયખુ ંપ્રત્મક્ષક્ષ કયણ કયતી શતી નથી. એભામ ખાવ કયીન ે
જ્માયે બાયતીમ વસં્કૃતતભાતં સ્ત્રી અને પરુૂ ફનેં વભાજના અક્ષબન્ન અંગન ઉછેય જ અરગ-અરગ યીતે થામ 
છે ત્માયે તેઓના દ્્ષ્ષ્ટકણભા ંઆ તપાલત ભાલ જરૂયી ફની યશ ેછે. 

 બાયતીમ વસં્કૃતતભા ંવડશષ્ણતુા ય લધાયે બાય મકૂનાય રક તાના જીલનભા ંપ્રાપત થનાયા સખુ-
દુ્:ખભા ં'નવીફને' આગવુ ંસ્થાન આે છે. જ્માયે અમકુ રક તાની ળસ્તતને જ ભશત્લની વભજે છે. આલા ફ ે
તલયધી પ્રલાશભા ંદિી જનાય ભાનલીના જીલન વતં ભાલાન પ્રશ્ર્ન ઉબ થામ છે. 

 વાભાન્દ્મત: 'જીલનવતં એટ્રે વ્મસ્તતને તાના જીલન પ્રત્મે અનબુલાતી વભગ્ર તલધામક રાગણીનુ ં
પ્રભાણ" એભ આણે વ્માખ્મા કયીએ છીએ. જીલન વતં ય તલતલધ ડયફની અવય થતી જલા ભતી 
શમ છે. આભાથંી અમકુ અવય તલધામક સ્લરૂની ત અમકુ અવય તનેધક સ્લરૂની શમ છે. તલધેમક 
સ્લરૂની અવય ભાનલીના વતંના બાલને ેદા કયલાભા ંઅગત્મની ભતૂભકા બજલે છે. અડશિંમા જીલનવતં 
ય જાતત, તળક્ષણ, તનમતં્રણ કેન્દ્રક લગેયેની અવય િે છે કે કેભ, તે જાણલાના આળમથી અભ્માવ થમેર છે. 

ષતેઓુ 

૧. ઘડિમાના કાયખાનાભા ંકાભ કયતા પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે કેભ તે 
અંગે જાણકાયી ભેલલી. 

૨.તળક્ષક્ષત અને અતળક્ષક્ષત કભૅચાયીના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ં તપાલત છે કે કેભ તે અંગે જાણકાયી 
ભેલલી. 

૩. ફાહ્ય અને આંતડયક તનમતં્રણ કેન્દ્રક ધયાલતા કભૅચાયીના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે કેભ તે 
અંગે જાણકાયી ભેલલી. 

૪. તળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે તે તાવવુ.ં 

૫. અતળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે તે તાવવુ.ં 

૬. ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્રક ધયાલતા પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે કેભ તે અંગે 
જાણકાયી ભેલલી. 

૭. આંતડયક તનમતં્રણ કેન્દ્રક ધયાલતા પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંના પ્રાપતાકંભા ંતપાલત છે કે કેભ તે 
અંગે જાણકાયી ભેલલી 
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ધ્ધતી: 

નમનૂા: 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવન શતે ુઘડિમાના કાયખાનાભા ંકાભ કયતા કભૅચાયીઓન જાતત, તળક્ષણ અન ેતનમતં્રણ 
કેન્દ્્કની તેભના જીલનવતં ય અવયના ભાન અંગેન શલાથી શતેનેુ તવધ્ધ કયલા ભાટે ભયફી ળશયેના 
"વભમ અને જ્મશ્રી ટાઇમ્વ" એભ ફે કાયખાનાની વદંગી કયલાભા ંઆલેરી. શતેનેુ ધ્માનભા ં યાખીને પરુૂ 
અને સ્ત્રી કભૅચાયી ફનં્નેની ૫૦-૫૦ ની એભ કુર ૧૦૦ વખં્માને મદ્ચચ્છ યીતે વદં કયલાભા ં આલેરી. આ 
કભૅચાયીઓની રઘતુભ તેભજ ભશતભ ઉંભય ૩૫થી ૫૦ લચ્ચેની યાખેરી. આ ઉયાતં તળક્ષણની અવયને 
તાવલા ભાટે તળક્ષક્ષત તેભજ અતળક્ષક્ષત કભૅચાયીઓનુ ંપ્રભાણ વયખા પ્રભાણભા ંરેલા ભાટેન પ્રમાવ કયેર. 

શાધનો: 

૧. વ્યક્તતગત માડષતી ત્રક: 

 અભ્માવના શતેનેુ ધ્માનભા ં યાખીને વ્મસ્તતગત ભાડશતી ત્રક તૈમાય કયલાભા ં આવ્યુ ં શત ુ.ં જેભા ં
કભૅચાયીઓની જાતત, તળક્ષણ અને ઉંભયની ભાડશતી એકતત્રત કયલાભા ંઆલેરી શતી. 

૨. જીળનશાંતોવ માનની તુા: 

 ી. કે. ઢીરન (૧૯૮૮) યક્ષચત LIFE SATISSACTION INVENTORYનો ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ છે. 
જે તળક્ષક્ષત અન ેઅતળક્ષક્ષત, યક્ષણત પરુૂ અને સ્ત્રીઓની જીલનવતં ભાે છે. જેભા ંક્ષરકટૅ ધ્ધતતથી ગણુાકંન 
કયલાભા ં આલેર છે.એટરે કે દ્ચઢણે વભંત, અતનપ્શ્ર્ચિંત, અવભતં અને દ્ચઢ ણે અવભંત ના પ્રચાય ય 
અનકુ્રભે ૫,૪,૩,૨,૧ એભ ગણુાકંન કયલાભા ંઆલે છે. મૂ વળંધકે આ તરુાની તલવલવતનમતા અધ ૅતલબાજન 
ધ્ધતત અને કવટી પનુ:કવટી થી ળધતા તલવલવતનમતા આંક અનકુ્રભે .૯૦ અને .૯૪ જલા ભળ્મા શતા. 
પ્રસ્તતુ વળંધકે તરુાનુ ંગજુયાતી ઉાતંયણ (N=50) કયી તેની કવડટ પનુ:કવટી રાયા તલવલવતનમતા આંક 
ળધતા .૯૨ જલા ભળ્મ શત. મથાથૅતાની નોંધ ણ ભેન્દ્યઅુરભા ંકયલાભા ંઆલી છે. 

૩. તનયાંત્રણ કેન્દ્્ક તુ: 

 બગામતા(૧૯૮૫) રાયા ગજુયાતી બાાભા ં રૂાતંયણ કયેર RATTER'S INTERNAL EXTERNAL 
LOCUS OF CONTROL SCALE ન ઉમગ કભૅચાયીના આંતડયક-ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્રક ભાલા ભાટે 
કયલાભા ંઆલેર. બાલનગય જજલ્રાના દળભા ંધયણના ૧૦૦ છકયા-છકયીઓને ૧૯૮૩-૮૪ના ળકૈ્ષક્ષણક લૅ 
દયતભમાન આ તરુાનુ ં ગજુયાતી રૂાતંયણ આલાભા ંઆવ્યુ ં શત ુ.ં ગજુયાતી રૂાતંયણની કવટી પનુ:કવટી 
રાયા તલવલવતનમતા આંક ળધતા .૭૦ જલા ભળ્મ શત. પ્રસ્તતુ વળંધકે ૩૦ વધૃ્ધ ય કવટી પનુકવટી 
ધ્ધતત લિે ળધેર તલશ્ર્લાવતનમતા આંક .૯૫ પ્રાપત થમ શત. ગજુયાતી રૂાતંયણ ની મૂ અંગે્રજી રૂાતંય 
વાથેની મરૂક વફતંધત મથાથૅતા .૮૮ શતી. 
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આંકાિાાસ્ત્રીય પ્રયકુ્ત્તિઓ: 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવના તલતલધ શતે ુતવધ્ધકયલા ભાટે 'ટી' કવટીન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શત. 

ડરણામ કોષ્ટક: 

પ્રસ્તતુ અભ્માવન મખુ્મ ઉદેળ ઘડિમાના કાયખાનાભા ંકાભ કયતા કભૅચાયીના જાતત, તળક્ષણ અને તનમતં્રણ 
કેન્દ્રકની તેભના જીલનવતં ય અવય ભાન અંગેન શત. જેના તલતલધ પ્રાપતાકં નીચેના કષ્ટક યથી 
જઇ ળકામ એભ છે. 

કોષ્ટક નાં-૧ 

ધડિમાના કાયખાનાભા ં કાભ કયતા કભૅચાયીઓના તળક્ષણ અને તનમતં્રણ કેન્દ્રકના પ્રાપતાકં યથી જીલન 
વતંના વદંબૅભા ંટી ટેસ્ટ 

N=૧00 

ક્રભ ચર  વયાવયી પ્રભાણ તલચરન વયાવડયન તપાલત ટી ડકભત 

૧ જાતત પરુૂ 
સ્ત્રી 

૫૦.૪૪ 
૪૯.૪૨ 

૬.૬૯ 
૬.૯૪ 

૧.૦૨ ૦.૭૫ 

૨ તળક્ષણ તળક્ષક્ષત 
અતળક્ષક્ષત 

૫૧.૬૨ 
૪૮.૪૩ 

૬.૧૩ 
૭.૦૮ 

૩.૧૯ ૨.૪૨ 

૩ તનમતં્રણ કેન્દ્રક ફાહ્ય 
આંતયીક 

૫૦.૦૯ 
૪૯.૭૩ 

૭.૪૫ 
૫.૯૫ 

૦.૬૬ ૦.૨૭ 

 કષ્ટક ન ં૧ ય દ્્ષ્ષ્ટ કયતા જણાળે કે પરુૂ અને સ્ત્રીઓ એભ જાતતના જીલનવતં ભાનની 'ટી' 
ડકભત ૦.૭૫ છે. જે ૦.૫ કક્ષાએ વાથૅકતા દળૉલત નથી. તેભની વયવયી પરુૂ-સ્ત્રી અનકુ્રભે ૫૦.૪૪ અન ે
૪૯.૪૨ જલા ને છે. જેનુ ંપ્રભાણ તલચરન પરુૂ-સ્ત્રી અનકુ્રભે ૬.૬૯ અન ે૬.૯૪ જલા ભે છે. જ્માયે તેન 
વયાવયી તપાલાત ૦.૭૫ જલા ભે છે. એલી જ યીતે તળક્ષણ અંગેના પ્રાપતાકં ય દષ્ષ્ટાતં કયતા જલા ભે 
છે કે ટી-ડકભત ૨.૪૨ ભેરી છે. જ્માયે તેન ુપ્રભાણ તલચરન અનકુ્રભે ૬.૧૩ અને ૭.૦૮ જલા ભે છે. અને 
તેન વયાવયી તપાલત ૩.૧૯ જલા ભે છે. 

 તનમતં્રણ કેન્દ્રકના પ્રાપતાક ય દષ્ષ્ટાત કયતા જણાળે કે તેની ટી ડકિંભત ૦.૨૭ જલા ભે છે. જે કઇ 
ણ કક્ષાએ વાથૅકતા દળૉલતી નથી. તનમતં્રણ કેન્દ્રકની વયાવયી ફાહ્ય અને આંતડયક એભ અનકુ્રભે ૫૦.૦૯ 
અને ૪૯.૭૩ છે. જ્માયે તેન ુપ્રભાણ તલચરન અનકુ્રભે ૭.૪૫ અને ૫.૯૫ જલા ભે છે. જ્માયે તેન વયાવયી 
તકાલત ૦.૬૬ પ્રાપત થામ છે. 
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કોષ્્ક નાં 2 

ક્રભ ચર  વયાવયી પ્રભાણ તલચરન વયાવયીન તપાલત ટી મલૂ્મ 
૧ તળક્ષક્ષત પરુૂ 

સ્ત્રીઓ 
૫૩.૧૩ 
૫૦.૦૪ 

૪.૬૦ 
૫.૨૭ 

૩.૦૯ ૨.૧૫ 

૨ અતળક્ષક્ષત પરુૂ 
સ્ત્રીઓ 

૪૭.૯૬ 
૪૮.૮૯ 

૬.૬૭ 
૭.૪૨ 

૦.૯૩ -૦.૪૮ 

૩ ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્રક પરુૂ 
સ્ત્રીઓ 

૫૧.૧૮ 
૪૯.૦૦ 

૬.૭૧ 
૭.૯૮ 

૨.૧૮ ૧.૧૧ 

૪  ફાહ્ય તનમતં્રણ 
કેન્દ્રક 

પરુૂ 
સ્ત્રીઓ 

૪૯.૫૦ 
૪૯.૯૫ 

૬.૫૬ 
૫.૨૭ 

૦.૪૫ -૦.૨૫ 

 કષ્ટક ન ં૨ જતા જણાળે કે તળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંની ટી-ડકિંભત ૨.૧૫ જલા ભે 
છે. જે ૦.૫ કક્ષાએ વાથૅક ગણાળે. તેની વયાવયી પરુૂ અને સ્ત્રીઓ અનકુ્રભે ૫૩.૧૩ અન ે૫૦.૯૪ જલા ભે 
છે. અને તેનુ ંપ્રભાણ તલચરન અનકુ્રભે ૪.૬૦ તભેજ ૫.૨૭ જલા ભે છે. અને વયાવયી તપાલત ૩.૦૯ જલા 
ભે છે. જમાયે અતળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલન વતં યના પ્રાપતાકં યથી ભેર ટી ડકભત -૦.૪૮ 
જલા ભે છે. જે કઈ ણ કક્ષાએ વાથૅક નથી. તેની વયાવયી અનકુ્રભે ૪૭.૯૬ અને ૪૮.૮૯ જલા ભે છે. 
જેનુ ંપ્રભાણ તલચરન ૬.૬૭ અને ૭.૪૨ જલા ભે છે. તેન વયાવયી તપાલત ૦.૯૩ જલા ભે છે. 

 તનમતં્રણ કેન્દ્રકના પ્રાપતાકં ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્રક પરુૂ અને સ્ત્રીઓના પ્રાપતાકંની ટી ડકિંભત ૧.૧૧ 
જલા ભે છે. જેની વયાવયી પરુૂ અને સ્ત્રીઓભા ંઅનકુ્રભે ૫૧.૧૮ અને ૪૯.૦૦ જલા ભે છે. જેન ુપ્રભાણ 
તલચરન અનકુ્રભે ૬.૭૧ અને ૭.૯૮ ભે છે. તેન વયાવયી તપાલત ૨.૧૮ જલા ભે છે. જ્માયે આંતડયક 
તનમતં્રણ કેન્દ્રકના જીલનવતંના પ્રાપતાકંની ટી-ડકિંભત -૦.૨૫ જલા ભે છે. જેની વયવયી પરુૂ અને 
સ્ત્રીઓભા ં અનકુ્રભે ૪૯.૦૫ અને ૪૯.૯૫ ભે છે. જેન ુ પ્રભાણ તલચરન ૬.૫૬ અને ૫.૨૭ ભે છે. જ્માયે 
વયવયી તપાલત -૦.૨૫ જલા ભે છે. 

ડરણામની ચચૉ:  

 ઉપમતત કષ્ટકનુ ં અલરકન કયતા જણાળે કે ભેર ટી ડકિંભતભા ં ભાત્ર ફે ચરની 'ટી" - ડકિંભત 
વાથૅકતા દળૉલે છે. વાભાન્દ્મત: એવુ ંભનામ છે કે સ્ત્રીઓ અને પરુૂૉના જીલનવતંભા ંતપાલત વબંલી ળકે, 
યંત ુ અડશિંમા ભેર ટી- ડકિંભત એ ફાફત પયુલાય કયતી નથી. જ્માયે આણે તળક્ષક્ષત સ્ત્રી-પરુૂના 
જીલનવતંના પ્રાપતાકંને પ્રાપત થમેર ડકિંભતભા ંઆ વાથૅકતા જઈ ળડકમે છીએ જેના ળક્ય કાયણરૂ એભ 
દળૉલી ળાકામ કે તળક્ષણની અવય એક ભનષુ્મ ય થિા- ઘણા અંળે થામ જ્ છે. જેભા ં સ્ત્રી-પરુૂભા ં બેદ 
જણાત નથી. 

 તનમતં્રણ કેન્દ્્ક ય પ્રાપત થમેર ટી ડકિંભત ણ વાથૅકતા દળૉલતી નથી. આના ળક્ય કાયણરૂ એભ 
દળૉલી ળકામ કે રક ભાટે ભનલૈજ્ઞાતનક જરૂયત કયતા વાભાજજક ડયસ્સ્થતત લધાયે અવયકાયક ફનતી શમ 
છે. પરુૂ અને સ્ત્રીઓના ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્દ્ચકની ક્ષફન વાથૅકતાના કાયણરૂ આણે એભ દળૉલી ળકીમે કે 



KCG-Portal of Journals 

6 |  P a g e
 

દયેક જાતત ય નવીફની અવય થિા ઘણા અંળે સ્સ્લકાયામ છે. સ્ત્રી કે પરુૂ આભાથંી ફાદ યડશ ળકતા નથી. 
જ્માયે આંતયીક તનમતં્રક કેષ્ન્દ્રકની ક્ષફન વાથૅકતા કાયણરૂે આણે એભ દળૉલી ળડકમે કે ભાણવને તાની 
ળસ્તત કયતા ણ કુદયતની કયાભત ય લધાયે શ્રધ્ધા શમ છે. તેઓ કુદયતી ળસ્તત આગ જાણે કે તાને 
રાચાય અનબુલતા શમ છે અને તેથી તેઓ નવીફને ફલાન ભાની અને ક્યાયેક તાની ક્ષતતપતૂત ણ 
કયતા શમ એવુ ંફની ળકે. 

તારણો: 

 ૧. જસ્ત્ર અને પરુૂના જીલન વતંના પ્રાપતાકંભા ંકઇ વાથૅક તપાલત જલા ભત નથી. 

 ૨. તળક્ષક્ષત અને અતળક્ષક્ષત ફનં્ને ચરના પ્રાપતાકં યથી કશી ળકામ કે તેઓભા ંજીલનવતંની ફાફતભા ં
તપાલત જલા ભે છે. 

 3. તનમતં્રણ કેન્દ્્કના પ્રાપતાકં યથી જણાળે કે ફાહ્ય કે આંતયીક તનમતં્રણ કેન્દ્રક કઇ વાથૅકતા 
તપાલત જણાત નથી. 

 ૪. તળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના પ્રાપતાકં યથી જણાળે કે તેઓના જીલનવતંભા ંકઇ તપાલત િે 
છે. 

 ૫. અતળક્ષક્ષત પરુૂ અને સ્ત્રીઓના પ્રાપતાકં યથી જણામ છે કે તેઓના જીલનવતંભા ંકઇ તપાલત 
જલા ભત નથી. 

 ૬. કભૅચાયીઓના ફાહ્ય તનમતં્રણ કેન્દ્રકના પ્રાપતાકં ણ કઈ વાથૅક તપાલત દળૉલતા નથી. 

 ૭. કભૅચાયીઓના આંતડયક તનમતં્રણ કેન્દ્રકના પ્રાપંતાકં ણ કઇ વાથૅક તપાલતનુ ંસચૂન કયતા નથી. 

શારાાં: 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવન શતે ુઘડિમાના કાયખાનાભા ંકાભ કયતા કભૅચાયીઓના જાતત, તળક્ષણ અને તનમતં્રણ 
કેન્દ્રકના વદંબૅભા ંજીલનવતં ભાન અંગેન શત. અભ્માવના શતેનેુ ધ્માનભા ંયાખીને ભયફી ળશયેના દેળ-
તલદેળભા ંપ્રખ્માત "વભમ" અને જમશ્રી ટાઇમ્વ" એલા ફે કાયખાનાભાથંી ૧૦૦ કભૅચાયીઓની માદચ્છ યીત ે
વદંગી કયલાભા ંઆલી. જેભા સ્ત્રી-પરુૂ અનકુ્રભે ૫૦-૫૦ની વદંગી ાભેરા જેઓની ળૈક્ષક્ષણક રામકાતને 
ણ વભાન યાખલાન પ્રમાવ કયેર. ઉયાતં રઘતુભ તેભજ ભશતભ ઉભય ૩૫-૫૦ લ ૅયાખલાન પ્રમત્ન 
કયેર. જીલનવતંના ભાન ભાટે ી.કે. ઢીરન યક્ષચત (૧૯૮૮) Life satisfaction scale ન ઉમગ 
કયલાભા ંઆલેર. અભ્માવ શતેનેુ તવધ્ધ કયલા ભાટે આંકિાળાસ્ત્રીમ પથૃ્થકયણ ટી-ડકિંભત રાયા કયલાભા ંઆલેલ.ુ  
તાયણ ફતાલે છે કે પરુૂ અને સ્ત્રીઓના જીલનવતંભા ંકઇ તપાલત િત નથી. યંત ુતળક્ષણ પ્રભાણ આ 
તપાલતને સચૂલે છે. તનમતં્રણ કેન્દ્રકભા ંણ કઇ વાથૅક તપાલત જલા ભત નથી. 
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