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અબુખ 
 પ્રાથમભક ળક્ણભાં ફાક દાખર થામ ત્યાયફાદ પ્રાથમભક ળક્ણને તેં તેન વલાંગી વલકાવ 
થામ તે ેક્ત છે. ળક્કન ેફાકના વલાંગી વલકાવન ેગમતભાન કયલાભાં ઘણીફધી વભસ્માઓન વાભન 
કયલાન યશે છે. જો ળક્ક અ ફાફતે ચચમતત ન શમ ત અખયે ફાકના લતગનભાં રયલતગન રાલલાભાં તેન ે
બુશ્કેરીઓ ડે છે. શીં વલાર એ છે કે ળક્ક એયુ ંત રું કયે િથેી ફાકન વલાંગી વલકાવ થામ ન ે
તેના લતગનભાં રયલતગન અલે. અ વભસ્માનુ ંવભાધાન રિમાત્મક વંળધન દ્વાયા ભે છે, કાયણકે રિમાત્મક 
વંળધનએ ળક્કન ેલગગખંડ વભસ્માના નનયાકયણ ભાટેનું રદળાસૂચન કયે છે. રિમાત્મક વંળધનન થગ જ 
સૂચલ ેછે કે ળક્કના લગગખંડ કે ળાાની ળૈક્વણક વભસ્માનુ ંનનયાકયણ ળક્ક જાતે કયે છે.  
 લિલ્રા  ળક્ણ ન ેતારીભ બલન, આડય દ્વાયા લિલ્રાના ળક્કન ેરિમાત્મક વંળધન કયલા ંગ ે
મગ્મ ભાગગદળગન ન ેરદળાસૂચન ભે તે ભાટે પ્રસ્તુત વંૂટ તૈમાય કયલાભાં અલેર છે. અ વંૂટભાં રિમાત્મક 
વંળધન એટરેરુ?ં, રિમાત્મક વંળધનના વાન, રિમાત્મક વંળધનભાં વભસ્મા કન ેગણલી? રિમાત્મક 
વંળધન કઆ યીતે શાથ ધયી ળકામ? તેન શેલાર કઆ યીતે તૈમાય થામ ન ેતેભાં ળક્કની ફૂમભકા કેલી 
શમ, રિમાત્મક વંળધન ભાટેન કેટરાંક સૂરચત વલમની ચચા કયલાભાં અલેર છે. અળા છે કે અ વંૂટ 
અના લિલ્રાના  ળક્કન ે તેભની ળાા વંફંધી ન ેલગગખંડ વંફંધી ળૈક્વણક વભસ્માઓના ઈકેર ભાટે 
ખૂફ ઈમગી ુયલાય થળ.ે  
 રિમાત્મક  વંળધન વંૂટ તૈમાય કયલાની કયી ન ે ચીલટબયી કાભગીયીભાં જોડામેર ડામેટના 
ધ્માક ન ેલિલ્રાના ળક્કન ેશંુ ખૂફ શબનંદન ાઠયુ ંછંુ.  
 અ  વંૂટના ભશત્તભ ઈમગ દ્વાયા વાફયકાઠા લિલ્રાના  ળક્ક ળૈક્વણક ગુણલત્તા સુધાયણા 
કામગભાં નલી કેડી કંડાયે તેભજ તેના ઈમગથી વાફયકાઠા લિલ્રાની પ્રાથમભક ળાાઓભાં ફાકની 
ળૈક્વણક લવળિનુ ંસ્તય ઉંચે અલે તેલી ભ્મથગના વશ. . .  
                                                  પ્રાચામગ            
                                                                         કે. ટી. યણીમા  
             લિલ્રા ળક્ણ ન ેતારીભ બલન આડય.  
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પ્રસ્તાલના 
 ળાાભાં બુક એલી નાની નાની વભસ્માઓ શમ છે, િ ેવભસ્મા યજિદા ળક્ણકામગ દયમ્માન જોલા 
ભતી શમ છે. અભ ત અ વભસ્મા એકાદ લખતની બુરાકાતથી ધ્માનભાં અલતી નથી ણ યજના 
ળક્ણકામગ દયમ્માન જોલા ભે છે. અલી વભસ્માન ઈકેર ખૂફ જરૂયી છે. તેના બુખ્ય કાયણની તાવ કયલી 
જરૂયી છે ને છી તેના ઈામ ભેલલા જોઇએ. વંળધન દ્વાયા તે વભસ્માને ટકાલલાન પ્રમત્ન થઇ ળકે.  
 વંળધનએ ખુફ જ પ્રચલરત વલબાલના છે. િને વાભાન્ય થગ ળધયુ ં કે ખંખયુ ંએલ થામ છે. 
યંતુ રિમાત્મક વંળધનએ લજૈ્ઞાનનક ઢફે ન ેનનલિત રયણાભ અધારયત થામ છે. લાસ્તલભાં વંળધનએ 
ળસ્તફિ તાવન એક પ્રકાય છે. વંળધન ભાટેન તભાય શબગભ તભાયા ભ્માવના વંદબગભાં, તભાયી 
ભાન્યતાઓ, તભે િ ેવ્ભશૂયચનાઓન ઈમગ કય છ ન ેતભે િ ેિમતન ઈમગ કય છ તે બુજફ રગ 
રગ શઇ ળકે છે. અ ભડ્યુર રિમાત્મક વંળધન કયનાયન ેએલી યીતે ભદદ કયે છે કે િભેાં ળક્ણ 
વંફંરધત પ્રયૃત્તઓનુ ં ગુણલત્તા રયલતગન દ્વાયા ગુણલત્તાભુકત ળક્ણ ૂરં ાડી ળકામ છે. રિમાત્મક 
વંળધનએ એલી ળૈક્વણક િમત છે િ ે ળક્ણભાં સુધાયા ભાટે ળક્કન ે ભદદર ફને છે. તેભાં રિમા, 
બૂલ્યાંકન ન ેપ્રમતબફફન વભાલેળ થામ છે ન ેબેગા થમેરા ુયાલાઓના અધાયે વ્મલશાયભાં પેયપાય 
રાગ ુાડલાભાં અલ ેછે.  
 રિમાત્મક વંળધનએ ળક્ક દ્વાયા શાથ ધયાત એક વય પ્રમગ છે િભેાં લગગ વ્મલશાય સુધાયણા, 
પ્રાથમભક ળક્ણભાં ગુણલત્તા સુધાયલા તથા સ્લ- સુધાયણા ભાટેની તક પ્રાપ્ત થામ છે. લી ળક્કભાં 
નામ્બક્ીતા, વંળધનની સૂઝ,વશકાયની બાલના, ભનની ટેલ, તટસ્થતા, ુલગગ્રશભુક્ત વલચાય, લજૈ્ઞાનનક 
દ્રવટટબફદુ, લાંચન તેભજ વલચાયળક્ક્ત વલકવ ેછે. અલા ામાના વંળધન બવલટમભાં ભટા ામાના વંળધન 
ભાટેનુ ંરદળાસૂચન ૂરં ડે છે.  
 
રિમાત્મક વંળધન એટર ેરું ? 
 રિમાત્મક વંળધનન થગ :  

  ઈનનદભાં ળક્કને વિ ગક ને ળધક કશમ છે. અ દવટટએ જોતા ળક્ણ કામગ કયતા કયતા 
ઈદબલતી વભસ્માઓને વંળધક ફની ઈકેરલાન ને એ યીતે તાના ળક્ણકામગને લધુ રુધ્ધ , કામગક્ભ 
ને વયકાયક ફનાલલાન દયેક ળક્કન વ્મલવામી ધભગ છે. રિમાત્મક વંળધનએ ળક્ક ભાટેનું ને 
લગગકામગની બુશ્કેરીઓ દયમ્માન ઈદબલતંુ વંળધન છે. રિમાત્મક વંળધન એ યજ-ફયજની વભસ્માઓને 
લજૈ્ઞાનનક ઢફે ઈકેરલાની પ્રભુરકત છે. રિમાત્મક વંળધન એક પ્રકાયની લજૈ્ઞાનનક િમત છે િને ઈમગ 
વાભાન્ય યીતે લગગ ળક્ક દ્વાયા તાના લગગખંડ પ્રરિમાની સુધાયણા ભાટે કયલાભાં અલે છે.  
 રિમાત્મક વંળધન એક ચચતનાત્મક પ્રરિમા છે કે િભેાં વંળધનનાં ઘટક તયીકે ૂછયછ ને 
ચચાઓન વભલેળ થામ છે. તે ળાાની યજિદી કામગપ્રણારીભાં શાથ ધયલાભાં અલે છે. રિમાત્મક વંળધન 
ને વશકામગકય લચ્ચેની એક વાબૂહશક પ્રયૃમત છે , કે િભેાં દયયજના પ્રશ્ન ઈકેરલાભાં અલે છે. વલદ્યાથીઓની 
લવળિ ઈત્તયઈત્તય લધાયલાભાં ભદદરૂ થામ તે યીતે ધ્માન કામગને સુધાયલા ભાટેની વલચાયણા કયલાભાં 
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અલે છે.  રિમાત્મક વંળધન એ એક એલી પ્રયૃત્ત છે કે િભેાં વંળધન પ્રભુક્ક્તઓના ઈમગ દ્વાયા બાગ 
રેનાયાઓ તાના ળૈક્વણક કામગને વ્મલસ્થસ્થત યીતે ને વંબાૂલગક યીતે તાવે છે. રિમાત્મક વંળધન એ 
એક એલ વલચાય છે કે િભેાં પ્રશ્ન ઓખલા , ૂછલા , ભાહશતીનું એકત્રીકયણ કયયું , ચચતન - ભનન કયયું ને 
તેભના ઈકેર ભાટેનું કામગ અમજન કયયું.  
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િભ વંળધન કયનાયનું નાભ વલમ ાના 
નંફય 

1 શ્રી તુરકુભાય લી. 
ડાભય 

શ્રી દેભતીભેયાં પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 7 નાં વલદ્યાથીઓ ત્રણ 
– ચાય રાંફાગાાની યજા ફાદ એક – ફે રદલવ ળાાએ 

અલતા નથી 
08 

2 શ્રી તુરકુભાય 
ડાહ્યાબાઆ ટેર 

શ્રી પ્રેયણા શાઆસૂ્કર, કાંણીમરના ધયણ -૯ ના વલદ્યાથીઓ 
ગુજયાતી વલમના કવલઓ ન ેરેખકના રયચમ પ્રતે્ય 

વબાનતા દાખલ ેછે.  
09 

3 શ્રી રદલર અય. ટેર 
ધયણ - 5 ના વલદ્યાથીઓ ગવણતની ચાય બૂફતૂ રિમાઓના 

રયણાભન ંદાજ કાઢલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  11 

4 શ્રી બ્ફાવરી એચ. 
બટ્ટ 

વલદ્યાથીઓ ગવણત ને વલજ્ઞાન વલમ વંફંરધત ગવણતજ્ઞ ને 
વલજ્ઞાનીઓના રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલે છે.  12 

5 શ્રી ંકુયકુભાય 
કયળનબાઆ દેવાઆ 

કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાભાં ફાક પ્રાથગનાવબાભાં ફેવતા શતા 
યંતુ ગીત, પ્રાથગના, બજન, શબનમગીત અ ફધી પ્રયૃત્તભાં 

ખૂફ ઓછી બાગીદાયી.  
13 

6 શ્રી ડ. સુબાબાઇ એભ 
લણકય 

ધયણ - છ થી અઠના કેટરાંક વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો 
ને તેના ણુસૂત્રની વભજન બાલ જોલા ભે છે.  16 

7 શ્રી ૂલીફેન એવ. 
પ્રજામત 

સુખડ પ્રાથમભક ળાાભાં ધયણ 8 વલધાથીઓ વ્માકયણના વંરધ, 
વભાવ, રંકાય એકભભાં નફા છે.  18 

8 શ્રી જોી વાગય 
ળફીનચંદ્ર 

ધ. -૭ ના ૮૦% વલદ્યાથીઓ ંકગવણત પ્રતે્ય ણગભ ધયાલે 
છે.  

20 

9 શ્રી બાલેળકુભાય 
આન્દ્દ્રલદન વ્માવ 

જ્ઞાનકંુજ પેજ-II ની ળાાના ળક્ક લર્ચભુગર ક્રાવરૂભન 
ઈમગ કયલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે 21 

10 
શ્રી પ્રવલણાફેન વી. 

દેવાઇ 
શ્રી કારલણ લવાશત પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૬ ના 

વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી બાાના વાદા લાક્ય લાંચલાભાં ફુર કયે છે.  23 

11 શ્રી ંરકતકુભાય ી ટેર 
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PROJECT BASE 

LEARNING IN CURRENT TEXTBOOK OF SOCIAL 
SCIENCE STD-6 

26 

12 શ્રી ટેર બાલેળકુભાય 
લી.  ધયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા નથી.  27 

13 શ્રી વલયરફશેન ી. ટેર કરડમાદયા-1 પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-7 () ના ફાક વલદ્યતુ 
પ્રલાશ ને તેની વય એકભ વભજલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  

28 
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14 શ્રી ટેર યશસ્કનકુભાય 
કાંમતરાર 

ધયણ ૩ થી ૫ ભાં નનમમભત યશેતા ફાકની વભસ્મા ંગેન 
ભ્માવ.  30 

15 શ્રી ટેર જીગ્નેળ 
બૃતબાઆ 

પ્રાંમતજ તામુકાના ગવણત-વલજ્ઞાન ળક્ક ને ફાકભાં 
ગવણત-વલજ્ઞાન પ્રયૃત્તઓન ઓછ વ્મા.  32 

16 શ્રી બયતબાઆ ટેર ળીના તામુકાભાં ળક્ણભાં ડતી બુશ્કેરીઓ ને તેના 
ઈામ 

33 

17 શ્રી જીતેળ અય ળાશ કઠલાલડી લવાશત પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૪ ના વલદ્યાથીઓ 
જોડાક્યના લાંચન ને રેખનભાં ફુર કયે છે.  35 

18 
શ્રી યાશુરકુભાય ફી. 

ડાભય 
શ્રી ધ્રલપ પ્રા. ળાા, તા-ળીનાના કેટરાક વલદ્યાથીઓ 

રયળે દયમ્માન લગગભા ફેવી યશે છે.  36 

19 શ્રી ંકુયકુભાય ફી ટેર વલદ્યાથીઓ નકળાભાં સ્થ દળાલલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  38 

20 
શ્રી તપીકબાઆ એપ 

ભનસૂયી 

ઇડય તામુકાની લયાલાલ પ્રા. ળાાના ધયણ 6 ફ ના 
વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી રેખનભાં ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ 

ને ઈચાય 
40 

21 શ્રી વભુકુભાય ફી જોી ચાંરુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-૮ ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાત 
ંગેના વાભાન્યજ્ઞાનની પ્રાથમભક જાણકાયી ધયાલતા નથી.  42 

22 
શ્રી સ્મિતાફેન એ 

ટેર ધયણ 3 ને 4 ના બુક ફાક ગશૃકામગ રાલતા નથી.  44 

23 રદરી એવ. ટેર ભજયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૮ ના વલદ્યાથીઓને યવપ્રદ 
યીતે લાતા કશેતા અલડતી નથી.  46 

24 શ્રી ઈભંગકુભાય એ યાલર 
શ્રી કટડાગઢી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 5 ના વલદ્યાથીઓની 
ભોખક કે રેખત શબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેળક્તાની વય જોલા ભે 

છે.  
48 

25 શ્રી ળિિળે એભ ટેર 
શ્રી નનાનુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના વલદ્યાથીઓ 

બોગલરક રયસ્થસ્થમતન રયચમ વાથે નકળા ય સ્થ-નનદેળ 
કયલાભાં વલદ્યાથીઓ બુશ્કેરી નુબલે છે.  

51 

26 શ્રી પ્રકાળકુભાય લણકય 
શ્રી રદધીમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૧ ના ફાકને બૂાક્ય 

રેખનભાં 
ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ.  

53 

27 શ્રી યનકબાઇ જોળી 
શ્રી સુંદયુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 7 ના ૨૨ ફાક ૈકી ૨૦ 
ફાક તાન રયચમ ને ભશત્લકાંક્ા ંગ્રેજીભાં અી 
ળકતા નથી ને ંગ્રેજી ફરતા ખચકાટ નુબલે છે.  

55 
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28 શ્રી યાકેળ એભ દયજી 
પ્રાંમતજ તામુકાની લ્રાચય પ્રા. ળાાના ધયણ - ૬ ના 
વલદ્યાથીઓ ગવણત વલમભાં પ્રામગક ફૂમભમતભાં યચના 

દયલાનું ટાે છે.  
57 

29 શ્રી ળળાંકય રલરતબાઇ 
ાટીર 

હશભતનગય તામુકાની રીખી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6ના 
વલધાથીઓ વ્મરકતગત ંગ્રેજી કાવ્મ-ગાન કયી ળકતા નથી.  59 

30 શ્રી ટેર હશતેન્દ્દ્રકુભાય 
લી.  

હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6 
ના વલદ્યાથીઓની વલજ્ઞાનના વાધન ન ઓખી ળકલા વંફધી 

વભસ્મા.  
60 

31 શ્રી શગદકુભાય િ.ે લભા 
વલદ્યાથીઓ ળાા ુસ્તકારમના ઈમગ યત્લે ઈદાવીન યશે 

છે.  61 

32 શ્રી યાશુરકુભાય એવ. 
ટેર 

વદાતુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-૬ ના વલદ્યાથીઓ ળાા 
ુસ્તકારમન ઈમગ કયતા નથી.  66 

33 
શ્રી જમેળકુભાય એન 

ંચાર 
હશભતનગય તામુકાની વલયલાડા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 3 ના 

વલદ્યાથીઓની ગુજયાતી લાંચન વંફધી વભસ્મા 68 

34 શ્રી હશના િ ેટેર 
શ્રી ઈભેદુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૬ થી ૮ ના ફાકભાં 
ક્ય રેખન કુળતાન બાલ ને તેના નનલાયણ ભાટે કયેર 

પ્રમત્ન ંગે ભ્માવ 
70 

35 શ્રી ધ્રુમભરકુભાય અય. 
ટેર 

હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૩ ના 
વલદ્યાથીઓ “ય” કાય લાા ળબ્દ લાંચન ને શ્રતુરેખન કયી ન 

ળકલા વંફધી વભસ્મા 
73 

36 શ્રી દભમતંીફેન 
કદયબાઆ ટેર 

ધયણ 2 ના વલધાથીઓ ગુજયાતી વલમના જોડાક્યભુક્ત લાંચન 
ને શ્રતુરેખન કયલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે 74 

37 શ્રી ાર્થથક િ ેઠક્કય ત્રણ-ચાય રદલવની રાંફાગાાની યજા ફાદ વલદ્યાથીઓ એક-ફે 
રદલવ ળાાએ અલતા નથી.  75 

38 
શ્રી પ્રકાળચંદ્ર નયબેયાભ 

સુથાય 

ધયણ 8 ના વલધાથીઓને ંગ્રેજી સ્ેરીંગ્વ રખાલલા ને 
બુખાઠ કયાલલાભાં ડતી બુશ્કેરીઓનું નનદાન ને 

ઈચાયાત્મક કામગન ભ્માવ 
77 

39 
શ્રી દુગેળકુભાય 
જમંમતરાર ટેર 

શરડમર પ્રાથમભક ળાાના ત્રીજા ધયણના વલદ્યાથીઓ ામાગત 
વાક્યતા ન ેંકજ્ઞાન (FLN) ભાં લધુ કચાળ ધયાલ ેછે 79 

40 શ્રી પયભ જમંમતરાર 
ટેર 

સુયુય પ્રાથમભક ળાાના ઈચ્ચ પ્રાથમભક વલબાગના વલદ્યાથીઓ 
ગવણત વલમભાં કમડાકીમ વ્મલશારજ્ઞાનના ઈમગભાં નફા 

ભામૂભ ડે છે.  
81 
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41 શ્રી ટેર ળૈરેકુભાય 
કાંમતરાર 

હશભતનગય તામુકાનાં ફેયણા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 8 
ના વલદ્યાથીઓની નકળાભાં સ્થ દળાલલા વફંરધત વંફધી 

વભસ્મા 
82 

42 શ્રી રદપ્તીફેન ી. ટેર 
વાફયકાંઠા જીલ્રાના ળીના તામુકાની કાઠીમા પ્રાથમભક 
ળાાના ધયણ 6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત વલમ 

પ્રતે્યની રરચભાં બાલ 
83 

43 શ્રી ભનજ અઆ ટેર Students of std-6 to 8 are facing trouble in writing 
answer of essay type questions 85 

44 શ્રી હશયેનકુભાય એ વ્માવ 
કયર પ્રાથમભક ળાાભાં જ્ઞાનકંુજ પ્રિકેટ' તંગગત અેર 

િાટગકરાવન વયકાયક ઈમગ થત નથી.  87 

45 શ્રી ભેશુરકુભાય જી. ટેર લડારી 2 પ્રાથમભક ળાાભાં કયના વભમ દયમ્માન ઓનરાઇન 
ળક્ણભાં ફાક જોડાતા નથી 89 

46 
શ્રી ંડ્યા યેળકુભાય 

એર.  
વલદ્યાથીનીઓ ત્રણ-ચાય રદલવની રાંફાગાાની યજા ફાદ એક-

ફે રદલવ ળાાએ અલતી નથી.  91 

47 શ્રી ળાશ ભનનળાફેન ફી.  “શ્રી ુંવયી ફીટ ળાાના ધયણ -7 ના વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી 
રેખનભાં ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ ન ેઈચાય" 92 

48 
શ્રી ભોલરકકુભાય એચ 

જોી 
ઝીંઝલા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના ફાક ંગ્રેજી વલમભાં યવ 

ધયાલતા નથી.  93 

49 શ્રી પ્રકાળજવશ એવ. 
ઝારા 

િેુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના ફાકને લજૈ્ઞાનનક વભજ 
કાવ્માત્ક ઢફે 95 

50 શ્રી યજનીબાઆ ટેર ઠુભયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે 
કયતા નથી.  97 
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1.  શ્રી તુરકુભાય લી. 
ડાભય 

શ્રી દેભતીભેયાં પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 7 નાં વલદ્યાથીઓ ત્રણ – ચાય 
રાંફાગાાની યજા ફાદ એક – ફે રદલવ ળાાએ અલતા નથી 

વભસ્મા ક્ેત્ર:- વાફયકાંઠા લિલ્રાની ળીના તામુકાની શ્રી દેભતીભેયાં પ્રાથમભક ળાા ધયણ – 7  
ામાની જરયી ભાહશતી: ઈત્તયામણ, જન્માટટૌભી, રદલાી કે શી કે છી ળનન – યવલ ફાદ એકાદ જાશેય યજા 
અલતા ફાક ળાાએ અલતાં નથી. ભાયા લગગની અ વભસ્મા કદાચ વોની વભસ્મા શળે. ળક્ક શંભેળા 
તાના લગગના ફાકની ચચતા કયત શમ છે. તેભના વલાંગી વલકાવ ભાટે ભથત શમ છે. યંતુ ફાક 
ળાાએ જ ન અલે ત ? અ વભસ્મા ભને વલચાયલા ને ભ્માવ કયલા ભજપુય કમો. ત્યાયફાદ ભે તેન 
ભ્માવ ળર કમો. ળાાભાં અલતાં ફાક વાથે અ વભસ્માને રગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી કયી. તેના 
યથી બુક કાયણ જાણલા ભળ્માં તેના અધાયે પ્રશ્નાલરી તૈમાય કયી વભસ્મા નનલાયણના પ્રમત્ન કમા.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ:- 

િભ વંબવલત કાયણ 
અધાય શંુ કાઆ કયી ળકુ 

ગ્રતા િભ 
શરકકત ધાયણાં શા ના 

1 વલદ્યાથીઓને બણલાભાં યવ ન શમ      
2 પક્ત ુસ્તકનુ જ જ્ઞાન અત શલ     1 
3 વલદ્યાથીઓના ઘયે પ્રવંગ શમ      
4 વલધાથીઓને ળાાનું લાતાલયણ ગભતુ ન શમ      

5 ફશાય ગાભ ગમેરા વલદ્યાથીઓને લધુ યકાલાની 
આચ્છા શમ 

     

6 ળાાભાં વશ ભ્માલવક પ્રયૃમત થતી ન શમ     4 
7 યજાઓના એક ફે રદલવ છી ળૈ. કામગ થતુ ન શમ     7 

8 
ળાાભાં વભમવય શાજય યશેનાયને પ્રત્રાશન ન 

ભતુ શમ     2 

9 ગેય શાજયીની નોંધ ન રતેા શમ     5 
10 વલદ્યાથીઓ ય ઘયકાભનું બાયણ શમ     6 
11 વલદ્યાથીઓ નલનીતભાંથી ળખી રતેા શમ      

12 વલદ્યાથીઓને યજા ફાફત લારી કઆ ગરાં ન રતેાં 
શમ     3 

ઈત્કલ્નાઓ 
[1] જો ુસ્મસ્તકા જ્ઞાનને ફદરે નલીન વાધન વાભગ્રી ને વલવલધ િત્ત ને પ્રભુક્ક્તઓન ઈમગ કયે ત 
અ વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
[2] જો ળાાભાં નનમમભત ને વભમવય શાજય યશેનાયને પ્રત્રાશન અલાભાં અલે ત વભસ્મા શર થઆ 
ળકે.  
[3] લારી વંકગ  ધ્લાયા ફાક્ના નનમમભતણા વલળે જાણ કાયલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
[4] જો ળાાભાં વશ ભ્માલવક પ્રયૃમતઓ , વાંસૃ્કમતક કામગિભ , વલવલધ ગ્રાભ , રદન વલળે , સ્ધાત્મક 
સ્ધા, લેળફુા લગેયેની મજના થામ ત અ વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
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[5] જો ળક્ક ગેયશાજય વલદ્યાથીઓની નોંધ રે ને ગેયશાજયીના કાયણ જાણી મગ્મ વરાશ સૂચન અે 
ત વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
બુલ્યાંકન:- પ્રથભ ફે ત્રણ રદલવ લરકન કભુગ છે. જ્યાયે ળાાભાં યજા શમ તેની છીના એક ફે રદલવ સુધી 
બુક વલદ્યાથીઓ ગેયશાજય યશે છે. ત્યાયફાદ વભસ્મા નનલાયણ ભાટે વભગ્ર પ્રામગક કામગનું બૂલ્યાંકન અ 
પ્રભાણે થામ છે . ળરઅતભાં વલદ્યાથીઓ યજા છી એક – ફે રદલવ ળાાએ ગેયશાજય યશેરી વંખ્યા 
ળરઅતભાં લધુ શતી યંતુ મગ્મ વભજ ુયી ાડૌતાં તેભા ઘટાડ થમ. ળાાએ એક – ફે રદલવ ન 
અલલાથી રું નુકવાન થામ એ ંગે ખ્યાર ુય ાડ્ય. અ ખ્યારને દ્રઢ ફનાલલા ઘણાં પ્રમત્ન કમા. અ યીતે 
ગેયશાજય યશેનાયની વંખ્યાભાં શેરા કયતાં ઘણ જ ઘટાડ જોલા ભળ્મ.  
તાયણ ને રયણાભ 

[1] યજા છીના રદલવે વો પ્રથભલાય વલદ્યાથીઓની ગેયશાજયીની વંખ્યા 25% શતી.  
[2] યજા [યવલલાય ફીજો] છીના રદલવે વલદ્યાથીઓની ગેયશાજયીની વંખ્યા 5% િટેરી થઆ ગઆ.  
[3] જ્યાયે 3% વલદ્યાથીઓ તેભની ફેદયકાયીના કાયણે ગેયશાજય યશેતાં શતા.  

નુકામગ: રિમાત્મક વંળધનના પ્રામગક કામગના તેં તે વભસ્માના નનલાયણ ંગે થડે ંળે વપતા પ્રાપ્ત 
થઆ. ફાકને ઘયે યશેલાથી થતાં નુકવાન વલળેની વભજ ને ને ગેયશાજય ન યશેલાનુ લચન ભાંગ્ભુ. અ 
ઈયાંત ળાાના અચામગ તથા ન્ય ળક્કને વભસ્માનું તાયણ ફતાવ્ભુ ને જાણાભુ કે ળાા ખુરે ત્યાયે 
ળૈક્વણક કામગ ળર કયી દેયુ તેભજ વલદ્યાથીને વંગ ળક્ણને ફદરે વશ ભ્માલવક પ્રયૃમત ણ કયાલલી. 
ળક્ણ ધ્મતન વાધન વાભગ્રીથી ને લી નલી ધ્ધમત ને પ્રભુક્ક્તથી કયાલલી તેભજ નનમમભત શાજય 
યશેતાં વલદ્યાથીઓને આનાભ ને પ્રળંવા લડે પ્રત્રાશન અયુ િથેી ન્ય વલદ્યાથીને ણ પ્રેયણા રઆ ળકે.  
 

2 શ્રી તુરકુભાય 
ડાહ્યાબાઆ ટેર 

શ્રી પ્રેયણા શાઆસૂ્કર, કાંણીમરના ધયણ -૯ ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી 
વલમના કવલઓ ન ેરેખકના રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલ ેછે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર:- ળાા - શ્રી પ્રેયણા શાઆસૂ્કર, કાંણીમર, ધયણ – ૯  
ામાની જરૂયી ભાહશતી: ળાાના ળક્કના રેળન નનયીક્ણ તેભજ ચચા દયમભમાન જાણલા ભળ્ભ ુ કે 
વલદ્યાથીઓન ે કવલઓ ન ેરેખકના રયચમભાં યવ ડત નથી. લી કવલઓ ને રેખકના રયચમન ુ
ભશત્લ તેભને ઓછુ રાગતુ શતુ. વલદ્યાથોન ેકવલઓ ન ેરેખકના રયચમ ંગ ેકેટરાક પ્રશ્ન ુછલાભાં અવ્મા 
ત તેભાં તેભને કંટા અલત શત.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ  
િભ વંબવલત કાયણ  અધાય શંુ એભાં કંઆ કયી ળકંુ ? ગ્રતા િભ 

ધાયણા શકીકત શા  ના   
૧.  વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી બાા પ્રતે્ય ણગભ ધયાલતા શળે.  √     
૨.  વલદ્યાથીઓ કવલઓના ભશત્લથી જાણ શળે.  √     
૩.  ળાાના ળક્ક કવલઓના રયચમ પ્રતે્ય ઈદાવીનતા દાખલતા શળે.  √     
૪.  વલદ્યાથીઓને ભ્માવભાં જ રૂરચ ન શલાને કાયણ ે  √ √  ૧ 
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૫.  રેકકન રયચમ ભ્માવિભભાં પયલિમાત ન શલાને કાયણ ે √     
૬.  યીક્ાભાં પ્રશ્ન જ જરૂયી શલાને કાયણ ે √     
૭.  વલદ્યાથીઓને રેખકના રયચમભાં કંટા અલત શળે.   √ √  ૪ 
૮.  ગુજયાતી બાાના કવલઓનું ભશત્લ ઓછંુ ભાનતા શળે.   √ √  ૨ 
૯.  ળાાભાં કવલ વંભેરન ન ેબુળામયા િલેા કમગિભન બાલ શલાના 

કાયણ.ે  
 √  √  

૧૦.  ળક્ક દ્વાયા રેખકના ન્ય વંદબગ ુસ્તકની યજુઅતન બાલ 
શલાના કાયણ.ે  

√     

૧૧.  ળાાભાં રામિેયીન બાલ શલાના કાયણ.ે   √  √  
૧૨.  કવલઓ દ્વાયા યચામેરા ફીજા કાવ્મની યજુઅત પ્રતે્ય ળક્ક 

ઈદાવીનતા દાખલતા શલાના કાયણ ે 
 √ √  ૬ 

૧૩.  ળાાની રામિેયીભાં રેખકના ન્ય વંદબગ ગ્રંથન બાલ શલાના 
કાયણ.ે  

 √  √  

૧૪.  વલદ્યાથીઓ રેખકના ભશત્લથી જાણ શળે.  √     
૧૫.  વલદ્યાથીઓને કવલઓના રયચમભાં કંટા અલત શળે.   √ √  ૫ 
૧૬.  ળાાના ળક્ક રેખકના રયચમ પ્રતે્ય ઈદાવીનતા દાખલતા શળે.  √     
૧૭.  વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી બાાના રેખકન ેભશત્લ ઓછંુ ભાનતા શલાના 

કાયણ ે 
 √ √  ૩ 

૧૮.  કવલઓન રયચમ પયલિમાત ન શલાને કાયણ.ે  √     
૧૯.  ળાાની રામિેયીભાં કવલઓના ન્ય વંદબગ ગ્રંથ ન બાલ શલાના 

કાયણ.ે  
 √  √  

૨૦.  ળાાનુ ંલાતાલયણ જ મગ્મ ન શલાના કાયણ.ે  √     

ઈત્કલ્નાઓ: 
 જો વલદ્યાથીઓ ાવ ે કાવ્મન ુગાન કયલાભાં અલે તેભજ વલદ્યાથીઓ વભક્ લાતાઓ વંબાલી તેભને 
ભ્માવભાં યવ રતેા કયલાભાં અલે ત વભસ્મા શર થઆ ળકે.  

 જો વલદ્યાથીઓન ેગુજયાતી બાાના કવલઓના ભશત્લ વલળેન ખ્યાર અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા 
શર થઆ ળકે.  

 જો વલદ્યાથીઓ વભક્ ગુજયાતી બાાના રેખકના બુક ુસ્તક દળાલી તેની ચચા દ્વાયા તેનું ભશત્લ 
વભજાલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ ળકે.  

 વલદ્યાથીઓન ેરેખકના ન્ય વંદબગ ુસ્તકનું જ્ઞાન અીન ે તેન કંટા દૂય કયલાભાં અલે ત અ 
વભસ્મા શર થઆ ળકે.  

 વલદ્યાથીઓન ેરેખકના ન્ય કાવ્મવંગ્રશનુ ંજ્ઞાન અીને તેન કંટા દૂય કયલાભાં અલે ત અ વભસ્મા 
શર થઆ ળકે.  

 કવલઓ દ્વાયા યચામેરા ન્ય કાવ્મની યજૂઅત જો વલદ્યાથીઓ વભક્ કયલાભાં અલે ત અ વભસ્મા 
શર થઇ ળકે છે.  

બૂલ્યાંકન 
 વંળધકએ શાથ ધયેરા કામગ યથી વંળધક નીચેની ફાફતનુ ંબુલ્યાંકન કયળ.ે  
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 વલદ્યાથીઓ ાવ ેકાવ્મન ુગાન કયલાભાં અવ્ભું તેભજ વલદ્યાથી વભક્ લાતાઓ કશેલાભાં અલી તેથી  
 વલદ્યાથીઓ ભ્માવભાં યવ રતેા થમા.  
 વલદ્યાથીઓ કવલઓના ભશત્લથી ભાહશતગાય થમા.  
 વલદ્યાથીઓએ રેખકના ન્ય વંદબગ ુસ્તકનુ ં જ્ઞાન ભેવ્ભું ન ે તેભન રેખકના રયચમ પ્રતે્યન 
કંટા દૂય થમ.  
વલદ્યાથીઓ ાવ ેકાવ્મ તંાક્યી યભાડી, વલદ્યાથીઓ કવલઓ પ્રતે્ય ભાહશતગાય ફન્યાં ન ેતેભન કંટા 
દૂય થમ.  

 વલદ્યાથીઓ વભક્ કવલઓ દ્વાયા યચામેરા ન્ય કાવ્મની યજૂઅત કયલાભાં અલી.  
કાયણ ન ેરયણાભ 
 વલદ્યાથીઓભાંથી કુર ૮ % િટેરા વલદ્યાથીઓ ભ્માવ પ્રતે્ય નનયવ જણામા.  
 કવલઓના ભશત્લ વલળેન ખ્યાર ભેલલાભાં ૮૫ % િટેરા વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ જ્યાયે ૯ % 
વલદ્યાથીઓ તેભાં નનયવ જણામા.  

 રેખકના ભશત્લ વલળેન ખ્યાર ભેલલાભાં ૮૬  % િટેરા વલદ્યાથીઓએ બાગ રીધ. જ્યાયે ૧૦ % 
િટેરા વલદ્યાથીઓ તેભાં નનયવ જણામા.  

 વલદ્યાથીઓભાંથી કુર ૮૨ % િટેરા વલદ્યાથીઓન રેખકના રયચમ પ્રતે્યન કંટા દૂય થમ.  
 વલદ્યાથીઓ વભક્ કવલઓ દ્વાયા યચામેરા ન્ય કાવ્મની યજૂઅતન ેકાયણ ે૮૪ % િટેરા વલદ્યાથીઓ 
કવલઓના રયચમ પ્રતે્ય વબાન ફન્યા.  

નુકામગ 
● બાા ળક્ક કવલઓના ભશત્લ વલળેના ખ્યાર વલદ્યાથીઓન ેઅળ.ે  
● બાા ળક્ક રેખકના ભશત્લ વલળેના ખ્યાર વલદ્યાથીઓન ેઅળ.ે  
● બાા ળક્ક રેખકના ન્ય વંદબગ ુસ્તકનુ ંજ્ઞાન વલદ્યાથીઓન ેઅળ.ે  
● બાા ળક્ક વલદ્યાથીઓ વભક્ કાવ્મનુ ંગાન કયળ.ે  
● બાા ળક્ક કવલઓ દ્વાયા યચામેરા ન્ય કાવ્મની યજુઅત વલદ્યાથી વભક્ કયળ.ે  
● લગ દયમભમાન કવલ વંભેરન દ્વાયા કવલઓની બુરાકાત ન ેરેખકની બુરાકાત દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેકવલ 
રયચમ ન ેરેખક રયચમભાં યવ રતેા કયળ.ે  
ઈવશંાય: પ્રસ્તૃત વંળધન કામગભાં શ્રી પ્રેયણા શાઆસૂ્કર, કાંવણમરભાં ભ્માવ કયતા ધયણ ૯ ના વલદ્યાથી 
બાઆઓ કવલઓ ને રેખકના રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલતા શલાના કાયણ ેશાથ ધયલાભાં અલેર 
શતંુ. વલસ્તૃત યીતે લરકન, ૃથક્કયણ ન ે થગઘટન કયલાથી તેના ચક્કવ રયણાભ ભળ્માં ન ે
વલદ્યાથીઓન કવલઓન ન ેરેખકના રયચમ પ્રતે્યન કંટા દુય થમ. અ ભ્માવ લગગ ળક્કન ેતેભજ 
ળાાન ેતેભનું ળક્ણકામગ સુધાયલાભાં ભદદરૂ થળ.ે અ વંળધન દ્વાયા ળાાન ેનડતી ન્ય બુશ્કેરીઓના 
નનલાયણ ભાટે અ વંળધન મગ્મ રદળા પ્રાપ્ત થળ.ે અ વંળધન ન્ય કઆ સુધાયાત્મક ફાફતભાં કાભે 
રાગળ ેત શંુ ભાયી ભશેનતને વાથગક ગણીળ.  
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3 શ્રી રદલર અય. ટેર ધયણ - 5 ના વલદ્યાથીઓ ગવણતની ચાય બૂફતૂ રિમાઓના રયણાભન 
ંદાજ કાઢલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર :- પ્રસ્તુત ભ્માવનું વભસ્મા ક્ેત્ર ઇડય તામુકાની ગયર પ્રાથમભક ળાાના ળૈક્વણક લગ- 
2021-22 દયમભમાન ભ્માવ કયતાં ધયણ- 5 ના 15 વલદ્યાથીઓ છે. શીં ગયર પ્રાથમભક ળાાભાં ધયણ - 
5ભાં કુર 30 વલદ્યાથીઓ છે. તભાભ વલદ્યાથીઓન ભ્માવ શાથ ધયલ ળક્ય ન શલાથી ભ્માવકે 15 
વલદ્યાથીઓને માદચ્છીક નબુના તયીકે વંદ કયેર છે.  
વભસ્મા ભાટે ામાની જરૂયી ભાહશતી :- 
 વલદ્યાથીઓને ધયણ– 5 ના ગવણતની ધ્મમન નનટમત - M501. 7 ઈકેર ભાટેના ળૈક્વણક કામગની 
નટપુક વંગ્રહશત કયેર છે.  

 વલદ્યાથીઓની ધયણ– 5 ના ગવણતના ાઠ્યુસ્તકના ાના નંફય – 170 થી 186 ભાં કયેર રેખન કામગની 
નધની ચકાવણી કયેર છે.  

 તદુયાંત જી . વી. ઇ. અય. ટી તાયીખ -4/3/2022 ના યજ રેલાભાં અલેર વાભાયમક બૂલ્યાંકન 
કવટીની નધથી ણ એકત્ર કયેર છે.  

વભસ્માના વંબવલત કાયણ :- 
િભ વંબવલત કાયણ વભસ્મા વંદગીના 

અધાય 
તે ંગે ળક્ક કઇ 
કયી ળકે ? 

કાયણન 
ગ્રતા િભ 

શકીકત ધાયણા શા ના 
1 . નન ફદરે પ્રકયણનું ધ્મમન થતું શમ.      6 
2 પ્રરિમા કયતા રયણાભને લધુ ભશત્લ ાતું શમ.      5 
3 નનણગમળક્ક્તન બાલ શમ.      2 
4 અત્મવલિાવ ઓછ શમ.      3 
5 ચાય બૂફતૂ રિમાઓ અલડતી ન શમ.      1 
6 ળક્ક દ્વાયા ચીરા ચામુ િમત ન ઈમગ થત શમ.       
7 વ્મલશારયક નુફંધ થત ન શમ.      7 
8 ગખણ િમતને લધુ પ્રાધાન્ય ાતું શમ.      4 
9 વંકલ્નાન તાર્કકક વફંધન બાલ શમ.       
10 ૂલાનુબલન ઈમગ થત ન શમ.       
ભ્માવના શેતુઓ :- 
1. ધયણ - 5 ના વલદ્યાથીઓ ગવણતની ચાય બૂફતૂ રિમાઓના રયણાભન ંદાજ કાઢલાભાં ફૂર કયે છે, તે 
ફૂર ને જાણલી.  
2. તે ફૂરનું નનલાયણ (ઈચાય) કયલ.  
તાયણ ને નુકામગ :- 
 15 ૈકી 4 વલદ્યાથીઓનું વાચું રયણાભ ભેલલાભાં ને ચકાવણી કયલાભાં કચાળ ધયાલે છે . ળબ્દબંડ ઓછંુ 
છે. તેભની ચકવાઇ લધાયલી.  
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 તભાભ વલદ્યાથીઓ રયણાભ ભાટે વાચી રિમાની ઓખ કયતા થમા ને ઓખ કયેર રિમાની વાચી પ્રરિમા 
કયતા થમા છે.  

 15 ૈકી 3 વલદ્યાથીઓ ભાટે રયણાભન ંદાજ કાઢતા થામ તે ભાટે લધુ ભશાલય કયાલલ જરૂયી જણામ છે.  
 

4 શ્રી બ્ફાવરી એચ. 
બટ્ટ 

વલદ્યાથીઓ ગવણત ને વલજ્ઞાન વલમ વંફંરધત ગવણતજ્ઞ ને 
વલજ્ઞાનીઓના રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલે છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર: આડય તામુકાની યડા જૂથની કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાના લગ :2021-22 દયમભમાન ભ્માવ 
કયતા ધયણ – 8ના ફાકન વભાલેળ કયલાભાં અલેર છે. અભ , પ્રસ્તતુ વંળધન એ ળૈક્વણક ક્ેત્રને 
સ્ળે છે.   
વભસ્મા નનદેળ : વલદ્યાથીઓ ગવણત ને વલજ્ઞાન વલમ વંફંરધત ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓના રયચમ પ્રતે્ય 
વબાનતા દાખલે છે.  
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનું પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ: ળાાભાં ધયણ-8ના ભટાબાગના ફાક ગવણત ને 
વલજ્ઞાન વલમભાં ળક્ણ કામગ દયમભમાન લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના રયચમ પ્રતે્ય વબાન નશતા જણાતા. 
અથી ળાાકીમ ળક્ણ કામગ દયમભમાન ને ગવણત- વલજ્ઞાન કામગિભ િલેા કે આનલેળન , ગવણત ,વલજ્ઞાન 
ને માલયણ પ્રદળગન , યાટટર ીમ રદનની ઈજલણી ને ગવણત વલજ્ઞાન કનગય થકી લધુભાં લધુ તેભનાભા યવ 
ને લિજ્ઞાવા ેદા થામ તે ભાટે લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના રયચમ શલ ખૂફ જરૂયી ફની યશે છે. ફાક 
વાથે ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન દ્વાયા , ભોખક પ્રશ્ન દ્વાયા , ચચા દ્વાયા , વલવલધ વશભ્માલવક 
કામગિભ ને પ્રયૃત્તઓભાં ફાકની બાગીદાયીના લરકન કયી ભાહશતી ભેલલાભાં અલી ને ભાહશતીના 
ૃથક્કયન લડે વભસ્મા ંગે કામગ કયલાની રદળા સ્ટટ ફની.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

િભ વંબવલત કાયણ 
વભસ્મા વંદગીન 

અધાય 
ળક્ક કઆ 
કયી ળકે? 

કાયણન 
ગ્રતા 
િભ ધાયણા શકીકત શા ના 

1 વલદ્યાથીઓ ગવણત ને વલજ્ઞાન વલમ પ્રતે્ય ણગભ ધયાલતા શળે.  √     
2 વલદ્યાથીઓ ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓનાં ભશત્ત્લથી જાણ શળે.  √     
3 ળાાના ળક્ક ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓના રયચમ પ્રતે્ય ઈદાવીનતા દાખલતા 

શળે.  
√     

4 વલદ્યાથીઓને અ વલમના ભ્માવભાં જ રરચ ન શલાના કાયણે.   √ √  1 
5 ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓન રયચમ ભ્માવિભભાં પયલિમાત ન શલાના કાયણે.  √     
6 યીક્ાભાં પ્રશ્ન જ જરૂયી શલાને કાયણે.  √     
7 ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓનું ભશત્ત્લ ઓછંુ ભાનતા શળે.   √ √  2 
8 ળાાભાં ગવણત- વલજ્ઞાન પ્રદળગન , કનગય ને સ્થક્લઝ લગેયે િલેા કામગિભના બાલ 

શલાના કાયણે.  
√     

9 ળક્ક દ્વાયા ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓનાં ન્ય વંદબગ ુસ્તકની યજૂઅતના 
બાલને કાયણે.  

√     

10 ળાાભાં રાઇિેયીની ભમાદાને કાયણે.   √ √  4 
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11 ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓની ન્ય ળધ પ્રતે્ય ળક્ક ઈદાવીનતા દાખલતા શલાના 
કાયણે.  

 √ √  3 

12 ળાાનું લાતાલયણ જ મગ્મ ન શલાના કાયણે.  √     
13 ધ્મમન નનટત્ત વાથે કઇ વંફંધ ના શલાના કાયણે.  √     
14 વલદ્યાથીઓને ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓના રયચમભાં કંટા અલત શળે.   √ √  5 

ભાહશતીનું એકત્રીકયણ 
 ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન ને નનયીક્ણ દ્વાયા  
 વશભ્માલવક પ્રયૃમતભાં બાગીદાયી દ્વાયા  
 વલમ ળક્ક લડે ફાક વાથે પ્રશ્ન દ્વાયા  
 રાઇિેયી ુસ્તક યજીસ્ટય દ્વાયા  
 વલળે રદનની ઈજલણી લડે  
 ન્ય ળક્ક ને બુખ્ય ળક્ક વાથે ચચા દ્વાયા  
શેતુઓ  
1. વલદ્યાથીઓની ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓ પ્રતે્યની વબાનતાના કાયણ જાણલા.  
2. વલદ્યાથીઓને ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓ પ્રતે્ય વબાન યીતે લગત કયલા.   
3. વલદ્યાથીઓને ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓના મગદાનથી ભાહશતગાય કયલા.  
4. વલદ્યાથીઓને ગવણતજ્ઞ ને વલજ્ઞાનીઓની કદય કયલા ભાટે પ્રત્રાહશત કયલા.  
5. વલદ્યાથીઓને ધ્મમન નનટત્ત લવધ્ધ કયલા જરૂયી ભદદ કયલી.  
વ્માવલિ ને નબૂન: કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ- 8ના ફાક 
બૂલ્યાંકન: વલદ્યાથીઓની વભસ્માના વંબવલત કાયણ તાવી તેભજ ઈકેર ભાટે જરૂયી પ્રમગ કામગ કયી 
ભાહશતી એકત્ર કયલાભાં અલી. ફાકનું બૂલ્યાંકન ભાટે જુદી જુદી યીત વંળધક દ્વાયા ઈમગભાં રેલાભાં 
અલી. અ ભાટે લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના જીલન ને પ્રદાન ંગેની ફશુવલક્લ્ પ્રશ્નની પ્રશ્નાલલર તૈમાય 
કયલાભાં અલી. ને તેના ઈત્તય ભેલલાભાં અવ્મા. ફાકને લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના જીલન ને પ્રદાન 
ંગે સ્ટય સ્ધા , નનફંધ રેખન ને લકતૃત્લ સ્ધાનું અમજન કયલાભાં અવ્ભું. અ યીતે બૂલ્યાંકન 
કયલાભાં અવ્ભું.   
તાયણ ને રયણાભ 
 વલદ્યાથીઓને ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનક વલે રયચમ ંગે ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ.  
 વલદ્યાથીઓને લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞ વલે જાણલાભાં યવ ેદા થમ.  
 વલદ્યાથીએ ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનકના પ્રદાન વલે ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ.  
 વલદ્યાથીઓએ ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનકના પ્રદાન વલે જાણલાભાં યવ ેદા થમ.  
 વલદ્યાથીઓ ાઠ્યુસ્તકભાં વભાવલટટ લવલામના ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનકના રયચમ ંગે ભાહશતી પ્રાપ્ત કયતા 
થમા.  

 વલદ્યાથીઓ ાઠ્યુસ્તકભાં વભાવલટટ લવલામના ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનકના પ્રદાન વલે ભાહશતી પ્રાપ્ત કયતા 
થમા.  
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 વલદ્યાથીઓભાંથી કુર 85 ટકા િટેરા વલદ્યાથીન લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના પ્રત્યેની વશભ્માલવક પ્રયૃત્તઓભાં 
બાગ રીધ.  

 લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના ભશત્ત્લ વલળેના ખ્યાર ભેલલાભાં 85 ટકા િટેરા વલદ્યાથીઓ એ બાગ રીધ.  
 વલદ્યાથીઓ વભક્ લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞ જીલન રયચમ યજૂઅતને કાયણે 90 ટકા િટેરા ફાક લજૈ્ઞાનનક 
ને ગવણજ્ઞના રયચમ પ્રત્યે વબાન ફન્યા.  

નુકામગ 
 ગવણત-વલજ્ઞાન ળક્ક ગવણતજ્ઞ ને લજૈ્ઞાનનકના ભશત્ત્લ વલળેના ખ્યાર વલદ્યાથીઓને અળે.  
 ગવણત-વલજ્ઞાન ળક્ક લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના વંદબગ ુસ્તકનું જ્ઞાન વલદ્યાથીઓને અળે.  
 ગવણત-વલજ્ઞાન ળક્ક વલદ્યાથીઑ વભક્ વલળે રદન , ગવણત- વલજ્ઞાન પ્રદળગન, આનલેળનભાં લજૈ્ઞાનનકના પ્રદાનની 
યજૂઅત કયલાભાં ફાકને પ્રત્રાહશત કયળે.   

 લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞની ળધ ને વાધનથી ફાકને ભાહશતગાય કયલાભાં અલળે.  
 લગ દયમભમાન લજૈ્ઞાનનક ને ગવણતજ્ઞના જીલન અધારયત કામગિભ ળક્ણ કામગ વાથે જોડલાભાં અલળે.  
 ફાક લજૈ્ઞાનનક ને તેભની ળધની કદય કયે તે ધ્મમન નનટત્ત લવધ્ધ કયલાભાં ભદદ ભળે.  

 

5 શ્રી ંકુયકુભાય 
કયળનબાઆ દેવાઆ 

કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાભાં ફાક પ્રાથગનાવબાભાં ફેવતા શતા યંતુ 
ગીત, પ્રાથગના, બજન, શબનમગીત અ ફધી પ્રયૃત્તભાં ખૂફ ઓછી 

બાગીદાયી.  
વભસ્મા ક્ેત્ર :- કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાના તભાભ ફાક  
વભસ્મા નનદેળ : ળાાભાં અલતા ફાક પ્રાથગનાવબાભાં ફેવતા શતા યંતુ 
ગીત,પ્રાથગના,બજન,શબનમગીત અ ફધી પ્રયૃત્તભાં ખૂફ ઓછી બાગીદાયી.  
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનું પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ: ળાાભાં ભટાબાગના ફાક ળાાભાં નનમમભત યીતે 
થતી પ્રાથગનાવબાભાં ળાયીરયક યીતે ત જોડતા શતા યંતુ ળાાની પ્રાથગનાવબાભાં થતી વલવલધ પ્રયૃત્ત િલેી કે 
યંતુ ગીત ,પ્રાથગના,બજન,શબનમગીત અ ફધી પ્રયૃત્તભાં ખૂફ ઓછી બાગીદાયી દાખલે છે. ફાક વાથે 
ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન દ્વાયા, ભોખક પ્રશ્ન દ્વાયા, ચચા દ્વાયા, વલવલધ વશભ્માલવક કામગિભ ને 
પ્રયૃત્તઓભાં ફાકની બાગીદાયીના લરકન કયી ભાહશતી ભેલલાભાં અલી ને ભાહશતીના ૃથક્કયન 
લડે વભસ્મા ંગે કામગ કયલાની રદળા સ્ટટ ફની.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

િભ વંબવલત કાયણ 
વભસ્મા વંદગીન 
અધાય 

તે ંગે ળક્ક કઆ 
કયી ળકે? 

કાયણન 
ગ્રતા 
િભ ધાયણા શકીકત શા ના 

1 પ્રાથગના એન ગીત, બજનની વંદગી મગ્મ નશીં શમ તેના કાયણે   √  √   
2 ફાકને યાગ કે રમભાં ગાલાનું પાલતંુ ન શમ તેના કાયણે  √  √   
3 વંગીતના વાધનન બાલ શલા ના કાયણે  √  √   

4 વંગીતના વાધન શમ યંતુ ફાકને લગાડતા ન અલડતંુ શમ તેના 
કાયણે  √  √   
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5 નીયવ પ્રાથગનાવબા શમ તેના કાયણે   √ √   

6 એકના એક જ ફાક પ્રાથગનાભાં વરિમ યશેતા શમ ફધા ફાકને 
લાયાપયથી જોડલાભાં ન અલતા શમ તેના કાયણે  

√  √  3 

7 ફાકને ધાર્મભક કે વંપ્રદામના કાયણે જોડાતા ન શમ તેના કાયણે  √  √  2 
8 તભાભ ધભગને પ્રાથગનાવબાભાં અલયી રેલાભાં અલતા ન શમ તેના કાયણે   √ √  1 
9 પ્રાથગનાવબાનું વંચારન કયતાં ળક્ણી નનયવતના કાયણે  √  √  4 
10 ગાભના લારીઓ થલા અની કઇ વબુદામની નનયવતના કાયણે  √  √  5 
11 પ્રાથગનાવબાન વભમ મગ્મ ન શલાના કાયણે  √  √   
12 ળાાનું લાતાલયણ જ મગ્મ ન શલાના કાયણે.  √  √   

13 
ળાાની પ્રાથગના ભાટે ફેવલા ભાટેની જગ્મા મગ્મ ને માપ્ત ન શલાના 
કાયણે  √  √   

14 ળાાની પ્રાથગના , ગીત, બજન ટે ઈય ગલડાલલાભાં અલતંુ શમ તેના 
કાયણે  √  √   

ભાહશતીનું એકત્રીકયણ  
 ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન ને નનયીક્ણ દ્વાયા  
 વશભ્માલવક પ્રયૃમતભાં બાગીદાયી દ્વાયા  
 વલમ ળક્ક લડે ફાક વાથે પ્રશ્ન દ્વાયા  
 લારીઓ જોડે વંકગ  કયીને  
 વલળે રદનની ઈજલણી લડે  
 ન્ય ળક્ક ને બુખ્ય ળક્ક વાથે ચચા દ્વાયા  
 ધાર્મભક ગુર ને અગેલાન વાથે ચચા કયીને  
શેતુઓ  
1. વલદ્યાથીઓની પ્રાથગનાવબા પ્રતે્યની વબાનતાના કાયણ જાણલા.  
2. વલદ્યાથીઓને પ્રાથગનાવબાભાં થતી વલવલધ પ્રયૃત્ત પ્રતે્ય વબાન યીતે લગત કયલા.   
૩. લારીઓ તથા ધાર્મભક અગેલાનને વલિાવભાં રઇ પ્રાથગનાવફની પ્રયૃત્તઓ નક્કી કયલી  
4. વલદ્યાથીઓને પ્રાથગનાવબાભાં જોડાતા ફાકની કદય કયલા ભાટે પ્રત્રાહશત કયલા.  
5. પ્રાથગનાવબાભાં વલગધભગ વભબાલ યાખી તભાભ ધભગને પ્રાધાન્ય અયું  
પ્રમગકામગની રૂયેખા 
    કેળયુયા પ્રાથમભક ળાાભાં ફાકની ગવણતજ્ઞ પ્રાથગનાવબા પ્રતે્ય રરચ ને વબાનતા જાણી ને 
તેને દૂય કયલા ભાટે વંળધક દ્વાયા 30 રદલવ સુધી નીચેના િલેી પ્રયૃત્તઓ થકી વભસ્માનું નનયાકયણ રાલલા 
અમજન કયલાભાં અવ્ભું શતંુ.  

િભ પ્રયૃત્ત પ્રભુક્ક્ત સ્ત્રત વભમ તાવ પ્રમગ કામગની બૂલ્યાંકન 
પ્રવલરધ 

1 ફાક વાથે બુરાકાત 
ચચા પ્રશ્નત્તયી 

બુરાકાત, ચચા, 
પ્રશ્નત્તયી પ્રાથગનાવબા એક કરાક પ્રાથગના દયમભમાન લરકન 

2 લારી મભહટગ ભાગગદળગન મભહટગ ફે રદલવ ફે રદલવ ચચા 
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ચચા 

3 
ફાક વાથે 
બુરાકાત, ચચા ને 
પ્રશ્નત્તયી 

બુરાકાત, ચચા 
ને પ્રશ્નત્તયી 

વંકરન કયેર ુસ્તક , 
અટીકર, રચત્ર ને 
સ્ટય 

એક કરાક રયવેવ દયમભમાન લરકન,પ્રશ્નત્તયી 

4 ધાર્મભક અગેલાન 
વાથે ચચા 

બુરાકાત ને 
ચચા 

મભહટગ ત્રણ રદલવ રયળે દયમભમાન 
ળાા વભમ ફાદ 

ચચા 

5 
દય રુિલાયે ઈદુગભાં 
બુસ્સ્રભ ધભગને રગતી 
ઇફાદત 

પ્રાથગનાવબા પ્રાથગનાવબા દય રુિલાયે પ્રાથગના વભમ પ્રાથગના ને પ્રયૃત્ત 

બૂલ્યાંકન: વલદ્યાથીઓની વભસ્માના વંબવલત કાયણ તાવી તેભજ ઈકેર ભાટે જરૂયી પ્રમગ કામગ કયી 
ભાહશતી એકત્ર કયલાભાં અલી. ફાકનું બૂલ્યાંકન ભાટે જુદી જુદી યીત વંળધક દ્વાયા ઈમગભાં રેલાભાં 
અલી. અ ભાટે ફશુવલક્લ્ પ્રશ્નની પ્રશ્નાલલર તૈમાય કયલાભાં અલી. ને તેના ઈત્તય ભેલલાભાં અવ્મા. અ 
યીતે બૂલ્યાંકન કયલાભાં અવ્ભું.  
તાયણ ને રયણાભ :-  
 વલદ્યાથીઓને અદળગ પ્રાથગનાવબા વલે રયચમ ંગે ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ.  
 વલદ્યાથીઓને વલવલધ ધભગ વલે જાણલાભાં યવ ેદા થમ.  
 વલદ્યાથીએ પ્રાથગનાનું અના જીલનભાં પ્રદાન વલે ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ.  
 વલદ્યાથીઓને વલવલધ પ્રકાયની રગ રગ ધભગની પ્રાથગના ગાલાભાં યવ જાગ્મ  
 ફધા જ વલદ્યાથી ખૂફ વરિમ યીતે પ્રાથગનાભાં જોડાલા રાગ્મા   
 રગ રગ બાાભાં પ્રાથગના ગાતા થમા  
 વલદ્યાથીઓભાંથી ફધા જ વલદ્યાથી પ્રાથગનાવબાની વલવલધ પ્રયૃત્તભાં બાગ રતેા થમા  
નુકામગ  
 પ્રાથગનાનું ભશત્ત્લ વલળેના ખ્યાર વલદ્યાથીઓને અળે.  
 જુદા જુદા ધભગ ને પ્રાથગનાઓનું જ્ઞાન વલદ્યાથીઓને અળે.  
 દયેક લાયે રગ રગ ધભગની પ્રાથગનાઓ કયલાભાં અલળે િભે કે રુિલાયે બુસ્સ્રભ ધભગની પ્રાથગના ને ઈદુગ  
બાાભાં પ્રાથગના મજાળે  

 ળાાના તભાભ લગગના તભાભ ફાફતને પ્રાથગનાવબાભાં થતી વલવલધ પ્રયૃત્તભાં બાગ રતેા થામ તેયું અમજન 
કયલાભાં અલળે  

 વંગીતના વાધનન ભશત્તભ ઈમગ ફાક કયતાં થામ તેભ કયલાભાં અલળે  
 ળાાભાં યજ એક ળક્ક દ્વાયા રગ રગ ધભગની વલવલધ લાત તાના ગુરલાણીભાં પ્રાથગનાવબાભાં કયલાભાં 
અલળે  

 પ્રાથગનાવબાભાં ફાકની ભોલરકતા લધે તેલી પ્રયૃત્તઓ કયલલાભાં અલળે.  
 પ્રાથગનાવબાભાં તભાભ ળક્કએ નનમમભત યીતે જોડલાનું યશેળે.  
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6 શ્રી ડ. સુબાબાઇ એભ 
લણકય 

ધયણ - છ થી અઠના કેટરાંક વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો ને તેના 
ણુસૂત્રની વભજન બાલ જોલા ભે છે.  

ભને નુબલામેરી વભસ્મા ન્ય ળાાઓભાં ણ શઇ ળકે છે. યંતુ રિમાત્મક વંળધનભાં 
લજૈ્ઞાનનક્તા જલાઇ યશે તે શેતુથી વભસ્માક્ેત્રન ેભમારદત ફનાલામ છે. ભેં ભાયા વંળધનને નીચેની વંસ્થા 
ૂયતી ભમારદત કયી છે.  
ળાા:ચયીલાડ પ્રાથમભક ળાા, તામુક:આડય, ધયણ :છ થી અઠ, વલમ:વલજ્ઞાન 
ામાની જરૂયી ભાહશતીનુ એકત્રીકયણ :- વંળધકને અ વંળધનભાં ચયીલાડ પ્રાથમભક ળાાનાં ધયણ – છ 
થી અઠના વલદ્યાથીઓ ઈય વંળધન કયલાની તક ભી. તેભાં ણ તે વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાનના યવામવણક 
દાથો ને તેના ણુસૂત્રની વાચી ઓખાણ અી ળકે છે કે નશી તે વંળધન કયલાની તક ભી. અ 
વંળધન દયમભમાન વંળધકે વલદ્યાથીઓને યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર રખલા અપ્મા. અ કામગ 
દયમભમાન વંળધકને જાણલા ભળ્ભું કે વલદ્યાથીઓને વલજ્ઞાન વલમભાં વાભાન્ય કે યજફયજ ઈમગભાં 
અલતા યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર ફરલાભાં ને રખલાભાં બુશ્કેરી ડતી શતી. કેટરાંક 
વલદ્યાથીઓને યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર વલળેની ભાહશતીન બાલ શત. વંળધકના લાયંલાય 
કશેલા ને વભજાલલા છતાં ણ યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર ફરલા ને રખલાભાં કઇ સુધાય 
જોલા ભળ્મ ન શત. વલદ્યાથીઓની ગાઈના પ્રમગથીભાં કયેર કામગની ને તેભના દ્વાયા તાના દ્વાયા 
નધલાભાં અલેર નટપૂકભાં ણ વંળધક દ્વાયા ચકાવણી કયલાભાં અલી.  
ઈત્કલ્નાઓ :- 
 જો વલદ્યાથીઓને વલજ્ઞાન વલમભાં અલતાં યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રની વલગતલાય ૂયી 
ભાહશતી અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  

 જો ળક્ક દ્વાયા લગગખંડભાં યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રન ચાટગ  બુકલાભાં અલે ત અ 
વભસ્મા શર કયી ળકામ.  
જો ળક્ક દ્વાયા યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રન પ્રમગકામગ દયમભમાન તેન ઈમગ મગ્મ 
યીતે વભજ ને તેન ઈમગ ળીખલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  

 જો વલદ્યાથીઓને ળક્ક યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રની ૂયતી વભજ ને પ્રમગકામગ કયતી 
લખતે યવૂલગક અે ત અ વભસ્મા શર થામ.  

 ળાાભાં TLMS વલકવાલલાભાં અલે ને ળૈક્વણકકામગ દયમભમાન તેન ઈમગ થામ ત વભસ્મા શાર 
થામ.  

 જો વલધાથીઓ ળાા કક્ાએથી વલવલધ વલજ્ઞાન ભંડની પ્રયૃત્તભાં યવ દાખલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
 જો વલધાથીઓ ળાા કક્ાએથી વલવલધ વલજ્ઞાન ભંડની યચના થામ ને વલદ્યાથી લચ્ચે ડીફેટ કે ચચાનું 
અમજન થામ ત અ વભસ્મા શર થામ.  
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પ્રમગકામગની રૂયેખા :- વંળધકે તાને નડતી વભસ્માને શર કયલા ભાટે નીચે બુજફ સુધાય કામગ અમજન 
કભુું શતંુ.  

િ
ભ 

પ્રામગક કામગ  પ્રવલધી / 
પ્રભુક્ક્ત 

વાધન સ્ત્રત  વભમ  બૂલ્યાંકન સુધાયકામગ 

1 
 

વલધાથીઓને યાવામવણક દાથો 
ને તેના ણુસૂત્ર, તેભના યંગ, 
ગંધ,ઈમગ વલળેની ભાહશતી 
અલી.  

પ્રયૃત્ત દ્વાયા 
ને પ્રમગ 
દ્વાયા  

વલજ્ઞાનના પ્રમગ 
ભાટેનાં જરૂયી 
યાવામવણક 

દાથો ને તેના 
ણુસૂત્ર 

3 
તાવ 

ચચા ને 
પ્રશ્નત્તયી  

યાવામવણક દાથો ને 
તેના ણુસૂત્રથી 
ભાહશતગાય થમા 

2 વલદ્યાથીઓને ાઠ્યુસ્તકભાં 
અલતા યાવામવણક દાથો ને 
તેના ણુસૂત્ર ળધલા ને 
રખલા અલા 

જીજ્ઞાવાયૃત્ત 
દ્વાયા પ્રયૃત્ત 
કામગ/ પ્રામગક 
કામગ  

ાઠ્યુસ્તક, 
નટપૂક  

5 
તાવ 

નનદળગન 
ને 

પ્રશ્નત્તયી 

વલજ્ઞાનના યાવામવણક 
દાથો ને તેના 
ણુસૂત્ર  
વભજલા પ્રમત્ન કમો.  

િ
ભ 

પ્રામગક કામગ  પ્રવલધી / 
પ્રભુક્ક્ત 

વાધન સ્ત્રત  વભમ  બૂલ્યાંકન સુધાયકામગ 

3 વલદ્યાથીઓને યાવામવણક દાથો 
ને તેના ણુસૂત્રના નાભકયણ 
ને તેભની વજં્ઞા વલળેની ભાહશતી 
અલી.  

પ્રામગક કામગ/ 
કા. ા. કામગ 

ાઠ્યુસ્તક, 
નટપૂક, કા. ા.  

4 
તાવ 

ચચા ને 
પ્રશ્નત્તયી 

વલજ્ઞાનના યાવામવણક 
દાથો ને તેના 
ણુસૂત્ર પ્રતે્ય નયું 
ળીખલા ને વભજલા 
પ્રમત્ન કમો.  

4 વલદ્યાથીઓને યાવામવણક દાથો 
ને તેના ણુસૂત્રના ચાટગ નંુ 
નનભાણ 

પ્રામગક કામગ ૂંઠા, સે્કચેન, 
ેન્સવર, યફય 

લગેયે 

3 
તાવ 

નનદળગન વલદ્યાથીઓ ચાટગ  દ્વાયા 
યાવા. દાથો ને તેના 
ણુસૂત્રના તૈમાય કયતા 
થમા.  

5 વલદ્યાથીઓ દ્વાયા દયયજ 
પ્રાથગનાવબાભાં યાવામવણક 
દાથો ને તેના ણુસૂત્ર 
વલળેની પ્રશ્નત્તયીનું અમજન  

પ્રશ્નત્તયી / 
ચચા  

નટપૂક દયય
જ  

વલદ્યાથીઓ 
તૈમાય 
થમા.  

વલદ્યાથીઓ યાવામવણક 
દાથો ને તેના 
ણુસૂત્ર વલળે વભજતા 
ને ફરતા થમા 

િ
ભ 

પ્રામગક કામગ  પ્રવલધી / 
પ્રભુક્ક્ત 

વાધન સ્ત્રત  વભમ  બૂલ્યાંકન સુધાયકામગ 

6 વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો 
ને તેના ણુસૂત્ર અધારયત 
સ્ટ ટેસ્ટ  

ટેસ્ટ સ્લરૂ  વલદ્યાથીઓ દય 
ઠ
લાડી
એ 

વલદ્યાથીઓ 
ટેસ્ટ 
અપ્મ.  
(રેખત)  

વલદ્યાથીઓન 
લવળિઅંક લધેર 
જણામ.  

બૂલ્યાંકન :- 
1. વલદ્યાથીઓને ુસ્તકભાંથી ણુસૂત્ર ળધલાની પ્રયૃત્ત કયાલી િનેે અધયે ભામૂભ ડંુ્ય છે કે ભટાબાગના 

વલદ્યાથીઓ ણુસૂત્ર ળધી ળકે છે.  
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2. વલદ્યાથીઓને લગગખંડભાં યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રના પ્રશ્ન ૂછલાભાં અવ્મા ત ભામૂભ 
ડંુ્ય છે કે ભટાબાગના વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર ભઢે ફરી ળકે છે.  

3. વલદ્યાથીઓને લગગખંડભાં યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્રના પ્રશ્ન રખલાભાં અવ્મા ત ભામૂભ 
ડંુ્ય છે કે ભટાબાગના વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર રખી ળકે છે.  

4. વલદ્યાથીઓના પ્રમગકામગ દયમભમાન ભામૂભ ડ્યું છે કે ભટાબાગના વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો ને 
તેના ણુસૂત્રન ઈમગ કયતાં થમા 

5. વલદ્યાથીઓની પ્રમગથી કામગ ને ગશૃકામગની નોંધ તાવતાં ભામૂભ ડ્યું કે ભટાબાગના વલદ્યાથીઓ 
યાવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર વાચા રખતાં થમા.  

તાયણ કે રયણાભ ને નુકામગ :- ઈય જણાલેર બૂલ્યાંકનની ભાહશતી એકત્ર કયી તે ઈયથી તાયણ કાઢલા 
નીચે પ્રભાણેના પ્રશ્નના ઈત્તય ળધલા  
1. વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાનના યાવામવણક દાથો વલળે ભાહશતી ભેલતા થમા.  
2. વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાનના ણુસૂત્ર વલળે ભાહશતી ભેલતા થમા.  
3. વલદ્યાથીઓ યાવામવણક દાથો ને તેભના ણુસૂત્ર ભઢે ફરતા ને રખતા થમા.  
4. વલદ્યાથીઓ યવામવણક પ્રરિમાલાા પ્રમગભાં યવથી વભજતા થમા.  
નુકામગ :-થગઘટન કમા છીની ભાહશતી યથી તાયણ કાઢ્યા. ફાદભાં નુકામગ ભાટે નીચે િલેી પ્રયૃત્ત ભાટે 
અમજન કયલાભાં અવ્ભું.  
1. પ્રાથગનાવબાભાં દયયજ ફે યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર વલળેના પ્રશ્ન ૂછલાભાં અલળે.  
2. વલદ્યાથીઓને તાના ાઠ્યુસ્તકભાંથી યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર ળધલાની ભાટેની 

સ્થક્લઝનું અમજન કયલાભાં અલળે.  
3.  વલદ્યાથીઓ ાવે યવામવણક દાથો ને તેના ણુસૂત્ર ભાટેના ફ્રેવ કાડગ  ફનાલલાની પ્રયૃત્તઓ 

કયલાભાં અલળે.  
4. વલદ્યાથીઓને િભાનુવાય એક એક યાવામવણક દાથોના કાડગ  ફતાલી તેના ણુસૂત્ર ને વજં્ઞા 

ફરાવ્મા ને રખાવ્મા ને તેલીજ યીતે ણુસૂત્ર ને વજં્ઞાના અધયે તેના યવામવણક નાભ ફરાવ્મા 
ને રખાવ્મા. વલદ્યાથીઓ તેન ણ જલાફ અલાભાં વપ યહ્યા. ભટા બાગના વલદ્યાથીઓન જલાફ 
વાચ ભળ્મ. કેટરાક વલદ્યાથીઓને યાવામવણક દાથો વલળે કેટરીક વભસ્માઓ શતી. વંળધક દ્વાયા 
પયી વભજ અીને વલદ્યાથીઓની બુંઝલણ દુય કયી.  

ઈવશંાય :- રિમાત્મક વંળધન એ વતત ચારતી સ્થસ્થમતસ્થાક પ્રરિમા છે. એ જરૂરયમાત ને રયસ્થસ્થમત 
નુવાય વભસ્માન ઈકેર ળધલા ભાટેન ટંૂકાગાાન ભાગગ છે. રિમાત્મક વંળધનએ વલળે કયી લગગખંડભાં 
ધ્માનકામગ દયમભમાન વલદ્યાથીઓના વંદબગભાં વલમની વલવલધ ક્ભતાઓભાં કચાળના વંદબગભાં ઈદ્ભલતી 
વભસ્મા દૂય કયલા કે ઈકેર ભેલલા ળક્ક દ્વાયા થત લજૈ્ઞાનનક શબગભ છે. લગગખંડની વભસ્મા ઈય તે 
લગગખંડના ળક્ક જ નાના ામા યનું વંળધન શાથ ધયે છે. એ રિમાત્મક વંળધન છે.  
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7 શ્રી ૂલીફેન એવ. 
પ્રજામત 

સુખડ પ્રાથમભક ળાાભાં ધયણ 8 વલધાથીઓ વ્માકયણના વંરધ, વભાવ, 
રંકાય એકભભાં નફા છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર :- સુખડ પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8 ના ફાક  
વભસ્મા નનદેળ :- ધયણ 8 ના વલધાથી ઓ ગુજયાતી વ્માકયણના તાવભાં જોડામ છે યંતુ વંરધ, વભાવ , 
રંકાય એકભભાં નફા છે તથા ઓખલાભાં ફૂર કયે છે.  
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનું પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ  
ળાાભાં ધયણ 8 ના ફાક ગુજયાતી વ્માકયણના તાવ ભાં જોડામ છે યંતુ તેભને વ્માકયણભાં યવ નથી. 
વ્માકયણના બુદ્દા વંરધ,વભાવ,રંકાય ળીખલાભાં ણ ફાક ઈદાવીન યશે છે. વંરધ,વભાવ,રંકાય 
ળીખલાભાં ફાકને તકરીપ ડે છે. ફાક વાથે ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન દ્વાયા , ભોખક પ્રશ્ન 
દ્વાયા, ચચા દ્વાયા ને પ્રયૃત્તઓભાં ફાકની બાગીદાયીના લરકન કયી ભાહશતી ભેલલાભાં અલી ને 
ભાહશતીના ૃથક્કયન લડે વભસ્મા ંગે કામગ કયલાની રદળા સ્ટટ ફની.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ  
ધયણ 8 ના વલધાથીઓ ગુજયાતી વ્માકયણના તાવભાં જોડામ છે યંતુ વભાવ ઓખલાભાં ફૂર કયે છે  

િભ વંબવલત કાયણ 
વભસ્મા વંદગીન 
અધાય 

તે ંગે ળક્ક 
કઆ કયી ળકે? 

કાયણન 
ગ્રતા 
િભ ધાયણા શકીકત શા ના 

1 તભને વ્માકયણભાં યવ નથી √  √  1 
2 વંરધ, વભાવ, રંકાય વલળે લધાયે ભાહશતી નથી.   √   2 
3 વંરધ, વભાવ, રંકાયન ભ્માવ નથી કયતા.  √  √  3 
4 વંરધ, વભાવ, રંકાય ળીખલાભાં તકરીપ ડે છે .  √  √   
5 વંરધ, વભાવ, રંકાય ળીખલાભાં યવ નથી.   √    
6 શેરા અ એકભ બણેરા નથી.  √   √  
7 અ એકભ વ્મલસ્થસ્થત ળીખલાતા નથી.   √    
8 અ એકભ ઘયા રાગે છે.  √  √  7 
9 અ એકભના નનમભ વભજાતા નથી.  √  √  8 
10 અ એકભ નશીં અલડે તેલી ખટી ધાયણા ફંધાઇ ગઇ છે.   √    
11 અ એકભ દયેક ાઠ ભાં અલતા નથી.   √    
12 વલમલસ્તુ ળખલલા લધાયે ધ્માન અતા અ એકભનું ુનયાલતગન થતંુ નથી.   √    
13 અ એકભ ની વ્માખ્યા વભજાતી નથી.  √  √  6 
14 વ્માકયણના અ એકભ ળીખલાભાં કંટા અલે છે.   √    
15 અ એકભનું યીક્ાભાં ભશત્લ નથી વભજતા.   √    
16 અ એકભ ળીખલા ફાક લધાયે પ્રમત્ન નથી કયતા.  √  √  5 
17 વંરધ,વભાવ, રંકાય વલે મગ્મ ભાગગદળગન નથી.   √   4 
18 વતત ગેયશાજય યશેલાથી.   √    
19 લગગભાં ન્ય પ્રયૃમતભાં વ્મસ્ત યશેલાથી.   √    
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20 મગ્મ ળક્કન બાલ શલાથી.  √   √  

ભાહશતીનું એકત્રીકયણ: ઈયક્ત વંબવલત કાયણને શકીકત કે ધાયણાના સ્લરૂે બૂરલલા ભાટે રગ –
રગ યીતે ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલાન વંળધક દ્વાયા પ્રમાવ કયલાભાં અવ્મ છે.  

 ળક્ણ કામગ દયમભમાન લરકન ને નનયીક્ણ દ્વાયા  
 ફાકને લધાયે ઈદાશયણ અીને ભશાલય ૂય ાડી ળકામ.  
 વલમ ળક્ક લડે ફાક વાથે પ્રશ્ન દ્વાયા  
 વ્માકયણના એકભન ચાટગ  ફનાલીને  
 વ્માકયણ ભાટે રગ તાવ પાલીને લધુ વાયી યીતે વભજાલી ળકામ.  
 અ એકભનું ુનયાલતગન કયાલીને.  

શેતુઓ  
1. વલદ્યાથીઓની ગુજયાતી વ્માકયણ પ્રતે્યની ઈદાવીનતાના કાયણ જાણલા.  
2. વલદ્યાથીઓને ગુજયાતી વ્માકયણના વંરધ, વભાવ, રંકાયને ઓખના નનમભથી લગત કયલા.   
3.  વલદ્યાથીઓને ગુજયાતી વ્માકયણના વંરધ, વભાવ, રંકાયને ઓખને રગતા you tube ના 

ભાધ્મભથી વલડીમ ફતાલલા.   
4. વલદ્યાથીઓ ાવે વંરધ, વભાવ, રંકાયની ઓખ ભાટેના ચાટગ  ફનાલલા તથા લગગભાં રગાલલા.  
5. વલદ્યાથીઓને પ્રાથગનાવબાભાં ણ દયયજ વંરધ, વભાવ, રંકાયને રગતા ઈદાશયણ ૂછલા િથેી 

ફાકને તેન ભશાલય ભી યશે.  
બૂલ્યાંકન :- વલદ્યાથીઓની વભસ્માના વંબવલત કાયણ તાવી તેભજ ઈકેર ભાટે જરૂયી પ્રમગ કામગ કયી 
ભાહશતી એકત્ર કયલાભાં અલી. ફાકનું બૂલ્યાંકન ભાટે જુદી જુદી યીત વંળધક દ્વાયા ઈમગભાં રેલાભાં 
અલી. અ ભાટે ફશુવલક્લ્ પ્રશ્નની પ્રશ્નાલલર તૈમાય કયલાભાં અલી. ને તેના ઈત્તય ભેલલાભાં અવ્મા. અ 
યીતે બૂલ્યાંકન કયલાભાં અવ્ભું.  
તાયણ ને રયણાભ :- પ્રમગ કામગના તેં બૂલ્યાંકન ફાદ ભેર ભાહશતીના અધાયે નીચે બુજફના તાયણ 
ને રયણાભ જોલા ભળ્મા.  

 વલદ્યાથીઓને વ્માકયણના વંરધ,વભાવ,રંકાય વલે ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ.  
 વલદ્યાથીઓને વ્માકયણ ળીખલાભાં યવ ેદા થમ.  
 વલદ્યાથીઓ વ્માકયણના ન્ય બુદ્દા ણ યવ રઇને ળીખલા રાગ્મા.  
 વલદ્યાથીઓ જાતે જ ઈદાશયણ અલા રાગ્મા.  
 ફધા જ વલદ્યાથી ખૂફ વરિમ યીતે વ્માકયણ બુદ્દાભાં ધ્માન અલા રાગ્મા.    
 વલધાથીઓ દયેક ાઠભાં અલતા વ્માકયણ બુદ્દા ભાં તે ભેલેર વભજના અધાયે જલાફ અલા 
રાગ્મા.   

 80 %વલદ્યાથીઓ વ્માકયણ એકભ વંરધ, વભાવ, રંકાયભાં ફૂર કયતાં નથી.  
નુકામગ  
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 વ્માકયણનંુ ભશત્ત્લ વલળેના ખ્યાર વલદ્યાથીઓને અળે.  
 વંરધ, વભાવ, રંકાયનું જ્ઞાન વલદ્યાથીઓને અળે.  
 દયેક લાયે રગ રગ વ્માકયણ એકભ પ્રાથગનાભાં ૂછલાભાં અલે તેયું અમજન થામ.  
 ળાાના ધયણ 6 થી 8 લગગના તભાભ ફાક વ્માકયણ અ એકભ ળીખે તેયું અમજન કયલાભાં 
અલળે.  

 વ્માકયણ અ એકભનું યીક્ાભાં કેટમું ભશત્લ છે તે વભજાલાનું અમજન થામ.   
 ધયણ 6 થી 8 ના તભાભ લગગ ભાં વ્માકયણ ની ભાહશતી અતા રગાલલા.  

 
8 શ્રી વાગય જોળી ધ. -૭ ના ૮૦% વલદ્યાથીઓ ંકગવણત પ્રતે્ય ણગભ ધયાલ ેછે.  
વભસ્મા ક્ેત્ર : ળાા : શાંવરુય પ્રાથામભક ળા ધયણ : ૭ બંુ વલદ્યાથીઓ : ૮૦% વલદ્યાથીઓ 
ામાની જરૂયી ભાહશતી : - શ્રી શાંવરુય પ્રાથમભક ળાાભાં ધ. ૭ ભાં ભ્માવ કયતા ૮૦% વલદ્યાથીઓ 
ંકગવણત પ્રતે્ય ણગભ ધયાલે છે. ”. તે વભસ્મા વલળે ભ્માવ કયલાની તક ભી ને તે ળાાના 
વલદ્યાથીઓન ભેં ભ્માવ કમો. પ્રથભ ફે રદલવ એટરે કે ૧૭/૦૧/૨૨ ને ૧૮/૧/૨૨ ના યજ વલદ્યાથીઓ 
વાથે અ વભસ્માને રગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી કયી , તેના યથી બૂક કાયણ જાણલા ભળ્મા , તેના અધાયે 
એક પ્રશ્નાલરી તૈમાયી કયી ને અ પ્રશ્નાલરી વલદ્યાથીનીઓ ાવે બયાલી. ને તેના દ્વાયા ણ ભાહશત એકઠી 
કયી ને તેના દ્વાયા અ વભસ્મા નનલાયણન પ્રમત્ન કમો.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ : 
િ
ભ
  

વંબવલત કાયણ 
કાયણન અધાય 

તે ંગે ળક્ક 
 કઇ કયી ળકે? 

કાયણન 
ગ્રતાિભ  

શકીકત અધાય શા ના  
૧ વલદ્યાથીઓન ંકગવણત વલમન ામ પ્રાથમભક 

ળાાભાં જ કાચ      ૧ 

૨ વલદ્યાથીઓન ંકગવણત વલમ પ્રત્યે કાલ્નનક બમ      ૫ 
3 વલદ્યાથીઓન ંકગવણત વલમ કયતા ન્ય વલમ ભાં 

લધાયે રૂચી      3 

૪ ળાાભાં ંકગવણત વલમ વંફંધીત પ્રયુમત ભાટે 
ગવણતના ળક્ક ાવે વભમન બાલ      ૮ 

૫ ળક્ક ાવે પ્રત્રશાનન બાલ      ૪ 
૬
  

વલમના એકભને ુનયાલતગન ભાટે વભમ ન બાલ  
    ૭ 

૭
  

ળાાભાં ંકગવણતને રગતા ળૈક્ણીક વાધનન 
બાલ      ૬ 

૮ ળક્ક દ્વયા મગ્મ િમતન બાલ      ૨ 
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પ્રમગ કામગની રૂયેખા: રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓન ેઅધાયે ળક્ક વભસ્માના વલવલધ કાયણ નનલયલા જુદી–
જુદી મજનાઓ, કામગિભ ળૈક્વણક વાધનન વ્મલસ્થસ્થત ઈમગ વભમનુ ંઅમજન ગઠલલાભાં અલે છે. 
િથેી તેન ેકામગ મજના તયીકે ઓખલાભાં અલે છે. તેભાં મગ્મ કામગ િમત જરૂયી વાધન કામગન ચક્કવ 
િભ લગેયે દળાલલાભાં અલે છે અ મજનાને જરૂય ડે વાયણીભાં દળાલલાભાં અલે છે. ને તેનુ ંભરીકયણ 
કયી ળકામ છે.  
બૂલ્યાંકન :- પ્રામગક કામગની રૂયેખાન ેતેં વભસ્મા ઈકેરભાં ઘણી વપતા ભી. કેટરા પ્રભાણભાં વપતા 
ભે તે ભાટે તેનું બૂલ્યાંકન કયલાભાં અલે છે. તેના યથી પ્રમગ છીની સ્થસ્થમતની તુરના કયલાભાં અલે છે. 
રિમાત્મક ઈત્કલ્નાના ભરીકયણથી ધાભુું રયાભ રાલી ળકાભુ ં છે કે કેભ? તેની ચચા વલચાયણા અ 
વલબાગભાં કયલાભાં અલ ેછે. તેના યથી પ્રમગ શેરાની રયસ્થસ્થમત ન ેપ્રમગ છીની સ્થસ્થમતની તુરના 
કયલાભાં અલે છે. રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓના ભરીકયણથી ધાભુું રયણાભ રાલી ળકાભુ ં છે કે કેભ? તેની 
ચચા વલચાયણા અ વલબાગભાં કયલાભાં અલે છે.  
 પ્રાથમભક કક્ાએ વલદ્યાથી ળાાભાં પ્રલેળ કયે ત્યાયથી જ ભ્માવ છડી જામ ત્યાં સુધી વલદ્યાથીની 
તભાભ ગમતવલરધનું લરકન ન ે તટસ્થ બુલ્યાંકન થમા કયે એ ભાટે ળક્કની જાગતૃ દ્રવટટ, વતકગતા, 
ચક્કવાઇ એ ામાની ફાફત છે. અણી ળક્ણ િમત ન ે ભ્માવ કભભાં વલદ્યાથીઓની ન ે
વભાજની ેક્ા લચ્ચે તંય લધાયે છે થલા ઘટાડે છે તે જાણલા ભાટે બૂલ્યાંકન જરૂયી છે.  
તાયણ: 
 વલદ્યાથીઓન ેનલી િમત દ્વાયા બણાલલાથી તેઓન ંકગવણત પ્રતે્યન ણગભ દૂય કયી ળકામ.  
 વલદ્યાથીઓન ે ંકગવણતના ામાના જરૂયી જ્ઞાનની ૂર્મત કયી ઉંડાણૂલગક જ્ઞાન અપ્ભું િથેી તેઓ 
ંકગવણત વભજતા થમા.  

 વલદ્યાથીઓન ે ગવણતના ગમ્ભતબમા કમડા દ્વાયા વલમની ઉંડાણૂલગક વભજણ અી ંકગવણત 
વંફંરધત જ્ઞાનભાં લધાય કયી ળકામ.  

 વલદ્યાથીઓન ેપ્રાથમભક જ્ઞાન ન ેુનયાલતગન દ્વાયા ંકગવણતના ામાનુ ંજ્ઞાન ભજપતુ ફન્ું. છે  
રયણાભ : 
 નલી ળક્ણ િમતથી કામગ કયલાભાં અલતા ૭૦% વલદ્યાથીઓભાં ંકગવણત વંફંરધત જ્ઞાનભાં લધાય 
થમ.  

 ંકગવણા વલમન પ્રાથમભક ભાહશતી ઈંડાણૂલગક અલાભાં અલતા ૭૫ % વલદ્યાથીઓન ે તેભાં ડતી 
બુશ્કેરી દૂય થઇ.  

 વલદ્યાથીઓન ે ઘડીમા માદ કયાલી વયલાા, ફાદફાકી ન ેબાગાકાયના ઈદાશયણ તૈમાય કયાલતા 
૮૦% વલદ્યાથીઓભાં ફૂર થતી ટકી.  

 ગવણત ગમ્ભત દ્વાયા ંકગવણતનુ ંજ્ઞાન અતા ૯૦% ંકગવણતના જ્ઞાનભાં સુધાય જોલા ભળ્મ.  
 કવટી રઇ તેભાં થતી ફૂરથી રયરચત થતા ૮૫ % ઈયાંત વધાય જોલા ભળ્મ.  
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નુકામગ : રિમાત્મક વંળધનના બૂલ્યાંકનને અધાયે કશી ળકામ કે ૧૫ રદલવભાં વલદ્યાથીઓન ેંકગવણતભાં 
ડતી બુશ્કેરી દૂય થઇ ળકી. વલદ્યાથીએ રિમાત્મક વંળધનને લધુ વયકાયક ફનાલલા નીચેની પ્રયૃત્તઓ 
વલચાયી ળકામ.  
 વશભ્માલવક પ્રયૃત્ત લૈવલધ્મૂણગ તેભજ નવલન પ્રકાયની ફનાલલી.  
 લાય–નલાય વલદ્યાથીઓન ેપ્રશ્નત્તયી ન ેબૂલ્યાંકન કયાલલાથી.  
 સ્ધાને તેં જાશેય પ્રભાણત્ર અલાથી.  
 નફા વલદ્યાથીઓન ેવલળે ુનયાલતગન કયાલી પ્રાથમભક ભાખુ ંભજપતુ ફનાલી પ્રગતી કયાલીન.ે  
 ળક્ક ન ેલારીઓન ેવલમન ેનુરૂ ભદદ કયીને.  

9 શ્રી બાલેળકુભાય આન્દ્દ્રલદન 
વ્માવ 

જ્ઞાનકંુજ પેજ-II ની ળાાના ળક્ક લર્ચભુગર ક્રાવરૂભન ઈમગ 
કયલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે 

ળાા: આડય-૩ સે્ટ. ળાા, રચત્રડા-૧ ળાા, ળીના ળાા, ભટા કટડા ળાા, ચયીલાડ ળાા 
જીલ્ર: વાફયકાંઠા તામુક : આડય ધયણ:૬ થી ૮, વલમ:લર્ચભુગર ક્રાવરૂભ 
બુદ ળક્ક : લર્ચભુગર ક્રાવરૂભભાં કને્ટન્ટન ઈમગ કયલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે 
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનું પ્રાયશબક ૃથકયણ: 
 જ્ઞાનકંુજ પેજ-૨ ની ળાાઓના અચામગ વાથેની ચચા.  
 જ્ઞાનકંુજ પેજ-૨ ળાાના ળક્ક વાથે ચચા ને પ્રશ્નતયી.  
 લર્ચભુગર ક્રાવરૂભભાં ળક્ણકામગ દયમભમાન ળક્કના લગગકામગનું લરકન.  
 જ્ઞાનકંુજ-૨ ળાાના ધયણ 6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ વાથે ચચા.  
 લર્ચભુગર ક્રાવરૂભ ન ઈમગ ળક્ક કેલી યીતે કયે છે તેની ચકાવણી.  
 જ્ઞાનકંુજ પેજ-૨ની ળાાના ળક્ક દ્વાયા લાયંલાય ુછાતા પ્રશ્નની ચકાવણી.  
 ળક્કનું લર્ચભુગર ક્રાવરૂભભાં વરિમતાનું લરકન.  

વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

િભ વંબવલત કાયણ 

વભસ્મા વંદગીન 
અધાય 

તે ંગે ળક્ક કઇ 
કયી ળકે? 

કાયણ
ન 
ગ્રતા
િભ શકીકત ધાયણા શા ના 

1 ળક્ક કમ્પપ્ભુટયનું જ્ઞાન ધયાલતા ના શમ     15 
2 ળક્ક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ પ્રતે્ય ઈદાવીનતા ધયાલતા શમ     9 
3 ળાાના અચામગ તયપથી ળક્કને પ્રત્રાશન ના ભતંુ શમ     1 
4 ળક્ક રૂહટન ળક્ણને લધુ વય ભાનતા શમ     13 
5 ળક્કને મગ્મ તારીભના ભેર શમ     2 

6 ળક્ક કને્ટન લયાળ વભમે ઈદ્ભલતી નાની વભસ્માઓ વલ્લના 
કયી ળકતા શમ     3 

7 ળક્ક વલદ્યાથીઓ વાભે ક્બના નુબલલ ડે તે ભાટે કને્ટન્ટ      7 
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ના લાયતા શમ 

8 વયકાયક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ અી ળકલાભાં કચાળ 
નુબલતા શમ      6 

9 
લર્ચભુગર લગગખડ થી ગુણલત્તા ભુક્ત ળક્ણ ભાટે નદ્વધા 
નુબલતા શમ     4 

10 ળક્ક ને અચામગ લર્ચભુગર ક્રાવરૂભની ળીખલા ળીખલલાની 
પ્રરિમાની વયકાયકતા ભાટે બંૂઝલણ નુબલતા શમ     14 

11 ળક્કને કને્ટન્ટ લયાળ ભાટેના ભાગગદળગન ન બાલ શમ     12 

12 ળક્ક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ અલાભાં કચાળ ધયાલતા 
શમ 

    11 

ભાહશતી નું એકત્રીકયણ 
 જ્ઞાનકંુજ પેજ-૨ ની ળાાઓના અચમગ, ળક્ક ને ફાક વાથે ની બુરાકાત ને ચચા તેભજ 

પ્રશ્નત્તયી તેભજ લગગખંડભાં કયેર લરકનન ભેલીને નીચે બુજફની ભાહશતીનું એકત્રીકયણ કયલાભાં 
અલેર છે.  

િ
ભ વંબવલત કાયણ વભસ્માના કાયણના અધાય 

1 ળક્ક કમ્પપ્ભુટયનું જ્ઞાન ધયાલતા ના શમ લર્ચભુગર ક્રાવરૂભ ળક્કના ળક્ણ કામગનનું લરકન 

2 ળક્ક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ પ્રતે્ય ઈદાવીનતા ધયાલતા 
શમ 

ળાાના અચામગ વાથેની બુરાકાત ને ચચા દ્વાયા 

3 ળાાના અચામગ તયપથી ળક્કને પ્રત્રાશન ના ભતંુ 
શમ ળાાના ળક્ક વાથેની ચચા તેભજ પ્રશ્નત્તયી દ્વાયા 

4 ળક્ક રૂહટન ળક્ણ ને લધુ વય ભાનતા શમ 
ળાાના અચામગ તેભજ ળક્ક ને વલદ્યાથીઓ વાથેની બુરાકાત 
ને ચચા દ્વાયા 

5 ળક્ક ને મગ્મ તારીભ ના ભેર શમ અચામગ ળક્ક વાથેની લાતચીત દ્વાયા 

6 ળક્ક કને્ટન લયાળ વભમે ઈદ્ભલતી નાની વભસ્માઓ 
વલ્લના કયી ળકતા શમ 

ળક્ક વાથે થમેરી પ્રશ્નત્તયી દ્વાયા 

7 
ળક્ક વલદ્યાથીઓ વાભે ક્બના નુબલલ ડે તે ભાટે 
કને્ટન્ટ ના લાયતા શમ અચામગ તેભજ ફાક વાથેની ચચા દ્વાયા 

8 વયકાયક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ અી ળકલાભાં 
કચાળ નુબલતા શમ 

ળાાની બુરાકાત દ્વાયા 

9 લર્ચભુગર લગગખડ થી ગુણલત્તા ભુક્ત ળક્ણ ભાટે નદ્વધા 
નુબલતા શમ ળાા બુરાકાત દયમભમાન ળક્ક વાથેની પ્રશ્નત્તયી દ્વાયા 

1
0 

ળક્ક ને અચામગ લર્ચભુગર ક્રાવરૂભ ની ળીખલા 
ળીખલલાની પ્રરિમાની વયકાયકતા ભાટે બંૂઝલણ 
નુબલતા શમ 

ળક્ક વાથેની મભહટગભાં થમેર ચચા દ્વાયા 

11 ળક્કને કને્ટન્ટ લયાળ ભાટે ના ભાગગદળગન ન બાલ 
શમ અચામગ ની વાથે લર્ચભુગર ભીહટગ દયમભમાન થમેર ચચા 

12 
ળક્ક ટેકનરજી વાથે ળક્ણ અલાભાં કચાળ 
ધયાલતા શમ ળાાના અચામગ તેભજ ળક્ક વાથેની બુરાકાત ચચા દ્વાયા 
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પ્રમગકામગની રૂયેખા :- જ્ઞાનકંુજ પેજ-૨ ની "ળાાના ળક્ક ને અચામગ કને્ટન્ટ લાયલાભાં બુશ્કેરી 
નુબલે છે" િનેા વંબવલત કાયણને ગ્રતાિભ અી રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ દ્વાયા ૨-ભાવ દયમભમાન 
નીચેના િલેી પ્રયૃત્તઓ થકી વભસ્માનું નનયાકયણ રાલલા ભાટે અમજન કયી ળકામ.    
િ
ભ 

પ્રયૃમત પ્રભુક્ક્ત સ્ત્રત વભમ તાવ 
પ્રમગકામગની 
બૂલ્યાંકન 
પ્રવલરધ 

1 ળાાના અચમગ વાથે ભીટીંગ બુરાકાત, ચચા   1 કરાક ઠલારડમે એક તાવ લરકન 
2 ળક્ક વાથે ભીટીંગ બુરાકાત, ચચા   30 મભનનટ ંદય રદલવભાં એકલાય લરકન 
3 ળક્ક ભાટે તારીભનું અમજન ચચા   30 મભનનટ રયવેવ વભમ દયમ્માન લરકન 
4 ળક્ક ભાટે ડેભ કરાવનું અમજન બુરાકાત,ચચા   1 કરાક રયવેવ દયમ્માન લરકન 
5 ળાાની બુરાકાત ભાગગદળગન વલરડમ 4 વપ્તાશ યજ એકતાવ લરકન 
6 ળક્કને કને્ટન્ટ લાયલા ભાટે તારીભ લરકન     બુરાકાત વભમે લરકન 
7 ળક્ક વાથે પ્રનતાયી યભત   20 મભનનટ ઠલારડમાના 2 તાવ લરકન 

બુલ્યાંકન: ળાાના અચામગ ને ળક્કની બુરાકાત ને ચચા દ્વાયા તેભના કાયણ તાવી તેભના ઈકેર 
ભાટેની જરૂયી ભાહશતી એકત્ર કયીને તારીભ અમજન કમા છી ળક્ક કને્ટન્ટ ફાફતે કેટરા અત્મનનબગય 
ફન્યા તે ભાટે તેભની વાથે ભોખક પ્રશ્નત્તયી કયલાભાં અલી. િનેા અધાયે તેભને બૂલ્યાંકન કયલાભાં અવ્ભું.  
તાયણ ને રયણાભ :- ળક્કને ઈદબલતી વભસ્માઓન ે ધ્માનભાં યાખીન ે બૂલ્યાંકન કયતા નીચેના િલેા 
તાયણ ન ેરયણાભ જોલા ભળ્મા.  
 ળાાના અચામગ લર્ચભુગર ક્રાવરૂભ પ્રિકે્ટ ંગે ગંબીયતાથી વલચાયતા થમા.  
 ળાાના અચામગ તાની ળાાના ળક્ક લર્ચભુગર ક્રાવરૂભભાં કને્ટનન્ટ લાયીન ેળક્ણકામગ કયે તે 

ભાટે કહટફિ ફન્યા.  
 ળક્ક તારીભ અપ્મા ફાદ કને્ટન્ટ ના લયાળભાં લધુ યવ દાખલલા રાગ્મા.  
 ળક્ક લર્ચભુગર લગગભાં અલતી નાની-ભટી વભસ્માઓન ઈકેર જાતે રાલતાં ળીખ્યા.  
 ળક્ક કને્ટન્ટ લાયતા ળીખી ગમા શલાથી વલદ્યાથીઓ વાથ ેન ક્બ વંકચ દૂય થમા.  
 ળક્ક જ્ઞાનકંુજ લગગખંડભાં ૂણગ અત્મવલિાવથી ળક્ણકામગ કયાલલા ભાટે વજ્જ ફન્યા.  
 ન્ય ળાાના ળક્ક વાથેની ચચા બુરાકાત દ્વાયા તેઓ જ્ઞાનકંુજ લગગખંડની નલી પ્રવલરધ પ્રભુરકતઓ ં

ળીખ્યા.  
નુકામગ:-ળક્કની વભસ્માન ઈકેરી ળધી વલવલધ પ્રયૃત્ત -પ્રમજન ને ભાગગદળગન દ્વાયા નલી પ્રયૃત્તઓ 
ળીખલલાભાં અલે ત તેન કામભ ભાટે ઈકેર રાલી ળકળે . અભ વભગ્ર પ્રમગકામગ દયમભમાન અલેરા 
તાયણને અધાયે નુકામગ કેલી યીતે કયયું તેની રદળા સ્ટટ ભી યશે છે.  
 
 

10 શ્રી પ્રવલણાફેન વી. 
દેવાઇ 

શ્રી કારલણ લવાશત પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૬ ના વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી 
બાાના વાદા લાક્ય લાંચલાભાં ફુર કયે છે.  
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વભસ્માનું ક્ેત્ર :  - શ્રી કારલણ લવાશત પ્રાથમભક ળાા, તા. : - વલજમનગય, લિ. : - વાફયકાંઠા 
વંળધનના શેતુઓ : -  
 વલદ્યાથીઓ વાદા ંગ્રેજી લાક્ય લાંચતા ળીખ.ે  
 વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી બાા પ્રતે્ય શબરરચ કેલ.ે  
 વલદ્યાથીઓન ંગ્રેજી બાા પ્રતે્ય શાલ દૂય થામ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ંગ્રેજી બાા ળીખલાની વાથે વાથે વશકાયની બાલના કેલામ.  
 વલધાથીઓ ંગ્રેજી લાક્યનું સ્ટટ ને રિુ ઈચ્ચાયણ કયતા થામ.  
 વલદ્યાથીઓને લાક્યના લાંચનભાં ડતી તકરીપ દૂય થામ.  
 વલદ્યાથીઓને લાક્યના લાંચનન ભશાલય ભે.  
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનુ પ્રાયંશબક પ્રુથકકયણ: -  
() ગાઈ થમેર પ્રમાવ : -  
 વાદા લાક્યના લાંચનભાં ફુર કયતાં વલદ્યાથીઓની માદી ફનાલી.  
 ંગ્રેજીભાં નાભ તથા લડગ નું વાચું પ્રનસવીમેળન કયતા ળીખલયું.  
 લાંચનભાં ફુર કયતાવલદ્યાથીઓનેનંુ લાયંલાય લાંચન કયાવ્ભું.  
 ગ્રશુકામગભાં લાક્યનુંનંુ લાંચનકામગ વલાભાં અવ્ભું.  
 િ ેવલદ્યાથીઓ લાક્યના લાંચનભાં વતત ફુર કયતા તેભને ગ્રુભાં ફેવાડી ભશાલય કયાવ્મ.  
 અલ્ફાફેટની વભજ તથા તેનું પ્રનન્રીએળન ળીખલલાભાં અવ્ભું.  

(ફ) વભસ્માની જાણ : -  
 વલદ્યાથીઓને વાદા લાક્યનું લાંચન કયાલી તાવ કયલાભાં અલી.  
 લાક્ય લાંચન દયમભમાન થમેર ફુરની નધ કયલાભાં અલી.  
 વલદ્યાથીઓને વાદા લડગ નું લાંચન કયાલી તાવ કયલાભાં અલી 
 વલદ્યાથીઓની બુરાકાત રીધી વલદ્યાથીઓ વાથે લાતચીત કયી લરકન દ્વાયા ભાહશતી ભેલી.  
(ક) વભસ્માન વ્મા : -  
 ૨૫ % વલદ્યાથીઓળક્કના ભાગગદળગનના બાલે ફુર કયે છે.  
 ૧૫ % વલદ્યાથીઓને અલ્ફાફેટના પ્રય ઈચ્ચાયણની વભજના બાલે લાંચનભાં ફુર કયે છે.  
 ૧૦ % વલદ્યાથીઓ ળક્કના વ્મક્ક્તગત ધ્માનના બાલે લાંચનભાં ફુર કયે છે.  
 ૫૦ % વલદ્યાથીઓ લાંચનના ભશાલાયાના બાલે ફુર કયે છે.  
ભાહશતીનુ એકત્રીકયણ :- ઈયક્ત વંબવલત કાયણને શરકકત કે ધાયણા સ્લરૂે બુરલલા ભાટે રગ રગ 
યીતે ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલાન વંળધક દ્વાયા પ્રમત્ન કયલાભાં અવ્મ છે.  
 વલદ્યાથીઓને લાક્યાાટ્ટીઓનું લાંચન દ્વાયા 
 વલદ્યાથીઓની વમય ગ્રુ રર્નનગ દ્વાયા 
 વલદ્યાથીઓ વાથે ચચા દ્વાયા 
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 ળક્ક વાથે ચચા દ્વાયા 
 લારીઓની બુરાકત દ્વાયા 
ઈત્કલ્નાઓ : -  

િભ ઈત્કલ્ના 
ળક્ક કંઆ 
કયી ળકે? વભસ્મા 

ગ્રતાિભ 
શા ના 

૧ જો વલદ્યાથીઓને લાક્યલાંચનન ૂયત ભશાલય કયાલલાભાં અલે ત ક્તી દૂય થઇ ળકે.  શા  ૬ 
૨ જો મગ્મ ટી. એર. એભ. ન ઈમગ કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીના લાચનભાં થતી ફુર સુધયી ળકે છે.  શા  ૪ 
૩ જો લાતચીત દયમભમાન લડગ ના ઈચ્ચાયણભાં થતી ફુર તયપ ધ્માન દયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ 

લાંચન સ્ટટ યીતે લાંચી ળકે છે.  
શા  ૧ 

૪ જો ૂયતા શ્રાવ્મ નુબલ ૂય ાડલાભાં અલે ત લાક્યનુ લાચન સ્ટટ યીતે કયી ળકે છે.  શા  ૫ 
૫ જો લાક્ય લાંચન દયમભમાન થતી ફુર તે જ વભમે સુધાયી રેલામ ત લાંચનભાં થતી ફૂર સુધયી ળકે.  શા  ૩ 
૬ ભફાઇર લગેયે દ્વાયા લડગ નું વાચું પ્રનન્રીએળન થામ ત જોડાક્યના લાચનભાં થતી ફુર સુધાયી 

ળકામ.  
શા  ૭ 

૭  ળક્ક દ્વાયા લડગ ના વાચા પ્રનન્રીએળનન ભશાલય અલાભાં અલે ત યજ યજ થતી ફુર સુધયી 
ળકે.   

શા  ૨ 

૮ જો ઓછુ લાંચન લાા વલદ્યાથીઓ વાથે શળમાય વલદ્યાથીને ફેવાડામ ત તેઓ લધુ વાયી યીતે ળખી 
ળકે.  

શા  ૯ 

૯ જો લાયંલાય લાક્યભાં એક જ પ્રકાયની ફુર થતી શમ ત વ્મક્ક્તગત ભાગગદળગન અી ળકામ  શા  ૧૧ 
૧૦ જો વલદ્યાથીઓને પ્રત્રાહશત કયલાભાં અલે ત તે લધુ વાયી યીતે ધ્માન અી ળકે છે.  શા  ૧0 
૧૧ જો જાશેય કામગિભભાં ંગ્રેજી વોંગ નું ગાન કયાલલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓભાં અત્મવલિાવ લધે છે.   શા  ૮ 
૧૨ જો લારી દ્વાયા નનમમભત યીતે ંગ્રેજી લાચન ને રેખનભાં ભશાલય કયલાભાં અલે ત ફુર સુધયી ળકે 

છે.  
 ના  

પ્રામગક કામગની રૂયેખા :- 
િભ પ્રયૃમત પ્રભુક્ક્ત સ્ત્રત વભમ બુલ્યાંકન 
૧ લાક્ય સ્ટટ યીતે લાંચી ળકે તે ભાટે 

લાતારા 
ચચા લાક્ય ટ્ટી ૦૪/૦૩/૨૦૨૨ લાક્યનું લાચન 

૨ લડગ નું લાચન સ્ટટ યીતે કયી ળકે તે ભાટે 
શ્રાવ્મ નુબલ ૂયા ાડલા 

શ્રલણ બ્યુટૂથ સ્ીકય ૦૭/૦૩/૨૦૨૨ લડગ  લાંચન  

૩ લડગ ના ઈચ્ચાયણભાં થતી ફુર ટકાલલા 
અંતરયક લાત રચત કયલી.  

લાતચીત  ૦૮/૦૩/૨૦૨૨ વંલાદ કાડગ  

૪ લાક્ય લાંચન કાડગ  ભશાલયા ભાટે અલા.  લાંચન લાક્ય કાડગ   ૦૯/૦૩/૨૦૨૨ લાક્ય લાંચન  
૫ રેટ ય songનંુ  

શ્રલણ કયાલયું.  
શ્રલણ રેટ ૧૦/૦૩/૨૦૨૨ શ્રલણ 

૬ વ્મક્ક્તગત દેખયેખ નીચે સ્ટયી લાચન 
કયાલયુ 

લાચન સ્ટયી કાડગ   ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ સ્ટયી કાડગ નું લાચન 

૭ પ્રાથગનાવબાભાં ંગ્રેજી લાક્યનું લાચન લાચન લાક્ય ટ્ટી ૧૬/૦૩/૨૦૨૨ લાક્ય ટ્ટીનું લાચન 
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કયાલયું 
બૂલ્યાંકન : - વભગ્ર વંળધન કામગ દયમભમાન વલદ્યાથીઓને જુદી જુદી ધ્ધમતઓ ને પ્રભુક્ક્તઓ લડે ંગ્રેજી 
લાચનન ભશાલય ુય ાડલાભાં અવ્મ શત. િભેાં વંળધનની ળરૂઅતભાં તેં કવટીનું અમજન કયલાભાં 
અવ્ભુ શતુ. વંળધનની ળરૂઅત્માં રેલાભાં અલેર કવટીભાં વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી લાંચનનંુ કેટમું જ્ઞાન છે તે 
શેતુથી ભોખક સ્લરૂનું પ્રશ્નત્ર રેલાભાં અવ્ભુ િભેા કુર ૫૩ ( તેપ્પન) ફાકએ બાગ રીધ શત.  
ંમતભ કવટી-: તેં તૈમાય કયેર લાક્ય ટ્ટીના અધાયે  રયળટટ ભાં ફતાવ્મા પ્રભાણે ંમતભ કવટી 
રેલાભાં અલી .  કવટીનું રયણાભ રયળટટ ભાં દળાવ્મા પ્રભાણે છે . વંળધક દ્વાયા રેલામેર ુલગ કવટી 
ને શન્દ્તભ કવટીનું તાયણ નીચે વાયણીભાં દળાલેર છે . અભ, વભગ્ર વંળધન કામગ દયમભમાન થમેર 
તફક્કાલાય બુલ્યાંકનના અધાયે વલદ્યાથીઓની પ્રગમતન સ્ટટ ખ્યાર ભી યશે છે.  
ભાહશતીનુ ૃથ્થકયણ ને થગઘટન : - ( વપ્ર. – ટેસ્ટ ) રિમાત્મક વંળધન ભાટે ભાહશતીનું વંકરન જરૂયી છે. ૂલગ 
કવટી ને ંમતભ કવટીનું વંગઠન કયલાભાં અવ્ભુ. કઇ ણ વંળધનને વયકાયક ફનાલલા ભાટે પ્રાપ્ત 
ભાહશતીનું ૃથ્થકકયણ કયયું એ મત અલશ્મક છે. શ્રી કારલણ લવાશત પ્રા. ળાાના ધયણ -૬ ના 
વલદ્યાથીઓની ૂલગ કવટી ને ંમતભ કવટીના પ્રાપ્તાંકનું વંકરન કયી તેનું ૃથ્થકકયણ કયી થગઘટન 
કયલાભાં અવ્ભું છે.  
વંળધનના તાયણ : - 
લાક્યની વંખ્યા  0 1 2 3 4 5 Total 

student 
ૂલગકવટીભાં ખયા લાક્ય લાંચન કયતા વલદ્યાથી વંખ્યા  19 11 11 3 9 0 53 
ંમતભ કવટીભાં ખયા લાક્ય લાંચન કયતા વલદ્યાથી ની વંખ્યા  15 0 2 5 12 19 53 

 વલદ્યાથીઓએ જ્યા લાંચનભાં ફુર કયી શતી ત્યાં વંળધક દ્વાયા તુ વ્મક્ક્તગત ભાગગદળગન 
વલદ્યાથીઓને લધુ ઈમગી ુયલાય થભુ.  

 વલદ્યાથીઓને પ્રનસવીએળનની ૂયતી ભાહશતી ન શલાથી તેઓ િ ેતે લડગ ના લાચનભાં લાયંલાય ફુર 
કયતા શતા તેભાં સુધાય જોલા ભળ્મ.  

 વલદ્યાથીઓને લાચનન ભશાલય કયાલલાથી લાંચનની ઝડભાં સુધાય જોલા ભળ્મ.  
 વલદ્યાથીઓને story ને song નંુ શ્રલણ કયાલલાથી દયેક લડગ નું ચક્કવ પ્રનસવીએળન જોલા ભળ્ભું.  
 શ્રલણના ભશાલયાથી વલદ્યાથીઓના અત્મવલિાવભાં લધાય થત જોલા ભેર છે 
(૧૩) નુકામગ : - વંળધક દ્વાયા વંળધનના તેં તાયલેરા તાયણ યથી ગત્યના બુદ્દાઓ પ્રકાળભાં અવ્મા. 
િનેા ઈય બાયણ અલાથી વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી લાંચન વયતાથી ળીખલી ળકામ છે. િ ેનીચે બુજફ છે.  
 ભફાઇર દ્વાયા પ્રનસવીએળનન વતત ભશાલય કયાલલ.  
 વલદ્યાથીઓને વ્મક્ક્તગત ભાગગદળગન અયુ.  
 વલદ્યાથીઓને પ્રત્રાહશત કયલા.  
 લાયંલાય લાક્ય ટ્ટીન ભશાલય કયાલલ.  
 વલદ્યાથીઓની ફૂર સુધાયલી.  
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 ઝડથી ને વાયી યીતે ળખી રતેા વલદ્યાથીઓને જાશેયભા પ્રત્રાહશત કયલા 
 વલદ્યાથીઓના ગ્રશુૌ કામગની નનમમભત ચકાવણી કયી તેભની ફૂર તયપ ધ્માન દયયુ ં
 ળક્કશ્રીએ વતત વલદ્યાથીઓના વતત વંકગ ભાં યશેયું.  
 

11 શ્રી ંરકતકુભાય ી ટેર STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF PROJECT BASE LEARNING 
IN CURRENT TEXTBOOK OF SOCIAL SCIENCE STD-6 

વભસ્મા ઈદબલના કાયણ :- પ્રસ્તુત ભ્માવક ઇડય તામુકાના ફીઅયવી ક. ઓર્કડનેટય તયીકે કામગયત છે. 
તાના તામુકાભાં વભાલેળ ળાાઓભાં ધયણ-૬ ના વાભાલિક વલજ્ઞાનના ળક્કન ે ળખલલાની િમતનુ ં
લાયનલાય લરકન કયે છે. પ્રલતગભાન ાઠમુસ્તક ન ેપ્રિકેટ ફેઝ રનીંગ ેટગન અધાયીત ાઠમિભ 
ફંને ખુફ નજીકતાથી જાણ્મા છે, વભજામાં છે. પ્રિકેટ ફેઝ રનીંગ ેટન અધાયીત ાઠમુસ્તકની ફાફત 
પ્રલતગભાનભાં કેટરી વયકાયક યીતે શઇ ળકે, તે ભ્માવકની વભસ્મા શતી. અ વયકાયકતાન ેજાણલા 
ભ્માવ શાથ ધયેર છે.  
ળીગક: “ધયણ- 6 ભાં વાભાલિક વલજ્ઞાન વલમભાં નકળા ળક્ણભાં પ્રિકેટ કામગની વયકાયકતા 
ચકાવલી” 
શેતુ:- ધયણ-6 ભાં ફૂગ વલમભાં ળક્ણભાં પ્રિકેટ કામગની વયકાયકતા ચકાયાલી.  
વંળધનની ભમાદાઓ 
 પ્રસ્તુત વંળધન વદાતુયા ન ેઈભેુયા પ્રા. ળાાના વલદ્યાથી ઈય જ શાથ ધયામેર શલાથી તેના 
તાયણ ન્ય ધયણ કે ળાા ઈય રાગ ુાડી ળકામ નહશ.  

 વંળધનાના ભ્માવક વંળધન ક્ેત્ર ન ેબાા નનટણાત શલાન તેભને કઇ જ દાલનથી.  
 પ્રસ્તુત ભ્માવ ફીજી કઆ ળાાભાં શાથ ધયલાભાં અલે ત રયણાભભાં ફદરાલ અલી ળકે છે.  
વ્માવલિ ન ેનબૂના 
 પ્રસ્તુત ભ્માવન વ્માવલિ વદાતુયા પ્રા. ળાા ન ેઈભેદુયા પ્રા ળાા છે. િભેાં વદાતુયા ળાાના 

5 કુભાય ન ે8 કન્યા એભ કુર 8 તથા ઈભેદુયા ળાાના 4 કુભાય ન ે4 કન્યા કુર 8 ની ચકાવણી કયેર 
છે. (રયળટટ-1) 

 વદાતુયા ળાાન ેનનમંવત્રત જૂથ ન ેઈભેદુયા ળાાને પ્રામગક જૂથ તયીકે વંદ કયેર છે.  
ઈકયણ 
 ભ્માવકે ૂલગ કવટી ન ેઈત્તય કવટીને ઈકયણ તયીકે ઈમગભાં રીધેર છે.  
 ફનેં ળાાભાં કુર દવ દવ તાયા 1. 15 થી 2. 30 સુધી એક એક તાવ વાભાન્ય પ્રિમતથી ળીખવ્મા.  
 નનમંવત્રત જૂથભાં ભાત્ર બીંત નકળાથી ફંન ેાઠ ળીખવ્મા શતા. ન ેતેના અધાયે વલધાથીન ેનકળાૂર્મતનુ ં કાભ 
કયાલેર શતુ.ં (રયળટટ-2) િ ેૂલગ કવટી તયીકે અધાય ગણેર છે, િ ેનકળાન પ્રશ્નત્ર તયીકે ઈમગ કયેર શત 
ત ે(રયળટટ, ેય વાભેર છે.  

તાયણ 
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 નક્રા વંદબે પ્રિકેટ કામગ કયાલલાથી વલદ્યાથીઓભાં નનમંવત્રત જૂથ કયતા પ્રમગક જૂથભાં વાર રયણાભ ભેલી 
ળક્યા છે.  

 ફાક બીંત નકળા કયતાં જુદી-જુદી નકળાની પ્રયૃત્ત દ્વાયા, ફૂમભ નકળા દ્વાયા, ઝર દ્વાયા ફાક લધાયે વાયી 
યીતે ળીખી ળક્યા છે.  

 રગબગ દયેક ાઠભાં અલતાં નકળાભાં તેઓ વશેરાઇથી સ્થાન દળાલી ળકે છે.  
 

12 શ્રી ટેર બાલેળકુભાય 
લી.  ધયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા નથી.  

વભસ્મા ક્ેત્ર : ભાયી વભસ્મા ન્ય ળાાઓભાં ન્ય કઇ ણ શઇ ળકે યંતુ રિમાત્મક વંળધન ભાં 
લજૈ્ઞાનનકતા જલાઇ યશે તે શેતુથી વભસ્મા ક્ેત્રની ભમારદત ફનાલામ છે 

ળાા:- શ્રી યાજુય(નલા) પ્રાથમભક ળાા, યાજુય, ધયણ:૬, વલમ:- ગવણત-વલજ્ઞાન 

ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
 શ્રી યાજુય (નલા) પ્રાથમભક ળાાભાં ધ. 6 ભાં ભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા 
નથી. તે વભસ્મા વલળ ેભ્માવ કયલાની તક ભી ન ેળાાના વલદ્યાથીઓન ભેં ભ્માવ કમો.  

 પ્રથભ વલદ્યાથીઓ વાથ ેઅ વભસ્માને રગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી કયી તેના યથી બૂક કાયણ જાણલા 
ભળ્મા, લારી વાથ ેચચા કયી ન ેકાયણ જાણી તેના અધાયે એક રૂયેખા નક્કી કયી ન ેતેના દ્વાયા ણ 
ભાહશતી એકઠી કયી ન ેતેના દ્વાયા અ વભસ્મા નનલાયણન પ્રમત્ન કમો.  

ઈત્કલ્નાઓ : 

1) જો ળક્ક વલદ્યાથીઓનુ ંગશૃકામગ નનમમભત તાવ ેત વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા થળ.ે  
2) ગશૃકામગ અતી લખતે વલદ્યાથીઓના યવ ન ેરૂરચ ધ્માનભાં યાખલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ 
ળકે.  
૩) જો ળક્ક ગશૃકામગના ભશત્લ વલળ ેવલદ્યાથીઓન ેવભજાલળ ેત ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા થળ.ે  
4) જો ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેગશૃકામગ ફાફતે મગ્મ ભાગગદળગન ામ ત વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગમગ્મ યીતે 
કયતા થળ.ે  
5) જો ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓની ેક્ા નુવાય ન ેપ્રભાણવય ગશૃકામગ ામ ત અ વભસ્મા શર થઆ 
ળકે 

6) ળક્ક દ્વાયા નનમમભત ગશૃકામગ રાલનાય વલદ્યાથીન ેપ્રત્રાહશત કયલાભાં અલી ત અ વભસ્મા શર થઆ 
ળકે 

7) ળક્ક દ્વાયા ગશૃકામગ યીક્ાના દ્રવટટકણથી ણ જરૂયી છે તે વલદ્યાથીઓન ેવભજાલલાભાં અલે ત અ 
વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
8) ળક્ક દ્વાયા મભત્ર કે શળમાય વલદ્યાથીનુ ંગશૃકામગ વારં જ શમ એ ભાનયું ફૂર બયેમુ ં છે ન ેન્ય 
ફાકની કી ન કયલી જોઇએ એભ વલદ્યાથીઓન ેવભજાલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ.  
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9) ભાતા-વતાન ેwhatsapp ગ્રુ દ્વાયા ગશૃકામગની જાણ કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ મગ્મ કામગ કયતા કય.  
10)ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેરેખન કામગ કયાલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ ળકે.  
11) ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓ ન ેભાતા-વતાન ે ળક્ણના ભશત્લ વલળ ેવભજાલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા 
શર થઆ ળકે.  
બૂલ્યાંકન : પ્રથભ ભેં લરકન કભુું કે જમાયે વલદ્યાથી ભાતા-વતા ન ેલારી વાથ ેગશૃકામગની વભજ ન ે
ભશત્લ વભજાલલાભાં અવ્ભું ત્યાયે વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતી થમા. વલવલધ ળૈક્વણક પ્રયૃત્ત 
અધારયત ગશૃકામગ કયલાન વલદ્યાથીઓન ેલધ ુઅનંદ અવ્મ ન ેભટાબાગના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ કયલા 
રાગ્મા. વલદ્યાથીઓન ેગશૃકામગ કયલાથી થતા પામદા વલળ ેવભજ અતા ભટા બાગના વલદ્યાથીઓન ેમગ્મ 
યીતે ગશૃકામગ કયલા રાગ્મા.  
તાયણ ન ેરયણાભ : 

 ૮૫% વલદ્યાથીઓ નનમમભત મગ્મ યીતે ગશૃકામગ રાલતા શતા.  
 ૧૦% વલદ્યાથીઓની ગશૃકામગ રકયે છે યંતુ મગ્મ પ્રતા નથી.  
 જ્યાયે 5% વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ કયતા ન શતા.  

નુકામગ: રિમાત્મક વંળધનના પ્રામગક કામગના તેં તે વભસ્માના નનલાયણ ંગ ેથડે ંળ ેવપતા પ્રાપ્ત 
થઇ. અ ઈયાંત ધ. ૬ થી ૮ ના લગગળક્ક તથા ન્ય ળક્કન ેવભસ્માનુ ંતાયણ ફતાવ્ભું ન ેજણાવ્ભ ુકે 
વલધ્માથીઓનુ ંગશૃકામગ નનમમભત તાવયુ ંજોઇએ. વલધાથીઓન યવ ન ેરરચ પ્રભાણ ેગશૃકામગ અયુ.ં 
પ્રભાણવશ ગશૃકામગ અયું. ગશૃકામગની વભજ અી તેભજ નનમમભત ગશૃકામગ રાલતા વલદ્યાથીઓન ેઆનાભ 
ન ેપ્રળંવા લડે પ્રત્રાશન અયુ.ં િથેી ન્ય વલદ્યાથી ણ પ્રેયણા રઇ ળકે.  
ઈવશંાય: શીં યજૂ કયેર વંળધન કામગભાં શ્રી યાજુય(નલા) પ્રાથમભક ળાા ના ધ. ૬ ના વલદ્યાથીઓ 
ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા નથી. તે વભસ્મા ંગ ેવંળધન શામ ઘયેર છે તેભાં ચકકવ યીરૂ બુજફ કાભ 
કયલાથી ધાયેર યીલતગન રાલી ળકામ છે. ન ેવભસ્માન ઈકેર ભેલી ળકામ છે. અ વંળધન દ્વાયા 
ળાાન ેનડતી ન્ય વભસ્માઓના નનલાયણ ભાટેની રદળા ભળે. અ જ વભસ્માન ેવલસ્તૃત યીતે લગગને ફદર ે
ળાાકક્ાએ કામગ શાથ ધયી વભગ્ર ળાાના વલદ્યાથીઓન ેઅ કામગભાં રઇ ળકાળ ેરિમાત્મક વંળધન ન ે
ળક્કની ગુણલત્તા લધાયલા ભાટે જરૂયી છે.  
 
 
 
 

13 શ્રી વલયરફશેન ી. 
ટેર 

કરડમાદયા-1 પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-7 () ના ફાક વલદ્યતુ પ્રલાશ 
ને તેની વય એકભ વભજલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  

વભસ્મા ઓખ: ધયણ-૭ () ના ફાક "વલદ્યતુ પ્રલાશ ન ે તેની વય "એકભ વભજલાભાં બુળકેરી 
નુબલ ેછે.  



36 
 

લગગખંડની વભસ્મા:: આડય તામુકાની કરડમાદયા 1 પ્રાથમભક ળાાભાં 1 થી 8 ધયણ ચાર ેછે તેભાં ધયણ 7ના 
ફે લગો છે. તેભાથી 7. લગગના વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાન વલમભાં વલદ્યતુપ્રલાશ ને તેની વય એકભ 
વભજલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે. અ ળાાના લગગખંડના વલધાથીઓ પ્રસ્તુત વભસ્માનુ ંક્ેત્ર ફને છે.  
ામાની ભાહશતી ન ેવભસ્માનુ ંપ્રાયંશબક ૃથક્કયણ 
 વભસ્માના વલસ્તૃત ભ્માવ ભાટે નીચેના િલેી ામાની ભાહશતી એકત્ર કયલાભાં અલી.  
 ળાાના ધયણ-7 ના ફાક વાથ ેએકભની વભજ વલળેની ચચા. લગગભાં ળક્ણકામગ દયમ્માન ફાક 
વાથ ેવાબુહશક જૂથચચા ન ેપ્રશ્નત્તયી.  

 ળક્ણકામગ દયમ્માન વલમલસ્તુની ચચાભાં ફાકની વશબાગતા જોલા ના ભલી. લગગકામગભાં વતત 
ફાકની વરિમતાનુ ંલરકન, 

 ફાકની લગગની પ્રશ્નત્તયી કે ચચાભાં નનળિમતા જોલા ભલી.  
 એકભભાં અલતા ારયબાયક ળબ્દની વભજણન બાલ. વલધતુની વજં્ઞા ની વભજ 
 વલદ્યતુપ્રલાશના પ્રમગ ન ેમાટગ  નનદળગન વભમે ફાકની ઈત્સુકતાનુ ંલરકન. ફાકન ે વલદ્યતુની 
ભદદથી ચારતા વાધનની વભજ ંગ ેગેયવભજનુ ંલરકન.  

 ળક્ક વભથગનભાં એકભની નુરૂતાન ેળક્ક વાથેની ફૂમભકાભાં ફાકની વરિમતાન બાલ.  
ઈત્કલ્ના 
 અજની એકલીવભી વદી એટરે વલજ્ઞાન ન ે ટેક્નરજીની વદી અથી દયેક ભાટે વલજ્ઞાન ખૂફ જ 
ઈમગી ન ેજરૂયી વલમ છે. વ્મલશાયભાં વલજ્ઞાનની વભજ ન ેઈમગ વલના ચારલાનુ ંજ નથી. અ 
વભસ્મા પ્રતે્યની ઈત્કલ્નાઓ નીચ ેબુજફ શઆ ળકે.  

 જો ળાભાં વલમ ળક્કની નનભણૂક વયકાયશ્રી દ્વાયા કયલાભાં અલે ત ળક્કની ઘટની વભસ્મા નશીં 
ઈદબલે 

 જો ળક્ક લારી વંકગ  દ્વાયા તેભજ ફાકની વભસ્મા ના કાયણ જાણીન ેફાકની ગેયશાજયી જાણલાન 
પ્રમાવ કયળ ેત ફાકની ગેયશાજયી નુ ંપ્રભાણ જરૂયથી ઘટાડી ળકાળ.ે  

 જો ળાાના અચામગ ળક્ક કે ગ્રાભજન દ્વાયા ફાકના ળક્ણ ંગ ેજાગતૃતા કેલી ળકાળ.ે  
 જો ફાકના ગાઈના ધયણભાં વલદ્યતુ ંગેની ધ્મન નનટતી ભાં કમાળ શળે ત ફાક અ 
ધયણભાં ણ તે એકભભાં કચાળ નુબલળ.ે  

 જો ળક્ક વલવલધ પ્રયૃમત-પ્રભુક્ક્તઓન લગગભાં ઈમગ કયે ત ફાકન ે વલજ્ઞાન વલમભાં લધુ યવ 
ડળ.ે  

 જો ળક્ક ફાક પ્રતે્ય ૂલગબાલ ધયાલતાં શમ ત ફાક પ્રતે્યન ણગભ તેભના લગગભાં લગગખંડ 
કામગભાં વલક્ે ઉબ કયળ ેિનેાથી વયકાયક ળૈક્વણક રયણાભ ભી ળકતા નથી. તે સુધાયલા 
ભાટેના પ્રમત્ન કયલા જોઇએ.  

 જો લારીઓ ફાકના ળાાભાથી અેર ગશૃકામગનુ ંપર- કયળ ેત ફાક નનમમભત ગશૃકામગ 
કયળ.ે  
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 જો ળક્ક ફાક વાથ ેકયીન ેફાકન ેવભજામ યીતે એકભ ની વભજ અળ ેત ફાક વયતાથી 
એકભની વભજ જો જુદી જુદી પ્રયૃત્ત પ્રમગ વલજ્ઞાનના ળીખલલાભાં ત વલધાથીઓ યવૂલગક ળીખ.ે  

 જો વપ્રમ વલદ્યાથીન ે જૂથનતેા ફનાલીન ે કયાલી તે દ્વાયા ળક્ક પ્રતે્યન ણગભ ન ેક્બ દૂય કયલા 
પ્રમાવ થામ. વલધાથીઓન ેપ્રયૃત્તભાં વાભેર તથા જુદા જુદા પટગ્રાફ્સ તથા વલડીમ ફતાલી વલજ્ઞાન 
વલમભાં યવ કેલી ળકામ 

 જો વલદ્યાથીઓન ેવલદ્યતુની વાભાન્ય જ શમ ત વ્મલશારૂ ઈદાશયણ અી તથા ચાટગ  લગેયે ફતાલીન ેવભજ 
કેલી ળકામ.  

 ઘયભાં તથા અજુફાજુભાં વલદ્યતુપ્રલાશથી ઈકયણની અી વલદ્યતુપ્રલાશ ન ેતેની વય વભજાલલાભાં 
અલે.  

તાયણ 
 િ ેવ્મક્ક્તગત ભાગગદળગનથી ફાકના અત્મવલિાવભાં લધાય થામ છે. પ્રયૃત્ત ને પ્રમગ કયાલલાથી 
વલદ્યાથીઓ નનમમભત અલતા થમા.  

 પ્રમગકામગ શેરાં ંદાિ ે6 ફાક એટરે કે 60. 0% વલદ્યાથીઓન ેવલધતુની વાભાન્ય વભજ ન શતી. 
અ ઈયાંત 8 ફાક એટરે કે 80,00% ફાકન ેવલદ્યતુપ્રલાશ ન ેતેની વયની વભજ ન શતી.  

 પ્રમગકામગના તેં 8 ફાક વલદ્યતુની વાભાન્ય વભજ ભેલી ળક્યા એટરે કે 80 00% વલધાથીઓ 
તેભાં વપ થમા તથા વલદ્યતુપ્રલાશની વભજ ભેલલાભાં 7 વલદ્યાથીઓ એટરે કે 70. 0 % વલધાથીઓ 
વપ થમા.  

 ફાકી યશેરા ૩ વલધાથીઓ નનમમભત ળાાએ અલતા થામ ત ચક્કવ જ તેઓ ણ ફધા વલધાથીઓની 
શયભાં અલી જળ.ે  

રયણાભ: પ્રમગકામગ શેરાં ંદાિ ે6 ફાક એટર ેકે 60. 00% વલદ્યાથીઓન ેવલધતુની વાભાન્ય વભજ ન 
શતી. અ ઈયાંત 8 ફાક એટરે કે 80. 00 % ફાકન ેવલધતુપ્રલાશ ન ેતેની વયની વભજ ન શતી. 
પ્રમગકામગના તેં 7 ફાક વલદ્યતુની વાભાન્ય વભજ ભેલી ળક્યા એટરે કે 70. 00% વલધાથીઓ તેભાં 
વપ થમા તથા વલદ્યતુપ્રલાશની વભજ ભેલલાભાં 3 વલદ્યાથીઓ એટરે કે વલધાથીઓ વપ થમા. ફાકી 
યશેરા ૩ ફાક લાયનલાય ગેયશાજય યશેલાના કાયણ ેફધા ફાકની શયભાં અલી ળક્યા નથી યંતુ 
તેભના જ્ઞાનભાં ણ લધાય થમ છે.  
 
 

14 શ્રી ટેર યશસ્કનકુભાય 
કાંમતરાર 

ધયણ ૩ થી ૫ ભાં નનમમભત યશેતા ફાકની વભસ્મા ંગેન 
ભ્માવ.  

વભસ્મા ક્ેત્ર :-  ઈયક્ત વંળધનભાં વરિમ યીતે વશબાગી એલા વાફયકાંઠા લિલ્રાના હશભતનગય 
તામુકાની શ્રી શરયનગય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૩ થી ૫ભાં ભ્માવ કયતાં ફાક અ વભસ્માનું વીભાંકન 
છે. વ્માવલિ ને નબૂના તયીકે ણ એ જ છે.  
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વભસ્મા નનદેળ :-વાફયકાંઠા લિલ્રાની હશભતનગય તામુકાની શ્રી શરયનગય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૩ થી ૫ 
ભાં ભ્માવ કયતાં કુર ત્રણ લગોના ૯૦ ફાક. તે ૈકી ધયણ ૩ થી ૫ના ૨૦ િટેરા ફાક ળાાએ 
અલલાભાં નનમમભત ભામૂભ ડમા.    
વભસ્માભાં ામાની ભાહશતી ને પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ:-  શ્રી શરયનગય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૩ થી ૫ભાં 
ભ્માવ કયતાં ફાક નનમમભત જણાતા ન્ય ળક્કની ભદદ રઇ દૈનનક શાજયી જોઇ અ ફાફતન 
અધાય રઇ તાવ કયી. ત જાણલા ભળ્ભું કે ભટાબાગના ફાક સ્રભ વલસ્તાયભાંથી અલતા શલાથી ને 
લારી ભજૂયીએ જતાં ઘયે ના શલાથી ને ફાક તે તાના બવલટમ વલે જાણ શલાથી ભ્માવ પ્રતે્ય 
થડી ફેદયકાયી દળાલે છે. ને તાની જાતે ળાાભાં અલલા તત્તય શતા નથી િથેી તેઓ નનમમભતતા 
દાખલે છે. અલા ફાકને નનમમભત કયલા એ વલદ્યાભ્માવનું શેમું કદભ છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ:- 

િભ વંબવલત કાયણ શકીકત ધાયણા 
ળક્ક કાઇ            
કયી ળકે 

ગ્રતા િભ 

૧ વલદ્યાથીઓને બણલાભાં યવ ન શમ  ના શા શા ૬ 
૨ ળક્ક પકત ુસ્તકનું જ્ઞાન અતા શમ  ના શા શા ૭ 
૩ લારીઓ ળક્ણ પ્રત્યે વબાન નથી  શા ના શા ૩ 
૪ લારી ફાકને ઘયકાભભાં યકી યાખે છે.  શા ના શા ૧ 
૫ લારીની અર્થથક રયસ્થસ્થતી વાયી નથી  શા ના ના ૨ 
૬ ફાકને ળાાએ અલયું ગભતું નથી  શા ના શા ૫ 
૭ ગશૃકામગ કયયું ગભતું નથી  શા ના શા ૪ 

ભાહશતીનું એકત્રીકયણ:- ભ્માવની ભાહશતી ભેલલા ઈકયણની જરૂરયમાત યશે છે . પ્રસ્તુત ભ્માવભાં 
ભ્માવકે ઈકયણ તયીકે રડવેમ્ફય ૨૦૨૧નું શાજયી  ત્રક ૂલગ કવટી તયીકે તથા પેબુ્રઅયી ૨૦૨૨ નું 
શાજયીત્રક ઈત્તય કવટી તયીકે રીધેર છે. રડવેમ્ફયથી પેબુ્રઅયી સુધી ભ્માવકે કયેરા પ્રમત્ન નનચે બુજફ 
છે.  
૧. ળાાભાં અલનાય ફાકની માદી શાજયી ત્રકના અધાયે તૈમાય કયી.  
૨. નનમમભત ફાકના ઘયે જઇ લારી વંકગ  કમો.  
૩. ળક્ક સ્ટાપ ભીહટગભાં ળક્ક તથા બુખ્ય ળક્ક વાથે ફાકની ભાનલવક, અર્થથક તથા વાભાલિક 
રયસ્થસ્થમત વલળે ચચા કયી.  
૪. ળૈક્વણક લાતાલયણ યવભમ ફનાવ્ભું.  
૫. ફાકને અનંદ ભે તેલી યભત યભાડલી.  
૬. ફાકની કચાળ પ્રતે્ય લારીઓને જાગતૃ કયલા.  
ઈત્કલ્નાઓ (શેતુઓ) :-   
(૧) જો ળાાભાં નનમમભત ને વભમવય શાજય યશેનાયને પ્રત્રાશન અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઇ 
ળકે.  
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(૨) જો લારીઓ ફાકના ળક્ણભાં યવ રતેા થામ ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૩) જો લારીને જાગતૃ કયલાભાં અલે ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૪) જો ળાાભાં વશભ્માવક પ્રયૃમત, વાંસૃ્કમતક કામગિભ ,સ્ધાત્મક પ્રગ્રાભ લગેયેની મજના થામત 
ફાક નનમમભત ફને.  
(૫) જો ળક્ક ગેયશાજય વલદ્યાથીની નોંધ રે ને ગેયશાજયીના કાયણ જાણી મગ્મ વરાશ સુચન અે ત ફાક 
નનમમભત ફન.ે  
(૬) ગશૃકામગ પ્રભાણવય અલાભાં અલે ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૭) જો વલદ્યાથીની યજા ફાફતે તેના લારી તેને મગ્મ વભજ અે ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૮) જો ળાાનું લાતાલયણ અનંદદામી ને ઈત્રાશપ્રેયક ફનાલલાભાં અલે ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૯) જો ફાક વાથે અત્મીમતાન વ્મલશાય કયલાભાં અલે ત ફાક નનમમભત ફને.  
(૧૦)જો ફાકને ળક્ણભાં યવ-રરચ ેદા કયલાભાં અલે ત ફાક નનમમભત ફને.  
પ્રામગક કમાની રૂયેખા:- 
 વો પ્રથભ વભસ્મા વંદ કમા ફાદ ળક્ક સ્ટાપ મભહટગભાં નનમમભત ફાક વલળ ચચા કયલા અલી.  
 િ ેફાક ળાાએ અલતા ના શમ તેલા ફાકની માદી તૈમાય કયલી.  
 ફધા ફાક નનમમભત યશેતા નથી પક્ત યાજગન્દ્ડ જ્ઞાતીના ફાક જ નનમમભત યશેતા શતા તે માદી 
યથી તાયવ્ભુ.ં  

 યાજગન્દ્ડ જ્ઞાતીના ફાક જ ળાભાટે નનમમભત યશે છે . તેના ભાટે ળાાભાં અચામગ શ્રી તથા 
ળક્કગણ વાથે ચચા કયી તેના ભાટે રું કયી ળકામ ?તે ચચા.  

 ળાાના નનમમભત ફાકને નનમમભત કયલા વતત ૧૫ રદલવ નનમમભત  ફાકન લારીવંકગ  
કયલાભાં અવ્મ.  

 નનમમભતતાના પામદા વભજાલલા વભાજના ગ્ર નાગરયકન વંકગ ,નગયાલરકાના વભ્મ વાથે 
વલસ્તાયની બુરાકાત કયી ભાગગદળગન અલાભાં અવ્ભુ.ં  

 નનમમભત ફાકને ળાાની પ્રાથગનાવબાભાં ખાવ જુદી જુદી પ્રયતૃીઓ અલાભાં અલી . અ 
ફાકનું વલશ્રેણ કયલાભાં અવ્ભુ.ં  

 ફાકને યવ ડે એલી વશ ભ્માલવક પ્રયતૃીઓનું અમજન કયલાભાં અવ્ભું.  
 પેબુ્રઅયી ભાવભાં S. M. C. મભહટગભાં શજાય વભ્મ ૈકી િ ેપયમાભાંથી ફાક અલતા ન શતા તે 
ફાકના નાભ વાથેની માદી તે વલસ્તાયના S. M. C. વભ્મ કાળુબાઇ યાજગન્દ્ડને અી , લારીઓ જોડે 
બુરાકાત કયી અ ફાક નનમમભત અલે તે ભાટેની જલાફદાયી વલાભાં અલી.  

 ફાકના ભનાભાંથી ળક્ણન ડય દૂય કયલા પ્રલત્તરક્ી ળક્ણ શાથ ધયલાભાં અવ્ભુ.ં  
 ળક્ણ કામગભાં લધુ પ્રભાણભાં ળૈક્વણક વાધનન ઈમગ કયલાભાં અવ્મ.  
બૂલ્યાંકન:- 
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 રિમાત્મક વંળધન શેરા ળાાના ધયણ ૩ થી ૫ ના ૯૦ ફાક ૈકી ૨૦ ફાક નનમમભત શતા.  
 રિમાત્મક વંળધન કમા ફાદ નનમમભત ફાકની વંખ્યાભાં નધાત્ર ઘટાડ જોલા ભળ્મ.  
 ફાક ળાાભાં અલતા થમા તથા રયળે છી ળાાભાં યશેતા થમા.  
 લારીઓ તથા વલદ્યાથીઓ ળક્ણનંુ ભશત્લ વભજતા થમા.  
 નનમમભત ફાકની વંખ્યાભાં ઘટાડ થમ.  
 ળક્કએ ફાકને ળાાએ અલયું ગભે એયું લાતાલયણ નનભાણ કભુું.  

 
 

15 શ્રી ટેર જીગ્નેળ 
બૃતબાઆ 

પ્રાંમતજ તામુકાના ગવણત-વલજ્ઞાન ળક્ક ને ફાકભાં ગવણત-વલજ્ઞાન 
પ્રયૃત્તઓન ઓછ વ્મા.  

વભસ્માક્ેત્ર :- વાફયકાંઠા જીલ્રાની પ્રાંમતજ તામુકાની કુ ર 86 પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6 થી 8 ના 82 
ળક્કશ્રીઓ ન ે11 વી. અય. વી. ક. ઓ. શ્રીઓ અ વભસ્માનું વભસ્માક્ેત્ર છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 
િભ વંબવલત કાયણ 

શકીકત ધાયણા 
ળક્ક 
કઇ કયી 
ળકે ? 

ગ્રતાિભ 

1 ળક્ક ાવે પ્રયૃમતઓ કયાલલા ભાટે ૂયતુ ંભટીયીમર ન શમ.  શા  શા 1 
2 ધ્માન પ્રરિમા દયમભમાન ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓને પ્રયૃત્તઓ કયાલલાભાં અલી ન શમ.   શા શા 6 
3 ધ્માન પ્રરિમા દયમભમાન ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓને પ્રયૃમતઓનંુ નનદળગન કયાલલાભાં અવ્ભુ ંન શમ.   શા શા 7 
4 વલદ્યાથીઓને ગવણત-વલજ્ઞાન વલમભા યવ ન શમ.   શા શા 5 
5 ળક્ક ધ્લાયા પ્રયૃમતઓ કયાલતી લખત ેમગ્મ વાધનન ઈમગ કયલાભાં ન અલત શમ.   શા શા 8 
6 ળક્ક દ્વાયા પ્રયૃમતઓ કયલા ભાટે વલદ્યાથીઓને ુયતું પ્રત્રાશન ન અલાભાં અલતું શમ.   શા શા 9 
7 ળક્કને પ્રયૃમતઓ કયાલલા ભાટે ભાગગદળગન/ પ્રત્રાશન ના ભળ્ભુ ંશમ  શા શા 4 
8  ળક્ક તે પ્રયુમતઓભાં યવ રરચ ધયાલતા ન શમ.   શા શા 3 
9  ળક્ક ત ેપ્રયૃમતઓ ળીખલા પ્રમત્ન કયતા ન શમ.   શા શા 2 
10 ળક્ક ને વલદ્યાથીઓને ત ેકયેર પ્રયૃમતઓના પ્રચાય પ્રવાય ભાટે તક ભી ન શમ.  શા  શા 10 

ઈત્ક્લલ્ના 
(1) જો ળક્ક ન ેવલદ્યાથીઓને ગવણત-વલજ્ઞાન વલમના પ્રયૃમતઓ ભાટે ૂયતંુ ભટીયીમર અલાભાં અલે 
ત તે પ્રયૃમતઓ કયી ળકે.  
(2) જો ળક્કને ગવણત-વલજ્ઞાન વલમના પ્રયૃમતઓન લધુ ભશાલય કયાલલાભાં અલે ત તે પ્રયૃમતઓ કયી 
ળકે.  
(3) ગવણત-વલજ્ઞાન વલમના પ્રયૃમતઓનુ ંનનદળગન કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ ઓન કયી ળકે  
(4) ગવણત-વલજ્ઞાન વલમના લકગળ નનદળગન મજામ ત ળક્ક ન ેવલદ્યથીઓભાં યવ રરચ લધી ળકે.  
(5) મગ્મ લાતાલયણ ન ેભાગગદવયશન ામ ત ળક્ક ન ેવલદ્યાથીઓ પ્રયૃમતઓ કયી ળકે.   
(6) ળક્ણ કામગ દયમભમાન વલદ્યાથીઓન ેપ્રયૃમતઓભાં વાભેર કયીએ ત એભની યવ રરચ લધે.  
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(7) થમેર પ્રયૃમતઓના પ્રચાય પ્રવાય ભાટે ૂયતી તક અલાભાં અલે ત વ્મા લધી ળકે.  
વાયણી 

િભ પ્રયૃત્ત વભમ વલગત 

1 ૂલગકવટી 3 hr 
ગુગર પભગ દ્વાયા શબપ્રામલરી દ્વાયા ળક્કના 

શબપ્રામ ભેલલાભાં અવ્મા.  

2 
ળક્કન ેધ્લાયા ગવણત-વલજ્ઞાન વલમ લસ્તુભાં અલતી જુદી જુદી 

પ્રયૃમતઓનું રેખત વાહશત્ય તૈમાય કયલા ભાટે વભજ અી વંકલરત ંક / 
ુસ્મસ્તકા નનભાણ 

7 રદન  

3 
ળક્કન ેતેભને તૈમાય કયેર પ્રયૃમતઓ ન ેપ્રયુમત ુસ્મસ્તકાના ઈમગ ભાટે 
વભજ ન ેવલદ્યથીઓભાં પ્રચાય પ્રવાય ભાટેની રૂયેખાથઇ ભાહશતગાય 

કયલાભાં અવ્મા.  
2 રદન  

4 ઈતયકવટી 3 hr ગૂગર પભગ દ્વાયા કયેર પ્રયૃમતઓની વલગત ન ે
તેના શબપ્રામ ભેલલાભાં અવ્મા.  

 ભાહશતીનું ૃથ્થકયણ ને થગઘટન 
   કઇ ણ વભસ્મા ભાટે એક થલા નેક રયફ જલાફદાય શમ છે. ઘણા રયફ વભસ્મા 
ભાટે જલાફદાય શલા છતાં બુક રયફ બુખ્ય જલાફદાય શમ છે. જો બુખ્ય જલાફદાય રયફને ધ્માન 
ભાં યાખીને વભસ્માનું નનલાયણ કયલા વંળધન કયલાભાં અલે ત વભસ્મા ઓછા વભમભાં ઝડથી બુખ્ય ંળે 
નનલાયી ળકામ છે. ભાયી વભસ્માભાં  ળક્ક ન ેફાક ાવ ેક્યાંક પ્રયૃમતઓ ભાટે ૂયતંુ ભટીયીમર ન શતંુ. 
તે એભન ેપ્રાપ્મ કયલાભાં અવ્ભું ત પ્રયૃમતઓ કયતા થમા. બુક ળક્ક િભેન યવ ઓછ શત એભન ેઅ 
ફાફતે જરૂયી વભજ અલાભાં અલી ન ેપ્રત્રાશન અલાભાં અવ્ભુ ંત એભની બાગીદાયી ણ લધી. 
તભાભ ળક્કન ેકયેર પ્રયૃમતઓના પ્રચાય ન ેપ્રવાય ભાટે ઓનરાઇન નનદળગન કયી નૃયી વટગ  પ્રત્રાશન 
અપ્ભું ત ણ એભની યવ ન ેરરચ લધી ન ેપ્રયૃત્તઓન વ્મા લધ્મ.  
તાયણ 
 ળક્કન ેગવણત-વલજ્ઞાનની પ્રયૃમતઓ ભાટે ૂયતંુ ભટેરયમર પ્રાપ્મ કયાવ્ભુ ંત પ્રયૃમતઓ કયતા થમાં.  
 ળક્કન ેપ્રયૃમતઓ કયલા ભાટે જરૂયી ભાગગદળગન અપ્ભું ત એભની કામગળક્ક્ત રરચ લધી.  
 તભાભ ળક્કન ેવબશૂભાં અ ફાફતે ચચા કયી તે કયેર પ્રયૃમતઓનુ ંનનદળગન કયલાની તક અલાભાં 
અલી ત એભન ઈત્રાશ લધ્મ.  

 પ્રયૃમતઓનુ ંવનકરન ન ેળક્કએ તૈમાય કયેર ુસ્મસ્તકાઓનુ ંનનદળગન કયલાભાં અવ્ભુ ંન ેળાાઓ 
સુધી એની કી અલાભાં અલી ત ળક્ક ન ેવલદ્યાથીઓભાં પ્રયૃમતઓ ભાટે યવ જાગ્મ.  

ઈવશંાય :-ભ્માવના તેં તામુકાના  ગવણત-વલજ્ઞાન વલમના ળક્ક ન ેફાકભાં પ્રયૃત્તઓન વ્મા 
લધેર જોલા ભળ્મ.  
 
16 શ્રી બયતબાઆ ટેર ળીના તામુકાભાં ળક્ણભાં ડતી બુશ્કેરીઓ ન ેતેના ઈામ 



42 
 

 વાભાન્ય યીતે ઘણી એલી બુળકેરીઓ છે કે િનેા ઈય અણ ેવંળધન શાથ ધયી ળકીએ છીએ 
ન ેવારૂ રયણાભ ભેલી ળકીએ છીએ. અ બુશ્કેરી ણ એલી છે િ ેકહઠન ણ છે ન ેખુફ ભશત્લન 
વલમ છે "ળીના તામુકાભાં ળક્ણભાં ડતી બુશ્કેરી ન ેતેના ઈામ. " અ વલમ ય નલેમ્ફય ભાવથી 
રિમાત્મક વંળધન શાથ ધરૂ છે ન ેયભકૃાળ ુયભાત્મા ભને તેભાં વપતા ાલ.ે  
વભસ્મા વંફંરધત કાયણ :- 
 ફાકની નનમમભતતા.  
 ફાક ઘયકાભ, ખતેીભાં યકી યાખલા ડતા લારીઓની ભજપુયી.  
 ળક્ણ પ્રતે્ય લારીઓની જાગતૃતાન બાલ.  
 ભધ્માહ્ન બજન મજના ફંધ શલાથી ફાકની ઓછી શાજયી.  
 ામાની સુવલધાઓન બાલ િલેીકે લીજી,યશેઠાણ,TV, ભફાઇર.  
 સ્થાનનક યીમત – રયલાજ નાની ઈભયે રાડ કયલ.  
 ફશાયની દુનનમા વાથે જુજ વંકગ .  
 લગતીમ વલસ્તાય છુટા-છલામા ઘય શલાથી ળાાએ અલલાભાં ડતી તકરીપ.  
 ળક્કની યજા દયમભમાન િ ેતે લગગના ળક્ણ કામગનુ ંબાયણ.  
 લારીઓભાં બાગભાં જલાન ેકાયણ ેફાકની ળાાભાં નનમમભતતા સ્થાગીતતા, ડર  અઈટ.  
 ફાક ાવ ેજરૂયી ળૈક્વણક વાભગ્રી િલેીકે નટપૂક ેન ેન્સવર લગેયે.  
રયકલ્નાઓ :- 
1. જો SMC વભ્મ ગ્રાભ ગ્રણીઓ વરિમ થામ, ધાર્મભક લડાઓન વશકાય ભે ત લારીઓન ેવભજૂત કયી 
ફાકન ેળાાએ ભકર,ે 
2. જો વયકાયી મજનાઓભાં રાબભાં દયેક લારીઓન ેરાબ અતા વભમ ે તેભના ફાકની ળાાભાં 
શાજયીન ેધ્માન ેરઆ રાબ ામ ત ફાક નનમમભત ળાાભાં અલી ળકે છે.  
3. જો લારીઓની જલાફદાયી સુનનલિત કયી ળકામ ત ફાકન ેળાાભાં ભકર.ે  
4. જો ભધ્માશન બજન મજના વયકાયશ્રી દ્રાયા પયીથી ચામ ુથામ ત ફાકની ળાાભાં શાજયી લધી ળકે.  
5. જો લારીઓન ેયજગાયીની તક ભી યશે ત ફાકન ેનનમમભત ળાાએ ભકરી ળકે.  
6. જો વરચત્ર ળબ્દાલરીન ઈમગ કયલાભાં અલે ત સ્થાનનક બાા ળક્ક વાયી યીતે વભજી ળકે.  
7. જો ટી. લી ભફાઇર નેટ દ્રાયા ફાકને વલમલસ્તુની વંકલ્ના વભજાલલાભાં અલે ત ફાકન ેપ્રત્યક્ 
બુરાકાત િલેા નુબલ ભે.  
8. જો સ્થાનનક રક, બણેરા વ્મક્ક્તઓ વંકગ  કયી ભદદ રેલાભાં અલે ત ફાકભાં ળક્ણભાં યવ જાગતૃ 
કયી ળકામ.  
9. જો જ્ઞાનકંુજ િલેી સુવલધા દયેક ળાાભાં ઈરબ્ધ થામ ત ળક્ણ યવપ્રદ ફને ને ફાકન ેળાાએ 
અલલાભાં ભન રાગ.ે જો ફાકના ઘયે ળૈક્ણક ચાટગ  વાહશત્ય કક્કાલાયી, ળબ્દકાડગ  ઘયે અલાભાં અલે ત 
ઘયે ણ ળક્ણન ભાશર ઉબ થામ.  
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10. જો ળક્કા ફશેન પ્રસૂમતની યજા ય જામ ત્યાયે પ્રલાવી ળક્કની બયતી કયલાભાં અલે ળક્કની ઘટ 
ન યશે. p 
11. જો વીઝનર શસે્ટરભાં ૨૫ ની વંખ્યા છે તેભાં ઘટાડ કયલાભાં અલે ત લારીઓના ફાક બાગભાં જામ 
ત્યાયે તાના ફાકન ેળાાભાં ભકરી ળકે.  
12. જો NGO ની ભદદ ભે ત જરૂયી ળક્ણ વાભગ્રી ભી ળકે.  
13. જો ICDS ળાખાન વશકાય ભે ત અંગણલાડી નનમમભત, ામાની ફાફત ળખલ ેત ફાક ૧ થી ૨૦ 
બૂાક્ય લગેયેનુ ંજ્ઞાન ભે.  
ળક્ણની ગુણલત્તા સુધાયલા ભાટેના બફદુઓ : 
1. શાજયી 
 ળાાકીમ પ્રયૃમતભમ લાતાલયણ દ્વાયા ફાકને અકગલા.  
 ળાાના ભકાનભાં ળીખલા-ળીખલલા ભાટે વલમલસ્તુ અધારયત ફરતી દીલાર (રચત્રકાભ) 
 ળાાભાં રકચનગાડગ ન વલકવાલી ગુણલત્તાભુક્ત ભઘ્માશન બજન અયુ.ં  
 કુભાય ન ેકન્યાઓની શાજયી લધે તે ભાટે શાજયીસ્તંબ, ધલજસ્તંબ િલેી નલીન પ્રયૃમતઓ ળરૂ કયલી 
િથેી ફાક લચ્ચે તંદુયસ્ત શયીપાઇ થામ.  

 ળક્ક ન ે વલદ્યાથી લચ્ચ ેઅસત્મમતા લધે તે ભાટે લાયંલાય લારીવંકગ  કયલ. ળાાકીમ ઈજલણીભાં 
વશબાગીતા લધાયલી.  

2. ક્રાવરૂભ ટર ાન્દ્િકે્રન :- 
 ળક્ક એકદભ બણાલતા શેરા તેની ૂલગ તૈમાયી કયલી ન ેજરૂયી ટી. એર. એભ. શાથલગા યાખલા.  
 એકભ ળખલતી લખતે ફાકની વશબાગીતા લઘાયલી.  
 એકભ અઘાયીત પ્રશ્નપ્રલાહશતા કોળલ્ય િલેા કે ભાહશતી અધાયીત પ્રશ્ન,વભજ અધારયત પ્રશ્ન ન ે
તાર્કકકચચતન અઘાયીત પ્રશ્ન અ રે થામ તે જરૂયી.  

 ળક્ક તે િ ે તે વલમના વલમલસ્તુ ભાટે ડેટ યશે તે ભાટે કહઠન પુવ દુઓની ઓખ લી 
કરસ્ટય કક્ાએ તેની તારીભ અલી.  

 ળક્ક દ્વાયા તે ને ફાકન ેરામિેયીન બયુય ઈમગ થામ તેની વ્મલસ્થા કયલી.  
૩. ધ્મમન નનટત્તભાં લધાય : 
 એકભના તેં ઔચારયક કે નોચારયક બુલ્યાંકન કયી ફાકન ેવ્મરકતગત લવળિ જાણલી.  
 કચાવ યશેર ફાક ભાટે વલવલધ ધ્ધમત,પ્રભુરકત ન ેપ્રવલરધઓ ફદરી ઈચાયાત્મક કામગ કયયુ.ં  
 ડીઝીટર ળક્ણન વ્મા લઘાયલ.  
 વશભ્માલવક પ્રયૃમત ભાટે ફાકને પ્રેરયત કયલા.  
 વશભ્માલવક પ્રયૃત્તનંુ અમજન એલી યીતે થયું જોઆએ કે, તેન પામદ રર્નનગ અઈટકભ લવધ્ધ કયલા 
ભદદરૂ ફને.  

 ઘયણ -૧ ન ે૨ ના ફાક ામાનુ ંજ્ઞાન ભી યશે તે ભાટેના વઘન પ્રમત્ન કયી ધયણ નુરૂ 
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 લાંચન,ગણન,રેખન ભાટે તૈમાય કયલા. િથેી અગના ઘયણભાં નકરીપ ના યશે.  
 ઘયણ – ૧ ને ધયણ-૨ ભાં રચત્ર લાતા – રચત્રલણગન, પ્રત્યક્ બુરાકાત લગેયે પ્રમત્નથી ફાકન ે
તાર્કકકળરકત વલવાલલાના પ્રમત્ન કયલા.  

ઈવશંાય :- પ્રસ્તુત વંળધન ળીના તામુકાભાં ફાકના ળક્ણ વંદબ ે િ ે બુશ્કેરીઓ ડે છે તેન 
ભ્માવ કયતાં તામુકાભાં ઘણા ફધા પ્રશ્ન વાભે અવ્મા ન ેએના ઈકેર ભાટે વલવલધ પ્રમત્ન કયતાં ભને 
કેટરાક ંળ ે વપતા ભી છે. િભેાં િ ે કાયણ વાભે અવ્મા િ ે ફાફતે લરકન, ૃથકકયણ,ન ે
થગઘટન કયતાં ભને ણ કામગ કયલાભાં અનંદ અવ્મ. જો ભારૂ કામગ અ યીતે તામુકાનાં ળક્ક ન ે
ફાકના ળક્ણ ,ળાા ન ે ળક્કન ેનડતી વાસ્માઓન ેશર કયલાભાં ભદદરૂ થળ ેત ભારૂ કયેમુ ંઅ 
કામગ વપ થભુ ંગણાળ.ે  
 

17 શ્રી જીતેળ અય ળાશ કઠલાલડી લવાશત પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૪ ના વલદ્યાથીઓ 
જોડાક્યના લાંચન ને રેખનભાં ફુર કયે છે.  

વભસ્મા કથન :- કઠલાલડી લવાશત પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૪ ના વલદ્યાથીઓની જોડાક્ય લાચન ન ે
રેખન વફંધી વભસ્મા.  
વભસ્મા ક્ેત્ર : - વલજમનગય તામુકાની કઠલાલડી લવાશત પ્રાથમભક ળાા ધયણ-૪ 
નબુન :- વલજમનગય તામુકાની કઠલાલડી લવાશત પ્રાથમભક ળાા ધયણ - ૪ ના ૧૬ વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ : -  
(૧) વલધાથીઓ જોડાક્યન ુસ્ટટ ન ેરિુ ઈચ્ચાયણ કયતા થામ.  
(૨) વલદ્યાથીઓન ેજોડાક્ય રેખનભાં થતી ફુર ટકે.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી:-  
(૧) વલદ્યાથીઓની રેખનકામગની નટપૂક તાવલાના અધાયે.  
(૨) લાંચનકામગ દયમભમાન જોડાક્યના લાંચનભાં ફુર જોલા ભી તેના અધાયે 
વંબવલત કાયણ :- 
(૧) ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેજોડક્યના નુરેખનન ભશાલય ઓછ કયાલલાભાં અલે છે.  
(૨) ગશૃકામગની નનમમભત તાવણી ળક્ક દ્વાયા થતી નથી.  
(૩) ગશૃકામગ તાવતી લખતે જોડાક્ય વલળ ેવલળે ધ્માન અતા નથી.  
(૪) જોડાક્યના લાંચન દયમભમાન ઈચ્ચાયણ દ પ્રતે્ય ળક્કની ફેદયકાયી.  
(૫) ગશૃકામગની નનમમભત તાવણી ળક્ક દ્વાયા થતી નથી 
(૬) સ્થાનનક માલયણભાં જોડાક્યન ુસ્ટટ ઈચ્ચાયણ વાંબલા ભતુ નથી.  
ઈત્કલ્નાઓ :- 
(૧) જો જોડાક્ય રેખનભાં મગ્મ ભશાલય કયાલલાભાં અલે ત જોડાક્ય રેખનભાં ક્મત દૂય થઇ ળકે છે.  
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(૨) જો લાતચીત દયમભમાન જોડાક્યના ઈચ્ચાયણભાં થતી ફુર તયપ ધ્માન દયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ 
જોડાક્ય સ્ટટ યીતે લાંચી ળકે છે.  
(૩) જો ગ્રશુકામગભા નનમમભત જોડાક્યન ભશાલય અલાભાં અલે ત યજ યજ થતી ફુર સુધયી ળકે.  
પ્રમગકામગની રૂયેખા : - રિમાત્મક ઈત્કલ્ના તૈમાય કમા ફાદ તેને નુરૂ વલવલધ પ્રવ્રુમતઓની રૂયેખા તૈમાય 
કયલાભાં અલી, િભેા ફાકન ેજોડાક્યના લાચન ન ેરેખન થામ તે ભાટે યજ્ના એક કરાક વલવલધ 
પ્રભુક્તીઓ શાથ ધયલાભાં અલી.  
બૂલ્યાંકન : - વંળધનની ળરૂઅતભાં ૂલગ કવટીના અધાયે ભામુભ ડ્યું કે ધયણ – ૪ ના ૧૬ ભાંથી રેખનભાં 
વાઇઠ ટકા ન ેલાચનભાં ચાવ ટકા ફાક નફા જણાતા શતા જ્યાયે ભશાલય કયાવ્મા ફાદ રેખનભાં 
ંર્ચમાળી ટકા તથા લાંચનભાં ૧૨ વલદ્યાથીઓન અંક નેયું ટકા િટેર શત.  
તાયણ :- વંળધક દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેજોડાક્ય ંગ ે મગ્મ ભાગગદળગન ભતાં ઈચ્ચાયણની વાચી વભજ 
ભતા સ્ટટ ઈચ્ચાયણ કયતા થમા તથા રેખનભાં લાયંલાય ફૂર કયતા વલદ્યાથીઓન ેવ્મક્ક્તગત ભાગગદળગન 
અતા ફાકભાં ફૂર ઓછી થતી જોલા ભી શતી.  
 

18 શ્રી યાશુરકુભાય ફી. 
ડાભય 

શ્રી ધ્રલપ પ્રા. ળાા, તા-ળીનાના કેટરાક વલદ્યાથીઓ રયળે દયમ્માન 
લગગભા ફેવી યશે છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર: 
 ધ્રલપ પ્રા. ળાા. જૂથ-ફેડી ,તામુક-ળીના,જીલ્ર-વાફયકાંઠાના ધયણ ૧ થી ૫ ભા ભ્માવ 
કયતા કેટરાક વલદ્યાથીઓ રયળે દયમ્માન લગગભા જ ફેવી યશે છે. તેનુ નનયાકયણ કયલા અ વભસ્મા શાથ 
ધયલાભા અલેર છે.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી ને વભસ્માનુ પ્રાયંશબક ૃથકકયણ: 
 ભાયી ળાાભા ળાા ળક્ણકામગ કયતી લખતે ને વભગ્ર ળાાવભમ દયમ્માન રયવયભા જ્યાયે 
જ્યાયે ફાકને લરકલાભા અવ્મા ત ભને જણાભુ ળાાના કેટરાક ફાક રયળે ના વભમે તાન લગગ 
છડતા જ નથી એટરે કે લગગખંડ ભા જ ફેવી યશે છે. અ ન્દ્લમે જ્યાયે ભાહશતી ભેલતા જાણલા ભળ્ભુ કે 
કેટરાક ફાક ભેદાનભા જલાની તાની અવના રીધે લગગભા યશેતા શતા,કેટરાક તડક રાગલાથી નશતા 
જતા. અ ફધી ફાફત ને રઆને ભને ભે અ વંળધન શાથ ધયેર િભેા અ કામગ ંગેની ઘણીફધી ામાની 
ભાશીતી પ્રાપ્ત થઆ.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ: 
અ વભસ્માને નીચેના વલધાન દ્વાયા લધાયે વલસ્તૃત વભજલાન પ્રમત્ન કયલાભા અવ્મ છે.  
િભ વંબવલત કાયણ અધાય શુ કયી ળકુ ગ્ર

તાિ
ભ 

ધાયણા શકીક
ત 

શા ના 

૧ ભને ઘયે દફાણશલાથી રયળે દયમ્માન લગગ ભા યશુ છુ.         
૨ વલદ્યાથી ઓને લગગભા તડકરાગલાના કાયણે લગગ ની ફશાય નીકતા       ૧ 
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નથી.  
૩ ક્રાવભા ચયી ના થામ એ ભાટે લગગભા ફેવે છે         
૪ નાસ્ત લગગભા ફેવીને કયલાભા લધાયે નૂકુતા યશે છે.         
૫ લધાયે ડતુ રેળન શલાના કાયણે        
૬ ચયી કયલાના આયાદાથી લગગ ભા યશે છે.         
૭ ળાયીરયક તકરીપ શલાના કાયણે લગગભા યશે છે.        ૩ 
૮ અયાભથી સુઆ ળકામ એના ભાટે.         
૯ રયળે દયમ્માન એકરા ડી જલાથી       ૪ 
૧૦ લગગની ફશાય જલાની અવ ને કંટા અલત શલાથી.         
૧૧ યભત નુ ુયતુ ભેદાન ના શલાના કાયણે.        
૧૨ મભત્રલતુગ યીળે ભા છૂટુ ડી જલાથી.         
૧૩ ન્યમભત્ર વાથે નૂકુ ના થઆ ળકલાથી        ૨ 
૧૪ યીળેભા લાચલાની લધાયે નુકૂતા યશે છે.         
૧૫ એકાંતવપ્રમ ને ટુરા યશેલાનુ લધાયે વંદ છે        ૫ 
૧૬ રયક્ા નજીક શલાથી લગગભા જ યશે છે.         
૧૭ ળક્ક ના દફાણથી લગગ ભા યશે છે.         
૧૮ યીળે નુ ભશત્લ જાણતા ન શલાના કાયણે         
૧૯ લગગભા યશેલાની ભનાઆ ના શલાના કાયણે         
૨૦ ન્ય ફાક યભત ભા વાભેર કયતા ના શલાથી.        ૬ 
શેતુઓ-  
 રયળે ળા ભાટે અલાભા અલે છે ? એની ુયતી વભજ ળક્ક વલદ્યાથીઓને અે ને રાગણીુલગક 
વભજાલે ત અ વભસ્મા શર થઆ ળકે તેભ છે.  

 જો રેળન વલદ્યાથી ઓ ની લમકક્ા નુવાય ધ્માનભા યાખીનેઅલાભા અલે ત અ વભસ્મા શર કયી 
ળકામ 

 વલદ્યાથીઓને ભેદાનભા જલાની અવ ના થામ એટરા ભાટે ભેદાનભાયભતગભત ના વાધન યાખલાભા 
અલે ત અ વભસ્મા ઈકેરી ળકામ 

 મભત્રલતુગ ંગેના પામદા ની વભજ અલાભા અલે ત અ વભસ્મા ન ઈકેર ભેલી ળકામ 
 લગગભા બુક વલદ્યાથી ને ભનનટય ફનાલી જલાફદાયી અલાભા અલે ત અ વભસ્મા શર કયી ળકામ.  
 જો ળાાનુ ભેદાન અકગક ને સુરબ ફનાલલાભા અલે ત વલદ્યાથીઓને ળાાનુ ભેદાન ગભે ને 
તેઓને યભલા પ્રેયી ળકામ.  

 ળાાભા યભત ગભત ંગેના વાધન ની સુરબતા કયી તેની વભજ અલાભા અલે ત ણ અ વભસ્મા 
શર કયી ળકામ.  

પ્રમગકામગની રૂયેખા- 
િભ વભમગા પ્રવલરધ ળૈ. વાધન બૂલ્યાંકન મજના સુધાયાકામગ 
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૧ પ્રથભ ાંચ રદલવ ભેદાની યભત દડ, ખંજયી, 
ખુયળીલગેયે 

યભત વલળેની વભજણ અી વલદ્યાથીઓભા યભત 
યભલાભા લધાયે અનંદ 
અવ્મ 

૨ છઠ્ઠ, વાતભ 
અઠભ રદલવ 

રિકેટ, કફડ્ડી ફેટ, ફર લગેયે ભાહશતી નનયીક્ણ ને 
લરકન 

વભમન વદુમગ ને 
યભત પ્રત્યે રૂરચ લધી.  

૩ નલથી તેયભ 
રદલવ 

ભનયંજન 
ંગેની વલવલધ 
પ્રયૃમત 

તફર, ઢર, 
ભંજીયા, ખંજયી 

વભજુતી ને નનરયક્ણ યીળેના વભમનુ ભશત્લ 
વભજતા થમા 

૪ ચોદ થી વલવભ 
રદલવ 

ગેમ્વ કેયભ, પુરયેકેટ લરકન ને નનયીક્ણ 
રયણાભ 

વલદ્યાથીઓ ગમ્ભત વાથે 
જ્ઞાન ભેલલા ભાટે 
ઈત્રાશી ફન્યા.  

બૂલ્યાંકન -  
 વલદ્યાથીઓને રયળે ના વભમની ભાહશતી અલાથી ઘણા ંળે તેભના ભા યીલતગન અલી ળક્યુ . 

જ્યાયે શેરા રદલવે ભે વલદ્યાથી વભક્ ભાયી વભસ્માન પ્રસ્તાલ ભે કમો ત્યાયે વલદ્યાથી ઓ દ્વાયા વાય 
વશકાય ભને ભળ્મ.  

 િભે િભે વભમ વાય થમ તેભ વલદ્યાથી ઓ દ્વાયા ભને રયળે ના વભમના વદઈમગ ફાફતે ૃચ્છા 
કયતા ૭૦% વલદ્યાથી ઓ ના શકાયાત્મક શબગભથી ને તેભનાભા રયલતગન અલેમુ જોઆ ભને 
અનંદ અવ્મ.  

 અ વભસ્માના નનલાયલા ભાટે ભાયા વતત પ્રમત્ન ફાદ ભટાબાગના વલદ્યાથીઓભા રયલતગન જોલા 
ભળ્ભુ.  

નુકામગ- 
 રયળે દયમ્માન વલદ્યાથીઓ ળાા ના યભતગભત ના વાધન ન ઈમગ કયળ.ે  
 એકરા ટૂરા વલદ્યાથી ઓ મભત્રલતુગ ફનાલે તે ભાટે વતત પ્રમત્ન કયાળ ે
 ળાાના ભેદાનને અકગક ને ઈમગી ફનાલલા પ્રમત્ન ચામુ યાખલાભા અલ.ે  
 વલદ્યાથીઓને રયળે નુ ભશત્લ વભજાલલાભા અલળે તેભજ તેનાથી યભત પ્રતે્ય વભમ અતા થળ.ે  
 વલદ્યાથીઓને િ ેકઆ વભસ્મા શળે તેન ઈકેર ભેલલા ન પ્રમાવ કયલાભા અલળ.ે  
 વલદ્યાથીઓને કઆ ણ જાતનુ દફાણ કયલાભા ના અલ.ે  
 વલદ્યાથીઓને મગ્મ પ્રભાણભા ગ્રશુકામગ અલાભા અલ.ે  

ઈવશંાય :- પ્રસ્તુત વંળધન કામગ એ કામગક્ેત્ર ની ળાા ના ફાક રયળે દયમ્માન લગગખંડ ભા જ ફેવી યશે 
છે. તે ભાટે વલસ્તૃત યીતે ભ્માવ લરકન ,ૃથકકયણ કયીને ને થગઘટન કયલાથી તેના ચકકવ 
રયણાભ ભળ્મા. ને વલદ્યાથીઓને રયળેન ણગભ દૂય થમ. અ ભ્માવલગગ ળક્કને તેભજ ળાાને 
ળક્ણકામગ સુધાયલાભા ભદદરૂ થભુ. અભ , અ વંળધન થકી ળાાને નડતી ન્ય વભસ્માઓ તેભજ 
બુશ્કેરીઓના નનલાયણ ભાટે મગ્મ રદળા પ્રાપ્ત થળે.  
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19 શ્રી ંકુયકુભાય ફી ટેર વલદ્યાથીઓ નકળાભાં સ્થ દળાલલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  
વભસ્માની ઓખ: લગગખંડભાં જ્યાયે વાભાલિક વલજ્ઞાનભાં ફૂગ વલમભાં નકળા વલળે વભજૂતી અતાં 
શઇએ ત્યાયે ધયણ ૮ ના તભાભ ફાકની એક જ વભસ્મા યશે છે કે તેઓ સ્થ દળાલલાભાં ફૂર કયે છે. 
વલવલધ નકળાઓનું નનદળગન કયાવ્મા ફાદ ણ અ વભસ્મા શર થતી નથી. તેભને આન્ટય તેભજ કાગ ય 
નકળા નનદળગન ણ ઘણી લખત કયાલલાભાં અવ્ભું શતંુ. ણ વપતા ભતી નથી અ વભસ્માના નનયાકયણ 
ભાટે લધુ પ્રમત્ન થામ ત અ વભસ્મા ઝડથી શર થઇ ળકે છે. નકળાની નીદળગન લખતે ભને જાણલા ભળ્ભું કે 
ફધા જ ફાક તામુકા, લિલ્રા ,યાજ્ય ,દેળ, વલિ લગેયે દળાલલાભાં ને નનદળગન કયલાભાં ફૂર કયે છે.  
વભસ્મા ક્ેત્ર : શ્રી ધયદ પ્રાથમભક ળાા તામુક લડારી ના ધયણ-૮ ના વલદ્યાથીઓ નકળાભાં સ્થ 
દળાલલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે. ધયણ 8ના તભાભ ફાકભાં અ વભસ્મા જોલા ભે છે.  
ામાની ભાહશમત ને વભસ્માનું પ્રાયંશબક પ્રુથ્થકયણ : -  ધયણ ૮ભાં વાભાલિક વલજ્ઞાન વલમભાં લગ 
દયમભમાન આમતશાવ નાગરયકળાસ્ત્ર ફૂગ લગેયે વલમનું ધ્મમન કામગ દયમભમાન જ્યાયે ફૂગની ંદય 
નકળા નનદળગન કયાલલાભાં અવ્ભું ત્યાયે જાણલા ભળ્ભું કે ફધા જ વલદ્યાથીઓ સ્થ દળાલલાભાં ફૂર કયે છે. 
નકળા વલળેની વભસ્મા શર કયલા ભાટે પ્રાથમભક તાયણ યથી નીચેની ભાહશતી પ્રાપ્ત થઆ . નકળાભાં સ્થ 
બાન કયાલલાભાં બુશ્કેરી નુબલનાય તભાભ વલદ્યાથીઓની માદી ફનાલલી. ળાાના ળક્કન વ્મક્ક્તગત 
શબપ્રામ રીધ વલદ્યાથીઓની બુરાકાત રીધી. વલદ્યાથીઓ વાથે રયળે દયમભમાન વાબૂહશક લાતચીત કયી. 
લરકન દ્વાયા ભાહશતી ભેલી નકળાની દળગનન લાયંલાય પ્રમાવ કમો.  
વભસ્માના વંબલીત કાયણ : - 
૧. વલદ્યાથીને યવ ન શમ.  
૨. વલદ્યાથીને નકળા વલળે ભાહશતી ન શમ. સૂ્કરભાં નકળાઓ ઈરબ્ધ ન શમ.  
૩. ળક્ક નકળાન ઈમગ ન કયતા શમ.  
૪. ળક્ક નકળાને અકગક યીતે યજૂ ન કયતા શમ.  
૫. ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીને નકળાની ભાહશતી ન ભતી શમ.  
૬. વલદ્યાથી લગગભાં નકળાભાં ઘય બાન કયાલલાભાં ળયભ નુબલતા.  
૭. વલદ્યાથીને નકળાના રગ રગ બાગ કયી દળાલલાભાં ન અલતા શમ કેભકે તામુકા લિલ્રા યાજ્ય દેળ 
વલિ.  
૮. ળક્કને નકળાનું લ્ જ્ઞાન શમ.  
૯. વલદ્યાથીને નકળાૂર્મતનું કાભ ફયાફય વોંલાભાં ન અલતંુ શમ.  
૧૦. વલદ્યાથીને નકળાની વજં્ઞાનું ૂરં જ્ઞાન ન શમ ળાાના નકળા સ્ટટ શમ.  
૧૧. ળાા ના નકળા જુના શમ વભમ લ્તા ને કાયણે વલદ્યાથી નકળાનું લરકન ફયાફય ન કયી ળકતા 
શમ.  
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૧૨. નકળાની ભાહશતી ખૂફ જ નાના ક્ય ભાં શમ નકળા ને વભજા લગય ભાત્ર અંધી ગખણટ્ટી કયી નાખલાભાં 
અલતા શમ.  
૧૩. ળક્ક નકળાભાં ભાત્ર વલમલસ્તુ લવલામની લધાયે ભાહશતી ન અતા શમ લગગભાં ફધા જ વલદ્યાથીઓ 
નકળાૂર્મત ખયીદલા ભાટે અર્થથક યીતે વક્ભ ન શમ ળક્કથી વલદ્યાથીઓ ડયતા શમ.  
૧૪. નકળાભાં સ્થ દળાલલાનું શમ તે રચન્ ખૂફ જ નાનું કે સ્ટટ શમ.  
ઈત્કરનાઓ : -  
૧. જો વલદ્યાથીઓને નકળા વલળે મગ્મ ભાહશતી અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
૨. જો વલદ્યાથીઓ નકળાના લરકન ભાટે ૂયત વભમે અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
૩. જો વલદ્યાથીઓને પ્રદેળ લાય વ્મલસ્થસ્થત વલબાગલાય ભાહશતી અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
૪. જો વલદ્યાથીઓને ળક્ક દ્વાયા નકળા ની વજં્ઞા નંુ મગ્મ જ્ઞાન અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
૫. જો વલદ્યાથીઓ ની નકળાૂર્મતનું કાભ મગ્મ યીતે ને ભાહશતીવબય વોંલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર 
થામ.  
પ્રામગીક રૂયેખા : - 
રિમાત્મક વંળધનન ભશત્લૂણગ તફક્ક પ્રમગની રૂયેખા કે પ્રસ્તતુ કામગ મજના ભએ અ બૂજફ 
ભરીકયણ કયેર છે.  
િભ વભમ  પ્રભુક્ક્ત વાધન  બુલ્યાંકન સુધાયકામગ 
૧ પ્રથભ ને ફીજો રદલવ વલધ્માથીઓને નકળા વલળે 

ભાહશમત અલાભાં અલી.  
નકળાઓ પ્રશ્નત્તયી નકળા વલળે ભશત્લ 

વભજ્યા.  
૨ ત્રીજો, ચથ ને ાંચભ 

રદલવ 
વલધ્માથીઓ યાજકીમ ને 
પ્રાિુમતક નકળા ના પ્રકાય 

વલળે જાણ્ભુ 

બાયતના જુદા 
જુદા નકળા, 
ઇંટય 

પ્રશ્નત્તયી 
જુથ ચચા 
ને નનદળગન 

નકળાના પ્રકાય જાણળે 
ને વજં્ઞાઓ વભજળે.  

૩ છઠ, વાતભ ને અઠભ 
રદલવ 

વલધ્માથીઓને લિલ્રા 
યાજ્ય ને દેળના નકળા 

ફાતાવ્મા.  

નકળા જુથ ચચા, 
નનદળગન 

સ્થ ને વલસ્તાયથી 
યીચીત થમા.  

૪ નલભ રદલવ વલધ્માથીઓને 
નકળાૂર્મતનું કાભ 
વલાભાં અવ્ભુ.  

નકળા નનદળગન વલધ્માથીઓએ 
નકળાૂર્મતનું લરકન 

કભુગ.  
બુલ્યાંકન : - 
૧. વલદ્યાથીઓને નકળા વલળેનું જ્ઞાન જાગતૃ થભુ ં
૨. વલદ્યાથીઓ લિલ્રા યાજ્ય દેળ ખંડ કે દુનનમાના નકળાના વલસ્તાયને સ્થ વલળે રયરચત થમા.  
૩. વલદ્યાથીઓ નકળાૂર્મતનું કામગ ફયાફય યીતે કયી ળક્યા.  
વંળધનના તાયણ ને રયણાભ : - 
૧. વલદ્યાથીઓ નકળા વલળે ભાહશતી ભેલતા થમા.  
૨. ળક્કએ વ્મક્ક્તગત ધ્માન અી વલદ્યાથીઓની યવ રેલા જાગતૃ કમા.  
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૩. ળક્ણભાં નકળા ને નકળા ૂયતીન ઈમગ થતા નકળાૂર્મતનું કામગ સ્થ ાન ને બોગલરક વલસ્તાય 
દળાલલાભાં વલદ્યાથીઓને વયતા યશી.  
નુકામગ : - થગઘટનની ભાહશતી યથી તાયણ કાઢમા ફાદ નુકામગ ભાટે લરકન દ્વાયા નીચેના પ્રશ્ન ના 
સુત્ર ળધલા જરૂય જણામ ત ભોખક પ્રશ્ન દ્વાયા ઈત્તય જણાવ્મા.  
૧. વલદ્યાથી મભત્ર તભને નકળા વલળે ફયાફય ભાહશતી ભી? 
૨. નકળા નંુ લરકન કઇ યીતે કયયું તે તભે ળીખી ગમા? 
૩. ળક્ક તભને નકળા ની વજં્ઞા વલળે ફયાફય વભજાલે છે? 
૪. નકળા ૂયતી નંુ કામગ તભને ફયાફય વોંલાભાં અલે છે? 
ઈવશંાય : -  ળાા કક્ાએ જો અયું વંળધન ળાાભાં ળક્ક કે અચામગ દ્વાયા શાથ ધયલાભાં અલી ત 
ળક્કનું બૂલ્ય સ્લપ્ન વાકાય થઇ ળકે. ભને ભાયા ટંૂકા ળૈક્વણક કામગિભ ભાં અેરી વભસ્માને નનલાયલા 
ભાટે ભેં ભાયાથી થઇ ળકે તેલા પ્રમત્ન અદયેરા એભાં શંુ થડે ંળે ખય ઈતયેમું. અ ંદય રદલવના કામગિભભાં 
અંળક યીતે દૂય કયી ળકામ તેયું રાગ્ભું ભાયા અ કામગિભને તેં વલદ્યાથીઓભાં જાગેરા યવ ને ઈત્રાશ ને 
જાલી યાખલા ભાટે જો અયું સુંદય કામગ ળાાભાં ળક્ક દ્વાયા અદયલાભાં અલે ત ખયેખય વલદ્યાથીની 
નકળાભાં સ્થ બાન ને બોગલરક વલસ્તાય રયચમ કયાલી ળકામ અભ રિમાત્મક વંળધન ને ળૈક્વણક 
વભસ્માને નનલાયલા ભાટે નંુ વંળધન છે. િભેાં ળાાભા જોલા ભતી વભસ્માને નનલાયી અ નકાયાત્મક લરણ 
પ્રતે્ય યશેર ણગભ દૂય કયી ળકામ.  
 

20 શ્રી તપીકબાઆ એપ 
ભનસૂયી 

ઇડય તામુકાની લયાલાલ પ્રા. ળાાના ધયણ 6 ફ ના વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી 
રેખનભાં ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ ને ઈચાય 

વભસ્મા ક્ેત્ર:- અ વંળધન આડય તામુકાની લયાલાલ પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6ફ ના કુર 30 વલદ્યાથીઓ 
ભાટે શાથ ધયલાભાં અવ્ભુ ંછે. અ વંળધનના તાયણ, રયણાભ તથા ઈચાય અ ળાાના વલદ્યાથીઓ ૂયતા 
ભમારદત યશેળે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ  
1. વલદ્યાથીઓનુ ંપ્રાયંશબક ંગ્રેજી જ્ઞાન ઓછુ શળ.ે  
2. થગગ્રશણ ભાં તકરીપ ડતી શળે.  
3. ળબ્દબંડ ઓછંુ શળે.  
4. લગગખંડભાં ુયતી પ્રેહક્ટવ નશી ભી શમ.  
5. ળક્ણકામગભાં નુલાદ િમતન ઈમગ થમ શઆ ળકે.  
6. ંગ્રેજીભાં રેખન ભાટેની પ્રયૃમતઓ ઓછી થતી શળે.  
7. ફાક ગાભડા વલસ્તાયભાં યશેતા શલાથી બાાના વલકાવ ભાટે મગ્મ લાતાલયણ ભતંુ ન શમ.  
8. ફાકની રેખત શબવ્મક્ક્ત નફી શળે.  
9. લગગખંડભાં ંગ્રેજી વલમ નનટણાત ળક્ક ન ણ શઇ ળકે.  
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10. ંગ્રેજી ફરલાન ભશાલય ઓછ શમ.  
11. વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી વલમ ઘય રાગત શમ.  
રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ 
 ધયણ 6ફ ના વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી રેખનભાં ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ કયલ.   
 ંગ્રેજી બાા પ્રતે્ય યવ જાગતૃ થળ ેત વલદ્યાથીઓન જ્ઞાત બમ દૂય થળ.ે   
 વલદ્યાથીઓની ંગ્રેજી રેખન ભાટેની ખૂટતી કડી જાણી તે ભાટે મગ્મ પ્રમત્ન શાથ ધયલા.  
 વલદ્યાથીઓના થગગ્રશણના વલકાવ ભાટે પ્રયૃમતઓનુ ંઅમજન કયયુ.ં   
 વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી રેખન ભાટે ુયતી તક લગગખંડભાં ૂયી ાડલાભાં અલળ ેત રેખનકરા ખીરળ.ે  
 વલદ્યાથીઓની રેખત શબવ્મક્ક્ત વલકવાલલા ભાટે પ્રયૃત્તઓ શાથ ધયલી.  
 વલદ્યાથીઓની ંગ્રેજી બાાની ખીરલણી ભાટે મગ્મ લાતાલયણ લગગખંડભાં જ ૂરં ાડલાભાં અલળ ેત 
રેખન વંદબ ેથતી બુશ્કેરી દૂય થળ.ે  

પ્રામગક કામગની રૂયેખા 
 વંળધનકતાઓએ વોપ્રથભ ત વલદ્યાથીઓની ંગ્રેજી વભજી ળકલાની ક્ભતા તથા ંગ્રેજીભાં 
response and expression ની ક્ભતા જાણલાની જરૂય જણામ ત તે ભાટે સ્લનનર્મભત પ્રયૃત્ત શાથ ધયેર છે. 
ત્યાયફાદ રેખન ક્ભતાનું ભાન ણ વલવલધ સ્લનનર્મભત િમતઓ દ્વાયા કભુું. વય પ્રશ્ન ન ે વય 
લાતચીતથી વંળધનકતાએ ફાકન ેંગ્રેજી રેખનભાં જોડ્યા ન ેપ્રત્રાહશત કમા. રેખન કામગના વલકાવ 
ભાટે અ સ્લનનર્મભત ઈકયણ શાથ ધમા િલેા કે વય પ્રશ્ન, એક જ લાક્ય કે ળબ્દભાં જલાફ અલે તેલા 
પ્રશ્ન, Yes કે No ભાં જલાફ અલે તેલા વય પ્રશ્ન. અભ લાંચન, રેખન ન ેથગગ્રશણ ભાટેની વલવલધ 
પ્રભુક્ક્તઓ દ્વાયા અ વંળધન શાથ ધયેર છે વલદ્યાથીઓન વપ્ર-ટેસ્ટ રઆ તેઓન ેઈત્તભ દેખાલ, ભધ્મભ દેખાલ 
તેભ જ નફ દેખાલ કયનાય તેલા ત્રણ ગ્રુભા વલબાજીત કમા.  
ભાહશતીનુ ંૃથક્કયણ ન ેએકત્રીકયણ 
       વંળધનકતાએ વલદ્યાથીઓની રેખત શબવ્મક્ક્ત ન ે ક્ભતા ભાટે િ ે ટેસ્ટ રીધ ન ે કુર 30 
ફાકની જ્ઞાન ચકાવણી કયી તે ભાહશતીનુ ંથગઘટન ન ેૃથક્કયણ નીચે બુજફ છે.  

કુર વલદ્યાથીઓ ઈત્તભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ ભધ્મભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ નફ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ 
વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા 

૩૦ ૭ ૨૩. ૩૩ ૧૨ ૪૦. ૦૦ ૧૧ ૩૬. ૬૭ 
વપ્ર - ટેસ્ટ રીધા ફાદ તેના કાયણ ન ેરયણાભ તાસ્મા ફાદ વલવલધ પ્રયૃત્તઓ, યભત ન ેગમ્ભત વાથ ે
જ્ઞાન દ્વાયા નનમમભત નુકામગ શાથ ધભુું. ત્યાયફાદ સ્ટ ટેસ્ટ રેલાભાં અલે ત વાયા રયણાભ ભળ્મા િનેી 
ભાહશતી નીચ ેબુજફ છે.  

કુર વલદ્યાથીઓ ઈત્તભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ ભધ્મભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ નફ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ 
વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા 

૩૦ ૯ ૩૦. ૦૦ ૧૪ ૪૬. ૬૭ ૭ ૨૩. ૩૩ 
વપ્ર- ટેસ્ટ ન ેપ્ર ટેસ્ટ લચ્ચેના રયણાભન તપાલત 
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કુર વલદ્યાથીઓ વપ્ર- ટેસ્ટ સ્ટ- ટેસ્ટ તપાલત 
વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા વંખ્યા ટકા 

ઈત્તભ દેખાલ. કયનાય વલદ્યાથીઓ  ૭ ૨૩. ૩૩ ૯ ૩૦. ૦૦ ૨ +૬. ૬૭ 
ભધ્મભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ ૧૨ ૪૦. 

૦૦ 
૧૪ ૪૬. ૬૭ ૨ +૬. ૬૭ 

નફ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓ ૧૧ ૩૬. 
૬૭ 

૭ ૨૩. ૩૩ ૪ -૧૩. ૩૪ 

તાયણ:-ૂલગ કવટી રતેા જણાવ્ભ ુ કે વલદ્યાથીઓ ભોખક પ્રશ્નના ઈત્તય ટંૂકભાં અી ળકતા શતા. યંતુ 
થગગ્રશણ ભાં થડીક બુશ્કેરી જણાઇ. તેભજ ફાકનુ ંંગ્રેજી ળબ્દબંડ ણ નફળંુ જણાભુ.ં િનેા રીધે 
વલદ્યાથીઓન ે જલાફ અલાભાં તકરીપ ડતી શતી. રેખનભાં સ્ેજરગની ફૂર ણ જણાતી શતી. િ ે
ફરલાભાં ખફય ના ડે. કુર ૩૦ વલદ્યાથીઓભાંથી ભાત્ર ૭ વલદ્યાથીઓ જ દયેક પ્રકાયની ટેસ્ટ િલેી કે ભોખક, 
થગ ગ્રશણ ન ેરેખનભાં ઈત્તભ દેખાલ કયી ળક્યા. ૧૨ વલદ્યાથીઓ એલા શતા કે િ ેધૂયા ન ેણધડ 
જલાફ રખ્યા શતા. તેભજ ૧૧ વલદ્યાથીઓ રેખનભાં ખૂફ જ નફા જણામા કે િઓે પ્રશ્ન ન ેમગ્મ યીતે 
વભજી તેન ેસુવંગત જલાફ રખી ળક્યા નશીં. અભ તપાલતના રયણાભ યથી જાણી ળકામ કે વપ્ર- ટેસ્ટ 
લખતે ઈત્તભ દેખાલ કયનાય વલદ્યાથીઓની વંખ્યા ભાત્ર ૨૩. ૩૩ ટકા શતી. િ ેસ્ટ ટેસ્ટ ફાદ લધીન ે૩૬. ૬૭ 
ટકા થઆ. તથા નફાં વલદ્યાથીઓની વંખ્યા વપ્ર- ટેસ્ટ લખતે ૩૬. ૬૭ ટકા શતી તે સ્ટ ટેસ્ટ ફાદ ૨૩. ૩૩ટકા 
થઆ. અભ યજ-ફયજના નુકામગ ન ેભશાલયાથી વલદ્યાથીઓની ંગ્રેજી રેખન ક્ભતાભાં નોંધાત્ર લધાય 
જણામ.  
નુકામગ :- વલદ્યાથીઓનુ ંરેખનકામગ વારં થામ તે ભાટે વંળધકે દયયજ એક કરાકનુ ં વલળટઠ લગગખંડ 
પ્રમજ્ુ.ં િભેાં સ્ેજરગ ફૂર સુધાયણા, રેખન ેટનગ ની વભજ, રેખન ભશાલય લગેયે ભાટે વલવલધ પ્રયૃત્તઓ 
મજી. િભેકે 
 વોપ્રથભલાય વંળધકે તાની વલળેના નાના લાક્ય રખી ઈદાશયણ ૂરં ાડ્યું. તેના યથી વલદ્યાથીઓ 
તાની વલળ ેરખ.ે  

 ત્યાયફાદ ઈયની Exercise ફે -ફેની જોડભા યવ -યવ એકફીજા વલ ેરખલા અપ્ભું.  
  ત્યાયફાદ નીચેના િલેી ણ રેખનની વલવલધ ન્ય પ્રયૃત્તઓ વલદ્યાથીઓ ાવ ેલગગભાં જ કયાલી.  
 ખારી જગ્મા ુયલા ભાટે નાના ેયેગ્રાપ અપ્મા.  
 રચત્ર અી તેના ાટૌગવ નાભ ંગ્રેજીભાં રખલા િભેકે…ળયીય, વામકર 
 Action song કયાલી તેભાં અલતી જુદી જુદી Action રખલા અી.  
 ખૂફ જ જાણીતી લાતા ંગ્રેજીભાં કશી તેભાંથી િટેમું માદ યહંુ્ શમ તે રખલા કહંુ્.  
 લાતાના ચાટગ  ફનાલીન ેતેના રચત્ર નીચ ેમગ્મ સુવંગત લાક્ય રખાવ્મા.  
 રચત્ર યથી લાક્ય ફનાલલાની પ્રયૃત્ત કયાલી.  
 તેભના મભત્ર ન ેલારીન આન્ટયવ્ભ ુરઆન ેજલાફ રખલાની પ્રયૃત્ત કયાલી.  
 યર પ્રે ભાટે વંલાદ ૂણગ કયલાની પ્રયૃત્ત કયાલી.  
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 અભ વલવલધ પ્રયૃત્તઓ, યભત ન ેગમ્ભત વાથ ેજ્ઞાન દ્વાયા નનમમભત ઈચાયાત્મક-નુકામગ કભુું. 
વંળધકે તે રેખનન demo અી ફાકન ેરખલા પ્રત્રાહશત કમા. સ્ેજરગ ને ળબ્દથી રઆન ેનાના 
લાક્ય ન ે નાના ેયેગ્રાપ ણ રખલાની તક લગગભાં જ ૂયી ાડી. જ્યાં વલદ્યાથીઓની ફૂર જણામ ત્યાં 
વંળધકે સુધાય કયી અીને તેઓન ેભશાલય કયાવ્મ. ત્યાયફાદ સ્ટ ટેસ્ટ રેલાભાં અવ્મ.  
 

21 શ્રી વભુકુભાય ફી 
જોી 

ચાંરુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-૮ ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાત ંગેના 
વાભાન્યજ્ઞાનની પ્રાથમભક જાણકાયી ધયાલતા નથી.  

વભસ્મા ક્ેત્ર : વાફયકાંઠા લિલ્રાના ખેડિહ્મા તામુકાની ચાંરુય પ્રાથમભક ળાા  
વલમ ક્ેત્ર : ધયણ-૮ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાત ંગેના વાભાન્યજ્ઞાનની પ્રાથમભક જાણકાયી ધયાલતા નથી  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :- વાભાન્યજ્ઞાન યત્લે વલદ્યાથગઓ ઘટનાઓ,ફનાલ,વારલાયી,નાભ સ્થને માદ 
યાખી ળકતા નથી. અ વભસ્મા વાયસ્લતશ્રીઓ ાવે ળાાબુરાકાત દયમ્માન જાણલા ભેરી. ત્યાયફાદ 
પ્રાથમભક ળાાભાં બુરાકાત દયમ્માન નીચે બુજફના કાયણ જાણલા ભળ્મા શતા.  
િભ  વંબવલત કાયણ  ળાના અધાયે  કાયણન ન 

અધાય  
ળક્ક કઇ 
કયી ળકે  

કાયણની 
ગ્રતાિભ  

શકીકત  ધાયણા  શા  ના  
૧  ળક્કને વલમલસ્તુભાં યવ, રૂચીન 

બાલ શમ.  
લાતારા દ્વાયા   શા  શા   ૫  

૨  વલદ્યાથીઓની યવ, રૂચીન બાલ શમ.  બુરાકાત દયમ્માન 
લગગખંડભાં થમેર 
નુબલ દ્વાયા  

શા   શા   ૩  

૩  વલદ્યાથીઓને ુયતી વભજણ ડતી ન શમ.  પ્રશ્નત્તયી દૌરાયા  શા   શા   ૪  
૪  પ્રાથગનાભાં વભાચાય ત્રનું લાંચન ન થતું 

શમ.  
લરકન દ્વાયા  શા   શા   ૨  

૫  ઉંડાણ લા વલસ્તાય શલાથી ત્યાં અ 
પ્રકાયનું લાતાલયણ વજાગતું ન શમ.  

લાતારા દ્વાયા શા   શા   ૧  

ામાની જરૂયી ભાહશતી :- 
 ૧. વાભાન્યજ્ઞાન ંગેની ામાની જાણકાયી ભેલી અ ંગે ળૈક્વણક વાધન-વાભગ્રીની સુવલધની જાણકાયી 
ભેલલી.  
 ૨. વાભાન્યજ્ઞાનભાં લધાય કયલા ળૈક્વણક િમત/પ્રવલરધઓ ની જાણકાયી.  
 ૩. પ્રાથના કામગિભભાં પ્રયૃમતઓભાં વાભાન્યજ્ઞાનની તાવ.  
 ૪. લગગખંડભાં ફાકભાં વાભાન્યજ્ઞાન ંગેની તાવ.  
 ૫. વલદ્યાથીઓની બૂંજલણ ને વભસ્માઓની તાવ.  
ઈત્કલ્ના:- 
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૧. જો ફાકને ળૈક્વણક વાધન-વાભગ્રીની સુવલધાઓ ની ઈરબ્ધી કયલાભાં અલતે વાભાન્ય જ્ઞાન કેલી 
ળકે.  
૨. વાભાન્યજ્ઞાનભાં લધાય કયલા મગ્મ ળૈક્વણક િમત/પ્રવલરધઓ ને પ્રયૃત્તઓન ઈમગ કયલાભાં 
અલતે વયતા થી ળીખી ળકે.  
૩. પ્રાથગના કામગિભભાં મગ્મ ભાગગદળગન દૌરયા અમજન કયલાથી અલશ્મક શેતુ લવિ થામ.  
૪. લગગખંડભાં વાભાન્યજ્ઞાનન ુયત ભશાલય અલાભાં અલતે વયતાથી ફાક વાભાન્યજ્ઞાન ભેલી 
ળકે.  
૫. નફા ફાકની કચાવ ળધી ફાકની વભસ્માનું નનલાયણ કયલાભાં અલતે તેના નનદાનાત્મક દ્વાયા 
ક્ભતા કેલી ળકે.  
પ્રમગકામગની રૂયેખા :- ગુજયાત ભાન્યજ્ઞાન વલળેની ભાહશતીનું એકત્રીકાયણ કયલાભાં અવ્ભું શતંુ. ળાાના 
ુસ્તકારમના વંદબગ ગ્રંથન ઈમગ કયલાનું અમજન કયલાભાં અવ્ભું શતંુ. ફાકને યવ ડે તેલી પ્રયૃત્ત, 
પ્રવલરધ ને િમતથી ળક્ણ કામગ કયાલલા નીચે બુજફ ભરીકાયણ કયલાભાં અવ્ભું શતંુ.  

િભ  વલગત પ્રભુક્ક્ત/પ્રયૃત્ત સ્ત્રત/વાધન તાવ બૂલ્યાંકન ન્ય 

૧.  રેખત કવટી લરકન કવટી ત્ર ૧ ૂલગ કવટી  

૨.  પ્રાથગના કામગિભ પ્રશ્નતયી ક્લીઝ 
૧૦ 
મભ.  

  

૩.  કથન ચચા લડે વભજુતી નકળા લાંચન/નનદળગન 
ઇન્ટયનેટ યથી 
ભેલેરી ભાહશતી 

૧   

૪.  
કમ્પુટય ય નનદળગન ને 
વભજુતી 

લરકન ને જૂથ ધ્મમન ક્લીઝ ૧   

૫.  વમય રર્નનગ ફાકની અંતરયક પ્રશ્નત્તયી 
વલદ્યાથીઓ – 
પ્રશ્નફેંક 

૧   

૬ રેખત કવટી લરકન કવટી ત્ર ૧ ઈત્તય કવટી  
બૂલ્યાંકન :- પ્રસ્તુત ભ્માવભાં પ્રમજકે ગુજયાતના વાભાન્યજ્ઞાનની ળૈક્વણક લવળિનું ભાન કયલા ભાટે ૂલગ 
કવટીની યચના કયી શતી. િ ેઅ પ્રમગને તેં ઈત્તય કવટીન ઈમગ કયલાભાં અલેર. રયળટટ-૧ ને ૩ 
ભાં દળાલેર છે.  
તાયણ, રયણાભ ને નુકામગ:- પ્રસ્તુત ભ્માવના વંદબગભાં નીચે બુજફના તાયણ ભેર છે.  
૧. જો ફાકને ળૈક્વણક વાધન-વાભગ્રીની સુવલધાઓની ઈરબ્ધી કયલાભાં અલતે વાભાન્યજ્ઞાનભાં લધાય 
કયી ળકામ છે.  
૨. વાભાન્યજ્ઞાનભાં લધાય કયલા મગ્મ ળૈક્વણક િમત/પ્રવલરધઓ ને પ્રયૃત્તઓન ઈમગ કયલાભાં 
અલતે વયતાથી ળીખી ળકે છે.  
૩. પ્રાથગના કામગિભભાં મગ્મ ભાગગદળગન દૌરાયા અમજન કયલાથી અલશ્મક શેતુ લવિ થામ છે ને પ્રાથગના 
કામગિભ વયકાયક ફને છે.  
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૪. લગગખંડભાં વાભાન્યજ્ઞાનન ુયત ભશાલય અલાભાં અલતે વયતાથી ફાક વાભાન્યજ્ઞાન ભેલી 
ળકે છે ને તેના ભર દ્વાયા વાયા રયણાભ પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે.  
૫. ળૈક્વણક લવળિના વંદબગભાં નફા ફાકની કચાવ ળધી ફાકની વભસ્મા નનલાયણ કયલાન ભાગગ 
ભી યશે છે િથેી નનદાનાત્મક કામગ ને ઈચાયાત્મક કામગ વય ફને છે.  
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં પ્રમજકે ગુજયાતના વાભાન્યજ્ઞાનની ળૈક્વણક લવળિનું ભાન કયલા ભાટે ૂલગ 
કવટીની યચના કયી શતી. િ ેરયળટટ-૨ ભાં દળાલેર છે અ પ્રમગને તેં ઈત્તય કવટીન ઈમાગ કયલાભાં 
અલેર. શી પ્રમજક દ્વાયા ૂલગ કવટીને જ ઈત્તય કવટી યાખલાભાં અલી શતી. લગગના કુર ૩ 3ફાક ૈકી 
ૂલગ કવટીના અધાયેર 47. 57% ટકા રયણાભ ભેર ને ઈત્તય કવટીના દૌરાયા રયણાભ 62. 42% ટકા 
ભેર છે. એટરે કે ફાકના જ્ઞાનભાં 14. 84% ટકા ન લધાય થમેર છે. િ ેરયળટટ-૪ ભાં દળાલેર છે 
      વાભાન્યજ્ઞાનના વલમલસ્તુને દ્રઢ કયલા ળક્કે વલદ્યાથીઓને વરિમ યાખલા ડે વલદ્યાથીઓને પ્રાથગના 
કામગિભભાં ને લગગખંડભાં યચક ને યવપ્રદ પ્રશ્નત્તયીન ભશાલય કયાલલ જોઇએ. વાંપ્રત પ્રલાશભાં કમ્પુટય 
એઆડેડ રર્નનગ દ્વાયા વાયા રયણાભ ભેલી ળકામ છે.  
 

22 શ્રી સ્મિતાફેન એ 
ટેર ધયણ 1 ને 2 ના બુક ફાક ગશૃકામગ રાલતા નથી.  

વભસ્માની ઓખ:- લગગખંડભાં જ્યાયે ધયણ 1 ને 2 ફાકને જ્યાયે ગશૃકામગ અલાભાં અલતુ ત્યાયે 
બુક ફાક ગશૃકામગ મગ્મ યીતે ન્તા કયી રાલતા થલા ગશૃકામગ ળફરકુર ન્તા કયી રાલતા. 
ગશૃકામગના રાલલાના કાયણે ન્ય ફાક કે િ ેગશૃકામગ કયી રાલતા શતા તે ણ ઘણી લખતે ગશૃકામગ ન કયી 
રાલતા ફાકનું નુંવયણ કયતા.   
વભસ્મા ક્ેત્ર : - ભને જોલા ભેર વભસ્મા ન્ય લગોભાં કે ન્ય ળારાઓભાં ણ જોલા ભતી યંતુ રિમાત્મક 
વંળધનભાં લજૈ્ઞાનનકતા જલાઇ યશે એ ભાટે વભસ્મા ક્ેત્રને ભમાદીત ફનાલી ળકામ છે.  
ળાા: શ્રી લાવણ પ્રા. ળારા, લગગ: ધયણ 1 ને 2, વલમ: પ્રજ્ઞાના વલમ ( ગુજયાતી ને ગવણત ) 
વભસ્મા:ધયણ ૧ ને ૨ ના બુક ફાક ગશૃકામગ કયી રાલતા નથી.  
ામાની ભાહશમત ને વભસ્માનું પ્રાયંબીક પ્રુથ્થકયણ : -ધયણ ૧ ને ૨ ભાં કયના વભમ છી જ્યાયે 
ળાાઓએ ળરૂ થઇ ત્યાયે ફાક ળાાઓભાં અલતા ત થમા યંતુ કયના ભશાભાયીના વભમ દયમ્માન 
ળાાઓભાં ળૈક્વણક કામગ ખૂફ રાંફા વભમથી ફંધ શલાના કાયણે બુક ફાક ગશૃકામગ રાલતા ન્તા. 
તે ંગેના કાયણ ને તેભને કઇ વભસ્માઓના કાયણે તેઓ ગશૃકામગ કે સ્લાધ્મામ રાલતા નથી તે જાણલાન 
પ્રમત્ન કમો. એ અધાયે ભે પ્રશ્નાલરીની યચના કયી િ ેિ ેવલધ્માથીઓ અ વભસ્માભાં અલતા શતા તેભને ુછીને 
બયી. ને ફીજી ભાહશમત લગગ ળક્ક શલાના કાયણે ભાયી ાવે શતી.  
વભસ્માના વંબલીત કાયણ : - 

િભ કાયણ અધાય 
ળક્ક 
કઇ કયી 

કાયણ
ન 
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ળકે ? ગ્રતા 
િભ 

શરક
ક્ત 

ધાયણા શા ના 

૧ lJWFYL"VM 5|FYlDS lX1F6YL H U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF GYLP      
૨ lJnFYL"VMGF DFTFl5TF IMuI ZLT[ U'CSFI" SZFJTF GYLP      
૩ lJnFYL"VMGF DFTF l5TF VE6 CMJFYL T[DG[ U'CSFI"DF\ BAZ 50TL GYLP 

    ૪  
૪  lJnFYL"VMG[ lX1FS JW] 50T] U'CSFI" VF5L N[ K[P      
૫ lJnFYL"VMG[ U'CSFI" 5]:TS ACFZG\ ] VF5TF CMJFYL IMuI ZLT[ U'CSFI" 

SZL XSTF GYLP 
     

૬ lJnFYL"VMG[ lX1FS VIMuI U'CSFI" VF5[ K[P      
૭ lJnFYL"VMG[ U'CSFI"GF DCtJ lJX[ BAZ GYLP 

    ૩  
૮ lJnFYL"VMG]\ U'CSFI" lX1FS NZZMH T5F;TF GYLP 

    ૧ 
૯ lJnFYL"VMG[ lX1FS U'CSFI" SZJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZTF GYLP       
૧૦ lJnFYL"VM VlGIlDT CMJFYL Z; NFBJL XSTF GYLP      
૧૧ lJnFYL"VMG[ U'CSFI" VF5TL JBT[ T[DGF Z; VG[ Z]RL wIFGDF\ ,[JFDF\ 

VFJTF GYLP 
    ૨ 

૧૨ lJnFYL"VM lX1FS VlGIlDT CMJFYL U'CSFI" IMuI ZLT[ SZL XSTF GYLP      
૧૩ lJnFYL"VM 5MT[ U'CSFI"G[ 5ZL1FF DF8[ H~ZL ;DHTF GYLP 

     
૧૪ lJnFYL"VMG[ 3Z[ SFD SZJ]\ 50T] \ CMJFYL U'CSFI"DF\ Z; NFBJTF GYLP 

     
૧૫ U'CSFI" DF8[ lX1FS VHFU|T CMI K[P      
૧૬ lJnFYL"VM lX1FS VF5[, U'CSFI" ;FZL ZLT[ ;DÒ G XSJFYL IMuI ZLT[ 

SZL XSTF GYLP 
     

૧૭ D+G] \ U'CSFI" S[ CMXLIFZ lJWFYL"G] \ U'CSFI" ;RM8 K[P V[D DFGLG[ 

pTFZM SZTM CMIP 
     

૧૮ U'CSFI" G ,FJLG[ VgI lJWFYL" 5Z 5MTFGL KF5 5F0JF DF\UTM CMI      
૧૯ lJnFYL"VMG[ ALHF lJQFIG] \ U'CSFI" JWFZ[ CMJFYL IMuI ZLT[ SZL XSTF 

GYLP 
     

૨૦ lJWFYL"VM ,BJFDF\ VF/; SZTF CMJFYL IMuI ZLT[ SZTF GYLP 
     

ઈત્કલ્નાઓ : -  
!P HF[ lX1FS lJnFYL"VMG]\ U'CSFI" lGIlDT T5F;[ TM lJnFYL"VM U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF YX[P  

ZP HF[ lX1FS U'CSFI" VF5JFDF\ lJnFYL"VMGL Z; VG[ ~lR wIFGDF\ ZFBL U'CSFI" VF5[ TM lJnFYL"VM 

U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF YX[P  

#P HF[ lX1FS U'CSFI"GF DCtJ lJX[ ;DHFJX [TM lJnFYL"VM U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF YX[P  

$P HF[ lX1FS lJnFYL"VMG[ IMuI ZLT[ DFU"NX"G TM lJnFYL"VM U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF YX[P 

પ્રામગીક રૂયેખા :.  
િભ પ્રવતત  પ્રવલરધ વાધન  બુલ્યાંકન સુધાયકામગ 
૧ U'CSFI"G]\ DCtJ 

;DHFjI 

SYG RRF" RMS40:8Z45F9I5]:TS VJ,MSG lJWFYL"VM U'CSFI" 

G]\ DCtJ ;DHIFP 
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૨ JFTF",[BG ;DHFjI SYG lGNX"G v lD+,FE 

 v AF,lJGMN 5|SFXG 

VJ,MSG 

lGZL1F6 
JFTF",[BG ,BTF 

XLbIFP 

3 lR+ NMZL VFJJ]\ VG[ 

T[G]\ 5|NX"G 

5|NX"G RMS4 0:8Z 5|J'lT lR+ 5|NX"G 

૪ lGIDLT U'CSFI" 

,FJGFZG[ 5|Mt;FCS. 

GFD 

lGNX"G 5|Mt;FCS. GFD -- -- 

બુલ્યાંકન : - lS|IFtDS ;\XMWG SFI"DF\ VD]S lJWFYL"VMG[ AFN SZTF AWFH lJWFYL"VM IMuI ZLT[ 

U'CSFI" SZTF\ YIF CTFPVG[ T[VMV[ DG[ VF SFI"DF\ 5]Z[5]ZM ;FY ;CSFZ VF%IM CTMP 

વંળધનના તાયણ ને રયણાભ : - lJWFYL"VMGF VJ,MSG 5ZYL V[ HF6JF D?I] CT] S[ JU"GF ,UEU 
( @ lJWFYL"VM U'CSFI" IMuI ZLT[ SZTF G CTFP HIFZ[ VFXZ[ )_ @ lJWFYL"VM lGIDLT IMuI ZLT[ 
U'CSFI" ,FJTF CTFP HIFZ[ Z @ lJWFYL"VM U'CSFI" ;\5}6" 56[ ,FJTF H GCMTF 

નુકામગ : - lS|IFtDS ;\XMWGGF ;DF5G AFN V[ ;RM8 56[ SCL XSFI K[P S[ WM v ! VG[ Z GF 
lJWFYL"VM GJLG VG[ NZ[S 5|SFZGF U'CSFI" ;RM8 56[ SZL XSFX[PVG[ JU"DF\ V5FTF U'CSFI" T[ 

lGIlDT VG[ IMuI ZLT[ SZX[P T[VM U'CSFI" V\U[GL D}\hJ6M4 VG]EjIF JUZ4 T[VM VFU/ JWX[ 

VFXF jIST SZ] K]\P 

ઈવશંાય : - ળાા કક્ાએ જો અયું વંળધન ળાાભાં ળક્ક કે અચામગ દ્વાયા શાથ ધયલાભાં અલી ત 
ળક્કનું બૂલ્ય સ્લપ્ન વાકાય થઇ ળકે. ભને ભાયા ળૈક્વણક કામગિભભાં અેરી વભસ્માને નનલાયલા ભાટે ભેં 
ભાયાથી થઇ ળકે તેલા પ્રમત્ન અદયેરા એભાં શંુ થડે ંળે ખય ઈતયેમું. અ ંદય રદલવના કામગિભભાં 
અંળક યીતે દૂય કયી ળકામ તેયું રાગ્ભું . ભાયા અ કામગિભને તેં વલદ્યાથીઓભાં જાગેરા યવ ને ઈત્રાશ ને 
જાલી યાખલા ભાટે જો અયું સુંદય કામગ ળાાભાં ળક્ક દ્વાયા અદયલાભાં અલે ત ખયેખય વલદ્યાથીની 
વભસ્માન ઈકેર રાલી ળકામ અભ રિમાત્મક વંળધન ને ળૈક્વણક વભસ્માને નનલાયલા ભાટેનું વંળધન 
છે. િભેાં ળાાભા જોલા ભતી વભસ્માને નનલાયી અ નકાયાત્મક લરણ પ્રતે્ય યશેર ણગભ દૂય કયી 
ળકામ.  
 

23 રદરી એવ. ટેર ભજયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૮ ના વલદ્યાથીઓને યવપ્રદ યીતે લાતા 
કશેતા અલડતી નથી.  

વભસ્માક્ેત્ર: ભજયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૮ ના વંદ થમેર વલદ્યાથીઓ 
ામાની જરૂયી ભાહશતી: ળાાના યજિદા કામોભાં રદલવની રુબ ળરૂઅત પ્રાથગનાવબાથી કયલાભાં અલતી. 
િભેાં વલદ્યાથીઓ દ્વાયા જુદા જુદા કામગિભ યજુ કયલાભાં અલતા. નુબલે જણાભું કે ધયણ 8 ના વલદ્યાથીઓને 
યવપ્રદ યીતે લાતા કશેતાં અલડતી નથી. વાથે વાથે તે જાણલા ભળ્ભું કે બાાભાં વલયાભરચન્ની ઓખ ને 
લાંચનભાં અયશ-લયશ વલળેની ફાકને વભજ ણ ઓછી છે અથી અ કામગ ભાટે ળાાના ળક્ક વાથે 
ચચા ણ કયી ને તેના અધાયે તેના વલળે વલવલધ તથ્મ તથા વલળે વલગત જાણલા ભી. અ ઈયાંત 
લગગના વલદ્યાથીઓ વાથે લાતચીત દ્વાયા અ વલળે લધુ ભાહશતી ભેલી કે કેભ તેભને યવપ્રદ યીતે લાતા કશેતા 
અલડતું નથી.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ  
િભ  વંબવલત કાયણ  VFWFZ શંુ કઇ કયી ળકંુ ?  ગ્રતાિભ  
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ધાયણા  શકીકત  શા  ના    
1 વલદ્યાથીઓને સ્ટટ લાંચતા અલડતું ન શલાથી તેઓ લાતા કશી ળકતા નથી.  √     
2 વલદ્યાથીઓ લાંચન દયમભમાન મગ્મ વલયાભરચહ્નન ઈમગ કયી ળકતા નથી તેથી 

તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.   √ √  3 

3 વલદ્યાથીઓને લાતા ગભતી ન શલાના કાયણે તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.  
 

√ √ 
 

5 

4 વલદ્યાથીઓના ઘેય કઇ લાતા વંબાલતું નથી તેથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા 
નથી.  

√ 
    

5 વલદ્યાથીઓને લાતા માદ યશેતી ન શલાથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.  √     
6 વલદ્યાથીઓ ાવે લાતાઓના ુસ્તક નથી તેથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.   √ √  1 

7 ળાાની રાઇિેયીભાં લાતાના ુસ્તક ુયતા પ્રભાણભાં ઈરબ્ધ શતા નથી તેથી તેઓ 
યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.  √     

8 વલદ્યાથીઓ ક્યાયેમ રાઇિેયીભાં જઇ ુસ્તક લાંચતા નથી તેથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી 
ળકતા નથી      

િભ  વંબવલત કાયણ  
VFWFZ શંુ કઇ કયી ળકંુ ?  ગ્રતાિભ  

ધાયણા  શકીકત  શા  ના    

9 
વલદ્યાથીઓને લગગભાં ક્યાયેમ લાતા ન વંબાલલાના કાયણે તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી 

ળકતા નથી.   √ √  2 

10 વલદ્યાથીઓ મભત્ર વાથે લાતાની ચચા થલા લાતારા ન કયતા શલાના કાયણે તેઓ 
યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.  √     

11 ળાાની પ્રાથગના વબાભાં ક્યાયેમ લાતાનું અમજન થતું ન શલાથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા 
કશી ળકતા નથી.  

√ 
    

12 
વલદ્યાથીઓ લાતાનું રચત્ર જોઇ તેનું મગ્મ લણગન ન કયી ળકતા શલાને કાયણ ેતેઓ યવપ્રદ યીતે 

લાતા કશી ળકતા નથી.   √ √  4 

13 
વલદ્યાથીઓ ક્યાયેમ લાતાનું નાટકભાં રૂાંતય ન કયી ળકતા શલાથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા 

કશી ળકતા નથી.  
√ 

    

14 
ળાાભાં ક્યાયેમ લાતાસ્ધાનું અમજન ન થતું શલાથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકતા 

નથી.  √     

15 
વલદ્યાથીઓ ક્યાયેમ રચત્ર વશીત લાતા ન વાંબી શલાથી તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી 

ળકતા નથી.  
√ 

    

16 
વલદ્યાથીઓ ક્યાયેમ જાતે લાતા ફનાલલાન પ્રમત્ન કયતા નથી કે કયાલતા નથી તેથી તેઓ યવપ્રદ 

યીતે લાતા કશી ળકતા નથી.  √     

ઈત્કલ્ના  
 જો વલદ્યાથીઓને લાતાના ુસ્તક અલાભાં અલે ત તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકળે.  
 જો વલદ્યાથીઓને લગગભાં લાતા વંબાલલાભાં અલે ત તેઓ તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકળે.  
 જો વલદ્યાથીઓને વલયાભરચહ્નની વભજૂતી અલાભાં અલે ત તે તેભન મગ્મ ઈમગ કયી ળકળે.  
 જો વલદ્યાથીઓને લાતાના રચત્ર દેખાડી લાતા કશેલાભાં અલે ત તેઓ તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકળે.  
 જો વલદ્યાથીઓને લાતા પ્રતે્યની ગેયવભજ દૂય કયલાભાં અલે ત તેઓ તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકળે.  
 જો ળાાભાં લાતાસ્ધાનું અમજન કયલાભાં અલે ત તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી ળકળે.  
 જો વલદ્યાથીઓને લાતાનું નાટકભાં રૂાંતય કયતા ળીખલલાભાં અલે ત તેઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશી 
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ળકળ.ે  
પ્રમગકામગની રૂયેખા : 

િભ  વભમગા  પ્રભુક્ક્ત  સ્રત (વાધન) 
વભમગા ને 

તાવ  
બૂલ્યાંકન  

1 
વલદ્યાથીઓને લાતાના ુસ્તક અી તેની વાથે વભજૂતી ણ 
અી.  

કથન  ળક્ક  ૩ તાવ  પ્રશ્નત્તયી  

2 વલદ્યાથીઓને લગગભાં લાતા વંબાલી  કથન વાથે રચત્ર  ળક્ક ુસ્તક  ૪ તાવ  પ્રશ્નત્તયી  

3 
વલદ્યાથીઓને વલયાભરચહ્નની ને તેના ઈમગની 
મગ્મ વભજૂતી અી 

લાતારા  ળક્ક  ૨ તાવ  લરકન  

4 
વલદ્યાથીઓ ાવે લાતા રચત્ર ભંગાલી 
ત્યાયફાદ તેનંુ લણગન કયતા ળીખવ્ભું.  

લાતારા  
ળક્ક 
રચત્રના 
કહટગ  

૨ તાવ  પ્રશ્નત્તયી  

5 વલદ્યાથીઓને લાતા પ્રત્યે રૂરચ જગાડી  લાતારા  ળક્ક  ૩ તાવ  લરકન  
બૂલ્યાંકન : વલદ્યાથીઓ યવપ્રદ યીતે લાતા કશેતા ળીખ્યા તેઓ લાતાના ફધને ગ્રશણ કયતા ળીખ્યા. તેઓ 
લાતા પ્રતે્ય અકર્ષત થમા તેભની લાતા પ્રતે્યની ગેયવભજ દૂય થઆ ને તેઓ લાતાન વંગ્રશ કયતા ને લાંચતા 
થમા તેઓ અયશ લયશ વાથે લાતા કશેલાન પ્રમત્ન કયતા થમા.  
તાયણ ને રયણાભ : 
 ૮૦ ટકા વલદ્યાથીઓ લાતાન ફધ ગ્રશણ કયતા થમા.  
 ૨૫ ટકા વલદ્યાથીઓ લાતાન વંગ્રશ કયતા થમા.  
 શલે વલદ્યાથીઓ લાતા ભાત્ર વભમ વાય કયલા ભાટે જ શમ છે. એયું વભજતા નથી યંતુ શલે તેના 

ભશત્લને વભજતા થમા છે.  
નુકામગ : વલદ્યાથીઓને લાતાના ુસ્તક ઈરબ્ધ કયાલલાભાં અવ્મા છે તેભજ તેભને વલયાભરચહ્ન ની વભજ 
ભી યશે તે શેતુથી ધયણ ૮ ના લગગભાં વલયાભરચહ્ન ચાટગ  બયાલલાભાં અલેર છે ને પ્રાથગના વંભેરનભાં લાતા 
યિયેજ યજૂ કયલાભાં અલે તેયું અમજન તથા તેના નુવંધાને પ્રશ્નત્તયી ણ કયલાભાં અલે છે અ લવલામ 
વત્રભાં એકલાય લાતારેખન સ્ધા તથા લાતાકથન સ્ધાનું અમજન કયલાનું અમજન કયેર છે.  
ઈવશંાય : રિમાત્મક વંળધન એ વતત ચારતી સ્થસ્થમત સ્થાક પ્રરિમા છે. એ જરૂયીમાત ને રયસ્થસ્થમત 
નુવાય વભસ્માન વભમ ટંૂકાગાાભાં ઈકેર ળધલાન વ્મલશાર ભાગગ છે. રિમાત્મક વંળધન એ વલળે 
કયીને લગગખંડભાં ધ્માનકામગ દયમભમાન વલદ્યાથીઓના વંદબગભાં વલમની વલવલધ ક્ભતાઓભા કચાળના 
વંદબગભાં ઈદબલતી નાની ભટી વભસ્માઓ દૂય કયલા તેન શર ભેલલા ળક્ક દ્વાયા થત લજૈ્ઞાનનક પ્રમાવ 
છે. લગગખંડની વભસ્મા ઈય લગગખંડન ળક્ક જ નાના ામા યનું વ્મલશાર વંળધન શાથ ધયે છે. એ 
રિમાત્મક વંળધન છે.  
 
 
24 શ્રી ઈભંગકુભાય એ યાલર શ્રી કટડાગઢી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 5 ના વલદ્યાથીઓની ભોખક કે 
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રેખત શબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેળક્તાની વય જોલા ભે છે.  
વભસ્માની વંદગી : 
 “ શ્રી કટડાગઢી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ાંચ ના વલદ્યાથીઓભાં બાાની ભોખક ન ેરેખત 
શબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેળકતા જોલા ભે છે. ”  
 ―ચ‖ ન ે―છ‖ બૂાક્ય લાા ળબ્દના ઈચ્ચાયણભાં ―વ‖ બૂાક્ય ફર ેછે.  
ઈદાશયણ તયીકે, 
 ―ચકરી‖ને ―વકરી‖, ―ચપતૂયા‖ ને ―વપતૂય‖ તેભજ ―છત્રી‖ ને વત્રી ન ેછગન ને વગન લગેયે િલેા 
ળબ્દના ઈચ્ચાયણભાં વલદ્યાથીઓ બુશ્કેરી નુબલ ેછે.  
વભસ્માનુ ંસ્થ : 
શ્રી કટડાગઢી પ્રાથમભક ળાા, તામુક – ળીના 
 વાફયકાંઠા લિલ્રાના ળીના તામુકાભાં ભટાબાગ ેઅરદલાવી વબુદામના રક લવલાટ કયે છે. 
અ જામતના રક તાની અગલી યશેણીકયણી ન ેરક ફરી ભાટે જાણીતાં છે. તેથી અ પ્રદેળની ફરી 
ન ેપ્રાદેળક બાા વશજ યીતે ફાકભાં ઈતયી અલે છે. ફાકની બાાભાં પ્રદેળની પ્રાદેળકતા ઈતયી 
અલે એ વાભાન્ય ફાફત છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ : 
● વલદ્યાથીઓના ઘયભાં કે અવાવના વલસ્તાયભાં યશેતા રક પ્રાદેળક બાા ફરતાં શમ.  
● વલદ્યાથીઓના સ્થાનનક લાતાલયણન લધુડત પ્રાદેળક બાાન ઈમગ 
● વલદ્યાથીઓને બુખલાચનન ભશાલય ન શમ.  
● વલદ્યાથીઓને વલયાભરચહ્નની વભજ ના શમ.  
● વલદ્યાથીઓભાં અત્મવલિાવન બાલ શમ.  
● વલદ્યાથીઓ ળયભ કે વંકચ ની રાગણી નુબલતા શમ.  
● વલદ્યાથીઓ જોડાક્ય ંગેની વભજથી લાકેપ ન શમ.  
● વલદ્યાથીના ઘયનુ ંલાતાલયણ મગ્મ ન શમ.  
● વલદ્યાથીઓના ઘયભાં ભાતા-વતા ળક્ણ પ્રત્ય ેયવ ધયાલતા ન શમ.  
● વલદ્યાથીઓના મભત્રલતુગભાં લધુડત પ્રાદેળક બાાન ઈમગ 
● વલદ્યાથીઓના ઘયભાં ળક્ણ ંગે ફેદયકાયી દાખલતાં શમ 
● વલદ્યાથીઓ તે જ લાંચન કામગભાં વજ્જતા ધયાલતા ન શમ 
● વલદ્યાથીઓરેખનકામગભાંનફાંશમ.  
● વલદ્યાથીઓભાં ળબ્દનાં ઈચ્ચાયણ ંગેની ગેયવભજ શમ.  
● વલદ્યાથીઓભાં અદળગ લાંચન ન ેઅદળગ રેખન ની ૂયતી વભજ ન વલકવી શમ.  
● અજુફાજુ ના ગ્રામ્મ વલસ્તાયભાં ભાન્ય ગુજયાતી બાાન ઈમગ નહશલત પ્રભાણભાં થત શમ.  
● ળક્ક લગગખંડભાં મગ્મ લાતાલયણનુ ંનનભાણ કયે.  
● ળક્ક લગગખંડભાં વલધાથીઓ વભક્ રિુ ન ેસ્ટટ ઈચ્ચાયણ કયે.  
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● ળક્ક વલદ્યાથીઓને લગગખંડભાં મગ્મ ભશાલય ૂય ાડીન ેરેખત ન ેભોખક શબવ્મક્ક્તની તક અ ેત 
બાાભાં પ્રાદેળકતાની વય ઘટાડી ળકામ છે.  

● ળક્કે વલદ્યાથીઓને રેખત ન ેભોખક શબવ્મક્ક્ત ભાટે પ્રત્રાહશત કયલા જોઇએ.  
િભ વંબવલત કાયણ વંબવલત કાયણ શંુ એભા કંઇ કયી 

ળકુ 
  ગ્રતા િભ 

શકીકત ધાયણા શા ના  
1 વલધાથીઓને બુખ લાંચન ન ભશાલય ન કમો શમ     5 
2 વલધાથીઓને વલયાભરચહ્નન ખ્યાર નશી શમ     1 
3 વલધાથીઓભાં અત્મવલિાવ ન બાલ શમ     2 
4 વલદ્યાથીઓના ઈચ્ચાયણ ંગ ેધ્માન અલાભાં અલતંુ ન શમ     3 
5 વલધાથીઓ ને રેખન ંગ ેમગ્મ ભાગગદળગન નશીં ભળ્ભુ શમ     4 
6 વલદ્યાથીઓને ભોખક શબવ્મક્ક્ત ન ભશાલય ભળ્મ નશી શમ     6 

ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
● ામાની જરૂયી ફાફતની ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલા લરકન કે પ્રશ્નાલલર ન ઈમગ કયી ળકામ છે.  
● ળાાના વલદ્યાથીઓની ૂલગકવટી રઇન ેવલદ્યાથીઓભાં થતી ઈચ્ચાયણ ંગેની ફૂરની ભાહશતી પ્રાપ્ત કયી ળકામ 

છે.  
● વલદ્યાથીઓના ભાતા-વતા, ળાાની SMC ન ેળૈક્વણક સ્ટાપ મભત્ર ાવેથી વલદ્યાથીઓભાં “ચ” ન ે “છ” 

બૂાક્ય લાા ળબ્દના ઈચ્ચાયણ ની વભજ વલકવાલલા ંગેની ભાહશતી પ્રાપ્ત કયી ળકામ છે.  
● વલદ્યાથીઓના ઘયની ન ેઅવાવના સ્થાનનક લાતાલયણ ંગેની ભાહશતી ભેલી ળકામ છે.  
ઈત્કલ્નાઓ : 
● વભસ્માના િ ેકાયણ શકીકત સ્લરૂ ેછે તેન ેનનલાયલા ળક્ક કમા ગરાં વલચાયે છે તેન ેરિમાત્મક ઈત્કલ્ના કશે છે 

ળક્ક તભાભ કાયણના નનલાયણ ભાટે વંબવલત ભાંગન ેવલચાયે છે.  
● જો શંુ વલદ્યાથીઓને ળાાના પ્રાથગના કામગિભભાં બુખલાચન કયાલયુ ં ત ફાકની ભોખક શબવ્મક્ક્તભાંથી 

પ્રાદેળકતા દૂય કયી ળકામ છે.  
● ળાાના પ્રાથગના કામગિભભાં વભાચાય લાંચન, લાતાનું લાંચન, ભશાુરના જીલનપ્રવંગનુ ં લાંચન લગેયે િલેી 

પ્રયૃત્તઓ કયલાથી વલધાથીના ઈચ્ચાયણભાં થતી ફૂરને સુધાયી ળકામ છે.  
● વલદ્યાથીઓને ટેલરવલઝનભાં લાતાઓ ફતાલલી,રચત્ર-લાતા, લાતા કથન, લાતા રેખન િલેી પ્રયૃત્તઓ કયાલલી.  
● વલદ્યાથીઓને “ચ” ને “છ”બૂાક્ય લાા ળબ્દનું લાંચન ન ેરેખન કયાલયુ.ં  
● વલદ્યાથીઓને શ્રતુરેખન ન ેનુરેખન ન ૂયતા ભશાલય કયાલલ.  
● વલદ્યાથીઓભાં વલયાભરચન્ ન ેજોડાક્ય ંગેની વભજ વલકવાલલી.  
● વલદ્યાથીઓને અદળગલાંચન ન ેઅદળગરેખન ના ઈદાશયણ અલા.  
પ્રમગ કામગની રૂયેખા : 
● વભસ્માના નનલાયણ ભાટે વંબવલત કાયણ ન ેઈત્કલ્ના ના વંદબગભાં પ્રમગકામગની રૂયેખા નક્કી કયીન ેતેન ે

કામાષન્દ્લત કયી ળકામ છે.  
● દયયજ પ્રાથગનાવબાભાં ંદય મભનનટ ભાટે ુસ્તકના કઇ એક પકયાનું લાંચન કયયું, વભાચાય ત્ર નુ ંલાંચન, સુવલચાય 

રેખન,લાતાના ુસ્તકનું લાંચન, પ્રવંગ કથાનુ ંલાંચન કે ભશાુરના જીલનચરયત્ર ન ેલાંચન કયાલી ળકામ છે.  
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● લગગખંડભાં દયયજ “ચ” ન ે“છ” બૂાક્ય લાા ળબ્દનું લાંચન કયાલયું.  
● વલદ્યાથીઓને દયયજ બુખ લાંચન ન ભશાલય કયાલલ.  
● ફાકને અદળગલાંચન નબૂનાનાં ઈદાશયણ ફતાલલા જોઇએ.  
● ફાકને રિુ ઈચ્ચાયણ ,અયશ-લયશ ભુક્ત લાંચનન ભશાલય કયાલલ જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને જોડાક્ય ની વભજ અલી જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને વલયાભરચહ્નના ઈમગની વભજ અલી જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓની બાાભાં પ્રાદેળકતા દૂય કયલા ભાટે ફા લાતા, રચત્ર લાતા તેભજ ટેલરવલઝનભાં લાતાઓ ફતાલી ને 

તેનુ ંકથન ન ેરેખન કયલાન ભશાલય કયાલલ જોઇએ.  
● નાટક, એકાત્રીમ શબનમ સ્ધા, લાતા લાંચન, લાતા રેખન,રચત્ર લાતા િલેી સ્ધાઓનું અમજન કયયું જોઇએ.  
● રેખત શબવ્મક્ક્ત ભાટે વલદ્યાથીઓને “ચ” ન ે “છ” બૂાક્ય લાા ળબ્દનું બ્રેકફડગ  ય રેખન કયાલયુ ં

જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને નુરેખન ન ેશ્રતુરેખનન ભશાલય કયાલલ જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને અદળગરેખનના ઈદાશયણ ફતાલલા જોઆએ.  
● વલદ્યાથીઓને ગ્રામ્મજીલન ન ેળશેયીજીલન ની પ્રાદેળકતા દળાલતુ ંરચત્ર કે TLM ફતાલયું જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને ળશેયીજીલનભાં રકની વ્મસ્તતા વલળ ેજણાલયુ ંજોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓને ગ્રામ્મજીલન ભાં થતી તશેલાય ની ઈજલણી ના ચાટૌગવ ફતાલલા જોઇએ.  
● વલદ્યાથીઓના “ચ” ન ે"છ" બૂાક્ય લાા ળબ્દનુ ંTLM ફતાલયું જોઇએ.  
ફાક
નું નાભ 

ચપતૂયા ચભેરી ચકરી છત્રી છગન 
ૂલગકવ
ટી 

ુન:કવ
ટી 

ૂલગકવ
ટી 

ુન:કવ
ટી 

ૂલગકવ
ટી 

ુનઃ 
કવટી 

ૂલગકવ
ટી 

ુન:કવ
ટી 

ૂલગકવ
ટી 

ુન:કવ
ટી 

સુયેખા   ×      ×  
વલળાર ×      ×    
બાલના   ×    ×    
હશના     ×  ×    
લવધ્ધયા
જ ×    ×      

બૂલ્યાંકન : 
● પ્રમગકામગ ના તેં રેખત – ભોખક શબવ્મરકત ભાં બાાભાં પ્રાદેળકતા દૂય થઇ છે કે કેભ ? તેનું 

બૂલ્યાંકન કયીળ.  
● લરકન ન ેબૂલ્યાંકન કવટી દ્વાયા બૂલ્યાંકન કયીળ.  
● શેરા રીધેર ૂલગ-કવટી ન ેુનઃકવટી ભાં ફાક ની વભજણળક્ક્ત ના વલકાવન ુબૂલ્યાંકન કયીળ.  
● ફાક વાચા ળબ્દ રખ ેછે કે કેભ તેનું બૂલ્યાંકન કયીળ.  
● ફાક ―ચ‖ ન ે―છ‖ બૂાક્ય લાા ળબ્દન ેવયતાથી ફરી ળકે છે.  
● ફાક ―ચ‖ ન ે―છ‖ બૂાક્ય લાા ળબ્દનુ ંશ્રતુરેખન ,નુરેખન કયી ળકે છે.  
● વિગનાત્મક ળક્ક્તની ખીરલણી થઇ.  
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● ફાકના વિગનાત્મક કામગન ેલેગ ભળ્મ.  
● ફાકભાં અત્મવલિાવ ભાં લધાય જોલા ભળ્મ.  
● ફાક લાતાન ુકથન ન ેરેખન પ્રાદેળકતા થી દૂય યશીન ેભાન્ય ગુજયાતી બાાભાં કયી ળકે છે.  
તાયણ ન ેરયણાભ : 
● ધયણ ાંચના વલદ્યાથીઓભાં રેખત તથા ભોખક શબવ્મક્ક્તભાં બાાભાં પ્રાદેળકતા દૂય કયલા ભાટે 

ન ેલગગનંુ લાતાલયણ જીલતં તેભજ સુંદય ફનાલલાથી ધયણ ાંચ ના વલદ્યાથીઓભાં પ્રાદેળકતા ધીયે-
ધીયે દૂય થલા રાગી છે.  

● વલદ્યાથીઓની ગબયાભણ દૂય કયીન ેતેઓના અત્મવલિાવભાં લધાય થમ છે.  
● વલદ્યાથીઓ "ચ"ને "છ" બૂાક્ય લાા ળબ્દનુ ંરિુ ઈચ્ચાયણ કયતા થમા છે.  
● વલદ્યાથીઓ કાવ્મરેખન ન ેલાતારેખનભાં યવ-રરચ કેલતા થમા છે.  
● વલદ્યાથીઓ ભાન્ય ગુજયાતી બાાભાં વંલાદ ન ેલાતચીત કયતા થમા છે.  
● વલદ્યાથીઓ લાતાકથન ન ેપ્રવંગનંુ લણગન રિુબાાભાં કયતા થમા છે.  
● વલદ્યાથીઓ સ્ટટ ઈચ્ચાયણ વાથ,ે અયશ લયશ ભુક્ત કાવ્મગાન કયતા થમા છે.  
● અભ, નેક પ્રમત્ન થી  વલદ્યાથીઓની બાાભાં રેખત ન ે ભોખક શબવ્મક્ક્તભાં  પ્રાદેળકતા દૂય 

કયલાભાં વપતા ભી છે.  
નુકામગ: 
● વલદ્યાથીઓની ભોખક ન ેરેખત શબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેળકતા દૂય કયલા ફાકન ેળક્ક દ્વાયા અદળગ 

લાંચન ન ેઅદળગ રેખન નાં નુબલ ૂયા ાડલાભાં અવ્મા.  
● ળાાના વભમત્રકભાં રેખન કામગ ભાટે રગથી વભમ પાલલાભાં અવ્મ.  
● પ્રાથગનાવબાભાં લાતાકથન ન ેભશાુરનાં જીલન પ્રવંગનુ ંલાંચન કયલાભાં અવ્ભું.  
● વારં લાંચન ન ેવારં રેખન કયતા ફાકન ેપ્રત્રાહશત કયલાભાં અલે છે. િથેી ન્ય વલદ્યાથીઓન ે

પ્રેયણા ભે.  
● વલદ્યાથીઓની બાાભાં રેખત ન ેભોખક શબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેળકતા દૂય કયલા ભાટે લાતારેખન, 

નનફંધરેખન, લકૃત્લ સ્ધા, કવલતા સ્ધા, રચત્રલાતા િલેી સ્ધાઓનુ ંઅમજન કયી ળકામ.  
● અભ, પ્રમગકામગન ેતેં વલદ્યાથીઓની બાાભાં આસ્મચ્છત રયલતગન રાલી ળકાભુ.ં  
ઈવશંાય : 
● રિમાત્મક વંળધન લડે ળક્કે ળક્ણ ને વયકાયક ન ેગુણલત્તા ભુક્ત ફનાલી ળકે છે.  
● રિમાત્મક વંળધન થી વભસ્માન ેલજૈ્ઞાનનક ઢફે ઈકેરી ળકામ છે.  
● ળક્ણકામગન ેલધ ુવયકાયક ન ેજીલતં ફનાલી ળકામ છે.  
● રિમાત્મક વંળધનથી ફાકના લતગનભાં ેક્ત રયલતગન રાલી ળકામ છે.  
● રિમાત્મક વંળધનથી ળક્કન ેળક્ણકામગ વય ફને છે.  
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25 શ્રી ળિિળે એભ ટેર 
શ્રી નનાનુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના વલદ્યાથીઓ બોગલરક 

રયસ્થસ્થમતન રયચમ વાથે નકળા ય સ્થ-નનદેળ કયલાભાં વલદ્યાથીઓ 
બુશ્કેરી નુબલે છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર:- ળાા:-શ્રી નનાનુય પ્રાથમભક ળાા ધયણ:-8, તામુક:-પ્રાંમતજ જીલ્ર:-વાફયકાંઠા.  
ામાની ભાહશતી ને વભસ્માનું પ્રાયંશબક ૃથ્થક્કયણ:- 
 ળક્ણકામગ લખતે વલદ્યાથીઓ વાથેની પ્રશ્નત્તયી ચચા.  
 ળક્ણકામગ લખતે વલદ્યાથીઓની વશબાગતાની ચકાવણી.  
 વલવલધ પ્રકાયના નકળા વલળે ચચા.  
 રૂઢ વજં્ઞાઓ વલળેન રયચમ.  
 બોગલરક રયસ્થસ્થમતન રયચમ વલળેની પ્રશ્નત્તયી.  
 બાયતના વલવલધ ઈદ્યગ ને તે એ જગ્માએ વલકલવત થલાના કાયણની ચકાવણી.  
 બાયતના ખતે ઈત્ાદન ને તે એ જગ્માએ તે ાક થલાના કાયણની ચકાવણી.  
 વલવલધ પ્રકાયના નકળા વલળે રયરચત છે? 
 નકળાથી કે એટરાવ વલદ્યાથીઓ ાવે છે? ને શા ત તેન ઈમગ કેલી યીતે થઆ ળકે? 
 વલદ્યાથીઓને ફૂગ ળક્ણભાં ડતી બુશ્કેરીઓ ને ઈદાવીનતા.  
વંબવલત કાયણ નીચે બુજફ છે.  

િભ વંબવલત કાયણ 
અધાય 

શંુ એભાં 
કંઆ કયી 
ળકંુ? 

ગ્ર
તા 
િભ શકીક

ત 
ધાય
ણા 

શા ના 

1 વલદ્યાથીઓ ફુગ વલમના ળક્ણકામગભાં ઈદાવીનતા ધયાલતા શળે.  √  √  ૧ 
2 િ ેતે પ્રદેળની ફનેરી બોગલરક ધટના ભ્માવિભભાં વાંકલાભા ન અલી શમ.   √ √  ૮ 
3 વલધાથીઓ વલવલધ પ્રદેળની બોગલરક રયસ્થસ્થમતથી રયરચત ન શમ.  √  √  ૪ 
4 વલધાથીઓને ફૂગ ળક્ણભાં ળૈક્વણક વાધનન ઈમગ ઓછ થત શમ.   √ √  ૫ 
5 લગગભાં વંખ્યાનું પ્રભાણ લધુ શલાના કાયણે.  √   √  
6 ફુગ વલમભાં નકળા અધારયત ાઠભાં ઈદાલવનતા.  √  √  ૯ 
7  પક્ત ભાહશતી રક્ી ળક્ણકામગ કયાલલાતું શમ.   √  √  
8 િ ેતે સ્થની બોગલરક રયસ્થસ્થમત જાણતા ના શમ ભાટે નકળાભાં સ્થ નનદેળના કયી 

ળકતા ન શમ.  √  √  ૧૦ 

9 ળાાભાં જરૂયી ળૈક્વણક વાધનન બાલ શમ.   √  √  
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10 ળાાભાં નકળાૂર્મત કામગને ધ્માન ન ાતું શમ.  √  √   
11 સ્લાધ્મામભાં નકળાૂર્મતને સ્થાન ન અતું શમ.  √  √   
12 બોગલરક ઘટના ને તેની ભાહશતી અધાયે નકળા ય સ્થ નનદેળ લખતે ધ્માન ન 

ાતું શમ.  
 √  √ ૨ 

13 નકળાૂર્મતનું ભશત્લ ન જાણતા શમ.   √ √   
14 ક્ાંળ ને યેખાંળનું જ્ઞાન ન ધયાલતા શમ.   √ √  ૬ 
15 નકળા લાંચનની વાચી ધ્ધમતથી ભાહશતગાય ના શમ.  √  √   
16 ળાાભાં નકળા જુના શમ.  √  √   
17 બોગલરક રયસ્થસ્થમતને વભજ્યા લગય વીધા સ્થ ગખી માદ કયી રેલાભાં અલત 

શમ.  
√  √  ૩ 

18 વલદ્યાથીઓ નકળાૂર્મત ભાટે પ્રેક્ટીવ ખુફ જ ઓછી થલા ન કયતા શમ.   √ √   
19 યીક્ાના અગરા રદલવેજ નકળાના સ્થાન માદ કયલાભાં લતા શમ ને છી 

લાયંલાય ઓછી પ્રેક્ટીવના કાયણે ફૂરી જતા શમ.  √  √   

20  નકળાભાં ભાહશતી ખુફ જ જીણા ક્યભાં શમ.  √   √  
21 નકળાૂર્મત ભાટે ફધા જ વલદ્યાથી નકળા ખયીદલા વક્ભ ન શમ.   √  √  
22 વલદ્યાથીઓ બોગલરક રયસ્થસ્થમતના અધાયે નકળાભાં અેર રૂઢવજં્ઞાનું જ્ઞાન ન 

ધયાલતા શમ.  
√  √  ૭ 

23 ળક્ક વલધાથીઓને વલમ લવલામ વંદબગ ભાહશતી ના અતા શમ.   √  √  
24  ળાાભાં નકળા સ્ટટ શમ.   √  √  
25 ળાાભાં વલવલધ પ્રકાયના નકળા ન શમ.   √ √   

વંળધનની ઈત્કલ્ના:- 
 જો વલદ્યાથીઓને િ ેતે પ્રદેળની બોગલરક રયસ્થસ્થમતથી લાકેપ કયલાભાં અલે ત તે વયતાથી સ્થનનદેળ કયી 
ળકે.  

 જો વલદ્યાથીઓને ફૂગ ળક્ણ દયમ્માન લધુ ળૈક્વણક વાધનન ઈમગ કયલાભાં અલે ત તેભને ફૂગ 
વલમ પ્રત્યે ઈદાવીનતા દૂય કયી ળકામ.  

 જો િ-ેતે પ્રદેળની ફનેરી થલા વાંપ્રત વભમની ઘટનાઓને ળૈક્વણક કામગ વાથે જોડલાભાં અલે ત સ્થનનદેળની 
કચાળ દૂય કયી ળકામ.  

 જો ફૂગળક્ણ લખતે નકળા અધારયત એકભ લખતે નકળાૂર્મતન ભશાલય અલાભાં અલે ત સ્થનનદેળ 
વલદ્યાથીઓ ાવે વયતાથી કયાલી ળકામ.  

 જો વલદ્યાથીઓને વલવલધ પ્રકાયના નકળા ને નકળાલાંચનનું ભશત્લથી રયરચત શમ ત સ્થનનદેળ વયતાથી 
નકળા ય કયી ળકામ.  

બૂલ્યાંકન:- 
1) વલદ્યાથીઓ ફૂગ ળક્ણભાં યવ રતેા થમા.  
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2) બગલરક રયસ્થસ્થમતને વભજી સ્થ નનદેળ કયતા થમા.  
3) બોગલરક રયસ્થસ્થમતની ભાહશતી અલાથી અ પ્રદેળભાં અયું કેભ છે ને ત્યાં કમા ક્યા ઈદ્યગ ને 
ખતેીન વલકાવ થામ છે તે નકળા અધાયે વભજી ળક્યા.  
4) વલદ્યાથીઓ સ્થ નનદેળ કયલા વક્ભ ફન્યાને નકળા લાંચન કયતા થમા.  
5) નકળાના પ્રકાય વભજી ભાહશતી દળાલતા થમા.  
6) ફૂગના ળક્ણભાં નકળા અધારયત એકભના ળક્ણકામગભાં યવ રતેા થમા.  
તાયણ ને રયણાભ:- 
1. 90% વલદ્યાથીઓ બોગલરક રયસ્થસ્થમત વભજી ળક્યા.  
2. 80% વલદ્યાઠીઓ બોગલરક રયસ્થસ્થમત વભજી નકળા ય સ્થ નનદેળ કયતા થમા.  
3. 95% વલધાથીઓને નકળાલાંચનભાં અનંદ અવ્મ.  
4. 90%વલદ્યાથીઓ નકળાલાંચનની રદળાઓ વલળે રયરચત થમા.  
5. 80% વલદ્યાથીઓ રૂઢવજં્ઞા ને પ્રભાણભાની વભજ વાથે નકળાનું લાંચન કયતા થમા.  
6. 10% વલદ્યાથીઓ નકળાલાંચન ને બોગલરક રયસ્થસ્થમત અધાયે નકક્ાભાં સ્થ નનદેળ કયલાભાં બુશ્કેરી 

નુબલતા શતા.  
નુકામગ 
- ળક્ક િ ેતે પ્રદેળભાં ફનતી ઘટનાઓને વાંકીને ળક્ણકામગ કયળ.ે  
- ળક્ક ફૂગના ળક્ણકામગ લખતે નકળા ય સ્થનનદેળ કયીને િ ેબોગલરક ભાહશતી ાળ.ે  
- ળક્ક દયેક એકભના તેં ને ળક્ણકામગ દયમ્માન લાયંલાય નકળાૂર્મતન ભશાલય વભજ વાથે 

કયાલળ.ે  
- લગગ ખંડભાં વલવલધ નકળા િલેાકે બાયત નદીઓ ,બાયત ઈધગ,બાયતખતેી એલા નકળા લાયંલાય વભજ 

વાથે ધ્મમન કયાલળ.ે  
 
 
 
 
 
 

26 શ્રી પ્રકાળ લણકય શ્રી રદધીમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૧ ના ફાકને બૂાક્ય રેખનભાં 
ડતી બુશ્કેરીઓન ભ્માવ.  

વભસ્મા:- “રદધીમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૧ ના ફાકન ે બૂાક્ય રેખનભાં ડતી બુશ્કેરીઓન 
ભ્માવ. ” 
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વભસ્માની વંદગી:- ભ્માવક લગગખંડ કામગ વભમે કેટરાક ફાક બૂાક્ય રેખનભાં બુશ્કેરી નુબલ ેછે 
તથા મગ્મ ભયડથી રેખનકામગ કયી ળકતા નથી. િનેા  કાયણ ેફાકની ગુણલત્તાભાં કચાળ જોલા ભે છે. 
િથેી ગુણલત્તા સુધાયલા ભાટે ભ્માવ કે ધયણ ૧ ની યજીસ્ટય વંખ્યા ૩૮ ૈકી માદસ્મચ્છક યીતે ૧૦ ફાક 
િભેની બૂાક્ય રેખનભાં બુશ્કેરી નુબલ ેછે તેભની વંદગી કયેર છે. તભાભ ફાક ને તભાભ બૂાક્યન 
ભ્માવ કયલ ળક્ય ન શલાથી ભ્માવ કે ૧૦ ફાક ભાટે ભ્માવ શાથ ધયેર છે.  
વભસ્મા ક્ેત્ર :- પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ભ્માવકે વભસ્મા નુ ક્ેત્ર વાફયકાંઠા લિલ્રાના ખેડિહ્મા તામુકાની 
રદધીમા ક્રસ્ટયની ધયણ ૧ થી ૮ની રદધીમા પ્રાથમભક ળાા ના ધયણ ૧ ના  ૩૮ ફાક ૈકી ૧૦ ફાક 
માદસ્મચ્છક નબૂના તયીકે વંદ કયે છે.  
વભસ્માના શેતુ :- ફાકન ેબૂાક્ય રેખનભાં ડતી બુશ્કેરી નનલાયી ળકામ.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી (ઈકયણ ) :- અ વભસ્મા ભાટે ગાઈ ળાા કે ન્ય ળક્ક દ્વાયા પ્રમત્ન થમેર નથી. 
અ વભસ્માની ામાની ભાહશતી ભેલલા ભાટે અભ્માવકે  જાતે તૈમાય કયેર કવટી ન ેલરકન ના 
ભાધ્મભથી ફાકભાં યશેર ૂલગ જ્ઞાનની ચકાવણી કયલાભાં અલી ત્યાય છી ભ્માવ કે તૈમાય કયેર 
કવટીન ઈમગ બૂલ્યાંકન કયલા ભાટે કયેર છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ:- 
િભ વંબવલત કાયણ ળાના અધાયે 

કાયણન અધાય ળક્ક કઇ કયી ળકે કાયણની 
ગ્રતા િભ શકીકત ધાયણા શા ના 

૧ ફાક ળાાભાં નનમમભત 
અલતા નથી લાતારા દ્વાયા     ૧ 

૨ ળક્કના ભાગગદળગનન બાલ 
બુરાકાત દયમ્માન 
લગગખંડભાં થમેર નુબલ 
દ્વાયા 

    ૨ 

૩ ફાકના લારીઓ નનયક્ય છે બુરાકાત દયમ્માન     ૩ 

૪ ફાક પ્રતે્ય લારીઓની 
ફેદયકાયી 

લરકન દ્વાયા     ૪ 

૫ 
ળાાભાં ટી. એર. એભ ન 
બાલ 

લગગખંડભાં થમેર નુબલ 
દ્વાયા     ૫ 

વંળધન ઈત્કલ્ના:- જો ળાાઓભાં વલવલધ પ્રયૃત્ત દ્વાયા વ્મક્ક્તગત ળક્ણ અલાભાં અલે ત ળક્ણની 
ગુણલત્તા સુધયે.  
પ્રમગ કામગની ન ેભરીકયણ:- 
 ફાકનુ ં ૂલગજ્ઞાન ચકાવલા ળક્કે જાતે તૈમાય કયેર કવટી અલાભાં અલી િભેાં  ભટા બાગના 
ફાકભાં બૂાક્ય રેખનભાં બુશ્કેરી નુબલતા જોલા ભળ્માં.  

 ભ્માવક અચામગશ્રી તથા સ્ટાપ મભત્ર વાથે વભસ્માઓ વલળ ેચચા કયલાભાં અલી. ફાકને નનમમભતા 
ભાટે ભ્માવ કે ૧૦ ફાકન ેલારી ના ઘયે બુરાકાત કયી વભજાલલાભાં અવ્મા.  

 ળાાના અચામગશ્રી દ્વાયા ળક્ણનંુ ભશત્લ વલળ ેલારીઓન ેવભજાલલાભાં અવ્મા.  
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 એવએભવી વભ્મ દ્વાયા લારીન ેવભજાલલાભાં અવ્મા. છી  તે તાના ફાકન ે નનમમભત ળાાએ 
ભકરતા થમા 

 લારી ભીટીંગભાં પ્રતે્યક ફાકની પ્રગમત ની ચચા કયતાં વભજાલલાભાં અવ્મા કે ફાક પ્રતે્યની 
ફેકાજી ઘયે જઇ સ્લ ધ્મમન કયતા ન શતા તેનું ભશત્લ વભજાલલાભાં અવ્ભું.  

 ભ્માવ કે તભાભ 10 ફાકન ે10 બૂાક્ય ળીખલા ભાટે નીચે બુજફના પ્રમત્ન કયેર છે.  
 ભેદાનભાં િ ેભાટીભાં બૂાક્ય ના ભયડ ળીખવ્મા.  
 કાડગ  ેય ય પેવલકર ની ભદદથી યેતીમા બૂાક્ય તૈમાય કયલાભાં અવ્મા.  
 યજ એક બૂાક્ય ળીખવ્મ, વ્મક્ક્તગત યીતે નાની-ભટી યીવેવભાં વલળે ધ્માન અપ્ભુ.ં  
 10 બૂાક્ય નુ ંબૂાક્ય તયણ તૈમાય કયલાભાં અવ્ભુ.ં  
 જુદા જુદા કાડગ  ેય તથા ૂંઠાની ભદદથી બૂાક્ય તૈમાય કયલાભાં અવ્મા.  
 બૂાક્ય કાડગ ના અધાયે રેખન કયાલલાભાં અવ્ભું.  
 નટપુક કામગનુ ંનુકામગ કયાલલાભાં અલવ્ભુ.ં  
 ત્રીવ રદલવ છી પયીથી ઈત્તય કવટી દ્વાયા બૂલ્યાંકન કયલાભાં અવ્ભુ.ં  
ૃથક્કયણ થગઘટન બૂલ્યાંકન:- ૂલગ પ્રસૂમત ન ેઈત્તય કવટી ફંને કવટીના તાયણ જોતા ૂલગ કવટીભાં 
વયેયાળ ૩૧ ટકા ગુણ ફાક ભેલે છે ન ેઈત્તય કવટીભાં વયેયાળ ૯૨ ટકા ગુણ ફાક ભેલે છે તપાલત 
૬૧ ટકા ગુણ ફાકએ ભેલેરા જોલા ભે છે 
ટકાલાયી વપ્ર ટેસ્ટ : કવટી = વાચા બૂાક્ય /કુર બૂાક્ય*૧૦૦ = ૩૧/૧૦૦*૧૦૦ = ૩૧% 
ટકાલાયી સ્ટ ટેસ્ટ : કવટી = વાચા બૂાક્ય /કુર બૂાક્ય*૧૦૦ = ૯૨/૧૦૦*૧૦૦ = ૯૨% 
વયાવયી: ટકાલાયી સ્ટ ટેસ્ટ 92%- ટકાલાયી પ્રી ટેસ્ટ 31%= તપાલત 61% 
તાયણ:- ફંને કવટીના ફાકની વયાવયી ટકાલાયીભાં બૂાક્ય રેખભાં પેયપાય જોલા ભળ્મ.  
નુકામગ:- ફાકન ભ્માવિભભાં અલતા ફીજા બૂાક્ય વંદ કયી ભ્માવ શાથ ધયી અગ ચામ ુ
યાખી ળકામ.  
વંદબગ:- ગુજયાત યાજ્ય ળાા ાઠ્યુસ્તક ભંડ ગાંધીનગય ના ભ્માવિભ બુજફ ધયણ 1 નું ગુજયાતી 
વલમનુ ંાઠ્યુસ્તક 
ઈવશંાય:- ભ્માવક વપ્ર ટેસ્ટ ને સ્ટ ટેસ્ટ  ળક્ણન ભ્માવ કયત વયેયાળ ૬૧ ટકા િટેર સુધાય 
જોલા ભેર છે.  
 
 
 

27 શ્રી યનકબાઇ 
જોળી 

શ્રી સુંદયુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 7 ના ૨૨ ફાક ૈકી ૨૦ ફાક તાન 
રયચમ ને ભશત્લકાંક્ા ંગ્રેજીભાં અી ળકતા નથી ને ંગ્રેજી ફરતા ખચકાટ 

નુબલે છે.  
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વભસ્માક્ેત્ર:- ળાા:- શ્રી સુંદયુય પ્રાથમભક ળાા, ધયણ:-૭ 
વભસ્મા નનદેળ:- શ્રી સુંદયુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 7 ના ૨૨ ફાક ૈકી ૨૦ ફાક તાન રયચમ 
ન ેભશત્લકાંક્ા ંગ્રેજીભાં અી ળકતા નથી ન ેંગ્રેજી ફરતા ખચકાટ નુબલ ેછે.  
શેતુઓ:- 

1. ફાક ંગ્રેજી ફરી ળકતા નથી તેના કાયણ જાણલા 
2. ફાકન ેખચકાટ લગય ંગ્રેજી ફરતા કયલા.  

ામની જરૂયી ભાશીતી: શ્રી સુંદયુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 7 ના ભટા બાગના ફાક તાન રયચમ 
ન ેભશત્લકાંક્ા ંગ્રેજીભાં અી ળકતા ન શતા ન ેંગ્રેજી ફરતા ખચકાટ નુબલતા શતા. અ ફાફતે 
ળાાના અચામગશ્રી, વાથી ળક્કમભત્ર, નનયીક્ણ. પ્રાથગનાની નટ િલેી ફાફતન અધાય રઆ ફાકને 
ંગ્રેજી ફરલાભાં ડતી બુશ્કેરીઓની નોંધ રેલાભાં અલી. અ ઈયાંત ફાકન ે ભી તેભની બંૂઝલણ 
ંગેના પ્રશ્ન ૂછ્યા ત કેટરીક યવપ્રદ ભાહશમત જાણલા ભી.  
િભ વંબવલત કાયણ અધાય શુ એભાં કઇ કયી 

ળકુ? 
ગ્ર
તાિ
ભ શકીક

ત 
ધાય
ણા 

શા ના 

૧ શંુ ંગ્રેજીભાં વાચુ નશી ફમુ ત મભત્ર ભને ચીડલળ.ે  ✔  ✔  ૩ 
૨ ભાયી ળાાભાં ંગ્રેજી ફરલતા ળીખલતા નથી.   ✔  ✔  
૩ ળાાભાં ંગ્રેજી ફરી ળકામ તેયુ લાતલયણ નથી ✔  ✔  ૬ 
૪ ભને અલી રયસ્થસ્થમતભાં વભમની ફયફાદી થતી શમ એય ુરાગે છે.   ✔  ✔  
૫ ભાયા ળક્ક બુક જ વલદ્યાથીઓને ફરલા પ્રત્રાશીત કયે છે.   ✔  ✔  
૬ ત્યાય સુધી ંગ્રેજી ફરલાની કઆ જરૂય જ નથી ડી.   ✔  ✔  
૭ ભને સે્ટજ ય ફરતા ડય રાગે છે.  ✔  ✔  ૨ 
૮ ભાયા ળક્ક બણાલલાના વભમભાં ંગ્રેજી ફરતા ળખલ ેછે તેથી ભાર બણાલાનુ 

ફગડે છે.  
 ✔  ✔  

૯ ભાયા ઘયભાં ંગ્રેજી ફરી ળકામ તેય ુલાતાલયણ નથી.  ✔  ✔   
૧૦ ભને ુયતુ ભાગગદળગન ભતુ નથી.  ✔  ✔  ૧ 
૧૧ ભાયા મભત્ર ંગ્રેજીભાં ફરતા નથી.   ✔  ✔  
૧૨ ભને મગ્મ પ્રત્રાશન ભતુ નથી.  ✔  ✔  ૭ 
૧૩ ભને ંગ્રેજીભાં ફરયુ ગભતુ નથી.  ✔  ✔  ૫ 
૧૪ ભને ફધાની લચ્ચે ફરતા ળયભ અલે છે.  ✔  ✔  ૮ 
૧૫ ભાયાભાં અત્મવલિાવ ઓછ છે.  ✔  ✔  ૪ 
૧૬ ભને ભાત્ર બણલાનુ ગભે છે.   ✔  ✔  
૧૭ ભને ંગ્રેજીભાં કેલી યીતે ફરય ુતે વભજાતુ નથી.   ✔  ✔  
૧૮ ભને ંગ્રેજી લાંચતા અલાડે છે ફરતા અલડતુ નથી.  ✔   ✔  

ભાહશતીન ુએકત્રીકયણ:- 
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    ઈયક્ત વંબવલત કાયણન ેશકીકત કે ધાયણાના સ્લરૂ ેબૂરલલા ભાટે રગ રગ યીતે ભાહશતી પ્રાપ્ત 
કયલાન પ્રમાવ કયલાભાં અવ્મ છે.  

● નનરયક્ણ દ્વાયા 
● ન્ય ળક્ક ન ેઅચામગ વાથે ચચા દ્વાયા 
● પ્રાથગનાકામગિભની નટ દ્વાયા 
● લારી બુરાકાત દ્વાયા 

ઈત્કલ્નાઓ 
અ વભસ્માના વંબવલત કાયણ તેભજ ામાની જરૂયી ભાહશતીના અધાયે નીચે બુજફની રિમાત્મક 
ઈત્કલ્નાઓ દ્વાયા વભસ્મા શર થઇ ળકે છે.  
 જો વલદ્યાથીઓન ેબણલાની વાથ ેયભતા યભતા જ્ઞાન અલાભાં અલે ત ંગ્રેજી ફરી ળકે છે.  
 જો તેભને રગ રગ વલમ ય ફરલાનુ ંાકુ કયાલી ને ફરાલલાભાં અલ ેત તે ફરી ળકે છે.  
 વય પ્રયૃત્તઓ અીન ેળીખલાડલાભાં અલ ેત વલદ્યાથીઓ જલ્દી ળીખી ળકે છે 
 નફા વલદ્યાથીઓ ય વ્મક્ક્તગત ધ્માન અલાભાં અલે ત તે ફરતા થઆ ળકે.  
 તેભને ંગ્રેજી વ્માકયણ ામ ાક કયલાભાં અલે ત વયતાથી ફરી ળકે.  
 જો તેભન મભત્ર તેભની વાથ ેંગ્રેજીભાં લાત કયે ન ેભાગગદળગક ફની યશે ત વલદ્યાથીઓ જલ્દી ંગ્રેજી 
ફરતા ળીખી ળકે.  

 તેભને સે્ટજ ઈય ઉબા યાખીન ેફરલાન ભશાલય અીએ ત સે્ટજ રપમય દૂય કયી ળકીએ.  
 જો ફાક સે્ટજ ઈય અલીન ેંગ્રેજીભાં ફરે ત તેન ેમગ્મ પ્રત્રાશન અયુ ંજોઆએ.  
પ્રમગકામગની રૂયેખા 
િભ પ્રયૃતી પ્રભુક્ક્ત સ્ત્રત વભમ તાવ પ્રમગ કામગની 

બૂલ્યાંકન પ્રવલરધ 
૧ લારી વબા લરકન ચચા વબાની નોંધ ૧ કરાક દય ભાવે લરકન 

૨ સ્ટાપ મભટીંગ ચચા પ્રાથગના નોંધ ડધ કરાક રયળેવ દયમ્માન લરકન 
૩ ળાા ંચામત વબા લરકન ચચા નોંધ લરકનચ

ચા 
દય ભાવે લરકન 

૪ ળક્ક/અચામગ દ્વાયા 
પ્રાથગનાવંભેરનભાં વભજ 
અલી 

વ્માખ્યાન  ૧૦ મભનનટ ઠલારડમાભાં 
એક લાય 

લરકન 

બૂલ્યાંકન:- 
● વલદ્યાથીઓન ેયભતા યભતા જ્ઞાન અલાભાં અવ્ભ ુત તેઓ વયતાથી ંગ્રેજી ફરી ળકતા થમા.  
● વલદ્યાથીઓને રગ રગ વલમ ય ફરલાનું ાકુ કયાલીને ફરાલલાભાં અવ્ભ ુત તે વયતાથી ંગ્રેજી 

ફરી ળકતા શતા.  
● ંગ્રેજી વ્માકયણનુ જ્ઞાન અતા વલદ્યાથીઓ વયતાથી ંગ્રેજી ફરી ળકતા શતા.  
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● વલદ્યાથીઓ તેભના મભત્ર વાથ ેઔચાયીક લાત કયતા થમા ન ેતેભના મભત્ર જ તેભન ેભાગગદળગન અતા 
તેઓ વયતાથી ંગ્રેજી ફરી ળકતા શતા.  

● વલદ્યાથીઓન ેસે્ટજ ઈય ઉબા યાખીન ેફરલાન ભશાલય અપ્મ ત તેભન સે્ટજ રપમય દૂય થમ.  
● ફાક સે્ટજ ઈય અલીન ેંગ્રેજીભાં ફર ેત્યાયે તેને મગ્મ ળાશબ્દક પ્રત્રાશન ને આનાભ ણ અપ્ભ.ુ  
નુકામગ:- રિમાત્મક વંળધનનુ બૂલ્યાંકન જોતા જણામ છે કે શજુ ૨૦ થી 25 ટકા વલદ્યાથીઓ જાશેયભાં 
ફરતા ખચકામ છે. અ ખચકાટ દૂય કયલા નીચ ેિલેી પ્રયતુીઓ વલચાયી ળકામ.  
● પ્રાથગનવબાભાં વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજીભાં ફર.ે  
● વલધાથીઓન ેવતત ળાશબ્દક પ્રત્રાશન અયુ.  
● જાશેયભાં ંગ્રેજી ફરતા વલધાથીઓન ેઆનાભ અય.ુ  
● ંગ્રેજી વલમની રગ રગ સ્ધાઓ મજલી.  
● િ ેવલદ્યાથીઓ અલી સ્ધાઓભાં બાગ રતેા નથી તેભની બંૂઝલણ દૂય કયલા પ્રય્ત્ત્ન કયલા.  
 

28 શ્રી યાકેળ એભ દયજી પ્રાંમતજ તામુકાની લ્રાચય પ્રા. ળાાના ધયણ - ૬ ના વલદ્યાથીઓ ગવણત 
વલમભાં પ્રામગક ફૂમભમતભાં યચના દયલાનું ટાે છે.  

વભસ્માક્ેત્ર : વાફયકાંઠા જીલ્રાની પ્રાંમતજ તામુકાની લ્રાચય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6 ના 42 
વલદ્યાથીઓ અ વભસ્માનું વભસ્મા ક્ેત્ર છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

િ
ભ 

વંબવલત કાયણ શકી
કત 

ધાય
ણા 

ળક્ક કઇ 
કયી ળકે ? 

ગ્રતા
િભ 

1 વલદ્યાથીઓ ાવે યચના દયલા જરૂયી ેન્સવર, પૂટટ્ટી ન શમ.  શા  શા 1 
2 ધ્માન પ્રરિમા દયમભમાન ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓને યચના દયાલલાભાં અલી ન શમ.   શા શા 10 
3 ધ્માન પ્રરિમા દયમભમાન ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓને યચના ફતાલલાભાં ન અલી શમ.   શા શા 8 
4 વલદ્યાથીઓને રચત્રના વલમને બાયાંક ન શમ.   શા શા 7 

5 
ળક્ક ધ્લાયા યચના દયતી લખતે મગ્મ TLM િલેા કે રયકય , ભાટ્ટી, કણભાક ન ઈમગ 
કાયલાભાં ન અલત શમ.   શા શા 9 

6 ળક્ક દ્વાયા યચના દયલા ભાટે વલદ્યાથીઓને ુયતંુ પ્રત્રાશન ન અલાભાં અલતંુ શમ.   શા શા 5 

7 ળક્ક ગશૃકામગભાં યચના દયલા અતા ન શમ.   શા શા 6 

8 ળક્ક તે યચના દયી ળકતા ન શમ.   શા શા 11 

9 વલદ્યાથીઓ ઘયે યચના દયલાન પ્રમત્ન કયતા ન શમ.  શા  શા 4 

10 વલદ્યાથીઓ જોડે યચના દયલા ભાટે યીકય ને કણભાક ન શમ.  શા  શા 2 
11 ળક્ક યચના દયતા શમ ત્યાયે વલદ્યાથીઓ નું ધ્માન ન શમ.  શા  શા 3 

ઈત્ક્લલ્ના 
 જો વલદ્યાથીઓને ગવણત વલમના તાવ દયમભમાન યચના ફતાલલાભાં અલે ત તે દયી ળકે.  
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 જો વલદ્યાથીઓને ગવણત વલમના તાવ દયમભમાન યચના દયાલલાભાં અલે ત તે દયી ળકે.  
 ગવણત વલમના તાવ દયમભમાન યચના વંફરધત ચાટગ  કે ટી. એર. એભ. ન ઈમગ કયલાભાં અલે ત 
વલદ્યાથીઓ યચના દયી ળકે.  

 ળક્ક ગશૃકામગભાં ઘયેથી યચના દયલા અે ત વલદ્યાથીઓ યચના દયી ળકે.  
 વલદ્યાથીઓને યચના દયલા ભાટે જરૂયી વાધન િલેા કે પૂટટ્ટી , કણભાક, રયકય ને ેન્સવર ુયા 
ાડલાભાં અલે ત તે યચના દયી ળકે.  

 ળક્ણ કામગ દયમભમાન વલદ્યાથીઓને યચના દયલાભાં ધ્માન યાખલાનું જણાલલાભાં અલે ત તે યચના દયી 
ળકે.  

કામગમજના 
  વોપ્રથભ અ વભસ્માથી ળાાના અચામગશ્રી તથા સ્ટાપ વાથે ચચા કયલાભાં અલી. ધયણ 6 ના 
વલદ્યાથીઓને પ્રકયણની વભજ અલાભાં અલી ને ળક્ક દ્વાયા ફધી યચના દયલાભાં અલી યંતુ પ્રકયણ 
ચાલ્યા છી ણ ભટા બાગના વલધાથીઓ યચના દયતા ન શતા.  અ વદબે વલદ્યાથીઓની નટપુક ચેક 
કયલાભાં અલી ત ણ ભટા બાગના વલદ્યાથીઓએ યચના દયી ન શતી. શલે ળક્ક દ્વાયા ધયણ 6 ના 
વલદ્યાથીઓને અગના રદલવ ભાટે જરૂયી ેન્સવર ને ભટ્ટી તેભજ કંાવના વાધન રાલલા જણાવ્ભું. િ ે
વલદ્યાથીઓ ાવે ેન્સવર કે ન્ય કઇ વાધન ન શમ તે ૂરં ાડલાભાં અવ્ભું. ત્યાય ફાદ ફીિ ેરદલવે લગગ 
ધ્માન કામગ દયમભમાન કાા ાહટમાભાં ગવણત ેટી ના વાધન ધ્લાયા ને યંગીન ચકન ઈમગ કયી 
અકગક યચના દયલાભાં અલી ને વભજાલલાભાં અલી. ત્યાય ફાદ YOU TUBE ભાંથી પયીથી તે યચના 
લધાયે ઉંડાણૂલગક વભજાલલાભાં અલી. ફીજા રદલવે વલદ્યાથીઓને ગશૃકામગભાં એ યચના દયલા ભાટે 
અલાભાં અલી ત 42 ભાંથી 36 વલદ્યાથીઓએ સુંદય યચના દયેર શતી. િ ેવલદ્યાથીઓએ યચના દયેર શતી 
તે વલદ્યાથીઓને લગગ વભક્ ફરાલીને પ્રત્રાશન અલાભાં અવ્ભું. ગવણત વલમભાં અલી યચનાઓનું ખુફ 
ભશત્લ યશેમું છે તે વભજાલલાભાં અવ્ભું. પ્રામગક ફૂમભમત અગના ધયણભાં ખુફ ઈમગી છે તે 
વભજાલલાભાં અવ્ભું. અલી યીતે ફધી યચના િભળ દયાલલાભાં અલી . વલદ્યાથીઓને ણ ભજા અલલા રાગી 
ને રયણાભ ભલા રાગ્ભું. નક્કી કયેરા કામગિભના ભરીકયણ ભાટે વભમવાયણી નક્કી કયલાભાં અલી િ ે
નીચે પ્રભાણે શતી.  
વાયણી:- 
િભ પ્રયૃત્ત વભમ વલગત 

1 ૂલગકવટી 2 કરાક લગગ ખંડભાં ફેવાડીને વલદ્યાથીઓને યચના દયલા કશેલાભાં અવ્ભું.  

2 ળક્ક ધ્લાયા વલમ લસ્તુભાં અલતી જુદી જુદી 
યચના દયાલલી, ભાહશતી ને વભજુતી 7 રદલવ  

3 ળક્ક ધ્લાયા વલદ્યાથીઓને લગગખંડભાં યચના 
દયલાન ભશાલય કયલાભાં અવ્મ.  

4 રદલવ  

4 ઈતયકવટી 2 કરાક લગગખંડભાં ફેવાડીને વલદ્યાથીઓને યચના દયલા કશેલાભાં અવ્ભું 
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 કુર રદલવ 12 રદલવ  

ઈયક્ત બુજફની કાભગીયી 12 રદલવ સુધી ળાાના અચામગશ્રીનું ધ્માન દયી કયેર છે.   
ભાહશતીનું ૃથ્થકયણ ને થગઘટન 
  કઇ ણ વભસ્મા ભાટે એક થલા નેક રયફ જલાફદાય શમ છે. ઘણા રયફ વભસ્મા 
ભાટે જલાફદાય શલા છતાં બુક રયફ બુખ્ય જલાફદાય શમ છે. જો બુખ્ય જલાફદાય રયફને ધ્માન 
ભાં યાખીને વભસ્માનું નનલાયણ કયલા વંળધન કયલાભાં અલે ત વભસ્મા ઓછા વભમભાં ઝડથી બુખ્ય ંળે 
નનલાયી ળકામ છે. ભાયી વભસ્માભાં ફાક ાવે યચના દયલા ભાટે ગવણત ના વાધન િલેા કે ભાટ્ટી, 
કણભાક, રયકય, ેન્સવર લગેયે વલદ્યાથીઓ ાવે ન શતા. તેભની ાવે ગવણતના વાધન અલાભાં અવ્મા 
ને યચના દયાલલાભાં અલી ત રયણાભ ભળ્ભું. બુક વલદ્યાથીઓ લગગ કામગ દયમભમાન ધ્માન યાખતા ન શતા 
તે ચકાવીને તેલા વલદ્યાથીઓને ણ ધ્માન યાખલા જણાલલાભાં અવ્ભું ને પ્રત્રાશન અલાભાં અવ્ભું ત 
તેલા વલદ્યાથીઓ ણ યચના દયલા રાગ્મા. ળક્ક ધ્લાયા તભાભ યચના દયી નાનાભાં નાના બુદ્દાની વલગતે 
વભજ અલાભાં અલી ત ણ રયણાભ ભળ્ભું.  
તાયણ 
 વલદ્યાથીઓને યચના દયલા ભાટે ગવણતના વાધનન ઈમગ કયી ળક્ણકામગ કયાલલાભાં અવ્ભું ત તે 
યચના દયી ળકે છે.  

 વલદ્યાથીઓને લધાયે ભશાલયા ભાટે ગશૃકામગભાં યચના દયલા જણાલલાભાં અવ્ભું ત તે વાયી યીતે યચના 
દયી ળકે છે.  

 િ ેવલદ્યાથી વાયી યચના દયે તે વલદ્યાથીનું લગગ વભક્ પ્રત્રાશન અલાભાં અવ્ભું ત ફધા વલદ્યાથીઓ 
વાયી યચના દયલા ભાટે પ્રત્રાહશત થામ છે.  

 યચના વંફરધત YOU TUBE યથી વાયા વલડીઓ નંુ નનદળગન કયાલલાભાં અવ્ભું ત વલદ્યાથીઓ યચના 
દયી ળકે છે.  

ઈવશંાય:- ભ્માવના તેં વલદ્યાથીઓ ગવણત વલમભાં પ્રામગક ફૂમભમત પ્રકયણભાં યચનાઓ દયી ળકે 
છે.  
 

29 શ્રી ળળાંકય રલરતબાઇ 
ાટીર 

હશભતનગય તામુકાની રીખી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6ના વલધાથીઓ 
વ્મરકતગત ંગ્રેજી કાવ્મ-ગાન કયી ળકતા નથી.  

નબૂન : હશભતનગય તામુકાની રીખી પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6ના ૨૪ વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ :  
 વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી વલમભાં કાવ્મગાનભાં યવ રતેા થામ.  
 વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી વલમના કાવ્મનુ ંવ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન કયતા થામ.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
 ળક્કના યજફયજના ળક્ણ કમા દયમ્માનાના લરકના યથી.  
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 કાવ્મગાનની ૂલગ ભોખક કવટીના અધાયે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
 વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી વલમભાં કાવ્મગાનભાં યવ ન શમ.  
 વલધાથીઓ વબશુ ભા કાવ્મ ગાન કયે છે.  
 વ્મક્ક્તગત ગાન કયલાભાં ફૂર કયે છે 
 ઈચ્ચાયણ ભા ફૂર કયે છે.  
 વ્મક્ક્તગત કાવ્મ ગાન કયલાની ૂયતી તક 
 શ્રલણ ય ધ્માન ના યાખયુ ં
 શ્રલણ વાથ ેકાવ્મ ના ળબ્દ ય ધ્માન કેવન્દ્દ્રત ના કયયુ ં
 વંગીત ન ેરચત્ર તયપી લધ ુઅકર્ષત થયુ ં
 ઈચ્ચ લાિ ેગાલા ભા ળયભ નુબલી 
 ળયભા સ્લબાલ ના રીધ ેશાસ્મ ાત્ર ફનાલન ડય 
 શ્રલણ ના ભશાલયા ન બાલ 
 વંગીત વાથ ેકાવ્મ ગાન થલાની રિમા ભા ઈચ્ચાયણ ય ઓછુ ધ્માન અયું 
 ગાતી લખતે તાર ન ેરમ વાથ ેગાલા ભા ઈચ્ચાયણ ય ધ્માન ના અયુ.ં  
 કમ્પપ્ભુટય ઈમગ કયતા ભાત્ર ધ્માન યાખલા ૂયતંુ શિન વાભે જોયુ ંળબ્દ કે ઈચ્ચાયણ ભા ધ્માન યાખયુ ં
નશી.  

ઈત્કલ્નાઓ :  
 જો વલધાથીઓન ેલધ ુભશાલાય કવ્મગાન કયલાભા અલે ત તે વયતાથી ગાન કયી ળકે.  
 જો કાવ્મનુ ંદગશ્મ શ્રાવ્મ નનદળગન ન ેશ્રલણ કયાલલાભાં અલે ત વયતાથી ગાન કયી ળકે.  
 જો કાવ્મના દયેક ળબ્દ ઈચ્ચાયતી લખતે ડાકગ  થામ તેલા કાવ્મ વંદ કયલાભાં અલે ત વયતાથી ગાન 
કયી ળકે.  

 જો કાવ્મન ેળક્કે જાતે ળબ્દ ય નનદળગન કયીન ેલાંચ ેત વયતાથી ગાન કયી ળકે.  
 જો કાવ્મના ળબ્દનુ ંઈચ્ચાયણ કયલાલભાં અલે ત વયતાથી ગાન કયી ળકે.  
 જો Rhyming words ળધી તેનુ ંઉંચા લાિ ેવ્મરકતગત ઈચ્ચાયણ કયાલાલભાં અલે ત વયતાથી 
ગાન કયી ળકે.  

 જો કમ્પપ્ભુટય ય લીરડમની સ્ીડન ેઓછી કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ સ્ટટ યીતે વંબાે ન ે
વયતાથી ગાન કયી ળકે.  

 જો ઈત્રાશી વલધાથીઓન ેપ્રત્રાશન અી વ્મક્ક્તગત ગાન ગાલા પ્રેરયત કયલાભાં અલે ત વયતાથી 
ગાન કયી ળકે.  

 જો કાવ્મભા અલેરા દયેક ળબ્દનુ ંસ્ટટ ઈચ્ચાયણ લાય નલાય કયયુ ંન ેવલધાથીઓ ાવ ેકયાલલાભાં 
અલે ત વયતાથી ગાન કયી ળકે.  
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બૂલ્યાંકન : રીખી પ્રાથમભક ળાાના ધ ૬ ના ૨૪ વલધાથીઓ ય રિમાત્મક વંળધન કયલાભા અવ્ભુ. િભેા વપ્ર 
ટેસ્ટના ધાયે ૨૪ ભાથી ૨૦ વલધાથીઓન ેવ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન ભા બુશ્કેરી શતી. વભગ્ર રિમા ફાદ સ્ટ 
ટેસ્ટના અધાયે ૨૬ ભાથી ૨૩ વલધાથીના વ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન ભા નધાત્ર સુધાય જોલા ભેર છે.  
તાયણ : વભગ્ર રિમાત્મક વંળધનની પ્રરિમાના તેં વભસ્માન ેધ્માનભાં યાખીન ેકયલાભાં અલેર બૂલ્યાંકનના 
અધાયે નીચેના િલેા તાયણ / રયણાભ જોલા ભળ્મા.  
 પ્રમગની વરૂઅતભા ચકાવણી કયતા ભામુભ ડ્યુ કે ધયણ ૬ ના 24 વલધાથીઓભાથી ભાત્ર ૪ 
વલધાથીઓ વ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન કયી ળકતા શતા.  

 પ્રમગકામગ ફાદ 24 ભાથી 20 વલધાથીઓ મગ્મયીતે વ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન કયતા થઇ ગમા. એટરે ક 
૮૯% લવન્ધ્ધ પ્રાપ્ત થઇ.  

 ૩ ફાક શજુ ક્યાક કાવ્મ ના રમફિ ગાલા જતા ઈચ્ચાયણ ભા ફુર કયે છે.  
 ૩ વલધાથીઓન ે શજુ યજ ૧૦ રદલવ સુધી અ ફાફતન ભશાલય કયલલાભા અલે ન ે વ્મક્ક્તગત 
કાવ્મગાનની તક અલાભા અલે ત તેભના ંગ્રેજી વલમના વ્મક્ક્તગત કાવ્મગાન ભા લધુ વાર 
રયણાભ ભેલી ળકામ.  

 

30 શ્રી ટેર હશતેન્દ્દ્રકુભાય 
લી.  

હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6 ના 
વલદ્યાથીઓની વલજ્ઞાનના વાધન ન ઓખી ળકલા વંફધી વભસ્મા.  

વભસ્મા ક્ેત્ર : હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6  
નબૂન : હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 6ના 30 વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ :  

 વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાન વલમભાં યવ રતેા થામ.  
 વલદ્યાથીઓ વલજ્ઞાન વલમભાં અલતા વલવલધ પ્રમગના વાધન વલ ેજાણકાય થામ.  

ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
 ળક્કના યજફયજના ળક્ણ કમા દયમ્માનાના લરકના યથી.  
 વલજ્ઞાનના વાધનની ભાહશતીની ૂલગ કવટી ના અધાયે.  

વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
 વલદ્યાથીઓન ેવલજ્ઞાન વલમભાં યવ ન શમ.  
 વલદ્યાથીઓ વાધનના નાભ માદ યાખલાભાં બુશ્કેરી નુબલતા શમ.  
 વલજ્ઞાનના વાધન ધ્મતન ન શમ.  
 ળાાભાં વલજ્ઞાનના વાધન ઈરબ્ધ ન શમ.  
 વલજ્ઞાનના વાધન નુ ંવલજ્ઞાન વલમભાં ભશત્લ વલદ્યાથીઓ ન જાણતા શમ.  
 વલદ્યાથીઓ વાધનના નાભ માદ યાખલાન પ્રમત્ન ન કયતાં શમ.  
 વલજ્ઞાનના વાધનન ૂયત ભશાલય ન કયાલલાભાં અલત શમ.  
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ઈત્કલ્નાઓ :  
 જો વલદ્યાથીઓન ેવલજ્ઞાન વલમની લનલી પ્રયૃત્તઓ કયાલલાભાં અલ,ે ત તેઓ વલજ્ઞાન વલમભાં 
યવ કેલતા થળ.ે  

 જો વલદ્યાથીઓન ેવલજ્ઞાનના વલવલધ વાધનના ઈમગનંુ ભશત્લ વભજાલલાભાં અલે, ત તેઓ વલવલધ 
વાધનના નાભ ઈત્રાશૂલગક માદ યાખળ.ે  

 જો વલજ્ઞાન ળક્ક દ્વાયા વલજ્ઞાનની દયેક પ્રયૃત્તઓભાં વાધનન મગ્મ રયચમ અલાભાં અલે, ત 
વલદ્યાથીઓન ેવયતાથી વાધનના નાભ માદ યશેળે.  

પ્રામગકામગની રૂયેખા : રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ તૈમાય કમા ફાદ તેન ેનુરૂ વલવલધ પ્રયૃત્તઓની રૂયેખા 
તૈમાય કયલાભાં અલી, તેભાં ફાકન ે વલજ્ઞાનના વલવલધ વાધનથી રયરચત થામ તે પ્રભાણેની પ્રભુક્ક્તઓ 
યજના ડધ કરાક સુધી કયાલલાભાં અલી.  
બૂલ્યાંકન : પ્રમગની ળરૂઅતભાં ચકાવણી કયતા ભામુભ ડ્યું કે ધયણ 6 ના ૩૦ ભાંથી 23. 33% િટેરા 
ફાક વલજ્ઞાનના વાધનન ેમગ્મ યીતે ઓખી ળકતા શતા, જ્યાયે પ્રમગ કામગ ફાદ ૩૦ ભાંથી 86. 66% 
િટેરા ફાક વલજ્ઞાનના વાધન મગ્મ યીતે ઓખતા થમા.  
તાયણ : ળક્ક દ્વાયા વલજ્ઞાન વલમના વાધન ની ઓખ વભજી વલદ્યાથીઓન ેમગ્મ ભાગગદળગન અલાભાં 
અવ્ભું તથા ફાકન ે તેના રગતી વલવલધ પ્રયૃત્તઓ કયાલલાભાં અલી ત ફાક મગ્મ યીતે વાધનની 
ઓખતા થમા ન ેતેભના નાભ વયતાથી માદ યાખતા થમા.  
 
31 શ્રી શગદકુભાય િ.ે લભા વલદ્યાથીઓ ળાા ુસ્તકારમના ઈમગ યત્લે ઈદાવીન યશે છે.  
વભસ્મા ક્ેત્ર: રિમાત્મક વંળધનભાં વભસ્મા ક્ેત્રભાં બુખ્યત્લે ળૈક્વણક ક્ેત્ર , વાભાલિક કે્ત્ર , ભ્માવિભ 
ક્ેત્ર, બૂલ્યાંકન , વંચારન તેભજ વ્માલવાયમક ક્ેત્રન વભાલેળ થામ છે. ળૈક્વણક ક્ેત્રભાં ણ લગગખંડ તેભજ 
લગગખંડ ફશાયની ળાાકીમ વભસ્માઓન વભાલેળ થામ છે. પ્રસ્તુત વંળધનનંુ ક્ેત્ર ઈયક્ત ૈકી 
ળાાકીમ વભસ્માઓના ક્ેત્ર વાથે વંફંરધત છે.  
વભસ્મા નનદળગ : પ્રસ્તુત રિમાત્મક વંળધન ભાટે વાફયકાંઠા લિલ્રાની ખેડિહ્મા તામુકાભાં અલેર શ્રી 
બયમભમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 7ના 47 વલદ્યાથીઓને  નનદળગ એટરે કે નબૂના તયીકે વંદ કયલાભાં 
અવ્મા છે. વંળધક તે ધયણ 7ના લગગળક્ક શલાથી વશેતુક િમતથી નનદળગની વંદગી કયલાભાં અલી 
શતી.  
ામાની વભસ્મા ને પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ: ધયણ 7ના ુસ્તક આસ્ભુ યજીસ્ટયભાંથી પ્રાયંશબક ૃથક્કયણ ભાટે 
તા. 11/09/2021 થી 31/10/2021 ભાંથી કુર 38 કામગ રદલવની ભાહશતી ભેલી શતી. િનેી બુખ્ય ફાફત 
નીચે પ્રભાણે છે.  
 તા. 11/09/2021 થી તા. 31/10/2021 દયમ્માનના કુર 38 કામગ રદલવ દયમ્માન 47 ફાકએ 30 ુસ્તકનું 
લાંચન કભુું શતું.  
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 લગગના 47 વલદ્યાથીઓભાંથી 29 ફાક એલા શતા િભેણે અ વભમગાા દયમ્માન એકણ ુસ્તકનું 
લાંચન કયેર નથી.  

 ધયણ 7ના 7 વલદ્યાથીઓએ ભાત્ર એક જ ુસ્તકનું લાંચન કયેર શતંુ.  
 ધયણ 7ના 10 ફાકએ અ 38 રદલવના વભમગાાભાં 2 ુસ્તકનું લાંચન કયેર શતંુ.  
 ધયણ 7ભાંથી ભાત્ર એક જ વલદ્યાથીએ 3 ુસ્તકનું લાંચન કયેર છે.  

 
 

 
 ઈયક્ત ચાટગને જોતાં જ શેરી નજયે ખ્યાર અલી જામ કે લગગભાં 62% વલદ્યાથીઓએ અ 
વભમગાા દયમ્માન એકણ ુસ્તક લાંચેર નથી. 21% વલદ્યાથીઓએ ફે ુસ્તક , 15 % વલદ્યાથીઓએ 1 
ુસ્તક ને 2 % વલદ્યાથીઓએ ત્રણ ુસ્તકનું લાંચન કયેર છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

 
િભ 

વંબવલત કાયણ 

વભસ્મા 
વંદગીન 
અધાય 

તે ંગે 
ળક્ક કંઆ 
કયી ળકે ? 

કાયણન 
ગ્રતાિ
ભ શકીક

ત 
ધાય
ણા 

શા ના 

1 ુસ્તકારમ ભાટે રામદા ઓયડાની વ્મલસ્થા નશીં શમ.  √   √  
2 ુસ્તક વંદગી ભાટે માપ્ત તક નશીં ભતી શમ.  √  √  5 
3 ુસ્તકારમભાં ુસ્તક વયતાથી પ્રાપ્મ નશીં શમ.   √ √  1 
4 ુસ્તક રેલા ભાટે ળક્ક ાવે જતાં ળયભાતા શમ.   √ √  6 

5 
વલદ્યાથીઓને તાના યવના ુસ્તક ભેલલાભાં બુશ્કેરી નુબલતા 
શમ.  

 √ √  7 

6 વલદ્યાથીઓને ન્ય ફાફત કે યભતભાં લધુ યવ શમ.   √  √  
7 ળક્ક તયપથી ાતું લધુ ડતું ગશૃકામગ જલાફદાય શમ.   √  √  
8 વલદ્યાથીઓ ુસ્તકના ભશત્ત્લથી જાણ શમ.  √  √  2 
9 વલદ્યાથીઓ ય લધુ ડતાં ભ્માવિભનંુ ભાનલવક બાયણ શમ.  √   √  
10 વલદ્યાથીઓ લાંચલાભાં અવ નુબલતા શમ.   √ √  4 

62%15%

21%

2%

એકપણ પસુ્તક ના વાાંચનાર 

એક પસુ્તક વાાંચનાર 

બે પસુ્તક વાાંચનાર 

ત્રણ પસુ્તક વાાંચનાર 

તા. 11/09/2021 થી 31/10/2021 દયમ્માન ુસ્તક લાંચનાય વલદ્યાથીઓની ટકાલાયી દળાલત ચાટગ 

ચાર્ટ 1 
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11 વલદ્યાથીઓભાં લાંચન પ્રેયણાન બાલ શમ.  √  √  3 

12 
લાંચનભાં બુશ્કેરી નુબલનાય વલદ્યાથીઓને રું લાંચયું તેની વભજ ન 
શમ.  

√  √  8 

ભાહશતીનું એકત્રીકયણ: વંળધકે પ્રસ્તતુ રિમાત્મક વંળધનની ભાહશતીના એકત્રીકયણ ભાટે બુખ્યત્લે ધયણ 
7ના ુસ્તક આસ્ભુ યજીસ્ટયન ઈમગ કમો શત. જરૂયી તભાભ અંકડાકીમ ભાહશતી ુસ્તક આસ્ભુ 
યજીસ્ટયભાંથી ભેર શતી. અ લવલામ , પ્રામગક કામગ વભમે કયલાભાં અલેર પ્રયૃત્તઓ તેભજ લગગ ચચા 
દયમ્માન કયેર લરકનભાંથી ણ ગત્યની ભાહશતીનું એકત્રીકયણ કયેર છે.  
શેતુઓ: પ્રસ્તુત રિમાત્મક વંળધન ભાટે વંળધકે નીચે બુજફના શેતુઓ નનધારયત કયેર છે.  

 વલદ્યાથીઓની ુસ્તકારમના ઈમગ યત્લે યશેરી ઈદાવીનતાના કાયણ જાણલા.  
 વલદ્યાથીઓ ુસ્તકારમન ઈમગ કયતાં થામ તે ભાટે કામગિભની યચના કયલી તથા તેનું 
ભરીકયણ કયયું.  

ઈત્કલ્ના: પ્રસ્તુત રિમાત્મક વંળધન ભાટે વંળધકે નીચે બુજફની ઈત્કલ્નાઓ નનધારયત કયેર છે.  
 જો ળાા ુસ્તકારમભાં ુસ્તકની ગઠલણી મગ્મ યીતે કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓને વયતાથી 
તાના યવના ુસ્તક ભેલી ળકે.  

 જો ગ્રંથાર કે ુસ્તકમભત્ર તયીકે તેભના જ લગગન વાથીદાય શમ ત વલના વંકચે વલદ્યાથીઓ ુસ્તક 
ભેલીને લાંચી ળકે.  

 જો ુસ્તકારમની દીલાર ય લાંચનપ્રેભ જગાડનાય સુવલચાય કે ભશાનુબાલના વલચાય રગાવ્મા શમ ત 
વલદ્યાથીઓએ લાંચન ભાટે પ્રેરયત થળ.ે  

 જો લાંચનભાં બુશ્કેરી નુબલતા વલદ્યાથીઓને તેભની કક્ા પ્રભાણેના ુસ્તકન રગ જ વલબાગ 
ગઠલલાભાં અલે ત તેઓ ણ ુસ્તક લાંચલા તયપ પ્રેયામ.  

 જો વલદ્યાથીઓને લાયંલાય ુસ્તકારમની બુરાકાત કયાલલાભાં અલે ત તેઓ ુસ્તકારમનું ભશત્ત્લ લધુ વાયી યીતે 
વભજી ળકે.  

 જો વલદ્યાથીઓને ુસ્તક લાંચન વંફંધી વલવલધ પ્રયૃત્તઓ કયાલલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓભાં લાંચનપ્રેભ 
કેલાળ.ે  

પ્રામગક કામગની રૂયેખા: પ્રસ્તુત ળધકામગ ભાટે વંળધકે “ળાા ુસ્તકારમ : બુક્ત જ્ઞાન વંવાધન કેન્દ્દ્ર ” 
નાભના કામગિભની યચના કયી શતી. પ્રસ્તુત કામગિભને ફે બાગભાં લશેંચલાભાં અવ્મ શત. િભેાં પ્રથભ બાગ 
ુસ્તકારમને સુવજ્જ કયલાન ને ફીજો બાગ વલદ્યાથીઓને ુસ્તકારમ પ્રમત શબબુખ કયલાન શત.  

 પ્રથભ બાગની કાભગીયી રૂે નલા ભકાનના પ્રે એરયમાભાં ુસ્તકારમને ગઠલીને દયેક ુસ્તકને 
વલવલધ વલબાગભાં લગીકૃત કયલાભાં શતા. િભેાં ફાવલિકળ, શંુ ફનંુ વલિભાનલી, રચત્રલાતા કે રચત્રને જાણ 
ને ભાણ, લાતા યે લાતા , પ્રેયણાત્મક જીલનચરયત્ર , નલરકથા, નલરકથાના વંક્પ્ત નુલાદ , પ્રેયણાત્મક કે 
ચચતનાત્મક ુસ્તક , ફા વાભયમક , ળક્ણ વાભયમક ને ળક્ણ વાહશત્ય િલેા વલબાગભાં લગીકૃત 
કયલાભાં અલી શતી.  
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 કામગિભના ફીજા બાગભાં ુસ્તકારમ ભંડની યચના કયલાભાં અલી શતી. િભેાં લગગના ત્રણ 
ફાકને ુસ્તકમભત્ર સ્લરૂે ગ્રંથાર તયીકે નનભુક્ત કયલાભાં અવ્મા શતા. વલદ્યાથીઓભાં ુસ્તકારમ ને 
ુસ્તક પ્રતે્ય શકાયાત્મક લરણ વલકવાલલા તથા લાંચન પ્રેભ જગાડલા નીચેના િલેી પ્રયૃત્તઓ શાથ ધયલાભાં 
અલી શતી.  
 ુસ્તકારમની બુરાકાત 
 ળક્ક દ્વાયા લાતાકથન 
 Book Talk : ુસ્તક વાયાંળની પ્રયૃત્ત : ળક્ક ને વલદ્યાથી 
 જોડી લાંચન : ખાવ લાંચનભાં નફા વલદ્યાથી ભાટે 
 ુસ્તક વભીક્ા : ળક્ક ને વલદ્યાથી દ્વાયા 
 લાતા ગૂંથણ : જૂથ કામગ 
 ફધું ફાજુએ બૂક ને ભાત્ર લાંચ 
િભ પ્રયૃત્ત વભમ બાગીદાય બૂલ્યાંકન 
1 ળાા ુસ્તકારમ સુવજ્જ કયયું.  

રડવેમ્ફયના પ્રથભ વપ્તાશે 
ળક્ક ને વલદ્યાથી લરકન 

2 ુસ્તકનું લગીકયણ ને ગઠલણી ળક્ક ને વલદ્યાથી લરકન 
3 ુસ્તકમભત્ર કે ગ્રંથારની નનભુક્ક્ત વલદ્યાથીઓ લરકન 
4 ુસ્તકારમની બુરાકાત દય ંદય રદલવ ે ળક્ક ને વલદ્યાથી લરકન 
5 લાતાકથન વપ્તાશભાં એક લખત ળક્ક ને વલદ્યાથી લરકન 
6 Book Talk ભાવભાં એક લખત ળક્ક ને વલદ્યાથી લરકન 
7 જોડી લાંચન વપ્તાશભાં એક લખત વલદ્યાથીઓ લરકન 
8 ુસ્તક વભીક્ા જાન્ુઅયી વલદ્યાથીઓ લરકન 

9 લાતા ગૂંથણ : જૂથ કામગ ભાવભાં એક લખત 
ળક્ક ને 
વલદ્યાથીઓ 

લરકન 

10 ફધું ફાજુએ બૂક ને ભાત્ર લાંચ 
નલયાળના વભમે ને વપ્તાશભાં 
એક લખત 

ળક્ક ને 
વલદ્યાથીઓ 

લરકન 

ભાહશતીનું ૃથક્કયણ ને થગઘટન : પ્રામગક કામગના તેં ુસ્તક આસ્ભુ યજીસ્ટયભાં નોંધામેર વલદ્યાથીઓ 
ને તેભણે રીધેર ુસ્તકની ભાહશતીના અધાયે ૃથક્કયણ ને થગઘટન કયલાભાં અવ્ભું શતંુ. ગાઈ 
જણાલેર પ્રાયંશબક ભાહશતી પ્રભાણે તા. 11/09/2021 થી 31/10/2021ના કુર 38 કામગ રદલવ દયમ્માન ધયણ 
7ના 47 વલદ્યાથીઓએ 30 ુસ્તકનું લાંચન કયેર શતંુ. પ્રમગના તેં તા. 01/12/2021 થી તા. 11/02/2021 
સુધીના કુર 36 કામગ રદલવભાં 47 વલદ્યાથીઓએ 80 ુસ્તકનું લાંચન કભુું શતંુ. િનેી વલગતલાય ભાહશતી 
નીચેના ચાટગ  ને અરેખ યથી ભેલી ળકામ છે.  
શેરા ને છીની સ્થસ્થમત દળાલત અરેખ 
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―ળાા ુસ્તકારમ : બુક્ત જ્ઞાન વંવાધન કેન્દ્દ્ર‖ કામગિભના 

ભરીકયણ શેરાની સ્થસ્થમત દળાલત અરેખ 
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 ઈયક્ત ચાટગ  તેભજ અરેખન ભ્માવ કયતાં ભામૂભ ડે છે કે પ્રામગક કામગની શેરા ને 
ત્યાયફાદની સ્થસ્થમતભાં ઘણ તપાલત જણાઇ અલે છે. શેરાની સ્થસ્થમતએ એકણ ુસ્તક ન લાંચનાય 
વલદ્યાથીઓની વંખ્યા 29 (62 %) શતી િ ેઘટીને 1 4 (30 %) ય અલી ગઇ શતી. એક ુસ્તક લાંચનાય 
વલદ્યાથીઓની વંખ્યા 7 (15 %) શતી િ ેકામગિભના ભરીકયણ ફાદ 9 (19 %) થઇ શતી. ફે ુસ્તક 
લાંચનાયની વંખ્યાભાં કઇ તપાલત જણામ નશીં. ત્રણ ુસ્તક લાંચનાયની વંખ્યા 1 (2 %) િ ેલધીને 9 (19 %) 
સુધી શોંચી શતી. કામગિભના ભરીકયણ શેરા ચાય, ાંચ કે છ ુસ્તક એકણ વલદ્યાથીએ લાંચેર ન શતા. 
િ ેકામગિભના ભરીકયણ ફાદ ચાય, ાંચ કે છ ુસ્તક લાંચનાય વલદ્યાથીઓની વંખ્યા િભળ: 2 (4 %) , 2 (4 
%) ને 1 (2 %) શતી. ળાાભાં વતત ગેયશાજય યશેતા વલદ્યાથીઓને ફાદ કયીએ ત શલે ભાત્ર 8 વલદ્યાથીઓ 
એલા છે કે િભેણે તા. 11/02/2022 સુધીભાં એકણ ુસ્તક લાંચેર નથી. અ ઈયાંત લાંચનભાં બુશ્કેરી 
નુબલતા વલદ્યાથીઓ ણ રચત્રલાતા કે નાની ુસ્મસ્તકાઓ લાંચતાં થમા છે.  
 અ કામગિભની પરશ્રુમતરૂે તા. 19/02/2022ના યજ હશગટીમા પ્રાથમભક ળાા ખાતે મજામેર વી. 
અય. વી. કક્ાની ુસ્તક લાચક સ્ધાભાં શ્રી બયમભમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6 ,7 ને 8 ના ત્રણેમ 
વલદ્યાથીઓએ પ્રથભ િભાંક ભેવ્મ શત.  
વંળધનના તાયણ: ઈયક્ત ભાહશતી ૃથક્કયણ ને થગઘટનને ધ્માનભાં રતેા નીચે  પ્રભાણેના તાયણની 
પ્રાસપ્ત થઇ શતી.  
 વલદ્યાથીઓ ુસ્તકારમભાં જલાન અનંદ નુબલતા થમા છે.  
 ભટાબાગના ફાકભાં લાંચનપ્રેભ જાગ્મ છે.  
 લાંચનભાં બુશ્કેરી નુબલતા ફાક ણ ુસ્તકારમની બુરાકાત કયતાં થમા છે ને તાને ગભે તેલા 
વય રચત્રલાતાના ુસ્તક લાંચતાં થમા છે.  

 વલદ્યાથીઓ ુસ્તક લાંચનની રગતી વલવલધ સ્ધાઓભાં ઈત્રાશ ફતાલે છે.  
 વતત ગેયશાજય યશેતા વલદ્યાથીઓ લવલામના 41 વલદ્યાથીઓભાંથી 8 વલદ્યાથીઓએ શજુ સુધી એકણ 
ુસ્તક લાંચેર નથી.  

 કામગિભના ભરીકયણ શેરા વલદ્યાથીઓએ વોથી લધુ ત્રણ ુસ્તક લાંર્ચમા શતા. િનેી વંખ્યા શલે 
ફભણી થઇ છે.  

 વલદ્યાથીઓ ુસ્તક લાંચનની વલવલધ પ્રયૃત્તઓભાં સ્લ-પ્રેયણાથી જોડામ છે.  
નુકામગ: પ્રસ્તુત વભસ્મા ભાટે ળક્કે િ ેકામગિભની વંયચના કયી શતી. તેની વલવલધ પ્રયૃત્તઓ ચામુ યાખલાભાં 
અલે છે. પ્રસ્તુત વંળધન કામગ ને પ્રામગક કામગિભભાં કેટરીક કચાળ જોલા ભી શતી. કેટરાક 
વલદ્યાથીઓએ શજુ સુધી એકણ ુસ્તક લાંચેર નથી ત તેની ાછના કાયણ ળધીને તે વલદ્યાથીઓએ ણ 
લાંચતાં થામ તે ભાટેના પ્રમત્ન કયલાભાં અલળે. ુસ્તક લાંચાનાય દયેક વલદ્યાથી ુસ્તક રયચમ કે ુસ્તક 
વભીક્ા િલેી ચચા અધારયત પ્રયૃત્તઓભાં બાગ રતેા ખચકાટ નુબલે છે. િનેે દૂય કયલા તેભણે પ્રત્રાશન 
અલાભાં અલે ત લધુ વારં રયણાભ ભી ળકે છે.  
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32 શ્રી યાશુરકુભાય એવ. 
ટેર 

વદાતુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-૬ ના વલદ્યાથીઓ ળાા 
ુસ્તકારમન ઈમગ કયતા નથી.  

વભસ્મા ક્ેત્ર : વાફયકાંઠા લિલ્રાના આડય તામુકાની વદાતુયા પ્રાથમભક ળાા 
વલમ ક્ેત્ર : ધયણ-૬  ના તભાભ વલદ્યાથીઓ ળાા ુસ્તકારમન ઈમગ કયતા નથી. ળાાુસ્તકારમ ફાફતે 
વલદ્યાથીઓ અખા લગ દયમભમાન ળાા ુસ્તકારમન ઈમગ કયતા નથી થલા નશીલત પ્રભાણભાં ઈમગ 
કયે છે. અ વભસ્મા અખા લગ દયમ્માન જોલા ભેરી. ત્યાયફાદ ળાા ુસ્તકારમન ઈમગ ન કયલા ફાફતે 
નીચેના કાયણ જાણલા ભળ્મા.  
િભ  વંબવલત કાયણ  ળાના અધાયે  કાયણન 

અધાય  
ળક્ક 
કઇ કયી 
ળકે  

કાયણ
ની 
ગ્રતા 
િભ  શકીક

ત  
ધાય
ણા  

શા  ના  

૧  વલદ્યાથીઓ લાંચલાભાં અવ નુબલતા શમ  ળાા 
ુસ્તકારમ  

 શા  શા   ૫  

૨  વલદ્યાથીઓને ન્ય યભત કે ફાફતભાં લધુ યવ શમ  ળાા 
ુસ્તકારમ 

 શા શા   ૩  

૩  ળક્ક તયપથી ાતું લધુ ડતું ગશૃકામગ જલાફદાય શમ  લરકન  શા   શા   ૪  
૪  વલદ્યાથીઓનુ જ લરણ નયું ળીખલા પ્રત્યે નકાયાત્મક શમ  લાતારા    શા   ના ૨  
૫ વલદ્યાથીઓને ુસ્તક લાંચન ફાફતે ૂયતું ભાગગદળગન લરકન શા શા શા  ના ૧ 
૬ વલદ્યાથીઓને પક્ત ાઠ્યુસ્તકભાં જ યવ શમ       
૭ વલદ્યાથીઓનુ કઇ લાચક ભંડ ન શમ  લરકન  શા  ના  
૮ ળાા તયપથી વલદ્યાથીઓની ભાંગણી કે જરૂરયમાત બુજફના 

ુસ્તક ન ભતા શમ  
લાતારા  શા શા   

૯ વલદ્યાથીઓ ળાાના ળક્ણકામગના ભાનલવક થાકના કાયણે 
ઇતય લાંચન ટાતા શમ  

લાતારા  શા  ના  

૧૦ વલદ્યાથીઓને નલયાળના વભમના વદઈમગનું ભાગગદળગન ન 
ભતું શમ  

લાતારા શા   ના  

૧૧ વલદ્યાથીઓ ભ્માવની વાથવાથ અર્થથક ઈાિ ગન કયતા 
શમ  

લાતારા શા   ના  

૧૨ વલદ્યાથીઓ ાવેથી ળૈક્વણક શળીમાયીન લધુ ડત 
અગ્રશ યાખત શમ 

લાતારા શા   ના  

 ામાની જરૂયી ભાહશતી :- 
 ૧. ળાા ુસ્તકારમ યજીસ્ટયન ભ્માવ  
 ૨. ફાક વાથે લાતારા  
 ૩. નલયાળના વભમે ફાકની પ્રયૃમતનું લરકન  
 ૪. ળક્ક વાથે લાતારા ને ચચા  



83 
 

 ૫. વલદ્યાથીઓની બૂંજલણ ને વભસ્માઓ ની તાવ.  
 ઈત્કલ્ના:- 

1. વલદ્યાથીઓને ુસ્તક રયચમ અી ુસ્તક તયપ લાલાભાં અલે  
2. વલદ્યાથીઓની લાંચન અવ કભું ુસ્તક લાંચયું તે ફાફતના ભાગગદળગનથી દુય કયલાભાં અલે  
3. ળાાુસ્તકારમને જીલતં ફનાલલા પ્રાથગનાવબાભાં ચચા  
4. વલદ્યાથીઓના લાંચક મભત્ર ભંડ ફનાલયું ને દયેક વપ્તાશે /ખલારડમે ચચા વબા કયલાભાં અલે  
5. વલદ્યાથીઓને જીલ્રા/તામુકા ુસ્તકારમની બુરાકાત  
6. ઇન્ટયનેટ યથી વાયા ુસ્તક લાંચન ંગે ભાગગદળગન અયું  
7. ળાાભાં લાંચન ક્ભતા વલકવે તેલી પ્રયૃમતઓનું અમજન કયયું  
વંળધકે તાને નડતી વભસ્માને શાર કયલા નીચે બુજફ પ્રમગકામગ કયેર છે  

િ
ભ 

વભમગા  પ્રવલરધ  ળૈક્વણક 
વાધન  

બુલ્યાંકન 
મજના  

સુધાયકામગ 

૧ દયયજ ુસ્તકના વાયા લાક્ય કશેલામ 
/વભજાવ્મા  

ુસ્તક નનયીક્ણ વલદ્યાથીઓ નલા નલા ુસ્તક 
વલળે જાણલા ધીયા ફન્યા  

૨ પ્રથભ, ફીજા, ચથા, 
છઠ્ઠા, વાતભા 
ને અઠભા રદલવે  

ુસ્તક રયચમ  
ળક્ક લડે  

ુસ્તક નનયીક્ણ ુસ્તક લાંચલા ક્યાંથી  
ભે તે વલળે ુછલા રાગ્મા  

 
૩ 
 

ત્રીજા ને ંચભાં 
રદલવે  

ુસ્તાક્લાંચન ંગે ભાગગદળગન 
ળક્ક લડે 

ુસ્તાક લેફવાઇટ 
માદી,ુસ્તકારમના 
ુસ્તકની માદી  

નનયીક્ણ 
લરક
ન  

ુસ્તકના લચનની વંદગી કયી 
ળક્યા અવ દુય બગાલી 
ળક્યા  

૪ દયયજ  વભજાલલાની ળૈરી, ધ્ધમત, 
પ્રભુક્ક્ત ને પ્રયૃત્ત  

પ્રેભ બમો લતાલ, 
લાતારા, ચાટગ , રચત્ર, 
ભશાન ચરયત્ર વલળે 
લાતા  

નનયીક્ણ 
લરક
ન 

ુસ્તકારમ તયપ શબબુખ 
થમા  

 
૫ 

નલભારદલવે/દય 
ંદય રદલવે એક 
કરાક ભાટે  

ુસ્તક લાચક મભત્ર ભંડની 
યચના  

ુસ્તક વલળે ચચા  નનયીક્ણ 
લરક
ન 

ુસ્તકવલળે ભટા બાગના 
ફાક ચચા કયતા થમા  

૬ દવભાં રદલવે/ દય 
ંદય રદલવે એક 
કરાક ભાટે 

શ્રેટટ ુસ્તક વભીક્ા રખી 
રાલનાયને ઇનાભ  

આનાભ  કવટી ુસ્તક લાંચી વભીક્ા કયતા થમા  

 બૂલ્યાંકન :- 
૧. વલધ્માથીઓ ુસ્તકારમની બુરાકાત રે છે કે નહશ તે જોયું  
૨. વલધ્માથીઓ વાથે ુસ્તકની ચચા કયલી.  
૩. વલધ્માથીઓ કમા ુસ્તક લાંચે છે તેની નધ રેલી.  
૪. વલધ્માથીઓ નલા ુસ્તકની ભાહશતી અભેે ભેલતા થામ તે જોયું.  
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૫. વલધ્માથીઓ જરૂરયમાત બુજફના ુસ્તક ભલતા ભાંગતા થામ તે જોયુ.ં  
 તાયણ, રયણાભ ને નુકામગ:- પ્રસ્તુત ભ્માવના વંદબગભાં નીચે બુજફના તાયણ ભેર છે.  
 ૮૦% વલદ્યાથીઓએ ુસ્તક ભાટે ુસ્તકારમની બુરાકાત રીધી.  
 ૨૫% વલદ્યાથીઓ વાભયમક ને વભાચાયત્ર લાંચતા થમા.  
 ૭૦% વલદ્યાથીઓ ુસ્તક લાંચન કયતા થમા.  
 ૫% વલદ્યાથીઓ લેફવાઆટ યથી ુસ્તક લાંચન કયતા થમા.  
 ૯૦% વલદ્યાથીઓ ુસ્તક લાંચન મભત્ર ભંડભાં જોડામા.  

 નુકામગ  
1) બાા ળક્ક વલદ્યાથીઓને ભ્માવકામગ દયમભમાન ુસ્તકના વાયાલાક્ય જણાલળે ને િતેે ુસ્તકનું 

અછ રયચમ અળે  
2) ળક્ક વલદ્યાથીઓને ફજાયભાં ભતા નલા ુસ્તકન રયચમ અળે ને તેના વલે વભાજ અળે િથેી 

ફાક તેના વલે પ્રેયણા ભળે ને ફાક ુસ્તક તયપ અકર્ષત થળે.  
3) ળાાના ફારકભાંથી લગગ પ્રભાણે ફે-ફે ફાકને ળાા ુસ્તકારમની જલાફદાયી વળે ને તેનું વંચારન 

ફાક લડેજ થામ તે લગગ ળક્ક જોળે.  
4) દય એક ભશીને ુસ્તક લાચક મભત્ર ભંડની બુરાકાત કયી ુસ્તક સે્ટન્દ્ડ ય વલવલધ વાભયમક ,વાભયમક તથા 

ેય લાચન સે્ટન્દ્ડ ય ેય ણ બુકલાભાં અલળે.  
5) ુસ્તક લાંચનને લેગ અતા કામગિભ મજલા ને ુસ્તકપ્રદળગન ણ મજલાભાં અલળે.    

 

33 શ્રી જમેળકુભાય એન 
ંચાર 

હશભતનગય તામુકાની વલયલાડા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 3 ના 
વલદ્યાથીઓની ગુજયાતી લાંચન વંફધી વભસ્મા 

ામાની જરૂયી ભાહશતી: ળાાભાં લગગકામગ દયમ્માન પ્રાથમભક ળાાના ફાક ાવે જલાનુ થતાં તેં એ 
જાણલા ભળ્ભું કે ધયણ -3 ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી લાંચલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે. પ્રાથમભક તાયણ યથી 
તેની ભાહશતી પ્રાપ્ત થઇ. ગુજયાતી લાંચલાભાં બુશ્કેરી નુબલતા વલદ્યાથીઓની માદી ફનાલી. ળાાના વલમ 
ળક્કન વ્મક્ક્તગત શબપ્રામ ભેલી ત્યાયફાદ વલદ્યાથીઓની બુરાકાત રીધી વલદ્યાથી ાવે વાબુહશક 
લાતચીત કયી લરકન દ્વાયા ભાહશતી ભેલી કે વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી લાંચલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ: 

િભ વંબવલત કાયણ 
અધાય શંુ તેભાં કઇ કયી ળકંુ? 

ગ્રતાિભ 
શકીકત ધાયણા શા ના 

૧ ફાકને ગુજયાતી બાાના ઈચ્ચાયણ દન બમ છે.  − √ √ − ૮ 
૨ ફાકને ગુજયાતીના રુધ્ધ ઈચ્ચાયણભાં યવ નથી.  − √ √ − ૯ 
૩ ગુજયાતી લાંચનન ામાન ખ્યાર નથી.  √ − √ − ૧ 
૪ ફાક ગશૃકામગ કૉી કયે છે.  √ − √ − ૭ 
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રિમાત્મક વંળધનની ઈત્કલ્નાની યચના:- 
 જો વલદ્યાથીઓને ગુજયાતી બાા ન ેગુજયાતી લાંચનભાં યવ ેદા થામ ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીન ેગુજયાતી વલમન ામાન ખ્યાર અલાભાં અલ ેત લાંચન કયી ળકળે.  
 જો ફાક ગશૃકામગ જાતે ન ેદયયજ કયતાં થામ ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીઓના લારી ળક્ણ પ્રત્યે જાગતૃ થામ ત ગુજયાતી લાંચન થઆ ળકે.  
 જો વલદ્યાથીઓને લારીઓ ળૈક્વણક જરૂયીમાત ૂયી ાડે ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીઓને ળક્ક પ્રત્યેન ડય દુય થામ ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીઓના ઘયભાં લાતચીત દયમભમાન ગુજયાતી બાાન ઈમગ થામ ત વયતાથી લાંચી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીના ઘયનું લાતાલયણ ળેક્વણક થામ ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથીઓને ળરૂઅતથી જ મગ્મ યીત ેગુજયાતી ળીખલલાભાં અલ ેત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો વલદ્યાથી ગુજયાતીનાં તાવ લવલામ ન્ય તાવભાં ણ શાજય યશે ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકે.  
 જો ફાક ળીખલાભાં ક્બ ન નુબલે ત ગુજયાતી લાંચન કયી ળકળે.  
 જો ળક્ક નનમમભત ગશૃકામગ ય ધ્માન અ ેત વલદ્યાથીઓભાં લાંચન-રેખનની ટેલ વલકળ.ે  
 જો ળક્ક વલદ્યાથીભાં યશેરાં ગુજયાતી બાા ન ેવ્માકયણ પ્રત્યેન બમ દુય કયે ત વલદ્યાથી લાંચન કયતાં ળીખી 

ળકે.  
પ્રમગ કામગની રૂયેખા ન ેભરીકયણ:  
િભ વભમ પ્રયૃત્ત વાધન બૂલ્યાંકન સુધાય કામગ 

૧ 
પ્રથભ ને ફીજો રદલવ ગુજયાતી 

બૂાક્યનું લાંચન 
ગુજયાતી બૂાક્યનું લાંચન 

કયયું 
કા. ા.  જૂથ ફનાલયું ફૂર સુધાયલી 

૨ ત્રીજો ને ચથ રદલવ ગુજયાતી 
ફાયાક્યીનું લાંચન 

ગુજયાતી ફાયાક્યીનું 
ભટેથી લાંચન કયયું 

કા. ા.  લરકનના 
અધાયે 

ફાયાક્યી લાંચલાન 
ભશાલય કયાલલ 

૫ ફાકનાં ઘયનું લાતાલયણ મગ્મ નથી.  − √ − √   
૬ લારી તે ફેદયકાય છે.  − √ − √   
૭ લારી તયપથી ળેક્વણક જરૂયીમાત ન ભતી શલાનાં કાયણે  − √ − √ ૧૦ 
૮ ફાકને ળક્કન ડય રાગે છે.  − √ √ − ૩ 
૯ લારીના લાયંલાય સ્થાંતયનાં કાયણે √ − − √   
૧૦ ળક્કની ગુજયાતી ળીખલલાની િમત મગ્મ નથી.  − √ √ − ૬ 
૧૧ ફાક ક્બ નુબલે છે.  − √ √ − ૪ 
૧૨ ફાકની નનમમભત શાજયીના કાયણે √ − √ − ૨ 
૧૩ કેટરાક ફાકને ઘયકાભભાં ભદદ કયલી ડે છે.  √ − − √   
૧૪ લારીઓ ગુજયાતી બાા પ્રત્યેન ણગભ શલ  − √ − √   
૧૫ કેટરાક ફાક ળરૂઅતથી જ ગુજયાતીભાં નફા છે.  √ − √ − ૫ 
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૩ 
ાંચભ ને છઠ રદલવ ળબ્દ 

લાંચન 
ળબ્દ લંચાલલા કા. ા.  

લરકનના 
અધાયે 

ળબ્દ લાંચલા 

૪ 
વાતભ ને અઠભ રદલવ વાદા 

લાક્યનું લાંચન 
લાક્ય લાંચલા 

કા. ા. 
અધાયે 

લરકનના 
અધાયે 

વાદા લાક્ય લાંચલા 

૫ 
નલભ ને દવભ રદલવ વંકુર 
લાક્ય તથા પકયા ને ાઠ્ય 

ુસ્તકનું લાંચન 

ાઠ્ય ુસ્તકનાં અધાયે 
પકયાનું લાંચન કયતા 

ળીખલયું 

ાઠ્ય 
ુસ્તક 

લરકનના 
અધાયે 

અદળગ લાંચન 
કયાલયું 

બૂલ્યાંકન: પ્રત્યક્ાનુબલ દ્વાયા વલદ્યાથીઓભાં બાાભાં લધેરા યવ ંગે નનયીક્ણ કભુું િભેાં ભટા બાગના 
વલદ્યાથીઓ શેરાં કયતા લધુ દક્તા ન ેખતંૂલગક લાંચી ળકતા શતા એ જણાભું.  
 વલદ્યાથીઓ વલવલધ ળબ્દનુ ંઈચ્ચાયણ વાયી યીતે કયી ળકતા શતાં. તેભનાભાં લાંચલા ભાટે ઈત્રાશ ન ે

અત્મ વલિાવ લધુ જોલા ભળ્મ શત.  
 ગુજયાતી બૂાક્ય તેભજ ફાયાક્યીનુ ંલાંચન કયતાં થમા.  
 ળબ્દનુ ંલાંચન કયતાં થમા.  
 વાદા લાક્યનુ ંલાંચન કયતાં થમા.  
 ળક્ક પ્રતે્યન બમ દૂય થમ.  
 ાઠના પકયાનુ ંલાંચન કયતાં થમા.  
 ૂલગજ્ઞાન વલદ્યાથી જાણતાં થમા.  
 વલદ્યાથી જાતે ગશૃકામગ કયતાં થમા.  
 વલદ્યાથીઓ નનમમભત થતાં ગમા.  
 લારીઓ વલદ્યાથીઓ પ્રતે્ય ધ્માન અતાં થમા.  
તાયણ ન ેરયણાભ: વભગ્ર કામગ દયમ્માન તથા લખત લખતના નનયીક્ણથી િ ેવકાયાત્મક રયણાભ જોલા 
ભળ્મા છે િ ેનીચે દળાલેર છે.  
 ગુજયાતી બુાક્ય ૪૦ ટકા ફાક લાંચી ળકતા શતા તે પ્રાથમભક કામગ છી ૭૫ ટકા ફાક લાંચતા 

થમા.  
 ગુજયાતી ફાયાક્યી ૪૦ ટકા ફાક લાંચતા શતા તે પ્રાથમભક કામગ છી ૭૫ ટકા ફાક લાંચતા થમા.  
 ળબ્દ લાંચનભાં પ્રાથમભક કામગ શેરા ૩૫ ટકા ફાક લાંચતા શતા િ ે પ્રાથમભક કામગ છી ૭૨ ટકા 

ફાક લાંચતા થમા.  
 વાદા લાક્ય ૭૫ ટકા ફાક લાંચતા થમા.  
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નુકામગ: વંળધન કામગ દયમભમાન કયેર કામગ ન ે નનયીક્ણ દ્વાયા જણામ છે કે જો ળાાભાં નીચે પ્રભાણ ે
ગુજયાતી વલમનુ ંળક્ણકામગ કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓભાં ગુજયાતી લાંચનના સ્તયભાં લધાય કયી ળકામ 
છે.  
 લગગ ળક્કે નનમમભત ગશૃકામગ તાવયું જોઇએ.  
 ળક્ણભાં T. L. M. ન ઈમગ કયલ જોઇએ.  
 જૂથ કામગ ય લધુ બાય બુકલ.  
 વભમાંતયે ુનયાલતગન કયાલયું તથા વપ્રમ ફાક ય લધુ ધ્માન અયુ.ં  
 લગગખંડભાં જીલતં ળક્ણકામગ કયયુ ંજોઇએ.  
 તારીભ દયમભમાન ભેલેર જ્ઞાનન ઈમગ વભજ વાથે લગગખંડભાં કયલ.  
 લારીઓ વલદ્યાથીના ળક્ણ પ્રતે્ય યવ દાખલ ેત ળક્ણભાં સુધાય કયી ળકામ.  
 પ્રમગાત્મક ળક્ણ દ્વાયા ગુજયાતી લાંચન ળીખલાડી સુધાય કયી ળકામ.  
 વલદ્યાથીઓ ળાાભાં ન ેદયેક તાવભાં નનમમભત શાજયી અ ેતે ભાટે પ્રમત્ન કયલાથી એભની ગુજયાતી 
બાાભાં ણ સુધાય કયી ળકામ.  

 

34 શ્રી હશના િ ેટેર શ્રી ઈભેદુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૬ થી ૮ ના ફાકભાં ક્ય રેખન 
કુળતાન બાલ ને તેના નનલાયણ ભાટે કયેર પ્રમત્ન ંગે ભ્માવ 

શેતુ : શ્રી ઈભેદુયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ ૬ થી ૮ ના ફાકભાં ભયડદાય ક્ય રેખન કુળતાન 
બાલ જોલા ભળ્મ. તેના ભ્માવ ને વંળધન તયીકે અ વભસ્મા નનલાયલા ભાટે ઈચાયાત્મક કામગ કયીને 
વલદ્યાથીઓ સુંદય ભયડદાય ક્ય રેખન કયતા થામ તે ભાટેનું બુખ્ય શેતુ યશેર છે . તેભજ તેનું ભશત્લ ણ 
શી દળાલેર છે . પ્રલતગભાન યાટટર ીમ ળક્ણ નીમત -2020, યાજકીમ, અર્થથક , વાભાલિક ને ળૈક્વણક 
રયસ્થસ્થમત, ળાા સુધાયણાના વલવલધ પ્રમત્ન , ળક્કના વ્મલવાયમક વલકાવની પ્રયૃત્તઓ કે ળક્ક ભાટે 
લગગ કામગળાા કામગ દયમભમાન ડતી બુશ્કેરીઓ ભશદંળે વંળધકને વંળધન કામગ કયલા તયપ દયી જામ છે. 
યંતુ લગગખંડની વભસ્માઓ તથા ળક્ણની વયકાયકતા વંદબે ડતી બુશ્કેરીઓ ને તેના નનયાકયણ 
રાલલાના પ્રમાવના બાગરૂે જ રિમાત્મક વંળધનન ઈદ્ભલ થામ છે . ળક્ક તાના ધ્માનને રગતી કે 
વલદ્યાથીઓના ધ્મમનને રગતી કે વલદ્યાથીઓના લતગનને રગતી વભસ્મા ંગ ે તેજ નાના ામા યન ુ
વંળધન કયી વભસ્માન ઈકેર ળધ ેછે ત્યાયે ઈમગતા બૂલ્યની દ્રટટીએ તેનંુ ભશત્લ નેક ગણંુ લધી જામ 
છે.  
વભસ્માનાં વંબવલત કાયણ :  
 વંળધકે વાનભાં િ ેવંબવલત કાયણ દળાલેર છે તે કઠા સ્લરૂે કે પકયા સ્લરૂે યજૂ કયલાભાં 
અલે છે.  
િભ વભસ્માના વંબાવલત કાયણ કયણન અધાય વંળધક એભાં ગ્રતા 
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રું છે? કઇ કયી ળકે? િભ 
શકીક
ત 

ધાયણા શા ના 

૧ વલદ્યાથીઓ વભમવય રેખન કામગ કયલાભાં યવ દાખલતા નથી.   √ √  2 
૨ વલદ્યાથીઓ ક્ય રેખન ખૂફ જ ફૂર કયે છે.  √  √  3 
૩ વલદ્યાથીઓ રેખન કયતી લખતે ભયડદાય ક્ય દ્વાયા રખાણ કયતા 

નથી.  
 √ √  1 

૪ વલદ્યાથી દ્વાયા રેખનકામગ ભાટે ચક્કવ વભમ અતા નથી.   √  √ 4 
૫ ઓનરાઆન ળક્ણ શલાથી ફાક ભફાઇર ને ટીલી ભાં 

યર્ચમાર્ચમા યશે છે.  
√   √ 6 

૬ ભફાઆર ને કમ્પપ્ભુટય ની સ્કીભભાં ટાઇ કયીને રેખનકામગ કયી 
ળકતા નથી.  

 √ √  5 

૭ ઘયે ળાાનું લાતાલયણ ન શલાથી ફાક રેખનકામગભાં ધ્માન અતા 
નથી 

 √  √ 8 

૮ ક્ય ન મગ્મ લાંક ંગે ભાગગદળગન ન શયું  √  √  7 
૯ ફાક રખાણના ઈતાલ કયે છે.  √  √  9 
ૂલગધાયણાઓ/ઈત્કલ્નાઓ : વંબવલત કાયણના અધાયે િ ેરિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ યચેરી છે તે અ વલબાગભાં 
બૂકલાભાં અલે છે.  
 જો ફાકને નનમમભત યીતે  ઓનરાઇન ળક્ણ કામગ વાથે વાથે રેખનકામગ ણ અલાભાં અલે ત 
ફાકનું રેખનકામગભાં સુધાય થઇ ળકે.  

 જો ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓને રૂફરૂ બુરાકાત રઇને ફાકના રેખનકામગભાં થમેરી ફૂર ફાફતે મગ્મ 
ભાગગદળગન ભે ત ફાક સુંદય ને ભયડદાય ક્યથી રખી ળકે.  

 વલદ્યાથીઓના લારી વાથે રૂફરૂ બુરાકાત કયી ને જો લારીને અ ફાફતે ભાહશતગાય કયલાભાં અલે ત 
ફાકના રેખન વભમે લારીની દેખયેખ શેઠ સુંદય રેખન કામગ થઇ ળકે.  

 જો ળક્ક દ્વાયા બાાના બૂાક્યનું મગ્મ ભાગગદળગન ને રાઇલ ડેભ િભે કે કમ બૂાક્ય કેલા લાંકે 
રખી ળકામ ? તેની ભાહશતી અલાભાં અલે ત ફાક સુંદય ક્ય રેખન કયી ળકે.  

 જો ફાકને ક્ય રેખન ભાટે મગ્મ પ્રેહક્ટવ પુક ભી યશે ત ફાકના રેખન કામગ મગ્મ થઇ ળકે.  
નબૂન : વંળધકે િ ેપ્રમગાત્ર ય વંળધન શાથ ધભુું શમ તેન શીં ઈલ્રેખ કયલાભાં અલે છે.  
ઈભેદુયા પ્રાથમભક ળાાના ધ- 6 થી 8ના વલદ્યાથીઓ.  
ભાહશતીનું એકત્રીકયણ : વભસ્માના વંબવલત કાયણ વાથે વંફંરધત એલી જરૂયી ભાહશતી ભેલલા ભાટે 
ઈમગભાં રીધેર ઈકયણ પ્રવલરધઓન શીં ઈલ્રેખ કયલાભાં અલે છે દા . ત. કોટંુળફક ભાહશતી 
ભેલલા ભાટેની પ્રશ્નાલલર બુરાકાત , લરકન લગેયે . પ્રસ્તુત ભ્માવભાં પ્રમગ દ્વાયા ભાહશતી એકત્ર 
કયલાભાં અલેર.  
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પ્રમગન ભર ને બૂલ્યાંકન : ઈત્કલ્નાની ચકાવણી ક૨લા ભાટે વંળધકે ભરભાં બૂકેર મજના 
દળાલલાભાં અલે છે ને અ મજનાના ભરીકયણથી વભસ્મા શર થઇ કે નશીં તે ંગેનંુ બૂલ્યાંકન કયલાભાં 
અલે છે ને કઇ પ્રવલરધથી બૂલ્યાંકન કયેર છે તેન નનદેળ શીં કયલાભાં અલે છે.  
િભ પ્રવલરધ વભમ સુધાયા કામગ 
૧ િ ેવલદ્યાથીઓ ક્ય રેખનભાં કચાવ જોલા ભેર 

શતી તેલા વલદ્યાથીઓની ભાહશતીનું એકત્રીકયણ કભુું.  
૨ રદલવ  

૨ વલદ્યાથીઓના ઘયની રૂફરૂ બુરાકાત રઇને 
રેખનકામગની ચકાવણી કયલાભાં અલી ને ભાગગદળગન 
અલાભાં અવ્ભું.  

૪ 
રદલવ 

ફાકને ભાગગદળગન ફાદ રેખન કામગભાં ક્ય 
ભયડદાય જોલા ભળ્મા. નનમમભત રેખન કામગ કયતાં 
થમા.  

૩ ઓનરાઆન ળક્ણભાં ણ બ્રેકફડગ ન ઈમગ 
કયીને બાા રેખન કામગન રાઇલ ડેભ અલાભાં 
અવ્મ.  

૧ રદલવ ઓનરાઇન રાઇલ ડેભથી બૂાક્યના લાંક 
ફાફતે ફાક ભાહશતગાય ફન્યા. ફે ક્ય લચ્ચે 
મગ્મ જગ્મા યખાલી. પકયનું રેખન, શ્રતુરેખન, 
નનમમભત કયતાં થમા.  

૪ વલદ્યાથીઓ નનમમભતણે પકયા રેખન , નુરેખન ને 
શ્રતુરેખન કયતા થામ તે ભાટે નટપુક ફનાલીને 
કાભગીયી કયલાભાં અલી.  

૫ 
રદલવ 

લારી બુરાકાતભાં ફાકની નટપૂક ચકાવલાભાં 
અલી. િભેાં તાયીખ બુજફ નનમમભત રેખન કામગ 
થમેમું જોલા ભળ્ભુ.ં ને ક્યભાં ણ સુધાય જોલા 
ભળ્મ.  

૫ રેખન કા વલકવાલલા સુરેખન સ્ધા ને રચત્ર 
સ્ધાનું અમજન કયલાભાં અવ્ભું.  

૧ રદલવ રેખનની સ્ધાભાં ફાકએ ઈત્રાશથી બાગ રીધ. 
ને રેખન ફાફતે ભાહશતગાય ફની સુધાય જોલા 
ભળ્મ.  

ભાહશતીનું ૃથક્કયણ :  
 
િભ 

પ્રયૃમત ધયણ ૬ થી 
૮ના ફાકની 
વંખ્યા.  

ભયડદાય રેખન કયતાં 
ળરૂઅતની ફાકની 

વંખ્યા.  

% પ્રાયૃમતઓ 
કમા ફાદની 
વંખ્યા 

% 

1 ક્ય રેખન ન રાઇલ ડેભ 36 11 30. 
55 

34 94. 
44 

2 ક્ય રેખન સ્ધા 36 7 19. 
44 

30 83. 
33 

3 ગશૃકામગભાં ક્ય રેખન ચકાવણી 36 8 22. 
22 

34 94. 
44 

4 વલમ નટપુકભાં ક્ય રેખન 
ચકાવણી 

36 10 27. 
77 

32 88. 
88 

5 નુરેખન ને શ્રતુરેખન નટપુકભાં 
ક્યરેખન ચકાવણી 

36 12 33. 
33 

30 83. 
33 

રયણાભ / તાયણ : અ વલબાગભાં પ્રમગન નનષ્કગ રું અવ્મ ? કેટરા % વપતા ભી ? કઇ ફાફતભાં 
વપતા ન ભી? નનષ્ફતાનાં કમાં કાયણ શઇ ળકે ? તેના ભાટે પયી રું વલચાયી ળકામ કે પેયપાય કયી ળકામ 
? લગેયે ફાફતના ઈલ્રેખ વાથે વલસ્તાયથી શેલાર અલાભાં અલેર છે.  
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 વંળધનની ળરૂઅતભાં ધયણ 6 થી 8 ભાં 30. 55 % વલદ્યાથીઓના ભયડદાય ક્ય રેખન કયતાં જોલા ભળ્મા 
ને વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 94. 44 % વલદ્યાથીઓ ભયડદાય ક્ય રેખનભાં સુધાયાત્મક ને શકાયાત્મક 
રયણાભ જોલા ભળ્ભુ.ં  

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ઓનરાઆન ળક્ણ ફાદ 19. 44 % વલદ્યાથીઓ રેખન કામગ કયતા શતા ને તે 
રેખનકામગભાં ખૂફ જ કચાળ જોલા ભેરી . વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 83. 33 % વલદ્યાથીઓ નનમમભત યીતે 
રેખન કયતાં થમા ને રેખનકામગભાં ભયડદાય ક્ય રેખન જોલા ભળ્ભુ.ં  

 વંળધનની ળરૂઅત ભાં ધયણ ૬ થી ૮ના 22. 22 % વલદ્યાથીઓ નુરેખન ને શ્રતુરેખન વ્મલસ્થસ્થત યીતે 
કયતા ન શતા . વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 94. 44 % વલદ્યાથીઓ રગ નટ ફનાલીને નનમમભત યીતે 
ભયડદાય ક્યથી ક્ય રેખન કયતા થમા. ને વલદ્યાથીઓભાં જોયદાય ક્યરેખન જોલા ભી.  

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ક્ય રેખન ંગેની સ્ધાભાં 27. 77 % વલદ્યાથીઓ બાગ રીધ શત . ને ભાગગદળગન 
ને વંળધન ફાદ 88. 88% વલદ્યાથીઓએ ક્ય રેખન સ્ધાભાં બાગ રઇને સુંદય ભયડદાય ક્યનું 
રયણાભ જોલા ભેર છે.  

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ધયણ 6 થી 8 ભાં વલમ નટપુકભાં 33. 33 % વલદ્યાથીઓ રેખનભાં કચાવ શતી ને તે 
રેખનભાં ભયડદાય ક્યભાં ખૂફ જ કચાવ જોલા ભેરી . વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 83. 33 % વલદ્યાથીઓ 
વલમનું રેખન કામગ કયતા થમા ને રેખન કામગભાં સુંદય ભયડદાય ક્ય જોલા ભળ્મા.  

નુકામગ : વંળધનને તેં ભેર તાયણ ને રયણાભને અધાયે વંળધક વભસ્મા વાથે વંકામેર વલવલધ 
ઘટકને વભસ્માના ઈકેર ભાટે િ ેભાગગદળગક સૂચન ને બરાભણ કયે છે તે નુકામગ છે . કેટરીક લાય 
પ્રમગ તેં યશી ગમેર કચાળ દૂય કયલા ભાટે ણ વંળધક િ ેકામગ કયે તે ણ નુકામગ છે.  
 ળક્કે વલદ્યાથીઓ ઓનરાઆન ળક્ણની વાથે વાથે ઘયે ફેઠા રેખન કામગ કયે છે કે નશીં તે ચકાવતા 
યશેયું.  

 લારી બુરાકાત લખતે લગગના તભાભ ફાકનું રેખનકામગ ચકાવણી ને તેઓને બૂાક્ય ંગે સૂચન 
કયયુ.ં  

 ળાાભાં ને ઓનરાઇન ળક્ણકામગભાં વભમ તંયે રેખન કામગ ને તેન રાઇલ ડેભ અલ તેભજ 
તે ંગે વલવલધ સ્ધાઓ ને પ્રયૃમતઓ કયાલલી.  

 બાા ળક્ણભાં ળક્કે નુરેખન , શ્રતુરેખનની રગ નટપુક ફનાલી ફાક તેભાં સુંદય ને 
ભયડદાય ક્યથી રેખનકામગ કયી તેયું ભાગગદળગન અયુ.ં  

 સુંદય ક્યે ળક્ણનંુ વાચું ઘયેણંુ છે . તેની ભશત્ત્લતા ફાકને વભજાલી ને ળરૂઅતથી જ ફાક 
સુંદય ક્ય વાથે રેખનકામગ કયે તેયું ભાગગદળગન ુરંૂ ાડયુ.ં  

પ્રસ્તુત ભ્માવન વાયાંળ ત્રે યજૂ કયલાભાં અલેર છે.  
 વંળધનની ળરૂઅતભાં ધયણ 6 થી 8ભાં 30.55 % વલદ્યાથીઓના ભયડદાય ક્ય રેખન કયતાં જોલા 
ભળ્મા ને વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 94.44 % વલદ્યાથીઓ ભયડદાય ક્ય રેખનભાં સુધાયાત્મક 
રયણાભ જોલા ભળ્ભુ.ં  



91 
 

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ઓનરાઆન ળક્ણ ફાદ 19. 44 % વલદ્યાથીઓ રેખન કામગ કયતા શતા ને તે 
રેખનકામગભાં ખૂફ જ કચાળ જોલા ભેરી . વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 83. 33 % વલદ્યાથીઓ 
નનમમભત યીતે રેખન કયતાં થમા ને રેખનકામગભાં ભયડદાય ક્ય રેખન જોલા ભળ્ભુ.ં  

 વંળધનની ળરૂઅત ભાં ધયણ ૬ થી ૮ના 22.22 % વલદ્યાથીઓ નુરેખન ને શ્રતુરેખન વ્મલસ્થસ્થત 
યીતે કયતા ન શતા. વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 94.44 % વલદ્યાથીઓ રગ નટ ફનાલીને નનમમભત 
યીતે ભયડદાય ક્યથી ક્ય રેખન કયતા થમા ને વલદ્યાથીઓભાં જોયદાય ક્યરેખન જોલા ભી.  

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ક્ય રેખન ંગેની સ્ધાભાં 27.77% વલદ્યાથીઓ બાગ રીધ શત , 
ભાગગદળગન ને વંળધન ફાદ 88. 88% વલદ્યાથીઓએ ક્ય રેખન સ્ધાભાં બાગ રઇને સુંદય 
ભયડદાય ક્યનું રયણાભ જોલા ભેર છે.  

 વંળધનની ળરૂઅતભાં ધયણ 6 થી 8 ભાં વલમ નટપુકભાં 33.33 % વલદ્યાથીઓ રેખનભાં કચાવ શતી 
ને તે રેખનભાં ભયડદાય ક્યભાં ખૂફ જ કચા ળ જોલા ભેરી . વંળધન ને ભાગગદળગન ફાદ 83. 
33 % વલદ્યાથીઓ વલમનું રેખન કામગ કયતા થમા ને રેખન કામગભાં સુંદય ભયડદાય ક્ય જોલા 
ભળ્મા.  

 વંળધનને તેં ભેર તાયણ ને રયણાભને અધાયે વંળધક વભસ્મા વાથે વંકામેર વલવલધ 
ઘટકને વભસ્માના ઈકેર ભાટે િ ેભાગગદળગક સૂચન ને બરાભણ કયે છે તે નુકામગ છે . કેટરીક લાય 
પ્રમગ તેં યશી ગમેર કચાળ દૂય કયલા ભાટે ણ વંળધક િ ેકામગ કયે તે ણ નુકામગ છે.  

 ળક્કે વલદ્યાથીઓ ઓનરાઆન ળક્ણની વાથે વાથે ઘયે ફેઠા રેખન કામગ કયે છે કે નશીં તે ચકાવતા 
યશેયું.  

 લારી બુરાકાત લખતે લગગના તભાભ ફાકનું રેખનકામગ ચકાવણી ને તેઓને બૂાક્ય ંગે સૂચન 
કયયુ.ં  

 ળાાભાં ને ઓનરાઇન ળક્ણકામગભાં વભમ તંયે રેખન કામગ ને તેન રાઇલ ડેભ અલ તેભજ 
તે ંગે વલવલધ સ્ધાઓ ને પ્રયૃમતઓ કયાલલી.  

 બાા ળક્ણભાં ળક્કે નુરેખન , શ્રતુરેખનની રગ નટપુક ફનાલી ફાક તેભાં સુંદય ને 
ભયડદાય ક્યથી રેખનકામગ કયી તેયું ભાગગદળગન અયુ.ં  

 સુંદય ક્યે ળક્ણનંુ વાચું ઘયેણંુ છે . તેની ભશત્ત્લતા ફાકને વભજાલી ને ળરૂઅતથી જ ફાક 
સુંદય ક્ય વાથે રેખનકામગ કયે તેયું ભાગગદળગન ુરંૂ ાડયુ.ં 
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35 શ્રી ધ્રુમભરકુભાય અય. 
ટેર 

હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૩ ના 
વલદ્યાથીઓ “ય” કાય લાા ળબ્દ લાંચન કયલાભાં ને શ્રતુરેખન કયી ન 

ળકલા વંફધી વભસ્મા 
વભસ્મા ક્ેત્ર : હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 3 
નબૂન : હશભતનગય તામુકાની કાંકણર પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – ૩ના ૨0 વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ :  
 વલદ્યાથીઓ “ય” કાય લાા ળબ્દનું લાંચન કયતા થામ.   
 વલદ્યાથીઓ “ય” કાય લાા ળબ્દનું શ્રતુરેખન કયતાં થામ.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
 ળક્કના યજફયજના ળક્ણકામગ દયમ્માનાના લરકન યથી.  
 ળબ્દના લાંચન ને શ્રતુરેખનની ૂલગ કવટી ના અધાયે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
 “ય”કાયલાા ળબ્દન લાંચન ને શ્રતુરેખનન ભશાલય ઓછ થમ શમ.  
 “ય”કાયલાા ળબ્દ ના લાંચન દયમભમાન તેના ઈચ્ચાયણ દ પ્રતે્ય ળક્કની ફેદયકાયી શમ 
 ળક્કે “ય” કાયલાા ળબ્દના રગ-રગ પ્રકાયના ચાટગ  કે ટીએરએભ ના ફતાવ્મા શમ 
 વલદ્યાથીને બૂાક્ય ને જોડાક્યની ૂયતી વભજ ના શમ 
ઈત્કલ્નાઓ :  
 જો ળબ્દના લાંચન ભાટે મગ્મ િમતઓન ઈમગ થામ ત અલા ળબ્દ ના લાંચનભાં થતી ફૂરનું 
નનલાયણ કયી ળકાળ.ે  

 જો ૂયતા પ્રભાણભાં “ય”કાય લાા રગ-રગ ળબ્દન ભશાલય રગ ચાટગ  દ્વાયા થામ ત ફાકને 
લધુ સ્ટટ યીતે વભજ ાડી ળકામ.  

 જો અલા ળબ્દના ઈચ્ચાયણ દયમભમાન કાજી યાખલાભાં અલે ત લાંચન દ નનલાયી ળકામ.  
 જો ફાકને શ્રતુ રેખન ભશાલય લધુ કયાલલાભાં અલે ત શ્રતુરેખન ભાં ડતી બુશ્કેરીઓ ઝડથી 
નનલાયી ળકામ.  

 જો શ્રતુરેખન દયમભમાન થતી ફૂર ળધલાનું ,તાવલાનું ને  ઈચાયાત્મક કામગ ળક્ક તકેદાયીૂલગક 
કયે ત રેખનની ફૂર નનલાયી ળકામ.   

પ્રામગકામગની રૂયેખા : રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ તૈમાય કમા ફાદ તેને નુરૂ વલવલધ પ્રયૃત્તઓની રૂયેખા 
તૈમાય કયલાભાં અલી, તેભાં ફાક વાથે યકાય લાા ળબ્દ ફરીને ચાટગ  વાથે વભજ અલાભાં અલી ને 
ફાકન ે“ય”કાય લાા ળબ્દને યિયેજ ભશાલય કયાલલાભાં અવ્મ.  
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બૂલ્યાંકન : પ્રમગની ળરૂઅતભાં ચકાવણી કયતા ભામુભ ડ્યું કે ધયણ 3 ના 2૦ ભાંથી 20% િટેરા ફાક 
“ય”કાય લાા ળબ્દનું લાંચન ને શ્રતુરેખન કયી ળકતા શતા, જ્યાયે પ્રમગ કામગ ફાદ 2૦ ભાંથી 75% િટેરા 
ફાક “ય”કાય લાા ળબ્દનું લાંચન ને શ્રતુરેખન કયી ળકતા થમા.  
તાયણ : ળક્ક દ્વાયા ધયણ-3ના ફાકને “ય”કાય લાા ળબ્દને ંગે મગ્મ ભાગગદળગન અલાભાં અવ્ભું 
તથા ફાક ાવે તેન ભશાલય કયાલલાભાં અવ્મ િથેી ફાક મગ્મ યીતે ને વયતાથી “ય”કાય લાા 
ળબ્દ લાંચી ળક્યા ને શ્રતુરેખન કયતા થમા.  
 

36 શ્રી દભમતંીફેન 
કદયબાઆ ટેર 

ધયણ 2 ના વલધાથીઓ ગુજયાતી વલમના જોડાક્યભુક્ત લાંચન ને 
શ્રતુરેખન કયલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે 

વંસ્થા : જુનાચાબંુ પ્રાથમભક ળાા,તા. લડારી, લિ. વાફયકાંઠા 
પ્રસ્તાલના : કવલડ-19ની ફે લગની રયસ્થસ્થમત છી ખૂફ રાંફા વભમના પ્રત્યક્ ળૈક્વણકકામગથી લંરચત 
ધયણ 2ના વલધાથીઓનું ળક્ણકામગ ળર થતાં ભ્માવકને વલધાથીઓભાં જોડાક્યભુક્ત ળબ્દના લાંચન 
ને શ્રતુરેખનભાં બુશ્કેરી જણાઇ. તે બુશ્કેરીના ભ્માવ શેતુ અ ભ્માવ શાથ ધયલાભાં અલેર શત.  
વભસ્માના કાયણ :  
- વલદ્યાથીઓને ધયણ 1ભાં કવલડ રયસ્થસ્થમતભાં મગ્મ ળક્ણ નુબલ પ્રાપ્ત નહશ થમા શમ.  
- વલદ્યાથીઓને ધયણ 1 તેભની નનમત રેડય બુજફ ળક્ણકામગ કયલાભાં અવ્ભું નશીં શમ.  
- તેભને જોડાક્યભુક્ત ળબ્દ ને શ્રતુરેખનન ભશાલય કયાલલાભાં નશીં અવ્મ શમ.  
- -વલધાથીઓ તે ગશૃકામગ કે સ્લધ્મમન કામગથી ટેલામેર નશીં શમ.  
શેતુ :  
- ધયણ 2 ના વલધાથીઓને ગુજયાતી વલમભાં જોડાક્યભુક્ત લાંચન ને રેખનકામગભાં ડતી બુશ્કેરીનું 

નનદાન કયયું - તેઓ સ્લપ્રમત્ને કેટરાં જોડાક્યભુક્ત ળબ્દ કે લાક્ય લાંચી ળકે છે તે કે શ્રતુરેખન કયી ળકે 
છે તે જાણયું.  

- તભાભ પ્રમાવ છી ણ કેટરાં જોડાક્યભુક્ત ળબ્દ કે લાક્ય લાંચી ળકતા નથી કે શ્રતુરેખન કયી  
- -તેભની બુશ્કેરીઓનું નનલાયણ (ઈચાય) કયયુ.ં  
રિમા અમજન :   
1. નબૂન :  ભ્માવકે ધયણ -2 ના  કુર 14 વલધાથીઓને અ ભ્માવના નબૂના તયીકે વંદ કયેર શતા.  
2. વભમત્રક : અ ભ્માવ ભાટે કુર 10 રદલવ સુધી વયેયાળ ફે તાવ િટેર વભમ ઈમગભાં રેલાભાં 

અવ્મ છે.  
ૃથક્કયણ ને થગઘટન : ભ્માવકે ૂલગ ને ઈત્તય કવટીને અધાયે ૃથક્કયણ ને થગઘટન કયેર છે. 
િભેાં તેભણે જોડાક્યભુક્ત ળબ્દના લાંચન ને શ્રતુરેખન અધારયત 40 ગુણની કવટી મજી શતી. તેન 
તપાલત ણ ભેલેર છે. તેભાં દયેક પ્રશ્ન ભાટે કુર વલધાથીઓને કેટરા ગુણ ભળ્મા તે નધલાભાં અવ્ભું શતંુ. 
ને ઈત્તય કવટી છી કેટર પેયપાય થમ તે ણ નધલાભાં અવ્ભું શતંુ.  
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તાયણ :  
- ૂલગ ને ઈત્તય કવટીને અધાયે કશી ળકામ કે ળબ્દના વઘન ભશાલયા ને ભ્માવક દ્વાયા મજલાભાં 

અલેર િમત,પ્રભુક્ક્તઓ ને કાયણે પકયાનું લાંચન વાયા પ્રભાણભાં સુધાયી ળકાભું છે.  
- શ્રતુરેખનભાં શજુ લધુ ભશાલય કયાલલાની જરૂરયમાત જણાઇ છે.  
- કુર 14 વલધાથીઓ ૈકી ઠાકયડા ક્મ એવ નાભન વલધાથી શજુ લાંચન ને શ્રતુરેખનની ેક્ત 

લવળિએ શોંચી ળકેર નથી. િનેા ભાટે વ્મક્ક્તગત ને વઘન કામગ કયલાની અલશ્મકતા જણામ છે.  
 

37 શ્રી ાર્થથક િ ેઠક્કય ત્રણ-ચાય રદલવની રાંફાગાાની યજા ફાદ વલદ્યાથીઓ એક-ફે રદલવ 
ળાાએ અલતા નથી.  

 વભસ્મા ક્ેત્ર : ળાા:- શ્રી ખાંધર પ્રાથમભક ળાા, ખાંધર, ધયણ:- ૬ થી ૮  
 ામાની જરૂયી ભાહશતી :- શ્રી ખાંધર પ્રાથમભક ળાાભાં ધ . ૬ થી ૮ ભાં ભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ 

રાંફાગાાની યજાઓફાદ એક—ફે રદલવ ળાાએ અલતા નથી . તે વભસ્મા વલળે ભ્માવ કયલાની 
તક ભી ને તે ળાાના વલદ્યાથીઓન ભેં ભ્માવ કમો . પ્રથભ ફે રદલવ એટરે કે ૧૭ /૦૧/૨૨ ને 
૧૮/૧/૨૨ ના યજ વલદ્યાથીઓ વાથે અ વભસ્માને રગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી કયી , તેના યથી બૂક 
કાયણ જાણલા ભળ્મા , તેના અધાયે એક પ્રશ્નાલરી તૈમાયી કયી ને અ પ્રશ્નાલરી વલદ્યાથીનીઓ ાવે 
બયાલી. ને તેનાદ્વાયા ણ ભાહશત એકઠી કયી ને તેના દ્વાયાઅ વભસ્મા નનલાયણન પ્રમત્ન કમો.  

વભસ્માના વંબવલત કાયણ :-  
િભ વંબલત કાયણ અધાય શંુ કાંઇ કયી ળકંુ ગ્રતા 

િભ શકીકત ધાયણા શા ના 
૧ વલદ્યાથીઓને બણલાભાં યવ ન શમ   √  √  
૨ ળક્ક પકત ુસ્તકનું જ્ઞાન અતા શમ  √  √  1 
૩ વલદ્યાથીઓના ઘયભાં પ્રવંગ શમ  √  √  
૪ વલદ્યાથીઓને ળાાનું લાતાલયણ ગભતુ ન શમ   √  √  
૫ વલદ્યાથીઓના મભત્ર ણ ળાાએ અલતા ન શમ , √   √  
૬ ફશાયગાભ યશેતા વલદ્યાથીઓ ઘેય લધુ યકાલલા ઇચ્છતા 

શમ 
√   √  

૭ ળાાભાં વશભ્માવક પ્રયૃમત થતી ન શમ  √  √  4 
૮ યજાઓ છીના એક—ફે રદલવ ળાાએ ળૈક્વણક કામગ 

થતુ ન શમ, 
√  √  5 

૯ વલદ્યાથીઓને બણલા તથા પયલા ને યભલાભાં લધુ યવ 
શમ 

 √  √  

૧૦ ળાાભાં વભમવય શાજય યશેનાય ને પ્રત્રાશન ભતુ શમ  √  √  2 
૧૧ ગેયશાજય યશેનાયને વજા કે દંડ થત ન શમ  √   √  
૧૨ વલદ્યાથી અવયૃમતન શમ  √  √  
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૧૩ ળક્કની ભદદ લગય જાતે ળીખી ળકતા શમ   √  √  
૧૪ ળક્ક યજા ફાફતે કડક લરણ નાલતા ન શમ   √  √  
૧૫ ળક્ક ગેયશાજયીની નોંધ રતેા ન શમ  √  √  6 
૧૬ વલદ્યાથી ૫૨ ઘયકાભનંુ બાયણ લધાયે ડતુ શમ   √  √  
૧૭ વલદ્યાથીઓને વંગ ભ્માવને રીધે કંટા અલત શમ  √  √  7 
૧૮ વલદ્યાથી નલનીત કે ેક્ીતની ભદદથી ળીખી ળકતા શમ  √  √  3 
૧૯ વલદ્યાથીઓ ળફભાય શલાથી ગેયશાજય યશેતા  √  √  
૨૦ વલદ્યાથીઓની યજા ફાફત લારી કઇ ગરા ન રતેા શમ  √  √  8 
ઈત્કલ્નાઓ :-  
1) જો ળક્ક ુસ્તરિમા જ્ઞાનને ફદરે નલીન વાધનવાભગ્રી ને રગ રગ ધ્ધમત-પ્રભુરકતન ઈમગ કયે ત 

અ વભસ્મા શર થઇ ળકે.  
2) જો ળાાભાં નનમમભત ને વભમવય શાજય યશેનાયને પ્રત્રાશન અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઇ ળકે.  
3) જો વલદ્યાથીને વભજાલલાભાં અલે કે નલનીતકે ેક્ીત થી ફધુ જ ળીખી ળકાતું નથી. વાચી કેલણી ત 

ળાાભાંજ ભેત અ વભસ્મા શર થઇ ળકે.  
4) જો ળાાભાં વશભ્માલવક પ્રયૃત્ત , વાંસૃ્કમતક પ્રગ્રાભ , સ્ધાત્મક પ્રગ્રાભ લગેયેની મજના થામત અ વભસ્મા 

શર થઇ ળકે.  
5) જો યજા છીના રદલવે ળૈક્વણક કામગ થામ ને કઇ એલી પ્રયૃમત યાખલાભા અલે કે િથેી વલદ્યાથી પયજીમાત 

શાજય યશે ત અ વભસ્મા શર થઇ ળકે.  
6) જો ળક્ક ગેયશાજય વલદ્યાથીની નોંધ રે ને ગેયશાજયીના કાયણ જાણી મગ્મ વરાશસુચન અે ત અ વભસ્મા 

શર થઇ ળકે.  
7) જો વંગ ભ્માવને ફદરે વશભ્માલવિ પ્રયૃત્ત, રચત્ર કે ઈદ્યગ િલેા કામગ કયાલલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર 

થઇ ળકે.  
8) જો વલદ્યાથીની યજા ફાફતે તેના લારી તેને મગ્મ વભજ અે ત અ વભસ્મા શર થઇ ળકે.  
પ્રમગકામગની રૂયેખા :- 
િ
ભ 

વભમગા પ્રવલરધ ળૈક્વણક 
વાધન 

બૂલ્યાંકન સુધા૨કામગ 

૧ ૧૭/૦૧/૨૨ 
થી 

૧૮/૦૧/૨૨ 

વલદ્યાથીઓ વાથે વભસ્મા 
ફાફત ચચા ને પ્રશ્નતયી 

- - - 

૨ ૧૯/૦૧/૨૨ વલદ્યાથીઓ ાવે પ્રશ્નાલરી 
બયાલલી 

પ્રશ્નાલરી - - 

૩ ૨૦/૦૧/૨૨ લારી ભીટીંગ મજી શતી - - - 
૪ ૨૧/૦૧/૨૨ 

થી 
૨૪/૦૧/૨૨ 

ધ્માન કામગની વાથે 
વશભ્માલવક પ્રવ્રુમતઓ 

કયાલલી 

- વલદ્યાથીઓ ઈત્રાહશત થમા - 

૫ ૨૬/૦૧/૨૨ વાંિુમતક પ્રગ્રાભભાં નનમમભત - નનમમભત શાજય યશેનાય અ ફધા પ્રમગ કામગને 
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શાજય વલદ્યાથીઓને ઇનાભ 
અી પ્રત્રાહશત કમા 

વલદ્યાથીઓ ખુફ અનંદીત 
થમા ને ગેયશાજય યશેતા 
વલદ્યાથીઓને પ્રેયણા ભી 

ંતે ગેયશાજય 
વલદ્યાથીઓની વંખ્યાભાં 

ઘટાડ થમ.  
બૂલ્યાંકન :- પ્રથભ ફે રદલવ ભેં લરકન કભુું કે જમાયે ળાાભાં યજા શમ તેની છીના એક—ફે રદલવ સુધી 
બુક વલદ્યાથીઓ ગેયશાજય યશે છે . ત્યાયફાદ વભસ્મા નનલાયણ ભાટે વભગ્ર પ્રામગક કામગનું બૂલ્યાંકન અ 
પ્રભાણે છે. ળરૂઅતભાં વલદ્યાથીઓ યજાઓ છી એક—ફે રદલવ ળાાએ ગેયશાજય યશેતા શતા તેની વંખ્યા 
ળરૂઅતભાં લધુ શતી યંતુ મગ્મ વભજ ુયી ાડતા તેભાં ઘટાડ થમ . ળાા એ એક —ફે રદલવ ન 
અલલાથી રું નુકળાન થામ છે , તે ંગે ખ્યાર ુય ાડમ અ ખ્યાર ને દ્રઢ ફનાલલા ઘણા પ્રમત્ન કમા અ 
યીતે ગેયશાજય યશેનાયની વંખ્યાભાં શેરા કયતાં ઘણજ ઘટાડ ભામુભ ડમ.  
તાયણ ને રયણાભ :- 
 યજા (યવલલાય) છીના રદલવે વો પ્રથભલાય વલદ્યાથીઓનીગેયશાજયીની વંખ્યા ૨૫% શતી.  
 યજા(યવલલાય ફીજો) છીના રદલવે વલદ્યાથીઓની ગેયશાજયીની વંખ્યા ઘટીને ૫% િટેરી થઇ ગઇ.  
 જમાયે ૩% વલદ્યાથીઓ તેભની ફેદયકાયીને કાયણે ગેયશાજય યશેતા શતાં.  
નુકામગ :- રિમાત્મક વંળધનના પ્રામગક કામગના તેં તે વભસ્માના નનલાયણ ંગે થડે ંળે વપતા પ્રાપ્ત 
થઇ. ત્યાયફાદ તા. ૨૬/૦૧/૨૨ ના રદલવે ભે વલદ્યાથીઓ ાવેથી લચન રીધુ કે શલે છી ત્રણ ચાય રદલવની 
યજાઓ છી ળાા ખુરતા તભે ળાાએ ગેયશાજય નશી યશ . અ ઈયાંત ધ. ૬ થી ૮ ના લગગળક્ક તથા 
ન્ય ળક્કને વભસ્માનું તાયણ ફતાવ્ભું ને જણાવ્ભુ કે રાંફી યજા ફાદ ણ ળાા ખુરે ત્યાયે 
ળૈક્વણકકામગ ળરૂ કયી દેયુ તેભજ વલદ્યાથીને વંગ ળક્ણને ફદરે વશભ્માલવક પ્રયૃમત ણ કયાલલી . 
ળક્ણ દ્યતન વાધનવાભગ્રીથી ને નલી િમત ને પ્રભુરકતથી કયાલયુ . તેભજ નનમમભત શાજય યશેતા 
વલદ્યાથીઓને ઇનાભ ને પ્રળંવા લડે પ્રત્રાશન અય.ુ િથેી ન્ય વલદ્યાથી ણ પ્રેયણા રઇ ળકે.  
ઈવશંાય :- શીં યજૂ કયેર વંળધન કામગભાં શ્રી ખાંધર પ્રાથમભક ળાાના ધ . ૬ થી ૮ના વલદ્યાથીઓ 
રાંફાગાાની યજાઓ છીના રદલવે ણ ગેયશાજય યશે છે . તે વભસ્મા ંગે વંળધન શાથ ધયેર છે તેભાં 
ચકકવ યીરૂ બુજફ કાભ કયલાથી ધાયેર યીલતગન રાલી ળકામ છે . ને ધાયેર યીણાભ ભળ્ભું . 
વલદ્યાથીઓ યજાઓ છી ગેયશાજય યશેનાયની વંખ્યા ઘટી અ ભ્માવ વલદ્યાથીઓને તેભજ ળાાવંકુરને 
ભદદરૂ થળે.  અ વંળધન દ્વાયા ળાાને નડતી ન્ય વભસ્માઓના નનલાયણ ભાટેની રદળા ભળે . અ જ 
વભસ્માને વલસ્તૃત યીતે લગગને ફદરે ળાાકક્ાએ કામગ શાથ ધયી વભગ્ર  ળાાના વલદ્યાથીઓને અ કામગભાં 
રઇ ળકાળ,ે અ વંળધન વભગ્ર ળાાના કે્ત્ર ભાટે કાભ રાગળે ત શંુ ભાયી ભશેનતને લધુ વાથગક ગણીળ.  
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38 શ્રી પ્રકાળચંદ્ર નયબેયાભ 
સુથાય 

ધયણ 8 ના વલધાથીઓને ંગ્રેજી સ્ેરીંગ્વ રખાલલા ને બુખાઠ 
કયાલલાભાં ડતી બુશ્કેરીઓનું નનદાન ને ઈચાયાત્મક કામગન ભ્માવ 

વભસ્મા ક્ેત્ર:- પ્રસ્તુત ભ્માવનું વભસ્મા ક્ેત્ર લડારી તામુકાની લેડા પ્રાથમભક ળાાના ળૈક્વણક લગ 2021-
2022 દયમ્માન ભ્માવ કયતાં ધયણ 8 ના કુર 30 વલદ્યાથીઓ છે.  
વભસ્મા ભાટે ામાની જરૂયી ભાહશતી: પ્રસ્તુત ભ્માવ ભાટે ભ્માવકે ામાની ભાહશતી નીચે બુજફ એકત્ર 
કયેર છે.  
1. વલધાથીઓના કુભાય-કન્યા તથા લધુ ગમતથી ળીખતાં ને ધીભી ગમતથી ળીખતાં વલદ્યાથીઓ  (Fast Learner 

/Slow Learner)ની દયેક જૂથભાં વભાન વંખ્યા અલે તેલી જૂથ યચના કયી. િભેાં ંગ્રેજીના વાદા સ્ેરીન્ગવની 
એક કવટી યભત દ્વાયા રીધી. િ ેરયળટટ- 1ભાં દળાલેર છે.  

2. ગુજયાત યાજ્ય ળાા ાઠ્યુસ્તક ભંડ દ્વાયા પ્રકાળત ંગ્રેજી ધયણ 8ના ાઠ્યુસ્તકભાંથી દયેક એકભભાં 
કેટરા સ્ેરીન્દ્ગ્વ અેર છે તે નક્કી કભુું. િભેાં વલધાથીઓને તાને ન અલડતાં શમ તેલા સ્ેરીન્દ્ગ્વ ધ્માને 
યાખલાભાં અવ્મા. િ ેરયળટટ- 2ભાં દળાલેર છે.  

3. અ સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી કેટરા સ્ેરીન્દ્ગ્વ વલધાથીઓ જાતે તેના ઈચ્ચાય કયી ળકે કે રખી ળકે ને ગુજયાતી થગ 
ળધી ળકે છે તે નક્કી કભુું. િ ેરયળટટ- 3ભાં દળાલેર છે.  

4. અ સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી ખયેખય ન્ય રયવવગ િલેા કે ળાા ુસ્તકારમના ંગ્રેજી ુસ્તક ને ડીક્નેયીભાંથી કેટરાં 
સ્ેરીન્દ્ગ્વ ળધી ળકામ તેની માદી તૈમાય કયી.  

વભસ્માના વંબવલત કાયણ 
અ વભસ્મા ભાટેના વંબવલત કાયણ નીચે બુજફ શઇ ળકે.  
(1) વલદ્યાથીઓને ધયણ 3 થી 7 ભાં જરૂયી શમ તેલાં ંગ્રેજી સ્ેરીન્દ્ગ્વ રખાલલાભાં અવ્મા નશીં શમ.  
(2) વલદ્યાથીઓને ધયણ 3 થી 7 ભાં ંગ્રેજી સ્ેરીન્દ્ગ્વ તૈમાય કયલાન ભશાલય કયાલલાભાં નશીં અવ્મ શમ.  
(3) તેભને ડીક્નેયીના ઈમગ લડે ંગ્રેજી સ્ેરીન્દ્ગ્વ ળધી તેભજ જાતે તેના ઈચ્ચાય ને ગુજયાતી થગ રખલાન 

ભશાલય કયાલલાભાં નહશ અવ્મ શમ.  
(4) વલધાથીઓ તે ગશૃકામગ કે સ્લધ્મમન કામગથી ટેલામેર નશીં શમ.  
ભ્માવની ભમાદા:- પ્રસ્તુત ભ્માવની ભમાદાઓ નીચે બુજફ છે.  
(1) અ ભ્માવ વલધાથીઓના જૂથ દ્વાયા નક્કી કયેર િ ેતે એકભના સ્ેરીન્દ્ગ્વ અધારયત છે. ંગ્રેજી વલમના અ 

એકભને ળીખલનાય કે ળીખનાય જો ન્ય સ્ેરીન્દ્ગ્વ ઈભેયે કે ઘટાડે ત રયણાભભાં ફદરાલ વંબલ છે.  
(2) અ ભ્માવ ભ્માવક દ્વાયા ળીખલલાભાં અલેર પ્રથભ વત્રના 3 ને ફીજા વત્રના 3 એકભ અધારયત જ છે. 

િભેાં ફંને વત્રના ફાકી યશેતાં એક્મન વભાલેળ કેયર નથી.  
(3) અ ભ્માવભાં વલધાથીઓ દ્વાયા ળધલાભાં અલેર કુર સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી યેન્દ્ડભરી 30% સ્ેરીન્દ્ગ્વની જ ૂલગ ને 

ઈત્તય કવટી રેલાભાં અલેર છે.  
ભ્માવના શેતુઓ 
પ્રસ્તુત ભ્માવના શેતુઓ નીચે બુજફ છે.  
(1) ધયણ 8 ના વલધાથીઓને ંગ્રેજી વલમભાં વલવલધ એકભભાં અેર સ્ેરીન્દ્ગ્વ સ્લપ્રમત્ને રખલા પ્રેયલા ને તેને 

બુખાઠ કયાલલાભાં ડતી બુશ્કેરીનું નનદાન કયયું.  
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(2) તેઓ સ્લપ્રમત્ને કેટરાં સ્ેરીન્દ્ગ્વના ઈચ્ચાય કયી ળકે છે તે જાણયું.  
(3) તે ૈકી કેટરાં સ્ેરીન્દ્ગ્વના ગુજયાતી થગ ળધી ળકે છે તે જાણયું.  
(4) કેટરાં ળબ્દ ભાટે તેભને ડીક્નેયીની જરૂય ડી તથા તે ૈકી કેટરાં ળબ્દ તેઓ સ્લ. પ્રમત્ને ડીક્નેયીભાંથી ળધી 

ળક્યા તે જાણયું.  
(5) તભાભ પ્રમાવ છી ણ કેટરાં સ્ેરીન્દ્ગ્વ ળધલાભાં તેભને તકરીપ ડી તે જાણી તેભાં વશામરૂ થયું.  
(6) તે બુશ્કેરીઓનું નનલાયણ (ઈચાય) કયલ.  
પ્રામગક કામગની રૂયેખા ને ભરીકયણ: ભ્માવકે પ્રસ્તતુ ભ્માવ નીચે બુજફ શાથ ધયેર શત.  
1) ભ્માવકે દયેક એકભભાં અલતી ACTIVITY વો પ્રથભ કયાલી. તે ACTIVITY ભાં અલતાં સ્ેરીન્દ્ગ્વને રખલા ને 

તૈમાય કયલા ભાટે તે સ્ેરીન્દ્ગ્વની નીચે િ ેતે એકભભાં જ રીટીઓ કયાલી માદી તૈમાય કયાલી. અ ંગેન નબૂન 
રયળટટ – 3 ભાં દળાલેર છે.  

2) ભ્માવકે દયેક એકભભાં અલતાં ને વલધાથીઓને ન અલડતાં સ્ેરીન્દ્ગ્વની માદી તેભને ાંચ –ાંચના જૂથભાં 
ફેવાડીને કયી. ભ્માવક જ્યાયે ણ નલ એકભ ચરાલતાં ત્યાયે એકભની દયેક ACTIVITY છીના તાવભાં નનમત કયેર 
જૂથ બુજફ અ કામગ કયાલતાં શતાં.  

3) તે છી અ સ્ેરીન્દ્ગ્વના ઈચ્ચાય ને તેના ગુજયાતી થગ ળધલા ભાટે ળાા ુસ્તકારમના ંગ્રેજીના વંદબગ ુસ્તક 
તથા ળાાભાં દયેક વલધાથીને વ્મક્ક્તગત અેર ડીક્નેયી અી. િનેા દ્વાયા તેભણે તે નક્કી કયેર કહઠન સ્ેરીન્દ્ગ્વ કે 
િભેના ઈચ્ચાય ને ગુજયાતી થગ નશતા અલડતાં તે તાની નટપુકભાં રખલાના શતાં. રયળટટ- 4 ને 5 ભાં અ 
ફાફત વાભેર કયેર છે.  

4) તે છી વલધાથીઓના જૂથ દ્વાયા ળધલાભાં અલેર સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી િભેના ઈચ્ચાય તેભને ંગ્રેજીના વંદબગ ુસ્તક કે 
ડીક્નેયીભાંથી ન ભળ્મા શમ તેલા સ્ેરીન્દ્ગ્વ ભ્માવક દ્વાયા રખાલલા કે ળીખલલાભાં અવ્મા.   

5) વલધાથીઓના કામગ છી ભ્માવકે દયેક ACTIVITY છી સ્ેરીન્દ્ગ્વ તેભને બુખાઠ કયલા અપ્મા.  
6) વલધાથીઓ ફીજા રદલવે સ્ેરીન્દ્ગ્વ તૈમાય કયી રાલતાં. િનેી 30% વેપ્રીન્દ્ગ્વની રેખત કવટી લગગભાં રેલાભાં અલતી. 

અ કવટીનું નનદાનકામગ તે જ લખતે કવટી રખાઇ જામ છી તે કવટી યવયવ વલધાથીઓને અીને 
ભ્માવકની શાજયીભાં કયાલી રેલાભાં અલતું. િનેે તેભણે વપ્રટેસ્ટ તયીકે ઈમગભાં રીધેર છે. િ ેરયળટટ – 6 ને 7 
ભાં દળાલેર છે.  

7) તે છી તેભાં િભેના સ્ેરીન્દ્ગ્વ વાચા નથી ડ્યા તેભને ુનઃ નુકામગ ભાટે ગશૃકામગ અલાભાં અવ્ભું. તદુયાંત િ ેિ ે
સ્ેરીન્દ્ગ્વ વલધાથીઓને વાચા નથી ડ્યા તેભને ભ્માવક દ્વાયા વલળે ભશાલયા દ્વાયા વઘન ઈચાયકામગ કયાલલાભાં 
અવ્ભું.  
 િભેાં સ્ેરીન્દ્ગ્વને બુખાઠ કયલા તેના ઈચ્ચાયને લાયંલાય ફરાલલા,  
 સ્ેરીન્દ્ગ્વના નાના બાગ કયી ફરાલલા,  
 વાભાન ેટનગલાા સ્ેરીન્દ્ગ્વન ભશાલય કયાલલ તથા  
 વભાન ઈચ્ચાય શમ યંતુ સ્ેરીન્દ્ગ્વ રગ શમ તેલા સ્ેરીન્દ્ગ્વને રગ તાયલી ળીખલલા, 
 ટુકડે ટુકડે થડા થડા સ્ેરીન્દ્ગ્વ માદ કયલા તેભજ  
 વલધાથી- વલધાથી દ્વાયા વોથી લધુ સ્ેરીન્દ્ગ્વ કને તૈમાય કમાની યચનાત્મક સ્ધા િલેા કામગિભ ભરી ફનાવ્મા.  

8) તે છીના રદલવે ુનઃ કવટી રેલાભાં અલી. િનેે ઈત્તય કવટી તયીકે ઈમગભાં રેલાભાં અલી. િ ેરયળટટ – 6 ને 
7 ભાં દળાલેર છે.  
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9) ૂલગ ને ઈત્તય કવટીભાં ભેર રયણાભન તપાલત નધલાભાં અવ્મ. તેને અધાયે અ ભ્માવનું ૃથક્કયણ ને 
થગઘટન કયલાભાં અવ્ભું.  

તાયણ ને નુકામગ: પ્રસ્તુત ભ્માવને તેં નીચે બુજફ તાયણ પ્રાપ્ત થમા છે.  
 ભટાબાગના વલધાથીઓ પ્રથભ વત્ર ને ફીજા વત્રના ત્રણ ત્રણ એકભના સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી ઓછી વંખ્યાભાં સ્ેરીન્દ્ગ્વના જાતે 
ઈચ્ચાય કયી ળકતા શતાં.  

 તેલી જ યીતે ભટાબાગના વલધાથીઓએ ગાઈના લોભાં સ્ેરીન્દ્ગ્વ તૈમાય કયેર ન શમ થલા તેન ભશાલય ન કયાલેર 
શમ તેના કાયણે જાતે ગુજયાતી થગ ળધી ળકતા નશતાં થલા જાણતાં જાણતા નશતાં .  

 સ્ેરીન્દ્ગ્વના ળફરકુર ઈચ્ચાય કે ગુજયાતી થગ અલડતાં નથી ને રડક્નેયીના ઈમગથી ળધી ળક્યા શમ તેલા 
સ્ેરીન્દ્ગ્વની વંખ્યા ખૂફ ભટા પ્રભાણભાં ભી છે . રડક્નેયી ને ન્ય રયવવગને કાયણે રગબગ િ ેસ્ેરીન્દ્ગ્વના ગુજયાતી 
થગ તેઓ જાણતા નશતાં તે તભાભ સ્ેરીન્દ્ગ્વના ગુજયાતી થગ તેઓ રડક્નેયીભાંથી ળધી ળક્યા છે .  

 ૂલગ કવટીભાં વયેયાળ વલધાથીઓ સ્ેરીન્દ્ગ્વ વાચા રખી ળકામ નથી . લગગભાં જરૂયી ભશાલય . સ્ેરીન્દ્ગ્વ ેટનગ ને 
સ્ેરીન્દ્ગ્વના નાના ટુકડા કયી લાયંલાય ળીખલલાથી તેઓ તેના વાચા જલાફ ઈત્તય કવટીભાં અી ળકમા છે .  

 તેભ છતાં શજુ કુર સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી રીધેર 30%ની ૂલગ ને ઈત્તય કવટી ફંનેભાં તભાભ સ્ેરીન્દ્ગ્વ વાચા ડ્યા શમ તેલી 
એકણ વત્રના એકણ ભુનનટભાં વંખ્યા પ્રાપ્ત થઇ નથી . અ ંગે નુકામગ કયલાની જરૂરયમાત જણામ છે .  

 30% ઈયાંતના સ્ેરીન્દ્ગ્વ ભાટે ણ વભમાંતયે કવટીઓ રઇને વલધાથીઓએ જાતે નક્કી કયેર સ્ેરીન્દ્ગ્વ ૈકી 
ભટાબાગના સ્ેરીન્દ્ગ્વના સ્લપ્રમત્ને ઈચ્ચાય કયી ળકે તથા તેના ગુજયાતી થગ ણ જાણી ળકે તે ભાટે વવલળે પ્રમત્ન કયલાની 
અલશ્મકતા જણામ છે.  

 

39 
શ્રી દુગેળકુભાય 
જમંમતરાર ટેર 

શરડમર પ્રાથમભક ળાાના ત્રીજા ધયણના વલદ્યાથીઓ ામાગત વાક્યતા 
ન ેંકજ્ઞાન (FLN) ભાં લધુ કચાળ ધયાલ ેછે 

વભસ્મા ક્ેત્ર : હશભતનગય તામુકાની શડીમર પ્રાથમભક ળાાનુ ંધયણ-3  
નબૂન : હશભતનગય તામુકાની શડીમર પ્રાથમભક ળાાના ત્રીજા ધયણના ૪૨ વલદ્યાથીઓ 
વભસ્માનુ ંપ્રાયંશબક ૃથ્થકયણ: શડીમર પ્રાથમભક ળાાભાં ન્ય ધયણની વયખાભણીભાં ત્રીજા ધયણનાં 
વલદ્યાથીઓભાં લાચન, રેખન ન ેગણન િલેા પ્રાથમભક કોળલ્ય વંદબ ે વપ્રમ ફાકની વંખ્યા લધાયે જોલા 
ભી.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
▪ કયના ભશાભાયીના કાયણે ળાાઓભાં પ્રત્યક્ ળક્ણકામગ ફંધ યશેલાથી.  
▪ કયના ભશાભાયી દયમભમાન ળેયી ળક્ણભાં ફાકની નનમમભતતા.  
▪ ઓનરાઇન ળક્ણકામગ ભાટે ફાક ાવ ેૂયતા વંળાધન/ ૂયતી સુવલધા.   
▪ ભાતા વતાને તાના વ્મલવામના કાયણે ફાકના ભ્માવ ફાફતે વભમન બાલ.   
▪ કયના ભશાભાયી દયમભમાન ઘયે ભાતા વતા દ્વાયા ફાકના ભ્માવ ફાફતે ૂયતી કાજી  
▪ ઓનરાઇન ળક્ણકામગ દયમભમાન ભફાઇરભાં ઓનરાઇન ગેઇભ યભલાનુ ંલગણ 
▪ ળાાઓભાં પ્રત્યક્ ળક્ણકામગ ફંધ યશેલાથી ફાકભાં અલેર બણલા પ્રત્યેની રચી  
▪ ફાકભાં ભ્માવ દયમભમાન ધ્માન/સ્થસ્થયતાન બાલ 
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▪ કયના ભશાભાયીના દયમભમાન લાચન, રેખન, ગણનના મગ્મ ભશાલયાન બાલ  
▪ કયના ભશાભાયીના કાયણે પ્રથભ ન ેફીજા ધયણભાં પ્રત્યક્ ળક્ણકામગન બાલ  
ઈત્કલ્નાઓ :  
▪ જો ળક્ક દ્વાયા ામાની વાક્ાયતા (લાંચન,રેખન) ફાફતભાં મગ્મ નનદાન કયી દયેક ફાકની પ્રગમત નધ 

કયલાભાં અલ ેત ફાકની ામાની વાક્ાયતા (લાંચન,રેખન) ફાફતભાં ચક્કવ સ્થસ્થમત જાણી ળકામ.  
▪ જો ંકજ્ઞાન ગમ્ભત વાથ ેતથા વ્મલશારયક રયસ્થસ્થમત વાથે વાંકી અલાભાં અલ ેત વલદ્યાથીઓની ંકજ્ઞાન 

પ્રત્ય ેયવ રરચ તથા વ્મલશારયક કુનશેન વલકાવ થામ. .  
▪ જો ળક્ક દ્વાયા વપ્રમ ફાકને ંકજ્ઞાનની વંકલ્નાઓની ઉંડી વભજ વાથે ગવણતનુ ં ામાનુ ં ળક્ણ 

લૈવલધ્મૂણગ યીતે અલાભાં અલ ેત વલદ્યાથીઓની ગવણત પ્રત્યેની રૂચી ઘટે.  
▪ ામાની વાક્યતા ન ેંકજ્ઞાનભાં વલદ્યાથીઓને ડતી બુશ્કેરીની ળક્ક દ્વાયા નધ કયી મગ્મ નનદાન ફાદ 

ઈચાયાત્મક કામગ શાથ ધયલાભાં અલ ેત અલ ેત વલદ્યાથીઓની ગવણત પ્રત્યેની રૂચી ઘટે.  
પ્રમગ કામગની રૂયેખા : પ્રસ્તુત વભસ્માભાં રિમાત્મક વંળધનની ઈકલ્નાઓન ેઅધારયત વભસ્માના વલવલધ 
કાયણ નનલાયલા ભાટે ળક્ક દ્વાયા રગથી ફાકના વંકલ્ના લગોનુ ંઅમજન કયલાભાં અલે છે. િભેાં 
ધયણ ત્રણના વલમભાં વલદ્યાથીઓભાં વ્મલશારયક કમડા ઈકેર ળક્ક્તન વલકાવ થામ તેલી યીતે ળૈક્વણક 
વાધનન વ્મલસ્થસ્થત ઈમગ કયી મગ્મ વભમનુ ંઅમજન કયલાભાં અલે છે.  ન ેમગ્મ કામગ િમત, જરૂયી 
વાધન, કામગન ચક્કવ િભ લગેયે દળાલલાભાં અલ ેછે.  
બૂલ્યાંકન : રિમાત્મક વંળધનના ભરીકયણથી અણા દ્વાયા ધાયેમુ ંરયણાભ રાલી ળકાભુ ંછે કે કેભ? તે 
ભાટે રિમાત્મક વંળધનભાં પ્રામગક કામગ કમા ફાદ વભસ્માના ઈકેરભાં કેટરી વપતા ભી તે તાવલા 
ભાટે તેનું બૂલ્યાંકન કયયુ ંજરૂયી ફને છે. તેના યથી પ્રમગ છીની સ્થસ્થમતની તુરના કયલાભાં અલે છે. ળક્ક 
દ્વાયા ામાની વાક્ાયતા (લાંચન,રેખન) ફાફતભાં મગ્મ નનદાન કયી દયેક ફાકની પ્રગમત નધ કયલાભાં 
અલી ત 80 % ફાક ામાની વાક્ાયતા (લાંચન,રેખન)ન ેંકજ્ઞાન ફાફતભાં કચાવ દૂય થમેરી જોલા 
ભી.  
તાયણ :  
● વલદ્યાથીઓની પ્રાથમભક તફકે્ક જ્ઞાન વાથે ગમ્ભત ન ેુનયાલતગન દ્વાયા ામાની વાક્યતા વંફંરધત જ્ઞાન 

ભજપતૂ કયી ળકામ છે.  
● વલદ્યાથીઓન ેંકજ્ઞાનભાં વ્મલશાર જ્ઞાનની િમતથી બણાલલાથી ગવણત પ્રતે્યન ણગભ દૂય કયી 

ળકામ છે.  
● વલદ્યાથીઓની બાા ન ેગવણતભાં ામાની વંકલ્ના સ્ટટીકયણ કમા ફાદ ામાની વંકલ્ના વાયી 

યીતે વભજી ળક્યા.  
● લધુભાં લધ ુભશાલય કયાલલાથી ફાકભાં ામાની વાક્યતા ન ેંકજ્ઞાન લવળિ શાંવર કયી ળકામ છે.  
ઈવશંાય: 
 અભ રિમાત્મક વંળધન દ્વાયા ળાા, ળક્ક, ન ેફાકભાં ઈદ્ભલતી વભસ્માઓનુ ંનનયાકયણ ણ 
કયી ળકામ છે. રિમાત્મક વંળધનથી િ ેતે વભસ્માના વલવલધ વાઓન ભ્માવ કયી િ ેતે વભસ્માન ઈકેર 
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રાલી ળકામ છે ન ે તેના ય મગ્મ ભાલજત દ્વાયા વયકાયક રયણાભ ભેલી ળકામ છે. શીં પ્રસ્તુત 
વંળધનભાં ખાવ કયીન ેધયણ ત્રણના ફાકન ેબાા-ગવણતભાં ામાની વંકલ્નાઓભાં વલદ્યાથીઓ ભાટે તે 
વલળેનુ ંજ્ઞાન કેલી યીતે લધાયી ળકામ તે ફાફત ય વલળે બાય બૂકી, રિમાત્મક વંળધનના દયેક ાવાન 
ખ્યાર યખામ છે. િથેી અ રિમાત્મક વંળધન ક્ેત્રભાં વભામેરા વલદ્યાથીઓન ેણ ામાની વાક્ાયતા ન ે
ંકજ્ઞાનભાં વલળે પામદ થમ છે. ભને અળા છે કે ધયણ ત્રણનાં વલદ્યાથીઓ ભાટે ામાની વાક્ાયતા ન ે
ંકજ્ઞાન લવિ ભાટેનુ ંભારં નાનકડંુ રિમાત્મક વંળધન નલી યાટટર ીમ ળક્ણ નીમત નુવંધાને જ્ઞાનભાં લધાય 
કયલાભાં વલદ્યાથીઓન ેતેભજ ળક્કન ેભાગગદળગક ફની યશેળ.ે  
 
 

40 શ્રી પયભ જમંમતરાર 
ટેર 

સુયુય પ્રાથમભક ળાાના ઈચ્ચ પ્રાથમભક વલબાગના વલદ્યાથીઓ ગવણત વલમભાં 
કમડાકીમ વ્મલશારજ્ઞાનના ઈમગભાં નફા ભામૂભ ડે છે.  

વભસ્મા ક્ેત્ર : તરદ તામુકાની સુયુય પ્રાથમભક ળાાનુ ંધયણ-૬ થી ૮  
નબૂન :તરદ તામુકાની સુયુય પ્રાથમભક ળાાનુ ંધયણ-૬ થી ૮ના ૨૫ વલદ્યાથીઓ 
વભસ્માનુ ંપ્રાયંશબક ૃથ્થકયણ: જાશેય યીક્ાઓ િલેી કે પ્રાથમભક ળટમયૃત્ત યીક્ા, નલદમ તથા NMMS 
િલેી યીક્ાઓભાં ગવણતના વ્મલશાર તકગ  વંફંરધત કમડાકીમ પ્રશ્નભાં ડતી બુશ્કેરી.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
 વલદ્યાથીઓભાં ગવણત વલમ પ્રત્ય ેકાલ્નનક બમ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ગવણત વલમના ામાભાં કચાળ.  
 વલદ્યાથીઓની ગવણત કયતા ન્ય વલમભાં લધાયે રરચ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ગવણત વલમ પ્રત્ય ેકાલ્નનક બમ.  
 વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણત વલમના ગશૃકામગભાં ઈતાય કયલ.  
 વલદ્યાથીઓની ગવણત કયતા ન્ય વલમભાં લધાયે રરચ.  
 ગવણત વલમના એકભભાં ુનયાલતગન ભાટે વભમન બાલ.  
 વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણત વલમના ગશૃકામગભાં ઈતાય કયલ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ળરૂઅતથી ગવણત વલમ પ્રત્યેની રરચ.  
 ગવણત વલમના એકભભાં ુનયાલતગન ભાટે વભમન બાલ.  
 વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણતના દાખરાઓભા ભશાલયાન બાલ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ગવણતન વ્મલશારયક ઈમગના વંફંધભાં ઉંડી વભજન બાલ.  
 ભટાબાગના લારીઓને ણ ગવણત વલમભાં રરચ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ભોખક ગણતયી વંફંરધત પ્રશ્નન બાલ.  
 વલદ્યાથીઓભાં ગવણત વંકલ્નાઓભાં જોલા ભતી કચાળ.  
 ળક્ક દ્વાયા વાભાન્ય િમતથી ાતુ ંગવણતનુ ંળક્ણ.  
 વલદ્યાથીઓભાં વભજ ળક્ક્ત કયતા ગખણટ્ટીન લધ ુવ્મા.  
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ઈત્કલ્નાઓ :  
1. જો ગવણત વલમનુ ંજ્ઞાન ગમ્ભત વાથે તથા વ્મલશારયક રયસ્થસ્થમત વાથે વાંકી અલાભાં અલ ેત વલદ્યાથીઓની 

ગવણતભાં યવ રરચ તથા લાલાશારયક કુનશે વલકાવ થામ. .  
2. જો ળક્ક દ્વાયા ગવણતની વંકલ્નાઓની ઉંડી વભજ વાથે ગવણતનુ ંામાનુ ંળક્ણ લૈવલધ્મૂણગ યીતે અલાભાં 

અલ ેત વલદ્યાથીઓની ગવણત પ્રત્યેની રૂચી ઘટે.  
3. જો વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણતના તકગ  વંફંધી કમડાઓન લધુભાં લધુ ભશાલય કયલાભાં અલે ત કમડા કે દાખરા 

ઝડથી ઈકેરી ળકામ.  
4. જો ગવણત વલમનુ ંજ્ઞાન ગમ્ભત વાથે તથા વ્મલશારયક રયસ્થસ્થમત વાથે વાંકી અલાભાં અલ ેત વલદ્યાથીઓની 

ગવણતભાં યવ રરચ તથા તકગળક્ક્તન વલકાવ થામ. .  
5. જો વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણતના દાખરા લધુભાં લધ ુ સ્લપ્રમત્ન ે ગણલાભાં અલ ેએટર ે કે ઈતાય કમા લવલામ 

ગણલાભાં અલ ેત કમડાકીમ ઈકેર ળક્ક્તભાં લધાય કયી ળકામ.  
6. લારીઓ દ્વાયા ફાકને ગવણતના વલમભાં ઈત્રાશ પ્રેયક લાતાલયણ ૂરં ાડલાભાં અલે ત ફાકને ગવણત 

વલમભાં યવ રરચ લધાયી ળકામ.  
7. જો વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ગવણતના તકગ  વંફંધી કમડાઓન લધુભાં લધુ ભશાલય કયલાભાં અલે ત કમડા કે દાખરા 

ઝડથી ઈકેરી ળકામ.  
પ્રમગ કામગની રૂયેખા : પ્રસ્તુત વભસ્માભાં રિમાત્મક ઈકલ્નાઓન ેઅધારયત વભસ્માના વલવલધ કાયણ 
નનલાયલા ભાટે જુદી જુદી મજનાઓ તથા કામગિભનુ ંઅમજન કયલાભાં અલે છે. િભેાં ગવણત વલમભાં 
વલદ્યાથીઓભાં વ્મલશારયક કમડા ઈકેર ળક્ક્તન વલકાવ થામ તેલી યીતે ળૈક્વણક વાધનન વ્મલસ્થસ્થત 
ઈમગ કયી મગ્મ વભમનું અમજન કયલાભાં અલે છે.  ન ેમગ્મ કામગ િમત, જરૂયી વાધન, કામગન 
ચક્કવ િભ લગેયે દળાલલાભાં અલે છે.  
બૂલ્યાંકન : રિમાત્મક વંળધનના ભરીકયણથી અણા દ્વાયા ધાયેમુ ંરયણાભ રાલી ળકાભુ ંછે કે કેભ? તે 
ભાટે રિમાત્મક વંળધનભાં પ્રામગક કામગ કમા ફાદ વભસ્માના ઈકેરભાં કેટરી વપતા ભી તે તાવલા 
ભાટે તેનું બૂલ્યાંકન કયયુ ંજરૂયી ફને છે. તેના યથી પ્રમગ છીની સ્થસ્થમતની તુરના કયલાભાં અલે છે. અ 
કામગિભના અમજનાના કાયણ ે ઈચ્ચ પ્રાથમભક વલબાગના વલદ્યાથીઓ ગવણત વલમભાં કમડાકીમ 
વ્મલશારજ્ઞાનના ઈમગભાં 60 થી 65 % ફાકની ફાફતભાં કચાવ દૂય થમેરી જોલા ભી.  
તાયણ :  
 વલદ્યાથીઓન ે ગવણતભાં વ્મલશાર જ્ઞાનની િમતથી બણાલલાથી ગવણત પ્રતે્યન ણગભ દૂય કયી 
ળકામ છે.  

 વલદ્યાથીઓની પ્રાથમભક તફકે્ક જ્ઞાન વાથ ેગમ્ભત ન ે ુનયાલતગન દ્વાયા તકગ  વંફંરધત દાખરા તથા 
કમડાકીમ દાખરાનુ ંામાનુ ંજ્ઞાન ભજપતૂ કયી ળકામ છે.  

 વલદ્યાથીઓની વંકલ્ના સ્ટટીકયણ કમા ફાદ કમડાકીમ દાખરાઓ વાયી યીતે વભજી ળક્યા.  
 વલદ્યાથીઓભાં િ ે તે એકભ વંફંરધત વંકલ્ના સ્ટટીકયણથી િ ે તે એકભની વંકલ્નાનુ ંઉંડાણ ૂલગક 
ધ્માન અલાથી તે એકભ વલળેના વ્મલશાર જ્ઞાનભાં લધાય થામ છે.  
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 વલદ્યાથીઓન ેગવણતભાં વ્મલશાર જ્ઞાનની િમતથી બણાલલાથી ગવણત પ્રતે્યન ણગભ  
ઈવશંાય: અભ રિમાત્મક વંળધન દ્વાયા ળાા, ળક્ક, ન ેફાકભાં ઈદ્ભલતી વભસ્માઓનુ ં નનયાકયણ 
ણ કયી ળકામ છે. રિમાત્મક વંળધનથી િ ેતે વભસ્માના વલવલધ વાઓન ભ્માવ કયી િ ેતે વભસ્માન 
ઈકેર રાલી ળકામ છે ન ે તેના ય મગ્મ ભાલજત દ્વાયા વયકાયક રયણાભ ભેલી ળકામ છે. શીં 
પ્રસ્તુત વંળધનભાં ખાવ કયીન ેગવણતના કમડાકીમ જ્ઞાનભાં નફા વલદ્યાથીઓ ભાટે તે વલળેનુ ંજ્ઞાન કેલી 
યીતે લધાયી ળકામ તે ફાફત ય વલળે બાય બૂકી, રિમાત્મક વંળધનના દયેક ાવાન ખ્યાર યખામ છે. 
િથેી અ રિમાત્મક વંળધન ક્ેત્રભાં વભામેરા વલદ્યાથીઓન ેણ ગવણત વલમભાં વલળે પામદ થમ છે. ભને 
અળા છે કે ગવણત વલમનુ ં ભારં નાનકડંુ રિમાત્મક વંળધન ગવણતના વલમભાં ઈયક્ત દળાલેર 
કમડાકીમ જ્ઞાનભાં લધાય કયલાભાં વલદ્યાથીઓન ેતેભજ ળક્કન ેભાગગદળગક ફની યશેળે.  
 

41 શ્રી ટેર ળૈરેકુભાય 
કાંમતરાર 

હશભતનગય તામુકાનાં ફેયણા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 8 ના 
વલદ્યાથીઓની નકળાભાં સ્થ દળાલલા વફંરધત વંફધી વભસ્મા 

વભસ્મા ક્ેત્ર : હશભતનગય તામુકાની ફેયણા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 8 
નબૂન:  હશભતનગય તામુકાની ફેયણા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ – 8 ના 48 વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ :  
✔  વલદ્યાથીઓ નકળા લાંચન કયતા થામ તથા નકળાુર્મતન ઈમગ કયતા થામ.  
✔ વલદ્યાથીઓ વલવલધ પ્રકાયના નકળાના પ્રકાયથી રયરચત થામ તેભજ વલવલધ જહટર ભાહશતી ભેલતા 

થામ િભે કે સ્થ, ાક, ખનનજો લગેયે.  
ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
❖ ળક્કના યજફયજના ળક્ણ કામગ દયમ્માનના લરકન યથી.  
❖ નકળાથીની વલગતના અધાયે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ :  
 ળક્ક નકળાન ઈમગ ન કયતા શમ √ √ 
 વલધાથીઓન ેનકળા વલળ ેભાશીતી ન શમ.  
 વલધાથીઓન ેનકળાૂર્મતનુ ંકાભ ફયાફય વોંલાભાં ન અલતંુ શમ  
 વલધાથીઓન ેનકળાના પ્રકાય ન ેવજં્ઞાઓનુ ંુર જ્ઞાન ન શમ. √ 
 વલદ્યાથીઓન ેનકળાના ઈમગ ક્યાં ક્યાં ન ેકેભ તે વલળ ેુયતી ભાશીતી ન શમ.  
ઈત્કલ્નાઓ :  
 જો વલધાથીઓન ેનકળા વલળ ેમગ્મ ભાશીતી અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
 જો વલધાથીઓન ેનકળાના લરકન ભાટે ુયત વભમ અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
 જો વલધાથીઓન ેપ્રદેળલાય વ્મલસ્થસ્થત વલબાગલાય ભાહશતી અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
 જો વલધાથીઓન ેળક્ક દ્રાયા નકળાની વજં્ઞાનુ ંમગ્મ જ્ઞાન અલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થામ.  
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 જો વલધાથીઓન ેનકળાુર્મતનુ ંકાભ મગ્મ યીતે ન ેભાહશતી વબય વોંલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર 
થામ.  

પ્રમગ કામગની રૂયેખા : રિમાત્મક ઈત્કલ્નાઓ તૈમાય કમા ફાદ તેન ેનુરૂ વલવલધ પ્રયૃત્તઓની રૂયેખા 
તૈમાય કયલાભાં િભેાં વલધાથીઓન ેનકળા વલળેની પ્રાથમભક ભાશીતી અલાભાં અલી િભેાં નકળાન ઈમગ 
કેભ? તેનાથી થતા પામદા તેની યજિદા જીલનભાં ઈમગીતા નકળાના ઈમગથી ભાનલજીલનભાં થમેરા 
વલવલધ ભશત્લના પેયપાય વલળેની વલગતે વભજ અી નકળાન ઈમગ કેલી યીતે કયલ ન ેરુ ર ુકાજી 
યાખલી તેભજ તેભાં દળાલલાની વજં્ઞાઓ ,રદળાઓ લગેયે વલળેની પ્રાયંશબક વભજ કેલી સ્થાનનક રયરચત 
વલસ્તાયના વાદા નકળા તૈમાય કયાવ્મા ન ે તેભણે નકળા ૂયણી ના કામગ ભાટે તત્ય ફનાવ્મા ત્યાય ફાદ 
વલધાથીઓન ે નકળાના પ્રકાય વલળ ે ભાશીતી અી િભેાં યાજરકમ,ભ્રુુટઠ તથા ન્ય ઈમગતા વલળેની 
ભાહશતી અી વાથ ેવાથ ેવલવલધ પ્રકાયની જહટર ભાહશતી નકળા દ્વાયા કેલી યીતે વય યીતે વભજી ન ેમાદ 
યાખી ળકામ તેના ઈદાશયણ અી ફાક ભાટે યવપ્રદ પ્રયૃમતઓ કયાલી.  
બૂલ્યાંકન : પ્રમગની કામગના તેં ચકાવણી કયતા ભામુભ ડ્યુ ં કે ધયણ 8 ના 48 ભાંથી ૯૦% ટકા 
વલદ્યાથીઓ નકળા વલળ ેભાહશતી ભેલતા થમા. ળક્કએ વ્મક્ક્તગત ધ્માન અીન ે૮૦% વલદ્યાથીન ેયવ 
રેલા જાગતૃ કમા. ૮૦% ટકા વલદ્યાથીઓ નકળાુર્મતન ઈમગ કયતા થતા નકળાુર્મતન ુ કામગ િભેાં 
સ્થબાન ન ેબોગલરક વલસ્તાય દળાલલાભાં વયતા યશી.  
તાયણ : ળક્ક દ્વાયા વાભાલિક વલજ્ઞાનના વલમભાં નકળાભાં સ્થ દળાલલા વફંરધત વભસ્માની ઓખ 
કયી વલદ્યાથીઓન ે મગ્મ ભાગગદળગન અલાભાં અવ્ભું તથા ફાકન ે તેના રગતી વલવલધ પ્રયૃત્તઓ 
કયાલલાભાં અલી ત વલધાથીઓ નકળાુર્મતનુ ંકામગ ફયાફય યીતે કયી ળક્યા. વલધાથીઓ લિલ્રા, યાજ્ય, દેળ, 
ખંડ કે દુનનમાના નકળાના વલસ્તાયને સ્થ વલળ ે રયરચત થમા. વલધાથીઓભાં વલવલધ પ્રકાયે નકળાના 
ઈમગ વલળેનુ ંજ્ઞાન લધ્ભ ુન ેવલદ્યાથીઓ વલવલધ પ્રકાયના નકળાના પ્રકાયથી રયરચત થમા તેભજ વલવલધ 
જહટર ભાહશતી ભેલતા થમા િભે કે દુનનમા, બાયત, ગુજયાત, લિલ્રાના વલવલધ સ્થ, ાટનગય, ાક, 
ખનનજો, નદી, ઈધગ પ્રલાવન સ્થ લગેયે.  
 
 

42 શ્રી રદપ્તીફેન ી. 
ટેર 

વાફયકાંઠા જીલ્રાના ળીના તામુકાની કાઠીમા પ્રાથમભક ળાાના 
ધયણ 6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત વલમ પ્રતે્યની ળીખલાભાં યવ 

રરચના બાલ ંગેન ભ્માવ.  
વભસ્મા ક્ેત્ર : ળીના તામુકાની કાઠીમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6 થી 8 
નબૂન:  ળીના તામુકાની કાઠીમા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 6 થી 8 ના 30 વલદ્યાથીઓ.  
શેતુ :  
 વલદ્યાથીઓભાં વંસૃ્કત બાા પ્રતે્યની ઈદાવીનતા દૂય થામ.  
 વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત બાાનું ભશત્લ વભિ.ે  
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 વલદ્યાથીઓભાં વંસૃ્કત બાાના યચક તથ્મની વભજ કેલ.ે  
 વંસૃ્કત ઈચ્ચાયણથી થતા પામદા જાણ.ે  
ામાની જરૂયી ભાહશતી : 
 ળક્કના યજફયજના ળક્ણ કામગ દયમ્માનના લરકન યથી  
 વંસૃ્કત વલમની લાંચન ૂલગ કવટીના અધાયે.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ : 
 વંસૃ્કત વલમ કયતા ફીજા વલમને ાતંુ લધુ ભશત્લ.  
 ળાા કક્ાએ લૈકસ્થલ્ક વલમ ગણાત શલાથી.  
 વંસૃ્કત બાા દેલનાગયી લરવ શલાથી ભાતૃબાાથી રગ ડે છે તેથી ઓછ યવ દાખલે છે.  
 ફાકની વંસૃ્કત બાા પ્રતે્યન બમ થલા ઈદાવીનતા દાખલે છે.  
 વંસૃ્કત બાાભાં ઈચ્ચાય રુળિ ને કાયણે ઓછ યવ દાખલે છે.  
ઈત્કલ્ના : 
 જો વલદ્યાથીઓને વંસૃ્કત બાાની ઈમગીતા ને તેનું ભશત્લ વભજાલલાભાં અલે ત વંસૃ્કત વલે ફાકભાં 

વપ્રમ વલમ ફન.ે  
 જો વલદ્યાથીઓને ટેકનરજીના ભાધ્મભથી વંસૃ્કત ધ્મમન કયાલલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કતના લધુ 

ધ્માન કેવન્દ્દ્રત કયે.  
 જો વલદ્યાથીઓને વંસૃ્કત બાા પ્રત્યે વ્મક્ક્તગત ભાગગદળગન અલાભાં અલે ત વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત બાા 

પ્રત્યે લધુ યવ રરચ કેલે.  
પ્રમગ કામગની  રૂયેખા : રિમાત્મક વંળધન  ભાટે ઈત્કલ્નાઓ  તૈમાય કમા ફાદ તેન ે નુરૂ વલવલધ 
પ્રયૃત્તઓની રૂયેખા તૈમાય કયલાભાં િભેાં વંસૃ્કત ળબ્દ ગંગા ુસ્તકની વભજૂતી અલાભાં અલી ને તેન 
ભ્માવ કયાલલાભાં અવ્મ. વંસૃ્કત બાાના યચક તથ્મની વભજૂતી અલાભાં અલી. પ્રાથગનાવબાભાં 
શ્રકગાન કયાલલાભાં અવ્ભુ. શ્રક, સુબાયત ને સુક્ક્તનું ભશત્લ વભજાલલાભાં અવ્ભુ. . ળક્ક તાન 
રયચમ વંસૃ્કતભાં અલા રાગ્મા િનેાથી ફાકને ણ તેભન રયચમ વંસૃ્કતભાં અલાની પ્રેયણા ભી. 
વંસૃ્કત બાાનુ ભશત્લ ફાકને વભજાલલાભાં અવ્ભુ. વલદ્યાથીઓને એક થી વ સુધીની વંખ્યાનું ગાન 
કયાલલાભાં અવ્ભુ. અભ ફાક ભાટે યવપ્રદ પ્રયૃમતઓ કયાલી.  
બૂલ્યાંકન : પ્રમગની કામગના તેં  ચકાવણી કયતા ભામુભ ડ્યું કે ધયણ 6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત 
બાાના વાભાન્ય ળબ્દથી રયરચત થમા ને વંસૃ્કત બાા પ્રતે્ય યવ કેલતા થમા. વલદ્યાથીઓ યચક 
તથ્મની ભદદથી વંસૃ્કત બાાનું ભશત્લ વભજતા થમા ને વંસૃ્કત વલમ પ્રતે્ય યવ-રરચ કેલતા થમા. 
યજિદા જીલનભાં લયાતા ળબ્દ ને શ્રકનું ગાન કયતા થમા. ફાક યજિદા જીલનભાં લયાતા ળબ્દને 
વંસૃ્કતભાં બાાંતય કયલાન પ્રમત્ન કયે છે. ધ્મમન કામગ દયમ્માન વંસૃ્કતના તાવભાં લધુ ધ્માન અે છે ને 
વંસૃ્કત ફાકભાં વપ્રમ બાા શમ તેયું લાતાલયણ નનભાણ થામ છે.  
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તાયણ : ળક્ક દ્વાયા વંસૃ્કત વલમ પ્રતે્યની ળીખલાભાં યવ રરચના બાલ ંગેની વફંરધત વભસ્માની 
ઓખ કયી વલદ્યાથીઓન ેમગ્મ ભાગગદળગન અલાભાં અવ્ભું તથા ફાકન ેતેના રગતી વલવલધ પ્રયૃત્તઓ 
કયાલલાભાં અલી ત વલદ્યાથીઓભાં વંસૃ્કત બાા વપ્રમ ફની શમ તેયું જોલા ભળ્ભું છે. વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત 
તાવભાં લધુ યવ રતેા શમ તેયું લાતાલયણનંુ વિ ગન થામ છે. વંસૃ્કત બાાભાં શ્રક ને સુબાયતનું ગાન 
કયતા થમા છે ને ઈચ્ચાયણભાં અયશ-લયશ જોલા ભે છે. વંસૃ્કત ળબ્દગંગા ુસ્તકની ભદદથી યજિદા 
જીલનભાં ળબ્દ વંસૃ્કત થગ ળધતા થમા છે તેયું જોલા ભળ્ભું છે. વલદ્યાથીઓ એક થી વ સુધી વંસૃ્કતભાં 
વંખ્યા ફરતા થમા છે . વંળધનના તેં જાણલા ભળ્ભું છે કે ફાક વંસૃ્કત બાા પ્રતે્યન બમ ને 
ઈદાવીનતાભાં નોંધાત્ર પેયપાય જોલા ભળ્મ છે.  

 

43 શ્રી ભનજ અઆ ટેર Students of std-6 to 8 are facing trouble in writing answer 
of essay type questions 

વભસ્મા ક્ેત્ર 
 ળાા : િહ્માણીનગય  પ્રાથમભક ળાા, તા- હશભતનગય, જી- વાફયકાંઠા  
 ધયણ : ૬ થી ૮ 
 વલમ : નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્ન જલાફ રખી ળકતા નથી.  
 બુદ્દ : વલદ્યાથીઓને નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્ન જલાફ રખલાભાં ડતી બુશ્કેરીઓન    ભ્માવ  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ 

કઇણ વભસ્મા ઈદબલલાના નેક કાયણ શઇ ળકે. વભસ્માને વંફંરધત નીચેના વંબવલત  કાયણ 
વંળધકે વભસ્માને વલસ્તૃતાથી ઓખલાન પ્રમત્ન કમો છે.  

ક્ર્ભ વભસ્માના વંબવલત કાયણ 
અધાય શંુ કંઇ કયી ળકંુ? ગ્રતા િભ 

ધાયણા શકીકત શા ના 
૧ નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ માદ નથી યાખી ળકતા.   √  √  

૨ 
વલદ્યાથીઓ વલસ્તતૃ જલાફ રખલાભાં અવ નુબલતા 
શમ.  

 √  √ ૩ 

૩ વલદ્યાથીઓને ટંૂકા જલાફ રખલાભાં જ લધુ યવ શમ.   √ √  ૨ 

૪ 
લગગકામગ દયમભમાન ભોખક ને ટંૂકા જલાફ ન જ અગ્રશ 
યાખત શમ.  

√  √   

૫ 
વલદ્યાથીઓની રેખનળક્ક્ત ખીરે તેલા કામગિભ ળાાભાં 
મજાતા ન શમ.  

 √ √   

૬ 
નનફંધપ્રકાયના જલાફ રખલા ફાફતનંુ ભાગગદળગન ન ભતું 
શમ.  

 √ √  ૧ 

૭ એકભકવટી નું મગ્મ નનદાન ને ઈચાયકામગ ન થભુ શમ.   √ √   
૮ વલદ્યાથીઓને લાંચનન ભશાલય ઓછ શમ  √   √  
૯ ૂયતા પ્રભાણભાં વલમલસ્તુની વભજ નથી કેલતા √  √  ૫ 
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૧૦ 
ળાા તયપથી વલધાથીઓની ભાંગણી કે જરૂરયમાત બુજફનાં 
ુસ્તક ન ભતા શમ.  

√  √  ૬ 

૧૧ 
વલદ્યાથીઓળાાળક્ણ કામગના ભાનલવક થાકના કાયણે લાંચન 
કયલાનું ટાતા શમ.  

√   √ ૪ 

૧૨ વલદ્યાથીઓને પ્રત્રાશન અલાભાં ન અલતું શમ.  √  √   
ામાની જરૂયી ભાહશતીનું એકત્રીકયણ 

વંળધકને બુખ્ય ળક્ક તયીકે િહ્માણીનગય પ્રાથમભક ળાા, તા- હશભતનગય, જી- વાફયકાંઠાભાં 
ભ્માવ કયતા ધયણ- ૬ થી ૮ના વલદ્યાથીઓ નનફંધપ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ રખલાભાં બુશ્કેરી નુબલે છે તે 
વભસ્મા વલે ભ્માવ કયલાની તક ભી. ામાની જરૂયી ભાહશતીનું એકત્રીકયણ નીચે જણાલેર િમત દ્વાયા 
કયલાભાં અવ્ભું.  
લરકન :  
ટંુકા પ્રશ્નનાં જલાફ વયતાથી રખે છે.  
યીક્ાભાં ભાકગવ ઓછા અલે છે.  
નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નનાં જલાફ રખલાભાં તકરીપ નુબલે છે.  
ઘયેથી ગશૃકામગ ભાં દયેક પ્રકાયના પ્રશ્નનાં જલાફ રખે છે.  
 વલદ્યાથી લગગભાં જલાફ અલા ઈત્સુક છે.  
બુરાકાત :  ળાાભાં ને લગગ ભાં વલદ્યાથીઓની વાથે લાતારા ને બુરાકાત તેભજ એકભકવટી દયમ્માન 
જાણલા ભળ્ભુ કે. . . . .  
 વલદ્યાથીઓએ નનફંધપ્રકાયના પ્રશ્નનાં જલાફ રખલાભાં તકરીપ નુબલે છે િથેી યીક્ાભાં ધાયણાં બુજફનંુ 
રયણાભ ભેલી ળકતા નથી.  
 વલદ્યાથીઓ ટંુકા પ્રશ્નનાં જલાફ, ખારી જગ્મા, ખયા ખટા, જોડકાં ખુફજ વયતાથી રખી ળકે છે 
 વલદ્યાથીઓ કાયણ અ, ટંુક નોંધ, બુદ્દાવય જલાફ, નનફંધ, બુદ્દા યથી લાતા લગેયે રખલાભાં તકરીપ 
નુબલે છે.  
ઈત્કલ્નાઓ 

 જો વલદ્યાથીઓને ભટા જલાફ રખલા ભાટે યવ કેલીએ ત.  
 જો વલદ્યાથીઓની વલસ્તૃત જલાફ રખલા ભાટે પ્રેયણા અી અવ દૂય કયલાભાં અલે ત.  
 જો ળક્ણને વલવલધ િમત , પ્રભુક્ક્ત દ્વાયા નનફંધ પ્રકાયના જલાફ રખલાનું ભાગગદળગન અલાભાં અલે 
ત.  

 વલદ્યાથીઓ બાય વલનાના બણતય વાથે લધુભાં લધુ લાંચન કયે તેલા પ્રમત્ન થામ ત.  
 વલદ્યાથીઓનેવલમલસ્તુ ની વભજ સ્ટટ થામ તેલા પ્રમત્ન ભાટે દીક્ા એ તેભજ ન્ય વંદબગુસ્તક 
અલાભાં અલે ત.  

 વલદ્યાથીઓની રેખન ળક્ક્ત ખીરે તેલા કામગિભ મજલાભાં અલે ત.  
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પ્રમગ કામગની રૂયેખા: વંળધકે તાને નડતી વભસ્મા શર કયલા નીચે બુજફ પ્રમગ કામગની રૂયેખાનું અમજન 
કભુું શતંુ.  
િભ વભમ ગા પ્રવલરધ ળૈક્વણક વાધન બૂલ્યાંકન મજના સુધાય કામગ 
૧ દયયજ લગગભાં વલદ્યાથીઓને તેભણે 

ગભતા વલમ ય દવ 
લાક્ય રખલા અીળ.  

કયા કાગ, ેન વલદ્યાથી એ 
રખેર રખાણને 
લગગ ભાં 
લંચાલીને.  

વલદ્યાથીઓભાં સ્મૃમત ન 
ઈમગ કયી રેખનકામગ ભાં 
સુધાય જોલા ભળ્મ॰ 

૨ પ્રથભ/ફીજા, ચથા, છઠ્ઠા, 
વાતભા, ને અઠભા 
રદલવે 

રગ રગ વલમના 
નીફંધ પ્રકાયના પ્રશ્ન 
રખાવ્મા  

ુસ્તક નનયીક્ણ ને 
લરકન 

વલસ્તતૃ જલાફ રખલા 
પ્રેયામા, અવ દૂય બગાલી 
ળક્યા.  

૩ ત્રીજા ને ાંચભા રદલવે નનફંધ પ્રકાયના જલાફ 
રખલા ભાટે નું ભાગગદળગન 

ુસ્તક, ફડગ   નનયીક્ણ ને 
લરકન 

બુદ્દૌદાવય જલાફ રખતા 
થમા.  

૪ દયયજ લગગકામગ દયમભમાન નનફંધ 
પ્રકાય ના જલાફ ુછલાભાં 
અવ્મા  

ભોખક ચચા  પ્રશ્નત્તયી  વલદ્યાથીઓ ભટા જલાફ 
માદ યાખતા થમા.  

૫ નલભા રદલવે/ંદય રદલવે 
ફે કરાક શંભેળ ભાટે 

રેખન સ્ધા  કયા કાગ, ેન નનયીક્ણ ને 
લરકન 

નનફંધ પ્રકાયના જલાફ 
રખતા થમા.  

બૂલ્યાંકન: ઈત્ક્લલ્નાઓ અધારયત પ્રમગ કામગની રૂયેખા ફનાલીને તે બુજફ નુકામગ કયલાભાં અવ્ભું. 
નનધારયત વભમ ફાદ વંળધકે લરકન કભુું કે 
 વલદ્યાથીઓ નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ રખી ળકે તે ભાટે મગ્મ ભાગગદળગન અતા યેશયું જોઇએ.  
 વલદ્યાથીઓ નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ રખી ળકે તે ભાટે મગ્મ ભાગગદળગન અતા યેશયું જોઇએ.  
 વલદ્યાથીઓને તેભની સ્મૃમતનું સુંદય અરેખન કયલા ભાટેની તક ૂયી ાડલી.  
 વલદ્યાથીઓને વલવલધ ભનગભતા વલમ ય રેખન સ્ધાનું અમજન કયયુ.ં  
 વલદ્યાથીઓએ જોમેર સ્થ, પ્રલાવ, યીતરયલાજો, લગેયે વલળે રખલાની સ્ધાઓ મજલી જોઇએ.  
તાયણ કે રયણાભ ને નુકામગ: નનમત વભમગાા ફાદ બૂલ્યાંકન કયીને ધયણ- ૬ થી ૮ ના વલદ્યાથીઓના 
નીચે બુજફના રયણાભ પ્રાપ્ત કયી ળક્યા.  
 ૪૫ % વલદ્યાથીઓ એકભ કવટીભાં નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ રખતા થમા.  
 ૪૨ % વલદ્યાથીઓ બુદ્દાવય જલાફ રખતા થમા થમા.  
 ૫૬% વલદ્યાથીઓ લગગકામગભાં ાંચથી વાત લાક્યભાં ભોખક જલાફ અતા થમા.  
 ૧૫ % વલદ્યાથીઓ રેખન સ્ધાભાં બાગ રતેા થમા.  
 ૨૯ % વલદ્યાથીઓ શજી નનફંધ પ્રકાયના જલાફ રખી ળકતા નથી.  
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 દયેક ળક્ક વલદ્યાથીઓને ભ્માવકામગ દયમભમાન ાંચ થી વાત લાક્યભાં ભોખક જલાફ અલા 
જણાલળે ને ત્યાય ફાદ રેખન કયલા જણાલળ.ે  

 દય ંદય રદલવે વલવલધ વલમ ય નનફંધ સ્ધા કે રેખન સ્ધા નંુ અમજન કયળે.  
 રેખનકામગને લેગ અતા કામગિભ ળાા કક્ાએ મજલા.  
 ળક્ક લગગખંડભાં નલી ળક્ણ િમતથી નનફંધ પ્રકાયના પ્રશ્નના જલાફ રખલાની મગ્મ િમત ને 
તેને માદ યાખલાની પ્રભુક્ક્ત વલળે ભાગગદળગન અળ.ે  

 

44 શ્રી હશયેનકુભાય એ વ્માવ કયર પ્રાથમભક ળાાભાં જ્ઞાનકંુજ પ્રિકેટ' તંગગત અેર િાટગકરાવન 
વયકાયક ઈમગ થત નથી.  

વભસ્મા ક્ેત્ર :- (Problem Area) 
વલમ :િાટગકરાવના (જ્ઞાનકંુજના) વાધન, ધયણ :૬ થી ૮, ળાાનુ ંનાભ: કયર પ્રાથમભક ળાા 
ગાભ: કયર, તામુક:પ્રાંમતજ, લિલ્ર:વાફયકાંઠા 
ામાની ભાહશતી ન ેવભસ્માનુ ંપ્રાયંશબક ૃથ્થકયણઃ (BaseLine Data & Problem Analysis) યાજમની 
વયકાયી ઈચ્ચતય પ્રાથમભક ધયણ ચરાલતી ળાાઓભાં ચારતાં િાટગકરાવનુ ંભનનટયીંગ ત્રેનાં બ્રકનાં 
બ્રક એભ. અઇ. એવ. ક-ઓર્કડનેટય દ્વાયા કયલાભાં અલતાં ભનનટયીંગ દયમભમાન ઘડકણ કરસ્ટયની 
કયર પ્રાથમભક ળાાભાં િાટગકરાવની બુરાકાત રેલાભાં અલેર. તે દયમભમાન સ્થની રયસ્થસ્થતી ન ે
ળાાનુ ંજ્ઞાનકંુજ પ્રિકેટ તંગગતન િાટગકરાવ તાવતા તેન ફશુજ નહશલત ઈમગ થત શલાનુ ંભામુભ 
ડેર. િનેે રઇન ેબ્રક એભ. અઇ. એવ. ક–ઓર્કડનેટય દ્વાયા ળાાભાં સ્ટાપ ભીટીંગ ણ કયલાભાં અલી. 
છતાં ધાભુું રયણાભ ભી ળકેર નશી.  
     અ ફાફતે ળાાનાં અચામગશ્રી, ળક્ક ન ેફાકન વંકગ  કયતાં કેટરાંક નાના-નાના ણ ભશત્લનાં 
કાયણ ધ્માન ેઅલેર િનેાં કાયણ ેળાાભાં કમ્પપ્ટય રેફન વયકાયક યીતે ઈમગ થત ન શલાનુ ંભામુભ 
ડેર. િનેે રઇન ેકેટરીક વાભાન્ય રાગતી ણ ભશત્લની ફાફત ય ધ્માન અી કાભગીયીભાં સુધાય રાલી 
ળકાળ ેતેલી અળા ને નનિમ વાથ ેઅ રદળાભાં પ્રમાણ કયલાભાં અવ્ભું.  
પ્રસ્તુત વભસ્માના વંબવલત કાયણ ળધલા ભાટે વંળધક તયીકે ભેં ળાાના અચામગ, લગગળક્ક ન ે
વલધાથીઓ વાથ ેચચા વલચાયણા કયી િભેાંથી નીચ ેબુજફ ના કાયણ તાયલલાભાં અવ્મા શતાં.  
1. ળક્કન ેકમ્પપ્ભુટય / રેટ ફશુ અલડતું નથી.  
2. ળક્ક ભ્માવનાં ન્ય વલમ બણાલલાભાં વ્મસ્ત શમ છે.  
3. િાટગકરાવની મગ્મ જાલણીન બાલ જોલા ભે છે.  
4. ફાક તપાની શઇ તેઓન ેિાટગકરાવભાં રઇ જતા ળક્ક ચકામ છે.  
5. લશીલટી કાભન ેકાયણ ેઅચામગ ધ્માન અી ળકતાં નથી.  
6. વલધાથીઓન ેળક્ક પ્રત્રાહશત કયતા નથી.  
7. િાટગકરાવનાં વાધન ફંધ શારતભાં શમ છે.  
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8. િાટગકરાવભાં સ્લચ્છતાન બાલ શમ છે 
ભાહશતીનુ ંએકત્રીકયણ :- (Information Collection) 
વભસ્માના વંબવલત કાયણ નકકી કમા છી તે કાયણ શકીકત છે કે ધાયણા તે નકકી કયલા ભાટે નીચ ેબુજફ 
ભાહશતીનું એકત્રીકયણ કયેર છે.  
● ળાાના િાટગકરાવની રૂફરૂ બુરાકાત.  
●  અચામગશ્રી, ળક્કગણ તેભજ વલધાથીની રગ રગ ફેઠક કયી ચચા.  
● વલધાથીઓનુ ંભોખક બુલ્યાંકન 
● વલધાથીઓનુ ંવ્મક્ક્તગત પ્રેરકટકર 
● િાટગકરાવન ળક્ક ધ્લાયા ન ેફાક ધ્લાયા કયલાભાં ઈમગ ંગેની ભાહશતી.  
●  યેન્દ્ડભરી વલધાથીના લારી વાથ ેતેના િાટગકરાવન નુબલ.  
ઈત્કલ્ના / શેતુઓ: (Aelion Hypothesis) 
ઈત્કલ્ના એટર ેવભસ્માના ઈકેર તયપ દયી જતી ધાયણાઓ, વભસ્મા પ્રતે્ય વંબાલના નુભાનન વલચાય.  
પ્રસ્તુત વભસ્માના વંબવલત કાયણન ેઅધાયે નીચ ેબુજફ ઈત્કલ્નાઓ ફાંધી ળકામ.  
1. િાટગકરાવભાં ચખ્ખાઇ યાખલાભાં અલે, ત ળક્ક ન ેફાકન ેતેભાં ભ્માવ ભાટે અલયુ ંગભે.  
2. જો િાટગકરાવભાં ચખ્ખાઇ યાખલાભાં અલે, ત ડસ્ટન ેકાયણ ેવાધન ફંધ થઇ જલાની વભસ્મા ન યશે.  
3. જો િાટગકરાવનાં ફંધ વાધનની વભમવય પરયમાદ રખાલી વભમાંતયે તેનું પર રેલાભાં અલે ત 

ફંધ ડેર વાધન એજસવી દ્વાયા ઝડથી નઃકામગયત કયાલી ળકામ. ૪) િાટગકરાવન ઈમગ ુય 
થમા ફાદ લગગ છડતાં શેરા તેનાં તભાભ વાધનવ્મલસ્થસ્થત યીતે ફંધ કયી ડસ્ટ કલયથી ઢાંકલાભાં અલ ે
ત વાધન લધુ વભમ સુધી જલાઇ યશેળ.ે  

4. જો ળક્ક તાન ેન વભજાતી કે ન અલડતી ફાફત કઓર્કડનેટયની બુરાકાત દયમભમાન ળીખી રે, ત 
ફાકન ેતે ફાફત ળીખલલાભાં વયતા યશેળ.ે  

5. લગગખંડભાં બણાલલાભાં અલતાં ાઠ જો િાટગકરાવભાં પ્રિકેટય દ્વાયા બણાલલાભાં અલે, ત વભમન 
પ્રશ્ન યશેળ ે નહશ ને ફાક વયખાભણીભાં લધુ વાયી યીતે વભજી ળકળ.ે વાથે વાથ ે ળક્કન ેણ 
ળક્ણકામગભાં નાલીન્યતા વાથ ેયાશતન નુબલ થળ.ે  

6. ફાક દ્વાયા જ િાટગકરાવનુ ંબુક વંચારન કયાલલાભાં અલે, ત ફાક તપાન કયલાન ેફદર ેતેની 
જાલણીભાં વશબાગી ફનળે.  

7. ભ્માવભાં ઈમગી ફને એલી ન ેજાણકાયી લધે તેલાં ઇનલેટીલ લીડીઓ, પ્રમગ, પ્રેયણાત્મક પીલ્મ 
ફતાલી ફાકનાં યવ ન ેરૂરચ લધાયી ળકામ.  

8. િાટગકરાવભાં કયલાભાં અલતાં ળક્ણકામગનુ ંડકભુભેને્ટળન યાખલાથી ફાક ને ળક્કન ઈત્રાશ 
ન ેજલાફદાયી પ્રતે્યની વબાનતા લધળ.ે  

9. ળાાનાં અચામગ ુયતંુ ધ્માન અી ન ળકતાં શમ ત્યાયે, િાટગકરાવની જલાફદાયી 
10. ળાાનાં નડર ઓરપવય તયીકેન ચાિ ગ વંબાતા ળક્કન ેવોંલાભાં અલે, ત તેઓ 
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11. િાટગકરાવ પ્રતે્ય ધ્માન અી શ્રેટઠતભ ઈમગ કયાલી ળકે.  
વંળધનના તાયણ રયણાભ :(Conclusion, Result & Follow Up Work) : પ્રસ્તુત વંળધનભાં વભસ્મા 
વંફંરધત ભેલેર ભાહશતીનું થ્થકયણ ન ેથગધટન કયી “કયર પ્રાથમભક ળાાભાં જ્ઞાનકંુજ પ્રિકેટ 
તંગગત અેર િાટગકરાવન વયકાયક ઈમગ થત નથી. ‖‖ ય નીચ ેબુજફ તાયણ ભે છે.  
૧) ળક્કભાં કમ્પપ્ભુટય ળક્ણ ફાફતે અત્મવલિાવન બાલ છે.  
૨) ળક્ક ભ્માવનાં ન્ય વલમ બણાલલાભાં વ્મસ્ત શમ છે.  
૩) ળક્કભાં િાટગકરાવની જાલણી ન ેતેના ઈમગ ફાફતે જલાફદાયી ન બાલછે.  
૪) ફાક મગ્મ ભાગગદળગન ન ેવભજણને બાલ ેિાટગકરાવભાં તપાન કયે છે.  
૫) િાટગકરાવની જલાફદાયી ળાાનાં કઇ ળક્કન ેવોંેર નહશ.  
૬) િાટગકરાવ થકી ફાકન ળક્ણભાં યવ લધ ેતેલા પ્રમત્ન થતાં નથી.  
૭) િાટગકરાવભાં ચખ્ખાઇન બાલ શમ છે.  
૮) િાટગકરાવનાં ફંધ વાધનની પરયમાદ રખાવ્મા ફાદ મગ્મ પરન બાલ.  
બૂલ્યાંકન –(Evaluation): પ્રસ્તુત વંળધનભાં બૂલ્યાંકન યથી "કયર પ્રાથમભક ળાાભાં િાટગ  કરાવ ન 
વયકાયક ઈમગ થત નથી. '' ંગેની વભસ્મા ભાટે નીચ ેબુજફ ઈામ સૂચલી ળકામ.  
„ િાટગકરાવભાં ચખ્ખાઇ યાખલાભાં અલતા, ળક્ક ન ેફાકને તેભાં ભ્માવ ભાટે નનમમભત અલતા 
થમા ડસ્ટન ેકાયણ ેિાટગકરાવનાં વાધન ફંધ થઇ જલાની વભસ્માભાં ઘટાડ થમ.  
„ ળક્ક તાન ેન વભજાતી કે ન અલડતી ફાફત ંગ ેકઓર્કડનેટયની ભરાકાત દયમભમાન ભાગગદળગન 
ભેલી ળક્ક ળખતા થમા ન ેફાકન ે ળખલતા થમા. તેઓનાં અત્મવલિાવભાં ણ લધાય જોલા 
ભેર છે.  
„ ભ્માવિભભાં અલતાં ાઠ િાટગકરાવ દ્વાયા બણાલલાભાં અલતાં ઓછા વભમભાં ણ ફાક લધ ુ
વાયી યીતે વભજી ળક્યા તેભજ ળક્કન ેણ ળક્ણકામગભાં નાલીન્યતા વાથ ે યાશતન નુબલ થમ છે. 
ફાકન ેિાટગકરાવનાં વંચારનભાં વશબાગી ફનાલતાં ફાક િાટગકરાવભાં તપાન કયલાન ેફદરે તેની 
જાલણી ફાફતે ધ્માન અતા થમા.  

 

45 શ્રી ભેશુરકુભાય જી. ટેર લડારી 2 પ્રાથમભક ળાાભાં કયના વભમ દયમ્માન ઓનરાઇન ળક્ણભાં 
ફાક જોડાતા નથી 

વભસ્મા ક્ેત્ર 
વલમ: ઓનરાઇન ળક્ણ 
ધયણ: ૬થી ૮ 
ળાાનુ ંનાભ : લડારી ૨ પ્રા. ળાા ગાભ : લડારી તામુક : લડારી લિલ્ર : વાફયકાંઠા 
ામાની ભાહશમત ન ેવભસ્માનુ ંપ્રાયંબીક પ્રુથ્થકયણ: યાજ્યની વયકાયી પ્રાથમભક ળાાઓભાં ઓનરાઇન 
ળક્ણના બાગ રૂ ેયાજ્ય વ૨કા૨ ત૨થી અલાભાં અલેર ભાઇિવફ્ટ ટીમ્વ એપ્રીકેળન ન ઈમગ 
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ન ે વાથ ેઅલાભાં અલેરા ફાક ન ે ળક્કના ભુઝય ાવલડગ  ળાાઓન ે તેના ભુઝય ાસવલડગ  
અલાભાં અવ્મા. તેનું વઘન ભનીટયીંગ યાજ્ય કક્ાના કભાન્દ્ડ એન્દ્ડ કંટર ર વલબાગ ધ્લા૨ ા ક૨લાભાં અલતુ 
શતુ. એ લવલામ થાનક બ્રક રેલર ેવી. અય. વી. બ્રક એભ. અઆ. એવ. ધ્લાયા ણ કયલાભાં અલતુ શતુ. 
અ ભનીટયીંગ દયમ્માન જોલાભાં અવ્ભ ુ કે ફાક ઓનરાઇન ળક્ણભાં જોડાલાનુ ંપ્રભાણ ખૂફ નહશલત 
જોલા ભળ્ભ.ુ િ ેભાટે ળક્ક ધ્લાયા લારી વંકગ  ન ેસ્ટા‚ ભીટીંગભાં ચચાઓ કયલાભાં અલી. છતાં રયણાભ 
િયેુ ંકમ્પપ્ભ ુશતુ તે પ્રભાણ ેના ભળ્ભ.ુ  
       અ ફાફતે લારી વંકગ  કયતાં જાણલા ભેર કાયન ને ધ્માન ેરતેાં ળાા ધ્લાયા ને વયકાયશ્રી ધ્લાયા 
ચરાલલાભાં અલતા ઓનરાઇન ક્રાવ ભાં લધુભાં લધ ુ ફાક જોડામ ન ે લતગભાન વભમભાં ળક્ણ 
ભેલલાન ભાત્ર એક જ વલકલ્ શત એલા વભમ ેવલગત્ર એન ઈમગ થામ તે ભાટે લારી વંકગ  ન ેળક્ક 
ધ્લાયા િ ેસુચન ભળ્મા તેના ઈય ધ્માન દયી એક ઝીટીલ અળા વાથ ેતે દીળા તયપ કાભગીયી કયલાભાં 
અલી.  
વભસ્માના વંબલીત કાયણ : 
૧) ળક્ક ઓનરાઇન ળક્ણભાં લયાતા કમ્પપ્ભુટય રેટ ના ઈમગ ભાટે ૂણગ તૈમાય શતા. . . . .  
૨) ચાનક અલી ડેરા ઓનરાઆન ળક્ણના વલકલ્ ભાટે વજ્જ ન શતા.  
૩) ઓનરાઇન ળક્ણ ભાટે નેટલકગ ના ઇસ્ભ ુજોલા ભતા 
૪) ગાભડાઓભાં તેભજ ળશેયભાં નેટલકગ  નફા શલાના કાયણ ેઓનરાઆન ળક્ણ ળક્ય ન ફનતંુ 
૫) લધાયે વભમ ભફાઇર કે રેટ કે કમ્પપ્ભુટયના ઈમગથી કંટા અલત. ૬) દયેક લારી તાની 
અર્થથક રયસ્થસ્થમતના કાયણ ેયિાટગપન લવાલી ળકે એભ ન શતંુ.  
૭) ભફાઆર ન ેનેટ કનેક્રન ના શમ તેલા ફાક અ ળક્ણન ઈમગ કયી ળક્યા ન્તા.  
૮) ઓનરાઇન ળક્ણ એક ભાગી શલાના કાયણ ેવલધ્માથીના પ્રશ્નન મગ્મ જલાફ ભી ળકત નથી.  
૯) લધાયે વભમ ભફાઇર થલા ન્ય ઈકયણના ઈમગથી અંખ ને નુકવાન થામ છે.  
૧૦) પ્રેહક્ટકર ળક્ણ અયુ ંબુશ્કેર શતુ.  
૧૧ ) એક જ ઘયભાં એક કયતા લધ ુફાક ને જુદા જુદા ધયણભાં ભ્માવ કયતા શમ એ લખતે એક જ 
ભફાઇર શમ એલા વભમ ેન્ય ફાક લગગભાં જોડતા ન્તા.  
ભાહશમતનુ ંએકત્રીકયણ : 
૧) ળાાની રૂફરૂ બુરાકાત.  
૨) ળાાના અચામગશ્રી ન ેળક્ક વાથ ેલાતારા 
3 ) વલધ્માથીઓનુ ંભોખીક બુલ્યાંકન 
4 )ળાાના ળક્ક ધ્લાયા ન ેિ ેફાક ઓનરાઇન ળક્ણભાં જોડામ છે તેભના વાથી લાતારા.  
5 ) ન ેવોથી ગત્યનું લારી વંકગ .  
ઈત્કરનાઓ / શેતુઓ 
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૧) કયના ભશાભાયી િલેી વલકટ રયસ્થસ્થમતભાં ઓનરાઆન એટર ે કે ઇન્ટયનેટના ભાધ્મભના ઈમગ ધ્લા૨ ા જ 
ળક્ણ ળક્ય છે.  
૨) િાટગક્રાવના ઈમગ ધ્લાયા ળક્ણ અલાભાં અલે ત એભાળૈક્વણક વફ્ટલે૨ના ઈમગન કાયણ ેજુદા જુદા 
ટુલ્સ િલેાકે પટ લીડીમ ળેયીંગ, લાઇટ ફડગ  િલેા ટુલ્સના ઈમગથી ઓનરાઇન ળક્ણ યવપ્રદ ફનાલી ળકામ છે.  
૩) ઇંસં્ટટ ભેવેઝ કે શેન્દ્ડ યેઆઝના ઈમગથી વલધ્માથી ચામુ ક્રાવ ેતાની લાત યજુ કયી ળકે છે.  
૪) એક કયતા લધ ુફાક શમ ન ેવંવાધનની ભમાદા શમ તેલા વભમ ેઓનરાઇન ક્રાવના ઓડીમ, લીડીમ કે 
વક્ચયના ભાધ્મભથી ફાક તાના વભમ ેભ્માવ કયી ળકે છે તેભજ પયીથી જોઇ ળકે છે.  
૫) લારી વંકગ  ધ્લાયા ળાાભાં ન જઇ ળકલાની સ્થસ્થમતભાં ઓનરાઇન ળક્ણ જ ભાત્ર ઈામ છે એ ફાફતે વભજ 
અી લારીને જાગ્રતુ કયી ળકામ છે.  
૬) ઓનરાઆન ળક્ણના ભાધ્મભથી ઘયા ટીક ૫૨ લીરડમ ન ે વલજ્ુરાઇઝેળનના ઈમગથી વય ફનાલી 
ળકામ છે.  
૭) દ્રશ્મ શ્રાવ્મના ભાધ્મભથી ળક્ણ ાતુ શલાથી તેની વ૨કા૨ક્તાલધી ળકે છે.  
૮) ફાકને બુક ટીક ધ્લાયા ળક્ણ ાલલાની રયથાતભાં ફાન યવ ન ેફીજા ફાકને જોડાલાની પ્રેયણા 
ભી ળકે છે.  
૯) ળક્કના કાભ વ૨ થઇ જામ છે.  
૧૦) ફાકના ભ્માવભાં લટૌવ  સ્લ બુલ્યાંકન ધ્લા૨ ા તાનુ ંબુલ્યાંકન કયી ળકે છે. ન ેતેના ધ્લાયા અલનાય 
ટેકનરજીના ભુગ ભાટે તૈમાય થઇ ળકે છે.  
૧૧ ) ટેકનરજીના ઈમગ ળીખતા અ ખુટ જ્ઞાન વાગ૨ભાંથી વલવલધ ક્ેત્રનું જ્ઞાન ભેલી ળકે છે.  
વંળધનના તાયણ 
૧. ળક્ક ઓનરાઇન ળક્ણ ફાફતે નનયવતા જોલા ભી.  
૨. ચાનક અલી ડેરા રયલતગન વાભે તૈમાયીન બાલ જોલા ભળ્મ.  
૩. ફાકભાં ભાગગદળગનના બાલ ેઓનરાઇન ળક્ણ ભાટે નનયવતા જોલાભી.  
રયણાભ ન ેબુલ્યાંકન: 
● લારી વંકગ ના કાયણ ેળક્કના વભજલલાના કાયણે લધુ ફાક ઓનરાઇન ક્રાવભાં જોડાતા થમા. ઓનરાઇન 

ળક્ણના જુદા જુદા ટુલ્સ િલેા કે લીડીમ ળેયીંગ,લાઇટ ફડગ  લગેયેના ઈમગથી ફાકન ૨વ લધાયી ળકામ.  
● ળક્ક તાને ણ ના અલડતી ફાફત ભાટે ક-ઓડીનેટયની બુરાકાત દયમ્માન ભાગગદળગન ભેલી ળક્ક 

ળખતા થમા ન ેફાકને ળખલતા થમા.  
● ઓનરાઇન ળક્ણ ભાટે ભ ુ – ટ્યુફના ભાધ્મભથી પ્રામગીક ૨ભજ ભાટે એનીભેળનના ઈમગ ધ્લાયા ળક્ણ 

અતા થમા િનેા કાયણે ફાકને િ ેઓનરાઇન ળક્ણ કંટાા જનક રાગતુ તેભાં યવ ડલા રાગ્મ ન ે
વભમવ૨ જોડાલા રાગ્મા.  

●  ભફાઆર ન ેનેટ કનેક્રન ના શમ તેલા વભમ ેફાક તેન ઈમગ કયી ળકાતા ન્તા.  
● લધ ુડતા ભફાઇરના ઈમગના કા૨ણ ેફાકભાં કેટરાક રયલતગનજોલા ભળ્મા.  
● ફાક ઓનરાઇન ળક્ણ લચ્ચે છડી દેતા જોલા ભળ્મા 
● નેટલકગ  ના ઇસ્ભુના કાયણે ફાક ઓનરાઇન ક્રાવ પ્રત્ય ેનનયવતા જોલા ભી 
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● એક ઘ૨ભાં એક ક૨તા લધ ુફાક શમ તેલા વભમ ેફાક ઓનરાઇન ળક્ણભાં જોડાઇ ળકતા ન્તા.  
● ઓનરાઇન ળક્ણભાં ફાકને વશબાગી ક૨લાના કાયણે િ ે નનયવતાથી ક્રાવ છડી દેતા શતા ત ેજોડામેરા 

યહ્યા.  
● ઓનરાઇન ળક્ણના ઈમગ ભાટે વલવલધ વાધન િલેા કે 
● રેટ ન ેલાઇટફડગ ના ઈમગના ભાધ્મભથી ળક્કને ણ 
● ળખલલાભાં વયતા ડી ન ેફાકને ણ યવ ડ્ય.  
● ઓનરાઇન ળક્ણ ભાટે શાજય ન ેગેયશાજય ફાક ભાટેની નધ ન ેતેના ભાટે જરૂરય ફાકન વંકગ  ન ે

લારી વંકગ ના રયનાભે લધ ુફાક જોડાતા થમા.  
● લટૌવએ બુલ્યાંકનના રયણાભના ના કાયણ ેફાક તામુકા ન ેલિલ્રા કક્ાની શ સુધી શર્ચમા.  
 
 

46 શ્રી ંડ્યા યેળકુભાય 
એર.  

વલદ્યાથીનીઓ ત્રણ-ચાય રદલવની રાંફાગાાની યજા ફાદ એક-ફે રદલવ 
ળાાએ અલતી નથી.  

વભસ્મા ક્ેત્ર – ળાા – શ્રી કરંડા પ્રાથમભક ળાા ધયણઃ-૭  
ામાની જરૂયી ભાહશતી : ભને ળાા બુરાકાત દયમભમાન શ્રી કરંડા પ્રાથમભક ળાા ધયણ ૭ ભાં ભ્માવ 
કયતી વલદ્યાથીનીઓ રાંફાગાાની યજાઓ ફાદ એક -ફે રદલવ ળાાએ અલતી નથી. તે વભસ્મા વલળે 
ભ્માવ કયલાની તક ભી ને તે ળાાની ભેં ભ્માવ કમો. ળાા બુરાકાત ના પ્રથભ ફે રદલવ એટરે કે 
૦૭/૦૩/૨૦૨૨ ને ૦૮/૦૩/૨૦૨૨ ના યજ વલદ્યાથીનીઓ વાથે અ વભસ્માને રગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી 
કયી, તેના યથી બૂક કાયણ જાણલા ભળ્મા , તેના અધાયે એક પ્રશ્નાલરી તૈમાયી કયી ને અ પ્રશ્નાલરી 
વલદ્યાથીનીઓ ાવે બયાલી. ને તે ઘ્લાયા ણ ભાહશત એકઠી કયી ને તેના ધ્લાયા અ વભસ્મા નનલાયણન 
પ્રમત્ન કમો.  
વભસ્માના વંબવલત કાયણ : 

 વલદ્યાથીઓને બણલાભાં યવ ન શમ 
 ળક્ક પકત ુસ્તકનું જ્ઞાન અતા શમ 
 વલદ્યાથીઓના ઘયભાં પ્રવંગ શમ 
 વલદ્યાથીઓને ળાાનું લાતાલયણ ગભતુ ન શમ 
 ફશાયગાભ યશેતા વલદ્યાથીઓ ઘેય લધુ યકાલલા ઇચ્છતા શમ 
 ળાાભાં વશભ્માવક પ્રયૃમત થતી ન શમ 
 વલદ્યાથીઓને બણલા તથા પયલા ને યભલાભાં લધુ યવ શમ 
 ળાાભાં વભમવય શાજય યશેનાયને પ્રત્રાશન ભતુ શમ 
 ળક્કન ભદદ લગય જાતે ળીખી ળકતા શમ 
 ળક્ક ગેયશાજયીની નોંધ રતેા ન શમ 



115 
 

 
પ્રામગક કામગની રૂયેખા 

 વલધ્માથીનીઓ વાથે વભસ્મા ફાફત ચચા ને પ્રશ્નત્તયી 
 વલધ્માથીનીઓ ાવે પ્રશ્નાલરી બયાલી 
 લાી ભીટીંગ મજી શતી 
 ધ્માન કામગની વાથે વશભ્માવક પ્રયુત્તઓ કયાલી  
 વાંિુમતક પ્રગ્રાભ ભાં નનમમભત શાજય વલધ્માર્થથનીઓનેઆનાભ અી પ્રત્રાશન કમા 

બૂલ્યાંકન: પ્રથભ ફે રદલવ ભેં લરકન કભુગ કે જમાયે ળાાભાં યજા શમ તેની છીના એક -ફે રદલવ સુધી 
બુક વલદ્યાથીનીઓ ગેયશાજય યશે છે. ત્યાયફાદ વભસ્મા નનલાયણ ભાટે વભગ્ર પ્રામગક કામગનું બૂલ્યાંકન અ 
પ્રભાણે છે. ળરૂઅતભાં વલદ્યાથીનીઓ યજાઓ છી એક-ફે રદલવ ળાાએ ગેયશાજય યશેતી તેની વંખ્યા 
ળરૂઅતભાં લધુ શતી યંતુ મગ્મ વભજ ુયી ાડતા તેભાં ઘટાડ થમ.  
તાયણ ને રયણાભ 
→ યજા (યલીલાય) છીના રદલવે વો પ્રથભલાય વલદ્યાથીનીઓની ગેયશાજયીની વંખ્યા ૨૫% શતી.  
→ યજા(યલીલાય ફીજો) છીના રદલવે વલદ્યાથીનીઓની ગેયશાજયીની વંખ્યા ઘટીને ૫% િટેરી થઇ ગઇ.  
→ જમાયે ૩% વલદ્યાથીનીઓ તેભની ફેદયકાયીને કાયણે ગેયશાજય યશેતી શતા.  
 
 

47 શ્રી ળાશ ભનનળાફેન ફી.  “શ્રી ુંવયી ફીટ ળાાના ધયણ -7 ના વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી રેખનભાં ડતી 
બુશ્કેરીઓન ભ્માવ ન ેઈચાય" 

વભસ્મા ક્ેત્ર: ગાભ –ુંવયી, ળાા –શ્રી ુંવયી ફીટ ળાા, ઘ- 7, વલમ –ંગ્રેજી, તા – તરદ, જી –
વાફયકાંઠા 
ામાની જરૂયી ભાહશતી: લગગભાં ળક્ણકામગ દયમભમાન વલદ્યાથીની નોંધથી તેભજ લાતચીત યથી ખ્યાર 
અવ્મ કે ભટાબાગના વલદ્યાથીઓ રેખન ક્ભતાભાં કચાળ ધયાલ ેછે. ંગ્રેજી ળક્ણને રગતી નતૂન ળક્ણ 
િમતઓન ઈમગ થમ છે કે કેભ તેની ચચા વલદ્યાથીઓ ન ેળક્ક વાથ ેકયલાભાં અલી. વલદ્યાથીઓન ે
ંગ્રેજી રેખનન ભશાલય કયાલતા નીચ ેબુજફની ભાહશતી ભી અલી.  
ઈત્કલ્નાઓ:  
1 જો Easy Task ભાં ળીખલલાભાં અલતે, 
2. જો Rain Drop XI ન ઈમગ કયલાભાં અલે ત, 
3. જો Family Words ના ચાટગ  ફનાલી સ્ેજરગ ળીખલલાભાં અલે ત,  

 વલદ્યાથીઓને વંગ ભ્માવને રીધે કંટા અલત શમ 
 વલદ્યાથીઓ ળફભાય શલાથી ગેયશાજય યશેતા શમ 
 વલદ્યાથીઓની યજા ફાફત લારી કઇ ગરા રતેા શમ 
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4. જો વલદ્યાથીઓન ેપ્રત્રાશન અલાભાં અલે ત, 
5. જો ળક્ણભાં Flash card ન ઈમગ કયલાભાંઅલતે,  
6. જો રચત્ર દ્વાયા લાક્ય ફનાલલાભાં અલતે, 
7. જો તુરેખનન ભશાલય કયાલલાભાં અલે ત, 
8. જો રચત્ર લણગન ભાટેન ભશાલય કયાલલાભાં અલે ત, 
૭. જો યવપ્રદ યીતે story telling ,rhymes ન ેAction song ગલડાલલાભાં અલે ત, 
10. જો ળબ્દ બંડન ઈમગ કયતાં ળીખડાલલા ભાં અલતે,  
11. જો લાંચનને રગતી વલવલધ games ન ેactivities કયાલલાભાં અલે ત, 
12. જો ળક્ક મભત્રની િભે ભાગગદળગક ફની ભાગગદળગન અલાભાં અલ ેત, 
બૂલ્યાંકન:- ભાયા પ્રમત્ન કેટરા ંળ ેવપ થમા તે જાણલા ભાટે પ્રમગાત્ર વલદ્યાથીઓનુ ં બૂલ્યાંકન કયયુ ં
તં્યત જરૂયી છે. નીચ ેઅેરી વશ ભ્માલવક પ્રયૃત્તઓ દ્વાયા યવ જગાડી ળકામ તે ફાફત ચકાવી. 
કામાનુબલ દ્વાયા ભટા બાગના વલદ્યાથીઓ શેરા કયતા લધ ુદક્તા ન ેખતં ૂલગક જોડામા શમ તેયુ જણાભું. 
ંગ્રેજીભાં ામાની કચાળ દૂય થતા યવ રેનાયની વંખ્યાભાં લધાય જોલા ભેર શત. વલવલધ પ્રયૃત્ત કયાલાથી 
વલદ્યાથીઓની કામગળક્ક્ત ખીરી ઈઠે છે ળક્ણ કામગ ભાં લેગ ભે છે. ંગ્રેજી વલમનુ ંળૈક્વણક કામગ શંભેળા 
પ્રથભ તાવભાં કયલાથી વલદ્યાથીઓની વરિમતા લધ ેછે.  
નુકામગ  
 પ્રાથના વબાભાં સ્ેરીંગ ૂછલાભાં અલે.  
 વલદ્યાથીન ેભાગગદળગન ન ેપ્રત્રાશન અલાભાં અલે.  
 પ્રથભ વત્રની ળરૂઅતભાં અ શબમાનને ભરભાં બૂકલાભાં અલે.  
 વલમન ે રગતી વલવલધ યભત ન ે સ્ધાઓ મજલી જોઇએ. યર પ્રે ભાટે વંલાદ ૂણગ કયલાની 

પ્રયૃત્તકયાલલી જોઇએ.  
 વપ્રમ વલદ્યાથીઓની માદી ફનાલી તેભની ંગત બંૂઝલણ દૂય કયલા પ્રમત્ન કયલાં.  
ઈવશંાય: પ્રસ્તુત વંળધન કામગ ુંવયી ફીટ ળાાભાં ભ્માવ કયતા ધયણ -7 ના વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી 
રેખનભાં કચાળ ધયાલતા શતા તે કાયણ ેકયલાભાં અવ્ભું વલસ્તૃત લરકન ૃથકયણ ન ેથગઘટન કયતા 
તેના ચક્કવ રયણાભ સુધી શોંચી ળક્યા શતા. અ વંળધન દ્વાયા ળક્ક બવલટમભાં તાના ધ્માન 
કામગ ભાં રયલતગન રાલી ળકે છે અ વંળધન લાયે ળાા ન ે ન્ય બુશ્કેરીઓના નનયાકયણ તેભજ 
સુધાયાત્મક ફાફતભાં મગ્મ રદળા અી ળકે છે 
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48 શ્રી ભોલરકકુભાય એચ 
જોી 

ઝીંઝલા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના ફાક ંગ્રેજી વલમભાં યવ 
ધયાલતા નથી.  

શેતુઓ ::--  
● ફાકની ંગ્રેજી વલમની કચાવ દૂય કયલી.  
● ફાક ંગ્રેજી વલમ યત્લ ેયવ કેલ.ે  
● ફાકની લૈચારયક ળક્ક્ત ખીર.ે  
● ંગ્રેજીના વ્મલશારયક ઈમગ વભિ.ે  
● ંગ્રેજી વલમની ગત્યતા વભજત થામ.  
● વલદ્યાથીઓના અત્મવલિાવભાં લધાય થામ.  
● ળક્ણ કામગન ેલેગ ભે.  

ઈત્કલ્નાઓ ::--  
1. ંગ્રેજી વલમ ઘય રાગ ેછે.  
2. ંગ્રેજી વલમની ામાની કચાળ શળે.  
3. ંગ્રેજી ળક્ક લગગભાં શળમાય ફાકન ેરક્ભાં યાખી બણાલતા શળે.  
4. વલદ્યાથીઓભાં જલાફ ખટ ડળ ેતેન ડય શળે.  
5. ફાકના ંગ્રેજી વલમની ામાની કચાવ દૂય થામ ત ંગ્રેજીભાં યવ રતેા થામ.  
6. ફાકન ેવ્મલસ્થસ્થત બૂાક્ય નું જ્ઞાન અલાભાં અલ ેત ંગ્રેજીભાં યવ રતેા થામ.  
7. ંગ્રેજીનુ ંવ્મલશાર ઈમગ સ્ટટ કયલાભાં અલે ત વલદ્યાથી યવ રતેા થામ.  
8. ંગ્રેજીના ળક્ક ની િમત મગ્મ ન શલાથી 
9. ફેઠક વ્મલસ્થા ફયાફય ન શલાન ેકાયણ.ે  
10. ંગ્રેજી વલમ ન તાવ ળરૂઅતભાં યાખલાભાં અલે ત ંગ્રેજીભાં યવ રતેા થામ.  

ભ્માસ્કામગન ુભશત્લ ::--  
 વલદ્યાથીઓભાં ંગ્રેજીના બૂલ્યનુ ંજવચન થળ.ે  
 ળાાભાં ળક્ણ નુ ંમગ્મ લાતાલયણનંુ નનભાણ થળ.ે  
 ળાાની વભસ્માઓન ેઈકેરલાભાં ભતાં ળક્ણ કામગન ેલેગ ભળે ન ેનલા ઈન્મે ઈભેયાળ.ે  
 ન્ય ળક્ક મભત્રન ેબંૂઝલતી વભસ્માના લજૈ્ઞાનનક ઢફે ઈકેર ભાટે અ રિમાત્મક વંળધન ઈમગી 
ફનળ.ે  

 વલદ્યાથીઓભાં નનમાભક બૂલ્યનું જવચન થળ.ે  
વંળધનની ક્ેત્ર ભમાદાઓ ::-- 

● અ વંળધનના તાયણ ભાત્ર શ્રી ઝીંઝલા પ્રાથમભક ળાાન ેજ રાગ ુડળ.ે  
● અ વંળધન ભાત્ર 2021-22 ના વલદ્યાથીઓ ૂયતંુ લવમભત છે.  
● અ વંળધન ભાત્ર ગ્રામ્મ કક્ાની પ્રાથમભક ળાા ૂયતંુ વીમભત છે.  
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વ્માવલિ ન ેનબુન 
o પ્રમગ ભાટેન નબુન િ ેવબશૂભાંથી વંદ કયલાભાં અલે છે તે બૂફતૂ ાત્રના વબશૂન ેવ્માવલિ 

કશે છે.  
o પ્રસ્તુત ભ્માવભાં વંળધન કામગ દયમભમાન ળાાના ધયણ 8 ના વલદ્યાથીઓ વંળધન કામગ ન 

વ્માવલિ શતંુ તેભજ પ્રસ્તુત વંળધનભાં વ્માવલિ જ નબૂન શત.  
વંળધન મજના ::--  

● પ્રથભ તફક્ક ::-- વલદ્યાથીઓન ેજૂથભાં વલબાજન કયી એકફીજા વલદ્યાથીઓન ેંગ્રેજી બૂાક્ય 
વલળ ેૂછલાભાં અવ્ભુ.ં  

● ફીજો તફક્ક ::-- વલદ્યાથીઓના લારીઓન વંકગ  કયી ફાકન ેઅલાભાં અલતા ગશૃકામગ ની 
નફી ફાફતની ચચા કયલાભાં અલી.  

● ત્રીજો તફક્ક ::-- જુદી જુદી ળૈક્વણક િમતથી ળૈક્વણક કામગ કયલાભાં અવ્ભું.  
ભાહશતી એકત્રીકયણની યીત ::-- પ્રમજકે અ વંળધન કામગ ભાટે ૬ રદલવન વભમ નક્કી કયેર શત તેભાં 
ંગ્રેજીના ામાની ફાફત ના દ્રઢીકયણ ભાટે ૩ રદલવ વલવલધ ઈદાશયણ ન ેપ્રભુક્ક્ત દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ે
ંગ્રેજી ળીખલલા ભાટે ૩ રદલવ નક્કી કમા. િભેાં પ્રમગની વયકાયકતા ભાટેના તફક્કાઓન વભાલેળ 
થામ છે 
પ્રતે્યક તફક્કા દયમભમાન ળક્ક મભત્રની ભદદથી કવટી રીધી શતી.  
કામગિભન ુભરીકયણ ::--  
             પ્રમજકે કામગિભના ભરીકયણ ભાટે એક ઠલારડમાના વભમ સુધી ન વભમગા પાવ્મ શત 

વાયણી 1 
પ્રમજકે એક ઠલારડમા ભાટે નીચ ેબુજફ ઈચાયાત્મક ળક્ણ કામગ કયેર શતંુ.  
રદલવ બુદ્દા લાયેર TLM અવ્રુત્ત 
પ્રથભ રદલવ ંગ્રેજીના બુાક્યન ુ જ્ઞાન, ંગ્રેજી 

ફાયાક્યી 
બુાક્ય, સ્ેરીંગ તંકડી,  સ્ેરીંગ શયીપાઇ,  

ફીજો રદલવ નાના સ્ેરીંગ, ભટા સ્ેરીંગ, 
યાઇમ્વ,યાઇમ્વ,વાદા લાક્ય.  

ચાટગ , બુતગ લસ્તુઓ, કા. ા. ય 
વભજાલયુ,વભજાલયુ, કાડગ  દ્વાયા 
વભજાલયુ.  

લસ્તુઓ ફાકન ે અી 
રાઇનભા ઈબા યાખલા, 
સ્ેરીંગ કાડગ  ફનાલલા અલા.  

તાયણ ::--  

 પ્રત્યેક તફક્કાઓને તંે ંગ્રેજી વલમભાં યવ રેનાય ની વંખ્યા ભાં િભળઃ લધાય જોલા ભળ્મ શત.  
 ંગ્રેજીભાં ામાની કચાવ દૂય થતાં ંગ્રેજી વલમભાં યવ રેનાય ની વંખ્યા ભાં િભળઃ લધાય થત જોલા ભેર શત.  
 વલવલધ પ્રયૃત્ત કયાલલાથી વલદ્યાથીઓને કામગળક્ક્ત ખીરી ઉઠે છે િથેી ંગ્રેજીભાં તેન ેયવ ડે છે.  
 ળક્ણ કામગભાં લેગ ભે છે.  
 શળમાય વલદ્યાથી ાવેથી નફા વલદ્યાથી ઝડથી ળીખ ેછે. િથેી ંગ્રેજી િલેા વલમભાં જૂથ કામગ કયયું જોઇએ.  
 ંગ્રેજી વલમનુ ંળક્ણ કામગ શંભેળા પ્રથભ તાવ ભા કયલાથી વલદ્યાથીઓની વરિમતા ભાં લધાય થમ છે.  
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 ફાક નલીન ળબ્દ જાણલા ભાટે પ્રત્રાહશત થમા છે ન ેનલીન ળબ્દન રેખનકામગ તાની નટપુકભાં રખી 
તૈમાય કયલાની તત્યતા દળાલ ેછે.  

 

49 શ્રી પ્રકાળજવશ એવ. 
ઝારા 

િેુય પ્રાથમભક ળાાના ધયણ 8ના ફાકને લજૈ્ઞાનનક વભજ કાવ્માત્ક 
ઢફે 

1. રિમાત્મક વંળધન 
2. વભસ્મા વલધાન: વાફયકાંઠા લિલ્રાની ગ્રાભીણ વલસ્તાયની વયકાયી પ્રાથમભક ળાાભાં વલજ્ઞાન ન ે
ટેકનરજી વલમના ળક્ણ ભાટે સ્લયરચત વલજ્ઞાન કાવ્મ ન ે ટી. એરે. એભ નનદળગન ધ્ધમતની 
વયકાયકતાન તુરનાત્મક ભ્માવ 
3. ારયબાયક ળબ્દની વ્માખ્યા: વયકાયી પ્રાથમભક ળાા – યાજ્ય વયકાયની તાફા શેઠની વયકાયી નીમત 
નનમભનુ ંારન કયતી ધયણ ૧ થી ૮ ની પ્રાથમભક ળાા 
 વલજ્ઞાન વલમ – પ્રસ્તુત ભ્માવિભભાં વલજ્ઞાન વલમએ યાજ્યની 
 ળક્ણ વલબાગના ભંજૂય ાઠ્યુસ્તકના થગભાં રીધેર છે.  
 ટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધતી – ળૈક્વણક કામગ દયમ્માન વલવલધ બુદ્દાઓના ળક્ણ ભાટે ળૈક્વણક 
વાધનનુ ંનનદળગન કયાલીન ેધ્મમન કયાલલાનીધ્ધતી 

 તુરનાત્મક ભ્માવ – વભનતા કે તપાલત જાણલા વલવલધ ધ્ધતીઓનીવયખાભણીન ભ્માવ.  
4. વંળધનનુ ંભશત્લ: પ્રસ્તુત વંળધન વલજ્ઞાન વલમના બુદ્દાઓને રાંફા વભમ સુધી માદ યાખલા ઈમગી 
નીલડળ.ે ઈત્રાશી વલજ્ઞાન ળક્ક કાવ્મની યચના કયળ ેત તેની કામગ કુળતાભાં લધાય થળ.ે ળક્કન ેતથા 
વલદ્યાથીન ેફંન્ન ેને વલમના ઈડાણભાં જલાની તક ભળે.  
5. વંળધનના શેતુઓ 
1. ધયણ ૮ ના વલજ્ઞાન વલમના એકભના ળક્ણને દીઘગ વભમ સુધી માદ યાખલા ભાટે કાવ્મની યચના કયી.  
2. એકભના ળક્ણ ભાટે વલજ્ઞાન કાવ્મની જભાઆળ કયલી.  
3. ટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધતીની જભાઆળ કયલી.  
4. તુરનાત્મક ભ્માવ ભાટે એકભ કવટીની યચના કયલી.  
6. વંળધનનુ ંવ્મા ન ેનનદેળ 

● પ્રસ્તુત વંળધનના વાફયકાંઠા લિલ્રાની ગ્રામ્મ વલસ્તાયની િેુય પ્રાથમભક ળાાન ેનબૂના તયીકે 
રીધેર છે.  

● વંળધન ધયણ ૮ ના કુર ૧૫ ફાકન ેવાંકલાભાં અલેર છે.  
7. વંળધનની ભમાદા 
વંળધન ળાા ુયતુ જ ભમાદીત છે.  
વંળધન વયકાયકતાન તુરનાત્મક ભ્માવ કયલા ુયતુ ભમાદીત છે.  
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8. વંળધન મજના: પ્રસ્તુત વંળધન ભાહશતી એકત્રીકયણ કે વાધન વંદગી ભશત્લ નથી યંતુ ભ્માવ ન 
બુખ્ય અળમ ધયણ ૮ ના વલજ્ઞાન વલમના ધ્મમન લવન્ધ્ધન અંક ચકાવલાન છે. અ વંદબે વલેક્ણને 
ામાની ઓજના તયીકે સ્લીકાયી, 
વોપ્રથભ ધયણ ૮ ના ફાકન ે વલજ્ઞાનના કેટરાંક ટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી બુદ્દાઓનું ધ્મમન 
કયાલી તેની કવટી રીધી. અજ બુદ્દઓને ફાકભાં વલજ્ઞાન કાવ્મ દ્વાયા ળખડાલીન ેએકભ કવટી રેલાભાં 
અલી, 
1. તાયીખ : ૦૭/૦૩/૨૦૨૨ જુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ ધયણ ૮ ના ૧૫ વલદ્યાથીઓના ગાઈના લગના 

યીણાભ ત્રક યથી વલદ્યાથીઓના ફે જૂથ ફનાલલાભાં અવ્મા. અ ૈકી િ ે જૂથન ેટી. એર. એભ. ધ્ધતીથી 
ધ્મમન કયાલલાનું શતુ ંતેન ેજૂથ નંફય-૧ ન ેિ ેજૂથન ેવલજ્ઞાન કાવ્મથી ધ્મમન કયાલલાનું શતુ ંતેન ેજૂથ નંફય-ય 
તયીકેની ઓખ અી. ફંન્ન ેજૂથભા ૭ વલદ્યાથીઓ ને ૮ વલદ્યાથીનીઓન ેવભાલેળ કયલાભાં અવ્મ.  

2. તાયીખ : ૦૮/૦૩/૨૦૨૨ િેુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ જૂથ-૧ ને ભ્માવિભભાં વભાવલટટ બુદ્દાઓ ધાત ુ
ધાતુનુ ંટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી ધ્મમન કયાવ્ભું. એજ રદલવ ે જૂથ-૨ ન ે વલજ્ઞાન કાવ્મથી ધ્મમન 
કયાવ્ભું. વભાવલટટ કાવ્મ શેલારની તંભાં જોડેર છે. \ 

3. તાયીખ ૦૯/૦૩/૨૦૨૨ િેુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ જૂથ-૧ ને ભ્માવિભભાં વભાવલટટ બુદ્દાઓ દશન 
નેજ્યતનુ ંટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી ધ્મમન કયાવ્ભું. એજ રદલવ ેજૂથ-ય ને વલજ્ઞાન કાવ્મથી ધ્મમન 
કયાવ્ભું. વભાવલટટ કાવ્મ શેલારની તંભાં જોડેર છે 

4. તાયીખ ૧૭/૦૩/૨૦૨૨ ુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ જૂથ-૧ ને ભ્માવિભભાં વભાવલટટ બુદ્દાઓ ાક ઈત્ાદન 
ન ે વ્મલસ્થાનનુ ંટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી ધ્મમન કયાવ્ભું. એજ રદલવ ે જૂથ-૨ ને વલજ્ઞાન કાવ્મથી 
ધ્મમન કયાવ્ભું. વભાવલટટ કાવ્મ શેલારની તંભાં જોડેર છે, 

5. તાયીખ : ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ િેુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ જૂથ-૧ ન ેભ્માવિભ વભાવલટટ બુદ્દાઓ વંશ્રેયત 
(કૃવત્રભ) યેવાઓ ન ે પ્રાષસ્ટકનું ટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી ધ્મમન કયાવ્ભું. એજ રદલવ ે જૂથ-ય ને 
વલજ્ઞાન કાવ્મથી ધ્મમન કયાવ્ભું. વભાવલટટ કાવ્મ શેલારની તંભાં જોડેર છે.  

6. તાયીખ : ૧૪/૦૩/૨૦૨૨ િેુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ જૂથ-૧ ને ભ્માવિભભાં વભાવલટટ બુદ્દાઓ સૂક્ષ્મજીલ 
: મભત્ર ન ેળતુ્રનુ ંટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમતથી ધ્મમન કયાવ્ભું. એજ રદલવ ે જૂથ-ય ન ે વલજ્ઞાન કાવ્મથી 
ધ્મમન કયાવ્ભું. વભાવલટટ કાવ્મ શેલારની તંભાં જોડેર છે.  

7. તાયીખ : ૧૫/૦૩/૨૦૨૨ િેુય પ્રાથમભક ળાા અજ યજ ધ્મમનના ઠલાડીમા ફાદ જૂથ-૧ ન ેજૂથ-૨ ન ે
ધ્મમન કયાલેર બુદ્દાઓની સ્લયરચત એકભ કવટી દ્વાયા ળૈક્વણક લવન્ધ્ધ ચકાવલાભાં અલી. વભાવલટટ 
કાવ્મન એકભ ક્લટીન નબૂન શેલારના તંભાં વાભેર છે. ૨૫ ગુણની કવટી ભાટે ૪૦ મભનનટન વભમ 
અલાભાં અવ્મ.  

8. વાધન વાભગ્રી: પ્રસ્તુત વંળધન બુખ્ય ઈદે્દળ ધયણ ૮ ના વલજ્ઞાન વલમના બુદ્દાઓને વયતાથી તાંફા 
વભમ સુધી માદ યાખલાભાં ટી. એર. એભે. નનદળગન ધ્ધમત તથા કાવ્મ ધ્ધમત ધ્મમન કયાલલાભાં કેટરી 
વપતા ભી તે ચકાવલાન શત. વંળધકે વલવલધ ટી. એર. એભ. તથા સ્લ યરચત વલજ્ઞાન કાવ્મન ઈમગ 
કમો.  
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9. ભાહશતી એકત્રીકયણ: સ્તુત વંળધનભાં વંળધકે ટી. એર. એભ. નનદળગન ધ્ધમત તથા વલજ્ઞાન કાવ્મ દ્વાયા 
ભેલેર લવન્ધ્ધન તુરનાત્મક ભ્માવ કમો. રીધેર એકભ કવટીના યીણાભની લવન્ધ્ધન ેરઇન ેતુરનાત્મક 
ભ્માવ કમો.  
10. વલવલધ લસ્તુઓને કાવ્મભાં ઢાી.  
11. તેના અધાયે ફાકના ટેસ્ટ રીધા. રયણાભના અધાયે ફાકભા વલજ્ઞાન વંદબે રરચ લધી તેયુ જણાભુ.  

50 શ્રી યજનીબાઆ ટેર ઠુભયા પ્રાથમભક ળાાના ધયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે 
કયતા નથી.  

ળાા:- શ્રી ઠુભયા પ્રાથમભક ળાા, ઠુભયા 
ધયણ:4 

વલમ:- ગવણત-વલજ્ઞાન 

ામાની જરૂયી ભાહશતી :શ્રી ઠુભયા (નલા) પ્રાથમભક ળાાભાં ધ. 4 ભાં ભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ 
મગ્મ યીતે કયતા નથી. તે વભસ્મા વલળ ેભ્માવ કયલાની તક ભી ન ેળાાના વલદ્યાથીઓન ભેં ભ્માવ 
કમો. પ્રથભ વલદ્યાથીઓ વાથ ેઅ વભસ્માન ેરગતી ચચા તથા પ્રશ્નતયી કયી તેના યથી બૂક કાયણ જાણલા 
ભળ્મા, લારી વાથ ેચચા કયી ન ેકાયણ જાણી તેના અધાયે એક રૂયેખા નક્કી કયી ન ે તેના દ્વાયા ણ 
ભાહશતી એકઠી કયી ને તેના દ્વાયા અ વભસ્મા નનલાયણન પ્રમત્ન કમો.  
ઈત્કલ્નાઓ : 

1) જો ળક્ક વલદ્યાથીઓનુ ંગશૃકામગ નનમમભત તાવ ેત વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા થળ.ે  
2) ગશૃકામગ અતી લખતે વલદ્યાથીઓના યવ ન ેરૂરચ ધ્માનભાં યાખલાભાં અલે ત અ વભસ્મા શર થઆ 
ળકે.  
૩) જો ળક્ક ગશૃકામગના ભશત્લ વલળ ેવલદ્યાથીઓન ેવભજાલળ ેત ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતા થળ.ે  
4) જો ળક્ક દ્વાયા વલદ્યાથીઓન ેગશૃકામગ ફાફતે મગ્મ ભાગગદળગન ામ ત વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગમગ્મ યીતે 
કયતા થળ.ે  
બૂલ્યાંકન :પ્રથભ ભેં લરકન કભુું કે જમાયે વલદ્યાથી ભાતા-વતા ન ેલારી વાથે ગશૃકામગની વભજ ન ે
ભશત્લ વભજાલલાભાં અવ્ભું ત્યાયે વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મગ્મ યીતે કયતી થમા. વલવલધ ળૈક્વણક પ્રયૃત્ત 
અધારયત ગશૃકામગ કયલાન વલદ્યાથીઓન ેલધ ુઅનંદ અવ્મ ન ેભટાબાગના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ કયલા 
રાગ્મા. વલદ્યાથીઓન ેગશૃકામગ કયલાથી થતા પામદા વલળ ેવભજ અતા ભટા બાગના વલદ્યાથીઓન ેમગ્મ 
યીતે ગશૃકામગ કયલા રાગ્મા.  
તાયણ ન ેરયણાભ : 

 ૮૫% વલદ્યાથીઓ નનમમભત મગ્મ યીતે ગશૃકામગ રાલતા શતા.  
 ૧૦% વલદ્યાથીઓની ગશૃકામગ કયે છે યંતુ મગ્મ નથી.  
 જ્યાયે 5% વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ કયતા ન શતા.  
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નુકામગ :રિમાત્મક વંળધનના પ્રામગક કામગના તેં તે વભસ્માના નનલાયણ ંગ ેથડે ંળ ેવપતા પ્રાપ્ત 
થઇ. અ ઈયાંત ધ. 3 થી 5 ના લગગળક્ક તથા ન્ય ળક્કન ેવભસ્માનુ ંતાયણ ફતાવ્ભું ન ેજણાવ્ભ ુકે 
વલધ્માથીઓનુ ંગશૃકામગ નનમમભત તાવયુ ંજોઇએ. વલધાથીઓન યવ ન ેરરચ પ્રભાણ ેગશૃકામગ અયુ.ં 
પ્રભાણવશ ગશૃકામગ અયું. ગશૃકામગની વભજ અી તેભજ નનમમભત ગશૃકામગ રાલતા વલદ્યાથીઓન ેઆનાભ 
ન ેપ્રળંવા લડે પ્રત્રાશન અયુ.ં િથેી ન્ય વલદ્યાથી ણ પ્રેયણા રઇ ળકે.  
ઈવશંાય : શીં યજૂ કયેર વંળધન કામગભાં શ્રી ઠુભયા પ્રાથમભક ળાા ના ધ. 4 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ 
મગ્મ યીતે કયતા નથી. . તે વભસ્મા ંગ ેવંળધન શામ ઘયેર છે તેભાં ચકકવ યીરૂ બુજફ કાભ કયલાથી 
ધાયેર યીલતગન રાલી ળકામ છે. ન ેવભસ્માન ઈકેર ભેલી ળકામ છે. અ વંળધન દ્વાયા ળાાન ેનડતી 
ન્ય વભસ્માઓના નનલાયણ ભાટેની રદળા ભળે. અ જ વભસ્માને વલસ્તૃત યીતે લગગને ફદરે ળાાકક્ાએ 
કામગ શાથ ધયી વભગ્ર ળાાના વલદ્યાથીઓન ેઅ કામગભાં રઇ ળકાળ.ે રિમાત્મક વંળધન ળક્ણની ગુણલત્તા 
લધાયલા ભાટે જરૂયી છે.  
 
 
 


