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જા.ન.:- diet/ઇડય/વંળોધન/2020-21/૨૭૭૩-૮૨                                                                          
તા:૨૯/૧૧/૨૦૨૧ 
પ્રતત, 
શ્રેમાન વ્માખ્યાતા ને વ્માખ્યાતા  
જીલ્રા શળક્ષણ તારીભ બલન –ઇડય વાફયકાંઠા /યલલ્રી તભાભ 
 વલમ : EDN -૧૨ એેન્ડીક્ષ-૨ વ્માખ્યાતા દીઠ ૩૦૦૦ યીવચગ ૨૦૨૧-૨૨ ફાફત  
 વંદબગ :  ભાન.વચચલશ્રી ત્રક્રભાંક : જી.વી.ઇ.અય.ટી./વંળોધન/૨૦૨૧/૧૨૭૨૪-૫૩ 
તાયીખ:૨૨/૦૬/૨૦૨૧                                            
 જમબાયત વશ ઈયોક્ત વલમ ને વંદબગ ૧ ન્લમે જણાલલાનું કે યાજ્ય કક્ષાએ 
જી.વી.ઇ.અય.ટી.-ગાંધીનગયના ભાગગદળગન શેઠ વંળોધન કામગ બાગ રૂે દય લે વંળોધન શાથ ધયલાભાં 
અલે છે. ત્યાયે અને જણાલેર નીચે મુજફ વંળોધન કામગ શાથ ધયલાભાં અલે છે. ત્યાયે લગ:૨૦૨૧ ન્લમે 
ળબ્દ બંડો ંગેના વંળોધન શાથ ધયલા જણાલલાભાં અલે છે. EDN -૧૨ એેન્ડીક્ષ-૨ વ્માખ્યાતા દીઠ 
૩૦૦૦ RESERACHES વંફંચધત વંળોધન   (ળબ્દ બંડો) ભાટે DIET દીઠ EDN-૧૨ એેન્ડીક્ષ-૨ શેઠ 
પાલલાભાં અલેર યકભ DIET વ્માખ્યાતા એ ૩૦૦૦ રૂવમા ગ્રાન્ટ નુવાય વંળોધન કામગ ળબ્દ બંડો 
વંદબે  અના રામઝનીંગ તારુકાભાં શાથ ધયલાભાં અલેર છે. િ ેકામગ અગ લધાયલા જાણ કયલાભાં અલે 
છે. 

ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ 
તારુકો 

વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 
૧ ડો.એભ.જી ચૌશાણ  ૨૦૨૧-૨૨ પ્રાંતતજ 
૨ શ્રી એ.એભ ટેર  ૨૦૨૧-૨૨ હશભતનગય 
૩ શ્રી એભ. લી. પ્રજાતત  ૨૦૨૧-૨૨ ઇડય 
૪ ડો. નનાદબાઇ ઓઝા   ૨૦૨૧-૨૨ ોળીના 
૫ શ્રી અય. એર. જીતુયા  ૨૦૨૦-૨૧ ભારુય 
૬ શ્રી કભરેળબાઇ ટીટીવયા      ૨૦૨૧-૨૨ ભોડાવા 

યલલ્રી ભોડાવા DIET 
૭ શ્રી એન. ડી. ટેર  ૨૦૨૦-૨૧ ભેઘયજ 

 અ વલે શ્રેમાન વ્માખ્યાતા ને વ્માખ્યાતાઓને ગાઈ અેર સૂચનાઓને ધ્માને રઇ વંળોધન 
કામગ લગ:૨૦૨૧-૨૦૨૨ દયતભમાન અની કક્ષાએથી વંળોધન શાથ ધયલાના યશેળે. વદય વંળોધન ૂણગ કયી 
ત્રણ કોી વંળોધન ળાખા (CMDE)ને ભોકરી અલાના યશેળે વાથે વોફ્ટ કોી એક PDF ને લડગ  કોી 
આભેરથી ને શાડગ  કોી અલાની યશેળે ને અે શાથ ધયેર ગતલગની ફાકી ખચગ પાઆર જભા કયાલળો 
ને અ લે શાથ ધયેર વંળોધન કયેર નાણા લયાળ ંગેના નનમભો અધીન ત્રણ ભહશના ુયા થતા શેરા 
વર લાઈચય વાથે ખચગ પાઇર ણ અલા અથી અદેળ કયલાભાં અલે છે. 



ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ તારુકો 
વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 

૧ ડો. એભ. જી. ચૌશાણ  ૨૦૨૧ -૨૨  પ્રાંતતજ   
વભસ્મા કથન: વાફયકાંઠા જિલ્રાના પ્રાંતતજ તારુકાના ફેથી અઠ લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોના ળબ્દબંડોનો 
ભ્માવ 
ભ્માવના શેતુઓ:-  
 વભગ્ર વંળોધનકામગનો કેન્રીમ બાગ વંળોધનના શેતુઓ છે. શેતુઓ સ્ષ્ટ થમા ફાદ જ  વંળોધન 

કામગભાં અગ ધી ળકામ વંળોધનના શેતુઓ કેટરીક ફાફતો સ્ષ્ટ કયે છે. પ્રસ્તુદત  વંળોધનના શેતુઓ અ 
મુજફનાં શતા. 

1. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ઈંભયલાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં 
2. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનંુ ઈંભય નુવાય ફાકોનંુ ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
3. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોની જાતીમતા નુવાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
4. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનું વલસ્તાય નુવાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ગુજયાતી બાા , ઈયાંત સ્થાનનક ફોરી તેભજ ગુજયાતી જવલામની 
ન્ય બાાને ધ્માને રઇને ફાકોની ળબ્દ બંડો જાણુ.ં 
ભ્માવના તાયણો  
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં તાયણો અ પ્રભાણેના શતા. 

1. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં પ્રાંતતજ તારુકાનાં 07 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા 
ળબ્દોની વયાવયી વૌથી લધુ શતી . જ્યાયે 02 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં 
ફોરામેરા ળબ્દોની વયાવયી વૌથી ઓછી જોલા શતી. 

2. 2 થી 8 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકો દ્વાયા ફોરલાભાં અલેર વલવલધ બાાના ળબ્દોભાં 
જાતીમતા ને વલસ્તાયની કોઇ વય જોલા ભી ના શતી એટરે કે વય એકવભાન શતી.   

3. કુભાય ને કન્યાઓભા 4 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની ગુજયાતી બાાના ળબ્દોની વયાવયી 
વૌથી લધુ જોલા ભી શતી . અ ઈયાંત કન્યાઓભાં 3 ને 8 લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની વયાવયી 
ણ વૌથી લધુ જોલા ભી શતી. 

4. ફાકભાં ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થલાથી વિ ગનાત્મક ળક્ક્તભાં લધાયો થામ છે અ ઈયાંત ફાક 
ોતાના વલચાયો બાાના ભાધ્મભની વયકાયક યીતે યજૂ કયી ળકે છે.   

5. ફાકો ન્ય બાા કયતાં ોતણી ભાતૃબાાભાં જડથી ળીખી ળકે છે.  
ળૈક્ષણણક પજરતાથો 
 પ્રસ્તતુ ભ્માવભાં ળૈક્ષણણક પજરતાથો અ પ્રભાણેના શતા . 

1. ફાકોની ભાતૃબાા વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાા કક્ષાએથી શળક્ષકોએ ફાકો ભાટે ટી .એર.એભ.નું 
નનભાણ કયું જોઇએ.  



2. ળાાભાં મોજાતા પ્રાથગના કામગક્રભભાં ળાાના શળક્ષકો દ્વાયા લાંચનની પ્રૃતત કયાલલી જોઇએ તેભજ 
ફાકોને રયચચત શોમ તેલા ળબ્દોનો વંદબગ વાથે રયચમ અલો જોઇએ.    

3. ફાકોના ભાતા - વતા કે લારી દ્વાયા ફાક ભાતૃબાા ય પ્રભતુ્લ ભેલે તે ભાટે ફાક વાથે 
લાતચીત કયલી જોઇએ.  

4. ળાા કક્ષાએ ફાકનું ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાાભાં અમોજનભાં ખલારડમાભાં એક 
તાવ વંદબગ વાહશત્યના લાંચનનો યાખલો જોઇએ.  

5. ળાા કક્ષાએ ભાતૃબાા જવલામ ન્ય બાાનો ણ ફાકને ભશાલયો ભે તેલી પ્રૃતતઓ કયાલલી 
જોઇએ. 

 
 

ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ તારુકો 
વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 

2 શ્રી એ. એભ. ટેર ૨૦૨૧ -૨૨ હશભતનગય 
ભ્માવના શેતુઓ 
 વભગ્ર વંળોધન કામગનો  કેન્રીમ બાગ વંળોધનના શેતુઓ છે. શેતુઓ સ્ષ્ટ થમા ફાદ જ વંળોધન 
કામગભાં અગ ધી ળકામ વંળોધનના શેતુઓ કેટરીક ફાફતો સ્ષ્ટ કયે છે. 
પ્રસ્તુત  વંળોધનના શેતુઓ અ મુજફનાં શતા. 
1. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનુ ંઈંભય નુવાય ફાકોનુ ંળબ્દબંડો જાણુ.ં   
2. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ઈંભયલાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં 
3. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોની જાતીમતા નુવાય ળબ્દબંડો જાણું.   
4. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનુ ંવલસ્તાય નુવાય ળબ્દબંડો જાણું.   
ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ગુજયાતી બાા, ઈયાંત સ્થાનનક ફોરી તેભજ ગુજયાતી જવલામની 
ન્ય બાાન ેધ્માન ેરઇન ેફાકોની ળબ્દ બંડો જાણુ.ં 
ભ્માવના તાયણો  
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં તાયણો અ પ્રભાણેના શતા. 
1. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં હશભતનગય તારુકાનાં 05 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા 

ળબ્દોની વયાવયી વૌથી લધુ શતી. જ્યાયે 03 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા 
ળબ્દોની વયાવયી વૌથી ઓછી જોલા શતી. 

2. 2 થી 8 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકો દ્વાયા ફોરલાભાં અલેર વલવલધ બાાના ળબ્દોભાં જાતીમતા 
ન ેવલસ્તાયની કોઇ વય જોલા ભી ના શતી એટરે કે વય એકવભાન શતી.   



3. કુભાય ન ેકન્યાઓભા 5 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની ગુજયાતી બાાના ળબ્દોની વયાવયી વૌથી 
લધુ જોલા ભી શતી. અ ઈયાંત કન્યાઓભાં ણ 5 લગની લમકક્ષા  ધયાલતા ફાકોની વયાવયી ણ 
વૌથી લધ ુજોલા ભી શતી. 

4. ફાકભાં ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થલાથી વિગનાત્મક ળક્ક્તભાં લધાયો થામ છે અ ઈયાંત ફાક ોતાના 
વલચાયો બાાના ભાધ્મભની વયકાયક યીતે યજૂ કયી ળકે છે.   

5. ફાકો ન્ય બાા કયતાં ોતણી ભાતૃબાાભાં ઝડથી ળીખી ળકે છે.  
 
ળૈક્ષણણક પજરતાથો 
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ળૈક્ષણણક પજરતાથો અ પ્રભાણેના શતા. 
1. ફાકોની ભાતૃબાા વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાા કક્ષાએથી શળક્ષકોએ ફાકો ભાટે ટી.એર.એભ.નુ ં

નનભાણ કયુ ંજોઇએ.  
2. ળાાભાં મોજાતા પ્રાથગના કામગક્રભભાં ળાાના શળક્ષકો દ્વાયા લાંચનની પ્રૃતત કયાલલી જોઇએ તેભજ 

ફાકોન ેરયચચત શોમ તેલા ળબ્દોનો વંદબગ વાથ ેરયચમ અલો જોઇએ.    
3. ફાકોના ભાતા - વતા કે લારી દ્વાયા ફાક ભાતૃબાા ય પ્રભતુ્લ ભેલે તે ભાટે ફાક વાથ ેલાતચીત 

કયલી જોઇએ.  
4. ળાા કક્ષાએ ફાકનુ ંળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાાભાં અમોજનભાં ખલારડમાભાં એક તાવ 

વંદબગ વાહશત્યના લાંચનનો યાખલો જોઇએ.  
5. ળાા કક્ષાએ ભાતૃબાા જવલામ ન્ય બાાનો ણ ફાકન ે ભશાલયો ભે તેલી પ્રૃતતઓ કયાલલી 

જોઇએ. 
 

ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ તારુકો 
વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 

૨ શ્રી કભરેળ ટીંટીવયા ૨૦૨૧ -૨૨ ભોડાવા 
પ્રાસ્તાવલક  
 બાા એ જીલનવ્મલશાયનું નનલામગ ંગ છે. બાલો, રાગણીઓ ને વલચાયોના વલનનભમનું 
એકભાત્ર ભાધ્મભ બાા છે. અણા જીલનના દૈનનક લાતારાભાં બાાનો ઈમોગ થામ છે. વલચાયોના 
અદાન પ્રદાન ભાટે બાા ભશત્લનું વાધન છે. બાાના ધ્મમન ભાટે ળબ્દબંડો તત ભશત્લનું ંગ છે. 
ળબ્દબંડોની ૃદ્ધદ્ધ બાાશળક્ષણ દ્વાયા વયકાયક યીતે થઇ ળકે છે. કોઇણ બાાને વાયી યીતે વભજલા 
ને વમદૃ્ધ કયલા ભાટે ળબ્દબંડો નનલામગ ગણામ છે. બાાની ભબવ્મક્ક્ત ને થગગ્રશણ ળબ્દબંડો 
ય જ અધારયત છે.             



 પ્રાથતભક કક્ષાએથી જ ફાકભાં ળબ્દબંડોનો મોગ્મ વલકાવ થામ તો બાા ભબવ્મક્ક્તના ચાય 
ભશત્લના કૌળલ્યોનો વલકાવ થામ છે. પ્રાથતભક કક્ષાએ ફાકનો ળબ્દબંડો કેટરો ને કેલો છે? ફાક 
ોતાની ઘયની બાા, સ્થાનનક ફોરી, હશન્દી ને ંગ્રેજી બાાના કેલા ને કેટરા ળબ્દ ફોરી ળકે છે? િ ે
જાણલાનો એક અ નમ્ર પ્રમાવ છે. ગુજયાત ળૈક્ષણણક વંળોધન ને તારીભ રયદ (GCERT), ગાંધીનગય 
દ્વાયા યાજ્યના દયેક તારીભ બલનોના ધ્માકોને ોતાના તારુકાભાં અ વંળોધન શાથ ધયલાનું સૂચલલાભાં 
અવ્યું છે. િનેા બાગરૂે વંળોધક દ્વાયા યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગના ફાકોના 
ળબ્દબંડોનો ભ્માવ શાથ ધયલાભાં અલેર શતો. 

વંળોધન ળીગક  
“યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગના ફાકોના ળબ્દબંડોનો ભ્માવ.”  

વભસ્મા કથન  
પ્રસ્તુત વંળોધનભાં યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગની લમજૂથના ફાકોના 

ળબ્દબંડોની જાણકાયી ભેલલાનો શોઇ અ તાવ ભાટે 2 થી 8 લગની લમજૂથના ફાકોના લારીઓ 
ાવેથી નનમત ત્રકભાં ફાક દ્વાયા દૈનનક ફોરામેરા ળબ્દોની નોંધણી કયલાભાં અલી શતી િભેાં એકનો એક 
ળબ્દ પયી ફોરામ તો તેને નોંધલાભાં અલેર ન શતો. અ યીતે 15 રદલવ સુધી ફાકો દ્વાયા ફોરામેર નલીન 
ળબ્દોને અધાયે 2 થી 8 લગના ફાકોના ળબ્દબંડોને તાવલાભાં અલેર શતંુ. 
વંળોધનના શેતુઓ :- પ્રસ્તુત વંળોધન ભાટે અ પ્રભાણેના શેતુઓ નક્કી કયલાભાં અલેર શતા. 

1. ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ ળબ્દબંડો જાણું. 
2. ભોડાવા તારુકાના ફાકોનંુ ઈંભય, જાતત ને વલસ્તાયના વંદબગભાં ળબ્દબંડો જાણું. 
3. ભોડાવા તારુકાના ફાકોનું ગુજયાતી, હશન્દી,ંગ્રેજી, સ્થાનનક ફોરી ને ન્ય બાાનું 

ળબ્દબંડો જાણું. 
વંળોધનનું વીભાંકન:- પ્રસ્તુત ભ્માવનું વીભાંકન નીચે મુજફ કયલાભાં અવ્યું શતંુ. 

1. પ્રસ્તુત ભ્માવ યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાભાં લવલાટ કયતાં ફાકો ૂયતો જ વીતભત 
શતો.  

2. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 7 ને ળશેયી વલસ્તાયના 7 એભ 
ભાત્ર 14 ફાકોનો જ વભાલેળ કયલાભાં અલેર શતો. 

વંળોધનની ભમાદાઓ:- પ્રસ્તુત ભ્માવની ભમાદાઓ નીચે મુજફ શતી. 



1. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં નમૂનો વશેતુક નમૂના વંદગીની દ્ધતતથી વંદ કયલાભાં અવ્મો શતો. અભ, 
નમૂના વંદગીની ભમાદા એ પ્રસ્તુત ભ્માવની ભમાદા ગણાલી ળકામ. 

2. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ફાકો દ્વાયા ફોરામેરા ળબ્દોની નોંધ લારી દ્વાયા જ કયાલલાભાં અલેર શતી. 
અભ, અ ભાહશતીની મથાથગતા એ પ્રસ્તુત વંળોધનની મથાથગતા યશેળે. 

વંળોધનનું વ્માવલિ 
ભોડાવા તારુકાભાં યશેતા 2 લગથી  8 લગ સુધીની ઈંભયના તભાભ ફાકો પ્રસ્તુત ભ્માવનંુ વ્માવલિ ફને 
છે. 
વંળોધનનો નમૂનો:-  
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં નનદળગ તયીકે યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગની લમજૂથના 
કુર 14 ફાકોની વંદગી વશેતુક યીતે કયલાભાં અલી શતી. 
વંળોધનભાં વભાવલષ્ટ ચર  

પ્રસ્તુત વંળોધન ભાટેના ચર અ મુજફ શતા. 
 સ્લતંત્ર ચર 

1. ઈંભય ( 2 થી 8 લગ) 
2. વલસ્તાય ( ળશેયી  ને  ગ્રામ્મ) 
3. જાતત  ( કુભાય ને કન્યા ) 

 યતંત્ર ચર 
ગુજયાતી, હશન્દી,ંગ્રેજી, સ્થાનનક બાા, ન્ય બાાનું ળબ્દબંડો 

વંળોધનનું ક્ષેત્ર  
પ્રસ્તુત વંળોધનભાં 2 થી 8 લગના ફાકો દૈનનક કેટરાં ળબ્દો ફોરે છે તે જાણલાનું શોલાથી બાા 

શળક્ષણનાં ક્ષેત્રને સ્ળે છે.  
વંળોધનનો પ્રકાય ને વંળોધન દ્ધતત 

પ્રસ્તુત વંળોધન વ્માલશારયક પ્રકાયનું વંળોધન શતંુ. વલેક્ષણ  વંળોધન  દ્ધતતનો   ઈમોગ  
કયલાભાં અલેર શતો. 
ભાહશતીનું એકત્રીકયણ ને ભાહશતીનું ૃથક્કયણ  
 વંળોધકે ટેરીપોનીક ભાધ્મભ દ્વાયા નમૂનાભાં વભાવલષ્ટ ફાકોના લારીઓને પ્રસ્તુત ભ્માવના 
શેતુઓની વભજ અી શેતુઓને નુરૂ ફાકો દ્વાયા ફોરામેરા ળબ્દોની કેલી યીતે ત્રક (કાગ) ભાં નોંધ 
કયલી તેની વભજ અી. 14 ફાકો દ્વાયા વંગ 15 રદલવ સુધી ફોરામેરા ળબ્દોનો ડેટા વંફંચધત લારીઓ 



ાવેથી ભેલી વંળોધક દ્વાયા જી.વી.ઇ.અય.ટી., ગાંધીનગય દ્વાયા ામેર ડેટા એન્ટર ી ભાટેની એક્ષેર ળીટભાં 
ડેટા એન્ટર ી કયલાભાં અલી શતી. અ ભાહશતીનું તુરનાત્મક ૃથક્કયણ ને થગઘટન કયી ળતભાન વયાવયીને 
અધાયે 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ ળબ્દબંડો તાવલાભાં અવ્યું શતંુ. 
વંળોધનના તાયણો 

પ્રસ્તુત વંળોધનના તાયણો અ મુજફ છે. 
 લમ જૂથની દૃણષ્ટએ... 

1. 3 લગની લમજૂથભાં , 4 લગની લમજૂથભાં, 5 લગની લમજૂથભાં , 6 લગની લમજૂથભાં ને 8  લગની 
લમજૂથભાં કન્યાઓનું ળબ્દબંડો કુભાયોના ળબ્દબંડો કયતાં લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. 

2. 2 લગની લમજૂથભાં, ને 7 લગની લમજૂથભાં કન્યાઓ કયતાં કુભાયોનું ળબ્દબંડો લધાયે જોલા ભળયું 
શતંુ.  ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુભાયો કયતાં ળશેયી વલસ્તાયની કન્યાઓનું ળબ્દબંડો લધાયે જોલા ભળયું 
શતંુ. 

 વલસ્તાયની દૃણષ્ટએ... 
1. ગુજયાતી બાાના, હશન્દી બાાના, ંગ્રેજી બાાના ળબ્દબંડોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં 

ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દબંડો ઓછુ જોલા ભળયું શતંુ.  
2. સ્થાનનક બાાના ળબ્દબંડોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ફાકોનું 

ળબ્દબંડો લધુ જોલા ભળયું શતંુ. 
 જાતીમતાની દૃણષ્ટએ... 

1. ગુજયાતી બાાભાં કન્યાઓની વયખાભણીએ કુભાયો ઓછંુ ળબ્દોબંડો ધયાલે છે. જમાયે હશન્દી 
બાાભાં, ંગ્રેજી બાાભાં, સ્થાનનક  બાાભાં કન્યાઓની વયખાભણીએ કુભાયો લધુ ળબ્દબંડો 
ધયાલે છે તેભજ વભગ્ર ળબ્દબંડો ણ કુભાયો ઓછંુ ધયાલે છે. 

 વંળોધનના પજરતાથો  
 ગ્રામ્મ ને ળશેયી વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દ બંડો વલકવે તે ભાટે ળાા કક્ષાએ વલવલધ પ્રકાયના 

કામગક્રભો કે વંલાદોનું અમોજન થું જોઇએ. 
 ફાકો લચ્ચે તંદુયસ્ત ચચા, રડફેટ, સ્ધાઓનું અમોજન થાું જોઇએ. ફાકોને ફોરલા પ્રોત્રાહશત 

કયલા જોઇએ. 
 6 થી 8 લગની લમજૂથના તભાભ ફાકોનું ગુજયાતી બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તે ભાટે 

શળક્ષકે વઘન પ્રમત્નો શાથ ધયલા જોઇએ. 



 ગુજયાતી વહશત ન્ય બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ વફંધી તારીભ કામગક્રભો જિલ્રા શળક્ષણ 
ને તારીભ બલન દ્વાયા શાથ ધયલા જોઇએ. 

 પ્રાયંભબક ધોયણોભાં બાા શળક્ષણની ભબૃધ્ધિ ભાટે ળબ્દબંડો ખૂફ અલશ્મક શોઇ તેની 
ભબૃધ્ધિ ભાટે શળક્ષકે ળરૂઅતના ધોયણોભાં જ નનદાન ને ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયું 
જોઇએ. 
પ્રસ્તુત વંળોધન દ્વાયા યલલ્રી જિલ્રાના ભોડાવા તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા 

ફાકોનું ળબ્દબંડો તાવલાભાં અવ્યું શતંુ. અ વંળોધનના અધાયે 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા 
ફાકોનું ળબ્દબંડોની જાણકાયી ંગેનંુ લાસ્તવલક ચચત્ર ભેલી ળકાયું. િનેા દ્વાયા શળક્ષકો, ાઠ્યુસ્તકોના 
રેખકો, ભ્માવક્રભ યચયમતાઓ, લારીઓ ને કેલણીકાયોને પ્રાયંભબક બાા શળક્ષણ ભાટેનું ભાગગદળગન 
અલાભાં વયતા યશેળે ને તેને અધાયે ડામેટ, જીવીઇઅયટી, એવ.એવ.એ. િલેી ળૈક્ષણણક વંસ્થાઓને 
નનદાન ને ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયલા ને તેના ભરીકયણના વંદબગભાં પ્રસ્તતુ વંળોધન ઈમોગી 
થળે. 
 
 

ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ 
તારુકો 

વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 
૩ શ્રી એભ. લી. પ્રજાતત ૨૦૨૧ -૨૨ પ્રાંતતજ 

વભસ્મા કથન:- વાફયકાંઠા  જિલ્રાના આડય તારુકાના ફે થી અઠ લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોના ળબ્દબંડોનો 
ભ્માવ 
ભ્માવના શેતુઓ 
 વભગ્ર વંળોધનકામગનો કેન્રીમ બાગ વંળોધનના શેતુઓ છે . શેતુઓ સ્ષ્ટ થમા ફાદ જ વંળોધન 
કામગભાં અગ ધી ળકામ વંળોધનના શેતુઓ કેટરીક ફાફતો સ્ષ્ટ કયે છે . પ્રસ્તુાત વંળોધનના શેતુઓ અ 
મુજફનાં શતા. 
1. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ઈંભયલાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં 
2. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનંુ ઈંભય નુવાય ફાકોનંુ ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
3. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોની જાતીમતા નુવાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
4. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનું વલસ્તાય નુવાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં   
5. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ગુજયાતી બાા , ઈયાંત સ્થાનનક ફોરી તેભજ ગુજયાતી 

જવલામની ન્ય બાાને ધ્માને રઇને ફાકોની ળબ્દ બંડો જાણુ.ં 
ભ્માવના તાયણો  



 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં તાયણો અ પ્રભાણેના શતા. 
1. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં આડય તારુકાનાં 07 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા ળબ્દોની 

વયાવયી વૌથી લધુ શતી . જ્યાયે 02 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા ળબ્દોની 
વયાવયી વૌથી ઓછી જોલા શતી. 

2. 2 થી 8 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકો દ્વાયા ફોરલાભાં અલેર વલવલધ બાાના ળબ્દોભાં જાતીમતા 
ને વલસ્તાયની કોઇ વય જોલા ભી ના શતી એટરે કે વય એકવભાન શતી. 

3. કુભાય ને કન્યાઓભા 4 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની ગુજયાતી બાાના ળબ્દોની વયાવયી વૌથી 
લધુ જોલા ભી શતી. અ ઈયાંત કન્યાઓભાં 3 ને 8 લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની વયાવયી ણ વૌથી 
લધુ જોલા ભી શતી. 

4. ફાકભાં ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થલાથી વિ ગનાત્મક ળક્ક્તભાં લધાયો થામ છે અ ઈયાંત ફાક ોતાના 
વલચાયો બાાના ભાધ્મભની વયકાયક યીતે યજૂ કયી ળકે છે.   

5. ફાકો ન્ય બાા કયતાં ોતણી ભાતૃબાાભાં જડથી ળીખી ળકે છે.  
ળૈક્ષણણક પજરતાથો 
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ળૈક્ષણણક પજરતાથો અ પ્રભાણેના શતા. 
1. ફાકોની ભાતૃબાા વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાા કક્ષાએથી શળક્ષકોએ ફાકો ભાટે ટી .એર.એભ.નું 

નનભાણ કયું જોઇએ.  
2. ળાાભાં મોજાતા પ્રાથગના કામગક્રભભાં ળાાના શળક્ષકો દ્વાયા લાંચનની પ્રૃતત કયાલલી જોઇએ તેભજ 

ફાકોને રયચચત શોમ તેલા ળબ્દોનો વંદબગ વાથે રયચમ અલો જોઇએ.    
3. ફાકોના ભાતા - વતા કે લારી દ્વાયા ફાક ભાતૃબાા ય પ્રભતુ્લ ભેલે તે ભાટે ફાક વાથે લાતચીત 

કયલી જોઇએ.  
4. ળાા કક્ષાએ ફાકનું ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાાભાં અમોજનભાં ખલારડમાભાં એક તાવ 

વંદબગ વાહશત્યના લાંચનનો યાખલો જોઇએ.  
5. ળાા કક્ષાએ ભાતૃબાા જવલામ ન્ય બાાનો ણ ફાકને ભશાલયો ભે તેલી પ્રૃતતઓ કયાલલી 

જોઇએ.  
 
 
 
 
 
 
 
 



૪ ડો. નનાદબાઇ ઓઝા   ૨૦૨૧-૨૨ ોળીના 
ભ્માવના શેતુઓ 
 વભગ્ર વંળોધન કામગનો કેન્રીમ બાગ વંળોધનના શેતુઓ છે. શેતુઓ સ્ષ્ટ થમા ફાદ જ વંળોધન 
કામગભાં અગ ધી ળકામ વંળોધનના શેતુઓ કેટરીક ફાફતો સ્ષ્ટ કયે છે. 
પ્રસ્તુત  વંળોધનના શેતુઓ અ મુજફનાં શતા. 
1. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનુ ંઈંભય નુવાય ફાકોનુ ંળબ્દબંડો જાણુ.ં   
2. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ઈંભયલાય ળબ્દબંડો જાણુ.ં 
3. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોની જાતીમતા નુવાય ળબ્દબંડો જાણું.   
4. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોનુ ંવલસ્તાય નુવાય ળબ્દબંડો જાણું.   
5. ફે થી અઠ લગની લમકક્ષાના ફાકોના ગુજયાતી બાા, ઈયાંત સ્થાનનક ફોરી તેભજ ગુજયાતી 

જવલામની ન્ય બાાન ેધ્માન ેરઇન ેફાકોની ળબ્દ બંડો જાણુ.ં  

ભ્માવના તાયણો  
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં તાયણો અ પ્રભાણેના શતા. 
6. પ્રસ્તુત ભ્માવભાં હશભતનગય તારુકાનાં 05 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા 

ળબ્દોની વયાવયી વૌથી લધુ શતી. જ્યાયે 03 લગની લમજૂથના ફાકોની વલવલધ બાાભાં ફોરામેરા 
ળબ્દોની વયાવયી વૌથી ઓછી જોલા શતી. 

7. 2 થી 8 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકો દ્વાયા ફોરલાભાં અલેર વલવલધ બાાના ળબ્દોભાં જાતીમતા 
ન ેવલસ્તાયની કોઇ વય જોલા ભી ના શતી એટરે કે વય એકવભાન શતી.   

8. કુભાય ન ેકન્યાઓભા 5 લગની લમકક્ષા ધયાલતા ફાકોની ગુજયાતી બાાના ળબ્દોની વયાવયી વૌથી 
લધુ જોલા ભી શતી. અ ઈયાંત કન્યાઓભાં ણ 5 લગની લમકક્ષા  ધયાલતા ફાકોની વયાવયી ણ 
વૌથી લધ ુજોલા ભી શતી. 

9. ફાકભાં ળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થલાથી વિગનાત્મક ળક્ક્તભાં લધાયો થામ છે અ ઈયાંત ફાક ોતાના 
વલચાયો બાાના ભાધ્મભની વયકાયક યીતે યજૂ કયી ળકે છે.   

10. ફાકો ન્ય બાા કયતાં ોતણી ભાતૃબાાભાં ઝડથી ળીખી ળકે છે.  
ળૈક્ષણણક પજરતાથો 
 પ્રસ્તુત ભ્માવભાં ળૈક્ષણણક પજરતાથો અ પ્રભાણેના શતા. 
6. ફાકોની ભાતૃબાા વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાા કક્ષાએથી શળક્ષકોએ ફાકો ભાટે ટી.એર.એભ.નુ ં

નનભાણ કયુ ંજોઇએ.  
7. ળાાભાં મોજાતા પ્રાથગના કામગક્રભભાં ળાાના શળક્ષકો દ્વાયા લાંચનની પ્રૃતત કયાલલી જોઇએ તેભજ 

ફાકોન ેરયચચત શોમ તેલા ળબ્દોનો વંદબગ વાથ ેરયચમ અલો જોઇએ.    
8. ફાકોના ભાતા - વતા કે લારી દ્વાયા ફાક ભાતૃબાા ય પ્રભતુ્લ ભેલે તે ભાટે ફાક વાથ ેલાતચીત 

કયલી જોઇએ.  



9. ળાા કક્ષાએ ફાકનુ ંળબ્દબંડો વમદૃ્ધ થામ તે ભાટે ળાાભાં અમોજનભાં ખલારડમાભાં એક તાવ 
વંદબગ વાહશત્યના લાંચનનો યાખલો જોઇએ.  

10. ળાા કક્ષાએ ભાતૃબાા જવલામ ન્ય બાાનો ણ ફાકન ે ભશાલયો ભે તેલી પ્રૃતતઓ કયાલલી 
જોઇએ. 

 

ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ તારુકો 
વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 

5 શ્રી અય. એર. જીતુયા ૨૦૨૧ -૨૨  ભારુય (યલલ્રી)  

“યલલ્રી જિલ્રાના ભારુય તારુકાના 2 થી 8 લગના ફાકોના ળબ્દબંડોનો ભ્માવ” 
ભ્માવના શેતુઓ :-  
પ્રસ્તુત ભ્માવના શેતુઓ નીચે પ્રભાણે શતાં. 
1. ભારુય તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ ળબ્દબંડો જાણું. 
2. ભારુય તારુકાના ફાકોનંુ ઈંભય, જાતત ને વલસ્તાયના વંદબગભાં ળબ્દબંડો જાણું. 
3. ભારુય તારુકાના ફાકોનું ગુજયાતી, હશન્દી, ંગ્રેજી, સ્થાનનક ફોરી ને ન્ય બાાનું ળબ્દબંડો 

જાણું. 
વંળોધનના તાયણો 
લમ જૂથની રણષ્ટએ… 
 ફે લગ , ચાય લગ ને અઠ લગની લમ જૂથભાં ળશેયી વલસ્તાયની કન્યાઓ કયતા ળશેયી વલસ્તાયના 

કુભાયનું ળબ્દ બંડો ઓછંુ જોલા ભળયું શતંુ. 
 ત્રણ લગની લમ ને જૂથભાં વાત લગની લમ જૂથભાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુભાયો કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયની 

કન્યાઓનું ળબ્દબંડો લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. 
 છ લગની લમ જૂથભાં ળશેયી વલસ્તાયની કન્યાઓ કયતા ગ્રામ્મવલસ્તાયના કુભાયનું ળબ્દબંડો લધાયે જોલા 

ભળયું શતંુ. 
 અઠ લગની લમ જૂથભાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુભાયો કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયની કન્યાઓનું ળબ્દબંડો લધાયે 

જોલા ભળયું શતંુ. 
વલસ્તાયની રણષ્ટએ… 
 ગુજયાતી, હશન્દી ને ંગ્રેજી બાાના ળબ્દોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના 

ફાકોનું ળબ્દ બંડો ઓછંુ જોલા ભળયું શતંુ. તભાભ બાાઓના ળબ્દ બંડોની ફાફતભાં ણ ગ્રામ્મ 
વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓનું ળબ્દ બંડો ઓછંુ જોલા ભળયું શતંુ. 

 સ્થાનનક બાાના ળબ્દોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દ બંડો લધુ 
જોલા ભળયું શતંુ. 



જાતીમતાની રણષ્ટએ… 
 ગુજયાતી બાાભાં કન્યાઓની વયખાભણીએ કુભાયો ઓછંુ ળબ્દ બંડો ધયાલે છે જ્યાયે હશન્દી ંગ્રેજી 

ને સ્થાનનક બાાઓભાં કન્યાઓની લધુ ળબ્દ બંડો ધયાલે છે તેભજ વભગ્ર ળબ્દ બંડો ણ ભાયો 
ઓછંુ ધયાલે છે. 

વંળોધનના પજરતાથો… 
 ગ્રામ્મ ને ળશેયી વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દ બંડો વલકવે તે ભાટે ળાા કક્ષાએ વલવલધ પ્રકાયના 

કામગક્રભો કે વંલાદોનું અમોજન થું જોઇએ. 
 ફાકો લચ્ચે તંદુયસ્ત ચચા, રડફેટ, સ્ધાઓનું અમોજન થાું જોઇએ. ફાકોને ફોરલા પ્રોત્રાહશત 

કયલા જોઇએ. 
 થી 8 લગની લમજૂથના તભાભ ફાકોનું ગુજયાતી બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તે ભાટે શળક્ષકે 

વઘન પ્રમત્નો શાથ ધયલા જોઇએ. 
 ગુજયાતી વહશત ન્ય બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ વફંધી તારીભ કામગક્રભો જિલ્રા શળક્ષણ ને 

તારીભ બલન દ્વાયા શાથ ધયલા જોઇએ. 
 પ્રાયંભબક ધોયણોભાં બાા શળક્ષણની ભબૃધ્ધિ ભાટે ળબ્દબંડો ખૂફ અલશ્મક શોઇ તેની ભબૃધ્ધિ 

ભાટે શળક્ષકે ળરૂઅતના ધોયણોભાં જ નનદાન ને ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયું જોઇએ. 
 પ્રસ્તતુ  વંળોધન દ્વાયા યલલ્રી જિલ્રાના ભારુય તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા 
ફાકોનું ળબ્દબંડો તાવલાભાં અવ્યું શતંુ. અ વંળોધનના અધાયે 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા 
ફાકોનું ળબ્દબંડોની જાણકાયી ંગેનંુ લાસ્તવલક ચચત્ર ભેલી ળકાયું. િનેા દ્વાયા શળક્ષકો, ાઠ્યુસ્તકોના 
રેખકો, ભ્માવક્રભ યચયમતાઓ, લારીઓ ને કેલણીકાયોને પ્રાયંભબક બાા શળક્ષણ ભાટેનું ભાગગદળગન 
અલાભાં વયતા યશેળે ને તેને અધાયે ડામેટ, જીવીઇઅયટી, એવ.એવ.એ. િલેી ળૈક્ષણણક વંસ્થાઓને 
નનદાન ને ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયલા ને તેના ભરીકયણના વંદબગભાં પ્રસ્તતુ વંળોધન ઈમોગી 
થળે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ક્રભ વ્માખ્યાતાનું નાભ લગ તારુકો 
વંળોધન ક્ષેત્ર –વલસ્તાય 

૭ શ્રી એન. ડી. ટેર ૨૦૨૧ -૨૨  ભેઘયજ (યલલ્રી)  

“યલલ્રી જિલ્રાના ભેઘયજ તારુકાના 2 થી 8 લગના ફાકોના ળબ્દબંડોનો ભ્માવ” 
ભ્માવના શેતુઓ   
પ્રસ્તુત ભ્માવના શેતુઓ નીચે પ્રભાણે શતાં. 
 ભેઘયજ તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ ળબ્દબંડો જાણું. 
 ભેઘયજ તારુકાના ફાકોનંુ ઈંભય, જાતત ને વલસ્તાયના વંદબગભાં ળબ્દબંડો જાણું. 
 ભેઘયજ તારુકાના ફાકોનું ગુજયાતી, હશન્દી,ંગ્રેજી, સ્થાનનક ફોરી ને ન્ય બાાનું ળબ્દબંડો 

જાણું. 
વંળોધનના તાયણો 
પ્રસ્તુત વંળોધનના તાયણો અ મુજફ શતા. 
લમ જૂથની દૃણષ્ટએ... 
1. 4 લગની લમજૂથભાં, 5 લગની લમજૂથભાં , 7 લગની લમજૂથભાં ને 8  લગની લમજૂથભાં કન્યાઓનું 

ળબ્દબંડો કુભાયોના ળબ્દબંડો કયતાં લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. 
2. 2 લગની લમજૂથભાં, 3 લગની લમજૂથભાં ને 6 લગની લમજૂથભાં કન્યાઓ કયતાં કુભાયોનું ળબ્દબંડો 

લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુભાયો કયતાં ળશેયી વલસ્તાયની કન્યાઓનું ળબ્દબંડો લધાયે 
જોલા ભળયું શતંુ. 

3. 5 લગની લમજૂથભાં, 6  લગની લમજૂથભાં ળશેયી વલસ્તાયની કન્યાઓ કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના કુભાયોનું 
ળબ્દબંડો લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. 

વલસ્તાયની દૃણષ્ટએ... 
1. ગુજયાતી બાાના, હશન્દી બાાના, ંગ્રેજી બાાના ળબ્દબંડોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં 

ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દબંડો લધાયે જોલા ભળયું શતંુ. તભાભ બાાઓના ળબ્દબંડોની 
ફાફતભાં ણ ગ્રામ્મ વલસ્તાયના વલદ્યાથીઓનું ળબ્દબંડો લધાયે  જોલા ભળયું શતંુ. 

2. સ્થાનનક બાાના ળબ્દબંડોની ફાફતભાં ળશેયી વલસ્તાય કયતાં ગ્રામ્મ વલસ્તાયના ફાકોનું 
ળબ્દબંડો લધુ જોલા ભળયું શતંુ. 

જાતીમતાની દૃણષ્ટએ 
 ગુજયાતી બાાભાં કન્યાઓની વયખાભણીએ કુભાયો ઓછંુ ળબ્દોબંડો ધયાલે છે. જમાયે હશન્દી 
બાાભાં, ંગ્રેજી બાાભાં, સ્થાનનક બાાભાં કન્યાઓની વયખાભણીએ કુભાયો ઓછંુ ળબ્દબંડો ધયાલે છે 
તેભજ વભગ્ર ળબ્દબંડો ણ કુભાયો ઓછંુ ધયાલે છે. 
વંળોધનના પજરતાથો  



 ગ્રામ્મ ને ળશેયી વલસ્તાયના ફાકોનું ળબ્દ બંડો વલકવે તે ભાટે ળાા કક્ષાએ વલવલધ પ્રકાયના 
કામગક્રભો કે વંલાદોનું અમોજન થું જોઇએ. 

 ફાકો લચ્ચે તંદુયસ્ત ચચા, રડફેટ, સ્ધાઓનું અમોજન થાું જોઇએ. ફાકોને ફોરલા પ્રોત્રાહશત 
કયલા જોઇએ. 

 થી 8 લગની લમજૂથના તભાભ ફાકોનું ગુજયાતી બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તે ભાટે શળક્ષકે 
વઘન પ્રમત્નો શાથ ધયલા જોઇએ. 

 ગુજયાતી વહશત ન્ય બાાના ળબ્દબંડોભાં ભબૃદ્ધદ્ધ વફંધી તારીભ કામગક્રભો જિલ્રા શળક્ષણ ને 
તારીભ બલન દ્વાયા શાથ ધયલા જોઇએ. 

 પ્રાયંભબક ધોયણોભાં બાા શળક્ષણની ભબૃધ્ધિ ભાટે ળબ્દબંડો ખૂફ અલશ્મક શોઇ તેની ભબૃધ્ધિ 
ભાટે શળક્ષકે ળરૂઅતના ધોયણોભાં જ નનદાન ને ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયું જોઇએ. 

 પ્રસ્તતુ  વંળોધન દ્વાયા યલલ્રી જિલ્રાના ભેઘયજ તારુકાના 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ 
ળબ્દબંડો તાવલાભાં અવ્યું શતંુ. અ વંળોધનના અધાયે 2 થી 8 લગની ઈંભય ધયાલતા ફાકોનંુ 
ળબ્દબંડોની જાણકાયી ંગેનંુ લાસ્તવલક ચચત્ર ભેલી ળકાયું. િનેા દ્વાયા શળક્ષકો, ાઠ્યુસ્તકોના રેખકો, 
ભ્માવક્રભ યચયમતાઓ, લારીઓ ને કેલણીકાયોને પ્રાયંભબક બાા શળક્ષણ ભાટેનું ભાગગદળગન અલાભાં 
વયતા યશેળે ને તેને અધાયે ડામેટ, જીવીઇઅયટી, એવ.એવ.એ. િલેી ળૈક્ષણણક વંસ્થાઓને નનદાન ને 
ઈચાયાત્મક શળક્ષણ શાથ ધયલા ને તેના ભરીકયણના વંદબગભાં પ્રસ્તતુ વંળોધન ઈમોગી થળે. 
 
 
ક્રભ વંળોધકનું નાભ વલમ 

1 શ્રી એ. એભ. ટેર વાફયકાંઠા જીલ્રાની પ્રાથતભક ળાાઓના ધોયણ ૨ થી ૮નાં ફાકોની લાંચન 
ઝડ ને લાંકાન થગગ્રશણ ક્ષભતાનો ભ્માવ 

ભ્માવના શેતુઓ 
પ્રસ્તુત ભ્માવના શેતુઓ અ મુજફ શતા. 
 ધોયણ 2 થી 8 ના વલધાથીઓની લાચન ઝડ તાવલી. 
 ધોયણ 2 થી 8 ના વલદ્યાથીઓની લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા તાવલી. 
 ધોયણલાય ને જાતતલાય વલદ્યાથીઓની લાચન ઝડ તેભજ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા તાવલી. 
 ધોયણલાય ને ળાા પ્રકાયના વંધાન ે વલધાથીઓની ઘામન ઝડ તેભજ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા 

તાવલી ધોયણલાય ન ેવાભાજિક જૂથલાય વલદ્યાથીઓની લાચન ઝડ તેભજ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા 
તાવલી. 

 ધોયણલાય ઈકયણના વંદબગભાં વલદ્યાથીઓની લાચન ઝડ તેભજ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા તાવલી. 
 વલદ્યાથીઓની લાચન ઝડ તેભજ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ય જાતત, ળાા પ્રકાય ન ેવાભાજિક જૂથની 

વય ધોયણલાય તાવલી. 



 વલદ્યાથીઓની ધોયણલાય લાચન ઝડ ન ેલાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા લચ્ચેનો વશવંફંધ તાવલો. 
 જુદી જુદી લાચન શ્રેણીભાં ધોયણલાય વલધાથીઓની વંખ્યા ન ેપ્રભાણ તાવુ.ં 

તાયણો: 
 પ્રસ્તુત વંળોધનનાં તાયણો અ મુજફ છે. 
 ધોયણલાય વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ધોયણ 8 ભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન ઝડ 

ધોયણ 2 ભાં જોલા ભી શતી. 
 ન્યુનત્તભ લાંચન ઝડ ૈકી વૌથી ઓછી ધોયણ 2 ભાં ન ેવૌથી લધ ુધોયણ 8ભાં જોલા ભી શતી. જમાયે 

ભશતભ લમન ઝડ ૈકી વૌથી ઓછી ધોયણ 2 ભાં ન ેવૌથી લધુ ધોયણ 8 ભાં જોલા ભી શતી. 
 વલધાથીની ઈંભય લધે ન ેતે અગના ધોયણભાં પ્રલેળ ભેલે તેભ તેની લાચન ઝડભાં ભબૃધ્ધિ થામ 

તે ફાફત શીં વાથગક જોલા ભી શતી. 
 ધોયણલાય વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 2 ભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ 

લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 7 ભાં જોલા ભેર શતંુ. 
 ન્યુનત્તભ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 5 થી 8 ધોયણોભાં જોલા ભી શતી. જમાયે ભશતભ લાચન 

થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 2 4 ન ે5 ભાં જોલા ભી શતી. 
 ધોયણ 2 ના વલધાથીઓની લાંચન ઝડ ન ે લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા તભાભધોયણોના વલધાથીઓ 

કયતાં વાયી જોલા ભી શતી. વલધાથી િભે િભે અગના 
 ધોયણભાં પ્રલેળ ભેલે તેભ તેની ળૈક્ષણણક ક્ષભતાભાં ભબૃધ્ધિ થામ તે ેશક્ષત છે યંતુ ધોયણ 3 થી 7 

ભાં લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતાભાં ઘટાડો જોલા ભળમો શતો. િ ેવલરયત રયણાભ શતંુ. 
 વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ધોયણ 8 ની કન્યાઓની જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન ઝડની 

ધોયણ 2 ના કુભાયોની જોલા ભી શતી. 
 તભાભ ધોયણોભાં કુભાયો કયતા કન્યાઓની વયેયાળ લાચન ઝડ લધાયે વાયી જોલા ભી શતી. 
 વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 2 ના કુભાયોભાં જોલા ભી શતી. જમાયે વૌથી 

ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 7 ના કુભાયોભાં જોલા ભી શતી. 
 તભાભ ધોયણોભાં કુભાયો કયતા કન્યાઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા લધાયે વાયી જોલા ભી. 
 ધોયણ 2 ના વયકાયી ળાાઓના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ  જોલા ભી શતી. 
 ધોયણ ૩ ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન 

ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ ૩ભાં ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં વયેયાળ લાચન 
ઝડ વાયી જોલા ભી શતી.  

 ધોયણ 4 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ખાનગી ળાાઓભાં જમાયે વૌથીઓછી વયેયાળ લાચન 
ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ4ભાં ખાનગી ળાાઓભાં વયેયાળ લાચન 
ઝડ વાયી જોલા ભી શતી. 



 ધોયણ ૬ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન 
ઝડ ખાનગી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 5ભાં વયકાયી ળાાઓભાં વયેયાળ લાચન 
ઝડ વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 6 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ખાનગી ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લામા 
ઝડ ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 6 ભાં ખાનગી ળાાઓભાં વયેયાળ લમ ઝડ 
વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 7 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ ગ્રા-ટેડ ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લામ 
ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 7 ભાં ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં વયેયાળ લાચન 
ઝડ વાયી જોલા ભી શતી. ધોયણ 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં જમાયે 
વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન ઝડ ખાનગી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 8 ભાં વયકાયી 
ળાાઓભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 થી 8 ભા વૌથી લધાયે વયયાળ લાચન ઝડ વયકાયી ળાાભાં ધોયણ 8 ભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન ઝડ વયકાયી ળાાઓભાં ધોયણ 2 ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 ના વયકાયી ળાાઓના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા 65.16 જોલા ભી 
શતી. 

 ધોયણ 3 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત વયકાયી ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 4 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ખાનગી ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ખાનગી ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 5 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ખાનગી ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં જોલાભી શતી. થાત ખાનગી ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 6 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ખાનગી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 7 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 



 ધોયણ 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ખાનગી ળાાઓભ જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં જોલા ભી શતી. થાત ખાનગી ળાાઓભાં 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 થી 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લમન થગગ્રશણ ક્ષભતા ખાનગી ળાાઓભાં ધોયણ 4 ભાં જમાયે 
વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વયકાયી ળાાઓભાં ધોયણ 7 ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન ઝડ ઓ.ફી.વી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 2 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 3 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.ટી. વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ 
લાચન ઝડ એવવી વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 3 ભાં એવટી વાભાજિક જૂથભાં 
વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 4 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.ટી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 4 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 5 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.ટી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ધાયણ 5 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી . 

 ધોયણ 6 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લમન ઝડ એવ.ટી વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ોયણ 6 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 7 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન ઝડ એવટી વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી. થાત ધોયણ 7 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.વી. વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયયાળ 
લાચન ઝડ એવ.ટી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભી શતી થાત ધોયણ 8 ભાં એવ.વી. વાભાજિક જૂથભાં 
વયેયાળ લાચન ઝડ વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 2 થી 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.વી. વાભાજિક જૂથભાં ધોયણ 8 ભાં જમાયે 
વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન ઝડ એવ.વી વાભાજિક જૂથભાં ધોયણ૩ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી 
ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ઓ.ફી.વી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભેર શતી. થાત ધોયણ 
2 ભાં દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી. 



 ધોયણ ૩ ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા એવ.વી. જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા એવ.ટી વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભેર શતી. થાત ધોયણ 3 ભાં 
એવવી જૂથભાં વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 4 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા દ્ધફન નાભત જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા એવટી જભાં જોલા ભેરશતી. થાત ધોયણ 4 ભાં દ્ધફન નાભત 
વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન થગ-પ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી ધોયણ 5 ભાં વૌથી લધાયે 
વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા દ્ધફન નાભત જૂથભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ 
ક્ષભતા એવટી. જૂથભાં જોલા ભેર શતી. થાત ધોયણ 5 ભાં દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ 
લાંચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 6 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા એવ.વી વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી 
ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ઓફી.વી. વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભેર શતી. થાત ધોયણ 
6ભાં એવ.વી. વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા એવ.વી વાભાજિક જૂથભાં જમાયે વૌથી 
ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ટાભતા એવટી વાભાજિક જૂથભાં જોલા ભેર શતી થાત ધોયણ 8 ભાં 
એવ.વી. વાભાજિક જૂથભાં વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી જોલા ભેર શતી. 

 ધોયણ 2 થી 8 ભાં વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં ધોયણ 
4 ભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથભાં ધોયણ 7 ભાં 
જોલા ભેર શતી. 

 વલદ્યાથી દ્ધફરકર લાંચી ન ળકતા શોમ તેની વંખ્યા ન ેટકાલાયી ધોયણ 2, 3 ન ે 6 ભાં લધાયે જોલા 
ભી શતી. 

 ક્ષય લાચકની વંખ્યા ન ેટકાલાયી ધોયણ 2 ન ે3 ભાં લધાયે જોલા ભી શતી. 
 ળબ્દ લાચકની વંખ્યા ન ેટકાલાયી ધોયણ 5 થી 6ભાં લધાયે જોલા ભી શતી. 
 લાક્ય લાચકની વંખ્યા ન ેટકાલાયી ધોયણ 7 ન ે8 ભાં લધાયે જોલા ભી શતી. 
 ઈયના ધોયણોભાં વલદ્યાથીના પ્રલેળફાદ દયેક ધોયણભાં વલધાથીઓના લાચનના સ્તયભાં સુધાયો થતો 

જોલા ભળમો શતો. 
 પ્રાથતભક વલબાગભાં વલધાથી દ્ધફરકુર લાંચી ન ળકતા શોમ તેલા ફાકો ન ે ક્ષયલામકોની વંખ્યા 

ન ેતેની ટકાલાયી લધાયે જોલા ભી શતી. ઈચ્ચ પ્રાથતભક વલબાગભાં ળબ્દ ન ેલાક્ય લાચકોની વંખ્યા 
ન ેતેની ટકાલાયી લધાયે જોલા ભી શતી 

 પ્રાથતભક વલબાગના ફાકો કયતા ઈચ્ચ પ્રાથતભક વલબાગના ફાકોનુ ં લાચન વાય વારં જોલા ભેર 
શતંુ. 

 ધોયણ 2 ને 3 ના ઈકયણભાં ખાેર પકયાના ળબ્દોભાંથી 4555% સુધીના ળબ્દો વલદ્યાથીઓ લાંચી 
ળક્તા શતા. 



 ધોયણ 4 ન ે5 ના ઈકયણભાં અેર પકયાના ળબ્દોભાંથી 19.79% સુધીના ળબ્દો 
 વલદ્યાથીઓ લાંચી ળક્યા શતા ધોયણ 6 થી 8 ના ઈકયણભાં અેર પકયાના ળબ્દોભાંથી 28.85% 

સુધીના ળબ્દો વલધાથી લાંચી ળકતા શતા. 
 ઈકયણભાં અેર ળબ્દો અારયત કકયા લાંચનભાં ધોયણ 2 ન ે 3 ના વલધાથીઓનો દેખાલ વાયો 

જોલા ભળમો શતો. ધોયણ 4 ન ે5 ના વલદ્યાથીઓનો દેખાલ નફો જોલા ભળમો શતો. 
 વૌથી લધાયે વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 2 ન ે3 ભાં જમાયે વૌથી ઓછી વયેયાળ લાચન 

થગગ્રશણ ક્ષભતા ધોયણ 6 થી 8 ભાં જોલા ભી શતી.  
 વલદ્યાથીઓ િભે િભે અગના ધોયણભાં પ્રલેળ ેછે તેભ તેના લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા સ્તયભાં સુધાયો 

થલાન ેફદર ેક્રભળઃ તેભાં ઘટાડો જોલા ભેર શતો. િ ેેક્ષા કયતાં વલયીત ન ેનનયાળાજનક ફાફત 
ગણી ળકામ. 

 ધોયણ 2, 4, 5, 7 થી 8 ના કુભાયો ન ેકન્યાઓની વયેયાળ લાચન ઝડ વભાન શતી. 
 ધોયણ 3 ન ે6ભાં કુભાયો કયતાં કન્યાઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી જોલા ભી શતી. 
 તભાભ ધોયણોના કુભાયો ન ેકન્યાઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વભાન શતી. 
 ધોયણ 2, 5, 6 ન ે8 ના વયકાયી ગ્રાને્ટડ ન ેખાનગી ળાાઓના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ 

વભાન શતી. 
 ધોયણ 2 ભાં વયકાયી ન ેખાનગી કયતાં ગ્રાને્ટડ ળાાઓના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી 

જોલા ભી શતી. 
 ધોયણ 3 ભાં વયકાયી કયતાં ખાનગી ળાાઓના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી જોલા ભી 

શતી. 
 ધોયણ 7 ભાં વયકાયી કયતાં ગ્રાને્ટડ ળાાઓના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી જોલા ભી 

શતી. 
 ધોયણ 2 થી 6 તેભજ ધોયણ 8 ના વયકાયી ખાનગી ન ે ગ્રાને્ટડ ળાાઓનાવલદ્યાથીઓની વયેયાળ 

લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વભાન શતી. 
 ધોયણ 7 ના વયકાયી કયતાં ગ્રાને્ટડ ળાાઓના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા ઉંચી 

જોલા ભી શતી. 
 ધોયણ 2, 3, 5 ન ે7 ના એવ.વી., એવ.ટી, ઓફી.વી. ન ેદ્ધફન નાભત 
 વાભાજિક જૂથના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ વભાન શતી. 
 ધોયણ 4 ને 6 ભાં દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી જોલા 

ભી શતી. જમાયે ધોયણ 8 ભાં એવ.વી. વાભાજિક જૂથના વલદ્યાથીઓની વયેયાળ લાચન ઝડ ઉંચી 
જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2, 3 ન ે 6 થી 7 ના એવ.વી., એવ.ટી., ઓફીવી ન ે દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથના 
વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વભાન શતી.  



 ધોયણ 4 ને 6 ભાં દ્ધફન નાભત વાભાજિક જૂથના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા 
ઉંચી જોલા ભી શતી જમાયે ધોયણ 8 ભાં એવ.વી. વાભાજિક જૂથના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન 
થગગ્રશણ ક્ષભતા ઉંચી જોલા ભી શતી.  

 ધોયણ 2 ન ે3 ના લાચન પકયાભાં વૌથી લધાયે ખોટા ળબ્દો લાંચલાની ટકાલાયી ધોયણ 3 ભાં ન ેવૌથી 
લધાયે વાચા ળબ્દો લાંચલાની ટકાલાયી ધોયણ 2 ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 4 ને 5 ના લાચન પકયાભાં વૌથી લધાયે ખોટા ળબ્દો લાંમલાની ટકાલાયી ધોયણ 5 ભાં ન ેવૌથી 
લધાયે વાચા ળબ્દો લાંચલાની ટકાલાયી ધોયણ 4 ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 6 થી 8 ના લાચન પકયાભાં વૌથી લધાયે ખોટા ળબ્દો લાંચલાની ટકાલાયી ધોયણ 6 ભાં ન ેવૌથી 
લધાયે વાચા ળબ્દો લાંચલાની ટકાલાયી ધોયણ 8 ભાં જોલા ભી શતી. 

 ધોયણ 2 3 ને 5 ના રકસ્વાભાં િ ેવલધાથીની લાચન ઝડ વાયી તેની લાચન 
 ધોયણ 4 ને 6 થી 8 ના રકસ્વાભાં િ ેવલધાથીની લાચન ઝડ વાયી તેની લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતા વાયી 

શોલાની થોડીક ળક્યતાઓ છે એભ કશી ળકામ. 
 

સૂચનો: 
 પ્રસ્તુત ભ્માવ દયતભમાન થમેર નુબલો ન ેભ્માવનાં તાયણોને ધ્માનભાં રઇ અ વલમભાં 
રદળા સૂચન ભી યશે તે ભાટે નીચે મુજફના સૂચનો કયલાભાં અલેર છે. 
 ધોયણ 2 ભાં વલધાથીઓની લાચન ઝડ તેભજ ધોયણ 7 ભાં વલદ્યાથીઓની લાચનથગગ્રશણ ક્ષભતાભાં 

ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તેલા નક્કય કામગક્રભોનુ ંઅમોજન થુ ંજોઆએ.  
 તભાભ ધોયણોના વલધાથીઓની વયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતાભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તે ભાટે ચોક્કવ 

કામગક્રભોનુ ંઅમોજન કયુ ંજોઆએ  
 તભાભ ધોયણોભાં કુભાયોની વયેયાળ લાચન ઝડ ન ેવયેયાળ લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતાભાં ભબૃદ્ધદ્ધ 

થામ તેલા નક્કય કામગક્રભોનુ ંઅમોજન થું જોઆએ 
 વયકાયી ળાાઓભાં લાચન ઝડભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તેલા નક્કય કામગક્રભોનુ ં અમોજન થુ ં જોઆએ. 

ગ્રાને્ટડ ળાાઓભાં લાચન થગગ્રશણ ક્ષભતાભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તેલા નક્કય 
 કામગક્રભોનુ ં અમોજન થું જોઆએ એવ.ટી. વાભાજિક જૂથના વલદ્યાથીઓની લાચન ઝડ ન ે લાચન 

થગગ્રશણ 
 ક્ષભતાભાં સુધાયો થામ તે ભાટે જરૂયી ગરાં શાથ ધયલા જોઆએ. મોયણ 2 ન ે 3 ભાં ક્ષય લાચકની 

વંખ્યા ઘટે તે ભાટે નક્કય કામગક્રભોનુ ંઅમોજન થું જોઆએ. 
 તભાભ ધોયણોભાં લાક્ય લાચક વલધાથીઓની વંખ્યાભાં ભબૃદ્ધદ્ધ થામ તે ભાટેના નક્કય કામગક્રભોનુ ં

અમોજન થું જોઆએ 
 પ્રાથતભક વલબાગભાં લાચન ભબમાન ભાટેના વધન કામગક્રભોનુ ંઅમોજન થુ ંજોઆએ. 



 તભાભ ધોયણોભાં વલદ્યાથીઓ ખોટા ળબ્દોનુ ંલાચન ઓછંુ કયે ન ેક્રભળઃ વાચા ળબ્દોના લાંચન તયપ લે 
તે ભાટે શળક્ષકોના તારીભ કામગક્રભોનુ ંઅમોજન થું જોઆએ 

 વલદ્યાથીઓ ભાટે વધન લાચન ઝંુફેળનુ ં અમોજન કઆ યીતે કયુ ં તે ંગ ે શળક્ષકોન ે ભાગગદળગન અુ ં
જોઆએ 

 વલદ્યાથીઓની લાચન કૌળલ્ય ન ે લામન ે ભથગગ્રશણ ક્ષભતા ઈત્તભ શોમ તેલી ળાાઓના શળક્ષકોન ે
જાશેયભાં વન્માનનત કયલા જોઆએ. 

 
રક્રમાત્મક વંળોધન કયનાય શળક્ષકોની માદી. 

ક્રભ વંળોધન કયનાયનું નાભ વલમ 

1 શ્રી તુરકુભાય લી. ડાભોય શ્રી દેભતીભેયાં પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 7 નાં વલદ્યાથીઓ ત્રણ – ચાય 
રાંફાગાાની યજા ફાદ એક – ફે રદલવ ળાાએ અલતા નથી 

2 શ્રી તુરકુભાય 
ડાહ્યાબાઆ ટેર 

શ્રી પ્રેયણા શાઆસૂ્કર, કાંણીમોરના ધોયણ -૯ ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાતી વલમના 
કવલઓ ને રેખકોના રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલે છે. 

3 શ્રી રદજર અય. ટેર ધોયણ - 5 ના વલદ્યાથીઓ ગણણતની ચાય મૂભતૂ રક્રમાઓના રયણાભનો ંદાજ 
કાઢલાભાં મુશ્કેરી નુબલે છે. 

4 શ્રી બ્ફાવરી એચ. 
બટ્ટ 

વલદ્યાથીઓ ગણણત ને વલજ્ઞાન વલમ વંફંચધત ગણણતજ્ઞો ને વલજ્ઞાનીઓના 
રયચમ પ્રતે્ય વબાનતા દાખલે છે. 

5 
શ્રી ંકુયકુભાય 

કયળનબાઆ દેવાઆ 
કેળયુયા પ્રાથતભક ળાાભાં ફાકો પ્રાથગનાવબાભાં ફેવતા શતા યંતુ ગીત, 

પ્રાથગના, બજન, ભબનમગીત અ ફધી પ્રૃશ્વત્તભાં ખૂફ ઓછી બાગીદાયી. 

6 શ્રી ડો. સુબાબાઇ એભ 
લણકય 

ધોયણ - છ થી અઠના કેટરાંક વલદ્યાથીઓ યાવામણણક દાથો ને તેના 
ણુસૂત્રોની વભજનો બાલ જોલા ભે છે. 

7 શ્રી ૂલીફેન એવ. 
પ્રજાતત 

સુખડ પ્રાથતભક ળાાભાં ધોયણ 8 વલધાથીઓ વ્માકયણના વંચધ, વભાવ, 
રંકાય એકભભાં નફા છે. 

8 શ્રી જોી વાગય 
દ્ધફીનચંર ધો.-૭ ના ૮૦% વલદ્યાથીઓ ંકગણણત પ્રતે્ય ણગભો ધયાલે છે. 

9 શ્રી બાલેળકુભાય આન્રલદન 
વ્માવ 

જ્ઞાનકંુજ પેજ-II ની ળાાના શળક્ષકો લર્ચયુગર ક્રાવરૂભનો ઈમોગ કયલાભાં 
મુશ્કેરી નુબલે છે 

10 શ્રી પ્રવલણાફેન વી. દેવાઇ શ્રી કારલણ લવાશત પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – ૬ ના વલદ્યાથીઓ ંગ્રેજી 
બાાના વાદા લાક્યો લાંચલાભાં ભુર કયે છે. 

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

12 શ્રી ટેર બાલેળકુભાય લી. ધોયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મોગ્મ યીતે કયતા નથી. 



13 શ્રી વલયરફશેન ી. ટેર કરડમાદયા-1 પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ-7 () ના ફાકો વલદ્યતુ પ્રલાશ ને તેની 
વયો એકભ વભજલાભાં મુશ્કેરી નુબલે છે. 

14 શ્રી ટેર યભસ્કનકુભાય 
કાંતતરાર ધોયણ ૩ થી ૫ ભાં નનમતભત યશેતા ફાકોની વભસ્મા ંગેનો ભ્માવ. 

15 શ્રી ટેર જીગ્નેળ 
મૃતબાઆ 

પ્રાંતતજ તારુકાના ગણણત-વલજ્ઞાન શળક્ષકો ને ફાકોભાં ગણણત-વલજ્ઞાન 
પ્રૃશ્વત્તઓનો ઓછો વ્મા. 

16 શ્રી બયતબાઆ ટેર ોળીના તારુકાભાં શળક્ષણભાં ડતી મુશ્કેરીઓ ને તેના ઈામો 

17 શ્રી જીતેળ અય ળાશ કઠલાલડી લવાશત પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – ૪ ના વલદ્યાથીઓ જોડાક્ષયોના 
લાંચન ને રેખનભાં ભુર કયે છે. 

18 શ્રી યાશુરકુભાય ફી. ડાભોય શ્રી ધ્રોલપો પ્રા. ળાા, તા-ોળીનાના કેટરાક વલદ્યાથીઓ રયળે દયમ્માન 
લગગભા ફેવી યશે છે. 

19 શ્રી ંકુયકુભાય ફી ટેર વલદ્યાથીઓ નકળાભાં સ્થો દળાલલાભાં મુશ્કેરી નુબલે છે. 

20 શ્રી તોપીકબાઆ એપ 
ભનસૂયી 

ઇડય તારુકાની લોયાલાલ પ્રા. ળાાના ધોયણ 6 ફ ના વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી 
રેખનભાં ડતી મુશ્કેરીઓનો ભ્માવ ને ઈચાય 

21 શ્રી વયુકુભાય ફી જોી ચાંરુય પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ-૮ ના વલદ્યાથીઓ ગુજયાત ંગેના 
વાભાન્યજ્ઞાનની પ્રાથતભક જાણકાયી ધયાલતા નથી. 

22 શ્રી સ્મિતાફેન એ ટેર ધોયણ 3 ને 4 ના મુક ફાકો ગશૃકામગ રાલતા નથી. 

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

24 શ્રી ઈભંગકુભાય એ યાલર શ્રી કોટડાગઢી પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 5 ના વલદ્યાથીઓની ભૌશખક કે રેશખત 
ભબવ્મક્ક્તભાં પ્રાદેશળક્તાની વય જોલા ભે છે. 

25 શ્રી દ્ધિિળે એભ ટેર શ્રી નનાનુય પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ 8ના વલદ્યાથીઓ બૌગોજરક રયસ્થસ્થતતનો 
રયચમ વાથે નકળા ય સ્થ-નનદેળ કયલાભાં વલદ્યાથીઓ મુશ્કેરી નુબલે છે. 

26 શ્રી પ્રકાળકુભાય લણકય શ્રી રદધીમા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ ૧ ના ફાકોને મૂાક્ષય રેખનભાં 
ડતી મુશ્કેરીઓનો ભ્માવ. 

27 શ્રી યોનકબાઇ જોળી 
શ્રી સુંદયુય પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ 7 ના ૨૨ ફાકો ૈકી ૨૦ ફાકો ોતાનો 

રયચમ ને ભશત્લકાંક્ષા ંગ્રેજીભાં અી ળકતા નથી ને ંગ્રેજી ફોરતા 
ખચકાટ નુબલે છે. 

28 શ્રી યાકેળ એભ દયજી પ્રાંતતજ તારુકાની લ્રાચય પ્રા.ળાાના ધોયણ - ૬ ના વલદ્યાથીઓ ગણણત 
વલમભાં પ્રામોશ્વગક ભૂતભતતભાં યચના દોયલાનું ટાે છે. 

29 શ્રી ળળાંકય રજરતબાઇ 
ાટીર 

હશભતનગય તારુકાની રીખી પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 6ના વલધાથીઓ 
વ્મરકતગત ંગ્રેજી કાવ્મ-ગાન કયી ળકતા નથી. 



30 શ્રી ટેર હશતેન્રકુભાય લી. હશભતનગય તારુકાની કાંકણોર પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 6 ના વલદ્યાથીઓની 
વલજ્ઞાનના વાધનો ન ઓખી ળકલા વંફધી વભસ્મા. 

31 શ્રી શગદકુભાય િ.ે લભા વલદ્યાથીઓ ળાા ુસ્તકારમના ઈમોગ યત્લે ઈદાવીન યશે છે. 

32 શ્રી યાશુરકુભાય એવ.ટેર વદાતુયા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ-૬ ના વલદ્યાથીઓ ળાા ુસ્તકારમનો 
ઈમોગ  કયતા નથી. 

33 શ્રી જમેળકુભાય એન 
ંચાર 

હશભતનગય તારુકાની વલયલાડા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 3 ના વલદ્યાથીઓની 
ગુજયાતી લાંચન વંફધી વભસ્મા 

34 શ્રી હશના િ ેટેર શ્રી ઈભેદુયા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ ૬ થી ૮ ના ફાકોભાં ક્ષય રેખન 
કુળતાનો બાલ ને તેના નનલાયણ ભાટે કયેર પ્રમત્નો ંગે ભ્માવ 

35 શ્રી ધ્રુતભરકુભાય અય. 
ટેર 

હશભતનગય તારુકાની કાંકણોર પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – ૩ ના વલદ્યાથીઓ 
“ય” કાય લાા ળબ્દો લાંચન કયલાભાં ને શ્રતુરેખન કયી  ન  ળકલા વંફધી 

વભસ્મા 

36 શ્રી દભમતંીફેન કોદયબાઆ 
ટેર 

ધોયણ 2 ના વલધાથીઓ ગુજયાતી વલમના જોડાક્ષયયુક્ત લાંચન ને શ્રતુરેખન 
કયલાભાં મુશ્કેરી નુબલે છે 

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

38 શ્રી પ્રકાળચંર નયબેયાભ 
સુથાય 

ધોયણ 8 ના વલધાથીઓને ંગ્રેજી સ્ેરીંગ્વ રખાલલા ને મુખાઠ કયાલલાભાં 
ડતી મુશ્કેરીઓનું નનદાન ને ઈચાયાત્મક કામગનો ભ્માવ 

39 શ્રી દુગેળકુભાય 
જમંતતરાર ટેર 

શરડમોર પ્રાથતભક ળાાના ત્રીજા ધોયણના વલદ્યાથીઓ ામાગત વાક્ષયતા ને 
ંકજ્ઞાન (FLN) ભાં લધુ કચાળ ધયાલે છે 

40 શ્રી પોયભ જમંતતરાર 
ટેર 

સુયુય પ્રાથતભક ળાાના ઈચ્ચ પ્રાથતભક વલબાગના વલદ્યાથીઓ ગણણત વલમભાં 
કોમડાકીમ વ્મલશારજ્ઞાનના ઈમોગભાં નફા ભારૂભ ડે છે. 

41 
શ્રી ટેર ળૈરેકુભાય 

કાંતતરાર 
હશભતનગય તારુકાનાં ફેયણા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ – 8 ના 

વલદ્યાથીઓની નકળાભાં સ્થો દળાલલા વફંચધત વંફધી વભસ્મા 

42 શ્રી રદપ્તીફેન ી. ટેર 
વાફયકાંઠા જીલ્રાના ોળીના તારુકાની કાઠીમા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ 

6 થી 8 ના વલદ્યાથીઓ વંસૃ્કત વલમ પ્રતે્યની ળીખલાભાં યવ રચચના બાલ 
ંગેનો ભ્માવ. 

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

44 શ્રી હશયેનકુભાય એ વ્માવ કયોર પ્રાથતભક ળાાભાં જ્ઞાનકંુજ પ્રોિકેટ' તંગગત અેર િાટગકરાવનો 
વયકાયક ઈમોગ થતો નથી. 

45 શ્રી ભેશુરકુભાય જી. ટેર લડારી 2 પ્રાથતભક ળાાભાં કોયોના વભમ દયમ્માન ઓનરાઇન શળક્ષણભાં 



ફાકો જોડાતા નથી 

46 શ્રી ંડ્યા યેળકુભાય 
એર. 

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

47 શ્રી ળાશ ભનનળાફેન ફી. “શ્રી ુંવયી ફીટ ળાાના ધોયણ -7 ના વલદ્યાથીઓને ંગ્રેજી રેખનભાં ડતી 
મુશ્કેરીઓનો ભ્માવ ન ેઈચાય" 

48 શ્રી ભૌજરકકુભાય એચ 
જોી 

ઝીંઝલા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ 8ના ફાકો ંગ્રેજી વલમભાં યવ ધયાલતા 
નથી. 

49 શ્રી પ્રકાળસવશ એવ. 
ઝારા 

િેુય પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ 8ના ફાકોને લજૈ્ઞાનનક વભજ કાવ્માત્ક ઢફ ે

50 શ્રી યજનીબાઆ ટેર ઠુભયા પ્રાથતભક ળાાના ધોયણ-6 ના વલદ્યાથીઓ ગશૃકામગ મોગ્મ યીતે કયતા 
નથી. 

 


