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’સરકાર�અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓનો આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ

સારાશં ::

���તુ અ�યાસનો �યેય સરકાર� અને �બન-સરકાર� કમ�ચાર�ઓને આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ કરવાનો છે. �મા૨ં૪૦
સરકાર� અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓ લવેામાં આવેલ છે. ૨ X ૨ X ૨ ફ�કટોર�અલ ડ�ઝાઈનનો ઉ૫યોગ કરવામાં આવેલ છે.

મા�હતી એક�ીકરણ માટ� �ુમાર� રોમાપાલ ર�ચત ��ાવલીનો ઉ૫યોગ કરવામા ંઆ�યો. ગણતર� કયા� બાદ આવેલ ૫�રણામની
ચચા� કરવામા ંઆવી છે.

��તાવના :-

માનવી એક સામા�જક �ાણી છે અને માનવીએ સમાજમા ંરહ�તો હોવાથી કંઈકને��િૃ� તો કરવી જ ૫ડ� છે અને એમા ં૫ણ સવ�
સામા�ય વાત કર�એ તો સમાજની એક �ણાલી છે ક�, સમાજમા ંરહ�તા દર�ક� સમાજમા ંચાલતી િવિવઘ સામા�જક ��િૃ� કરવી જ
૫ડ� છે. દર�ક� કાય� કર�ુ ંજ ૫ડ� છે. એ ૫છ� સરકાર� કાય� હોય ક� ૫છ� �બનસરકાર�.

જયાર� �ય�કત કાય� કર� �યાર� એઆવે�ગક ર�તે ક�ટલો ૫ર�૫કવ છે એ ૫ણ હો� ુ ંજ�ર� છે. કાય� �ારા દ� િનક �વનની રોજ�દ���િૃ�
વ�ુ ંકાયદાક�યબને. કાય�ની��િૃ� કરતા ંએમા ં�ય�કત આવે�ગક ર�તે ૫�ર૫કવ હોવો વ� ુજ�ર� છે. કમ�ચાર�એ સરકાર� હોય ક�
�બનસરકાર� ૫રં� ુઆવે�ગક ર�તે ૫�ર૫કવ હોવો જ�ર� છે. આવે�ગક ૫�ર૫કવતામા ંભય, �ોઘ, ઈષા� વગેર�નો સમાવેશ થાય છે.

આવે�ગક ૫�ર૫કવતા :-

સામા�ક �વનના સદંભ�મા ંલ�ે�ડસના ંમતે ‘’આવેગ’’ ૫�ર૫કવતા એટલે �ય�કતની શ�કતનો એટલી ક�ાનો વીકાસ ક� �થી તે
પોતાની �તને અને બી�ને વ��લુ�ી ર�તે જોઇ શક�. લાગણીઓ, ગમા-અણગમાઓ અને હક�કતોથી વ�ચ ેભદે પાડ� શક� તેવી
લાગણીઓને  બદલે હક�કતોથી દોરાઈને  કાય�  કર� શક�. આવેગા�મક દ� ��ટએ ૫�ર૫કવ  માણસ  બી�ઓની લાગણી અને  ભાવને
સમ� શક� છે.

�યા�યા:-

‘’ ૫�ર૫કવતા �ય�કતની આ�મસયંમી અને આ�મ િનભ�યતાની �મતા �ચુવે છે અને �ય�કતની પોતાની માગં અને સમાજની
માગં વચચ ેસતંોષકારક સ�ંલુન કર� છે ’’- એલકે ઝાડંર

આવે�ગક ૫�ર૫કવતા એટલ,ે

‘’ આવેગીક ૫�ર૫કવતાએ �ય�કતની વય અ�સુાર સમાજ સ�ં�ૃિતની અપે�ા �જુબની યો�ય આવે�ગક �િત��યા ૫ણ કરવા� ું
માનિસક વલણ છે ‘’

‘’ આવેગ એટલ ે�ય�કતના સમ� ચતેાત�ંની ��ુઘાવ�થા ‘’- �ડુવથ� અને માક�વીસ

આવે�ગક ૫�ર૫કવતા એટલ,ે

ચચંળ આવેગો1. 

અિત- ૫રાવલબંન2. 

ઉદ�૫ક- �ખુ3. 

અહમ – ક����યતા4. 

સમ�યા કથન :-
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‘’ સરકાર� અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓનો આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ ‘’

સંશોઘનના હ��ઓુ :-

કમ�ચાર�ઓનો આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ1. 

સરકાર� કમ�ચાર�ઓનો આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ2. 

�બન સરકાર� કમ�ચાર�ઓનો આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અચ�યાસ3. 

૨૦ થી ૩૫ વષ�ના સરકાર� અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓને આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ4. 

૩૬ થી ૬૦ વષ�ના સરકાર� અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓને આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ5. 

કમ�ચાર�ઓની �મર અને અ�ભુવના �કાર બનંે વ�ચ ેઆવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ગેનો અ�યાસ6. 

૫�રવ�ય� :-

�વત�ં ૫�રવ�ય� :-1. 

�મર
૨૦ થી ૩૫ વષ�ના કમ�ચાર�ઓ
૩૬ થી ૬૦ વષ�ના કમ�ચાર�ઓ

સ�ંથા
સરકાર� સ�ંથા
�બનસરકાર� સ�ંથા

કાય�નો અ�ભુવ
૧૦ વષ�નો અ�ભુવ
૧૦ વષ�થી વઘાર�

આઘા�રત ૫�રવ�ય� :-2. 

કમ�ચાર�ઓની આવે�ગક ૫�ર૫કવતા

ઉ�ક�પના :-

કમ�ચાર�ઓના આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વચચ ેકોઇ તફાવત નથી1. 

સરકાર� કમ�ચાર�ઓના આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વ�ચે કોઇ તફાવત નથી2. 

�બનસરકાર� કમ�કાર�ઓના આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વ�ચ ેકોઇ તફાવત નથી3. 

૧૦ વષ�નો કાય�નો અ�ભુવઘરાવતા કમ�ચાર�ઓની આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વ�ચ ેકોઇ તફાવત નથી4. 

૧૦ વષ�થી વ� ુકાય�નો અ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓની આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વ�ચ ેકોઇ તફાવત નથી5. 

�મર અ�ભુવ અને સ�ંથાના �કારને �યાનમા ંરાખીને કમ�ચાર�ઓના આવે�ગક ૫�ર૫કવતા વચચ ેકોઇ તફાવત નથી6. 

સંશોઘનના સાઘનો :-

�ુમાર� રોમાપાલ ર�ચત આ કસોટ� કમ�ચાર�ઓની આવે�ગક ૫�ર૫કવતા �ુ ંમા૫ન કર� છે

િનદશ� :-

િનદશ�ની ૫સદંગીમા ંબ ેબાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. �મરની દ� ��ટએ ૨૦ થી ૩૫ વષ�ના કમ�ચાર�ઓ અને ૩૬ થી ૬૦
વષ�ના કમ�ચાર�ઓનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. સાથેસાથે સ�ંથા અને કાય�ના અ�ભુવને ૫ણ આવર� લવેામા ંઆવેલ છે .

સમ���ે યદ�છ િનદશ� �ારા ૫સદંગી કરવામા ંઆવેલ છે. �મા ં�લૂ ૨૪૦ િનદશ� ૫સદં કર�લ છે. �મા ં૧૨૦ કમ�ચાર�ઓ ૨૦ થી
૩૫ વષ�ના લવેામાં આ�યા અને  ૧૨૦ કમ�ચાર�ઓ ૩૬ થી ૬૦ વષ�ના લેવામાં આ�યા.૨૦ થી ૩૫ વષ�ના વય  �ૂથમાં ૬૦
કમ�ચાર�ઓસરકાર� સ�ંથા અને ૬૦ કમ�ચાર�ઓ �બનસરકાર� સ�ંથામાથંી લવેામા ંઆ�યા જયાર� ૩૬ થી ૬૦ વષ�નીવય�ૂથમા ં૬૦
કમ�ચાર�ઓ સરકાર� સ�ંથા અને ૬૦ કમ�ચાર�ઓ �બનસરકાર� સ�ંથામાથંી લવેામા ંઆ�યા. ૩૦ કમ�ચાર�ઓ ૧૦ વષ�નો અ�ભુવ
ઘરાવતા અને ૩૦ કમ�ચાર�ઓ ૧૦ વષ�થી વ� ુઅ�ભુવ ઘરાવતા હોય તેવા સરકાર� અને �બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓનો િનદશ�ના
છે�લા તબકામા ંસમાવેશ કરવામા ંઆ�યો.

િનદશ� :-
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આવે�ગક ૫�ર૫કવતા :-

�મરની  દ� ��ટએ  જોતાં  ૧૮  થી  ૩૫  વષ�ની  �મરના  કમ�ચાર�ઓનો  મ�યક  ૧૨૮.૫૯  અને  ૩૬  થી  ૬૦  વષ�ની  �મરના
કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૧૬.૦૦ આવે છે. જયાર�મ�યક વ�ચનેો તફાવત ૧૨.૫૯ આવે છે. ��ુ ંF ��ૂય ૩૬.૪૧૯ જોવા મળે છે
�  સાથ�ક  તફાવત  ઘરાવે  છે. ૧૮ થી ૩૫ વષ�ની �મર  ઘરાવતાઅને  ૧૦ વષ�નો  અ�ભુવ  ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓનો  મ�યક
૧૨૨.૧૦ આવે છે. જયાર�  ૩૬ થી ૬૦ વષ� અને ૧૦ વષ�નો અ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૧૬.૮૮ આવે છે. બનંે
વ�ચનેો તફાવત ૫.૨૨ આવે છે. જયાર� ૧૮ થી ૩૫ વષ�નો અ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૩૫.૦૮ આવે છે અને ૩૬
થી ૬૦ વષ�, ૧૦ વષ�થી વ� ુઅ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૧૫.૧૨ આવે છે. બનંે મ�યકો વ�ચનેો તફાવત ૧૯.૯૬
આવે છે અને F ��ૂય ૧૨.૪૯૪ આવે છે. � સાથ�ક તફાવત ઘરાવે છે. સ�ંથાની દ� ��ટએ જોતા સરકાર� સ�ંથાના ૧૦ વષ�નો
અ�ભુવ  ઘરાવતા  કમ�ચાર�ઓનો  મ�યક  ૧૨૫.૭૮  આવે  છે  જયાર�  સરકાર�  સ�ંથાના  ૧૦  વષ�થી  વ�ુ અ�ભુવ  ઘરાવત
કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૧૩.૨૦ આવે છે. બનંે મ�યક વ�ચનેો તફાવત૧૨.૫૮ આવે છે. જયાર� �બનસરકાર� સ�ંથાના કમ�ચાર�ઓ
૧૦ વષ�નો અ�ભુવ ઘરાવનાર કમ�ચાર�ઓનો મ�યક ૧૨૯.૨૩ આવે છે. બનંે મ�યક વચચનેો તફાવત ૮૨૬ આવે છે. �� ુ ંF
��ૂય૨૪.૬૪ આવે છે � સાથ�ક તફાવત ઘરાવે છે.

તારણો:-

૧૮ થી ૩૫ વષ� અને ૩૬ થી ૬૦ વષ�ની �મર ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓમા ં૦.૦૧ ક�ાએ આવે�ગક ૫�ર૫કવતાનીદ� ��ટએ સાથ�ક
તફાવત જોવા મળે છે.

1. 
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સરકાર� સ�ંથા અને �બનસરકાર� સ�ંથામા ંઆવે�ગક ૫�ર૫કવતની દ� ��ટએ સાથ�ક તફાવત જોવા મળતો નથી.2. 

૧૮  થી  ૩૫  વષ�અને  ૩૬  થી  ૬૦  વષ�ની  �મર  અને  ૧૦  વષ�નો  અ�ભુવ  તથા  ૧૦  વષ�થી  વ�ુ  અ�ભુવ
ઘરાવનારકમ�ચાર�ઓમાઆંવે�ગક ૫�ર૫કવતાની દ� ��ટએ ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક તફાવત જોવા મળે છે.

3. 

સરકાર� સ�ંથા અને �બનસરકાર� સ�ંથા અને ૧૦ વષ�નો અ�ભુવ તથા ૧૦ વષ�થી વ� ુઅ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓમાં
આવે�ગક ૫�ર૫કવતાની દ� ��ટએ૦.૦૧ ક�ા ૫ર સાથ�ક તફાવત જોવા મળે છે.

4. 

૧૮ થી ૩૫ વષ�ની �મર અને ૩૬ થી ૬૦ વષ�ની �મર, સરકાર� સ�ંથા અને �બનસરકાર� સ�ંથા અને ૧૦ વષ�નો અ�ભુવ
અને ૧૦ વષ�થી વ� ુઅ�ભુવ ઘરાવતા કમ�ચાર�ઓમા ંઆવે�ગક ૫�ર૫કવતાની દ� ��ટએ ૦.૦૫ ક�ાએ સાથ�ક તફાવત જોવા
મળે છે.
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