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સાબરકાાંઠા જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે 
શાળાઓનો ર્ભૌમિક સમુવધાઓનો અભ્યાસ 

 

પ્રેરક 

કે.ટી.પોરાણીયા 
પ્રાચાયય 

જીલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન 

ઇડર,સાબરકાાંઠા 
 
 

પ્રયોજક 

ડૉ.િદનમસિંહ ચૌહાણ 

મસ.લેકચરર 

જીલ્લા સાંસાધન એકિ 

જીલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન 

ઇડર,સાબરકાાંઠા 
 

 

જીલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન ,ઇડર,સાબરકાાંઠા 
વર્ય-૨૦૨૧ 

 

 

 

 

પ્રખ્યાપન 
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આથી હુાં  સ્વીકૃિ કરુાં છુ કે પ્રસ્તિુ સાંશોધન સાબરકાાંઠા જીલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળા 

સાંદરે્ભ શાળાઓનો ર્ભૌમિક સમુવધાઓનો અભ્યાસપ્રાપ્ય િાહહિી અને સાંદર્ભય ગ્રાંથો ના આધારે  કરેલ છે. િેિાાં 

આવિા મનરૂપણો અને મનષ્કર્ િૌલલક છે. આ સાંશોધનિાાં રજુ થયેલ બાબિો િાટે જવાબદારી િારી પોિાની  

છે. 

સ્થળ- ડાયટ ઇડર  

વર્ય-િાચય-૨૦૨૧ 

ડો.િદનમસિંહ ચૌહાણ  

    મસ.લેકચરર 

       જીલ્લા સાંસાધન એકિ  

 જીલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન 

  ઇડર.સાબરકાાંઠા  
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ઋણ સ્વીકાર 

સાંશોધન એ સહહયારા પરુુર્ાથય નુાં પહરણાિ છે.પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીિે  સાથ સહકાર 

આપનારનુાં ઋણ સ્વીકાર કરિા સાંશોધક કૃિ-કૃત્યિા ની લાગણી અનરુ્ભવે છે. 

પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં જેિની પેરણા િળેલ છે. િેવા જી.સી.ઈ.આર.ટી.,ગાાંધીનગર ના મનયાિકશ્રી 

ડૉ.ટી.એસ.જોર્ીસાહબે અને જીલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન,ઇડર,સાબરકાાંઠા ના પ્રાચાયય િાાં. કે.ટી.  પોરણીયા 

સાહબે નો સાંશોધક અંિકરણ પવૂયક આર્ભાર િને છે.  

સાંશોધનના આ કાયયિાાં િાહહિી એકત્રીકરણ બાબિે નમનુાિાાં સિામવષ્ટ શાળાઓના 

આચાયયશ્રીઓ,મશક્ષકો શ્રીઓ સાબરકાાંઠા જીલ્લાના એસ.આઈ.મિત્રો નો સાંશોધક ઋણ સ્વીકારે છે.  

પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાંિારા ડાયટના િિાિ સાથી મિત્રોનો આ િબકે્ક અંિકરણ પવૂયક આર્ભાર િાનુાં છુ. કે 

જેિની હફૂ થકી આ સિગ્ર સાંશોધન કાયય પણૂય થયેલ છે. 

પ્રસ્તિુ સાંશોધન અહવેાલ ને સિયસર અને ગણુવત્તા સર્ભર અને ભલૂ રહહિ મહુિિ કરવા બદલ આરવ 

મપ્રન્ટરસ નો આર્ભાર િાનુાં છે.  

અંિે સાંશોધન કાયયિાાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ સહકાર િળેલ છે.િેિના પ્રત્યે સાંશોધક આર્ભાર િને છે. 

 

 

સ્થળ- ઇડર                                                    ડૉ.િદનમસિંહ ચૌહાણ  

વર્ય-િાચય-૨૦૨૧                                              જીલ્લા સાંસાધ  એકિ  

 

 

 

અનકુ્રિલણકા 
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ક્રિ  મવગિ  પાન નાંબર 

 ઋણ સ્વીકાર  

અનકુ્રિણીકા 

I 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રકરણ 

૧ 

 

સમસ્યા કથન અને પારિભાષિક શબ્દો ની વ્યાખ્યા  

1.1 પ્રસ્િાવના  

1.2 સિાવેશી મશક્ષણની સાંકલ્પના  

1.3 સિાવેશી મશક્ષણનો અથય   

1.4 સિાવેશી શાળા ની અથય   

1.5 સિાવેશી મશક્ષણના લક્ષણો  

1.6 સિાવેશી શાળાની જરુહરયાિ 

1.7 સિાવેશી શાળાના ફાયદા   

1.8 સિાવેશી શાળાની િયાયદાઓ 

1.9 રાષ્રીય િાધ્યમિક મશક્ષા અલર્ભયાન અને સાંકલલિ મશક્ષણ  

સાંકલ્પના  

1.10 અક્ષિ બાળકોનુાં પરાિસયન અભ્યાસની િયાયદાઓ 

1.11 અક્ષિ બાળકોનુાં પરાિસયન ના સોપાનો  

1.12 સાંકલલિ મશક્ષણનો અથય અને મવર્ભાવનાઓ  

1.13 સાંકલલિ મશક્ષણના લક્ષણો  

1.14 સિાવેશી અને સાંકલલિ મશક્ષણ  વચેનો િફાવિ  

1.15 સિાવેશી મશક્ષણના સાંદરે્ભ મશક્ષણની ભમૂિકા  

1.16 સાંશોધનનુાં િહત્વ  

1.17 સિસ્યા કથન 

1.18 સાંશોધનના પ્રશ્નો  

1.19 સાંશોધનના હતેઓુ 

1.20 શબ્દોની વ્યાખ્યા  

1.21 સાંશોધનની િયાયદાઓ 
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1.22 હવે પછી ના પ્રકરણોનુાં આયોજન  

 

 

 

પ્રકરણ

- 

2 

સદંભભ  સારિત્ય ને પરૂ્વે થયેલ સશંોધનની સમીક્ષા 

2.1 પ્રસ્િાવના 

2.2 સાંદર્ભય સાહહત્યન ુિહત્વ  

2.3 પવૂે થયેલ સાંશોધનોનો અભ્યાસ  

2.4 હવે પછીના પ્રકરણોનુાં આયોજન   

 

 

 

 

 

પ્રકરણ

- 

3 

સશંોધનની આધાિશીલા અને સશંોધન યોજનાઓ 

3.1 પ્રસ્િાવના  

3.2 સાંસોધન પદ્ધમિઓ  

3.3 વ્યાપ મવશ્વ  

3.4 નમનુો  

3.5 સાંશોધન ઉપકરણ  

3.6 િાહહિીનુાં એકત્રીકરણ  

3.7 િાહહિી મવર્લેર્ણ અને અથેઘટન 

3.8 ઉપસાંહાર 

 

 

 

પ્રકરણ

- 

4 

મારિતી ની િજૂઆત,પથૃકિણ અને અથભઘટન  

4.1 પ્રસ્િાવના  

4.2 પ્રિીચારોનુાં પથૃકરણ   

 

 

 

 

 

પ્રકરણ

- 

5 

સાિાંશ,તાિણો,ફલલતાથો અને ભલામણો  

5.1 પ્રસ્િાવના  

5.2 સાંશોધન સારાાંશ 

5.3 હતેઓુ ની ચકાસણી  

5.4 સાંશોધનના મખુ્ય િારણો  
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5.5 ફલલિાથય  

 

- 

- 

 

સાંદર્ભય સલુચ 

પહરમશષ્ટ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

પ્રકિણ –૧ 
સશંોધનની સકંલ્પનાત્મક રૂપિેખા 

 

૧.૧ પ્રસ્િાવના 

૧.૨ સિાવેશી મશક્ષણની સાંકલ્પના  

૧.૩ સિાવેશી મશક્ષણનો અથય  

૧.૪ સિાવેશી શાળાનો અથય  
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૧.૫ સિાવેશી મશક્ષણના લક્ષણો 

૧.૬ સિાવેશી શાળાની જરૂહરયાિ  

૧.૭ સિાવેશી શાળાના ફાયદા  

૧.૮ સિાવેશી શાળાની િયાયદાઓ  

૧.૯ રાષ્રીય િાધ્યમિક મશક્ષા અલર્ભયાન અન ેસાંકલલિ મશક્ષણ   

૧.૧૦ અક્ષિ બાળકોનુાં પરાિશયન અભ્યાસની િયાયદાઓ 

૧.૧૧ અક્ષિ બાળકોનાાં પરાિશયનનાાં સોપાનો  

૧.૧૨ સાંકલલિ મશક્ષણનો અથય અને મવર્ભાવના  

૧.૧૩ સાંકલલિ મશક્ષણના લક્ષણો 

૧.૧૪ સિાવેશી અન ેસાંકલલિ મશક્ષણ વચ્ચે િફાવિ  

૧.૧૫ સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં મશક્ષકની ભમૂિકા  

૧.૧૬ સાંશોધનનુાં િહત્તવ  

૧.૧૭  સિસ્યા કથન  

૧.૧૮   સાંશોધન પ્રશ્નો  

૧.૧૯   સાંશોધનના હતેઓુ  

૧.૨૦   શબ્દોની વ્યાખ્યા  

૧.૨૧    સાંશોધનની િયાયદાઓ  

૧.૨૨   હવે પછીના પ્રકરણોનુાં આયોજન  
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પ્રકિણ –૧ 
સશંોધનની સકંલ્પનાત્મક રૂપિેખા 

 

૧.૧ પ્રસ્તાર્વના 

મશક્ષણિાાં સિાવેશ ચોક્કસ જરૂહરયાિો સાથ ેમવશેર્ સિસ્યાઓનો સાિનો કરિાાં મવદ્યાથીઓની શૈક્ષલણક 

જરૂહરયાિો પણૂય કરવા િાટેનો અલર્ભગિ છે િેનો અથય એ થયો કે સપોટય સેવાઓનો યોગ્ય નેટવકય સાથ ે

સાિાન્ય પ્રાથમિક જોગવાઈઓ શાળાઓ અન ેસમદુાય મશક્ષણની સમુવધાઓ ની િારફિ ેમવકલાાંગિા 

ધરાવિા કે મનયમિિ એિ િિાિ મવદ્યાથીઓ એક સાથે મશક્ષણ િળેવી શકે છે. આ પ્રકારની સલુર્ભિા 

પહરવિયનક્ષિ શૈક્ષલણક વ્યવસ્થાિાાં શક્ય છે, ના મવદ્યાથીઓની જરૂહરયાિોને સિજે છે. જરૂહરયાિ પણૂય 

કરવા િેની સાથે અનકૂુલન સાધી ને અપનાવી લે છે એટલે મશક્ષણિાાં સિાવેશ શૈક્ષલણક વ્યવસ્થાઓ 

િેના મલૂ્યોનો િાહહિી વ્યવસ્થાઓ અને કાયય સાંસ્કૃમિઓ પ્રહક્રયાઓ અન ેિાળખા નાાં િિાિ સ્િરિાાં 
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સિાવેશક નીમિઓ અન ેપદ્ધમિઓ િારફિે શારીહરક સાંવેદનશીલ બૌદ્ધદ્ધક કે પાહરસ્સ્થમિક મવકલાાંગિા 

ધરાવિા હોય િેવા મવદ્યાથીઓ સહહિ િિાિ મવદ્યાથીઓ િાટે મળૂભિૂ િાનવીય અન ેનાગહરકોના 

અમધકારો હાાંસલ કરવાનુાં િાધ્યિ છે શાળા મશક્ષણ િાટે રાષ્રીય અભ્યાસક્રિનુાં િાળખુાં એનસીઆરટી 

2005 સાિગ્રી રજૂઆિ અને વ્યવહાહરક પદ્ધમિઓિાાં યોગ્ય સધુારા કરીન ેમશક્ષકોને િૈયાર કરીને અને 

મશક્ષણન ેઅનરુૂપ મલૂ્યાાંકન અન ેપદ્ધમિઓ મવકસાવી મવશેર્ શૈક્ષલણક જરૂહરયાિો ધરાવિા મવદ્યાથીઓ 

િાટે મશક્ષણ િાાં સિાવેશ ની ર્ભલાિણ કરે છે 

મશક્ષક મશક્ષક બનવાની શરૂઆિ થાય છે ત્યારે જણાવવાિાાં આવે છે કે િિારો વગય વૈમવધ્ય ધરાવિા 

બાળકો થી ર્ભરાઈ જશે અને િિારુાં મશક્ષક િરીકેનુાં કાયય િિાિ વ્યસ્તિ મવમવધિા ધરાવિા બાળકોને 

સિાન ગણીને િિારો મવર્ય ર્ભણાવવાનો છે પરાંત ુશાળાિાાં ના વગયખાંડિાાં રહલેા બાળકો ના અધ્યક્ષ 

અને સધુારવા વગયખાંડિાાં રહલેા બાળકોની મવમવધિા અન ેિેના આધારે અધ્યયન િાટેની અલગ 

અલગ હોય છે શુાં આપણ ેઆ બાબિથી વાકેફ છીએ? આ િિાિ બાળકોની અધ્યયન િાટેની જરૂહરયાિ 

જોના સાંિોર્ી શકાય િો િેઓ વગયના વગયખાંડ િાાં થિી અધ્યયન-અધ્યાપન પ્રહક્રયા થી મનરસ થઈ 

ધીિે ધીિ ેવાંલચિ થઈ જાય છે અન ેઅધ્યયન ઉપલબ્બ્ધઓ  િાાં પાછા પડે છે. એવા કેટલાય બાળકો 

છે જેિની કોઈક ને કોઈક મવશેર્ જરૂરીયાિ હોય છે અથવા સિાજિાાં આ એવા સમહૂિાાંથી આવ ેછે 

જેઓને હજુ સધુી પણ મશક્ષણના લાર્ભ િળેવવાિાાં મશુ્કેલી પડે છે આ બાળકોની જરૂહરયાિો જાણવા 

િાટે મશક્ષણિાાં સિાવેશને સિજવુાં પડે 

૨૦૧૧િાાં થયેલી વસ્િી ગણિરી મજુબ ર્ભારિિાાં કુલ 2,68,14,994 લોકો કોઈને કોઈ પ્રકારે અક્ષિિા 

ધરાવિા હિા જ્યારે િે સિયે નેપાળ ની કુલ વસ્િી 2,66,20,809 શ્રીલાંકા ની વસ્િી 2,08,69,000 

હિી. એટલે કે આપણા પાડોશી એવા સ્વિાંત્ર દેશ ની વસ્િી કરિા આપણા દેશિાાં અક્ષિિા ધરાવિા 

લોકોની સાંખ્યા વધારે હિી કોઇ પણ દેશ િાટે ખાસ કરીન ેલોકકલ્યાણની ર્ભરેલા લોકશાહી ધરાવિા 

દેશ િાટે આટલી િોટી સાંખ્યા ધરાવિા અક્ષિ લોકોને સિાજના મખુ્ય પ્રવાહિાાં લાવી ને િેિનો 

મવકાસ કરવાનુાં કાિ ખબૂ જ પડકારજનક બની જાય છે. જુઓ કે દરેક દેશિાાં શારીહરક કે િાનમસક 

ક્ષિિા ધરાવિા લોકોનુાં થોડુાં-ઘણુાં પ્રિાણ હોય છે. લોકહહિ ને વરેલી શાસન પ્રણાલી િાાં આવા 

લોકોની મવશેર્ કાળજી હોય છે િેિના પાલન પોર્ણ ઉછેર અને મશક્ષણ િાટે મવમવધ દેશોિાાં મવમશષ્ટ 
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કાયદાઓની રચના પણ થિી હોય છે. િાાં પણ અક્ષિ લોકો િાટે ખાસ કરીન ેઅક્ષિ બાળકોના મશક્ષણ 

િાટે મવમશષ્ટ નીમિઓ અને કાયદાઓ ઘડવાિાાં આવ્યા છે. 

 

 સ્વિાંત્રિા પછી ર્ભારિિાાં મશક્ષણનો મવકાસ ઝડપી થવા લાગ્યો . લોકો મશક્ષણ પ્રત્યે વધ ુજાગિૃ 

બન્યા. બીજી બાજુ ર્ભારિિાાં વસ્િી પણ ઝડપથી વધી. શાળા-કોલેજોની િાાંગ વધી. અમકુ લોકો 

આમથિક રીિ ેવધિુાાં વધ ુસક્ષિ થવા લાગ્યા. સરકારી શાળાઓ કરિાાં ખાનગી શાળા નુાં પ્રિાણ વધવા 

લાગ્્ુાં ગ્રામ્ય મવસ્િારોિાાં શાળાઓની અછિ સજાયવા લાગી. લોકો ધાંધા રોજગાર િાટે િોટા શહરેો િરફ 

આવવા લાગ્યા.શહરેોિાાં વસિીનુાં ર્ભારણ વધ્્ુાં ત્યાાં પણ સરકારી શાળાઓની ઉણપ વિાયવા લાગી 

પહરણાિે ખાનગી શાળા નુાં જોર વધવા લાગ્્ુાં પરાંત ુખાનગી શાળાઓિાાં ફી નુાં ધોરણ સાિાન્ય લોકોને 

પોસાય િેવુાં ન હતુાં. િેિ છિાાં ખાનગી શાળાઓિાાં મશક્ષણ પ્રત્ય ેખાસ કાળજી લેવાય છે િેવુાં લોકો 

િાનિા હિા પહરણાિ ેખાનગી ઝડપ િે લોકોની દોડ વધી આવી શાળા ઊંચી ફી વસલુવા લાગી. 

સરકાર જરૂહરયાિ મજુબ શાળાઓ શરૂ કરવાિાાં અને સરકારી સાંસ્થાઓિાાં ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળાં મશક્ષણ 

આપવાિાાં મનષ્ફળ મશક્ષણના સાંદર્ભયિાાં ર્ભારિીય સિાજ ચાર વગયિાાં વહેંચાઇ ગયો. એક વગ ેખબૂ 

સારી ર્ભૌમિક સમુવધા ધરાવિી એવી શાળાઓ પસાંદ કરી કે જેિાાં મવદ્યાથીઓની સાંખ્યા મસમિિ હોય 

અને દરેક મવદ્યાથીનુાં વ્યસ્તિગિ ધ્યાન રાખવાિાાં આવે છે આવી શાળાઓ ખબૂ ઉચ્ચ આમથિક સ્સ્થમિ 

ધરાવિા લોકોને પોસાય િેવી બનીને રહી ગઇ. બીજા વગયિાાં એવા લોકો આવે છે જેઓ ગિે િે ર્ભોગે 

પોિાના બાળકોને ખાનગી શાળાિાાં અભ્યાસ કરવા િાાંગે છે જેિાાં ઉચ્ચ િધ્યિ વગય અને િધ્યિ 

વગયના લોકોનો સિાવેશ થાય ત્રીજા વગયિાાં એવા લોકો આવ ે છે કે જેઓ મશક્ષણ પ્રત્યે થોડા ઘણા 

અથવા સારી રીિે જાગિૃ છે પરાંત ુખાનગી શાળાઓના ખચય ઉઠાવી શકિા નથી િેઓ પોિાના બાળકોન ે

સરકારી શાળાિાાં દાખલ કરાવે છેલ્લા વગયિાાં એવા લોકોનો સિાવેશ થાય છે કે જેવો અત્યાંિ ગરીબ 

છે અન ેઅર્ભણ છે અથવા મશક્ષણ પ્રત્ય ેબેદરકાર છે અથવા િો જીવન જીવ ેછે અથવા િેિના રહણેાાંક 

મવસ્િાર થી ઘણી દૂરના મવસ્િારિાાં સરકારી શાળાઓની સગવડ િળે આવા લોકોના બાળકો શાળાિાાં 

પ્રવેશ િેળવિા જ નથી અથવા પ્રવેશઆવા લોકોના બાળકો શાળાિાાં પ્રવેશ િળેવિા જ નથી અથવા 

પ્રવેશ િેળવ ેછે િો અધવચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દે છે આવા લોકોનુાં હજી પણ ખબૂ િોટુાં પ્રિાણ જોવા 
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િળે અર્ભણ લોકો કોઈ પણ દેશ િાટે િોટાર્ભાગે જવાબદારી બનિા હોય છે ર્ભારિીય બાંધારણની કલિ 

45 િાાં પણ જોગવાઈ કરવાિાાં આવી છે કે ૬ થી ૧૪ વર્યના બાળકોને િફિ ફરજીયાિ અને સાવયમત્રક 

ધોરણે મશક્ષણ પરુૂાં પાડવુાં પરાંત ુસ્વિાંત્ર લગર્ભગ સાિ દાયકા પછી પણ આ લક્ષ્ય પણૂય થઇ શક્ુાં 

નથી.  સરકાર આ પરથી દૂર કરવા િાાંગે છે ઉપરોતિ બાબિોને ધ્યાનિાાં રાખીને જ સરકારે બાળકોને 

મશલક્ષિ કરવા િાટે સવય મશક્ષા અલર્ભયાન મશક્ષણનો અમધકાર પ્રવેશોત્સવ ગણુોત્સવ જેવા અનેક કાયયક્રિો 

જાહરે કયાય અને િેિનો અિલ કરવાનો પ્રયત્ન કયો એવો જ એક કાયયક્રિ સિાવેશક મશક્ષણ. 

૧.૨ સમાર્વેશી ષશક્ષણની સકંલ્પના  

મશક્ષણિાાં સિાવેશ અન ેએવુાં વલણ કે મલૂ્ય પ્રણાલી છે કે જે િિાિ બાળકના ગણુવત્તા્તુિ મશક્ષણ 

િેળવવાના કાયયક્રિને િેના સહ અભ્યાસીઓ સાથ ેસાથ ેસફળ કરવાિાાં િદદરૂપ બન ેછે. સિાવેશી 

મશક્ષણ એટલે બાળકન ેશાળાિાાં અન ેશાળાિાાં આ િિાિ કાયયક્રિિાાં બાળકની ઉત્સાહપવૂયક સહક્રયિા 

ને બાળકના િહત્તિ મવકાસને સમુનમિિ કરિો કાયયક્રિિાાં બીજા શબ્દોિાાં કહીએ િો inclusive 

education means education of all students where all students are equal participants in the 

learning process. "પ્રત્યેક બાળકની મવમવધિા સર્ભર જરૂહરયાિ ને ધ્યાનિાાં રાખી િેિના અધ્યયન- 

અધ્યાપનિાાં સહર્ભાગીદારીિા વધારવા સાંસ્કૃમિ, સિાજ અને મશક્ષણ િાાંથી િેિની વાંલચિિા 

ઘટાડવાની પ્રહક્રયા એટલે સિાવેશી મશક્ષણ" િેિજ" શારીહરક, બૌમધક ,સાંવેલગક, સાિાજજક ,ર્ભાર્ાકીય 

કે અન્ય કોઈ રીિના ર્ભેદર્ભાવને અવગણીને િિાિ બાળકોને િેિની શાળાઓિાાં સિાવેશ કરવાની 

જવાબદારી એટલ ેસિાવેશી મશક્ષણ". સિાવેશી મશક્ષણ એટલ ેસિગ્ર  

શૈક્ષલણક વ્યવસ્થાનુાં અનકુુલન જેિાાં શાળાનુાં િાળખુાં, િકાન, ફમનિચર, મશક્ષણ અને વગયખાંડ 

વ્યવસ્થાપન અન ેમવમશષ્ટ જરૂહરયાિો ધરાવિા મવકલાાંગ બાળકો િેિજ િેિની જરૂહરયાિને અનકૂુળ 

અભ્યાસક્રિ.  

સફળ સિાવેશી અનકૂુલન િાટે :  

● પયાયવરણીય અનકૂુલન  

● મનદેશનિાાં અનકૂુલન 

● શીખવા શીખવવાની સાિગ્રીિાાં અનકૂુલન 
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● હડવાઇસ ઇસ્તવપિેન્ટ ના ઉપયોગિાાં અનકૂુલન 

● મવર્યવસ્તિુાાં અનકૂુલન 

● મલૂ્યાાંકનિાાં અનકૂુલન 

સમાર્વેશી ર્વર્ભખડં: 

સિાવેશી વગયખાંડ એવો વગયખાંડ જ્યાાં દરેક મવદ્યાથીઓનો સ્વીકાર કરવાિાાં આવ ેઅન ેિેિને સાથ 

સહકાર આપવાિા આવ ેછે. શાળાના સહ અધ્યાયો અન ેઅન્ય સભ્યો એકબીજાનો સ્વીકાર કરે છે. 

દરેક મવદ્યાથીની જરૂહરયાિ સાંિોર્ાય છે. સિાવેશી વગોિાાં એવુાં વાિાવરણ હોય છે મશક્ષકો અન ે

મવદ્યાથીઓ શાળાની અંદર મવદ્યાથીઓના સમદુાયન ેસહકાર અન ેિાગયદશયન પ્રદાન કરે છે. જ્યાાં મશક્ષકો 

અને મવદ્યાથીઓ અભ્યાસક્રિ ચકાસ ે છે અન ે િેિાાં િેિાાં મવમવધ ક્ષિિા ધરાવિા અધ્યાયીઓનાાં 

આદાન-પ્રદાન થી ફાયદો થાય છે. સિાવેશી અલર્ભગિ ધરાવિા મશક્ષકો પાઠયપસુ્િકની બહાર 

વ્યવહાહરક કૌશલ્ય પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િિ કરે છે અન ેસહકાર ્તુિ મશક્ષણ, સાંપણૂય ર્ભાર્ા, ચોક્કસ થીિ 

આધાહરિ સચૂન, સિસ્યાઓનુાં સિાધાન િાટે વલણ અખત્યાર કરે છે. 

 સિાવેશી મશક્ષણ વગય મશક્ષકોના હાથિાાં હોય છે, જેઓ શૈક્ષલણક પહરવિયન િાટે િહત્વપણૂય િાધ્યિ 

છે. િેઓ શકૈ્ષલણક વાસ્િમવકિાઓ ની અંદર બનાવવાિાાં આવલેી નીમિઓનો અિલ કરે છે, આ િાટે 

વિયણુાંકિાાં પહરવિયન ની જરૂર છે. મશક્ષકોએ દૃઢપણે િાનવુાં જોઈએ કે િિાિ મવદ્યાથીઓ અભ્યાસ કરી 

શકે છે અન ેિેિને મવમવધ ક્ષિિા ધરાવિા મવદ્યાથીઓની સફળિા િાટે યોજના બનાવવી જોઈએ. 

મશક્ષકો વગયિાાં મવમવધ ક્ષિિા ધરાવિા મવદ્યાથીઓન ેસ્વીકારે. િાન્યિા આપ ેઅન ેિેિની આંિહરક 

શસ્તિ ખીલવવા પ્રયાસ કરે િે જરૂરી છે. એટલ ેિેિણ ેમવમવધ ક્ષિિા ધરાવિાાં મવદ્યાથીઓનો સ્વીકાર 

કરીને ર્ભાગીદારી અન ેસિાનિાન ેપ્રોત્સાહન આપવુાં જોઇએ. સિાવેશી મશક્ષણના વગયખાંડિાાં અસરકારક 

મશક્ષણ િાટે એવી શકૈ્ષલણક પદ્ધમિઓ ની જરૂર છે, જે મવમવધ પષૃ્ઠભમૂિ ઓ જરૂહરયાિો અને ક્ષિિાઓ 

ધરાવિાાં મવદ્યાથીઓ ને સિાવી શકે. આ પદ્ધમિ વગયિાાં 3 િહત્વપણૂય ક્ષેત્રોન ેસાંબોધે છે. 

શૈક્ષલણક સદંભભ: 

શૈક્ષલણક વાિાવરણિાાં સધુારો એટલ ેકે ર્ભૌમિક ગોઠવણો, િહત્વપણૂય સ્થાનોિાાં રેલલિંગ મકૂવા જેવા રૂિ 

સધુારા-વધારા, વ્હીલચેર ની સલુર્ભિા િાટે floor space ની પનુઃ ગોઠવણી વગેરે સાિલે છે. મખુ્ય 
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પ્રવાહની શાળાઓ િાાં એકબીજાને સહકાર આપિા મવદ્યાથીઓના જૂથો િારફિે મવશ્વાસનુાં વાિાવરણ 

વધારવા અને સહ અધ્યાયીઓ સાથેના આદાન-પ્રદાન વધારવા. જોડીયો ની જેિ જૂથો પણ અલગ 

હોઈ શકે છે, એટલે કે મિશ્ર મવકલાાંગિા ધરાવિા બે કે વધારે જૂથોિાાં કાિ કરિાાં મવદ્યાથીઓની જોડી 

િરીકે જૂથોને અલગ પાડી શકાશ,ે જેિાાં દરેક સભ્યને ચોક્કસ ભમૂિકા સપુ્રિ કરવાિાાં આવ ેછે. ઉદાહરણ 

િરીકે ટાઈિહકપર , પ્રેઝન્ટેટર વગેરે. 

શૈક્ષલણક સામગ્રી: 

વગોિાાં મવમવધ જરૂહરયાિો પણૂય કરવા વ્યસ્તિગિ મવદ્યાથીઓની શીખવાની મવમશષ્ટ જરૂહરયાિના 

આધારે જુદી જુદી સચૂનાઓનુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ. અભ્યાસક્રિન ેસિજવા ચકાસવા મવદ્યાથીઓને 

મવમવધ મવકલ્પો આપવા જોઈએ. મવમવધ પ્રવમૃિઓ, જેની િારફિે મવદ્યાથીઓ િાહહિી અને મવચારો 

સિજી શકે અન ેિેન ેધારણ કરી શકે. મવકલ્પો, જેની િારફિ ેમવદ્યાથીઓને શુાં શીખવુાં િે પ્રદમશિિ કરે 

છે (ઉદાહરણ િરીકે લેલખિ િૌલખક અથવા વૈકબ્લ્પક સાંવમધિિ સાંચાર વ્યવસ્થા નો ઉપયોગ કરીન ે

મવદ્યાથીઓ િાટે િેન ેઅનરુૂપ શીખવાની સહલેી પસાંદ કરવી).  

ષશક્ષણ ષર્વદ્યાથી પ્રેિણા: 

મશક્ષણિાાં સિાવેશન એટલે િિાિ મવદ્યાથીઓને મશકર્ણ વ્યવસ્થાિાાં સિાવી લેવા. પરાંત ુિેનો અથય 

એવો થિો નથી કે એક જ વગયિાાં િિાિ મવદ્યાથીઓને એકસરખુાં મશક્ષણ આપવુાં. હકીકિિાાં િાહહિી 

િેળવીએ સહક્રય છે મનન્દ્ષ્ક્રય નથી. િેિાાં મવદ્યાથીઓના વ્યસ્તિત્વ િાાં ફેરફાર સાંકળાયેલો છે અન ેઆ 

િાટે મવદ્યાથીઓની સહર્ભાલગિા જરૂરી છે. સિાવેશી વગયખાંડિાાં મવમવધ પ્રવમૃિઓ એક સાથ ે હાથ 

ધરવાિાાં આવશ ેએટલ ેમશક્ષણ આપવાની હાલની પદ્ધમિ ને  મશક્ષક કેન્દ્ન્િિ ને બદલ ેમવદ્યાથી કેન્દ્ન્િિ 

બનાવવી જોઈએ. 

આ બાબિે ધ્યાન િાાં રાખી ગજુરાિ પ્રાથમિક મશક્ષણ પહરર્દ ના િાગયદશયન હેઠળ સવય મશક્ષા અલર્ભયાન 

વડોદરાએ મવમશષ્ટ જરૂહરયાિ ધરાવિા બાળકો સાથે કાયયકિાય મવમશષ્ટ મશક્ષકો ના વકયશોપ કરી 

અભ્યાસક્રિ અનકૂુલન સાંદર્ભ ેસિાવેશી મશક્ષણ પર અધ્યયન અધ્યાપન સાિગ્રી િૈયાર કરવાિાાં 

આવેલ છે. અને સિાવેશી વગોિાાં મવમશષ્ટ જરૂહરયાિ ધરાવિા બાળકો િાટે મલૂ્યાાંકન અન ેકેવી રીિ ે

અનકૂુળ બનાવવુાં િેના પર મવચાર કરવાિાાં આવેલ છે. આ સાિગ્રીથી અલર્ભગિ પર આધાહરિ છે 
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જેિાાં મશક્ષક વગયિાાં બાળકોને અથય ક્ષલણક અનરુ્ભવો પ્રદાન કરે છે અન ેસરળ ર્ભાર્ા નો ઉપયોગ કરે 

છે િેિ જ િિાિ બાળકોિાાં મલૂ્યનુાં આરોપણ થાય િેવા મવચારો વ્યતિ કરે છે. આ સાિગ્રી અનેક 

ઉદાહરણ ને સિાવે છે જે સિાવેશી વગોિાાં હાલની મશક્ષણ વ્યવસ્થાિાાં કેવી રીિ ે ફેરફાર કરવો િે 

પ્રદમશિિ કરે છે અન ે મવદ્યાથીઓન ેસ્વિાંત્ર રીિ ેશીખવાની કળાિાાં િાહરે બનાવ ેછે િેિજ શકૈ્ષલણક 

પ્રહક્રયા િાાં સહક્રય ર્ભાગીદાર બનવા િૈયાર કરે છે. સવય મશક્ષા અલર્ભયાન વડોદરા અંિગયિ મખુ્ય 

પ્રવાહના મશક્ષકોને આ સાિગ્રી પર િાલીિ આપીને િૈયાર કરવાિાાં િદદરૂપ નીવડશ.ે 

૧.૩ સમાર્વેશી ષશક્ષણનો અથભ  

સિાજ મશક્ષણના સવયગ્રાહી અથય અંગે મવદ્વાનો વચ્ચે િિર્ભેદ પ્રવિયિો જોવા િળે છે. મવમવધ 

મશક્ષણશાસ્ત્રીઓ, સાંશોધકો અને મવદ્વાનોએ પોિાના અનરુ્ભવો, અભ્યાસ અને પ્રત્યક્ષીકરણને આધારે 

સિાવેશક મશક્ષણ વ્યવસ્થાને સિજવાનો પ્રયત્ન કયો છે. આવા િિાિ મવદ્વાનોના સિાવેશક મશક્ષણ 

અંગેના િાંિવ્યોને આધારે સિાવેશી  મશક્ષણ અંગેના િાંિવ્યોને આધારે સિાવેશક મશક્ષણનો અથય 

આપવો હોય િો કહી શકાય કે,  

શારીહરક, િાનમસક,વાિયમનક  કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ક્ષિિા કે અક્ષિિાન ેધ્યાનિાાં લીધા મસવાય 

િિાિ પ્રકારના બાળકોને નજીકની શાળાિાાં િેિની ઉંિર અને જરૂહરયાિ મજુબન ુમશક્ષણ એક સાથે 

આપવાની વ્યવસ્થાને સિાવેશક મશક્ષણ કહ ેછે. જેિાાં ચોક્કસ વયજૂથના અને સિાન મશક્ષણ જરૂરીયાિ 

ધરાવિા બાળકોને, િેિની ક્ષિિા કે અક્ષિિાને આધારે અથવા િેિના લલિંગને આધારે કોઈપણ 

પ્રકારનો ર્ભેદર્ભાવ રાખ્યા વગર, સિાન શકૈ્ષલણક અન ેશાળાકીય વાિાવરણિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવે 

છે. આ પ્રકારની મશક્ષણ વ્યવસ્થાિાાં અધ્યયન પ્રહક્રયાિાાં િિાિ બાળકોની સહક્રય ર્ભાગીદારી હોય છે 

િથા િેઓ એકબીજા સાથે સહકારી રીિે અધ્યયન કરે છે અને િિાિની વચ્ચે આત્િીય સાંબાંધ 

પ્રસ્થામપિ થાય છે. 

એકબીજા િિ મજુબ, સિાવેશક મશક્ષણ ફતિ શારીહરક કે િાનમસક રીિે અક્ષિ બાળકોને મખુ્ય 

પ્રવાહિાાં લાવવા િાટેનુાં અલર્ભયાન નથી, પરાંત ુિેિની સાથ ેસાથ ેકોઈ પણ કારણ ેમખુ્ય પ્રવાહિાાં 

મશક્ષણ િેળવવાથી વાંલચિ રહિેા બાળકોને કોઈપણ જાિના જાિીય કે અન્ય પ્રકારના ર્ભેદર્ભાવ વગર 

સસુાંવાદી અને સાંપણૂય સાિાજજક વાિાવરણિાાં મશક્ષણ આપવાનુાં છે. જેિાાં અક્ષિિા ધરાવિા અને નહીં 
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ધરાવિા બાળકોની સાથે સાથે િિાિ પ્રકારના બાળકોને, સહકારી અધ્યયનિાાં િેિણે સહક્રય 

ર્ભાગીદારી સાથે, મશક્ષણ આપવાિાાં આવે છે. જેિાાં સક્ષિ અન ેઅક્ષિ બાળકો વચ્ચ ેસા્જુ્ય અને 

સાંવાહદિાનુાં વાિાવરણ સજાયય છે અને િિાિ બાળકો એકબીજાન ુિાન જાળવે છે. સિાવેશક મશક્ષણ 

વ્યવસ્થાિા બાળકોના મશક્ષણિા િાિા-મપિાની સહક્રય ર્ભાગીદારી છે. 

૧.૪ સમાર્વેશી શાળાનો અથભ  

શારીહરક, િાનમસક, વાિયમનક  કે અન્ય કોઈપણ પ્રકારની ક્ષિિા કે અક્ષિિાને ધ્યાનિાાં લીધા મસવાય 

િિાિ પ્રકારના બાળકોને િેિની ઉંિર અને જરૂહરયાિ મજુબનુાં મશક્ષણ એક સાથે આપવાની વ્યવસ્થા 

ધરાવિી શાળાને સિાવેશક શાળા કહ ેછે, જેિાાં ચોક્કસ વયજૂથના અને સિાન મશક્ષણ જરૂહરયાિ 

ધરાવિા બાળકોને, િેિની ક્ષિિા કે અક્ષિિાને આધારે અથવા િેિના લલિંગને આધારે કોઈપણ 

પ્રકારનો ર્ભેદર્ભાવ રાખ્યા વગર, સિાન શૈક્ષલણક વાિાવરણિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેછે.આ પ્રકારની 

મશક્ષણ વ્યવસ્થાિાાં અધ્યયન પ્રહક્રયાિાાં િિાિ બાળકોને સહક્રય ર્ભાગીદારી હોય છે િથા િેઓ એકબીજા 

સાથે સહકારી રીિે અધ્યયન કરે છે અને િિાિની વચ્ચે આત્િીય સાંબાંધ પ્રસ્થામપિ થાય છે. 

આવશ્યકિા મજુબ, અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મવમશષ્ટ મશક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા પણ સિાવેશ 

શાળાિાાં હોય છે. જોકે િે િાટે શાળાના મનયમિિ વગયખાંડોનો િેિને ત્યાગ કરવો પડિો નથી. બાળકની 

મશક્ષણ પ્રહક્રયાના સાંદર્ભયિાાં િેના િાિા-મપિાની પણ સહક્રય ભમૂિકા હોય છે. સિાવેશક મશક્ષણ અને 

શાળા નો ખ્યાલ મવકમસિ થવા પાછળ અને િેનો સ્વીકાર થવા પાછળ િેના લક્ષણો અને હતેઓુએ 

િહત્વનો ર્ભાગ ર્ભજવ્યો છે. 

૧.૫ સમાર્વેશી ષશક્ષણના લક્ષણો 

સિાવેશક મશક્ષણ અને શાળાના લક્ષણો નીચે જણાવ્યા મજુબ વણયવી શકાય. 

કોઈપણ કારણોસર મશક્ષણના મખુ્ય પ્રવાહથી મવમખુ રહ ેિિાિ પ્રકારના બાળકોને મખુ્ય પ્રવાહની 

મનયમિિ શાળાઓિાાં મશક્ષણ આપવાનુાં આયોજન અને વ્યવસ્થાપન સિાવેશક મશક્ષણિાાં કરવાિાાં 

આવે છે( .અમકુ મવદ્વાનોના િિે, ફતિ  અક્ષિિાન ેકારણે મખુ્ય પ્રવાહના મશક્ષણથી વાંલચિ રહલે 
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બાળકોને જ સિાવેશક મશક્ષણિાાં સિાવવાિાાં આવે છે. અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને પણ અક્ષિિા 

વગરના બાળકો સાથે મખુ્ય પ્રવાહની શાળાિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવે છે. 

અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો શાળાના વાિાવરણ સાથે અનકુૂલલિ થાય િેના બદલે શાળાનુાં 

વાિાવરણ બાળકોને અનકુૂળ આવે િેવા પ્રયત્નો સિાવેશક મશક્ષણિાાં કરવાિાાં આવે છે. એટલે 

કે, આ પ્રકારના મશક્ષણિાાં બાળકોએ શાળાને અનકુળૂ થવુાં પડતુાં નથી, પરાંત ુશાળાએ બાળકોન ે

અનકુૂળ થવુાં પડે છે . અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને ઘરની નજીકની મખુ્ય પ્રવાહની મનયમિિ શાળાિાાં 

મશક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા ગોઠવવાિાાં આવે છે જામિ, ધિય, ર્ભાર્ા, શારીહરક કે િાનમસક ક્ષિિા 

અથવા અક્ષિિા, પ્રદેશ, સાંસ્કૃમિ જેવા પહરબળોને આધારે કોઇપણ પ્રકારના ર્ભેદર્ભાવ વગર િિાિ 

બાળકોને એકસાથે મશક્ષણ આપવાિાાં આવે છે.િિાિ બાળકોને િેિની વયકક્ષા મજુબ સિાન 

વાિાવરણિાાં અને સિાન ર્ભૌમિક સમુવધાઓ વચ્ચે મશક્ષણ આપવાિાાં આવે છે. બાળકોને શાળા પ્રવેશ 

સિયે િેિની અક્ષિિા અંગે િાહહિી િળેવીને િેિના િાટેની આવશ્યક મવમશષ્ટ સમુવધાઓ પરુી 

પાડવાિાાં આવે છે. સિાવેશક મશક્ષણ િાટે સાંતલુલિ અને બહુસ્િરીય અભ્યાસક્રિ ની રચના કરવાિાાં 

આવે છે. એટલે કે, મશક્ષણના સાિાન્ય હતેનુી સાથે સાથે બાળકોની કક્ષા મજુબના હતેઓુ પણ મનમિિ 

કરવાિાાં આવે છે. બાળકો િેિની કક્ષા મજુબના હતે ુમસદ્ધ કરિા-કરિા સાિાન્ય હતેઓુ મસદ્ધ કરવાનો 

પ્રયત્ન કરે છે. 

દરેક બાળક િેની ક્ષિિા પ્રિાણે ઉચ્ચકક્ષાએ મસદ્ધદ્ધ િેળવે િેવા પ્રયત્નો કરવાિાાં આવે છે.કોઈપણ 

પ્રકારની અક્ષિિાને કારણે મવમશષ્ટ જરૂહરયાિ ધરાવિા બાળકોને અલગથી મવમશષ્ટ િાવજિ 

આપવાિાાં આવે છે . અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો સાથે અધ્યયન દરમ્યાન સફળિાપવૂયક આંિરહક્રયા 

કરી શકે િે િાટે ક્ષિિા ન ધરાવિા બાળકોને પણ અમકુ સાંજોગોિાાં મવમશષ્ટ િાવજિ આપવાિાાં 

આવે છે . જેિકે, મકૂ બમધર બાળકો સાથ ેવાિાયલાપ કરી શકે િે િાટે સાિાન્ય બાળકોને સાાંકેમિક 

ર્ભાર્ાનુાં પ્રાથમિક જ્ઞાન આપવાિાાં આવે. અક્ષિિા ધરાવિા અને ન ધરાવિા બાળકો વચ્ચ ેઅધ્યયન 

દરમ્યાન આંિરહક્રયા થાય છે. 
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સિાવેશક શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના બાળકો સહક્રય સહર્ભાલગિા  સાથ ેઅધ્યયન કરે છે.  સાિાન્ય 

બાળકો અપવાદરૂપ બાળકો સાથે સહકારની ર્ભાવના સાથે વિયન કરે છે અન ેિેિને િદદરૂપ થવાની 

જવાબદારી સિજે છે િથા પણૂય કરે છે. અપવાદરૂપ બાળકોને િેિના સિવયસ્કો અને સહ-અધ્યાયીઓ 

વચ્ચે સાિાજજક સ્વીકૃમિ િળે છે . અપવાદરૂપ બાળકો ને સિાજના મખુ્ય પ્રવાહિાાં જોડાવાની સાંપણૂય 

િક પરૂી પાડવાિાાં આવ ેછે. બાળકો વચ્ચે જૂથ સાંચાલનની પ્રહક્રયા કરાવવાિાાં આવે છે . 

િિાિ બાળકો ર્ભાગ લઇ શકે િેવી મવમવધ પ્રકારની સહઅભ્યામસક પ્રવમૃિઓનુાં આયોજન કરવાિાાં 

આવે છે. આધમુનક શૈક્ષલણક િકમનકીનો અસરકારક અને વ્યાપક ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ેછે. મશક્ષકો 

સાિાન્ય બાળકો અને અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મનયમિિ રીિે અને સિિ એક સાથે મશક્ષણ આપ ે

છે િેથી િેઓ મવમશષ્ટ અધ્યાપન અધ્યયન પદ્ધમિનો ઉપયોગ કરે છે. વાલીઓને િેિના બાળકોને 

અભ્યાસ અને મવકાસના સાંદર્ભયિાાં સિિ વાકેફ  રાખવાિાાં આવે છે અને િેઓ િેિના બાળકોના 

અભ્યાસિાાં સહક્રય રસ લ ેિે િાટે િેનુ ાં સેવન કરવાિાાં આવે છે . 

૧.૬ સમાર્વેશી શાળાની જરૂરિયાત  

સિાવેશક શાળાના મખુ્ય હતેઓુ અથવા જરૂહરયાિ નીચે જણાવ્યા મજુબની દશાયવી શકાય. 

ષશક્ષણની સમાન તક: કોઈપણ પ્રકારની શારીહરક કે િાનમસક અક્ષિિા અથવા ન્્નૂિા ધરાવિા 

બાળકોને મશક્ષણ િેળવવા િાટે અક્ષિિા વગરના  બાળકો જેટલી જ અને જેવી  સમુવધા િળી રહ ે

અને િેઓ સાિાન્ય બાળકોની સાથે જ સાિાન્ય સિાજનો હહસ્સો બનીને અભ્યાસ કરી શકે િે સિાવેશક 

મશક્ષણ અને શાળા નો મખુ્ય હતે ુછે. િે િાટે સાંતલુલિ એવા મવમશષ્ટ અભ્યાસક્રિની રચના કરવાિાાં 

આવે જેથી િિાિ પ્રકારના બાળકોના મશક્ષણની યોગ્ય ન્યાય આપી શકાય. ફતિ અમકુ પ્રકારની 

અક્ષિિાને કારણે બાળક સાિાન્ય બાળક જેવુાં મશક્ષણ િેળવવાથી વાંલચિ ન રહી જાય િેને ધ્યાનિાાં 

રાખીને સિાવેશક શાળા અને અિલીકરણ કરવાિાાં આવે છે. 

સામાજજક સમાનતાન ેમજબતૂ કિર્વી : કોઈપણ પ્રકારની અક્ષિિા હોવી િ ેબાળકના હાથની વાિ 

નથી. દરેક બાળક સિાજનો એક અગત્યનો ર્ભાગછે   .અન્ય બાળકની જેિ જ િે પણ સાિાન્ય લોકોના 

એટલે કે, અક્ષિિા વગરના લોકોના સિાજ વચ્ચે રહીને અન ેસાિાજજક બનીન ેસાિાજજક આંિરહક્રયા 

કરવાનો હક્ક ધરાવે છે. સાિાન્ય બાળકો અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોના અસ્સ્િત્વને સ્વીકારે, િેિના 
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સાિાજજક અમધકારોની સ્વીકારે,િેિને સિકક્ષ ગણીને અને િેિની સાથે સહકારપવૂયક વ્યવહાર કરે િે 

િાટે િેિની વચ્ચ ેસાિાજજક આંિરહક્રયા થવી જરૂરી છે. િે ઉપરાાંિ સિાજના મવમવધ સાિાજજક-આમથિક 

વગયિાાંથી આવિા બાળકો વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારના પ્રાદેમશક, જાિીય, ર્ભાર્ાકીય કે અન્ય કોઇપણ 

પ્રકારના ર્ભેદર્ભાવ વગર િાંદુરસ્િ સાિાજજક આંિરહક્રયા થાય ત્યારે જ સાિાજજક સિાનિાના ખ્યાલનો 

અસરકારક રીિે અિલ કરી શકાય. સિાવેશક શાળા વ્યવસ્થા િિાિ પ્રકારના બાળકોને આવી િક 

પરૂી પાડે છે, જે િિાિ પ્રકારના બાળકો વચ્ચે સાિાજજક સિાનિા ની ર્ભાવનાનો મવકાસ કરવાિાાં 

િદદરૂપ થાય છે. 

નાર્રિકોની તદુંિસ્ત ભાર્વનાનો ષર્વકાસ કિર્વો: સિાવેશક શાળા વ્યવસ્થાિાાં િિાિ બાળકો એકબીજા 

સાથે સહકાર પવૂયક વ્યવહાર કરે છે અન ેશક્ય હોય ત્યાાં સધુી િહાકાલી અધ્યયન પ્રહક્રયાિાાંથી પસાર 

થાય છે. સાિાન્ય બાળકો અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને અધ્યયન કાયયિાાં િદદરૂપ થાય છે અને િેિની 

મવમશષ્ટ જરૂહરયાિો થી વાકેફ થાય છે. િેિની મવમશષ્ટ જરૂહરયાિો સાંિોર્વા િાટે ની લાયકાિ સાિાન્ય 

બાળકો પણ મવકસાવ ેછે જેિ કે, શાળાિાાં મકુ બમધર બાળકને સહકાર આપવા િાટે સાિાન્ય બાળકોએ 

સાાંકેમિક ર્ભાર્ા શીખવી પડે છે. આ રીિે િિાિ બાળકો િેિની સાિાજજક જવાબદારી ઉઠાવિા શીખે 

છે. િે ઉપરાાંિ બાળકોિાાં પરસ્પર સ્વાવલાંબનની  ર્ભાવનાનો મવકાસ થાય છે. આદશય નાગહરકના 

અગત્યના લક્ષણો છે. બાળકોિાાં આવા લક્ષણોનો મવકાસ કરવાિાાં સિાવેશક શાળા િદદરૂપ થાય છે . 

બાંધાિણીય જર્વાબદાિી પિૂી કિર્વી : અગાઉ ચચાય કરવાિાાં આવી છે િેિ ર્ભારિીય બાંધારણની કલિ 

45 જોગવાઈ કરવાિાાં આવી છે કે 6 થી 14 વર્યની વય જૂથિાાં આવિા િિાિ બાળકોને િેિની 

વયકક્ષા મજુબ મન :શલુ્ક  ધોરણે મશક્ષણ િળેવવાનો અમધકાર છે. આવા બાળકોને ફરજજયાિ, િફિ અને 

સાવયમત્રક ધોરણે મશક્ષણ પરુૂ પાડવાની જવાબદારી જે-િે રાજ્ય સરકારની છે. િ ેઉપરાાંિ મશક્ષણના 

અમધકાર અમધમનયિ -2009 ( Right to Education Act-2009) આ બાબિ વધ ુિઢ કરવાિાાં આવી 

છે. ર્ભારિની જેિ જ લગર્ભગ િિાિ દેશોિાાં સાવયમત્રક   પ્રાથમિક મશક્ષણ અને અક્ષિિા ધરાવિા 

બાળકોના મશક્ષણ અંગે આવી જોગવાઈઓ કરવાિાાં આવી છે. સિાવેશક શાળાવ્યવસ્થા આ મનયિો, 

કાયદા કે જોગવાઈનો અસરકારક રીિે અિલ કરવાિાાં િદદરૂપ થાય છે . 
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સ્ર્વમાનમાં જાળર્વર્વા  : સિાવેશક શાળાિાાં ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો સાિાન્ય બાળકો સાથે સહકાર 

પવૂયક અભ્યાસ કરે છે. િેથી િેઓ અન્ય બાળકો જેવી અન ેજેટલી જ સગવડો સાથે અભ્યાસ કરે છે. 

પહરણાિે,  િેિની અક્ષિિાને કારણે િેિની સાથે ર્ભદેર્ભાવ રાખવા રાખવાિાાં આવિો નથી, એવી 

લાગણી િેિના િનિાાં પેદા થાય છે. િેથી િેિની લઘિુાગ્રાંમથ દૂર થાય છે. બીજુ ાં,અક્ષિિા ધરાવિા 

બાળકોની મવમશષ્ટ આવડિોને અહીં પ્રોત્સાહહિ કરવાિાાં આવે છે. જેના કારણે િેિની ઓળખ પ્રસ્થામપિ 

થાય છે િે ઉપરાાંિ સાિાન્ય બાળકો પણ િેિને પોિાના જૂથના સહક્રય અને િહત્વના સભ્ય િરીકે 

સ્વીકારીને િેિની સાથે સહકારપવૂયક વિયન કરે છે   .પહરણાિે અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોન ુસ્વિાન 

જળવાય છે  અને િેઓ પણ સાિાન્ય વ્યવહાર કરિા થાય છે. 

આત્મષર્વશ્વાસનો ષર્વકાસ કિર્વો : સિાવેશક મશક્ષણ અને શાળા િાટે એવા સાંતલુલિ અભ્યાસક્રિ ની 

રચના કરવાિાાં આવ ેછે કે જેથી સાિાન્ય બાળકો અને ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો બાંનેના અભ્યાસન ે

યોગ્ય ન્યાય િળી રહ.ે પહરણાિે અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો પણ ચોક્કસ કક્ષાએ શૈક્ષલણક મસદ્ધદ્ધ 

િેળવવાિાાં સફળ રહ ેછે . િ ેઉપરાાંિ િેઓ મખુ્ય પ્રવાહિાાં રહીને સહકારી ધોરણે અભ્યાસ કરે છે, જેથી 

િેિને પણ પોિાની મવમશષ્ટ આવડિો સાિાન્ય બાળકો સાિે પ્રગટ કરવાની િક િળે છે. આવી િિાિ 

બાબિો િેિના આત્િમવશ્વાસનો કરવાિાાં િદદરૂપ થાય છે. 

િકાિાત્મક ર્વલણ ષર્વકાસ કિર્વો : જ્યારે લોકો કોઈપણ િાપદાંડને આધારે બે ગ્રપુિાાં વહેંચાઈ જાય છે 

ત્યારે િેિની વચ્ચે પરસ્પર મવશ્વાસની લાગણીનો અર્ભાવ જોવા િળે છે. િે ઉપરાાંિ કોઈ ચોક્કસ 

બાબિિાાં હત ુાં જૂથ નબળા અને ઝડપથી સ્વીકારત ુાં નથી. સિાવેશક શાળાિાાં િિાિ બાળકો એક સાથે 

સહકારી ધોરણે અધ્યયન કરે છે, એકબીજાની િયાયદાઓને સ્વીકારે છે અન ેસિજે છે, એકબીજાની 

શસ્તિઓને ઓળખ ેછે અને લબરદાવે છે. પહરણાિે િિેની વચ્ચે એકબીજા પ્રત્યે હકારાત્િક વલણનો  

મવકાસ થાય છે .અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોિાાં પણ િેિને સાિાજજક સ્વીકૃમિ ને કારણ ે હકારાત્િક 

સાિાજજક વલણોનો મવકાસ થાય છે . 

જૂથ સચંાલનનો અસિકાિક અમલ કિર્વો  : જૂથ સાંચાલલિ એ એવા સાિાજજક કૌશલ્યોનો મવકાસ 

િાટેનો શ્રેષ્ઠ િાગય સચૂવે છે જેના દ્વારા િેના સભ્યો લોકશાહી રીિે જીવે, સારી સાિાજજક સિજ િેળવે 

અને લોકશાહી નાગહરકત્વ  િાટે િૈયાર થાય. સિાવેશક શાળાિાાં પણ િિાિ બાળકો આવી રીિે 
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વ્યવહાર કરે િેવી અપેક્ષા રાખવાિાાં આવે છે અને િ ેિાટેના પ્રયત્નો થાય િેવા વાિાવરણનુાં સર્જન 

કરવાિાાં આવે છે. આ રીિ ેસિાવેશક શાળા સાંચાલન િદદરૂપ થાય છે . 

આધષુનક શૈક્ષલણક તકષનકીનો વ્યાપક ઉપયોર્ કિર્વા : િાહહિી અને સાંપ્રેર્ણ િકનીકીના મવકાસની 

સાથે  શકૈ્ષલણક િકમનકીનો  પણ ખબૂ િોટા પાયે મવકાસ થયો છે અન ેથઈ રહ્યો છે . પહરણાિ ેક્ષિિા 

ધરાવિા બાળકોના અધ્યાપન -અધ્યયન િાટે મવમવધ સાધનો અને િાધ્યિોનો મવકાસ શક્ય બન્યો છે, 

જેિનો ઉપયોગ કરીને આવા બાળકોને સરળિા અને સહજિા સાથે અન્ય સાિાન્ય બાળકોની સાથે જ 

મશક્ષણ આપી શકાય છે અન ેઆવુાં કરિાાં સાિાન્ય બાળકોના મશક્ષણ પર નકારાત્િક અસર થિી નથી . 

જેિકે, શ્રવણની ખાિી ધરાવિા બાળકો હહયરીંગ હને્ડસેટ, કેહીયરીંગ એઈડનો ઉપયોગ કરીને મશક્ષક 

નો અવાજ સરળિાથી સાંર્ભળી શકે છે .પરાંત ુહવે િો એવા મવજાણ ુબ્રેઈલ નોટ ટેકર ઉપલબ્ધ છે કે  

જેનો ઉપયોગ કરીને અંધ બાળકો િાટે નોટ્સ લખી શકે છે અન ેપોિાન ુસ્વાધ્યાય કાયય પણ કરી શકે 

છે.િે ઉપરાાંિ બધી બાળકો િાટે સાાંકેમિક ર્ભાર્ાિાાં મવર્યવસ્તનુી રજૂઆિ કરે િેવા સોફ્ટવેર પણ હવે 

ઉપલબ્ધ છે. આવા સાધનોનો શૈક્ષલણક કાયય િાટે ઉપયોગ કરીને શૈક્ષલણક િકમનકીનો વ્યાપ વધારી 

શકાય છે. 

રૈ્વષર્વધ્યસભિ અધ્યયન અનભુર્વો પિુા પાડર્વા : જો ફ્તિ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોના જૂથને મવમશષ્ટ 

રીિે મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેિો િેઓ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો સાથ ેઆંિરહક્રયા કોઈ નહીં કરી શકે. 

િેથી િેઓ સાિાન્ય બાળકોને અપાિા અધ્યયન અનરુ્ભવ િેળવી શકશે નહીં. િઓે ફતિ િેિના િાટે 

ના મવમશષ્ટ અનરુ્ભવો જ િેળવી શકશે. બીજુ ાં, િેિના જૂથિાાં ફતિ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો હોવાથી 

િેિને અમકુ હદ કરિાાં વધ ુઉચ્ચ કક્ષાનો અધ્યયન કરવાની પ્રેરણા નહીં િળે.િેથી િેિનો મવકાસ 

િયાયહદિ પ્રિાણિાાં થશે   .સાંશોધનોના  પહરણાિો એવુાં કહ ેછે કે, બાળકો અનકુરણ દ્વારા ઘણુાં શીખે છે. 

િેથી, જો અક્ષિિા ન ધરાવિા બાળકો સાથે અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મશક્ષણ આપવાિાાં આવે િો 

મવમવધ પ્રકારના અધ્યયન અનરુ્ભવો િેળવવા િાટે િઓે સ્વયાં પ્રેહરિ થશે અને િેિની મસદ્ધદ્ધ પ્રેરણાનો 

મવકાસ થશે. િેિના અધ્યયન અનરુ્ભવોિાાં  મવમવધિા લાવી શકાશે. 

િે ઉપરાાંિ શાળાિાાં ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોની સાથે સાિાન્ય બાળકોને પણ મવમશષ્ટ અધ્યયન 

અનરુ્ભવ પરૂા પાડવાિાાં આવે છે, જેથી િેઓ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને સારી રીિે સિજી શકે અને 
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િેિની સાથ ેવધ ુસારી રીિે સહકારી અધ્યયન કરી શકે, જેના કારણ ેસાિાન્ય બાળકો પણ મવમશષ્ટ 

અધ્યયન અનરુ્ભવ િેળવે છે. જેિકે, સિાવેશક વગયખાંડિાાં મકુબમધર બાળકો હોય િો િેિની સાથે 

આંિરહક્રયા કરવા િાટે સાિાન્ય બાળકોને પણ ચોક્કસ કક્ષાએ શાાંમિથી ર્ભાર્ા શીખવવાિાાં આવે છે. 

િે ઉપરાાંિ આવા અપવાદરૂપ બાળકો સાથે વ્યવહાર કરવા િાટે િેિને મવમશષ્ટ િાગયદશયન આપવાિાાં 

આવે છે, જેના પહરણાિ ેસાિાન્ય બાળકોને પણ મવમશષ્ટ અધ્યયન અનરુ્ભવો પ્રાપ્િ થાય છે . 

૧.૭ સમાર્વેશી શાળાના ફાયદા  

સિાવેશક મશક્ષણ અન ેશાળાના હતેઓુના િેના લાર્ભ દશાયવે છે. િેિ છિાાં િેના મવમશષ્ટ લાર્ભ નીચ ે

જણાવ્યા મજુબ બનાવી શકાય. સિાવેશક શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના બાળકોને સિાજ શૈક્ષલણક 

વાિાવરણિાાં મશક્ષણ િેળવવાની િક પરૂી પાડવાિાાં આવે છે, િેથી મશક્ષણિાાં સિાન િકનો હતે ુપણૂય 

કરવાિાાં િદદ િળે છે. અપવાદરૂપ બાળકો અન ેસાિાન્ય બાળકો વચ્ચે સાિાજજક આંિરહક્રયા થાય 

છે, િેથી અપવાદરૂપ બાળકો ન ેમખુ્ય પ્રવાહિાાં લાવવાિાાં સફળિા િળે છે. સિાવેશક શાળા દ્વારા 

મશક્ષણનુાં સાવયમત્રકરણ કરવાનો હતે ુપણૂય કરવાિાાં સફળિા િળે છે. રાજ્યના િિાિ બાળકોનુાં મશક્ષણ 

િેળવવાનો બાંધારણીય હક પણૂય કરવાિાાં સરકારની સફળિા િળે છે. સિાવેશક શાળાિાાં િિાિ 

પ્રકારના બાળકો સહક્રય સહર્ભાલગિા સાથે અધ્યયન કરે છે, િેથી િેિની વચ્ચે સહકારની ર્ભાવનાનો 

મવકાસ થાય છે. સાિાન્ય બાળકો અપવાદરૂપ બાળકો સાથે સહકારની ર્ભાવના સાથે વિયન કરે છે અને 

િેિને િદદરૂપ થવાની જવાબદારી સિજે છે િથા પણૂય કરે છે િેથી નાગહરકત્વની  િાંદુરસ્િ ર્ભાવનાનો 

મવકાસ થાય છે . 

અપવાદરૂપ બાળકોને સાિાજજક સ્વીકૃમિ િળે છે, િેથી િેનુ ાં સ્વિાન  જળવાય છે. અપવાદરૂપ 

બાળકોને સિાજના મખુ્ય પ્રવાહિાાં જોડાવાની સાંપણૂય પરૂી પાડવાિાાં આવે છે, િેથી િેિના 

આત્િમવશ્વાસનો મવકાસ થાય છે. િિાિ પ્રકારના બાળકો એકબીજાની ખબૂીઓ અને ખાિીઓને સ્વીકારે 

છે, એકબીજાના કાયોને લબરદાવે છે, િેથી િેિના એકબીજા પ્રત્યેના વલણોનો  હકારાત્િક મવકાસ થાય 

છે. જૂથ સાંચાલનનો લાર્ભ િેળવવાિાાં સફળિા િળે છે. 

આધમુનક શૈક્ષલણક િકમનકીનો અસરકારક અન ેવ્યાપક ઉપયોગ કરવાની િક િળે છે.િિાિ પ્રકારના 

બાળકો ને વધિુાાં વધ ુપ્રકારના અધ્યયન અનરુ્ભવો પરૂા પાડવાિાાં આવે છે, િેથી બાળકોનેવૈમવધ્યપણૂય 
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અધ્યયન અનરુ્ભવો  િળે છે. મશક્ષકોએ સાિાન્ય બાળકો અને અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને એકસાથ ે

મશક્ષણ આપવુાં પડે છે, િેથી િેિને મવમશષ્ટ અધ્યાપન અધ્યયન પદ્ધમિનોઉપયોગ કરવો પડે છે િ ે

િાટે િેિણે વધ ુિૈયારી કરવી પડે છે. પહરણાિે િેિની વ્યાવસામયક સજ્જિાિાાં વદૃ્ધદ્ધ થાય છે. 

વાલીઓને, ખાસ કરીને અપવાદરૂપ બાળકોના વાલીઓને, િેિના બાળકોના મશક્ષણ પ્રત્યે વધ ુજાગિૃ 

બનાવે છે અને િેિના બાળકોના મશક્ષણ અને શાળાની પ્રવમૃિઓિાાં િદદરૂપ થવા િાટે પ્રેહરિ કરે છે. 

સિાવેશક શાળાની આવશ્યકિાઓ( Essentials of Inclusive School) સિાવેશક મશક્ષણનો અસરકારક 

અિલ કરવા િાટે સમુવધા સાંપન્ન શાળાઓના મનિાયણ અને મવકાસની આવશ્યકિા રહ ેછે. િે ઉપરાાંિ 

આવી શાળાઓના સફળ સાંચાલન િાટે અન્ય કેટલીક બાબિોનુાં ધ્યાન રાખવુાં આવશ્યક બને છે. આ 

બાબિો નીચ ેજણાવ્યા મજુબની છે . સિાવેશક શાળાિાાં અક્ષિિા ધરાવિા અન ેન ધરાવિા બાળકોને 

એકસાથે અન ેસાંતલુલિ રીિે મશક્ષણ આપી શકે િેવા પ્રમશલક્ષિ મશક્ષકો અમનવાયય છે. સિાવેશી  મશક્ષણ 

િાટે સાંતલુલિ અને બહુસ્િરીય  અભ્યાસક્રિનો મવકાસ થવો જોઇએ. 

સહકારી અધ્યયન થઈ શકે િે અંગેની જોગવાઈ અભ્યાસક્રિિાાં થવી જોઈએ. અક્ષિિા વગરના 

સાિાન્ય બાળકો અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને અધ્યયનિાાં અન ે અન્ય સહભ્યામસક પ્રવમૃત્તઓિાાં 

િદદરૂપ થાય િ ેિાટે િેિને પ્રોત્સાહહિ કરવા જોઈએ અને િ ે િાટેની આવશ્યક આવડિો િેઓ 

મવકસાવે િેવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ. િિાિ બાળકો અધ્યયન પ્રહક્રયા િાાં સહક્રય રહ ે િે રીિ ે

અધ્યાપન-અધ્યયન પ્રહક્રયા નુાં આયોજન અને અિલીકરણ થવ ુ જોઈએ. પ્રવેશ વખિે અક્ષિિા 

ધરાવિા બાળકોની શૈક્ષલણક જરૂહરયાિો, ખબૂીઓ અને ખાિીઓ, સાંસ્કૃમિ, ર્ભાર્ા,સાિાજજક પહરસ્સ્થમિ 

અને િાનમસક કક્ષા અંગેનો અંદાજ િેળવી લેવો જોઈએ, જેથી િેિની શકૈ્ષલણક અન ે મવમશષ્ટ 

જરૂહરયાિોને પણૂય કરવા િાટેનુાં યોગ્ય આયોજન કરી શકાય. 

સિાવેશી શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોની મવમશષ્ટ જરૂહરયાિો પરૂી કરવાિાાં 

ઉપયોગી થાય િેવા અમનવાયય સાધનો હોવા જરૂરી છે. આવા સાધનોનો અસરકારક રીિે ઉપયોગ કરી 

શકે િેવા મશક્ષકો શાળા પાસ ેન હોય િો અન્ય મશલક્ષિ વ્યસ્તિઓ ની મનિણકૂ શાળાિાાં કરવી જોઈએ . 

શાળાના વગયખાંડો સાિાન્ય વગયખાંડો કરિાાં પ્રિાણિાાં વધ ુિોટા હોવા જોઈએ, જેથી મશક્ષણની સહાયક 
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સાધન અન ેિધ્યિ અને યોગ્ય રીિ ેઉપયોગ થઈ શકે. બાળકો શાળાને અનકૂુળ થાય િેના બદલ ે

શાળાઓિાાં બાળકોને અનકૂુળ થાય િે મજુબના શાળાકીય વાિાવરણનો મવકાસ થવો જોઇએ. 

િિાિ પ્રકારનાાં બાળકોની મવમશષ્ટ શસ્તિઓને ઓળખીને િેનો મવકાસ સાધી શકાય િેવી અધ્યાપન- 

અધ્યયન પદ્ધમિ અને પ્ર્સુ્તિનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. િિાિ પ્રકારનાાં મવમશષ્ટ બાળકોની મવમશષ્ટ 

શસ્તિઓનો મવધાયક મવકાસકરી શકે િેવી મવમવધ પ્રકારની સહઅભ્યામસક પ્રવમૃિઓનુાં આયોજન અને 

અિલીકરણ શાળાિાાં થવુાં જોઈએ. ખેલ આધાહરિ અધ્યાપન પદ્ધમિઓ અને પ્ર્સુ્તિનો ઉપયોગ કરવો 

જોઈએ. િિાિ પ્રકારના બાળકોને ઉપયોગી થાય ફેવી બહુસ્િરીય અધ્યયન સાિગ્રી નો મવકાસ થવો 

જોઇએ. સિાવેશક મશક્ષણિાાં બાળકો અને વાલીઓની ભમૂિકા અંગે િિાિ પ્રકારના બાળકોના 

વાલીઓન ેજાગિૃ કરવા િાટે િેિને િાગયદશયન આપવુાં જોઈએ. િે િાટે મવમશષ્ટ ચચાયસર્ભા, સેમિનાર 

અને મશક્ષક વાલીસાંિલેનનુાં ચોક્કસ સિય અંિરે આયોજન કરવુાં જોઈએ. 

સરકારી અને લબન સરકારી સાંસ્થાઓ સાથ ેજોડાયેલા એવા સિાવેશક મશક્ષણ ક્ષેત્રના મનષ્ણાાંિો સાથ ે

મશક્ષકો અને વાલીઓની ચચાય સર્ભાનુાં આયોજન કરીને િેિને આ પ્રકારના મશક્ષણ િાટેની વ્્હૂાત્િક 

સિજ પરૂી પાડવી જોઈએ . 

અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને િેિના સિાજિાાં પણ સ્વીકૃમિ િળે અને િેિણ ેસિાજના મખુ્ય પ્રવાહિાાં 

સહજિા સાથે સાાંકળી શકાય િ ેિાટે સિાજ મશક્ષણ અને જન જાગમૃિના કાયયક્રિો ન ુઆયોજન અન ે

અિલીકરણ થવુાં જોઈએ. સિાવેશક મશક્ષણ ક્ષેત્રે થિા સાંશોધનો અને િેના પહરણાિોથી મશક્ષકો અને 

વાલીઓ વાકેફ રહ ેિે િાટેના પ્રયોગનો શાળા કક્ષાએ થવા જોઈએ. મશક્ષકો નવ પ્રવિયનશીલ હોવા 

જોઈએ, જેથી િેઓ અધ્યાપન -અધ્યયન પ્રહક્રયાને વધ ુઅસરકારક બનાવવા િાટે નવા નવા પ્રયોગો 

કરી શકે. િે િાટે મશક્ષકોની સાંશોધન ક્ષિિાનો મવકાસ થાય િે િાટેના પ્રયત્નો શાળા દ્વારા થવા 

જોઈએ. 

૧.૮ સમાર્વેશી શાળાની મયાભદાઓ  

આધમુનક સાયબર ્ગુિાાં સિાવેશક શાળાના મવકાસ અને સફળ અિલીકરણ િાટેની આવશ્યક 

જરૂહરયાિો ઝડપથી અને સાહજજક રીિે પણૂય કરી શકાય િેિ છે. મશક્ષણનુાં સાવયમત્રકરણ કરવાિાાં અન ે
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ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મખુ્ય પ્રવાહિાાં લાવવાિાાં સિાવેશક મશક્ષણ અને શાળા ઉપયોગી થઇ શકે 

છે. િેિ છિાાં અમકુ વહીવટી અને વ્યવસ્થાપન સાંબાંમધિ  

િયાયદાઓ સિાવેશક મશક્ષણના વ્યાપને અન ેસિાવશેક શાળાની ઉપયોલગિાન ેિયાયહદિ બનાવ ેછે. 

આ િયાયદાઓ નીચે જણાવ્યા મજુબ વણયવી શકાય. આ પ્રકારના મશક્ષણ િાટે સાિાન્ય અભ્યાસક્રિની 

રચના કરવાન ુ કાિ ખબૂ ચીવટ િાાંગી લે છે. જો ચોકસાઈ સાથે અભ્યાસક્રિ િૈયાર ન થાય િો 

સિાવેશક મશક્ષણ નો હતે ુમસદ્ધ કરી શકાિા નથી. સિાવેશક મશક્ષણ િાટે ના પાઠયપસુ્િકો િૈયાર કરવા 

િાટે પણ મવમશષ્ટ સિજ અને કૌશલ્ય ધરાવિા લખેકોની આવશ્યકિા રહ ેછે. આવા લેખોની આજે 

ઉણપ જોવા િળે છે. સિાવેશક શાળાિાાં અક્ષિિા ધરાવિા અન ેન ધરાવિા બાળકોને એકસાથે 

મશક્ષણ આપી શકે િેવા મવમશષ્ટ પ્રમશક્ષણ િેળવેલ મશક્ષકોની જરૂર પડે છે. આવુાં પ્રમશક્ષણ આપવા 

િાટેની વ્યવસ્થા હજુ સધુી મશક્ષણ સાંસ્થાઓિાાં કરી શકાઈ નથી. 

િે ઉપરાાંિ અમકુ પ્રકારના બાળકો િાટે વધારાના મવમશષ્ટ મશક્ષકો અને પ્રમશક્ષકોની જરૂર પડે છે િે 

િાટેની જોગવાઈ હજુ સધુી કરી શકાય નથી. ર્ભારિ જેવા દેશિાાં જ્યાાં હજુ સધુી સાિાન્ય મશક્ષણ પણ 

સાવયમત્રક કરી શકા્ુાં નથી ત્યાાં સિાવેશક શાળા ના આયોજન, મવકાસ અને અન ેઅિલીકરણિાાં 

ઉદાસીનિા જોવા િળે છે. સિાવેશક શાળા મશક્ષણ િાટે શાળાઓિાાં મવમશષ્ટ ર્ભૌમિક સગવડો 

મવકસાવવી પડે છે, જેના િાટે વધ ુનાણાકીય ખચય ર્ભોગવવો પડે છે, જે લબનસરકારી અને અનદુામનિ 

શાળાઓ િાટે બોઝારૂપ બન ે છે. સિાવેશક શાળા ના કુશળ સાંચાલન અને વ્યવસ્થાપન િાટે સાંચાલકો 

અને વ્યવસ્થાપકોએ પણ મવમશષ્ટ કૌશલ્ય મવકસાવવા પડે છે. હજુ સધુી વાલીઓ પણ આ પ્રકારના 

મશક્ષણ અને શાળા પ્રત્યે જાગિૃ થયા નથી. 

સિાવેશક શાળાિાાં મશક્ષકોએ સાિાન્ય બાળકોની સાથે ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોની મવશેર્ કાળજી લેવી 

પડે છે, િેથી િેિનો કાયયબોજ વધે છે. આવા કાયયબોજ િાટે િેિને કોઈ પ્રોત્સાહક વળિર િળતુાં નથી. 

િેથી િેઓ સિાવેશક વગયખાંડ પ્રત્યે ઉદાસીન બને છે. સાિાન્ય બાળકો અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો 

સાથે સાહજજક રીિે આંિરહક્રયા કરી શકે િે િાટે િિેને મવમશષ્ટ િાલીિ અથવા મશક્ષણ આપવાિાાં 

આવે છે. પહરણાિે િેિણે વધારાનો અધ્યયન કરવુાં પડે છે.અક્ષિિા ન ધરાવિા િિાિ બાળકો આવા 

વધારાના અધ્યયન િાટે િૈયાર થિા નથી. સિાવશેક શાળા, મશક્ષણ અને વગયખાંડ પ્રત્યે હજુ પણ 
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કેટલાક મશક્ષકો, બાળકો, શાળાઓ અને વાલીઓ નકારાત્િક વલણ ધરાવ ેછે સિાવેશક મશક્ષણ પ્રત્યેની 

િેિની જાગમૃિ વધારવા િાટેના કોઈ ગાંર્ભીર પ્રયત્નો કરવાિાાં આવિા નથી. સિાવેશક શાળાિાાં જો 

અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો સાથ ેયોગ્ય રીિ ેવ્યવહાર ન કરવાિાાં આવ ેિો િેિનાિાાં લઘિુાગ્રાંમથનો 

મવકાસ થવાની શક્યિા રહ ેછે. 

સિાવેશક શાળાિાાં અક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને અમકુ પ્રકારની મવમશષ્ટ િાલીિ  પણ આપવી પડે 

છે, જેના કારણે િેઓ પોિાને એકલવાયા  ( Isolated) અથવા અન્ય બાળકો કરિા અલગ(Segregated) 

િાનવા લાગે છે, પહરણાિે િેઓ લઘિુાગ્રાંમથ અનરુ્ભવે છે અને અન્ય બાળકો સાથે પહરપતવ સાિાજજક 

આંિરહક્રયા કરી શકિા નથી. સિાવેશક શાળાિાાં અક્ષિરિા ધરાવિા બાળકોના મશક્ષણ પર નકારાત્િક 

અસર પડવાની સાંર્ભાવના રહ ેછે   .કારણ  કે િિાિ પ્રકારના બાળકોને સિાન અધ્યયન અનરુ્ભવ પરૂા 

પાડવાના હોવાથી હોમશયાર અને િેઘાવી બાળકોની અધ્યયન ગમિ ધીિી પડવાની સાંર્ભાવના રહ ેછે, 

જે િેિના િાટે કાંટાળાજનક પહરસ્સ્થમિ પેદા કરે છે . 

૧.૯ િાષ્ટ્રીય માધ્યષમક ષશક્ષા અલભયાન અને સકંલલત ષશક્ષણ   

ર્ભારિિાાં િાધ્યમિક મશક્ષણની ગણુવત્તા સધુારવાન િને ુસાવયમત્રકરણ કરવા અને િિાિ બાળકો િાટે 

િાધ્યમિક મશક્ષણ સલુર્ભ બનાવવાના હતેથુી શૈક્ષલણક વર્ય 2009 2010 થી ર્ભારિ સરકારે અિલિાાં 

મકેૂલી યોજના અન ેરાષ્રીય િાધ્યમિક મશક્ષા અલર્ભયાન િરીકે ઓળખવાિાાં આવ ેછે. 

આ યોજના શરૂ થઇ િે પહલેાાં પણ ર્ભારિ સરકારે િાધ્યમિક અન ેઉચ્ચિર િાધ્યમિક મશક્ષણના સધુારા 

િાટે અમકુ પગલાાં લીધા હિા જેિ કે નવી મશક્ષણ નીમિ 1986 અન ેકાયયયોજના 1992 ની ર્ભલાિણો 

ને ધ્યાનિાાં રાખીને ર્ભારિ સરકારે િાધ્યમિક અન ેઉચ્ચિર િાધ્યમિક શાળાના બાળકો િાટે અક્ષિ 

બાળકો િાટે સાંકલલિ મશક્ષણ છોકરીઓ િાટે છાત્રાવાસ વ્યવસામયક મશક્ષણ અન ેશાળાિાાં ict જેવી 

યોજનાઓ શરૂ કરી હિી. સારી ગણુવત્તાનુાં ઉપયોગી પ્રાસાંલગક અન ેસલુર્ભ િાધ્યમિક મશક્ષણ પરુૂાં પાડવુાં 

એ આ બધી યોજનાઓનો મખુ્ય હતે ુહિો. 

૧.૧૦ અક્ષમ બાળકોનુ ંપિામશભન  
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સિાવેશી મશક્ષણ ને સફળ બનાવવા િાટે ઘડવાિાાં આવેલી નીમિઓનો અસરકારક રીિ ેઅિલ 

કરવો હોય િો અક્ષિ બાળકો ને િાનમસક રીિ ેિૈયાર કરવા પડે િે િાટે િેિનુાં પરાિશયન કરવુાં 

આવશ્યક છે િે કઈ રીિ ેકરી શકાય િે સિજિા પહલેા આપણે પરાિશયન નો અથય સિજી લઈએ. 

૧.૧૧ અક્ષમ બાળકોનાં પિામશભનનાં સોપાનો  

પરાિશયન િાટે સલાહ શબ્દનો પણ ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ે છે કોઈ વ્યસ્તિ સાથ ે સીધો સાંબાંધ 

પ્રસ્થામપિ કરીને સિસ્યા ઉકેલ િાટેનુાં િાગયદશયન િેળવવાની પ્રહક્રયા ને પરાિશયન િેળવવુાં કહ ેછે 

જેિાાં પરાિશયન આપનાર અન ેલેનાર એિ બે પક્ષકારો હોય છે બરાબર ની પ્રહક્રયા દરમિયાન િેિની 

વચ્ચે ચોક્કસ પ્રકારનો અન ેબાંનેન ેસ્વીકૃિ હોય િેવો સાંબાંધ પ્રસ્થામપિ થાય છે આ પ્રહક્રયા દરમ્યાન 

એક પક્ષકાર બીજા પક્ષકાર ની સિસ્યા દૂર કરવા િાટેના ફતિ િાગય સચૂવ ેછે જેના આધારે પરાિશયન 

િેળવનાર પક્ષકાર પોિાની જાિ સાથ ેઅન ેપોિાના વાિાવરણ સાથ ેઅનકુુલન સાથ ેછે અને પોિાની 

સિસ્યાઓ જાિે ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરે છે આિ પરાિશયન દ્વારા વ્યસ્તિન ેિેની સિસ્યાઓના ઉકેલ 

િાટે ના હકારાત્િક ઉપાયો સચૂવવાિાાં આવ ેછે પરાિશયન આપવાનુાં કાિ પ્રમશલક્ષિ વ્યસ્તિઓ દ્વારા 

થતુાં હોય છે જોકે અમકુ હકસ્સાિાાં અનરુ્ભવી વ્યસ્તિ પણ પરાિશયન આપી શકે છે પરાિશયન નો મખુ્ય 

હતે ુસિસ્યાનો ઉકેલ લાવવાનો હોય છે. 

૧.૧૨ સકંલલત ષશક્ષણનો અથભ અને ષર્વભાર્વના  

7 થી 10 જૂન ૧૯૧૮િાાં સ્પેનના સલાિાાંકા શહરેિાાં સ્પનેની સરકારે ્નુેસ્કો ના સહયોગથી એક વૈમશ્વક 

પહરર્દનુાં આયોજન ક્ુું. જેનો મખુ્ય મવર્ય હિો સ્પેમશયલ એજ્્કેુશન એતસેસ એન્ડ કોલેટી. આ 

પહરર્દિાાં 92 અન ે 25 આંિરરાષ્રીય સાંસ્થાઓ ના 300 જેટલા પ્રમિમનમધઓએ ર્ભાગ લીધો હિો. 

પહરર્દિાાં થયેલ ચચાયન ેસાાંકળી લેિો દસ્િાવેજ "the salamanca statement and framework for 

action on special needs education" ના નાિ ે પ્રકામશિ કરવાિાાં આવ્યો હિો જેિાાં સિાવેશક 

મશક્ષણની અમનવાયયિા િેના િાટેની સાંર્ભમવિ નીમિઓ અન ેઅિલીકરણ િાટેના િાગયદશયક સચૂનો 

કરવાિાાં આવ્યા છે ત્યારથી મવમવધ દેશોિાાં સિાવેશક મશક્ષણ િાટે શાળાઓનો મવકાસ કરવાની 

શરૂઆિ થઇ અગાઉ પ્રકરણિાાં આપણ ેિેના મવશ ેચચાય કરી છે સિાવેશી શાળા ના અસરકારક 

સાંચાલન અને વહીવટ િાાં પડિી મશુ્કેલીઓને કારણે ર્ભારિ જેવા દેશિાાં િેનો અિલ અસરકારક રીિે 
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થઈ શકિો નથી. િેથી મવમશષ્ટ મશક્ષણ ની જરૂહરયાિ ધરાવિા મવશેર્ બાળકોને મનયમિિ અન ેસાિાન્ય 

અને મવમશષ્ટ મશક્ષણ વ્યવસ્થાનો લાર્ભ િળી રહ ેિે િાટે સાંકલલિ મશક્ષણ વ્યવસ્થાનો ખ્યાલ અસ્સ્િત્વિાાં 

આવ્યો અન ેિેનો અિલ કરવાિાાં આવ્યો આ બાબિને સિજવા િાટે સાંકલલિ મશક્ષણ અને મવમશષ્ટ 

મશક્ષણ એ બાંને સિાવેશી મશક્ષણ થી કઈ રીિ ેજુદા પડે છે િે અંગ ેચચાય કરીશુાં. 

 

અંગ્રેજી શબ્દ Integrated િાટે ગજુરાિીિાાં એકીકૃિ કે સાંકલલિ જેવા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ે

છે. મવમવધ સાહહત્યનો અભ્યાસ કરિાાં જણાય છે કે સાંકલલિ મશક્ષણ નો અથય જુદા જુદા સિયે જુદા 

જુદા લોકો દ્વારા જુદા-જુદા સાંદર્ભયિાાં જુદી જુદી રીિ ેઆપવાિાાં આવ્યો છે. જેિ કે અમકુ દેશોિાાં જુદા 

જુદા સાંપ્રદાય અથવા ધિયના બાળકો વાલીઓ અન ેમશક્ષકો ને એકત્ર કરીન ેબાળકોને સાંતલુલિ ધામિિક 

અને સાિાન્ય મશક્ષણ આપવાને સાંકલલિ મશક્ષણ કહવેાત ુ ાં. જેિાાં બાળકો જુદી જુદી સાંસ્કૃમિ સાંપ્રદાય 

અને ધિયને સિજે િથા એકબીજાનુાં િાન જાળવ ેિેવા પ્રયત્નો કરવાિાાં આવિા હિા. 

 

બીજી એક હફલસફૂી પ્રિાણ ેસાંકલલિ મશક્ષણ એટલે એવુાં મશક્ષણ કે જેિાાં જુદા જુદા મવર્યોના મશક્ષણની 

સાથે સાથ ેબાળકોના આત્િા િગજ સાંવેગો શરીરનો પણ યોગ્ય હદશાિાાં મવકાસ કરવાિાાં આવે. વિયિાન 

સિયિાાં ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોના સાંજોગોિાાં સાંકલલિ મશક્ષણ નો અથય જુદી જુદી રીિે આપવાિાાં 

આવ્યો છે પ્રસ્તિુ પ્રકરણિાાં અન ેપસુ્િકિાાં આપણ ેસાંકલ્પ મશક્ષણના પ્રસ્તિુ અથયન ેધ્યાનિાાં રાખીન ે

જ સિગ્ર ચચાય કરીશુાં. સાંકલલિ અથવા એકીકૃિ મશક્ષણને અમકુ લોકો દ્વારા સિાવેશક મશક્ષણ ના 

પયાયય િરીકે જોવાિાાં આવે છે એટલ ેકે અમકુ લોકો બાંનેન ેસિાન અથય આપ ેછે પરાંત ુઆ બાંન ેવચ્ચ ે

મશક્ષણ વ્યવસ્થાના સાંદર્ભયિાાં િાજત્વક ર્ભેદ છે. સિાવશેી મશક્ષણ અંગ ેઆપણે અગાઉના પ્રકરણ ચચાય 

કરી િેથી અહીં આપણે સાંકલલિ મશક્ષણ નો અથય સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશુાં. 

 

એવી મશક્ષણ વ્યવસ્થાન ેસાંકલલિ મશક્ષણ વ્યવસ્થા કહ ેછે જેિાાં કોઈ પણ પ્રકારની શારીહરક િાનમસક 

કે અધ્યયન અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો િોટા ર્ભાગનુાં અધ્યયન મવમશષ્ટ શાળાઓિાાં અન ેઅમકુ સિયે 

જ સાિાન્ય મનયમિિ પરાંપરાગિ શાળાિાાં કરે છે. સાિાન્ય શાળા સાથેનુ ાં િેિનુાં જોડાણ ખબુ ઓછુ 
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હોય છે. સાિાન્ય શાળાિાાં અભ્યાસ કરિા બાળકો સાથ ેિેિની સાિાજજક આંિરહક્રયા થિી નથી 

અથવા નહહવિ પ્રિાણિાાં થાય છે. િે ઉપરાાંિ આ પ્રકારની મશક્ષણ વ્યવસ્થાિાાં શાળાનુાં વાિાવરણ 

અને ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો િાટે અનકૂુળ બનાવવાિાાં આવતુાં નથી પરાંત ુઆવા બાળકો એ સાિાન્ય 

શરણા વાિાવરણ સાથ ેઅનકૂુળ થવુાં પડે છે. 

૧.૧૩ સકંલલત ષશક્ષણના લક્ષણો 

 સિાન મશક્ષણ અન ેશાળાના લક્ષણો નીચે જણાવ્યા મજુબ વણયવી શકાય 

● ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને િેિના િાટેની મવમશષ્ટ શાળાઓિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેછે. 

● િેિને અક્ષિિા વગરના બાળકો સાથ ે અમકુ વખિ ે જ મખુ્ય પ્રવાહની શાળાિાાં મશક્ષણ 

આપવાિાાં આવ ેછે. 

● િેિના િાટે મવશેર્ અભ્યાસક્રિ ની રચના કરવાિાાં આવે છે. 

● અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો એ મખુ્ય પ્રવાહની શાળાિાાં આવીને મશક્ષણ િેળવવા િાટે શાળાના 

વાિાવરણ સાથ ેઅનકુુલન સાધવ ુપડે છે. 

● મખુ્ય પ્રવાહની શાળા િાાં સાિાન્ય બાળકો સાથ ેિેિની આંિરહક્રયા નહહવિ પ્રિાણિાાં થાય 

છે. 

● િેિના િાટે અનકૂુળ આવ ે િે મવમવધ પ્રકારની અભ્યાસી પ્રવમૃિઓનુાં આયોજન મવમશષ્ટ 

વાિાવરણિાાં જ કરવાિાાં આવે છે 

● આધમુનક શૈક્ષલણક િકમનકીનો અસરકારક અને વ્યાપક ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ેછે. 

● મવમશષ્ટ વાિાવરણિાાં િેિને મવમશષ્ટ પ્રમશક્ષણ િેળવલે મશક્ષકો દ્વારા મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ે

છે પરાંત ુમખુ્ય પ્રવાહની શાળા િાાં મનયમિિ મશક્ષકો દ્વારા જ િેિણ ેમશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેછે. 

● વાલીઓન ેિેિના બાળકોના અભ્યાસ અન ે મવકાસના સાંદર્ભયિાાં સિિ વાકેફ રાખવાિાાં આવ ે

છે અને િેઓ િેિના બાળકોના અભ્યાસિાાં સહક્રય રસ લે િે િાટે િેિનો પરાિશયન કરવાિાાં 

આવ ેછે. 

સાંકલલિ મશક્ષણ ના ઉપરોતિ લક્ષણો જોિાાં કહી શકાય કે િેિાાં શારીહરક કે િાનમસક ક્ષિિા ધરાવિા 

બાળકોને અમકુ મવશેર્ સાંજોગોિાાં જ મખુ્ય પ્રવાહ મનયમિિ શાળાિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેછે જ્યારે 
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સિાવેશી શાળા િાાં આવા બાળકોન ેસાંપણૂય રીિ ેમખુ્ય પ્રવાહની શાળાઓ િાાં સિાવી લેવાિાાં આવ ેછે 

સિાવેશી મશક્ષણ અન ેસાંકલલિ મશક્ષણ વચ્ચ ેતલુના કરવાથી આ બાંન ેપ્રકારના મશક્ષણ ની સાંકલ્પના 

વધ ુસાપેક્ષ કરી શકાશ ે

૧.૧૪ સમાર્વેશી અને સકંલલત ષશક્ષણ ર્વચ્ચ ેતફાર્વત  

સમાર્વેશી ષશક્ષણ સકંલલત ષશક્ષણ 

1. આ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મખુ્ય 

પ્રવાહ મનયમિિ શાળાિાાં મશક્ષણ 

આપવાિાાં આવ ેછે 

2. ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને મખુ્ય 

પ્રવાહની મનયમિિ શાળાિાાં મશક્ષણ 

અપાય છે અન ેઅમકુ વખિ ેજ િેિને 

મવમશષ્ટ મશક્ષણ આપવાિાાં આવે છે 

3. સિાવેશી મશક્ષણ િાટે સાંતલુલિ અન ે

બહુસ્િરીય અભ્યાસક્રિ ની રચના 

કરવાિાાં આવ ે છે એટલ ે કે મશક્ષણના 

સાિાન્ય હતેનુી સાથ ેસાથ ેબાળકોની 

કક્ષા મજુબ ના હતેઓુ પણ મનમિિ 

કરવાિાાં આવ ેછે 

4. િિાિ પ્રકારના બાળકો ને અનકૂુળ 

આવે િેવુાં શાળાનુાં વાિાવરણ િૈયાર 

કરવાિાાં આવ ેછે 

5. મખુ્ય પ્રવાહની શાળા િાાં સાિાન્ય 

બાળકો સાથ ે અક્ષિિા ધરાવિા 

1. ક્ષિિા ધરાવિા બાળકોને િેિના 

િાટેની મવશેર્ શાળાિાાં મશક્ષણ 

આપવાિાાં આવ ેછે. 

2. િેિને અક્ષિિા વગરના બાળકો સાથ ે

અમકુ વખિ ે જ મખુ્ય પ્રવાહની 

શાળાિાાં મશક્ષણ આપવાિાાં આવ ેછે 

3. આ ક્ષિિા ધરાવિા અન ે નરોડા 

બાળકો િાટે મશક્ષણના હતેઓુ જુદા 

જુદા અને મવમશષ્ટ હોય છે િેથી કોઈ 

સાંતલુલિ અભ્યાસક્રિ ની રચના 

કરવાિાાં આવિી નથી 

 

4. આ ક્ષિિા ધરાવિા બાળકો એ મખુ્ય 

પ્રવાહની શાળાિાાં આવીને મશક્ષણ 

િેળવવા િાટે શાળાના વાિાવરણ 

સાથ ેઅનકુુલલિ થવુાં પડે છે 

5. મખુ્ય પ્રવાહની શાળા િાાં સાિાન્ય 

બાળકો સાથ ે જ ક્ષિિા ધરાવિા 
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બાળકોની આંિરહક્રયા સિિ થાય છે. બાળકોની આંિરહક્રયા નહહવિ થાય છે 

 

૧.૧૫ સમાર્વેશી ષશક્ષણના ંસદંભભમાં ષશક્ષકની ભષૂમકા  

કોઈપણ પ્રકારની મશક્ષણ વ્યવસ્થાની સફળિા મશક્ષકોની કાયયક્ષિિા સ્વચ્છિા અન ેવ્યવસાય પ્રત્યેની 

િેિની પ્રમિબદ્ધિા પર આધાહરિ હોય છે. સિાવેશક મશક્ષણ અને શાળા વ્યવસ્થાિાાં મશક્ષકની ભમૂિકા 

વધારે અગત્યની બની જાય છે. આવી મશક્ષણ વ્યવસ્થાિાાં બાળકો પાસે મશક્ષકો પાસે નીચે જણાવ્યા 

પ્રિાણેની અપેક્ષા રાખવાિાાં આવે છે. મશક્ષક પાસે ધીરજપવૂયક અધ્યાપન કાયય કરવાની આવડિ હોવી 

જોઈએ. મશક્ષક પાસ ે શૈક્ષલણક િનોમવજ્ઞાનનુાં જ્ઞાન હોવુાં જોઈએ. મશક્ષણ નવપહરવિયન શીલ હોવા 

જોઈએ. મશક્ષકો પાસ ેસાંશોધનની સઝૂ હોવી જોઈએ. મશક્ષકે મવમવધ પ્રકારની અધ્યાપન પદ્ધમિઓ અન ે

પ્ર્સુ્તિઓનો  ઉપયોગ કરીને બાળકોને અધ્યયન કરવા િાટે પ્રેહરિ કરવા જોઈએ. 

મવમવધ પ્રકારની અક્ષિિા ધરાવિા બાળકો સાથ ેસરળિા સાથ ેવાિાયલાપ કરવા િાટેની ર્ભાર્ાકીય 

કુશળિા મશક્ષક પાસે હોવી જોઈએ. બાળકોની શસ્તિઓ મજુબ િેિને મવમવધ પ્રકારના અનરુ્ભવો પરુા 

પાડવા િાટેનુાં યોગ્ય આયોજન અને િેનો અિલ કરવા િાટેની આવડિ મશક્ષક પાસે હોવી જોઈએ. 

બાળકોની છૂપી શસ્તિ ઓળખીને િેનો મવકાસ કરવા િાટેની આદશય મશક્ષક પાસે હોવી જોઈએ. મવમવધ 

પ્રકારના બાળકો િાટે ઉપયોગી એવી અસર અધ્યયન સાિગ્રીનો મવકાસ કરવા િાટેની આવડિ મશક્ષક 

પાસે હોવી જોઈએ. 

િિાિ પ્રકારના બાળકોની વ્યસ્તિગિ શૈક્ષલણક જરૂહરયાિો ઓળખવા િાટેની ઓળખિી મશક્ષક પાસ ે

હોવી જોઈએ, જેથી અધ્યાપન દરમિયાન િે બાળકોની વ્યસ્તિગિ લર્ભન્નિાને સાંિોર્વા િાટેનુાં 

અસરકારક આયોજન અને અિલીકરણ કરી શકે. સિાવેશક મશક્ષણ ક્ષેત્ર ેથિાાં સાંશોધનો અન ેવૈમશ્વક 

વિયિાન પ્રવાહોથી મશક્ષક વાકેફ હોવો જોઈએ. સિાવેશક મશક્ષણના સાંદર્ભયિાાં આયોજજિ થિા 

કાયયક્રિોિાાં મશક્ષકોએ ર્ભાગ લેવો જોઈએ. જેથી િેઓ પોિાની વ્યવસામયક સજ્જિાનો મવકાસ કરી શકે . 

અક્ષિિા ન ધરાવિા બાળકો નુાં સિાવેશક મશક્ષણ પ્રત્યે નુાં હકારાત્િક વલણ મવકસાવવા િાટેની 

આવડિ મશક્ષક પાસે હોવી ખબૂ જરૂરી છે . 
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મશક્ષકે િિાિ પ્રકારના બાળકોના વાલીઓને િાગયદશયન આપવા િાટે, િેિને બાળકોના મવકાસની 

િરાહ જણાવવા અન ેિેિની સિસ્યાઓનો મનકાલ િાટે િેિની સાથે મનમિિ સિયાાંિરે ચચાય કરવી 

જોઈએ અથવા િેિની સાથે મલુાકાિ કરવા િાટે સાંિલેનનુાં આયોજન કરવુાં જોઈએ . 

૧.૧૬ સશંોધનનુ ંમિત્તર્વ  

પ્રસ્તિુ અભ્યાસનુાં િહત્વ આ પ્રિાણે રહશેે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથમિક શાળાઓની ર્ભૌમિક સમુવધાઓની િાહહિી િળી 

શકશે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથમિક શાળાઓની શૈક્ષલણક સાંશાધનની િાહહિી િળી 

શકશે.  

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથમિક શાળાઓની ર્ભૌમિક સાંશાધનોની ઉપયોલગિા જાણી 

શકાશે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથમિક શાળાઓની શૈક્ષલણક સાંશાધનની ઉપયોલગિા 

જાણી શકાશે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સરકારશ્રીને સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે ર્ભૌમિક સાંશાધનો િાટેની નવી પોલલસી નક્કી 

કરવા ઉપયોગી થશે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસથી સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથમિક શાળાિાાં ઉપલબ્ધ સાંશાધનોના વપરાશ અંગેના 

પડકારો જાણી િેને દૂર કરવા િાટેની કાયયયોજના િૈયાર કરી શકાશે.   

 

૧.૧૭  સમસ્યા કથન  

સાંશોધનકાર ગિે િે પ્રશ્નને સાંશોધનની સિસ્યા િરીકે સ્વીકારિો નથી, સિસ્યા જરૂહરયાિિાાંથી જન્િ ે

છે. કોઇ પ્રશ્નનો ઉકેલ ન િળે કોઇ વણ ઉકેલ્યો પ્રશ્ન  લચિંિા જન્િાવ ેત્યારે સાંશોધનની ભમૂિકા િૈયાર 

થાય છે. પોલ એિ કૂક િારા કહવેા્ ુછે કે, સાંશોધન એટલે “કોઈ એક સિસ્યા સાંદલર્ભિિ હકીકિો અને 

િેના અથો કે િેની ઉપયોલગિા િાટેની પ્રાિાલણક ઉંડાણપવૂયક અને બૌદ્ધદ્વક િપાસ”.  
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ઉપરોકિ વ્યાખ્યા જ સ્પષ્ટ કરે છે કે કોઈ પણ સાંશોધનની શરૂઆિ સિસ્યાના અનરુ્ભવથી થાય છે 

અને સિસ્યાન ેકેન્િિાાં રાખી સાંશોધન આગળ વધે છે. ઉપકરણ રચના, વ્યાપમવશ્વ નમનૂો, િાહહિી 

એકત્રકરણ, સાંશોધન યોજના, િાહહિીનુાં પથૃકકરણ અન ે અથયધટન િિાિ બાબિો અનરુ્ભવાિી 

સિસ્યાને ધ્યાને રાખીન ેનકકી કરવાિાાં આવે છે. જયાાં સધુી કોઈ ચોકકસ સિસ્યા સ્પષ્ટ ન થાય ત્યાાં 

સધુી વૈજ્ઞામનકઢબે સાંશોધન હાથ ધરવુાં મશુ્કેલ બન ેછે. આથી સાંશોધકે સાંશોધનના મવર્ય િરીકે કોઈ 

ચોકકસ સિસ્યાને સ્પષ્ટ કરવાની હોય છે. સાંશોધકે સિસ્યાની રચના અને સ્પષ્ટીકરણ કરિી વખિે 

પોિાનો રસ, સિસ્યા ઉકેલ િાટે જરૂરી સિય, શહકિ, નાણાાં, સિસ્યાની િૈલલકિા, અનન્યિા, 

વ્યહવહારૂિા, સૈધ્ધાાંમિક િેિજ વ્યહવારૂમલૂ્ય વગેરે બાબિોની કાળજી રાખવી જોઈએ. સાંશોધન શીર્યક 

નકકી કરિી વખિે સાંશોધકનાાં િનિાાં સાંશોધન અંગનેાાં હતેઓુ સ્પષ્ટ હોય િે અમિ આવશ્યક છે.  

ડાય .કે. જી. દેસાઈ કહ ેછે કે, “સિય, સ્થળ અન ેસાંસ્થાના સાધનોની િયાયદાિાાં રહીને િપાસવા િાટે 

સ્વીકારેલી અને ઉકેલ િરફ ગમિ કરવાિાાં હદશાસચૂક બને િે રીિે રજૂ કરાિી સિસ્યાને સાંશોઘન 

સિસ્યા કહ ેછે.” 

શ્રી સી.આર.કોઠારી કહ ેછે કે, “સાિાન્યિ:, સૈધ્ધાાંમિક કે પ્રાયોલગક પહરસ્સ્થમિના સાંદર્ભયિાાં સાંશોધક િારા 

અનરુ્ભવાિી કોઈ મશુ્કેલી એટલે સાંશોધન સિસ્યા કે જેનો િે ઉકેલ લાવવા ઈરછે છે.” 

આિ, સાંશોધકને જે સિસ્યા નડિી હોય અન ેકાયયની સફળિા િાટે િેનો ઉકેલ લાવવો જરૂરી હોય 

ત્યારે સાંશોધક પોિાની હોય અને સિસ્યા ઉકેલ િરફનો િાગય દશાયવત ુાં હોય િેને આપણે સાંશોધન 

સિસ્યા િરીકે રજુ કરી શકીએ. પ્રસ્તિુ સાંશોધનનુાં સિસ્યા કથન નીચ ેમજુબ છે. પ્રસ્તિુ સાંશોધનની  

સિસ્યાને આ પ્રિાણે શબ્દબધ્ધ કરવાિાાં આવી હિી .  

સાબિકાંઠા જજલ્લાની પ્રાથષમક શાળાઓમા ંસમારે્વશી શાળા સદંભ ેશાળાની ભૌષતક સષુર્વધાઓનો 

અભ્યાસ 

 

૧.૧૮   સશંોધન પ્રશ્નો  
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કોઈપણ સાંશોધનિાાં પવૂાયયોજનરૂપે સિસ્યાને પ્રશ્નોના સ્વરૂપિાાં ઢાળવી ઇચ્છનીય ગણાય છે.પ્રસ્તિુ  

અભ્યાસિાાં સાંશોધકે પોિાના સાંશોધન કાયયના હતેઓુન ેઅનરુૂપ આ પ્રિાણેના પ્રશ્નોની રચના કરી હિી 

: 

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં પ્રવેશદ્વાર 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં િકાનનાાં 

પ્રકાર અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં વગયખાંડ 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં રિિ િેદાન 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાની  પ્રયોગશાળા 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાની કમ્પ્્ટુર લેબ 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાિાાં પસુ્િકાલય 

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવશેી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાિાાં લોબી  

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાિાાં શૌચાલય  

અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાિાાં પીવાનાાં 

પાણી  અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  
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• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં હરસોસય 

સેન્ટરિાાં જવા િાટેની વ્યવસ્થા અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

• સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં શાળાનાાં મશક્ષકો િાટે 

િાલીિ અને સિાવેશન સાંદર્ભે શાળાની જરૂરીયાિ અંિગયિ કઈ – કઈ મવશેર્િાઓ હશે?  

•  જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી મશક્ષણનાાં સાંદર્ભયિાાં કેવા પ્રકારનાાં હરસોસય િથા 

ર્ભૌમિક ફેરફારોની જરૂરીયાિો રહશેે?  

 

૧.૧૯   સશંોધનના િતેઓુ  

કોઈપણ વ્યસ્તિ જયારે કોઈ કાયય કરે છે કે કોઈ બાબિનુાં સાંશોધન કરિો હોય છે ત્યારે િેની પાછળ 

ચોક્કસ હતે ુરહલેો હોય છે.હતે ુમવનાનુાં કાયય હદશા શનૂ્ય બની જાય છે.િેિજ િેણ ેકરેલી કોઈ શોધ કે 

કાયયનો કોઈ િિલબ રહિેો નથી,િાટે જ હતેપુવૂયકનુાં આયોજન કાયયને આગળ ધપાવ ેઅન ેકાયયને સફળ 

બનાવે છે.આિ, મશક્ષણ પ્રહક્રયાને સરળ બનાવવી, િેિાાં સધુારા લાવવા, મશક્ષણને  અસરકારક 

બનાવવુાં િ ેકોઈ પણ સાંશોધનનો હતે ુહોય છે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસના હતેઓુ આ પ્રિાણે હિા . 

1. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં  ર્ભૌમિક સમુવધાઓનો  

અભ્યાસ કરવો. 

2. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી શાળાનાાં સાંદર્ભયિાાં કેવા પ્રકારનાાં સાંશાધનો 

િથા  ર્ભૌમિક સમુવધાઓની જરૂરીયાિોનો  અભ્યાસ કરવો.  

3. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળાના  સાંદર્ભયિાાં શાળાઓનાાં વહીવટી 

અને શૈક્ષલણક િાલીિની જરૂહરયાિો મવશે અભ્યાસ કરવો.  

4. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની  સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં મશક્ષકોનાાં અલર્ભપ્રાયો 

જાણવા.  

 

૧.૨૦   સમાષર્વષ્ટ્ટ શબ્દોની વ્યર્વિારુ વ્યાખ્યા  
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જયારે સાંશોધક કોઈ સાંશોધન હાથ ધરે છે ત્યારે િેની પાછળનો કોઈ ચોક્કસ હતે ુરહલેો હોય છે.સાંશોધક 

પોિાનુાં સાંશોધન કાયય હાથ ધારે છે ત્યારે સાંશોધકે અભ્યાસિાાં સિામવષ્ટ કેટલાક પાહરર્ભામર્ક શબ્દો કે 

સાંકલ્પનાઓનુાં સ્પન્દ્ષ્ટકરણ કરવુાં આવશ્યક છે.પાહરર્ભામર્ક શબ્દો કે સાંકલ્પનાઓનો અથય જો પ્રયોજક 

સ્વયાં સારી રીિે સિજી લ ેિો મવર્યાાંિર થવાનો ર્ભય નહહવિ રહ ેછે.િેિજ વાચક િાટે સિજવાિાાં 

સરળિા રહ ેછે.આ હતેનેુ ધ્યાનિાાં લઈને પ્રયોજક અહી કેટલાક શબ્દોની વ્યવહારુ વ્યાખ્યાઓ િેિજ 

િેનુ ાં સ્પન્દ્ષ્ટકરણ કરે છે. પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં િહત્વનાાં શબ્દોના અથય નીચ ેમજુબ છે. 

સમાર્વેશી શાળા- "પ્રત્યેક બાળકની મવમવધિા સર્ભર જરૂહરયાિ ને ધ્યાનિાાં રાખી િેિના અધ્યયન- 

અધ્યાપનિાાં સહર્ભાગીદારીિા વધારવા સાંસ્કૃમિ, સિાજ અને મશક્ષણ િાાંથી િેિની વાંલચિિા 

ઘટાડવાની પ્રહક્રયા એટલે સિાવેશી મશક્ષણ" િેિજ" શારીહરક, બૌમધક ,સાંવેલગક, સાિાજજક ,ર્ભાર્ાકીય 

કે અન્ય કોઈ રીિના ર્ભેદર્ભાવને અવગણીને િિાિ બાળકોને િેિની શાળાઓિાાં સિાવેશ કરવાની 

જવાબદારી એટલ ેસિાવેશી મશક્ષણ". સિાવેશી મશક્ષણ એટલ ેસિગ્ર શકૈ્ષલણક વ્યવસ્થાનુાં અનકુુલન 

જેિાાં શાળાનુાં િાળખુાં, િકાન, ફમનિચર, મશક્ષણ અન ેવગયખાંડ વ્યવસ્થાપન અને મવમશષ્ટ જરૂહરયાિો 

ધરાવિા મવકલાાંગ બાળકો િેિજ િેિની જરૂહરયાિને અનકૂુળ અભ્યાસક્રિ.  

ભૌષતક સષુર્વધાઓ - શૈક્ષલણક વાિાવરણિાાં સધુારો એટલે કે ર્ભૌમિક ગોઠવણો, િહત્વપણૂય સ્થાનોિાાં 

રેલલિંગ મકૂવા જેવા રૂિ સધુારા-વધારા, વ્હીલચેર ની સલુર્ભિા િાટે floor space ની પનુઃ ગોઠવણી 

વગેરે સાિેલ છે. મખુ્ય પ્રવાહની શાળાઓ િાાં એકબીજાને સહકાર આપિા મવદ્યાથીઓના જૂથો િારફિ ે

મવશ્વાસનુાં વાિાવરણ વધારવા અન ેસહ અધ્યાયીઓ સાથેના આદાન-પ્રદાન વધારવા. જોડીયો ની 

જેિ જૂથો પણ અલગ હોઈ શકે છે, એટલ ે કે મિશ્ર મવકલાાંગિા ધરાવિા બે કે વધારે જૂથોિાાં કાિ 

કરિાાં મવદ્યાથીઓની જોડી િરીકે જૂથોને અલગ પાડી શકાશ,ે જેિાાં દરેક સભ્યને ચોક્કસ ભમૂિકા સપુ્રિ 

કરવાિાાં આવે છે. ઉદાહરણ િરીકે ટાઈિહકપર , પ્રેઝન્ટેટર વગેરે. 

૧.૨૧    સશંોધનની મયાભદાઓ  

કોઈપણ સાંશોધન કાયય જયારે િોટા પાયે કરવાનુાં  મવચારીએ અને િેના િાટે પરુિો  સિય ન હોય 

િો િે સાંશોધન સારી રીિે હતે ુપણૂય પાર પાડી શકાત ુાં નથી. કોઈપણ સાંશોધન સફળિાપવૂયક પર પાડવા 

િાટે િેને મનમિિ સીિારેખાિાાં બાાંધવાનુાં જરૂરી થઈ પડે છે. અન્યથા સાંશોધક િાટે કેટલીક યોગ્ય 
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બાબિોિાાં સરી જવાનો ર્ભય રહ ેછે િેિજ સાંશોધન સિયસર પણૂય કરી શકાત ુાં નથી. સાંશોધકે પણ 

આવા દોર્થી પોિાનાાં સાંશોધનને મતુિ રાખવા િાટે કેટલીક બાબિોને આધારે પોિાનાાં અભ્યાસન ે

સીમિિ બનાવલેો હિો. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસની િયાયદાઓ આ મજુબ છે . 

• પ્રસ્તિુ સાંશોધન વર્ય ૨o૨૦-૨૦૨૧ દરમિયાન સાબરકાાંઠા  જજલ્લાના દરેક િાલકુાિાાંથી આકસ્સ્િક 

રીિે પસાંદ થયેલ દસ-દસ એિ કુલ નેવુાં (૮૦(શાળાઓ પરૂત ુાં સીમિિ છે . 

• પ્રસ્તિુ સાંશોધન સાબરકાાંઠા જજલ્લાના એસ.આઈ.મિત્રો દ્વારા િાહહિી એકત્રીકરણ કરવાિાાં આવ્્ુાં 

હત ુાં. 

 

૧.૨૨   િરે્વ પછીના પ્રકિણોનુ ંઆયોજન  

દરેક પ્રકારના અભ્યસાિાાં પ્રકરણોનુાં આયોજન યોગ્ય રીિે થવુાં જોઇએ. આયોજન મવનાનુાં સાંશોધન 

એ સકુાન મવનાના વહાણ જેવુાં બની રહ ેછે. આયોજન જેટલુાં પદ્ધમિસર િેટલો અભ્યાસ પણ પદ્ધમિસર 

આયોજન પણ એક કલા છે. િેની ગોઠવણી િહાવરો િાગી લે છે. દરેક પ્રકરણના આયોજનિાાં 

સ્પષ્ટિા હોવી એ િેની અમનવાયયિા છે. િેિજ િેની ગોઠવણી આકર્યક િેિજ િાહકિક હોવી જરૂરી 

બની રહ ેછે. આિ, અહીં આ અભ્યાસિાાં નીચે મજુબ પ્રકરણોનુાં આયોજન કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. 

પ્રકિણ-2  સદંભભ સારિત્યનો અભ્યાસ  

આ પ્રકરણિાાં પ્રસ્તિુ અભ્યાસ સાથે સસુાંગિ સાહહત્યનો િથા ભિૂકાળિાાં થઈ ગયેલા સાંશોધનોનો 

અભ્યાસ કરવાિાાં આવ્યો છે િથા પસાંદ કરેલ સાહહત્યની મવગિે સિીક્ષા કરવાિાાં આવી છે. િેિાાં 

સાંશોધનના હતેઓુ નદશય, ઉપકરણ, પથૃક્કરણની પ્રમવમધ િથા િારણો કિશઃ દશાયવેલાાં છે. પ્રકરણને 

અંિે પ્રસ્તિુ અભ્યાસ, પવેૂ થયેલ સાંશોધનોથી કઇ રીિે જુદો પડે છે િે દશાયવવાિાાં આવેલ છે.

પ્રકિણ-3 સશંોધન યોજના 

આ પ્રકરણિાાં સાંશોધન યોજના અને િેની આધારશીલાનુાં મનરૂપણ કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. જેિાાં 

સિસ્યાનો ઉદ્દર્ભવ, વ્યાપમવશ્વ, મનદશયની પસાંદગી, અભ્યાસની પદ્ધમિ, સાંશોધન ઉપકરણ, િાહહિી 

એકત્રીકરણની પ્રમવમધ, િાહહિી પથૃક્કરણ કઇ રીિે કરવાિા આવશે િે અંગેની મવગિો િિેિજ 
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અભ્યાસકના અનરુ્ભવો સ્પષ્ટ કરવાિાાં આવલે છે

 પ્રકિણ-4 મારિતીનુ ંપથૃક્કિણ અને અથભઘટન  

આ પ્રકરણિાાં હતેઓુને  અનલુક્ષીન ેરચેલ ઉત્કલ્પનાઓની  ચકાસણી િાટે  િળેવેલ િાહહિીનુાં 

વગીકરણ, પથૃક્કરણ અને અથયઘટન કરવાિાાં આવ્્ુાં છે.           

પ્રકિણ-5 સાિાંશ, તાિણો અન ેસચૂનો 

આ પ્રકરણિાાં સિગ્ર અભ્યાસનો ટૂાંકસાર, અભ્યાસના અંિે પ્રાપ્િ થયેલાાં િારણો, શકૈ્ષલણક 

ફલલિાથય, સચૂનો અન ેઆ ક્ષેત્રિાાં ર્ભામવ સાંશોધનો િાટેનો મનદેશ કરવાિાાં આવ્યો છે. 
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પ્રકિણ-2 

સબંષંધત સારિત્યની સમીક્ષા 
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સબંષંધત સારિત્યની સમીક્ષા 

 

2.1 પ્રસ્તાર્વના 

કોઇપણ સાંસોધાનાના અથયગ્રહણ અન ે િેની સ્પષ્ટિાના મવકાસ િાટે, જરૂરી હોય છે, કે મવમવધ 

સાંકલ્પનાઓ, સાંસોધન પદ્ધમિઓ  અને મવશ્લેર્ણાત્તિક ઉપકરણ પવૂે થયેલા સાંસોધાનોિાાં કયા-કયા 

ઉપયોગિાાં લેવાિાાં આવ્યા છે િેની સમિક્ષા કરવુાં. આવા પ્રકારના પ્રયત્નો સાંસોધાનન ેવધ ુસારી રીિ ે

સિજવાિાાં િદદરૂપ થાય છે, િેિજ સાંસોધાનને સધુારવા પણ સાચી હદશા િળી રહ ેછે. 

પવૂે થયેલા સાંસોધનો દ્વારા હતેઓુ અને ઉત્કલ્પનાઓ િાટે સાંસોધાકને િદદરૂપ થાય છે. દેવદાસ અન ે

કુલાનડચવેલ (૧૯૭૬(એ જણાવે છે કે સાંબાંમધિ સાહહત્યની સિીક્ષા દ્વારા સાંસોધાનની ભમૂિકા અને 

આયોજન િાટે હોય છે, પ્રમવમધઓ, પ્ર્સુ્તિઓ સાંબાંમધિ અન્ય કાયોનુાં પનુરાવિયનના થાય િેની િાહહિી 

િળે છે. 

સિસ્યા મવકાસ િાટે સાંશોધન યોજનાની સઝૂ િાટે સાહહત્યની સિીક્ષા અત્યાંિ જરૂરી બને છે. સાહહત્યની 

સિીક્ષા ખબૂ જ મવશદ હોવી જોઈએ અને િેિાાં સિસ્યાના બધા પાસા સિાઈ જવા  જોઈએ. અહીં થઈ 

ગયેલા અભ્યાસોની િાત્ર નોંધ લેવાિી નથી પરાંત ુ અભ્યાસોનુાં મલૂ્યાાંકન પણ રજૂ થવુાં જોઈએ. 

સાહહત્યના સાંપણૂય મનષ્કર્ય દ્વારા સિસ્યાની પવૂય ભમૂિકા સ્પષ્ટ થવી જોઈએ.અન ેપ્રસ્તિુ અભ્યાસની 

અગત્યિા સ્પષ્ટ થવી જોઈએ. સાહહત્યની સિીક્ષા િાટે કોઈ રાજિાગય નથી િાત્ર મવમવધચલો પર 

થયેલા અભ્યાસોના િાણા વાણાથી સિસ્યાનુાં સ્વરૂપસ્પષ્ટ થવુાં જોઈએ. પવૂ ેથયેલા સાંશોધનો ઉપરાાંિ 

સાંકલ્પનાઓ અન ેસિસ્યાના મળુભિુ મસદ્ધાાંિો સાહહત્યની ચચાય સ્પષ્ટ થવા જોઈએ. સિસ્યા કયા 

મસદ્ધાાંિ કે મસદ્ધાાંિો પર આધાહરિ છે એ િરીઆવવુાં જોઈએ. 

 

પ્રકરણ-૧િાાં સિસ્યા મવધાન, અભ્યાસના હતેઓુ, ઉત્કલ્પનાઓ, અભ્યાસનુાં િહત્ત્વ, િેની િયાયદાઓ, 

ચાવીરૂપ શબ્દોની પહરર્ભાર્ા વગેરેની મવગિે ચચાય કરવાિાાં આવી છે. કોઇપણ સાંશોધક પોિાનો 

અભ્યાસ શરૂ કરે િે પહલેાાં પોિાની સિસ્યા સાથ ે સાંબાંમધિ હોય િેવા ભિૂકાળિાાં થઇ ગયેલાાં 
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સાંશોધનોનો અભ્યાસ સાંશોધકે પોિે નક્કી કરેલા મવર્ય બાબિિાાં િહત્ત્વની બની રહ ેછે. સાંશોધકને 

સાંશોધન કાયય કેવી રીિે કરવુાં િેની જાણકારી પ્રાપ્િ થાય છે. આ ઉપરાાંિ સાધનો, પદ્ધમિ અને પ્રમવમધ 

વગેરેનો પણ ખ્યાલ આવે છે. જેથી ઓછા સિયિાાં િયાયહદિ ખચયિાાં સારાાં પહરણાિો િેળવી શકાય 

છે.આિ, સાંદર્ભય સાહહત્યના અભ્યાસ દ્વારા અભ્યાસક પોિાના મવર્યનુાં સ્પષ્ટ, આધમુનક અને સાંપણૂય 

જ્ઞાન િેળવી શકે છે. િેિજ નવા મવચારો પણ િેળવી શકે છે. આથી કહી શકાય કે સાંદર્ભય સાહહત્યનો 

અભ્યાસ એ સાંશોધન યોજનાનો પાયો બને છે. આ ઉપરાાંિ નવા સાંશોધનિાાં આગળ ધપવા 

દીવાદાાંડીરૂપ બની રહે છે. આથી સાંશોધન યોજનાની  સઝૂ  િાટે  સાહહત્યની  સિીક્ષા  અમિિહત્વની  

છે.  પ્રસ્તિુ  અભ્યાસિાાં  પણ પોિાની સાંશોધન સિસ્યાને અનરુૂપ અગાઉ થયેલાાં સાંશોધનોનો 

અભ્યાસ કયો હિો. િે અંગે આ પ્રકરણિાાં ખ્યાલ રજૂ કરવાિાાં આવ્યો છે. 

 

2.2  સદંભભ સારિત્યનુ ંમિત્ર્વ 

સાંદર્ભય સાહહત્યની સિીક્ષા સાંશોધન યોજનાની રૂપરેખાનુાં આવશ્યક પાસ ુછે. મવર્યના ઊંડાણિાાં જઇ 

િેના મવશેના સત્યન ે બહાર લાવવાની પ્રહક્રયા િાટે સાંદર્ભય સાહહત્ય અને પવૂ ે થયલેાાં સાંશોધનોના 

અભ્યાસ કરવા જરૂરી બને છે. સાંદર્ભય સાહહત્ય એ અંધ વ્યહકિના હાથિાાં લાકડી સિાન છે. િે િેના 

અભ્યાસ પથ પર દોરવાિાાં િદદ કરે છે. અભ્યાસક પોિે જે ક્ષેત્રિાાં સાંશોધન કરવા ઇચ્છિો હોય િે 

ક્ષેત્રિાાં સાહહત્યથી પહરલચિ થવુાં ખબૂ જ જરૂરી છે. પોિાના અભ્યાસ સાથે સસુાંગિ સાહહત્યનો અભ્યાસ 

કરવાથી પોિાના સાંશોધન િાટેના ઉપયોગી ઉપકરણોની િાહહિી પ્રાપ્િ કરે છે. સાંદર્ભય સાહહત્યના 

અભ્યાસ દ્વારા અભ્યાસક પોિાના મવર્યનુાં સ્પષ્ટ, આધમુનક અને સાંપણૂ જ્ઞાન િળેવી શકે છે. િેિજ 

નવા મવચાર પણ પ્રાપ્િ કરી શકે છે. આથી કહી શકાય કે સાંદર્ભય સાહહત્યનો અભ્યાસ એ સાંશોધનની 

યોજનાનો પાયો છે. સાંશોધન િાટે સાંદર્ભય સાહહત્યના અભ્યાસનુાં િહત્ત્વ દશાયવિા બેસ્ટ (૧૯૯૭( જણાવ ે

છે કે, 

“A brief silvery of previous research and writhing of recognized experts provide evidence 

that the research is familiar with what is already flown and what is still unknown and 
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untested since effected research must be based upon knowledge this step is to climate 

the duplication of what had been done and to provide useful hypothesis and helpful 

suggestions for significant inveigh action.” 

 

સાંદર્ભય સાહહત્યના અભ્યાસનુાં િહત્ત્વ નીચેના મદુ્દાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે. સાંદર્ભય સાહહત્ય સાંશોધકને 

યોગ્ય હદશા આપે છે અને દૃન્દ્ષ્ટ આપે છે. િેથી નવા અભ્યાસક િાટે િે  દીવાદાાંડીરૂપ છે. મવર્યવસ્ત ુ

અંગે સ્પષ્ટિા િળે છે. િેથી સાંશોધકના િનિાાં કોઇ દ્ધદ્વધા થિી નથી. પવૂે આ પ્રકારનાાં કયાાં કયાાં 

સાંશોધનો થઇ ગયેલાાં છે િેની િાહહિી િળે છે. િેથી લબનજરૂરી પનુરાવિયન અટકે છે.  િેના ઉપયોગથી 

વ્યથય પ્રયાસોને ટાળી શકાય છે. િેથી સિય, શહકિ અને નાણાાંનો બચાવ થાય છે. 

સાંશોધન અંગેની પદ્ધમિની પસાંદગીિાાં િાગયદશયન િળી રહ ેછે. િાહહિી એકત્રીકરણની રીિનો ખ્યાલ 

આવે છે. સાંશોધનકાયય િાટે જો સાધનની રચના કરવાની હોય િો મવસ્તિૃ િાહહિી પ્રાપ્િ થાય છે. 

િાહહિીના પથૃક્કરણની મનમિિ પદ્ધમિ અંગ ેમનણયય લઇ શકાય છે. પ્રસ્તિુ સાંશોધનથી કયા પ્રકારના 

નવા જ્ઞાનનુાં સર્જન થશ ેિે સ્પષ્ટ થાય છે. સાંશોધનિાાં શકય અવરોધો અને શકય ર્ભામવ મશુ્કેલીઆેેનો 

ખ્યાલ આવે છે. એટલે કે ર્ભામવનાાં એંધાણ િળે છે. પોિાના સાંશોધન કાયય િાટે કઇ પદ્ધમિ ચોક્કસ 

અને પણૂય છે, યોગ્યિિ છે  િેનો મનણયય સાંદર્ભય સાહહત્યના અભ્યાસ દ્વારા સાંશોધક લઇ શકે છે. 

સાંદર્ભય સાહહત્યના અભ્યાસ દ્વારા સાંશોધન ચોક્કસ નક્કર પહરસ્સ્થમિના મનિાયણ દ્વારા પોિાનાાં સાંશોધનને 

એક સદુર ઓપ આપી શકે છે. અંિે કાંઇક મવગિો ખટેૂ છે, એવો રાંજ કે અફસોસ કરવાનો આવિો નથી. 

અભ્યાસક લબનજરૂરી િહનેિથી બચે છે અને સાંશોધન સાચી હદશાિાાં આગળ વધે છે. આિ, 

સાંશોધનકાયયિાાં સાંદર્ભય સાહહત્યનો અભ્યાસ અત્યાંિ આવશ્યક છે. 

કોઈપણ સાંશોધક પોિાનુાં સાંશોધન આદશય બન ેિેવુાં ઈચ્છેછે. અન ેિે િાટે સાંશોધકે ઘણાાં બધાાંસાંદર્ભો 

િાટે ભિૂકાળિાાં થયેલા સાંશોધનોનો સહારો લેવો અમનવાયય છે.  

સાંબાંમધિ સાહહત્યના અધ્યયન વગર સાંશોધનકિાયનુ ાં કાયય અંધારાિાાં લગાવેલ િીર જેવુાં છે.િેના 

અર્ભાવિાાં સાંશોધનકિાય યોગ્ય હદશાિાાં એક ડગલુાંપણ િાાંડીશકે નહી. અગાઉ થયલે સાંશોધનોના 
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અભ્યાસ વગર સિસ્યા મનધાયરણ િથા િેની રૂપરેખા િૈયાર કરી શકાિી નથી. અગાઉ થયલેા 

સાંશોધનોનો અભ્યાસ નીચેના કારણોસર જરૂરી અને િહત્વના છે.  

➢ સાંશોધક પોિાના પ્રયોગપાત્રો િાટે વ્યાપમવશ્વ નક્કી કરી શકે છે. 

➢ સાંશોધક પોિાના નમનુો પસાંદ કરવાની રીિ નક્કી કરી શકે છે. 

➢ સાંશોધકને સાંશોધનિાાં ખટૂિી કડી પ્રાપ્િ થાય છે. 

➢ સાંશોધકને સાંશોધન યોજનાઓનો ખ્યાલ િળી રહ ેછે.  

 

2.3  પરૂ્વે થયેલા સશંોધનોનો અભ્યાસ 

સાંશોધક પોિાના પ્રયોગપાત્રો િાટે વ્યાપમવશ્વ નક્કી કરી શકે છે. 

પટેલ, (૨૦૦૭). અંધ, મકૂબમધર અને સાિાન્ય મવદ્યાથીઓનો સિાયોજનનાાં મવમવધ ક્ષેત્રોના સાંદર્ભયિાાં 

તલુનાત્િક અભ્યાસ હાથ ધરવાિાાં આવ્યો હિો જેનો મખુ્ય હતે ુ અંધ, મકૂબમધર અને સાિાન્ય 

મવદ્યાથીઓના સિાયોજન અંગેનો હિો. પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં સાંશોધકે બલેની સિાયોજન સાંશોધામનકા 

નો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હિો. પ્રસ્તિુ સાંશોધન સવેક્ષણ પ્રકારનો હિો. પ્રસ્તિુ સાંશોધનના મખુ્ય 

િારણોિાાં સાિાન્ય અને મકૂબમધર અને છોકરા અને છોકરીઓિાાં કૌટુાંલબક સિાયોજન નબળાં જોવા 

િળે હત ુાં. જામિ અને બાળકોનો પ્રકાર વચ્ચે કૌટુાંલબક સાંયોજનની બાબિિાાં આંિરહક્રયાત્ત્િક અસર 

જોવા િળેલ હિી. િથા જામિ અને બાળકોના પ્રકાર વચ્ચે આવેલગક સાંયોજનની બાબિિાાં 

આંિરહક્રયાત્ત્િક અસર જોવા િળેલ નથી. 

ચૌિાણ, (૨૦૦૦). મવકલાાંગ બાળકો િાટેની સાંકલલિ મશક્ષણ યોજના અંગે સાિાન્ય શાળાના મશક્ષકોના 

વલણોનો અભ્યાસ હાથ ધરવાિાાં આવ્યો હિો. જેિાાં સાબરકાાંઠા જીલ્લાના સાિાન્ય શાળાના મશક્ષકોનો 

મવકલાાંગ મશક્ષણ પ્રત્યેના વલણો જાણવાનો અભ્યાસ હિો, જેિાાં સાંશોધકે  અલર્ભપ્રાયાવલી િૈયાર કરેલી 

હિી.પ્રસ્તિુ સાંશોધના િાટે સવકે્ષણ પદ્ધમિનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ્યો હિો. નમનૂા િરીકે પ્રાાંમિજ, 

િલોદ અને હહિંિિનગર િાલકુાના ૭૦ મશક્ષકોને નમનૂા િરેકે લેવા આવ્યો હિો. પ્રસ્તિુ સાંશોધનના 

િારણોિાાં સાબરકાાંઠા જીલ્લાના સાિાન્ય શાળાના મશક્ષકોનો મવકલાાંગ મશક્ષણ પ્રત્યે વલણો હકારાત્િક 
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જોવા િળ્યા હિા. પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં કેટલા મશક્ષકોએ મવકલાાંગ બાળકો િાટે ખાસ મનવાસી શાળાની 

વાિ પણ કરી હિી. 

દાસ, (૨૦૧૪). દ્વારા અિદાવાદ જજલ્લાિાાં સિાવેશી મશક્ષણ મવર્ે મશક્ષકોની લચિંિાઓનો અભ્યાસ હાથ 

ધરવાિાાં આવ્યો.જેનો મખુ્ય હતે ુ પ્રાથમિક શાળાઓિાાં મનયમિિ વગયખાંડિાાં હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓના 

સિાયોજન અંગે મશક્ષકોની લચિંિાઓન ેઓળખવી. પ્રસ્તિુ સાંશોધનના પહરબળો િરીકે લલિંગ, વય, 

જામિ, શૈક્ષલણક લાયકાિો, વ્યાવસામયક મશક્ષણની લાયકાિો, મવશેર્ મશક્ષણની લાયકાિો, મશક્ષાનો 

અનરુ્ભવ િથા વગયિાાં અભ્યાસ કરિા હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓન ેલાવાિાાં આવ્યો હિો. સાંશોધક દ્વારા 

મશક્ષકોના અલર્ભપ્રાયો જાણવા િાટે  ખબૂ વધ ુલચિંમિિ, ખબૂ લચિંમિિ, થોડી લચિંિા, જરાય ચીબ્ન્ચિ નથી 

આ ચાર સ્કેલિાાં જવાબો િળેવવાિાાં આવ્યો હિો. સિાવેશન િાટે નાણા વગયખાંડો અને યોગ્ય મશક્ષણ 

સાંસાધનો આવશ્યક છે. સિાવેશી મશક્ષણ િાટે મશક્ષકોને સાથીદારોનો સહયોગ િળવો જોઈએ. 

સાથીદારો સાથે િાહહિીની આપલ ે કરવી જોઈએ. મશક્ષકોને સિાવેશનના સાંદર્ભયિાાં યોગ્ય મશક્ષણ 

પદ્ધમિઓ અને સાિાગ્રીની રચના કરવા િાટે પરૂિો સિય આપવો જોઈએ. દેશિાાં અિદાવાદની 

વાસ્િમવકિા એ છે કે અિદાવાદના મશક્ષકો જરૂરી સાંસાધનો અને વ્યાવસામયક સહાયની િદદ વગર 

સિાાંવેશનની નીમિઓન ેલાગ ૂકરવાિાાં સાંઘર્ય કરી રહ્યા છે.  

Punani,(1997).Documented the comparative effectiveness of different modes of education of 

the visually impaired with respect to a number of predetermined objectives. The sample 

comprised a total of 130 visually impaired children of these 50 children were from integrated 

education. 26 were from semi-integrated education and 54 from residential school. Their age 

ranged between 10-15 years who were studying in classes IV, V and VI . THe study found 

integrated education to be more effective than residential education, no difference in the 

coverage of congenitaly blind children in the three modes of education and semi integration 

was most effective in- enrolling the children who had it. 

શીિભક- ધોિણ 1 થી 4ના ર્લણતની મલૂક સદંભભ કસોટીઓની િચના અને યથાથીકિણ  
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સાંશોધક -દેવડા ડી. એચ. 

્મુનવમસિટી - સરદાર પટેલ ્મુનવમસિટી, વલ્લર્ભ મવદ્યાનગર  

પદવી -પી. એચ.ડી., વર્ય -  1996  

અભ્યાસની લાક્ષલણકિાઓ નીચ ેપ્રિાણ ેહિી. 

(1) (i)  ધોરણ 1 થી4 િાટેગલણિની ક્ષિિા આધાહરિકસોટીઓની રચનાકરવી અન ેરચાયલે 

કસોટીઓનુાંયથાથીકરણ કરવુાં. 

(ii) નમનૂાિાાં રહલે ધોરણ 1 થી 4ના મવદ્યાથીઓની ક્ષિિાપ્રિાણેશૈક્ષલણક મસદ્ધદ્ધનો મવસ્િારના સાંદર્ભયિાાં 

અભ્યાસકરવો. 

(iii) નમનૂાિાાં રહલે ધોરણ1 થી 4ના મવદ્યાથીઓના દરેકક્ષિિા િાટેશૈક્ષલણક મસદ્ધદ્ધના પહરણાિોને 

આધારેધોરણ1 થી4 િાટે ગલણિની અત્યાંિ કહઠનક્ષિિાઓશોધવી.  

(2)  સાંશોધન અનેમવકાસચક્રની લેખન, કલિોનીઅનસુારઅભ્યાસકલિોનુાંલેખન, કલિોનીસિીક્ષા, 

કલિોનીપસાંદગી, મવર્ભેદક પ્રાપ્િાાંકનુાંમનધાયરણ, મવશ્વસનીયિા અન ે યથાથયિાની પ્રસ્થાપના 

જેવા મખુ્ય સોપાનો વડે હાથ ધરવાિાાં આવ્યો હિો. 

(3)  ધોરણ 1 થી 4 પૈકી દરેક ધોરણની ગલણિની એક એિ કુલ ચારક્ષિિાલક્ષી કસોટીઓ રચી 

હિી.આ િાટે પહલેા ધોરણના ગલણિની 20 ક્ષિિાઓ િાટે 100 કલિો, બીજા ધોરણના 

ગલણિની 18 ક્ષિિાઓ િાટે 100 કલિો, ત્રીજા ધોરણના ગલણિની 42 ક્ષિિાઓ િાટે 150 

કલિો અને ચોથા ધોરણના 53 ક્ષિિાઓિાટે 200 કલિો રચવાિાાં આવલે. રચાયલે કલિોની 

મવર્ય મનષ્ણાિો વડે િાહકિક સિીક્ષા કરવાિાાં આવલે. સિીલક્ષિ કલિોન ેઆધારે કસોટીઓની 

રચના કરવાિાાં આવલે. રચાયલે કલિોની વ્યાવહાહરક સિીક્ષા કરવાિાાં આવી ન હિી. 

 

શીિભક- ષર્વજ્ઞાનષશક્ષણમા ંબહુમાધ્યમ સપંટુની િચનાઅને અસિકાિકતા 

સાંશોધક - કોઠારી ગીિા બી. 

્મુનવમસિટી -ગજુરાિ મવદ્યાપીઠ, પદવી - એિ. ફીલ, વર્ય- 1999  
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અભ્યાસના િતેઓુ 

(1)  બહુ િાધ્યિ સાંપટુની રચના કરવી. 

(2)  બહુ િાધ્યિ સાંપટુ દ્વારા મશક્ષણ અન ેવ્યાખ્યાન પદ્ધમિ દ્વારા મશક્ષણની પ્રયોગ દ્વારા તલુના 

કરવી. 

નમનૂો 
 પ્રસ્તિુ અભ્યાસ િાટે સાબરકાાંઠા જજલ્લાની િાલપરુ િાલકુાની પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ-5િાાં 
અભ્યાસ કરિા 163 મવદ્યાથીઓનો સિાવેશ થાય છે.  
તાિણો 

(1)  પ્રાયોલગક જૂથ, પરાંપરાગિ જૂથ અને મનયાંમત્રિ જૂથ આ ત્રણેય જૂથ મવજ્ઞાન સલૂચિ 

ક્ષિિાઓિાાંની મસદ્ધદ્ધ સાંદર્ભે અસિાન િાલિૂ પડયા. 

(2)  મનયાંમત્રિ જૂથના મવદ્યાથીઓની પવૂય કસોટી અન ેઉત્તર કસોટીના સરેરાશ મસદ્ધદ્ધ પ્રાપ્િાાંકો વચ્ચ ે

0.01 કક્ષાએ સાથયક િફાવિ રહલેો છે. 

(3)  વ્યાખ્યાન પદ્ધમિ દ્વારા મશક્ષણ પાિેલ જૂથના મવદ્યાથીઓની પવૂય કસોટી અને ઉત્તર કસોટીના 

સરાસરી પ્રાપ્િાાંકો વચ્ચે સાથયક િફાવિ રહલેો છે.  

(4)  બહુિાધ્યિ સાંપટુ દ્વારા મશક્ષણ પાિેલ જૂથના પવૂય કસોટી અને ઉત્તર કસોટીના સરાસરી 

પ્રાપ્િાાંકો વચ્ચે સાથયક િફાવિ રહલેો છે.જે બિાવ ેછે કે, બહુ િાધ્યિ સાંપટૂ અસરકારક છે. 

  

શીિભક - ર્લણત ષશક્ષણમા ંબહુ માધ્યમ સપંટુની િચના અને અસિકાિકતાનો અભ્યાસ 

સાંશોધક- પટેલ મકુુાંદર્ભાઇ એિ. 

્મુનવમસિટી -ગજુરાિ મવદ્યાપીઠ, પદવી- પી.એચ.ડી.,વર્ય- 2004  

અભ્યાસના િતેઓુ 

(1)  ધોરણ - 7ના ગલણિ મવર્યિાાં પસાંદ કરેલએકિઆધાહરિ કસોટીની રચના કરવી.  

(2)  ધોરણ-7ના ગલણિ મવર્યના પસાંદ કરેલ એકિો િાટેબહુ િાધ્યિ સાંપટુની રચનાકરવી.  

(3)  રચેલ બહુ િાધ્યિ સાંપટુની અજિાયશ કરવી.  
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(4)  રચેલ બહુ િાધ્યિ સાંપટુની અસરકારકિા િપાસવી. 

(5)  ગલણિ મશક્ષણ િાટે રચેલબહુ િાધ્યિસાંપટુનીમવદ્યાથીઓના શાળા પ્રકારના 

સાંદર્ભયિાાંઅસરકારકિાિપાસવી. 

(6)  ગલણિ મશક્ષણ િાટે રચેલબહુ િાધ્યિ સાંપટુનીમવદ્યાથીઓના જામિના સાંદર્ભયિાાં અસરકારકિા 

િપાસવી 

નમનૂો 

પ્રસ્તિુ સાંશોધન િાટે આઠ પ્રાથમિક શાળાઓના ધોરણ-7ના એક વગયનીસાંખ્યાના કુલ મવદ્યાથીઓ 

પસાંદ કરવાિાાં આવ્યા. જેિાાંના મનયાંમત્રિ જૂથિાાં   આપીને અને પ્રાયોલગક જૂથિાાં બહુિાધ્યિસાંપટુ 

અલર્ભગિ દ્વારા મશક્ષણ આપવાનુાં નક્કી કરવાિાાં આવ્્ુાં. 

મનયાંમત્રિ જૂથિાાં સિામવષ્ટ પ્રાથમિક શાળાઓિાાં 111 કુિાર અને 69 કન્યાઓ િળીને કુલ 180 

મવદ્યાથી િથા પ્રાયોલગક જૂથિાાં 142 કુિાર િથા 38 કન્યાઓ િળી કુલ 180 મવદ્યાથીઓ લેવાિાાં 

આવ્યા. 

તાિણો 

(1)  મનયાંમત્રિ જૂથ અને પ્રાયોલગક જૂથના કુલ મવદ્યાથીઓએ પવૂય કસોટીિાાં િેળવેલા સરાસરી 

પ્રાપ્િાાંકો વચ્ચે સાથયક િફાવિ જોવા િળિો નથી. 

(2)  પ્રાયોલગક જૂથના મવદ્યાથીઓ મનયાંમત્રિ જૂથનામવદ્યાથીઓ કરિા સાથયક રીિે વધારે ઉચ્ચિર 

રહ્યા છે. 

(3)  પવૂય કસોટીિાાં જામિઅસરની બાબિિાાં કુિારોઅનેકન્યાઓ વચ્ચ ેકોઈ નોંધપાત્ર િફાવિ 

નથી. 

(4)  ગલણિ મશક્ષણની બાબિિાાં કન્યાઓ કરિા કુિારો ચઢીયાિા છે.  
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શીિભક- ધોિણ 9ના ષર્વદ્યાથીઓની મલૂ્ય અલભમખુતા પિમલૂ્ય સ્પષ્ટ્ટીકિણ વ્યિુિચનાની અસિનો 

અભ્યાસ,  

સાંશોધક -જાગમૃિ વસાવા 

્મુનવમસિટી -સરદાર પટેલ ્મુનવમસિટી, મવદ્યાનગર,પદવી- એિ.એડ., વર્ય- િાચય, 2005  

અભ્યાસના હતેઓુ 

(1)  િાધ્યમિક શાળાની મવદ્યાથીઓના સહકાર મલૂ્ય િાટે િેિની મલૂ્ય અલર્ભમખુના પર મલૂ્ય 

સ્પષ્ટીકરણ વ્્હુરચનાની અસરનો અભ્યાસ કરવો. 

(2)  િાધ્યમિક શાળાની મવદ્યાથીઓના રાષ્રીયિા મલૂ્ય િાટે િેિની મલૂ્ય અલર્ભમખુિા પર મલૂ્ય 

સ્પષ્ટીકરણ વ્્હુરચનાની અસરનો અભ્યાસ કરવો.  

(3)  િાધ્યમિક શાળાની મવદ્યાથીઓના "ઘેયય" અન ેવૈજ્ઞામનક િન્દ્ષ્ટકોણ મલૂ્ય િાટે િેિની મલૂ્ય 

અલર્ભમખુિા પર મલૂ્ય સ્પષ્ટીકરણ વ્્હુરચનાની અસરનો અભ્યાસ કરવો.  

પદ્ધમિ -પ્રાયોલગિ પદ્ધમિ 

તાિણો 

(1)  મવદ્યાથીઓની સહકાર મલૂ્ય અલર્ભમખુિા પર મલૂ્યસ્પષ્ટીકરણ િોડેલનીમવવેચનાત્િક 

બનાવોનીયાદીનહીવિ અસર જોવા િળી છે.િાટે સહકાર મલૂ્ય િાટે મવવેચનાત્િક બનાવોની 

યાદી નહીવિ અસરકારકપરુવાર થઈ છે.  

(2)  મવદ્યાથીઓની રાષ્રીયિા મલૂ્ય અલર્ભમખુિા પર મલૂ્યસ્પષ્ટીકરણ િોડેલનીમવવેચનાત્િક 

બનાવોની યાદીખબૂ જ અસરકારક પરુવાર થઈ છે.  

શીિભક- ધોિણ 7ના ષર્વજ્ઞાન પિ કપ્યટુિીકૃત પ્રશ્નબેંકની િચના અને આ પ્રશ્નબેંકને તૈયાિ કિર્વા માટેની 

કપ્યટુિ પ્રોગ્રામની િચના અને તેની ઉપયોલર્તા. 

સાંશોધક- શેઠ ર્ભામવન, ્મુનવમસિટી -ગજુરાિ ્મુનવમસિટી, પદવી- પી.એચ.ડી., વર્ય- 2002  

અભ્યાસના િતેઓુ 
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(1)  ધોરણ-7ના અભ્યાસક્રિ પર આધાહરિ મવજ્ઞાન મવર્યના સાંપણૂય અભ્યાક્રિ પર આધાહરક 

મવમવધ પ્રકારની કલિો રચવી. 

(2)  રચાયેલી કલિોની વિયન-પહરવિયનના સાંદર્ભે અપેલક્ષિ ક્ષિિાઓ પર આધાહરિ િાહકિક 

સિીક્ષા કરી યોગ્યિા િપાસવી.  

(3)  રચાયેલી કલિોની િારવણી મલૂ્ય િથા સરળિા મલૂ્ય શોધવા. 

(4)  કલિ પથૃક્કરણ દ્વારા રચાયેલી કલિોની યથાથયિા નક્કી કરવી. 

(5)  મવમવધ પ્રકારની કસોટી રચના પર સાંચાલન ગણુાાંકન કરી પ્રશ્નપત્ર રચી શકાય િેવા કપ્્ટુર 

પ્રોગ્રાિની રચના કરવી. 

 

 

 

2.4  ઉપસિંાિ 

આ પ્રકરણિાાં પ્રસ્તિુ કરવાિાાં આવેલ સિીક્ષા સાંશોધન અંગેનુાં સ્પષ્ટ લચત્ર રજૂ કરે છે. જે પવૂયિાાં 

થયેલા સાંશોધનનોના િહત્તવના િારણો સાથે પ્રવિયિાન સાંશોધન સાંબાંમધિ જોડાયેલ છે. અહહયાાં 

પ્રકરણ-3િાાં પદ્ધમિશાસ્ત્ર અંગ ેમવગિવાર ચચાય કરવાિાાં આવી છે. 
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૩.૧ પ્રસ્તાર્વના  
સાંશોધન યોજના વગર  કોઈપણ ક્ષેત્ર ેકાિ કરી શકાત ુાં નથી. પછી િ ેરાજકીય, ધામિિક, સાિાજજક કે 

શૈક્ષલણક ક્ષેત્ર કેિ ન હોય સૌએ પ્રથિ નક્કી કરવુાં પડે કે આપણ ેર્ભમવષ્યિાાં શુાં હાાંસલ કરવા િાાંગીએ 

છીએ. આયોજન એ ર્ભમવષ્ય સાિે વિયિાનને જુએ છે. અભ્યાસકે પોિાના સાંશોધન કાયય િાટે ચોક્કસ 

યોજના મવચારવી જોઈએ. સાંશોધકે પોિાના સાંશોધન દરમિયાન શુાં કરવાનુાં છે, િેની સ્પષ્ટ રજૂઆિ 

કરવી જોઈએ. જે રીિે એક કુશળ ઈજનેર િકાન િૈયાર કરિાાં પહલેાાં િેનો નકશો િૈયાર કરે છે િે 

રીિે સાંશોધક પણ સાંશોધન હાથ ધરિા પવૂે સાંશોધન યોજના િૈયાર કરે છે. સાંશોધન યોજના એ 

સાંશોધનની બ્લ્્ ૂમપ્રન્ટ છે. 

સાંશોધન કાયય કરિાાં પહલેાાં િેની કાયયવાહીનુાં આયોજન કરવાિાાં આવે છે. સાંશોધનની શરૂઆિ જ 

િેના આયોજનથી થાય છે. આયોજન એ સાંશોધનનો પાયો છે. આયોજનિાાં ચોતસાઈ અને સરળિા 

એ સાંશોધનની સફળિાનો આધાર છે. આયોજન એક યોજના છે, મવચારણા છે, લચિંિન છે. 

પ્રસ્તિુ પ્રકરણિાાં સાંશોધક દ્વારા પોિાના મવચારને  કાયાયસ્ન્વિ કરવા િાટે પોિે ક્ુાં વ્યાપમવશ્વ પસાંદ 

ક્ુું? મનદશયિાાં કયા-કયા પાત્રોનો સિાવેશ કયો? િાહહિી પ્રાપ્ય કરવાના સાંદર્ભય સ્થાનો અન ેગૌણ 

સાંદર્ભય સ્થાનો અંગેનો મવચાર કેવી રીિે કયો? અને કેવા પ્રકારની િાહહિી પ્રાપ્િ કરી? િાહહિી પ્રાપ્િ 

કરવા િાટે કેવા કેવા પ્રકારના ઉપકરણો ઉપયોગિાાં લીધા? પ્રાપ્િ િાહહિીનુાં પથૃક્કરણ કયા ક્રિિાાં 

ક્ુું? પથૃક્કરણ િાટે કઈ ગાલણમિક અંકશાસ્ત્રીય પદ્ધમિ વાપરી? વળી, પોિે સિગ્ર અભ્યાસના દરેક 

િબકે્ક જાગિૃ રહી પોિાના પવૂયગ્રહો કે આત્િલક્ષીિાથી બચવા કરેલા પ્રયાસોનુાં પણ વણયન કરવાિાાં 

આવેલ છે. 

સાંશોધનની સફળિાનો આધાર સુાંદર અન ેયોજનાબદ્ધ રીિ ેિૈયાર કરેલ આયોજનની રૂપરેખા 

પર રહલેો છે. સાંશોધનના હતેઓુને નજર સિક્ષ રાખીને સાંશોધન યોજનાનો પાયો ઘડવાિાાં આવે 

છે. સાંશોધન યોજના બનાવી િેનાાં એક પછી એક પગમથયાાં ચઢી અભ્યાસક સાંશોધનનાાં િારણો સધુી 
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પહોંચી શકે છે. પ્રસ્તિુ પ્રકરણિાાં સાંશોધનની યોજના અને નેની આધારશીલાનો સિાવેશ કરવાિાાં  

આવે છે. કોઇપણ કાયયન ેસફળિા પવૂયક પાર પાડવા િાટે આયોજનની જરૂરીયાિને અવગણી શકાય 

નહીં. અભ્યાસકની સફળિાનો આધાર યોગ્ય રીિે કરેલા આયોજન ઉપર છે. આયોજન વાસ્િમવક 

રીિે અિલિાાં મકૂી શકાય િવેુાં હોવુાં જરૂરી છે. સાંશોધકેકે િેના અભ્યાસના મવર્ય અને િેના હતેઓુન ે

ધ્યાનિાાં રાખીને આયોજન કરવાનુાં હોય છે. અભ્યાસ કાયયિાાં આયોજન અને િેને અનરુૂપ કાયયપદ્ધમિ 

એ અભ્યાસનુાં હાદય  છે. સાંશોધનિાાં જરૂરી િાહહિી કયાાંથી અને કેવી રીિે િળેવવી અને િેળવલે 

િાહહિીનુાં પથૃક્કરણ કેવી રીિે કરવુાં એ અભ્યાસકની આગવી સઝૂ ઉપર મવગિવાર રજૂઆિ કરવાિાાં 

આવી છે. પ્રસ્તિુ પ્રકરણિાાં સિસ્યાનો ઉદ્દર્ભવ, વ્યાવમવશ્વ, મનદશય પસાંદગી, સાંશોધન પદ્ધમિ, િાહહિી 

એકત્રીકરણનુાં સાધન, િાહહિી એકત્રીકરણની પ્રમવમધ અને િાહહિી મવશ્લેર્ણની આંકડાશાસ્ત્રીય 

પદ્ધમિઓ મવશે ચચાય કરવાિાાં આવી છે. 

૩.૨ સશંોધન પધ્ધષત 

સાિાન્ય રીિે કોઇપણ સાંશોધનકાયય હાથ ધરિાાં પહલેાાં િે સાંશોધન કઇ પદ્ધમિથી હાથ ધરવુાં િેનો 

અભ્યાસકે મવચાર કરવો પડે છે. પહરણાિે અભ્યાસ પદ્ધમિ સાંશોધનકાયય િાટે સ્વીકાયય બને છે. 

સાંશોધન પદ્ધમિઓ મવશે એિ. એસ. િોલલયા જણાવે છે કે “સાંશોધન સિસ્યાનુાં ચોકસાઇપવૂયક 

સ્પષ્ટીકરણ થઇ ગયા બાદ સાંશોધક અભ્યાસના હતેઓુને અનરુૂપ િાહહિી િળેવવાના સાંદર્ભયિાાં 

મવમશષ્ટ કાયો કરે છે. જેને સાંશોધન પદ્ધમિ કહી શકાય* સાંશોધન િાટેની અનેક પદ્ધમિઓ છે. જેિાાં 

ઐમિહામસક પદ્ધમિ, પ્રાયોલગક પદ્ધમિ અને વણયનાત્િક પદ્ધમિનો સિાવેશ થાય છે. પરાંત ુસાંશોધનના 

હતેઓુ અને મનદશયના કદને ધ્યાનિાાં રાખીને પદ્ધમિ પસાંદ કરવાિાાં આવે િો આવકારદાયક પહરણાિો 

પ્રાપ્િ થાય છે.  

પ્રસ્તિુ અભ્યાસના હતેઓુ અને મનદશયને ધ્યાનિાાં રાખીને સયવેક્ષણ િથા પ્રાયોગહક એિ બે સાંશોધન 

પધ્ધિમનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવશે વણયનાત્િક પદ્ધમિના એક ર્ભાગરૂપે સવેક્ષણ પદ્ધમિનો ઉપયોગ 
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કરવાિાાં આવ્યો છ. સવેક્ષણનો મખુ્ય હતે ુપહરસ્સ્થમિનો િાગ િેળવવાનો છે. પહરસ્સ્થમિ વિયિાન, 

ભિૂકાળ કે ર્ભમવષ્યની આગાહી રૂપે પણ હોઇ શકે. 

 
૩.૩ વ્યાપષર્વશ્વ  

કોઇપણ અભ્યાસ કરવા િાટે વ્યાપમવશ્વની વ્યાખ્યા કરવી જરૂરી છે. જેના દ્વારા સાંશોધનના 

ક્ષેત્ર અંગે જાણકારી િેળવી શકાય છે. સાંશોધન િારણો કયા ક્ષેત્ર પરૂિા િયાયહદિ છે િેની 

જાણકારી િેળવી શકાય છે. જ્યાાં સધુી વ્યાપમવશ્વની સ્પષ્ટિા ન થાય ત્યાાં સધુી સિસ્યાના 

ઉકેલ િાટે આગળ વધવુાં મશુ્કેલ બને છે. વ્યાપમવશ્વની વ્યાખ્યા આપવાથી પસાંદ કરેલા 

મનદશયને આધારે િેળવેલા િારણો કોને લાગ ુ પાડવાનાાં છે િે નક્કી કરી શકાય છે. 

વ્યાપમવશ્વને બીજા શબ્દોિાાં કહવેુ ાં હોય િો અવેવા પાત્રોનો સમહૂ કે એની એક યા વધ ુ

લાક્ષલણકિાઓ સાિાન્ય હોય. વ્યાપમવશ્વ અંગે ડી. જે. ફોક્ષ (૧૯૬૯( જણાવે છે કે “સિન્દ્ષ્ટ 

એટલે બધાજ શકય પ્રમિચારકો કે પછી ચોક્કસ પ્રકારનુાં િાપન” જ્યારે “વ્યાપમવશ્વ એટલે 

સિન્દ્ષ્ટનો એ ર્ભાગ કે જેિાાં સાંશોધકને પ્રવેશવાનો િાગય છે િે વ્યાપમવશ્વને વ્યાખ્યામયિ કરિાાં 

( k.K.Sidhu (1995) જણાવે છે કે, “Population means the aggregate or totality of object or 

individuals regarding which inferences are to be made in sampling study” 

પ્રસ્તિુ સાંશોધન નવસારી જજલ્લાની સિાવેશન શાળા સાંદર્ભે પ્રાથિહક શાળાઓિાાં કઇ  કઇ 

ર્ભૌમિક સમુવધા ઉપલબ્ધ છે, િેના ઉપયોગની શી સ્થમિ છે, િેિજ િેનો જરૂરી ઉપયોગ ન 

થિો હોય િે િાટેના શાાં  કારણો છે િે િપાસવા િાટે હાથ ધરવાિાાં આવ્્ુાં છે. િેથી વડોદરા 

જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળા પ્રસ્તિુ અભ્યાસ િાટે વ્યાપમવશ્વ બને છે. 
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પ્રસ્તિુ સાંશોધનના વ્યાપમવશ્વ િરીકે સાબરકાાંઠા  જજલ્લાની જજલ્લા પાંચાયિની િિાિ સરકારી 

પ્રાથમિક શાળાઓ (વર્ય 2020-2021(નો સિાવેશ કરવાિાાં આવ્યો હિો. 

 ૩.૪ નમનૂો 
સિય, શહકિ અને નાણાાંના બચાવ િાટે, મવશાળ ક્ષેત્રને ન્યાય આપવા િાટે િેિજ યોજનાને સમદૃ્ધ 

બનાવવા િાટે નમનૂાની જરૂહરયાિ રહ ેછે. મનદશયની યોગ્ય પસાંદગી પર સાંશોધનની સફળિાનો 

આધાર રહ ેછે. સાિાન્ય રીિે સિગ્ર સિન્દ્ષ્ટનાદરેક સભ્ય કે પાત્ર પાસેથી િાહહિી એકમત્રિ કરવી 

િે ખબૂ કઠીન અને કયારેક અમિ દૂલયર્ભ કાિ છે. પરાંત ુઅશકય નથી. આથી કોઇપણ સાંશોધનિાાં 

સિન્દ્ષ્ટનુાં યોગ્ય પ્રમિમનમધત્વ ધરાવિાાં મનદશયની  પસાંદગી કરવાિાાં આવે છે. મનદશયની  પસાંદગીનો 

મખુ્ય હતે ુવ્યાપમવશ્વનુાં પ્રમિમનમધત્વ પ્રાપ્િ કરી સાંશોધનકાયય દ્વારા પહરણાિ િળેવવાનો છે. 

મનદશય એ સાંશોધનનુાં અમવર્ભાજય અંગ છે કે જેની પરૂિી વૈજ્ઞામનક ઢબ ેકાળજી લેવાવી જોઇએ. સારો 

મનદશય પ્રમિમનમધત્વરૂપ હોઇ બેકાળજી, પક્ષપાિ, ઉિાવળ અન ેભલૂથી મકુિ હોવો જરૂરી છે. 

પ્રસ્તિુ અભ્યાસિાાં નમનૂા િાટે સાબરકાાંઠા જજલ્લાની જજલ્લા પાંચાયિ હસ્િકની િિાિ સરકારી 

પ્રાથમિક શાળાઓ પૈકી દરેક િાલકુાિાાંથી  6 ગ્રામ્ય કક્ષાની અન ે4 શહરેી મવસ્િારની પ્રાથમિક 

શાળાઓ આિ  કુલ 80 શાળાઓ યાદૃચ્છીક નમનૂા પસાંદગી પદ્ધમિનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવેલ 

હિો. આ િાટે જજલ્લાના ડાયસ ડેટાિાાંથી દરેક િાલકુાિાાંથી 6 ગ્રામ્ય મવસ્િારની શાળાઓ અને શહરેી 

મવસ્િારની 4 શાળાઓની પસાંદગી સિયે શક્ય હતુાં ત્યાાં દરેક િાલકુાિાાંથી દરેક તલસ્ટરની શાળા 

પસાંદ થાય િેવો પ્રયત્ન કરવાિાાં આવેલ હિો. પરાંત ુનાના િાલકુાઓિાાં કલસ્ટરની સાંખ્યા ઓછી 

હોય ત્યાાં એક કલસ્ટરની એક કરિાાં વધારે શાળાઓની પસાંદગી કરવાિાાં આવી હિી. ખાસ કરીને 

શહરેી મવસ્િારની 4 શાળાઓ પસાંદ કરવાની હિી ત્યારે િાલકુા કક્ષાએ 4 શાળાઓ હોય ત્યારે એક 

જ તલસ્ટરની એક કરિાાં વધારે શાળા પસાંદ  કરવાિાાં આવી હિી. આ શાળા પસાંદગીની સાંપણૂય 
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કાિગીરી જજલ્લા કક્ષાએ  જજલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન, સાબરકાાંઠા  દ્વારા પસાંદ કરવાિાાં 

આવેલ હિી. 

 

 

તાલકુાર્વાિ નમનૂાની શાળાઓની યાદી 

ક્રમ તાલકુાનુ ંનામ શિિેી ગ્રામ્ય કુલ 
૧ હહિિનગર ૪ ૬ ૧૦ 
૨ ઇડર  ૪ ૬ ૧૦ 
૩ ખેડબ્રહ્મા  ૪ ૬ ૧૦ 
૪ પોશીના  ૪ ૬ ૧૦ 
૫ પ્રાાંમિજ  ૪ ૬ ૧૦ 
૬ િલોદ  ૪ ૬ ૧૦ 
૭ વડાલી  ૪ ૬ ૧૦ 
૮ મવજયનગર  ૪ ૬ ૧૦ 
 કુલ  ૩૨ ૪૮ ૮૦ 

 
૩.૫ સશંોધન ઉપકિણ 
કોઇપણ સાંશોધનકાયય હાથ ધરવાિાાં આવે ત્યારે િે સાંશોધન સિસ્યાના અભ્યાસ િાટે જરૂરી િાહહિી 

એકમત્રિ કરવી અમનવાયય છે. આ િાટે યોગ્ય ઉપકરણની જરૂર છે. સાિાન્ય રીિ ે સાંશોધનના 

ઉપકરણોિાાં વલણ િાપદાંડ, પ્રશ્નાવલલ,મલુાકાિ અલર્ભપ્રાયાવલલ, ઓળખયાદી, નોંધપત્રકો વગેરેનો 

સિાવેશ થાય છે. સાંશોધન િાટે જે કોઇ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવાિાાં આવ ેિે સાંશોધનના હતેનુા 

સાંદર્ભયિાાં મવશ્વસનીય અને યથાથય હોવુાં જોઇએ. અભ્યાસના હતેઓુનાાં સાંદયર્ભિાાં જરૂરી િાહહિી િેળવવા 

િાટે મલુાકાિ, અવલોકન, પ્રશ્નાવલીનો ઉપકરણ િરીકે કરવાિાાં આવ્યો છે. 

ઉપકરણિાાં સાંસાધનોના ઉપયોગના સાંદર્ભયિાાં િાહહિી  પ્રાપ્િ કરવા િાટે કુલ િેર મવર્ભાગ રાખવાિાાં 

આવ્યા છે. 
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પ્રસ્તિુ સાંશોધન સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે કઈ કઈ ર્ભૌમિક 

સમુવધાઓ ઉપલબ્ધ છે. િેના ઉપયોગની શી સ્સ્થમિ છે, િેિજ િેનો જરૂરી ઉપયોગ ન થિો હોય િ ે

િાટેના શાાં કારણો છે િે િપાસવા િાટે હાથ ધરવાિાાં આ આવ્્ુાં છે. આ સાંશોધનના સાંદર્ભયિાાં જરૂરી 

િાહહિી િેળવવા િાટે કુલ ૧૫  મવર્ભાગિાાં મનમિિ જવાબી અને મતુિ જવાબી એિ બને્ન પ્રકારની 

કલિો છે. પ્રથિ 12 મવર્ભાગ  મનમિિ જવાબી કલિના અવલોકન નોંધવા િાટે હા અન ેના  મવકલ્પો 

આપવાિાાં આવ્યા છે. જયારે 13 મવર્ભાગ  મતુિ જવાબી કલિના સાંદર્ભયિાાં જરૂરી િાહહિી નોંધી શકાય 

િે િાટે પરુિી જગ્યા આપવાિાાં આવી છે.  

સાંશોધનની ઉત્કલ્પના ચકાસવા કે પ્રશ્નો ના જવાબ િેળવવા િાહહિીની જરૂર પડે છે.આ િાહહિી 

નમનૂાના પાત્રો પાસેથી વ્યવસ્સ્થિ િળેવી શકાય િે િાટે યોગ્ય ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો પડે છે.  

પ્રસ્તિુ અભ્યાસિાાં ઉપકરણ િરીકે સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે શાળાની ર્ભૌમિક સમુવધાઓની મવગિ 

જી.સી.ઈ.આર.ટી. કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા િૈયાર કરવાિાાં આવેલ.જેિાાં શાળાની પ્રાથમિક િાહહિી, 

સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે, શાળા પ્રવેશ દ્વાર, શાળાના િકાનનો પ્રકાર,વગયખાંડ, રિિગિિનુાં િેદાન, 

પ્રયોગશાળા, કમ્પ્્ટુર લેબ, શાળા પસુ્િકાલય, લોબી, શૌચાલય,પીવાનુાં પાણી, હરસોસય સેન્ટરિાાં 

જવાની વ્યવસ્થા, િાલીિ સાંદર્ભ ેચેક લલસ્ટ િૈયાર કરવાિાાં આવેલ.આ ઉપરાાંિ સિાવેશન સાંદર્ભ ે

શાળાની જરૂહરયાિ જાણવા િાટે મતુિ જવાબી પ્રશ્નો  આ ઉપકરણિાાં 5(પાાંચ( પ્રશ્નો િૈયાર કરવાિાાં 

આવેલ.(આ ઉપકરણ પહરમશષ્ટિાાં -૦૧િાાં સાિલે છે.( 

૩.૬ મારિતીનુ ંએકત્રીકિણ   
િાહહિી એકત્રીકરણ િાટે ૮  િાલકુાિાાં જજલ્લાના  ૨૪ એસ.આઈ મિત્રોને સાંશોધનિાાં િિારી ભમૂિકા 

ડેટા એકત્ર કરનાર િરીકે નહી પરતુાં  સાંશોધક િરીકે િિારે જરૂરી મવગિ લાવવાની છે. આ િાટે 

િેિને િાગયદમશિકા આપી જરૂરી મવગિ કેવી રીિે ર્ભરવાની િેની સિજ આપવાિાાં આવી. િાહીિી 

ર્ભરનારને િાટે આવશ્યક સચુનાઓ નીચે પ્રિાણે આપવાિાાં આવી.િારીખ ૧૩/૦૨/૨૦૨૧ના રોજ 
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ઓરીએન્ટેશન વગય રાખવાિાાં આવ્યો હિો.  

આ બન્ન ેઉપકરણોિાાં િાહહિી લેવા જનાર હફલ્ડ ઈન્વેસ્ટીગેટર  પોિે જ િાહહિી  નોંધવાની છે. એટલ ે

કે શાળાના મખુ્ય મશક્ષક, અન્ય મશક્ષકો કે મવદ્યાથીઓ  દ્વારા િાહહિી ર્ભરાવવાની નથી. િાહહિી લેવા 

જનાર સાંશોધકોએ  વ્યસ્તિએ સૌ પ્રથિ શાળાનુાં, શાળાિાાં ઉપલબ્ધ સાંસાધનોનુાં, શાળાિાાં થિી 

શૈક્ષણહક કાયયવાહીનુાં િેિજ અન્ય કાિગીરીનુાં અવલોકન કરીને િેિજ શલક્ષકો સાથે ચચાય કરીન ે

સિજી લેવાનુાં આવશ્યક છે. પ્રત્યેક કલિના સાંદયર્ભિાાં પરેુપરુી ચકાસણી કરીને જ િાહહિી નોંધવાની 

છે. આ ઉપકરણ શાળાના મખુ્ય મશક્ષક કે અન્ય મશક્ષકોને  િપાસવા િાટે, વાાંચવા િાટે કે જોવા િાટે 

આપવાના નથી. શાળાિાાં થિી શૈક્ષલણક કાયયવાહીનુાં િિેજ અન્ય કાિગીરીનુાં અવલોકન કરીને િેિજ 

મશક્ષકો સાથે ચચાય કરીને સિજી લેવાનુાં આવશ્યક છે.  પ્રત્યેક કલિના સાંદર્ભયિાાં પરેુપરુી ચકાસણી 

કરીને જ િાહહિી નોંધવાની છે. આ ઉપકરણ શાળાના મખુ્ય મશક્ષક કે અન્ય મશક્ષકોને િપાસવા િાટે, 

વાાંચવા િાટે કે જોવા િાટે આપવાના નથી. પ્રત્યેક કલિના સાંદર્ભયિાાં િિારા દ્વારા સાચી અન ેપરેૂપરુી 

િાહહિી િેળવાય અન ેિેની વ્યવસ્સ્થિ થાય િે અમિ આવશ્યક છે. પ્રત્યેક કલિના સાંદયર્ભિાાં િિારા 

દ્વારા સાચી અન ેપરેૂપરુી િાહમિી િળેવાય અને િેની વ્યવસ્થમિ થાય િે અમિ આવશ્યક છે. 

 

પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં જી.સી.ઈ.આર.ટી., ગાાંધીનગર અને જજલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન, 

સાબરકાાંઠા દ્વારા આપવાિાાં આવેલ િાગયદશયન અને  સચૂના મજુબ સ્કુલ ઇન્સ્પેતટર દ્વારા િાહહિી 

એકત્રીિ કરવાિાાં આવેલ હિી. િાહહિી એકત્રીકરણ િાટે જી.સી.ઈ.આર.ટી,ગાાંધીનગર દ્વારા િાચય 

િહહનાના પ્રથિ બે અઠવાહડયા દરમિયાન શાળા મલુાકાિ દરમિયાન િાગયદશયક સચૂના મજુબ 

િાહહિી એકત્ર કરવા જણાવવાિાાં આવેલ હિી.પ્રસ્તિુ અભ્યાસિાાં સ્કુલ ઇન્સ્પેકટર દ્વારા િાહહિી 

એકત્રીકરણ િાટે િા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ થી િા. ૧૯/૦૩/૨૦૨૧ સધુી િાહહિી એકત્રીિ કરવાિાાં આવી 

હિી.પસાંદ થયેલ દરેક શાળાિાાં સ્કુલ ઇન્સ્પેકટર દ્વારા શાળા મલુાકાિ સિયે શાળાના આચાયય અન ે
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શાળાના મશક્ષકો પાસે ચેકલલસ્ટ પ્રિાણે મવધાનો વાાંચીને સાંખ્યાત્િક િાહહિી િેળવવાિાાં આવી હિી. 

આ ઉપરાાંિ શાળા મનરીક્ષણ કરવાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં.ત્યારબાદ મતુિ જવાબી પ્રશ્ન પછૂી સિાવેશન સાંદર્ભ ે

ર્ભૌમિક સમુવધા અને જરૂહરયાિો િાટે પ્રશ્નો પછૂી ગણુાત્િક િાહહિી એકત્ર કરવિાાં આવી હિી.ત્યારબાદ 

આ િિાિ એકત્ર થયેલ િાહહિીને જી.સી.ઇ.આર.ટી., ગાાંધીનગર દ્વારા િૈયાર કરવાિાાં આવેલ એક્ષેલ 

સીટિાાં એન્રી  કરવાિાાં આવલે હિી. 

 

૩.૭  મારિતી ષર્વશ્લેિણ અને અથભઘટન  
અભ્યાસના હતેઓુ અને ઉત્કલ્પનાઓને અનલુક્ષીને સાંશોધન પદ્ધમિ અને ઉપકરણની પસાંદગી 

કરવાિાાં આવે છે. જેિાાં પસાંહદિ ઉપકરણ વડે િેળવેલ િાહહિીને ઉત્કલ્પનાની ચકાસણી 

કરવા િાટે યોગ્ય મવર્ભાગોિાાં વગીકૃિ કરવી જરૂરી છે. આ િાહહિી યોગ્ય રીિે વગીકૃિ થાય 

િો મવશ્લેર્ણ પ્રહક્રયા સરળ બને છે. િાહહિી એકત્રીકરણ દ્વારા િેળવેલ િાહહિીનુાં મવશ્લેર્ણ 

કરવુાં એ િહનેિ અને યોગ્ય સઝૂ િાાંગી લે િેવુ ાં કાયય છે. િાહહિીના મવશ્લેર્ણને આધારે જ 

અભ્યાસક ચોક્કસ પ્રકારના મનણયયો, અથયઘટનો, િારણો કે સચૂનાને   સ્પષ્ટ ખ્યાલ બાાંધી 

શકે છે. િાહહિી એકત્રીકરણ દ્વારા િેળવલે િાહહિીના પથૃક્કરણ િાટે મવમવધ આંકડાશાસ્ત્રીય 

પ્ર્હુકિઓ વાપરવાિાાં  આવી હિી. અભ્યાસના હતેઓુ અનસુાર પ્રાપ્િ થનાર િાહહિીનુાં ગણુાત્િક 

કે સાંખ્યાત્િક રીિ ેમવશ્લેર્ણ  કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. વળી, સાંશોધનનો અભ્યાસ કરનાર પ્રત્યેક વ્યહકિને 

િેની યોગ્ય સિજૂિી િળી રહ ેિે હતેથુી િાહહિીનુાં વગીકરણ કયાય બાદ યથાસ્થાને સારણીઓ અન ે

ગ્રાહફકલ  રજૂઆિ પણ  કરવાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં. િાહહિી પથૃક્કરણની પ્ર્હુકિઓ િેન ેિાટે આવશ્યક 

કૌશલ્ય, સિયિયાયદા, અંકશાસ્ત્રીય પથૃક્કરણની પદ્ધમિ અને ખબૂ જ િહત્વનુાં િેના પરથી કેવા 

સાિાન્યીકરણો નીકળી શકે વગેરે બાબિોિાાં અલગ પડિી હોય છે.પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં હતેનુે ધ્યાને 

લઇ સિાવેશન સાંદર્ભે ર્ભૌમિક િાહહિીનુાં સાંખ્યાત્િક મવશ્લેર્ણ ટકાવારીની ગણિરી દ્વારા કરવાિાાં 
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આવી હિી. િેિજ મતુિ જવાબી પ્રશ્નોની િાહહિીનુાં મવશ્લેર્ણ ગણુાત્િક રીિ ેકન્ટેન્ટ એનાલલમસસ 

દ્વારા કરવાિાાં આવ્્ુાં છે.જેની મવગિવાર રજૂઆિ પ્રકરણ–4િાહહિીનુાં પથૃકકરણ અને અથયધટનોની 

મવગિે ચચાય કરવાિાાં આવેલ છે.  

  

 

 

 

                                
 
 

 

  



 
 

Inclusive Education Page 59 
 

પ્રકિણ -4 

મારિતી ષર્વશ્લેિણ અને પથૃક્કિણ પ્રષર્વષધ  

4.1 પ્રાસ્તાષર્વક  

4.2 પ્રષતચાિોનુ ંપથૃક્કિણ  
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4.1 પ્રાસ્તાષર્વક  

          પ્રસ્તિુ સાંસોધનિાાં જે િાહહિી પ્રાપ્િ થઇ હિી િે િાહહિી સિગ્ર સાબરકાાંઠા   જજલ્લાની 
શાળાઓના પ્રમિમનમધરૂપ િાલકુા દીઠ પ્રાથમિક શાળાઓના આચાયો પાસેથી સ્કુલ ઇન્સ્પેતટર દ્વારા 
સિાાંવેશી શાળા સાંદર્ભે શાળાની ર્ભૌમિક સમુવદ્યાઓની િાહહિી િેળવવાિાાં આવી હિી. સાબરકાાંઠા  
જજલ્લાના 8 િાલકુાઓના  િાલકુા દીઠ 10 શાળાઓ જેિાાં 6 ગ્રામ્ય અને 4  શહરેી શાળાઓ રેન્મ્લી 
પસાંદ કરી સ્કુલ ઇન્સ્પેતટર દ્વારા શાળાિાાં રૂબરૂ જઈ શાળાના આચાયય પાસેથી સ્થળ િપાસ કરી 
સિાાંવેશી શાળા સાંદર્ભે શાળાની ર્ભૌમિક સમુવદ્યાઓની િાહહિી િેળવવાિાાં આવી હિી. કુલ 80 
શાળાઓના આચાયોએ ઉતિ પ્રશ્નાવલીના પ્રમિચાર આપ્યા હિા. આપેલ પ્રમિચારોનુાં મવધાન વાર 
અથયઘટન કરવાિાાં આવ્્ુાં હત ુાં. 

4.2 પ્રષતચાિોનુ ંપથૃક્કિણ 

          સિાવેશી શાળા સાંદર્ભ ે શાળાની ર્ભૌમિક સમુવધાઓ મવશ ે િાહહિી સાંદર્ભેની પ્રશ્નાવલી 
જીસીઈઆરટી – ગાાંધીનગર દ્વારા િૈયાર કરી ગજુરાિના િિાિ જજલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ 
ર્ભવનોિાાં િોકલવાિાાં આવેલ હિી એ રીિે જજલ્લા મશક્ષણ અને િાલીિ ર્ભવન ઇડરને પણ િળી 
હિી. િળેલ પ્રશ્નાવલી કુલ 15 મવર્ભાગ હિા  જેિાાં દરેક મવર્ભાગિાાં અલગ અલગ મવધાનો હિા અન ે
દરેક મવધાનિાાં ‘હા’ અને ‘ના’ એિ પ્રમિચાર આપવાના હિા. 15 મવર્ભાગ પૈકી મવર્ભાગ-12,13,14 
અને 15 િાાં મતુિ વણયનાત્િક સ્વરૂપે પ્રમિચાર આપવાના હિા. જજલ્લાના કુલ 8   િાલકુાઓિાાંથી 
િાલકુા દીઠ 10 શાળાઓના 80  મખુ્ય મશક્ષકો પાસેથી સ્કુલ ઇન્સ્પેતટર દ્વારા રૂબરૂ જઈ   િાહહિી 
િેળવવાિાાં આવી હિી. શાળાઓના મખુ્ય મશક્ષકો  દ્વારા જે પ્રમિચાર પ્રાપ્િ થયા િેનુ ાં કલિવાર 
પથૃક્કરણ કરવાિાાં આવલે હતુાં. મખુ્ય મશક્ષકો દ્વારા જે પ્રમિચારો પ્રાપ્િ થયા િેને સારણી સ્વરૂપ ે
નીચેની સારણી 4.1 િાાં રજુ કરવાિાાં આવી છે. 

સારણી 4.1 

સિાવેશી શાળા સાંદર્ભ ેશાળાની ર્ભૌમિક સમુવધાઓની મવગિ દશાયવિી સારણી  
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ષર્વધાન 

ક્રમ  

ષર્વધાન  

કુલ 

શાળાઓની 
સ્સ્થષત (80) 

ગ્રામ્ય ષર્વસ્તાિ 

(48)  

શિિેી 
(32)  

િા  ના  િા  ના  િા  ના  
1 શાળા પ્રર્વેશદ્વાિ  

1.1 મવદ્યાથી શાળાિાાં પ્રવેશદ્વાર કે ઝાાંપાિાાંથી પસાર થાય છે ત્યારે નીચેનાિાાંથી કઈ પહરસ્સ્થમિ જોવા િળે છે? 

1.1.1  પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ચડીને શાળાિાાં પ્રવેશ કરવાિાાં 
આવ ેછે.  

9 71   5 43  4  28  

1.1.2  પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ઉિરીને શાળાિાાં પ્રવેશ 
કરવાિાાં આવે છે.  

 1 79  0  48  1  31  

1.1.૩  પ્રવેશદ્વારિાાંથી શાળાિાાં પ્રવેશ િેળવવાનો રસ્િો 
સિથળ છે. 

71 9  43  5  28  4  

1.2 શાળા પ્રવેશદ્વારની સ્સ્થમિ  

1.2.1  શાળાના પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 
િેટલી છે. 

 77 3  46  2  31  1  

1.2.2  શાળાિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા 
Orthopedic Impaired(અસ્થી મવકલાાંગ( મવદ્યાથી પસાર 
થઇ શકે િેવા રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 

 50 30  31  17  19  13  

1.2.3  જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો 
ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 

 27 53  17  31  10  22  

1.2.4  શાળાિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે Visually 

Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે. 
 0 80  0  48  0  32  

1.2 5  શાળાિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે 
પ્રવેશ કરવાની મવશેર્ વ્યવસ્થા છે. 

4  76  3  45  1  31  

2 શાળાના મકાનનો પ્રકાિ  

2.1 ફતિ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે. 29 51  18  30  11  21  

2.2 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને પ્રથિ િાળ છે. 47  33  28  20  19  13  

2.3 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય 
અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે? હા િો કઈ?(લીફ્ટ અથવા 
રેમ્પ( 

7 73  2  46  5  27  

2.4 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રથિ અને દ્ધદ્વિીય િાળ  છે.  10 70  5  43  5  27  
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2.5 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે અને બીજા િાળે જવા 
િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે? હા િો 
કઈ?(લીફ્ટ અથવા રેમ્પ( 

 0 80  0  48  0  32  

3 ર્વર્ભખડં  

3.1 વગયખાંડિાાં  પ્રવેશ િાટેનો દ્વાર  

3.1.1  વગયખાંડિાાં દ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 
િેટલી છે. 

79  1  47  1  32  0  

3.1.2 વગયખાંડની બહાર Visually Impaired વ્યસ્તિ કે 
મવદ્યાથીઓ િાટે sigage (સાંકેિો( મકુવાિાાં આવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

3.2 ર્વર્ભખડંમાં સ્ર્વીચબોડભની સ્સ્થષત  

3.2.1  વગયખાંડની દીવાલ પર લગાવેલ સ્વીચબોડય જે િે 
ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 

 54 26   35 13  19  13 

3.3 ર્વર્ભખડંમાં િાખર્વામાં આર્વેલ અધ્યયન સામગ્રી  
3.3.1  વગયખાંડની હદવાલ પર અધ્યયન સાહહત્ય જે િે ધોરણના 

મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 
 57 23  32  16  25  7  

3.3.2  વગયખાંડિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બે્રઇલ 
લીપીિાાં પસુ્િકો કે સાહહત્ય પ્રાપ્િ થાય િેવી વ્યવસ્થા 
કરવાિાાં આવેલ છે. 

 1 79   1 47  0  32  

3.3.3  વગયખાંડિાાં લગાવેલ સાહહત્ય Low vision ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરી 
લગાવેલ છે. 

 6 74  4  44  2  30  

3.3.4  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ લગાવવાિાાં આવેલ છે.  30 50   13 35  17  15  

3.3.5  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ વગયના િિાિ 
મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવી રીિે લગાવેલ  છે. 

 31 49    15  33  16  16  

3.4 બ્લેકબોડભ  
3.4.1  વગયખાંડિાાં બ્લેકબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ જાિે 

લખી શકે િેટલી ઊંચાઈ પર લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
79  1  47  1  32  0  

3.5 િર્વા ઉજાસની વ્યર્વસ્થા  
3.5.1  વગયખાંડિાાં હવા ઉજાસ િાટે બારીઓ લગાવવાિાાં 

આવેલ છે. 
80  0  48  0  32  0  

3.5.2  વગયખાંડિાાં ઉજાસ િાટે લાઈટની વ્યવસ્થા છે.    80 0  48  0  32  0  

3.5.3  વગયખાંડિાાં હવા િાટે પાંખાની વ્યવસ્થા છે.  80 0  48  0  32  0  
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4 રિિ િેદાન  

4.1 શાળાિાાં રિિગિિનુાં િેદાન છે.  61  19  35  13 26  6  

4.1.1  જો હા િો શાળાના િેદાનિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ 
મવદ્યાથીઓ જઈ શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 36 44  21  27  15  17  

4.2 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે 
િેવી ઇન્ડોર રિિોના સાધનો વસાવેલા છે. 

 14 66   8 40  6  26  

4.3 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે 
િેવી આઉટડોર  રિિોના સાધનો વસાવેલા છે. 

5  75   4 44  1  31  

5 પ્રયોર્શાળા  
5.1 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની પ્રયોગશાળાઓ િૈયાર 

કરવાિાાં આવેલ છે. 
 32 48  17  31  15  17  

5.2 શાળાની મવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાિાાં મકુવાિાાં આવેલ 
સાધનોનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેિ ગોઠવવાિાાં આવેલ છે. 

 11 69  8 40  3  29  

6 કમ્પટુિ લેબ  

6.1 શાળાની કમ્પટુર લેબનો ઉપયોગ Visually Impaired 

મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 
 0 80  0  48  0  32  

6.2 કમ્પટુર લેબિાાં ઓહડયો હડવાઈસની િદદથી Visually 

Impaired મવદ્યાથીઓ શીખી શકે િેવી વ્યવસ્થા છે.  
 1 79   1 47  0  32  

6.3 કમ્પટુર લેબિાાં Hearing Impaired મવદ્યાથીઓ શીખી 
શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

7 શાળામાં પસુ્તકાલય  

7.1 શાળાિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે. 76  4  45  3  31  1  

7.2 શાળાિાાં આવેલ પસુ્િકાલયનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારના 
હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં 
આવેલ છે. 

 10 70  4  44  6  26  

7.3 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ 
વાાંચી શકે િેવી બે્રઇલ લીપીિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો 
વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 1 79  0  48  1  31  

7.4 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ 
વાાંચી શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો 
વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 15 65  7  41  8  24  
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7.5 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impairedમવદ્યાથીઓ 
સાાંર્ભળી શકે િેવી ઓહડયો બતુસ વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 2 78  0  48  2  30  

7.6 પસુ્િકાલયિાાં શાળાના િિાિ ધોરણના મવદ્યાથીઓને 
ધ્યાને રાખીને પસુ્િકોની પસાંદગી કરવાિાાં આવેલ છે.  

 59 21  34  14  25  7  

7.7 શાળાિાાં વગય અનસુાર જે િે વગયિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર 
કરવાિાાં આવેલ છે. 

 14 66  7  41  7  25  

8 લોબી  
8.1 શાળાિાાં લોબીની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 

િેટલી છે. 
 78 2  46  2  32  0  

8.2 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા 
Orthopedic Impaired મવધાથીઓ પસાર થઇ શકે િેવા 
રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 

 59 21  36  12  23  9  

8.3 જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો 
ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 

 40 40  24  24  16  16  

8.4 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે 
ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

8.5 શાળાની લોબીિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે 
મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ કરવાની વ્યવસ્થા છે. 

 13 67  9  39  4  28  

8.6 શાળાની લોબીિાાં શાળાનો નકશો મકુવાિાાં આવેલ છે.  2 78  1  47  1  31  

8.7  Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે સાાંકેમિક સ્વરૂપિાાં 
શાળાનો નકશો લોબીિાાં મકુવાિાાં આવેલ છે.  

 0 80  0     48 0  32  

8.8 Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે શાળા પહરસરિાાં કે 
લોબીિાાં મતુિ રીિે હરીફરી શકે િે િાટે ટેકટાઈલ્સ 
લગાવવાિાાં આવેલ છે.  

 3 77  3  45  0  32  

9 શૌચાલય   

9.1 શાળાિાાં કન્યાઓ િાટે અલગથી શૌચાલય  િૈયાર 
કરવાિાાં આવેલ છે.  

74  6  44  4  30  2  

9.2 શાળાના શૌચાલય સ્વચ્છ હાલિિાાં જોવા િળેલ છે.  69 11  41  7  28  4  

9.3 શાળાના શૌચાલયિાાં સ્વચ્છિા િાટે પાણીની પરુિી 
વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 69 11  39  9  30  2  

9.4 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Orthopedic Impaired 

(OH)  મવદ્યાથીઓ કરી શકે િે િાટે િેિની વ્હીલચેર જઈ 
શકે િેટલી જગ્યા રાખવાિાાં આવેલ છે. 

 36 44  18 30  18  14  
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9.5 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Visually Impaired 

મવદ્યાથીઓ કરી શકે િે િાટે ત્યાાં સધુી પહોંચવાની 
વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 7 73  3  45  4  28  

10 પીર્વાનુ ંપાણી  
10.1 શાળાિાાં સ્વચ્છ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવાિાાં 

આવેલ છે. 
 78 2  46  2  32  0  

10.2 શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ મવમવધ 
ઊંચાઈ ધરાવિા મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 

 60 20  35  13  25  7  

10.3 શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ િિાિ 
પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 

 30 50 16  32  14  18  

11 રિસોસભ સેન્ટિમાં જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા  
11.1 શાળાના તલસ્ટરિાાં હરસોસય સેન્ટર આવેલ છે. 17 63  8  40  9  23  

11.2 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓને નજીકના હરસોસય સેન્ટર પર લઇ જવા 
િાટેની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 18 62  8  40  10  22  

12 તાલીમ અને સમાર્વેશન સદંભે શાળાની જરૂરિયાત  

12.1 શાળાના િિાિ સ્ટાફ પૈકી કેટલા સ્ટાફે સાંદર્ભયની િાલીિ 
લીધેલ છે. 

676/716  

 ટકા   

12.2 શાળાને સિાાંવેશન સાંદરે્ભ કયા પ્રકારની જરૂહરયાિ છે.   

13 શાળાને સમાંરે્વશન સદંભે કયા રિસોસભ તથા ભૌષતક ફેિફાિોની જરૂરિયાત છે. 
13.1 હરસોસય જરૂહરયાિ    

13.2 ર્ભૌમિક ફેરફારોની જરૂહરયાિ    

14 શાળાને ર્વરિર્વટ તથા શૈક્ષલણક બાબતો સદંભે 
સમાર્વેશનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં કયા પ્રકાિની તાલીમની 
જરૂરિયાત છે ષર્વિયો જણાર્વર્વા    

15 અન્ય સચૂનો  
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ષર્વધાન 

ક્રમ  

ષર્વધાન  

કુલ 

શાળાઓની 
સ્સ્થષત (80) 

ગ્રામ્ય ષર્વસ્તાિ 

(48)  

શિિેી 
(32)  

િા  ના  િા  ના  િા  ના  
1 શાળા પ્રર્વેશદ્વાિ  

1.1 મવદ્યાથી શાળાિાાં પ્રવેશદ્વાર કે ઝાાંપાિાાંથી પસાર થાય છે ત્યારે નીચેનાિાાંથી કઈ પહરસ્સ્થમિ જોવા િળે છે? 

1.1.1  પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ચડીને શાળાિાાં પ્રવેશ કરવાિાાં 
આવ ેછે.  

9 71   5 43  4  28  

1.1.2  પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ઉિરીને શાળાિાાં પ્રવેશ 
કરવાિાાં આવે છે.  

 1 79  0  48  1  31  

1.1.૩  પ્રવેશદ્વારિાાંથી શાળાિાાં પ્રવેશ િેળવવાનો રસ્િો 
સિથળ છે. 

71 9  43  5  28  4  

1.2 શાળા પ્રવેશદ્વારની સ્સ્થમિ  

1.2.1  શાળાના પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 
િેટલી છે. 

 77 3  46  2  31  1  

1.2.2  શાળાિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા 
Orthopedic Impaired(અસ્થી મવકલાાંગ( મવદ્યાથી પસાર 
થઇ શકે િેવા રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 

 50 30  31  17  19  13  

1.2.3  જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો 
ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 

 27 53  17  31  10  22  

1.2.4  શાળાિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે Visually 

Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે. 
 0 80  0  48  0  32  

1.2 5  શાળાિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે 
પ્રવેશ કરવાની મવશેર્ વ્યવસ્થા છે. 

4  76  3  45  1  31  

2 શાળાના મકાનનો પ્રકાિ  

2.1 ફતિ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે. 29 51  18  30  11  21  

2.2 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને પ્રથિ િાળ છે. 47  33  28  20  19  13  

2.3 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય 
અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે? હા િો કઈ?(લીફ્ટ અથવા 
રેમ્પ( 

7 73  2  46  5  27  

2.4 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રથિ અને દ્ધદ્વિીય િાળ  છે.  10 70  5  43  5  27  
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2.5 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે અને બીજા િાળે જવા 
િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે? હા િો 
કઈ?(લીફ્ટ અથવા રેમ્પ( 

 0 80  0  48  0  32  

3 ર્વર્ભખડં  

3.1 વગયખાંડિાાં  પ્રવેશ િાટેનો દ્વાર  

3.1.1  વગયખાંડિાાં દ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 
િેટલી છે. 

79  1  47  1  32  0  

3.1.2 વગયખાંડની બહાર Visually Impaired વ્યસ્તિ કે 
મવદ્યાથીઓ િાટે sigage (સાંકેિો( મકુવાિાાં આવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

3.2 ર્વર્ભખડંમાં સ્ર્વીચબોડભની સ્સ્થષત  

3.2.1  વગયખાંડની દીવાલ પર લગાવેલ સ્વીચબોડય જે િે 
ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 

 54 26   35 13  19  13 

3.3 ર્વર્ભખડંમાં િાખર્વામાં આર્વેલ અધ્યયન સામગ્રી  
3.3.1  વગયખાંડની હદવાલ પર અધ્યયન સાહહત્ય જે િે ધોરણના 

મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 
 57 23  32  16  25  7  

3.3.2  વગયખાંડિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બે્રઇલ 
લીપીિાાં પસુ્િકો કે સાહહત્ય પ્રાપ્િ થાય િેવી વ્યવસ્થા 
કરવાિાાં આવેલ છે. 

 1 79   1 47  0  32  

3.3.3  વગયખાંડિાાં લગાવેલ સાહહત્ય Low vision ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરી 
લગાવેલ છે. 

 6 74  4  44  2  30  

3.3.4  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ લગાવવાિાાં આવેલ છે.  30 50   13 35  17  15  

3.3.5  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ વગયના િિાિ 
મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવી રીિે લગાવેલ  છે. 

 31 49    15  33  16  16  

3.4 બ્લેકબોડભ  
3.4.1  વગયખાંડિાાં બ્લેકબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ જાિે 

લખી શકે િેટલી ઊંચાઈ પર લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
79  1  47  1  32  0  

3.5 િર્વા ઉજાસની વ્યર્વસ્થા  
3.5.1  વગયખાંડિાાં હવા ઉજાસ િાટે બારીઓ લગાવવાિાાં 

આવેલ છે. 
80  0  48  0  32  0  

3.5.2  વગયખાંડિાાં ઉજાસ િાટે લાઈટની વ્યવસ્થા છે.    80 0  48  0  32  0  

3.5.3  વગયખાંડિાાં હવા િાટે પાંખાની વ્યવસ્થા છે.  80 0  48  0  32  0  
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4 રિિ િેદાન  

4.1 શાળાિાાં રિિગિિનુાં િેદાન છે.  61  19  35  13 26  6  

4.1.1  જો હા િો શાળાના િેદાનિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ 
મવદ્યાથીઓ જઈ શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 36 44  21  27  15  17  

4.2 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે 
િેવી ઇન્ડોર રિિોના સાધનો વસાવેલા છે. 

 14 66   8 40  6  26  

4.3 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે 
િેવી આઉટડોર  રિિોના સાધનો વસાવેલા છે. 

5  75   4 44  1  31  

5 પ્રયોર્શાળા  
5.1 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની પ્રયોગશાળાઓ િૈયાર 

કરવાિાાં આવેલ છે. 
 32 48  17  31  15  17  

5.2 શાળાની મવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાિાાં મકુવાિાાં આવેલ 
સાધનોનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેિ ગોઠવવાિાાં આવેલ છે. 

 11 69  8 40  3  29  

6 કમ્પટુિ લેબ  

6.1 શાળાની કમ્પટુર લેબનો ઉપયોગ Visually Impaired 

મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 
 0 80  0  48  0  32  

6.2 કમ્પટુર લેબિાાં ઓહડયો હડવાઈસની િદદથી Visually 

Impaired મવદ્યાથીઓ શીખી શકે િેવી વ્યવસ્થા છે.  
 1 79   1 47  0  32  

6.3 કમ્પટુર લેબિાાં Hearing Impaired મવદ્યાથીઓ શીખી 
શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

7 શાળામાં પસુ્તકાલય  

7.1 શાળાિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે. 76  4  45  3  31  1  

7.2 શાળાિાાં આવેલ પસુ્િકાલયનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારના 
હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં 
આવેલ છે. 

 10 70  4  44  6  26  

7.3 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ 
વાાંચી શકે િેવી બે્રઇલ લીપીિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો 
વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 1 79  0  48  1  31  

7.4 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ 
વાાંચી શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો 
વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 15 65  7  41  8  24  
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7.5 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impairedમવદ્યાથીઓ 
સાાંર્ભળી શકે િેવી ઓહડયો બતુસ વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

 2 78  0  48  2  30  

7.6 પસુ્િકાલયિાાં શાળાના િિાિ ધોરણના મવદ્યાથીઓને 
ધ્યાને રાખીને પસુ્િકોની પસાંદગી કરવાિાાં આવેલ છે.  

 59 21  34  14  25  7  

7.7 શાળાિાાં વગય અનસુાર જે િે વગયિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર 
કરવાિાાં આવેલ છે. 

 14 66  7  41  7  25  

8 લોબી  
8.1 શાળાિાાં લોબીની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે 

િેટલી છે. 
 78 2  46  2  32  0  

8.2 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા 
Orthopedic Impaired મવધાથીઓ પસાર થઇ શકે િેવા 
રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 

 59 21  36  12  23  9  

8.3 જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો 
ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 

 40 40  24  24  16  16  

8.4 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે 
ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે. 

 0 80  0  48  0  32  

8.5 શાળાની લોબીિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે 
મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ કરવાની વ્યવસ્થા છે. 

 13 67  9  39  4  28  

8.6 શાળાની લોબીિાાં શાળાનો નકશો મકુવાિાાં આવેલ છે.  2 78  1  47  1  31  

8.7  Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે સાાંકેમિક સ્વરૂપિાાં 
શાળાનો નકશો લોબીિાાં મકુવાિાાં આવેલ છે.  

 0 80  0     48 0  32  

8.8 Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે શાળા પહરસરિાાં કે 
લોબીિાાં મતુિ રીિે હરીફરી શકે િે િાટે ટેકટાઈલ્સ 
લગાવવાિાાં આવેલ છે.  

 3 77  3  45  0  32  

9 શૌચાલય   

9.1 શાળાિાાં કન્યાઓ િાટે અલગથી શૌચાલય  િૈયાર 
કરવાિાાં આવેલ છે.  

74  6  44  4  30  2  

9.2 શાળાના શૌચાલય સ્વચ્છ હાલિિાાં જોવા િળેલ છે.  69 11  41  7  28  4  

9.3 શાળાના શૌચાલયિાાં સ્વચ્છિા િાટે પાણીની પરુિી 
વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 69 11  39  9  30  2  

9.4 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Orthopedic Impaired 

(OH)  મવદ્યાથીઓ કરી શકે િે િાટે િેિની વ્હીલચેર જઈ 
શકે િેટલી જગ્યા રાખવાિાાં આવેલ છે. 

 36 44  18 30  18  14  
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9.5 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Visually Impaired 

મવદ્યાથીઓ કરી શકે િે િાટે ત્યાાં સધુી પહોંચવાની 
વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 7 73  3  45  4  28  

10 પીર્વાનુ ંપાણી  
10.1 શાળાિાાં સ્વચ્છ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવાિાાં 

આવેલ છે. 
 78 2  46  2  32  0  

10.2 શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ મવમવધ 
ઊંચાઈ ધરાવિા મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 

 60 20  35  13  25  7  

10.3 શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ િિાિ 
પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 

 30 50 16  32  14  18  

11 રિસોસભ સેન્ટિમાં જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા  
11.1 શાળાના તલસ્ટરિાાં હરસોસય સેન્ટર આવેલ છે. 17 63  8  40  9  23  

11.2 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓને નજીકના હરસોસય સેન્ટર પર લઇ જવા 
િાટેની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

 18 62  8  40  10  22  

12 તાલીમ અને સમાર્વેશન સદંભે શાળાની જરૂરિયાત  

12.1 શાળાના િિાિ સ્ટાફ પૈકી કેટલા સ્ટાફે સાંદર્ભયની િાલીિ 
લીધેલ છે. 

676/716  

 ટકા   

12.2 શાળાને સિાાંવેશન સાંદરે્ભ કયા પ્રકારની જરૂહરયાિ છે.   

13 શાળાને સમાંરે્વશન સદંભે કયા રિસોસભ તથા ભૌષતક ફેિફાિોની જરૂરિયાત છે. 
13.1 હરસોસય જરૂહરયાિ    

13.2 ર્ભૌમિક ફેરફારોની જરૂહરયાિ    

14 શાળાને ર્વરિર્વટ તથા શૈક્ષલણક બાબતો સદંભે 
સમાર્વેશનના પરિપ્રેક્ષ્યમાં કયા પ્રકાિની તાલીમની 
જરૂરિયાત છે ષર્વિયો જણાર્વર્વા    

15 અન્ય સચૂનો  
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સારણી 4.1નુાં મવર્ભાગવાર  મવધાનવાર અથયઘટન નીચે મજુબ કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. 

ષર્વભાર્-1 શાળા પ્રર્વેશદ્વાિ  

1.1 ષર્વદ્યાથી શાળામાં પ્રર્વેશદ્વાિ કે ઝાંપામાંથી પસાિ થાય છે ત્યાિે નીચેનામાંથી કઈ પરિસ્સ્થષત 

     જોર્વા મળે છે? 

1.1.1 પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ચડીને શાળાિાાં પ્રવેશ કરવાિાાં આવે છે.  
       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 9 (11.25%) શાળાઓિાાં પગમથયા ચડીન ે
મવદ્યાથીઓ શાળાિાાં પ્રવેશ કરે છે, જેિાાં 5 (10.42%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 4 (12.5%) 
શહરેી મવસ્િારની છે.  
1.1.2  પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ઉિરીને શાળાિાાં પ્રવશે કરવાિાાં આવે છે.  
         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી  1 ( 1.25 %) શાળાઓિાાં પગમથયા ઉિરીને  
મવદ્યાથીઓ શાળાિાાં પ્રવેશ કરે છે જેિાાં ગ્રામ્ય મવસ્િારની એક પણ શાળા નથી, જયારે 1 ( 3.12%)  
શહરેી મવસ્િારની છે. 

1.1.3 પ્રવેશદ્વારિાાંથી શાળાિાાં પ્રવેશ િળેવવાનો રસ્િો સિથળ છે. 

            ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  71 શાળાઓિાાં પ્રવેશ િેળવવાનો 
રસ્િો સિથળ છે  જેિાાં  43 ( 89.58%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 28 (87.5%) શહરેી 
મવસ્િારની છે. 

1.2 શાળા પ્રર્વેશદ્વાિની સ્સ્થષત  

1.2.1 શાળાના પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે. 

         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  77 (96.25%) શાળાના પ્રવેશદ્વારની 
પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે જેિાાં   46 (95.83%)શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 
અને  28  (87.5%)  શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
1.2.2 શાળાિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા Orthopedic Impaired(અસ્થી મવકલાાંગ(  
      મવદ્યાથી પસાર થઇ શકે િેવા રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 
         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ   80 શાળાઓ પૈકી  50 (62.5%)  શાળાઓિાાં પ્રવેશ કરિી 
વખિે વ્હીલચેર અથવા Orthopedic Impaired(અસ્થી મવકલાાંગ( મવદ્યાથી પસાર થઇ શકે િેવા 
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રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. જેિાાં 31 (64.58%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે19 (59.38%) શાળાઓ 
શહરેી મવસ્િારની છે. 
1.2.3  જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં 
આવેલ છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી  27 (56.25%)  શાળાઓિાાં રેમ્પ નેશનલ 
નોિય અનસુાર (ઢાળનો ઢોળાવ 1:10 અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. જેિાાં 17 (35.41%)         
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે 10 (31.25%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

1.2.4  શાળાિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે ટેકટાઈલ્સ 
લગાવલે છે. 

     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  એક પણ શાળાના પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં 
પ્રવેશ િાટે Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે ટેકટાઈલ્સ લગાવલે નથી. 

1.2.5 શાળાિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ કરવાની મવશેર્ વ્યવસ્થા છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  4 (5%)  શાળાઓિાાં Visually Impaired 

વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ કરવાની મવશેર્ વ્યવસ્થા છે. જેિાાં  3 (6.25%) શાળાઓ ગ્રામ્ય 
મવસ્િારની છે અન ે 1 (3.12%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

2   શાળાના મકાનનો પ્રકાિ  

2.1 ફક્ત ગ્રાઉન્ડ ફ્લોિ છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પકૈી  29 (36.25%) શાળાઓિાાં  ફતિ ગ્રાઉન્ડ 
ફ્લોર છે જેિાાં 18 (37.5%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અને  11 (34.38%)  શાળાઓ શહરેી 
મવસ્િારની છે. 
2.2  ગ્રાઉન્ડ ફ્લોિ અન ેપ્રથમ માળ છે. 

             ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી  47(58.75%) શાળાઓિાાં ગ્રાઉન્ડ 
ફ્લોર અને પ્રથિ િાળ છે. જેિાાં  28 (58.33%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અને  19 (59.38%) 
શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
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2.૩ શુ ં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોિથી પ્રથમ માળે જર્વા માટે સીડી ષસર્વાય અન્ય કોઈ વ્યર્વસ્થા છે? િા તો 
કઈ?(લીફ્ટ અથર્વા િેમ્પ) 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પકૈી  7 (8.75%) શાળાઓિાાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી 
પ્રથિ િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે. જેિાાં  2 (4.16%) શાળાઓ ગ્રામ્ય 
મવસ્િારની છે અન ે 0 શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

2.4 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રથિ અને દ્ધદ્વિીય િાળ  છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  10 (12.5%) શાળાઓિાાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર 
અને દ્ધદ્વિીય  િાળ છે. જેિાાં 5 ( 10.41%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે 5 (15.62%) શાળાઓ 
શહરેી મવસ્િારની છે. 
2.5 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે અને બીજા િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા 

છે? હા િો કઈ?(લીફ્ટ અથવા રેમ્પ( 

     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પૈકી િાત્ર એક  શાળાિાાં  ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ 
િાળે અન ેબીજા િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે. જેિાાં ગ્રામ્ય મવસ્િારની એક 
પણ શાળા નથી. 
3. ર્વર્ભખડં  

3.1 ર્વર્ભખડંમાં પ્રર્વેશ માટેનો દ્વાિ  

3.1.1 વગયખાંડિાાં દ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80  શાળાઓ પૈકી  79 (98.75%)  શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં 

દ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે. જેિાાં  47 (97.91%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની 

છે અને  32 (100%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

3.1.2 વગયખાંડની બહાર Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે sigage (સાંકેિો( મકુવાિાાં  
       આવેલ છે. 
           ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 100  શાળાઓ પૈકી   એક  પણ શાળાિાાં વગયખાંડની બહાર 
Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે sigage (સાંકેિો( મકુવાિાાં આવેલ નથી. 
3.2 ર્વર્ભખડંમાં સ્ર્વીચબોડભની સ્સ્થષત  
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3.2.1 વગયખાંડની દીવાલ પર લગાવેલ સ્વીચબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે 
લગાવલે છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  54 (67.5%) શાળાઓિાાં વગયખાંડની દીવાલ 
પર લગાવલે સ્વીચબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. જેિાાં 35  
(72.91%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે   19 (39.58%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
3.૩ ર્વર્ભખડંમાં િાખર્વામાં આર્વેલ અધ્યયન સામગ્રી  
3.3.1 વગયખાંડની હદવાલ પર અધ્યયન સાહહત્ય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિ ે
લગાવલે છે. 
         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી 57 (71.25%)શાળાઓિાાં વગયખાંડની 
હદવાલ પર અધ્યયન સાહહત્ય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવલે છે.  જેિાાં  
32 (66.67%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 25 (78.13%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

3.3.2 વગયખાંડિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બ્રેઇલ લીપીિાાં પસુ્િકો કે સાહહત્ય પ્રાપ્િ થાય 
િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

        ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પૈકી  1 (1.25%)  શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં 
Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બ્રેઇલ લીપીિાાં પસુ્િકો કે સાહહત્ય પ્રાપ્િ થાય િેવી વ્યવસ્થા 

કરવાિાાં આવેલ છે.  જેિાાં  1 (2.08%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 

3.3.3 વગયખાંડિાાં લગાવલે સાહહત્ય Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં 
િૈયાર કરી લગાવલે છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  6 (7.5%) શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં લગાવેલ 
સાહહત્ય Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવા િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરી લગાવેલ છે. જેિાાં  
4( 8.33%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 2 (6.25%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
3.3.4 વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ લગાવવાિાાં આવેલ છે. 

        ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી  30 (37.5%) શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં 

િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ લગાવવાિાાં આવેલ છે. જેિાાં 13(27.08%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 

જયારે  17 (53.12%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
3.3.5 વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ વગયના િિાિ મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવી રીિે લગાવલે  છે. 
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       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ 80 શાળાઓ પકૈી  31 (38.75%)   શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં 
િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ વગયના િિાિ મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવી રીિે લગાવલે  છે. જેિાાં 15 

(31.25%)શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  16 (50%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
3.4 બ્લેકબોડભ   
3.4.1 વગયખાંડિાાં બ્લેકબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ જાિે લખી શકે િેટલી ઊંચાઈ પર લગાવવાિાાં 
આવેલ છે. 

          ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ 80  શાળાઓ પૈકી  79 (98.75%) શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં 
બ્લેકબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ જાિે લખી શકે િેટલી ઊંચાઈ પર લગાવવાિાાં આવેલ છે. જેિાાં  

47(97.9%)શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 32(100%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

3.5 િર્વા ઉજાસની વ્યર્વસ્થા  
3.5.1 વગયખાંડિાાં હવા ઉજાસ િાટે બારીઓ લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પકૈી તમામ  શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં હવા ઉજાસ 
િાટે બારીઓ લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
3.5.2 વગયખાંડિાાં ઉજાસ િાટે લાઈટની વ્યવસ્થા છે. 
             ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી િિાિ શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં ઉજાસ 
િાટે લાઈટની વ્યવસ્થા છે.  
3.5.3 વગયખાંડિાાં ઉજાસ િાટે પાંખાની વ્યવસ્થા છે. 
            ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  િિાિ શાળાઓિાાં વગયખાંડિાાં ઉજાસ 
િાટે પાંખાની વ્યવસ્થા છે.  
 

 

4.  રિિ િેદાન  

4.1 િમતનુ ંમેદાન છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી  61 (76.25%) શાળાઓિાાં રિિનુાં િેદાન 
છે. જેિાાં 35 (72.91%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 26 (81.25%) શાળાઓ શહરેી 
મવસ્િારની છે. 



 
 

Inclusive Education Page 76 
 

4.1.1 જો હા િો શાળાના િેદાનિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ જઈ શકે િેવી વ્યવસ્થા 
કરવાિાાં આવેલ છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પકૈી  36(45%)   શાળાઓિાાં શાળાના િેદાનિાાં 

િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ જઈ શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. જેિાાં 21(43.75)    
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે  15(46.87)  શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

4.2 શાળામાં તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ િમી શકે તેર્વી ઇન્ડોિ િમતોના સાધનો ર્વસાર્વેલા 
છે. 

        ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  14 (17.5%) શાળાઓિાાં  તમામ 

પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ િમી શકે તેર્વી ઇન્ડોિ િમતોના સાધનો ર્વસાર્વેલા છે. જેિાાં  8(16.67%) 
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  6 (18.75%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

4.3 શાળામાં તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ િમી શકે તેર્વી આઉટડોિ  િમતોના સાધનો 
ર્વસાર્વેલા છે. 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  5 (6.25%)  શાળાઓિાાં  તમામ પ્રકાિના 

રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ િમી શકે તેર્વી આઉટડોિ  િમતોના સાધનો ર્વસાર્વેલા છે. જેિાાં  4 (8.33%) 
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  1 (3.12%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

5 પ્રયોર્શાળા  
5.1 શાળામાં ષર્વષર્વધ પ્રકાિની પ્રયોર્શાળાઓ તૈયાિ કિર્વામાં આર્વેલ છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી  32 (40%) શાળાઓિાાં ષર્વષર્વધ પ્રકાિની 
પ્રયોર્શાળાઓ તૈયાિ કિર્વામાં આર્વેલ છે. જેિાાં 17 (35.41%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 
15 (46.88%)  શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

5.2 શાળાની ષર્વજ્ઞાન પ્રયોર્શાળામાં મકુર્વામાં આરે્વલ સાધનોનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિની 
રદવ્યાંર્તા ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તેમ ર્ોઠર્વર્વામાં આર્વલે છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80  શાળાઓ પકૈી 11 (13.75%) શાળાઓિાાં શાળાની ષર્વજ્ઞાન 
પ્રયોર્શાળામાં મકુર્વામા ંઆરે્વલ સાધનોનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિની રદવ્યાંર્તા ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ 
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કિી શકે તેમ ર્ોઠર્વર્વામાં આર્વેલ છે.જેિાાં  8(16.67%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 3 
(9.37%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

6. કમ્પટુિ લેબ  

6.1 શાળાની કમ્પટુિ લેબનો ઉપયોર્ Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તેર્વી વ્યર્વસ્થા 
કિર્વામાં આર્વેલ છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પકૈી  એક પણ શાળાિાાં શાળાની કમ્પટુિ લબેનો 
ઉપયોર્ Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તેર્વી વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે નથી.  

6.2 કમ્પટુિ લેબમાં ઓરડયો રડર્વાઈસની મદદથી Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ શીખી શકે તેર્વી 

વ્યર્વસ્થા છે.  

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ  80 શાળાઓ પૈકી માત્ર ગ્રામ્ય ષર્વસ્તાિની એક જ     શાળાિાાં 
કમ્પટુિ લેબમાં ઓરડયો રડર્વાઈસની મદદથી Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ શીખી શકે તેર્વી 
વ્યર્વસ્થા છે. 

6.3 કમ્પટુિ લેબમાં Hearing Impaired ષર્વદ્યાથીઓ શીખી શકે તેર્વી વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી એક પણ શાળાિાાં  શાળાિાાં કમ્પટુિ 

લેબમાં Hearing Impaired ષર્વદ્યાથીઓ શીખી શકે તરે્વી વ્યર્વસ્થા કિર્વામા ંઆર્વેલ નથી. 

7. શાળામાં પસુ્તકાલય  
7.1 શાળામાં પસુ્તકાલય તૈયાિ કિર્વામાં આરે્વલ છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  76 (97.43%) શાળાઓિાાં પસુ્તકાલય 
તૈયાિ કિર્વામાં આર્વલે છે. જેિાાં 45 (93.75%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  31(96.88%) 
શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
7.2 શાળામાં આરે્વલ પસુ્તકાલયનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તેર્વી 
વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી  10 (12.5%) શાળાઓિાાં આર્વેલ 
પસુ્તકાલયનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તેર્વી વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વેલ 
છે.જેિાાં 4 (8.33%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  6 (18.75%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની 
છે. 
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7.3 શાળાના પસુ્તકાલયમાં Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ ર્વાચંી શકે તેર્વી બ્રેઇલ લીપીમાં તૈયાિ 
કિેલ પસુ્તકો ર્વસાર્વર્વામાં આરે્વલ છે. 
       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80  શાળાઓ પૈકી િાત્ર શહરેી મવસ્િારની એક જ  શાળાના 
પસુ્તકાલયમાં Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ ર્વાંચી શકે તેર્વી બ્રેઇલ લીપીમાં તૈયાિ કિેલ પસુ્તકો 
ર્વસાર્વર્વામાં આર્વલે છે.  

7.4 શાળાના પસુ્તકાલયમાં Low vision ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ ર્વાચંી શકે તેર્વા મોટા ફોન્ટમાં તૈયાિ 

કિેલ પસુ્તકો ર્વસાર્વર્વામાં આર્વલે છે. 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પૈકી  15 (18.75%)   શાળાઓિાાં શાળાના 
પસુ્તકાલયમા ંLow vision ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ ર્વાંચી શકે તેર્વા મોટા ફોન્ટમાં તૈયાિ કિેલ પસુ્તકો 

ર્વસાર્વર્વામાં આર્વેલ છે. જેિાાં 7 (14.58%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે  8 (25%)  શાળાઓ 
શહરેી મવસ્િારની છે. 

7.5 શાળાના પસુ્તકાલયમા ંVisually Impairedષર્વદ્યાથીઓ સાભંળી શકે તેર્વી ઓરડયો બકુ્સ 

     ર્વસાર્વર્વામાં આર્વલે છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પકૈી િાત્ર શહરેી મવસ્િારની બે જ  શાળાઓિાાં 
શાળાના પસુ્તકાલયમા ંVisually Impairedષર્વદ્યાથીઓ સાભંળી શકે તેર્વી ઓરડયો બકુ્સ ર્વસાર્વર્વામાં 
આર્વેલ છે.. 
7.6 પસુ્તકાલયમાં શાળાના તમામ ધોિણના ષર્વદ્યાથીઓને ધ્યાને િાખીને પસુ્તકોની પસદંર્ી કિર્વામા ં

આર્વેલ છે.  

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ 80 શાળાઓ પૈકી 59 (73.75%) શાળાઓિાાં પસુ્તકાલયમા ં
શાળાના તમામ ધોિણના ષર્વદ્યાથીઓને ધ્યાને િાખીને પસુ્તકોની પસદંર્ી કિર્વામાં આરે્વલ છે. જેિાાં 

34(70.83%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 25 (78.13%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

7.7 શાળામાં ર્વર્ભ અનસુાિ જે તે ર્વર્ભમા ંપસુ્તકાલય તૈયાિ કિર્વામાં આરે્વલ છે. 

    ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી  14 (17.5%) શાળાઓિાાં ર્વર્ભ અનસુાિ જે 

તે ર્વર્ભમા ંપસુ્તકાલય તૈયાિ કિર્વામાં આરે્વલ છે. જેિાાં 7 (14.58%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 

અને 7 (21.88%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
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8. લોબી  
8.1  શાળામાં લોબીની પિોળાઈ વ્િીલચેિ પસાિ થઇ શકે તેટલી છે. 

           ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી શહરેી મવસ્િારની િાત્ર બે શાળાઓ 
મસવાય િિાિ  શાળાઓિાાં લોબીની પિોળાઈ વ્િીલચિે પસાિ થઇ શકે તેટલી છે.   

8.2 શાળાની લોબીમાં પ્રર્વેશ કિતી ર્વખત ેવ્િીલચેિ અથર્વા Orthopedic Impaired ષર્વધાથીઓ 
પસાિ થઇ શકે તેર્વા િેમ્પની વ્યર્વસ્થા છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી  59(73.75%) શાળાઓિાાં શાળાની 

લોબીમાં પ્રર્વેશ કિતી ર્વખતે વ્િીલચેિ અથર્વા Orthopedic Impaired ષર્વધાથીઓ પસાિ થઇ શકે 
તેર્વા િેમ્પની વ્યર્વસ્થા છે. જેિાાં 36 (75%)શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 25 (78.12%)     
શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
8.3 જો િેમ્પ િોય તો તે નેશનલ નોમભ અનસુાિ (ઢાળનો ઢોળાર્વ 1:10 અનસુાિ)બનાર્વર્વામાં આરે્વલ 

છે. 
      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી  40 (50%) શાળાઓિાાં રેમ્પ  નેશનલ નોમભ 

અનસુાિ (ઢાળનો ઢોળાર્વ 1:10 અનસુાિ)બનાર્વર્વામાં આરે્વલ છે. જેિાાં 24 (50%)  શાળાઓ ગ્રામ્ય 

મવસ્િારની છે અન ે16 (50%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

8.4 શાળાની લોબીમાં પ્રર્વેશદ્વાિથી શાળામા ંપ્રર્વેશ માટે ટેકટાઈલ્સ લર્ાર્વેલ છે. 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80  શાળાઓ પૈકી એક પણ શાળાની લોબીમાં પ્રર્વેશદ્વાિથી 
શાળામા ંપ્રર્વેશ માટે ટેકટાઈલ્સ લર્ાર્વેલ નથી. 

8.5 શાળાની લોબીમાં Visually Impaired વ્યસ્ક્ત કે ષર્વદ્યાથીઓ માટે પ્રર્વેશ કિર્વાની વ્યર્વસ્થા છે. 

         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ  80 શાળાઓ પૈકી 49 (49%) શાળાઓિાાં શાળાની 

લોબીમાં Visually Impaired વ્યસ્ક્ત કે ષર્વદ્યાથીઓ માટે પ્રર્વેશ કિર્વાની વ્યર્વસ્થા છે.જેિાાં  26 
(43.૩૩%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની જયારે 23(57.5%(શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

8.6 શાળાની લોબીમાં શાળાનો નકશો મકુર્વામાં આરે્વલ છે. 
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      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી ગ્રામ્ય મવસ્િારની એક શાળા અને શહરેી 
મવસ્િારની એક શાળાિાાં શાળાની લોબીમાં શાળાનો નકશો મકુર્વામાં આરે્વલ છે.  

8.7  Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ માટે સાંકેષતક સ્ર્વરૂપમાં શાળાનો નકશો લોબીમાં મકુર્વામાં આરે્વલ 
છે. 
     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી એક પણ  શાળાિાાં Visually Impaired 

ષર્વદ્યાથીઓ માટે સાંકેષતક સ્ર્વરૂપમા ંશાળાનો નકશો લોબીમાં મકુર્વામાં આરે્વલ નથી. 
8.8  Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ માટે શાળા પરિસિમાં કે લોબીમાં મકુ્ત િીતે િિીફિી શકે તે 

માટે ટેકટાઈલ્સ લર્ાર્વર્વામાં આર્વલે છે.  

     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 3 (3.75%)  શાળાઓિાાં Visually 

Impaired ષર્વદ્યાથીઓ માટે શાળા પરિસિમાં કે લોબીમાં મકુ્ત િીતે િિીફિી શકે તે માટે ટેકટાઈલ્સ 
લર્ાર્વર્વામા ંઆર્વેલ છે.  જે ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે. 

9 શૌચાલય 

9.1 શાળામાં કન્યાઓ માટે અલર્થી શૌચાલય  તૈયાિ કિર્વામાં આર્વેલ છે.  

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ 80 શાળાઓ પકૈી 74 (92.5%)   શાળાઓિાાં  કન્યાઓ માટે 

અલર્થી શૌચાલય  તૈયાિ કિર્વામાં આર્વલે છે. જેિાાં 44(91.67%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 

જયારે 30(93.75%(  શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

9.2 શાળાના શૌચાલય સ્ર્વચ્છ િાલતમાં જોર્વા મળેલ છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 69 (86.25%) શાળાઓિાાં શાળાના 

શૌચાલય સ્ર્વચ્છ િાલતમાં જોર્વા મળેલ છે. જેિાાં 41(85.41%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 

28(87.5%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

9.૩ શાળાના શૌચાલયમા ંસ્ર્વચ્છતા માટે પાણીની પિુતી વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આરે્વલ છે. 

        ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 69 (86.25%)શાળાઓિાાં શાળાના 

શૌચાલયમાં સ્ર્વચ્છતા માટે પાણીની પિુતી વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આરે્વલ છે. જેિાાં 39 (81.25%)    
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 30 (93.75%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
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9.4 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોર્ Orthopedic Impaired (OH)  ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તે માટે 
તેમની વ્િીલચેિ જઈ શકે તેટલી જગ્યા િાખર્વામાં આર્વેલ છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 36 (45%) શાળાઓિાાં શાળાના 
શૌચાલયનો ઉપયોર્ Orthopedic Impaired (OH)  ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે ત ેમાટે તેમની વ્િીલચેિ 

જઈ શકે તેટલી જગ્યા િાખર્વામાં આર્વેલ છે. જેિાાં 18 (37.5%)   શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે 

અને 18 (56.25%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

9.5 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોર્ Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તે માટે ત્યા ંસધુી 

પિોંચર્વાની વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વેલ છે. 

     ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 7 (8.75%) શાળાઓિાાં શાળાના 
શૌચાલયનો ઉપયોર્ Visually Impaired ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે તે માટે ત્યાં સધુી પિોંચર્વાની 

વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વેલ છે. જેિાાં 3 (6.25%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે3 (9.37%) 
શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

10 પીર્વાનુ ંપાણી  
10.1 શાળામાં સ્ર્વચ્છ પીર્વાના પાણીની વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે છે. 

       ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી માત્ર બે  શાળાઓ મસવાય િિાિિાાં   
સ્ર્વચ્છ પીર્વાના પાણીની વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે છે.  

10.2 શાળામાં પીર્વાના પાણીની વ્યર્વસ્થાનો ઉપયોર્ ષર્વષર્વધ ઊંચાઈ ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે 
છે. 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પકૈી 60 (75%) શાળાઓિાાં  શાળામાં પીર્વાના 

પાણીની વ્યર્વસ્થાનો ઉપયોર્ ષર્વષર્વધ ઊંચાઈ ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે છે. જેિાાં 35 (72.91%) 
શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અન ે25 (78.12%) શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

10.૩ શાળામાં પીર્વાના પાણીની વ્યર્વસ્થાનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે 

છે. 
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      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પકૈી 30 (37.5%) શાળાઓિાાં પીર્વાના પાણીની 

વ્યર્વસ્થાનો ઉપયોર્ તમામ પ્રકાિના રદવ્યાંર્ ષર્વદ્યાથીઓ કિી શકે છે. જેિાાં 16 (33.33%) શાળાઓ 

ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અને  14 (43.75%)   શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 

11 રિસોસભ સેન્ટિમાં જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા  
11.1 શાળાના ક્લસ્ટિમાં રિસોસભ સેન્ટિ આર્વેલ છે. 

         ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભે કુલ 80 શાળાઓ પૈકી 17 (21.25%)    શાળાઓિાાં  ક્લસ્ટિમાં 

રિસોસભ સેન્ટિ આર્વેલ છે. જેિાાં 8 (16.67%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે જયારે 9(28.12%) 
શાળાઓ શહરેી મવસ્િારની છે. 
11.2 શાળામાં ષર્વષર્વધ પ્રકાિની રદવ્યાંર્તા ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓન ેનજીકના રિસોસભ સેન્ટિ પિ લઇ 

જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા કિર્વામાં આર્વલે છે. 

      ઉપરોતિ મવધાનના સાંદર્ભ ેકુલ 80 શાળાઓ પકૈી 18 (22.5%) શાળાઓિાાં  ષર્વષર્વધ પ્રકાિની 

રદવ્યાંર્તા ધિાર્વતા ષર્વદ્યાથીઓન ેનજીકના રિસોસભ સેન્ટિ પિ લઇ જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા કિર્વામા ં

આર્વેલ છે.જેિાાં 8 (16.67%) શાળાઓ ગ્રામ્ય મવસ્િારની છે અને 10 (31.25%) શાળાઓ શહરેી 
મવસ્િારની છે. 

12. તાલીમ અને સમાર્વેશન સદંભે શાળાની જરૂરિયાત  

12.1 શાળાના તમામ સ્ટાફ પૈકી કેટલા સ્ટાફે સદંભભની તાલીમ લીધલે છે. 
      કુલ 716 ષશક્ષકો પૈકી 676 ષમત્રોએ તાલીમ લીધેલ છે એટલે કે લર્ભર્ 94.41% એ તાલીમ 
મેળર્વેલ છે. 

12.2 શાળાઓને સમારે્વશન સદંભે નીચે મજુબની જરૂરિયાત છે. 

➢ LV & HI મવદ્યાથીઓ િાટેના મવશેર્ િટીરીયલની જરૂહરયાિ છે. V.I. મવદ્યાથીઓ િાટે શાળાનો 
નકશો િથા ટેકટાઇલ્સ લગાવવાની જરૂહરયાિ છે. 

➢ સિાવેશન સાંદર્ભે િિાિ વગોિાાં મવદ્યાથીઓ િાટે રેમ્પની વ્યવસ્થા કરવી િથા મવઝયઅુલ 

એમ્પાયર મવદ્યાથીઓ િાટે રિિ-ગિિના સાધનો વસાવવા 
➢ પ્રથિ િાળે જવા િાટે યોગ્ય વ્યવસ્થાની જરૂહરયાિ જણાય છે. 
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➢ વહીલ ચેર,V.I. & H.I. િાટે હડજજટલ સાધનસાિગ્રી સહાય િથા અન્ય રિિ-ગિિના 
સાધનોની જરુરીયાિ છે. 

➢ બ્રેઇલ લલમપના પસુ્િકો િથા અન્ય સાહહત્ય ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય,િિાિ હદવ્યાાંગ બાળકો 
ઉપયોગ કરી શકે િેવા રિિ ગિિ ના સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય. 

➢ Brail િથા િોટા font િાાં પસુ્િકો, TEXT TILE લગાવવી, HI િાટે HEADFONE, મવકલાાંગ બાળકો 
િાટે રિવાના સાધનો. 

➢ ર્ભૌમિક સમુવધાની ખાસ જરૂર છે. વગયખાંડની જરૂર છે. િેની સાથે રેમ્પની સગવડ પણ જરૂરી 
છે. શૌચાલયની પણ જરૂહરયાિ છે. 

➢ મવઝયઅુલ imperial મવદ્યાથીઓ િાટે textiles, શાળા કક્ષાએ મવલચેર, નોમ્સ મજુબ શાળાના 
િેન ગેટ નો રેમ્પ, મવકલાાંગ બાળકો િાટે રિવાના ઇન્ડોર અને આઉટડોર ગેમ્સ ના સાધનો, 
અલગ લાયબ્રેરી અન ેપ્રયોગ શાળા િેિજ કમ્પ્્ટુર લેબ. 

➢ શાળાને સિાવેશન સાંદર્ભ ે હદવ્યાાંગ બાળકો િાટે આઉટડોર રિિ રિી શકે િેવા સાધનો 
જરૂહરયાિ છે િેિજ ર્ભૌમિક સમુવધા ના િાળખાિાાં ફેરફાર િાટેની જરૂહરયાિ છે 

 

13.1  શાળાઓને રિસોસભની બાબતમાં નીચે મજુબ  જરૂરિયાત છે.  

➢ CRC  રુિિાાં આસપાસની શાળાઓ આવી શકે િે રીિે રીસોસય રૂિની જરુર છે. 
➢ બ્રેઇલ લલમપિાાં પસુ્િકો, લો મવઝન બાળકો િાટેના પસુ્િકો. શાળાિાાં હદવ્યાાંગ બાળકો િાટે 

કોઈપણ પ્રકારના હરસોસય નથી જેથી હદવ્યાાંગ બાળકો િાટે જરૂરી િિાિ હરસોસય ની જરૂહરયાિ 
છે. 

➢  રિિ-ગિિના સાધનો ,સાાંકેમિક નકશાઓ , િલ્ટીિીહડયા પ્રોજેતટર  

➢ વ્હીલ ચેર, વ્યસ્તિ/મવદ્યાથીઓ િાટે બ્રેઇલ લલમપિાાં પસુ્િકો-સાહહત્ય,ઓહડયો બતુસ, 

Indoor-Outdoor રિિ-ગિિનાાં સાધનો, કમ્પ્્ટુર લેબ, િન્દ્લ્ટમિડીયા પ્રોજેતટર અને િેનાાં 
ઉપકરણો, સાંકેિો,LV વ્યસ્તિ/ મવદ્યાથીઓ િાટેનાાં પસુ્િકો િેિજ સાહહત્ય વગેરે.... 

➢ અંદાજે 2 િહહના પહલેા રીસોસયરૂિ િાંજૂર થયેલ છે પણ એ િાટે શાળા પાસે ઓરડો નથી 
છિાાં ઓરડો ફાળવેલ છે. કીટ આવલે છે પણ ફીટ કરેલ નથી. 

➢ મવમશષ્ટ જરૂરીયાિવાળા મવદ્યાથીઓ ઉપયોગ કરી શકે િેવી સમુવધાઓ સાથેની કોમ્પ્્ટુર 
લેબની જરૂહરયાિ છે. બ્રેઇલ લલપી અને ઓહડયો બકુની સમુવધા સાથેની લાઇબ્રેરીની 
જરૂહરયાિ છે. 

➢ હદવ્યાાંગો િાટેના સાધનો અને રિિના સાધનો ની જરૂર. 

➢ હરસોસય સેન્ટર ઉપલબ્ધ ન હોવાથી તલસ્ટર કક્ષાએ હરસોસય ઉપલબ્ધ કરવો જરૂરી છે 
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13.2  શાળાઓને નીચે મજુબ જેર્વા ભૌષતક ફિેફાિોની જરૂરિયાત છે. 

➢ હદવ્યાાંગ બાળકો ઊપયોગ કરી શકે િેવી પ્રયોગશાળા. 
➢  ઇનડોર અને આઉટડોર રિિગિિના સાધનોની જરુરીયાિ છે.  

➢ શાળાના ફરિે સાંરક્ષણ હદવાલ/કોટની જરૂહરયાિ છે.  
➢ હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓને બીજા િથા ત્રીજા િાળે પહોંચવા િાટે રેમ્પ/લલફ્ટની સમુવધાની 

જરૂહરયાિ છે. 
➢ બાળકોની જરૂહરયાિ મજુબ પીવાના પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઇન્ડોર અન ે

આઉટડોર રિિ ના સાધનો મવકસાવવા જોઈએ. 
➢ સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે પીવાના પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવી જરૂરી છે. 
➢ હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ િાટે મવમશષ્ટ િથા િિાિ સમુવધાઓ સાથેના નવા વગયખાંડોની જરૂહરયાિ 

છે. 
➢ નેશનલ નોમ્સય અનસુાર મવમવધ રેમ્પ, VI વ્યસ્તિ/ મવદ્યાથીઓ િાટે  પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં 

પ્રવેશ િાટે િેિજ લોબીિાાં ટેતસટાઇલ, વગયખાંડ સ્સ્વચબોડય, લોબીિાાં હરવા-ફરવા િાટેની 
વ્યવસ્થા,સાાંકેમિક નકશાઓ િેિજ હદવ્યાાંગ બાળકો િાટે અલાયદુાં શૌચાલય. 

➢ સેનીટેશનિાાં રેમ્પની જરૂહરયાિ છે 

➢ પ્રવેશ દ્વાર ઢાળ અમિશય હોવાના કારણે િેિાાં અન્ય વ્યવસ્થા કરવાની જરૂહરયાિ જણાય છે 

➢ હદવ્યાાંગ બાળકો ઊપયોગ કરી શકે િેવી પ્રયોગશાળા  
➢ રેક ટાઇલ્સ ની જરૂહરયાિ 

➢ મવકલાાંગ બાળકોને શાળાિાાં હરી ફરી શકે િેવા સાધનસાિગ્રી જેવીકે મવલચેર, રેલલિંગ 
ચેર, h   earing હડે જેવા સાધનો ઉપલબ્ધ કરાવવા. 

➢ બોયઝ િાટે અલગ ટોયલેટ ની જરૂર, શાળાના રૂિની રીપેરીંગ ની જરૂર 

➢ શાળા ડેિેજ છે વગયખાંડ ની જરૂહરયાિ જ્ઞાનકુાંજ પ્રોજેતટ ની જરૂહરયાિ 

➢ ઉપલબ્ધ સમુવધાઓ િાાં કેવા પ્રકારનો ફેરફાર કરવો જોઈએ િેના િાગયદશયનની જરૂર છે 

➢ અંધ બાળકો િાટેની સાધન સાિગ્રી ની જરૂહરયાિ છે  

14. શાળાઓન ેવહહવટ િથા શૈક્ષલણક બાબિો સાંદર્ભે સિાવેશનના પહરપ્રેક્ષ્યિાાં નીચે 
જેવા મવર્યોિાાં િાલીિની જરૂહરયાિ છે. 

➢ એક કરિાાં વધ ુહદવ્યાાંગિા મવશ ેકઈ રીિે જાણવુાં િેની િાલીિ, સિાવેશન સાંદર્ભે પ્રેન્દ્તટકલ 

િાલીિ જરૂરી. 
➢ હદવ્યાાંગ બાળકો કોઇ લઘિુાગ્રાંમથ ન પડાય િેવી લાગણી સર્ભર િાલીિ ની જરૂહરયાિ છે. 
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➢ એક કરિાાં વધ ુહદવ્યાાંગિા મવશ ેકઈ રીિે જાણવુાં િેની િાલીિ, સિાવેશન સાંદર્ભે પ્રેન્દ્તટકલ 

િાલીિ જરૂરી. 
➢  શાળાના અન્ય મવદ્યાથીઓનો, હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ સાથે સૌહાદયપણૂય અને લાગણીસર્ભર 

વ્યવહાર િાટે બાળકો િાટેનો કોસય. 
➢  V.I. & H.I. મવદ્યાથીઓને શીખવવા િાટેની પદ્ધમિ િથા સાધનોના ઉપયોગ દ્વારા શીખવવા 

અંગે િાગયદશયન િાલીિ. 
➢ કેટેગરી મજુબ અલગ અલગ િાલીિ િથા બાળકોની ઓળખની બઝેીક િાલીિ હોવી 

જોઈએ. 

➢ િિાિ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ઓળખી શકાય િથા િેનો સિાવેશ કરી શકાય િેવી પ્રેન્દ્તટકલ 
િાલીિ જરૂરી છે. 

➢ ષર્વષર્વધ પ્રકાિની ષર્વકલાંર્તા ઓળખર્વી તેમજ તેમના સમાર્વેશી ષશક્ષણ માટે સઘનતાલીમ. 

➢ મવશેર્ સાવચેિીના મવર્યોની િાલીિ. 

➢ ષર્વષર્વધ પ્રકાિની ષર્વકલાંર્તા ઓળખર્વી તેમજ તેમના સમાર્વેશી ષશક્ષણ માટે સઘન તાલીમ 

 

15. અન્ય સચૂનો  

➢ પીવાના પાણી િાટે મવદ્યાથીઓના મજુબ નળની વ્યવસ્થા, ટોયલેટ બ્લોકિાાં ફેરફારની 
જરૂહરયાિ, કમ્પ્્ટુરલેબની જરૂહરયાિ, braille lipi ના પસુ્િકો િથા ટેકસટાઇલ અને મવઝયઅુલ 
impired િાટે હદશા મનદેશ પાટીયા ની જરૂહરયાિ. 

➢ િિાિ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિાાં મવદ્યાથીઓ િાટે સ્પેમશયલ મશક્ષકની મનિણકૂ કરવી 
જોઇએ. 

➢ મવકલાાંગ બાળકો િાટે સ્પેશ્યલ મશક્ષકની મનિણકૂ િથા િેિની કાિગીરીનુાં િોમનટરીંગ 

➢ અલગ ઓહફસ રૂિની િેિજ પ્રયોગશાળા ની જરૂહરયાિ છે. 
➢ મવકલાાંગ બાળકો જોડે રસથી કાિ કરે િેવા મશક્ષકને  સ્વેચ્છાએ જવાબદારીની વહેંચણી 

કરવી. અને આવા મશક્ષકોને પ્રોત્સાહહિ કરવાના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ 
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પ્રકરણ-5 

સાંશોધન સારાાંશ,િારણો અને શૈક્ષલણક ફલલિાથય  

5.1 પ્રાસ્તાષર્વક  

5.2 સશંોધન સાિાંશ 

5.3 િતેઓુની ચકાસણી  

5.4 સશંોધનના મખુ્ય તાિણો  

5.5 શકૈ્ષલણક ફલલતાથભ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Inclusive Education Page 88 
 

 

5.1 પ્રાસ્િામવક  

                    સ્વિાંત્રિા પછી ર્ભારિિાાં મશક્ષણનો મવકાસ ઝડપી થવા લાગ્યો . લોકો મશક્ષણ 
પ્રત્યે વધ ુજાગિૃ બન્યા. બીજી બાજુ ર્ભારિિાાં વસ્િી પણ ઝડપથી વધી. શાળા-કોલેજોની િાાંગ વધી. 
અમકુ લોકો આમથિક રીિ ેવધિુાાં વધ ુસક્ષિ થવા લાગ્યા. સરકારી શાળાઓ કરિાાં ખાનગી શાળા નુાં 
પ્રિાણ વધવા લાગ્્ુાં ગ્રામ્ય મવસ્િારોિાાં શાળાઓની અછિ સજાયવા લાગી. લોકો ધાંધા રોજગાર િાટે 
િોટા શહરેો િરફ આવવા લાગ્યા.શહરેોિાાં વસિીનુાં ર્ભારણ વધ્્ુાં ત્યાાં પણ સરકારી શાળાઓની ઉણપ 
વિાયવા લાગી પહરણાિ ેખાનગી શાળા નુાં જોર વધવા લાગ્્ુાં પરાંત ુખાનગી શાળાઓિાાં ફીનુાં ધોરણ 
સાિાન્ય લોકોન ેપોસાય િેવુાં ન હતુાં. િેિ છિાાં ખાનગી શાળાઓિાાં મશક્ષણ પ્રત્યે ખાસ કાળજી લેવાય 
છે િેવુાં લોકો િાનિા હિા પહરણાિ ેખાનગી ઝડપ િે લોકોની દોડ વધી આવી શાળા ઊંચી ફી 
વસલુવા લાગી. સરકાર જરૂહરયાિ મજુબ શાળાઓ શરૂ કરવાિાાં અન ેસરકારી સાંસ્થાઓિાાં ઉચ્ચ 
ગણુવત્તાવાળાં મશક્ષણ આપવાિાાં મનષ્ફળ મશક્ષણના સાંદર્ભયિાાં ર્ભારિીય સિાજ ચાર વગયિાાં વહેંચાઇ 
ગયો. એક વગ ેખબૂ સારી ર્ભૌમિક સમુવધા ધરાવિી એવી શાળાઓ પસાંદ કરી કે જેિાાં મવદ્યાથીઓની 
સાંખ્યા મસમિિ હોય અન ેદરેક મવદ્યાથીનુાં વ્યસ્તિગિ ધ્યાન રાખવાિાાં આવ ેછે આવી શાળાઓ ખબૂ 
ઉચ્ચ આમથિક સ્સ્થમિ ધરાવિા લોકોન ેપોસાય િેવી બનીને રહી ગઇ. બીજા વગયિાાં એવા લોકો આવે 
છે જેઓ ગિ ેિે ર્ભોગ ેપોિાના બાળકોન ેખાનગી શાળાિાાં અભ્યાસ કરવા િાાંગે છે જેિાાં ઉચ્ચ િધ્યિ 
વગય અન ેિધ્યિ વગયના લોકોનો સિાવેશ થાય ત્રીજા વગયિાાં એવા લોકો આવ ેછે કે જેઓ મશક્ષણ 
પ્રત્યે થોડા ઘણા અથવા સારી રીિ ેજાગિૃ છે પરાંત ુખાનગી શાળાઓના ખચય ઉઠાવી શકિા નથી 
િેઓ પોિાના બાળકોને સરકારી શાળાિાાં દાખલ કરાવ ેછેલ્લા વગયિાાં એવા લોકોનો સિાવેશ થાય 
છે કે જેવો અત્યાંિ ગરીબ છે અને અર્ભણ છે અથવા મશક્ષણ પ્રત્યે બેદરકાર છે અથવા િો જીવન જીવે 
છે અથવા િેિના રહણેાાંક મવસ્િાર થી ઘણી દૂરના મવસ્િારિાાં સરકારી શાળાઓની સગવડ િળે 
આવા લોકોના બાળકો શાળાિાાં પ્રવેશ િળેવિા જ નથી અથવા પ્રવેશઆવા લોકોના બાળકો શાળાિાાં 
પ્રવેશ િેળવિા જ નથી અથવા પ્રવેશ િળેવે છે િો અધવચ્ચેથી અભ્યાસ છોડી દે છે આવા લોકોનુાં 
હજી પણ ખબૂ િોટુાં પ્રિાણ જોવા િળે અર્ભણ લોકો કોઈ પણ દેશ િાટે િોટાર્ભાગે જવાબદારી બનિા 
હોય છે ર્ભારિીય બાંધારણની કલિ 45િાાં પણ જોગવાઈ કરવાિાાં આવી છે કે ૬ થી ૧૪ વર્યના 
બાળકોને િફિ ફરજીયાિ અન ેસાવયમત્રક ધોરણે મશક્ષણ પરુૂાં પાડવુાં પરાંત ુ સ્વિાંત્ર લગર્ભગ સાિ 
દાયકા પછી પણ આ લક્ષ્ય પણૂય થઇ શક્ુાં નથી.  સરકાર આ પરથી દૂર કરવા િાાંગ ેછે ઉપરોતિ 
બાબિોને ધ્યાનિાાં રાખીન ેજ સરકારે બાળકોને મશલક્ષિ કરવા િાટે સવય મશક્ષા અલર્ભયાન મશક્ષણનો 
અમધકાર પ્રવેશોત્સવ ગણુોત્સવ જેવા અનેક કાયયક્રિો જાહરે કયાય અન ેિેિનો અિલ કરવાનો પ્રયત્ન 
કયો એવો જ એક કાયયક્રિ સિાવેશક મશક્ષણ. 
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5.2 સશંોધન સાિાંશ  

        કોઈપણ સાંશોધનનો અભ્યાસ કરવા સિગ્ર સાંશોધનને વાાંચવા કરિા સાંશોધનનો સારાાંશ 
વાાંચવાિાાં આવે િો સિગ્ર સાંશોધન મવર્ે જાણકારી િળી શકે છે. સાંશોધન સારાાંશ એ સિગ્ર 
સાંશોધનનો ટૂાંકો સાર છે. પ્રસ્તિુ સાંશોધનનો સારાાંશ નીચે મજુબ રજુ કરવાિાાં આવેલ છે. 

• સશંોધન શીિભક :  

           સાબરકાાંઠા   જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે શાળાની ર્ભૌમિક  

            સમુવધાઓનો અભ્યાસ. 

• અભ્યાસના િતેઓુ: . 
1. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં  ર્ભૌમિક સમુવધાઓનો  

અભ્યાસ કરવો. 
2. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવશેી શાળાનાાં સાંદર્ભયિાાં કેવા પ્રકારનાાં 

સાંશાધનો િથા  ર્ભૌમિક સમુવધાઓની જરૂરીયાિોનો  અભ્યાસ કરવો.  
3. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળાના  સાંદર્ભયિાાં શાળાઓનાાં વહીવટી 

અને શૈક્ષલણક િાલીિની જરૂહરયાિો મવશે અભ્યાસ કરવો.  
4. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની  સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં મશક્ષકોનાાં અલર્ભપ્રાયો 

જાણવા.  
• નમનુો :  

      પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં સિગ્ર િહસેાણા  જજલ્લાના િિાિ િાલકુાિાાંથી િાલકુા દીઠ 6 
ગ્રામ્ય અન ે4 શહરેી મવસ્િારની શાળાઓ પસાંદ કરી કુલ 80  શાળાઓ પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં 
નમનુા િરીકે પસાંદ કરવાિાાં આવી હિી. 

• સશંોધન પધ્ધષત  
      પ્રસ્તિુ સાંશોધન સવકે્ષણ પદ્ધમિએ હાથ ધરવાિાાં આવેલ હતુાં. 

• મારિતીનુ ંષર્વશ્લેિણ : 
       િળેવેલ િાહહિીનુાં સાદી ટકાવારી દ્વારા અંકશાસ્ત્રીય પથૃક્કરણ કરવાિાાં આવેલ હતુાં. 

5.3  હતેઓુની ચકાસણી : 
         પ્રસ્તિુ સાંશોધનિાાં કુલ 4  હતેઓુની રચના કરવાિાાં આવેલ હિી જેની હતેવુાર ચકાસણી 
નીચે મજુબ કરવાિાાં આવલે હિી. 
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1. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં  ર્ભૌમિક સમુવધાઓનો  
અભ્યાસ કરવો. 
      ઉપરોતિ હતેનુી ચકાસણી કરવા િાટે પ્રશ્નાવલીના મવધાન 1 થી મવધાન 10 સધુીના 
પેટા પ્રશ્નોિાાં પ્રમિચારો િેળવવાિાાં આવ્યા હિા. જે પ્રકરણ નાંબર-4 ના   પાના નાંબર   થી   
પાનાપર િેનુ ાં મવશ્લેર્ણ કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. આિ,આ રીિે આ હતેનુી ચકાસણી કરવાિાાં 
આવી છે.   

2. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની સિાવશેી શાળાનાાં સાંદર્ભયિાાં કેવા પ્રકારનાાં 
સાંશાધનો િથા  ર્ભૌમિક સમુવધાઓની જરૂરીયાિોનો  અભ્યાસ કરવો.  
               ઉપરોતિ હતેનુી ચકાસણી કરવા િાટે પ્રશ્નાવલીના મવધાન 12 અન ે  મવધાન 
13ના  પેટા પ્રશ્નોિાાં પ્રમિચારો િળેવવાિાાં આવ્યા છે. જેનુાં મવશ્લેર્ણ કરિા પ્રસ્તિુ હતેનુી 
ચકાસણી થઇ જાય છે. જે પ્રકરણ નાંબર-4 ના પાના નાંબર   થી   પાનાપર િેનુ ાં મવશ્લેર્ણ 
કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. આિ,આ રીિે આ હતેનુી ચકાસણી કરવાિાાં આવી છે. 

3. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓિાાં સિાવેશી શાળાના  સાંદર્ભયિાાં શાળાઓનાાં વહીવટી 
અને શૈક્ષલણક િાલીિની જરૂહરયાિો મવશે અભ્યાસ કરવો. 
            ઉપરોતિ હતેનુી ચકાસણી કરવા િાટે પ્રશ્નાવલીના મવધાન નાંબર-14ના સાંદર્ભયિાાં 
જે પ્રમિચારો િેળવવાિાાં આવ્યા છે. જેનુાં મવશ્લેર્ણ કરિા પ્રસ્તિુ હતેનુી ચકાસણી થઇ જાય 
છે. જે પ્રકરણ નાંબર-4 ના પાના નાંબર   થી   પાનાપર િેનુ ાં મવશ્લેર્ણ કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. 
આિ,આ રીિે આ હતેનુી ચકાસણી કરવાિાાં આવી છે.               

4. સાબરકાાંઠા જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓની  સિાવેશી શાળાના સાંદર્ભયિાાં મશક્ષકોનાાં અલર્ભપ્રાયો 
જાણવા. 
           ઉપરોતિ હતેનુી ચકાસણી કરવા િાટે પ્રશ્નાવલીના મવધાન નાંબર-12,13,14, અન ે
15 ના સાંદર્ભયિાાં જે  પ્રમિચારો િળેવવાિાાં આવ્યા છે. જેનુાં મવશ્લેર્ણ કરિા પ્રસ્તિુ હતેનુી 
ચકાસણી થઇ જાય છે. જે પ્રકરણ નાંબર-4 ના પાના નાંબર   થી   પાનાપર િેનુ ાં મવશ્લેર્ણ 
કરવાિાાં આવ્્ુાં છે. આિ,આ રીિે આ હતેનુી ચકાસણી કરવાિાાં આવી છે.  

5.4 સાંશોધનના મખુ્ય િારણો  

    પ્રસ્તિુ સાંશોધનના મખુ્ય િારણો નીચ ેમજુબ હિા.  
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1. શાળા પ્રવેશદ્વારની બાબિિાાં િોટાર્ભાગની શાળાઓિાાં પ્રવેશ િાટેનો રસ્િો સિથળ છે. 
પગમથયા ચડીને કે ઉિરીને પ્રવેશ કરવો પડે િેવી ઘણી ઓછી શાળાઓ જોવા િળી. 

2. શાળા પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈની  બાબિિાાં લગર્ભગ િિાિ શાળાઓિાાં વ્હીલ ચેર જઈ શકે 
િેટલા પહોળા પ્રવેશદ્વાર છે. પરાંત ુ  નોમ્સ અનસુાર ઢોળાવ વાળા રેમ્પની વ્યવસ્થા 
સાથેના જોવા િળી નથી. 

3. શાળા પ્રવેશદ્વારિાાં કે વગયખાંડની બહાર Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે 
મવશેર્ વ્યવસ્થા નહીવિ હિી િથા ટેકટાઈલ્સ એક પણ શાળાિાાં  લગાવેલ ન હિી. 

4. ગ્રામ્ય મવસ્િારની િોટાર્ભાગની શાળાઓ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને પ્રથિ િાળ વાળી જ છે. જેિાાં 
પ્રથિ િાળે  જવા િાટે સીડી મસવાઈની વ્યવસ્થા િાત્ર બે  જ શાળાઓિાાં છે. જયારે શહરેી 
મવસ્િારની એક પણ શાળાિાાં આ વ્યવસ્થા નથી. 

5.  િાત્ર ગ્રામ્ય મવસ્િારની એક જ  શાળાને બાદ કરિા લગર્ભગ િિાિ શાળાઓના 
વગયખાંડિાાં વ્હીલચેર જઈ શકે િેવી પહોળાઈ વાળા દરવાજા જોવા િળ્યા. 

6. વગયખાંડોિાાં સ્વીચબોડય  િથા અધ્યાપન સાિગ્રી  યોગ્ય ઊંચાઈએ  લગાવેલ છે િેવુાં 
િોટાર્ભાગની શાળાઓિાાં  જોવા િળ્્ુાં. 

7. વગયખાંડિાાં  Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બ્રેઇલ લીપીિાાં પસુ્િકો કે સાહહત્ય ગ્રામ્ય 
મવસ્િારની એક અને શહરેી મવસ્િારની એક જ   શાળાિાાં જોવા િળ્્ુાં. 

8. િોટાર્ભાગની શાળાઓિાાં િોટા ફોન્ટવાળાં સાહહત્ય િથા િલ્ટીિીહડયા પ્રોજેતટર જોઈએ 
િેટલા પ્રિાણિાાં  જોવા ન િળ્યા. 

9.  ગ્રામ્ય મવસ્િારની િાત્ર એક શાળા મસવાઈ િિાિ શાળાઓિાાં બ્લેકબોડય મવદ્યાથીઓ જાિે 
લખી શકે િેટલી ઊંચાઈએ લગાવલે છે. 

10.  લગર્ભગ િિાિ શાળાઓિાાં હવા ઉજાશની ખબુ સારી વ્યવસ્થા છે. 
11. ગ્રામ્ય અને શહરેી મવસ્િારની િોટાર્ભાગની  શાળાઓન ેપોિાનુાં િેદાન છે. 
12.  લગર્ભગ િોટાર્ભાગની શાળાઓ પાસે હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે િેવા ઇન્ડોર અને 

આઉટડોર ગેમ્સના સાધનોનો અર્ભાવ  છે. 
13. નમનૂાિાાં પસાંદ થયેલ શાળાઓ પૈકી અડધા કરિા ઉપરની  શાળાઓિાાં મવજ્ઞાન 

પ્રયોગશાળાઓ નથી. છે એિાાંથી ખબુ ઓછી શાળાઓિાાં હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ પ્રયોગ કરી 
શકે િેિ સાધનો ગોઠવવાિાાં આવેલ છે. 

14.  લગર્ભગ એકાદ શાળા મસવાઈ એક પણ  શાળાિાાં હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ કમ્પટુર લેબનો 
ઉપયોગ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા નથી. 

15. િાત્ર ચાર શાળાઓ મસવાઈ િિાિ શાળાઓિાાં પસુ્િકાલય છે પરાંત ુહદવ્યાાંગ બાળકો 
ઉપયોગ કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા નથી અન ેબ્રેઇલ લીપી વાળા પસુ્િકો પણ ખબુ ઓછા છે. 
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16.  િિાિ ધોરણના પસુ્િકો સાથેનુ ાં વગય અનસુાર જે િે વગયિાાં પસુ્િકાલય િોટાર્ભાગની 
શાળાઓિાાં જોવા િળ્્ુાં.  

17. નમનૂાિાાં લીધેલ ફતિ બે જ શાળાઓ મસવાઈની િિાિ  શાળાઓની લોબીિાાં વ્હીલચેર 
જઈ શકે છે એિાાંથી િોટાર્ભાગની શાળાઓિાાં રેમ્પની વ્યવસ્થા છે પરાંત ુટેકટાઈલ્સ 
લગાવલે નથી અન ેનકશા પણ જોવા ન િળ્યા. 

18. િોટાર્ભાગની િિાિ શાળાઓિાાં કન્યાઓ સહહિના શૌચાલય સ્વચ્છ અન ેપરૂિા પાણી 
વાળા  છે પરાંત ુ OH મવદ્યાથીઓ જઈ શકે િેવા  જોવા ખબુ ઓછા િળ્યા. 

19.  ગ્રામ્ય મવસ્િારની બે શાળાઓ મસવાઈ િિાિ શાળાઓિાાં પીવાના પાણીની યોગ્ય 
વ્યવસ્થા જોવા િળી. 

20.  લગર્ભગ શાળાઓિાાં હરસોસય સેન્ટર તલસ્ટર કક્ષાએ નથી અને જવા િાટેની યોગ્ય વ્યવસ્થા 
પણ નથી. 

21. નમનુાની શાળાઓના િોટાર્ભાગના સ્ટાફે સિાવેશનની િાલીિ લઇ લીધલે છે. 
22.  નમનૂાિાાં પસાંદ થયલે શાળાઓ પૈકી એક પણ શાળા એવી નથી કે જેને સિાવેશન સાંદર્ભે 

કોઈ જ  જરૂહરયાિ ન હોય. 
5.5 શૈક્ષલણક ફલલિાથય  

    પ્રસ્તિુ સાંશોધનના શૈક્ષલણક ફલલિાથો નીચે મજુબ િારવવાિાાં આવ્યા હિા. 

1. હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ િાટે સિાવેશન શાળા આશીવાયદ રૂપ સાલબિ થઇ રહી છે. 
2. હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓના સિાવેશન િાટે સરકારશ્રી દ્વારા પરૂિા પ્રયત્ન કરવિાાં આવી રહ્યા 

છે. 
3. શાળાના મશક્ષકો સિાવેશનના સાંદર્ભ ેપરૃિા િાહહિગાર હોવાથી હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓને 

પરુત ુાં િાગયદશયન િળી રહશેે. 
4. સાબરકાાંઠા  જજલ્લાની પ્રાથમિક શાળાઓ ર્ભૌમિકિાની બાબિિાાં હવે સમદૃ્ધ થઇ ગયેલ છે 

જે મવદ્યાથીઓ િાટે આશીવાયદ રૂપ સાલબિ થ્ુાં. 
5. આજથી 20 વર્ય પહલેાની પ્રાથમિક શાળા અન ેઆજની પ્રાથમિક શાળાિાાં જિીન 

આસિાન જેટલુાં અંિર છે િેથી ર્ભણનારની સાંખ્યા વધી. 
6. સાબરકાાંઠા જજલ્લાિાાં અંિહરયાળ મવસ્િારની શાળાઓની પહરસ્સ્થમિિાાં ખબુ સારી નથી. 
7. જજલ્લાિાાં હરસોસયરૂિની પરુિી વ્યવસ્થા િાકીદથી કરવાની જરૂહરયાિ છે. 
8. પ્રસ્તિુ સાંશોધનથી હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓની સગવડોિાાં વધારો થશે.   
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પરિષશષ્ટ્ટ  

    ગજુરાિ શૈક્ષલણક સાંશોધન અને િાલીિ પહરર્દ,ગાાંધીનગર          

 સિાવેશી શાળા સાંદર્ભે શાળાની ર્ભૌમિક સમુવદ્યાઓની મવગિ  

સચુના :           નીચે આપેલા મવધાન સાંદરે્ભ આપના અવલોકનો 'હા' અથવા 'ના'િાાં ખરાની મનશાની(√)  

                       દ્વારા જણાવો. જરૂર જણાય ત્યાાં મવસ્તિૃિાાં મવગિ લખો. 

મલુાકાત લેનાિનુ ંનામ:                                              િોદ્દો:                 સસં્થાનુ ંનામ: 
મોબાઈલ ફોન નબંિ:                                           મલુાકાતની તાિીખ : 
શાળાનુ ંનામ:                                  ક્લસ્ટિ.                     તા.                      જજ. 
School DISE code :                               શાળાનો ષર્વસ્તાિ:      ગ્રામ્ય      /      શિિેી  
ષર્વધાન 
ક્રમ  

ષર્વધાન  

અર્વલોકનો  
િા  ના  

1 શાળા પ્રર્વેશદ્વાિ  

1.1 મવદ્યાથી શાળાિાાં પ્રવેશદ્વાર કે ઝાાંપાિાાંથી પસાર થાય છે ત્યારે નીચેનાિાાંથી કઈ પહરસ્સ્થમિ 

જોવા િળે છે? 

1.1.1  
પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ચડીને શાળાિાાં પ્રવેશ કરવાિાાં આવે છે.  

    

1.1.2  
પ્રવેશદ્વારિાાંથી પગમથયા ઉિરીને શાળાિાાં પ્રવેશ કરવાિાાં આવે છે.  

    

1.1.૩  પ્રવેશદ્વારિાાંથી શાળાિાાં પ્રવેશ િેળવવાનો રસ્િો સિથળ છે.     

1.2 શાળા પ્રવેશદ્વારની સ્સ્થમિ  

1.2.1  શાળાના પ્રવેશદ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે.     

1.2.2  શાળાિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા Orthopedic Impaired(અસ્થી 
મવકલાાંગ( મવદ્યાથી પસાર થઇ શકે િેવા રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 

    

1.2.૩  જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો ઢોળાવ 1:10 

અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 
    

1.2.4  શાળાિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે 
ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે. 

    

1.2 5  શાળાિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ કરવાની મવશેર્ 
વ્યવસ્થા છે. 

    

2 શાળાના મકાનનો પ્રકાિ  
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2.1 ફતિ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર છે. 
2.2 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને પ્રથિ િાળ છે. 
2.3  શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા 

છે? હા િો કઈ?(લીફ્ટ અથવા રેમ્પ( 
2.4 ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,પ્રથિ અને દ્ધદ્વિીય િાલ છે. 
2.5 શુાં ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરથી પ્રથિ િાળે અને બીજા િાળે જવા િાટે સીડી મસવાય 

અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા છે? હા િો કઈ?(લીફ્ટ અથવા રેમ્પ( 

3 ર્વર્ભખડં  

૩.૧ વગયખાંડિાાં  પ્રવેશ િાટેનો દ્વાર  

૩.1.1  વગયખાંડિાાં દ્વારની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે. 

૩.1.2  વગયખાંડની બહાર Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે sigage 

(સાંકેિો( મકુવાિાાં આવેલ છે. 
૩.૨ ર્વર્ભખડંમાં સ્ર્વીચબોડભની સ્સ્થષત  

૩.2.1  વગયખાંડની દીવાલ પર લગાવેલ સ્વીચબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ 

પહોંચી શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 
૩.૩ ર્વર્ભખડંમાં િાખર્વામાં આર્વેલ અધ્યયન સામગ્રી  
૩.૩.1  વગયખાંડની હદવાલ પર અધ્યયન સાહહત્ય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ પહોંચી 

શકે િેવી રીિે લગાવેલ છે. 
૩.૩.2  વગયખાંડિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે બે્રઇલ લીપીિાાં પસુ્િકો કે 

સાહહત્ય પ્રાપ્િ થાય િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

3.3.3  વગયખાંડિાાં લગાવેલ સાહહત્ય Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવા 
િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરી લગાવેલ છે. 

૩.૩.4  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
૩.૩.5  વગયખાંડિાાં િલ્ટીમિડીયા પ્રોજેતટ વગયના િિાિ મવદ્યાથીઓ જોઈ શકે િેવી 

રીિે લગાવેલ  છે. 
3.4 બ્લેકબોડભ  
૩.4.1  વગયખાંડિાાં બ્લેકબોડય જે િે ધોરણના મવદ્યાથીઓ જાિે લખી શકે િેટલી 

ઊંચાઈ પર લગાવવાિાાં આવેલ છે. 
૩.૫ હવા ઉજાસની વ્યવસ્થા  

૩.5.1  વગયખાંડિાાં હવા ઉજાસ િાટે બારીઓ લગાવવાિાાં આવેલ છે.     

3.5.2  વગયખાંડિાાં ઉજાસ િાટે લાઈટની વ્યવસ્થા છે.     
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૩.5.૩  વગયખાંડિાાં હવા િાટે પાંખાની વ્યવસ્થા છે.     

4 રિિ િેદાન  

4.1 શાળાિાાં રિિગિિનુાં િેદાન છે.      

4.1.1  જો હા િો શાળાના િેદાનિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ જઈ શકે 
િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

4.2 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે િેવી ઇન્ડોર રિિોના 
સાધનો વસાવેલા છે. 

    

4.3 શાળાિાાં િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ રિી શકે િેવી આઉટડોર  

રિિોના સાધનો વસાવેલા છે. 
    

5 પ્રયોર્શાળા  
5.1 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની પ્રયોગશાળાઓ િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે.     

5.2 શાળાની મવજ્ઞાન પ્રયોગશાળાિાાં મકુવાિાાં આવેલ સાધનોનો ઉપયોગ િિાિ 

પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા મવદ્યાથીઓ કરી શકે િેિ ગોઠવવાિાાં આવેલ 
છે. 

    

6 કમ્પટુિ લેબ  

6.1 શાળાની કમ્પટુર લેબનો ઉપયોગ Visually Impaired મવદ્યાથીઓ કરી શકે 
િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

6.2 કમ્પટુર લેબિાાં ઓહડયો હડવાઈસની િદદથી Visually Impaired મવદ્યાથીઓ 
શીખી શકે િેવી વ્યવસ્થા છે.  

    

6.3 કમ્પટુર લેબિાાં Hearing Impaired મવદ્યાથીઓ શીખી શકે િેવી વ્યવસ્થા 
કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

7 શાળામાં પસુ્તકાલય  

7.1 શાળાિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે.     

7.2 શાળાિાાં આવેલ પસુ્િકાલયનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ મવદ્યાથીઓ 
કરી શકે િેવી વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

7.3 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impaired મવદ્યાથીઓ વાાંચી શકે િેવી બે્રઇલ 
લીપીિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

    

7.4 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Low vision ધરાવિા મવદ્યાથીઓ વાાંચી શકે િેવા 
િોટા ફોન્ટિાાં િૈયાર કરેલ પસુ્િકો વસાવવાિાાં આવેલ છે. 

    

7.5 શાળાના પસુ્િકાલયિાાં Visually Impairedમવદ્યાથીઓ સાાંર્ભળી શકે િેવી 
ઓહડયો બતુસ વસાવવાિાાં આવેલ છે. 
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7.6 પસુ્િકાલયિાાં શાળાના િિાિ ધોરણના મવદ્યાથીઓને ધ્યાને રાખીને 
પસુ્િકોની પસાંદગી કરવાિાાં આવેલ છે.  

    

7.7 શાળાિાાં વગય અનસુાર જે િે વગયિાાં પસુ્િકાલય િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે.     

8 લોબી  
8.1 શાળાિાાં લોબીની પહોળાઈ વ્હીલચેર પસાર થઇ શકે િેટલી છે.     

8.2 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશ કરિી વખિે વ્હીલચેર અથવા Orthopedic 

Impaired મવધાથીઓ પસાર થઇ શકે િેવા રેમ્પની વ્યવસ્થા છે. 
    

8.3 જો રેમ્પ હોય િો િે નેશનલ નોિય અનસુાર (ઢાળનો ઢોળાવ 1:10 

અનસુાર(બનાવવાિાાં આવેલ છે. 
    

8.4 શાળાની લોબીિાાં પ્રવેશદ્વારથી શાળાિાાં પ્રવેશ િાટે ટેકટાઈલ્સ લગાવેલ છે.     

8.5 શાળાની લોબીિાાં Visually Impaired વ્યસ્તિ કે મવદ્યાથીઓ િાટે પ્રવેશ 
કરવાની વ્યવસ્થા છે. 

    

8.6 શાળાની લોબીિાાં શાળાનો નકશો મકુવાિાાં આવેલ છે.     

8.7  Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે સાાંકેમિક સ્વરૂપિાાં શાળાનો નકશો 
લોબીિાાં મકુવાિાાં આવેલ છે.  

    

8.8 Visually Impaired મવદ્યાથીઓ િાટે શાળા પહરસરિાાં કે લોબીિાાં મતુિ રીિે 
હરીફરી શકે િે િાટે ટેકટાઈલ્સ લગાવવાિાાં આવેલ છે.  

    

9 શૌચાલય   

9.1 શાળાિાાં કન્યાઓ િાટે અલગથી શૌચાલય  િૈયાર કરવાિાાં આવેલ છે.      

9.2 શાળાના શૌચાલય સ્વચ્છ હાલિિાાં જોવા િળેલ છે.     

૯.૩ શાળાના શૌચાલયિાાં સ્વચ્છિા િાટે પાણીની પરુિી વ્યવસ્થા કરવાિાાં 
આવેલ છે. 

    

9.4 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Orthopedic Impaired (OH)  મવદ્યાથીઓ કરી 
શકે િે િાટે િેિની વ્હીલચેર જઈ શકે િેટલી જગ્યા રાખવાિાાં આવેલ છે. 

    

9.5 શાળાના શૌચાલયનો ઉપયોગ Visually Impaired મવદ્યાથીઓ કરી શકે િે 
િાટે ત્યાાં સધુી પહોંચવાની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

10 પીર્વાનુ ંપાણી  
10.1 શાળાિાાં સ્વચ્છ પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવલે છે.     

10.2 શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ મવમવધ ઊંચાઈ ધરાવિા 
મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 
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૧૦.૩ શાળાિાાં પીવાના પાણીની વ્યવસ્થાનો ઉપયોગ િિાિ પ્રકારના હદવ્યાાંગ 
મવદ્યાથીઓ કરી શકે છે. 

    

11 રિસોસભ સેન્ટિમાં જર્વા માટેની વ્યર્વસ્થા  
11.1 શાળાના તલસ્ટરિાાં હરસોસય સેન્ટર આવેલ છે.     

11.2 શાળાિાાં મવમવધ પ્રકારની હદવ્યાાંગિા ધરાવિા મવદ્યાથીઓને નજીકના હરસોસય 
સેન્ટર પર લઇ જવા િાટેની વ્યવસ્થા કરવાિાાં આવેલ છે. 

    

12 તાલીમ અને સમાર્વેશન સદંભે શાળાની જરૂરિયાત  

12.1 શાળાના િિાિ સ્ટાફ પૈકી કેટલા સ્ટાફે સાંદર્ભયની િાલીિ લીધેલ છે. 
(િાલીિ લીધેલ સ્ટાફ/કુલ સ્ટાફ( 

 

/--
- 

ટકાવારી  
------% 

12.2 શાળાને સિાાંવેશન સાંદરે્ભ કયા પ્રકારની જરૂહરયાિ છે.   

13 શાળાને સમાંર્વેશન સદંભે કયા રિસોસભ તથા ભૌષતક ફેિફાિોની જરૂરિયાત છે. 
13.1 હરસોસય જરૂહરયાિ    

13.2 ર્ભૌમિક ફેરફારોની જરૂહરયાિ    

14 શાળાને ર્વરિર્વટ તથા શૈક્ષલણક બાબતો સદંભે સમાર્વેશનના 
પરિપ્રેક્ષ્યમાં કયા પ્રકાિની તાલીમની જરૂરિયાત છે ષર્વિયો જણાર્વર્વા  

  
15 અન્ય સચૂનો  
 
 

મલુાકાત લેનાિનુ ંનામ:                                              સિી:                                                                
માર્ભદશભક વ્યાખ્યાતાનુ ંનામ:                                       સપંકભ  નબંિ: 
  

 


