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વ ય ાંળ 
 

વભગ્ર વૃશિની વભસ્મ ઓ શર કયલ  ફૌશધધક જ્મ યે ગાંબીયત થી શલચ ય ેછે ત્મ યે અાંતે કેલણી ય આલીને અટકે છે. 

કિદ મક, વીધ  ચઢ ણલ ી, ગરે-ગર ે ભૂાંઝલન યી યાંતુ આનાંદન  શળખય વભી ભનુષ્મન  વુેયે ૂણણ કયલ  કેલણી આણ ભ ટે 

બોશભમ ની શશથમ યની અને ટેકણ ર કડીની ગયજ વ ય ેછે. આણી વાંસ્કૃશતન  વાંયક્ષણ અને વાંલધણન ભ ટે કેલણી જરૂયી છે. ઉત્તભત  તયપ જલુાં 

એ વાંસ્કૃશતનુાં રક્ષણ છે. આલી વાંસ્કૃશતની જાલણી કયતી કેલણી શલળ ેશલચ યલ નો વભમ  કી ગમો છે.  

સ્લતાંત્ર થમ  છી ણ અાંગ્રેજોએ ગોઠલેર શળક્ષણધધશતન  ભ ખ ભ ાં ખૂફ ઓછ  પેયપ ય થમ  છે. આણી શળક્ષણપ્રથ ભ ાં શળક્ષણ 

અને રયક્ષણન ેછૂટ   ડી દેલ ભ ાં આવ્મ  છે. વ્મશતતનુાં વ ચુાં ભૂલમ ાંકન કયલ ભ ાં આજની ધધશત તદ્દન શનષ્પ ફને છે અને યીક્ષ  શલમક અનેક 

વભસ્મ  ેદ  થઈ છે જેભ કે, પ્રશ્નત્રન ેરગતી વભસ્મ , યીક્ષણને રગતી વભસ્મ , યીક્ષ ખાંડની વભસ્મ , ન ણ ાંકીમ વભસ્મ . આ વભસ્મઓન ે

ઉકેરલ  અને ડક યને ઝીરી નલી આદળણ યીક્ષ  ધધશત લડ ેયીક્ષ  રઈ ભૂલમ ાંકનને શલશ્લવનીમ ફન લી ળક મ. 

આદળણ યીક્ષ  ધધશતન  રક્ષણોને ધ્મ નભ ાં રઈ નલી ધધશત ભુજફ યીક્ષ  રેલ મ તો યીક્ષ ન  શેતુઓનુાં વાંયક્ષણ અને વાંલધણન થઈ 

ળકળ.ે 

A study paper is to be read at Quality Concern in Higher Education instruction, to be held in 

Shree Sahajanand Arts & Commerce College, Ahmedabad – 15, December 20, 2009. 
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Theme: Quality Concern in Higher Education 

(ઉચ્ચ શળક્ષણભ ાં ગુણલત્ત ) 

Sub Theme: Reforms in Examination 

(યીક્ષ  વુધ યણ ) 

 

પ્રસ્ત લન  : 

વભગ્ર વૃશિની વભસ્મ ઓ શર કયલ  ફૌશધધકો જ્મ યે ગાંબીયત થી શલચ ય ેછે ત્મ યે અાંતે કેલણી ય આલીને અટકે છે. કશેલ મુાં છે : 

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं धर्मक्षेत्रे विनष्यवत । 

धर्मक्षेत्र ेकृतं पापं िज्रर्ेिो भविष्यवत ।। 

આલ  લજ્ર તથી ફચલ  અને કિદ મક, વીધ  ચઢ ણલ ી, ગરે-ગર ેભૂાંઝલન યી યાંતુ આનાંદન  શળખય વભી ભનુષ્મમ ત્ર  વુેયે 

ૂણણ કય  કેલણી આણ  ભ ટે બોશભમ ની શશથમ યનીઅને ટેકણ ર કડીની ગયજ વ યે છે. આણી વાંસ્કૃશતન  વાંયક્ષણ અને વાંલધણન ભ ટે 

કેલણી જરૂયી છે. ઉત્તભત  તયપ જલુાં એ વાંસ્કૃશતનુાં રક્ષણ છે. આલી વાંસ્કૃશતની જાલણી કયતી કેલણી શલળ ેશલચ યલ નો વભમ  કી ગમો છે.  

સ્લતાંત્ર થમ  છત ાં અાંગ્રેજોએ ગોઠલેર શળક્ષણધધશતન  ભ ખ ભ ાં નશશલત્ પેયપ ય થમ  છે. વ્મશતતનુાં વ ચુાં ભૂલમ ાંકન આણી 

યીક્ષ થી થઈ ળકતુાં નથી. આણી મુશનલર્સવટીઓ ધલ ય  રેલ તી યીક્ષ  ભુખ્મ ઉદ્દેળ આ ભુજફ છે. 

અધ્મ ક અને અધમમનકત ણ ધલ ય  થત  અધ્મ ન-અધ્મમનની ચક વણી કયી તેભને લધુ અભ્મ વ કે જીલનન  વાંગ્ર ભ ભ ટે કરટફધધ 

કયલ . 

આ ઉદ્દેળ ૂણણ કયલ  આજની આ યીક્ષ  ધધશત વાંૂણણ શનષ્પ ગઈ છે. એભ વભ જન  ભોટ બ ગન  વ્મશતતઓનો વૂય છે. કેટર ક 

આલી યીક્ષ ઓ નેસ્તન ફૂદ કયલ ની લ ત કયી યહ્ય  છે ત્મ ય ેઅધ્મ કો અને શલદ્ય થીઓને શલદ્યોવન  તયપ પ્રેયણ  આતી અને તેભ  ય એક 

પ્રક યનુાં નનમત્રણ ય ખતી આ યીક્ષ  ધધશત શનમાંત્રણન  વ ધન તયીકે અત્માંત આલશ્મક શોલ થી યીક્ષ  ધધશતભ ાં વુધ ય  કયીને ણ આ પ્રથ  

ચ ર ુ ય ખલી જોઈએ આ યીક્ષ  ધધશતની વભસ્મ ઓ અને યીક્ષ ની વુધ યણ થે નલી ધધશત જોઈએ તે શેર ાં આ અભ્મ વ  શેતુઓ 

જોઈએ. 
 

અભ્મ વન  શેતુઓ : 
 

1) ઉચ્ચ શળક્ષણની ગુણલત્ત  વુધ યણ ન  યીપે્રક્ષ્મભ ાં યીક્ષ  વુધ યણ  ભ ટે યીક્ષ ની વભસ્મ ઓ જાણલી 

2) યીક્ષ ની વભસ્મ  જાણીને તે વાંદબણભ ાં તેનો ઉ મો શલચ યલ . 

3) યીક્ષ  વુધ યણ ન  વાંદબણભ ાં નલી આદળણ ધધશત શલળ ેજાણક યી ભેલલી. 
 
 

યીક્ષ  શલમક વભસ્મ ઓ : 
 

આજની યીક્ષ ધધશત શલદ્ય થીન  રેખનક મણન  પ્રબુત્લ અને ટૂાંકી, વભજ લગયની સ્ભયણળશતત કે મ દળશતતની ચક વણી કયતી જોલ  ભ ે

છે. વભ જભ ાં ભોબો અને આર્સથક ઉ જણન ભ ટે રડગ્રી ભશત્ત્લની શોલ થી શલદ્ય થી ઝનૂની ફની લધુ ગુણ ભેલલ  મેન-કેન ઉ મો અજભ લે છે 

જે યીક્ષ તાંત્રની વભસ્મ ઓ લધ યે છે. શલદ્ય થીની ઝનૂની લૃશત્તનો રયચમ યીક્ષ નુાં પ્રશ્નત્ર તૈમ ય થ મ ત્મ ાંથી રયણ ભ તૈમ ય થ મ ત્મ ાં વુધી 

વ્મ ેરુ શોમ છે. જે યીક્ષ ને રગતી વભસ્મ ને શલકટ ફન લ ેછે. આ યીક્ષ ન ેરગતી કેટરીક નીચે જેલી વભસ્મ ઓ લધુ વત લે છે. 

- પ્રશ્નત્રન ેરગતી વભસ્મ  : 

જેભ ાં પ્રશ્નત્રની ગોનીમત  અાંગની વભસ્મ  ભુખ્મ છે. 

- યીક્ષ ખાંડને રગતી વભસ્મ  : 

અશીં યીક્ષ ભ ાં ચોયી ભુખ્મ ભુદ્દો છે. 
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- યીક્ષણન ેરગતી વભસ્મ  : 

ભૂલમ ાંકનભ ાં અશલશ્લવનીમત  અને યીક્ષ થીને અન્મ મ તે ફ ફત વભસ્મ રૂ છે. 

- ન ણ ાંકીમ વભસ્મ  : 

બ યત દેળને વલણ ક્ષેત્રભ ાં નડતી આ વભસ્મ  અશીં ણ છે. 

યીક્ષ ભ ાં જોલ  ભતી ઉયોતત વભસ્મ  દૂય કયલ  યીક્ષ  ધધશતની વુધ યણ  ભ ટે શલશલધ મુશનલર્સવટીભ ાં પ્રમત્ન કયલ ભ ાં આલી 

યહ્ય  છે. યાંતુ શજુ તેન  ઘણી પ્રગશત કયલ ની જરૂય છે આ ભ ટે નલી યીક્ષ  ધધશત અન લલી જોઈએ. 
 

નલી આદળણ યીક્ષ  ધધશત : 
 

 આદળણ યીક્ષ  ધધશતન  રક્ષણો નીચે ભુજફન  શોઈ ળકે. 

- ચોતકવ લૈજ્ઞ શનક દૃશિકોણ અને તટસ્થ ભૂલમ ાંકન, 

- કોઈણ પ્રક યની ગેયયીશતને સ્થ ન ન ભે તેલી યીક્ષ  ધધશત, 

- યીક્ષ થીને વાંૂણણ ન્મ મ અ લે તેનુાં વ ચુ ભૂલમ ાંકન કયે તેલી યીક્ષ  ધધશત. 

- આ યીક્ષ ધધશત અધ્મ ક અને અધ્મમનકત ણ ફાંને ને જ્ઞ નશ વુ ફન લ ેતેલી શોમ. 

- વભગ્ર અભ્મ વક્રભ ઉદ્દેળોને અને વ્મ લશ રયકત ને ધ્મ નભ ાં ય ખી ઘડ મ. 

- ભૂલમ ાંકનન  ઝડી રયણ ભો આી વભગ્ર વભ જ અને શલદ્ય થી આરભને વાંતો આ ેતેલી શોમ. 

- આર્સથક યીતે શલદ્ય થીઓ અને મુશનલર્સવટીઓને યલડે તેલી શોલી જોઈએ. 

ઉયોતત આદળણ યીક્ષ  ધધશતન  રક્ષણોને આધ યે વૂચલ મેર નલી યીક્ષ  ધધશતની રૂયેખ  જોઈએ. 
 

નલી ધધશતની રૂયેખ  : 
 

 કોઈણ યીક્ષ  વાંૂણણણે આદળણ શોતી નથી. છત ાં આ ધધશત શ રની યીક્ષ  ધધશતની વભસ્મ  ઉકેરલ ભ ાં ખૂફ વશ મક થ મ તેભ 

છે. તે નીચે ભુજફ છે. 
 

1) યીક્ષ  કર ક કે દોઢ કર કની શોમ. 

2) કર કની યીક્ષ ભ ાં 100 અને દોઢ કર કની યીક્ષ ભ ાં 150 જેટર  પ્રશ્નો ૂછી ળક મ. 

3) પ્રશ્નોની શલકલશનધ ણયણરક્ષી (Multiple Choiceને રગત ાં) શોમ. ભોટે બ ગે શલદ્ય થી એક શભશનટભ ાં એક પ્રશ્ન કયી ળકે આથી 

કોઈણ શલદ્ય થી વશેર ઈથી ફધ  જ પ્રશ્નો ૂય  ન કયી ળકે અને તે ૂય  કયલ  ધ્મ ન કેશન્િત કયલ ની જરૂય યશે. આથી આવ વ 

ડોપોશમ  ભ યલ નો વભમ ન યશે. 

4) એક જ પ્રશ્નત્રન   ાંચ અથલ  તેથી લધ યે રૂ ાંતયો કે આલૃશત્તઓ ક ઢી ળક મ. જેભ કે, પ્રશ્નત્રભ ાં પ્રશ્નનો અનુક્રભ ફદરી 

ન ખલ ભ ાં આલે એક પ્રશ્ન ેયભ ાં શેરો તો ફીજા ેયભ ાં છેલરો, તો લી ફીજા કેટર કભ ાં લચ્ચેથી અનુક્રભો ળરૂ કમ ણ શોમ ઓ યીતે 

એક જ પ્રશ્નત્રની જુદી જુદી આલૃશત્તઓ યીક્ષ  શોરભ ાં શોમ ત્મ ય ેવ ભૂશશક ચોયી અળતમ ફને. 

5) પ્રત્મુત્તયો Computer Cards ય આલ ન  શોમ જેથી ઉત્તયલશીઓની જરૂય ન ડે અને સ્ટેળનયીનો ફચ લ થ મ. 

6) પ્રત્મુત્તયો Computer Cards આલૃશત્તઓ ભુજફ જુદ  જુદ  કોડન ાં શોમ. 

7) કોમ્પ્મૂટય કર કન  આલ  શજાય ક ડણ પ્રભ ણે ક ભ કયે છે. આથી 24 થી 72 કર કભ ાં  ાંચથી દવ શજાય શલદ્ય થીઓન  રયણ ભો જાશેય 

કયી ળક મ. યીક્ષ તાંત્રભ ાં ઓછી ભ નલળશતત લય મ પ જર કભણચ યીને ફીજા જરૂયી ક ભે લગ ડી ળક મ. 

8) આલી યીક્ષ ભ ાં Copy કયલ  વ શશત્મ ર લે તો ણ પ મદ ને ફદરે વભમભમ ણદ ને રીધી નુકળ ન જ થ મ. 

9) કોઈણ અભ્મ વક્રભને રગત ાં 400 જેટર  પ્રશ્નો તૈમ ય કયલ ભ ાં આલે તેભન  શક ય ત્ભક પ્રશ્નોને નક ય ત્ભક ફન લીને અને 

પ્રત્મુત્તયોભ ાં ણ આ જ પ્રક યન  પેયપ યો કયલ થી ઓછ ભ ાં ઓછ  16000 પ્રશ્નો થ મ જે ગોખલ  અળતમ ફને તેની ગ ઈડો ક ઢલી 

ણ ભુશ્કેર ફને. 

10)  પ્રશ્નત્રન ે Computer Card રઈ કોઈ શલદ્ય થી બ ગી જામ તો ણ દયેક યીક્ષ  લખતે જુદ  જુદ  ક ડણ લ યલ ન  

શોલ થી તેનો ઉમોગ ન થઈ ળકે. 
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ઉવાંશ ય 

 આ ફધ  પ્રમત્નોથી યીક્ષ  ધધશતભ ાં શલશ્લવનીમત  આલે તો યીક્ષ ન  શેતુઓનુાં વાંયક્ષણ અને વાંલધણન થઈ ળકે કોઈણ યીક્ષ  

ધધશતની અને વપત  અાંગ તો તેની વ થે વાંક મેર વૌની ળુધધનીશત અને વાંશનષ્ઠ  ય શનબણય છે. 

 લી શળક્ષણ  છ કયેર ખચણ ભ નલભૂડીભ ાં કયેર યોક ણ છે એભ ગણીએ તો બશલષ્મભ ાં તે ખૂફ લતય આળે તે ફ ફતભ ાં ફે ભત 

નથી, 
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