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Abstract:  આપફિ એ કુદરતી અથિા માનિ-સફજિત સાંકટ છે, જ ેસમુદાય અથિા સમાજની કામગીરીમાાં ગાંભીર ફિક્ષેપનુાં કારણ 

બને છે જમેાાં વ્યાપક માનિ, ભૌફતક, આફથિક અથિા પયાિિરણીય નુકસાન અને અસરો હોય છે, જ ેઅસરગ્રસ્ત સમુદાય અથિા સમાજની 

ક્ષમતા કરતાાં િધી જાય છે. 

 કુદરતી આિતોને લઈને િૈફિક સ્તર ેફચાંતા િધી રહી છે. છેલ્લા બે દાયકા દરફમયાન આપફિઓના કારણે જાનમાલનુાં નુકસાન િધયુાં 

છે. પૂર, ધરતીકાંપ, આગ િગેર ેજિેી આપફિઓ લોકો માટે ગાંભીર ખતરો છે. આપફિ ફશક્ષણ  જમેાાં આપફિના જોખમો, શમન અને સજ્જતા 

વ્યૂહરચનાઓ પર ફશક્ષણનો સમાિેશ થાય છે, તે આપફિના નકારાત્મક પફરણામોને ઘટાડિાનો એક અફભગમ છે. કુદરતી અને માનિસફજિત 

આિતો અાંગે લોકોના જ્ઞાન અને િલણમાાં િધારો કરિો અફનિાયિ છે. જથેી તેઓ તેમની પ્રફતકૂળ અસરોનો સામનો કરી શકે. આ પેપરમાાં 

અમદાિાદ ફજલ્લાની કોલેજોમાાં અભ્યાસ કરતા ફિદ્યાથીઓમાાં આપફિ અાંગેની જાગૃફત જાણિાનો પ્રયાસ કરિામાાં આવ્યો છે.  

પ્રાપ્ત પફરણામો દશાિિે છે કે આપફિ જાગૃફત અાંગે કોલેજોના ફિદ્યાથીઓમાાં લગભગ 65.96% ફિદ્યાથીઓ આપફિ અાંગે જાગૃત છે. 

આ આપફિ સુરક્ષા ફશક્ષણની જરૂફરયાતને પ્રકાફશત કર ેછે. અમદાિાદ ફજલ્લાની કોલેજોમાાં અભ્યાસ કરતા ફિદ્યાથીઓમાાં આપફિની તૈયારી 

અાંગે સ્િીકાયિ જ્ઞાન અને હકારાત્મક િલણ સાથ ેપે્રફટટસનુાં સ્તર મોટે ભાગે હકારાત્મક હતુાં. એિુાં ફનષ્કર્િ પર આિે છે કે આપફિ ક્યારયે બની 

નથી તેનો અથિ એ નથી કે તે થઈ શકે નહી ાં. ફિદ્યાથીઓ આપફિની ફસ્થફતમાાં ઉપયોગી કાયિબળ સાફબત થઈ શકે છે. કૉલેજના ફિદ્યાથીઓએ 

આપફિમાાં હાથ ધરિામાાં આિેલી મૂળભૂત વ્યૂહરચનાઓને જાણિાની જરૂર છે. આપફિઓ માટે સારી રીતે જાગૃત અને તૈયાર રહેિા માટે, 

આપણે દરકે સ્તર ેજ્ઞાન, કૌશલ્ય અને મૂલ્યો ફિકસાિિાની જરૂર છે. ફિદ્યાથીઓ આપફિ માટે તૈયાર રહેિા માાંગે છે અને તેઓએ આપફિ માટે 

યોગ્ય આયોજન અને વ્યિસ્થાપન, સામાન્ય જનતાને તાલીમ અને યોગ્ય આપફિ યોજનાઓની તૈયારી જિેા યોગ્ય પગલાાં લેિાની જરૂર છે. 
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પ્રસ્િાિના  

આપફિ એ કુદરતી અથિા માનિ-સફજિત સાંકટ છે, જ ેસમુદાય અથિા સમાજની કામગીરીમાાં ગાંભીર ફિકે્ષપનુાં 

કારણ બન ેછે જમેાાં વ્યાપક માનિ, ભૌફતક, આફથિક અથિા પયાિિરણીય નુકસાન અન ેઅસરો હોય છે, જ ેઅસરગ્રસ્ત 

સમુદાય અથિા સમાજની ક્ષમતા કરતાાં િધી જાય છે.  

 કુદરતી આિતોને લઈન ે િૈફિક સ્તર ે ફચાંતા િધી રહી છે. છેલ્લા બ ેદાયકા દરફમયાન આપફિઓના કારણ ે

જાનમાલનુાં નુકસાન િધયુાં છે. પૂર, ધરતીકાંપ, આગ િગરે ેજિેી આપફિઓ લોકો માટે ગાંભીર ખતરો છે. આપફિ ફશક્ષણ  

જમેાાં આપફિના જોખમો, શમન અન ે સજ્જતા વ્યૂહરચનાઓ પર ફશક્ષણનો સમાિેશ થાય છે, ત ે આપફિના 

નકારાત્મક પફરણામોને ઘટાડિાનો એક અફભગમ છે. કુદરતી અને માનિસફજિત આિતો અાંગે લોકોના જ્ઞાન અને 

િલણમાાં િધારો કરિો અફનિાયિ છે. જથેી તેઓ તેમની પ્રફતકૂળ અસરોનો સામનો કરી શકે. આ પેપરમાાં અમદાિાદ 

ફજલ્લાની કોલજેોમાાં અભ્યાસ કરતા ફિદ્યાથીઓમાાં આપફિ અાંગેની જાગૃફત જાણિાનો પ્રયાસ કરિામાાં આવ્યો છે.  

અભ્યાસન ાં ર્ીર્ગક 

કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં આપફિ અાંગેની જાગૃફતનો અભ્યાસ 
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હેિ ઓ  

(૧) કૉલજેના ફિદ્યાથીઓ માટે આપફિ જાગૃફત કસોટીની રચના કરિી. 

(૨) કૉલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતનો તેમની જાફતના સાંદભિમાાં અભ્યાસ કરિો. 

(૩) કૉલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતનો તેમના ફિસ્તારના સાંદભિમાાં અભ્યાસ કરિો. 

(૪) કૉલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતનો તેમના કોલજે ફિર્યના પ્રિાહના સાંદભિમાાં અભ્યાસ કરિો. 

(૫) કૉલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતનો તેમની કોલજેના પ્રકારના સાંદભિમાાં અભ્યાસ કરિો. 

 

 

 

અભ્યાસની ઉત્કલ્પનાઓ 

Ho1    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં પુરુર્ોએ અન ેસ્ત્રીઓએ આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ 

અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

Ho2    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં ગ્રામ્ય અન ેશહેરી ફિસ્તારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ 

અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

Ho3    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં આટિસ,કોમસિ અન ેસાયન્સ કોલજે ફિર્યના પ્રિાહમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર 

મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

Ho4    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં સરકારી અન ેખાનગી કોલજેના પ્રકારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિલે 

પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

અભ્યાસન ાં ક્ષેત્ર 

પ્રસ્તુત સાંશોધનના કે્ષત્રો ઉચ્ચ ફશક્ષણ અન ેશૈક્ષફણક મનોફિજ્ઞાન છે. 

સાંર્ોધન પ્રકાર 

પ્રસ્તુત સાંશોધનનો પ્રકાર વ્યિહાફરક સાંશોધન છે. 

સાંર્ોધન પદ્ધવિ  

પ્રસ્તુત સાંશોધન સિેક્ષણ પધધફતથી હાથ ધરિામાાં આિેલ છે.  

સાંર્ોધનન ાં સીમાાંકન - પ્રસ્તુત સાંશોધન અમદાિાદ ફજલ્લાની  કોલજેોમાાં અભ્યાસ કરતા ફિદ્યાથીઓ પૂરતુાં સીફમત 

રહેશ.ે 

સાંર્ોધનના ચલો 

સ્િિાંત્રચલ : (1) જાફત (2) ફિસ્તાર (3) ફિર્ય પ્રિાહ (4) કોલજે પ્રકાર 

પરિાંત્ર ચલ : આપફિ જાગૃફત સાંશોધનીનુાં પફરણામ 

વ્યાપવિશ્વ અન ેનમૂનો  

પ્રસ્તુત સાંશોધનમાાં અમદાિાદ ફજલ્લાની 100 કોલજેોમાાં અભ્યાસ કરતા તમામ ફિદ્યાથીઓ વ્યાપફિિ છે. 

પ્રસ્તુત સાંશોધનમા અમદાિાદ ફજલ્લાની કોલજેોને સ્તરીકૃત યાદફચ્છક રીતે પસાંદ કરિામાાં આિેલ છે.   સ્તરીકૃત 

યાદફચ્છક પદ્ધફતથી નમૂના તરીકે 25 કોલજેોની પસાંદગી કરિામા આિલે છે. અન ેપસાંદગી પામેલ કોલજેોમાાંથી 170 

ફિદ્યાથીઓની નમૂના માટે પસાંદગી કરિામા આિેલ છે.   
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ઉપકરણ 

પ્રસ્તુત સાંશોધનમાાં આપફિ અાંગેની જાગૃફત તપાસિા માટે સાંશોધક રફચત આપફિ જાગૃફત  સાંશોધનીની રચના 

કરિામાાં આિેલ છે.   

માવહિીન ાં એકત્રીકરણ 

પ્રસ્તુત સાંશોધનમાાં સાંશોધક દ્વારા અમદાિાદ ફજલ્લાની કોલજેોમાાં અભ્યાસ કરતા ફિદ્યાથીઓ આપફિ અાંગેની 

જાગૃફત માટેની સાંશોધક રફચત સાંશોધની આપિામાાં આિશે ત્યારબાદ તે કસોટી પરત લઇ આપેલા ઉિરની સત્યાથિતા 

અનુસાર ગુણાાંકન કરિામાાં આિશે.ફિદ્યાથીઓ પાસેથી માફહતી ઓનલાઇન મેળિી શકાય ત ેમાટે ગૂગલ િોમિની રચના 

પણ કરિામાાં આિેલ છે. 

માવહિીન ાં પ ર્થક્કરણ 

હેતુઓને ધયાનમાાં રાખી પ્રાપ્ત માફહતીનુાં િગીકરણ કરિામાાં આિેલ છે. પ્રાપ્ત માફહતી પરથી સરાસરી,પ્રમાણ 

ફિચલન,ટી-ગુણોિર શોધિામા આિેલ છે.  

માવહિીન ાં અર્થગઘટન 

ઉત્કલ્પનાની સાથિકતા ચકાસિા માટે ક્ાાંફતક ગુણોિર (t- મૂલ્ય) શોધિામાાં આિેલ છે. ક્ાાંફતક ગુણોિર (t- 

મૂલ્ય)ના આધાર ેતેનુાં અથિઘટન કરિામાાં આિેલ છે. 

Ho1    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં પુરુર્ોએ અન ેસ્ત્રીઓએ આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ 

અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં પુરુર્ોએ અન ેસ્ત્રીઓએ આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી 

અનુક્મે 70.94 અન ે61.22 મળે છે, પ્રમાણ ફિચલન અનુક્મે 24.16 અને 29.68   અન ેક્ાાંફતક ગુણોિર(t- મૂલ્ય)  

2.33 છે. જ ે0.05 સાથિકતા કક્ષા સારફણયન મૂલ્ય કરતાાં િધાર ેછે. તેથી અહીાં  Ho1 નો અસ્િીકાર કરિામાાં આિે છે 

તેથી કહી શકાય કે કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં પુરુર્ોએ અન ેસ્ત્રીઓએ આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની 

સરાસરી િચ્ચે નોાંધપાત્ર તિાિત રહેલો છે અન ેતે પુરુર્ોની તરિેણમાાં છે. એટલે કે કોલજેના વિદ્યાર્થીઓમાાં પ રુર્ો 

આપવિ જાગૃવિની બાબિમાાં સ્ત્રીઓ કરિાાં ચવિયાિા છે. 

Ho2    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં ગ્રામ્ય અન ેશહેરી ફિસ્તારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ 

અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં ગ્રામ્ય અન ેશહેરી ફિસ્તારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી 

અનુક્મે 65.68 અન ે66.14 મળે છે, પ્રમાણ ફિચલન અનુક્મે 26.15 અને 28.42   અન ેક્ાાંફતક ગુણોિર(t- મૂલ્ય) 

0.10 છે. જ ે0.05 સાથિકતા કક્ષા સારફણયન મૂલ્ય કરતાાં ઓછુાં  છે. તેથી અહીાં  Ho2 નો અસ્િીકાર કરિામાાં આિતો 

નથી. તેથી કહી શકાય કે કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં ગ્રામ્ય અન ેશહેરી ફિસ્તારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિલે 

પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી િચ્ચે નોાંધપાત્ર તિાિત રહેલો નથી. જ ેકોઈ તિાિત મળેલ છે ત ેઆકફસ્મક છે. એટલે કે કોલજેના 

વિદ્યાર્થીઓમાાં ગ્રામ્ય અન ેર્હેરી વિસ્િારમાાં આપવિ જાગૃવિની બાબિમાાં એક સમાન છે. 

Ho3    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં આટિસ,કોમસિ અન ેસાયન્સ કોલજે ફિર્યના પ્રિાહમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર 

મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં આટિસ,કોમસિ અને સાયન્સ કોલજે ફિર્યના પ્રિાહમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર 

મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી અનુક્મે 59.46, 62.42 અન ે 70.52 મળે છે, પ્રમાણ ફિચલન અનુક્મે 26.62, 

30.14 અન ે27.29  અન ેક્ાાંફતક ગુણોિર(t- મૂલ્ય) 2.62 છે. જ ે0.05 સાથિકતા કક્ષા સારફણયન મૂલ્ય કરતાાં િધાર ે

છે. તેથી અહીાં  Ho3 નો અસ્િીકાર કરિામાાં આિે છે તેથી કહી શકાય કે કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં આટિસ,કોમસિ અને 

સાયન્સ કોલજે ફિર્યના પ્રિાહમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી િચ્ચે નોાંધપાત્ર તિાિત 

રહેલો છે. અન ેતે સાયન્સ પ્રિાહની તરિેણમાાં છે. એટલે કે કોલજેના વિદ્યાર્થીઓમાાં સાયન્સ પ્રિાહના વિદ્યાર્થીઓ 

આટગસ અન ેકોમસગ પ્રિાહના વિદ્યાર્થીઓ કરિાાં આપવિ જાગૃવિની બાબિમાાં ચવિયાિા છે. 

Ho4    કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં સરકારી અન ેખાનગી કોલજેના પ્રકારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિલે 

પ્રાપ્તાાંકોના સરરેાશ અાંકો િચ્ચે કોઈ નોાંધપાત્ર તિાિત નહીાં હોય 

કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં સરકારી અન ે ખાનગી કોલજેના પ્રકારમાાં આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિલે 

પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી અનુક્મે 69.21 અન ે 63.28 મળે છે, પ્રમાણ ફિચલન અનુક્મે 24.21 અન ે 29.78 અન ે

ક્ાાંફતક ગણુોિર(t- મૂલ્ય) 1.40 છે. જ ે0.05 સાથિકતા કક્ષા સારફણયન મૂલ્ય કરતાાં ઓછુાં  છે. તેથી અહીાં  Ho4 નો 

અસ્િીકાર કરિામાાં આિતો નથી. તેથી કહી શકાય કે કૉલજેના ફિદ્યાથીઓમાાં સરકારી અન ેખાનગી કોલજેના પ્રકારમાાં 

આપફિ જાગૃફત કસોટી પર મેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોની સરાસરી િચ્ચે નોાંધપાત્ર તિાિત રહેલો નથી. જ ેકોઈ તિાિત મળેલ છે 

તે આકફસ્મક છે. એટલે કે કોલજેના વિદ્યાર્થીઓમાાં સરકારી અન ેખાનગી કોલજેના પ્રકારમાાં આપવિ જાગૃવિની 

બાબિમાાં એક સમાન છે. 
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અભ્યાસના િારણો 

સાંશોધકે આપફિ જાગૃફત કસોટીના પ્રાપ્તાાંકોનુાં માપન કયાિ બાદ ત ેમેળિેલ પ્રાપ્તાાંકોનુાં અથિઘટન કયુું અન ેતેને 

આધાર ેસાંશોધનની ઉત્કલ્પનાઓની ચકાસણી કરી આ અથિઘટન બાદ આ મુજબ તારણો મળ્યા છે.  

(1) કોલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતની બાબતમાાં તેમની જાફતની અસર જોિા મળે છે. 

(2) કોલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતની બાબતમાાં તેમનના ફિસ્તારની અસર જોિા મળતી નથી.  

(3) કોલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતની બાબતમાાં કોલજે ફિર્યના પ્રિાહની અસર જોિા મળે છે. 

(4) કોલજેના ફિદ્યાથીઓની આપફિ જાગૃફતની બાબતમાાં કોલજેના પ્રકારની અસર જોિા મળતી નથી. 

 

અભ્યાસના તારણોના આધાર,ે સૂચનો આપિામાાં આવ્યા છે. 

 1. અભ્યાસક્મમાાં ફડઝાસ્ટર મેનજેમેન્ટ ફિર્યનો સમાિેશ કરિો જોઈએ.  

2. આપફિ જાગૃફત પર તાલીમ માગિદફશિકા અન ેપુફસ્તકાઓ ફિકસાિિી જોઈએ.  

3. કોલજે સિાિાળાઓએ કોલજેના ફશક્ષકોમાાં પણ જાગૃફત લાિિા માટે સાંબાંફધત એજન્સીઓ સાથે સહયોગ કરિો 

જોઈએ જથેી તેઓ ફિદ્યાથીઓને તે મુજબ માગિદશિન આપે.  

4. પોસ્ટરો અન ેસામફયકોનો ઉપયોગ કરીન ેફિદ્યાથીઓમાાં આપફિ જાગૃફત અન ેસજ્જતાના સાંદેશાઓ િેલાિી શકાય 

છે.  

5. દસ્તાિેજી અન ેફિફડયોનો ઉપયોગ જ્ઞાન પ્રસાફરત કરિા અન ેજાગૃફત લાિિા માટે થઈ શકે છે. 6. ફિદ્યાથીઓએ 

ફિર્યમાાં રસ િધારિા માટે સ્પધાિઓ (ફચત્ર અન ેલેખન), સાાંસ્કૃફતક પ્રિૃફિઓમાાં સામેલ થિુાં જોઈએ.  

7. સાંબાંફધત સિાિાળાઓ સાથે મળીને તમામ કોલજેોમાાં સમયાાંતર ેમોક ડર ીલ અને ઈિેક્યુએશન ડર ીલનો ઉપયોગ કરિો 

જોઈએ અને ફિદ્યાથીઓએ તે કિાયતમાાં સફક્યપણે સામેલ થિુાં જોઈએ.સ્િીકૃફત - િતિમાન અભ્યાસમાાં ઊાં ડો રસ લેિા 

અન ેતેમનો સાંપૂણિ સહયોગ આપિા માટે સાંશોધક ઉિરદાતાઓનો આભાર માને છે. 

ઔપચાફરક અન ેઅનૌપચાફરક ફશક્ષણ દ્વારા ફિદ્યાથીઓને આપફિઓની અસરો ફિશ ેજાગૃત કરી શકાય છે. 

આપણે આપણી જીિનશૈલી બદલીએ તે અગત્યનુાં છે અન ેજો આપણે માનફસક અન ેઆધયાફત્મક સ્તર ેઆપણી રીતો 

નહીાં બદલીએ, તો તે અફનિાયિ છે કે આપણે ગ્લોબલ િોફમુંગ અને અભૂતપૂિિ કુદરતી આિતોની અસરોનો અનુભિ 

કરિાનુાં ચાલુ રાખીશુાં. માત્ર આધયાફત્મક અભ્યાસ જ દૂફર્ત માનિ મનન ેશુદ્ધ મનમાાં પફરિફતિત કરી શકે છે. આથી, 

આપણે કુદરતી આિતો અન ેઆબોહિા પફરિતિનના મૂળ કારણોને સમજીએ અન ેફિિમાાં પ્રદૂર્ણને નાબૂદ કરિા માટે 

યોગ્ય પગલાાં લઈએ તે આિશ્યક છે. 
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