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Abbreviation 

GCERT : Gujarat Council of Educational Research and Training 

SIE : State Institute of Education 

TE : Teacher Education 

C & E : Curriculum and Evaluation 
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ICT : Information and Communication Technology 

MHRD : Ministry of Human Resource Development 
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NCTE : National Council of Teacher Education 
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GOI : Government of India 

CSS : Centrally Sponsored Scheme 

TEAB : Teacher Education Approval Board 

GOG : Government of Gujarat 

NGO : Non Government Organization 

DPC : District Project Coordinator 

DIET : District Institute of Education & Training 

BRC : Block Resource Centre 
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રાઈટ ુ એ કુશન એ ટ, ૨૦૦૯ 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ રાઈટ ુ  એ કુશન ધારા ગેની પાયાની 

બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા તથા કસ ટડ  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ 

િશ ણના અિધકાર અિધિનયમની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  

દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશષે મા હતગાર  કરશે. ૂથકાયના મા યમથી ુદા ુદા કસલટેની 

ચચા કરશે/કરાવશ.ે (કસલેટ- ૂથચચાનો સમય ના હોય તો ો ર  ક વીઝ ારા પણ 

ુ ાને િવગતવાર ર ૂ કર  શકાય) 

 તા લમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા 

ના ંમા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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આરટ ઈ-૨૦૦૦૯: મહ વના ંપ રવતન અને અ યાસ મમાં ફરફારો 

 નીપજ  

- મા  વાચન , લેખન ગણન નહ  પરં  ુસવાગી િશ ણ  

- દરક તર નીપજ લા  ુપડ છે 

 યાઓ  

- માગ  , તર યા ુ ત  

- ાનની રચના (સ ન) 

- દરક  ટકહો ડરની સામલેગીર   

 સબંધંો  

 - મા  ચૂના ુ ંપાલન નહ  પરં  ુસમાન તરની ભાગીદાર   

 -જવાબદ હતા લાભ આપનાર હવે લાભાથ  છે! 

     નીપજ  

     વતમાન થિત      અપે ત પ રવતન  

- સા ર  િવષયો પર વ  ુભાર - સવાગી િવકાસ પર ભાર  

- વાચન લેખન ગણન(૩આર)  -ઉ ચ તર ય કૌશ યો િવકસાવવા ં 

   મતા પર ભાર.  -િશખતા ંશીખ ુ ં 

- ચૂના ુ ંપાલન િનદશ જુબ કરવા  - અિધકતમ  દરકની જ ૃર યાત જુબ  

  પર ભાર  

- લ ુ મ તર, બધા માટ  સમાન 
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 નીચેની બાબતો પર ભાવ પડશે . 

- અ યાસ મ, પાઠ  મ, સામ ી - િવિવધ તર તાલીમ અને તાલીમ     
સામ ી  

- અ યન ુ ંઆકલન ( ુ યાકંન)  - અભ ય ત ુ ંઆકલન  

- કાય મ ુ ં ુ યાકંન 

    યાઓ 

વતમાન થિત      અપે ત પ રવતન  

- એકમાગ , િવ ાથ  િન કય  - સહભા ગતા ુ ત, િવ ાથ  સ ય  

- ાન મેળવ ુ ં - ાન ુ ંસ ન 

- સમ ૂતી, ગોખણપ ી - ચતન, ઉપયોજન  

- બધા સરખી ઝડપે  શીખે - દરકની જ ૃ રયાત જૂબ િશ ણ  

- એડવા ટજડ છે તેની જ તરફણ - િવશષ કર ને વ ંચતની તરફણ  

- ભણનાર પર દોષારોપણ ( ા સમયે  ુ -બાળકોનો અિધકાર (કયા સમયે ુ ં 

 કરવા ુ ં તે ન  નથી ) કરવા ુ ંતે ન  છે.  

-બાળકોના અ ભુવો અને થાિનક ાનને  - બાળકના ાન ુ ં ુ ય  

અવગણવામા ંઆવે છે. 

 યાઓમા ંનીચેના ફરફારો જ ૃર  છે. 

- પ ટ શૈ ણક (પડેાગો કલ) મોડલ  

- િવિવધ ઘટકો ુ ં આપસમા ં િુનયો જત સકંલન 

- અપે ત યાઓ ઉ ગર કર તવેી તાલીમ  

- શૈ ણક માગદશન તં  તનેે  મદદ કર  

- દરક ય તને  િશ ણના અિધકાર િવશે ણકાર   
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 સબંધંો  

વતમાન થિત અપે ત પ રવતન  

 હો ા જૂબ પદ, ચ-નીચ - સહાકાર ુ ત ભાગીદાર  

 જવાબદાર  ઉપરવાળા તરફ - જવાબદાર  નીચલા તર,બે – તરફ  

- જવાબદાર  ઠરવવામા ંઆવે  - ર પો સીવ (દરક થિતને અ ુ ૃપ ફરફારો કર      
શક) 

- િશ તબ  વાતાવરણ  - સૌહાદ ણૂ અને આવકાર ુ ત  

- ગ ભત / પરો  વૂ હ 

- ભેદભાવ – ર હત 

આવા સબંધંો  કવી ર તે થાિપત થઈ શક ? 

 ઉપરથી શ ૃ થાય. એવા લોકોને સ માન મળે  લોકો આયોજન,િવકાસ,અમલીકરણ,મોિનટ રગ 
અને રપો ટગ વખતે વંચતોના હતમા ંિવચારતા હોય. 
  
નીચેની બાબતો પર અસર પડશે.  

 પેડાગો , વગખડં યવ થા, આયોજન  
 તાલીમની પ િત અને અ કુાય  
 શાળા યવ થાપન અને સ દુાયની  સામેલગીર   

 R.T.E -2009 બાળકો માટ િશ ણનો અિધકાર  
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 બાળકો માટ  

(૧) િશ ણ મેળવ ુ ંએ દરક બાળકનો અિધકાર છે.  

(૨) બાળકને ન કની શાળામા ં વશે આપવો. 

(૩) બાળકને વયક ા જુબ ધોરણમા ં વેશ મળશે.  

 (દા.ત. કોઈ બાળક ૬ વષ ુ ં હોય થો તેને ધોરણ ૧ મા ં૭ વષ ુ ંહોય તો તેને ધોરણ ૨ 
મા ં વેશ, ૮ વષ ુ ંહોયતો ધોરણ ૩ મા ં વેશ. આમ ઉ મર જુબ વેશ  મળશે .) 

(૪)  બાળકને ક ા જુબ ુ ં િશ ણ આપવા માટ િવશષે િશ ણ આપી  તે ક ા અ સુાર તર 

પર લાવવામા ંઆવશે.(િશ ણ ણ મ હના ક રા ય સરકાર ારા ન  કરલ સમય ધુી 

રહશ)ે 

(૫)  યે  બાળકને T.C –(TRANSFER CERTIFICATE ) ા ત કરવાનો  અને કોઈ પણ શાળામા ં

વશે મેળવવાનો અિધકાર છે.  T Cના  અભાવમા ંબાળકને વેશથી વ ંચત રાખી શકાશ ે

નહ . અને  શાળા T C  ના આપે તેના િવ ૃ  એવા િનયમો આધીન કાયદાક ય કાયવાહ  

થઈ શક.  

(૬) યકે બાળક માટ ાથિમક  િશ ણ  માટ ૧. ક.મી ના તરમા ંઅને ઉ ચતર ાથિમક 

િશ ણ માટ ૩. ક.મી તરમા ંશાળા હશ.ેતનેી જોગવાઈ રા ય ક ાએ ણ વષ ધુીમા ં

કરવી. 

(૭) વશે મેળવવા માટ જ મનો દાખલો ન હોય તો પણ વેશ આપવો. બાળકની મરની 

સા બતીના અભાવે શાળામા ં વેશનો ઇ કાર કર  શકાશે નહ .  

(૮) ૩ થી ૬ વષના બાળકોને ાથિમક િશ ણ માટ તયૈાર કરવા માટ ારં ભક િશ ણની 

યવ થા ઉભી કરવી.  

(૯)   Disadvantaged group & weaker section  ના બાળકો ન કની શાળામા ં( અ દુાિનત / ગરે 

બનઅ દુાિનત ) શાળામા ં િનઃ ુ ક ાવશે મેળવી શકશે. કોઈ પણ  શાળાએ  ુલ 

નામાકંનના ૨૫% ની સ ં યા ટલા ંવ ંચત ૂથના ંબાળકોને વશે આપવાનો  છે.  
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(૧૦) બાળકોનો શાળામા ં વશે રા ય સરકાર ારા િનિ ત સમય મયાદા અથવા જ ૃર યાત  

જુબ વષ પય ત પણ કર  શકશે.  

(૧૧) કોઈપણ બાળકને ાથિમક િશ ણ દરિમયાન (૧ થી ૮ ) ધુી નાપાસ  કર  શકાશે. નહ  . 

(૧૨) બાળકોને શાર રક, માનિસક ઈ યા દ કોઈપણ કારની સ  કર  શકાશે નહ . 

(૧૩) બાળકોને  તેમની ૃ ચ , તર અને ગિત અ ુ ૃપ કાય કરવાની તક મળશ.ે  

(૧૪) બાળક ાથિમક િશ ણ ુ ૃં કર યા ં ધુીમા ંબોડની કોઈપણ પર ા પાસ કરવાની  રહશ ે

નહ .  

(૧૫) િશ ણ ુ ંમા યમ શ  હોય યા ં ધુી મા ભૃાષામા ંહશે.  

 િશ કો માટ  

(1) િશ ક કૌશ ય ણૂ  હશ.ે 
(2) િશ કો િનધા રત યો યતા ધરાવતા જ હશે.  
(3) િશ કો એ નીચે જુબના ુ ય કાય  કરવાના રહશે . 

- િનયમતતા અને સમય ળવવો. 
- પાઠ મ ન  કરલ સમયમયાદામા ં રૂો કરવો.  
- યકે  બાળકના તર અનેગિત જૂબ ણ ુ ં,ન ધ ુ ંઅને િશ ણની યોજના 

બનાવવી. 
- આવ યકતા અ સુાર િવશેષ વગ ુ ંઆયોજન કર ુ ં.  

- વાલીઓને બાળકની િનયિમતતા અને ગિતની મા હતી આપવી.  
- સરકાર ારા િનિ ત અ ય શૈ ણક કાય  કરવા. 
- િશ કની સમ યાઓ ુ ંિનિ ત સમય મયાદામા ંિનરાકરણ.  

- િશ કની વસિત ગણતર  , ુ દરતી આફતો સમયે રાહતકાય અને ુટંણી સદંભની 
કામગીર  િસવાયની અ ય કામગીર થી ુ ત કરવા.  

- િશ ક ટ શુન / ાઈવેટ કોચ ગ કર  શકશે નહ  
  

 સ દુાય/ વાલી / S.M.C માટ  

(૧) યેક વાલી ની જવાબદાર  રહશે ક પોતાના બાળકનો શાળામા ં વશે કરાવે અને શાળામા ં

િનયિમત મોકલશે.  
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(૨)  શાળામા ંschool management committee (S.M.C) ની રચના થશે  મા ં૩/૪ સ યો 

બાળકોના વાલીઓ હશે.  

   WEAKER SECTION / પછાત વગના બાળકોના માતા-િપતાની તેમની સ ં યાના માણમા ં
અ પુાતમા ંભાગીદાર  રહશે.  

 50% મ હલાઓ હશે. 
 S. M .C . શાળાના કાય ની દખરખ રાખશ.ે  

 ા ત ા ટનો ખચ કરશે અને મોિનટર ગ પણ કરશ.ે  
 S.M.C શાળાની િવકાસ યોજના તયૈાર કરશે. 

 
  
 શાસન માટ  

1. રાજયક ા બાળકો માટ ન કના થળોમા ંશાળાઓ ઉપ બધ  કરાવશ.ે 
2.  બાળકોમા ં િત, લગ અ સુાર કોઈ ભેદભાવ ન હોય અને ાથિમક િશ ણ ૂ ુ ં 

કરવામા ંકોઈ બાધા ન હોય તેની જવાબદાર  રા ય સરકારની રહશે.  
3.  ભૌિતક અને માનવીય િુવધાઓની ઉપલ ધ કરાવવી. 
4.  ણુવ ા ુ ત ાથિમક િશ ણ િુનિ ત  કર ુ ં. 
5.  િશ કોને િશ ણ િુવધા રૂ  પાડવી.  
6.  થળાતંર ત (MIGRATED)  બાળકોનો વશે િુનિ ત કરવો. 
7.  અિધકાર એ શાળામા ંમોિનટર ગ કર ુ ં 
8.  શૈ ણક કલે ડર તૈયાર કર ુ ં 

 ાથિમક િશ ણ માટનો પાઠ મ અને ુ યાકંન યા  

1. પાઠ મ અને ુ યાકંન યા સિંવધાન સદં ભત ૂ યો પર આધા રત હોવી ઈએ .  

2. બાળકોનો સવાગી િવકાસ થાય . 
3. બાળકોમા ં ાન, તઃશ ત અને યો યતા ુ ંિનમાણ થાય. 
4. બાળકોની માનિસક અને શાર રક મતાઓના વ મુા ંવ  ુિવકાસનો અવકાશ હોય. 
5. શીખવા-શીખવવાની યા બાળકને અ ુ ૃપ િૃ  આધા રત હશ.ે 
6. િશ ણ ુ ંમા યમ મા ભૃાષા આધા રત હશ.ે  

7. શાળામા ંભય ુ ત વાતાવરણ હશે. થી બાળકો સમ  િવચાર ને િનણય લઈ શક.  

8. િશ ણ યા દરિમયાન જ સતત સવ ાહ  ુ યાકંન (C.C.E) થશે . 
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 અ ય  

1. કોઈપણ શાળા વેશ પર ા લઈ શકશે નહ . જો આ ુ ંથાય તો થમ વખતે ૃ િપયા 
૨૫૦૦૦નો દંડ અને બી  વાર કર તો ૃ િપયા ૫૦૦૦૦ નો દંડ અને ી  વાર કર તો એ 
શાળાની મા યતા રદ થશે . 

2.  કોઈપણ શાળા ારા વેશ ફ  લેવામા ંઆવશે નહ . વેશ ફ  લેવા બદલ દસ ગણી 
રકમ દંડ વ ૃપે લેવામા ંઆવશ.ે (ખાનગી શાળાઓમા ંઆ ાવધાન રા ય સરકાર ારા 
નીિત-િનયમો અ સુાર લા  ુકરવામા ંઆવશે.) 

3.  યેક ખાનગી શાળાએ સરકાર તરફથી મા યતા ુ ં માણપ  મેળવવા ુ ંરહશ.ે  
મા યતા ન લેવા પર અથવા માપદંડ રૂા ન કરવા બદલ શાળાની મા યતા રદ કરવામા ં
આવશે.  
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નીચેના સગંો/કસલેટનો ૂથકાય ારા અ યાસ કરો તેમા ં દશાવેલ ઘટનાઓ RTE ના 

િનયમો ુ ંકઈ ર તે ઉપલલંઘંન કર છે ? દરક સગંો /કસલેટની તમારા કાયસબંધેં ચચા 

કરો અને દરક સગં સામે આપેલ ોના ૂથમા ંચચા કર  જવાબ આપો. 

પસગંો / કસલેટ ણુવ ા પ ર ે યમા ં  ુબદલાવ જ ૃર  લાગે 

છે? તમારા કામ માટ ચૂનો ાછે 

સગં -1 

….  અગયાર વષની એક છોકર  ધો ૪ મા ંભણે 

છે. છે લા કટલાકં વષ થી તેન ેઘર એટ ુ ંબ ુ ં

કામ રહ છે ક તેને અ યાસમા ં પણ સમય 

મળતો નથી. એટલે તેને ધો-૪ મા ં નાપાસ 

કરવામા ં આવી છે. જો ક હ ૂ તે શાળાએ 

િનયિમત જઈ શક તેમ નથી. વગ મા ંત ે ોના 

જવાબ આપી શ તી નથી.  એટલે તેને ારક 

માર પણ ખાવો પડ છે. આથી તે ભણવા ુ ંછોડ  

દવા ુ ં િવચાર છે. 

પસગં-૨  

 ________આઠ વષની છે. અ યા ધુીમા ં તે  

ગામમા ં  રહતી હતી યા ંશાળા ન હતી હવે તે 

મોટા ગામમા ંરહવા આવી છે. અને ધો- ૧ મા ં

દાખલ થઈ છે. યાર તેની મા તેને શાળા િવશે 

છેુ યાર તનેી સે કહવા માટ ક ુ ંન હો  ુનથી 

કારણ ક શાળામા ં  થઈ ર  ુ છે તેને સમ ુ ં

નથી, પાઠ ુ તકની ભાષા તેની ભાષા કરતા ં

ુદ  છે. અને િશ ક તેની ભાષામા ંવાત કરતો 

નથી.એ ુ ં નથી ક, એ ત ખુી છોકર  છે, 

શ ૃઆતમા ં તે બુ સ ય હતી અને બધા સાથે 

- વગખડંમા ંખરખર ુ ંથ ુ ંજોઈએ ? 

- તે માટ બી.આર.સી./સી.આર.સી એ પગલા ં
લેવા  

- ુ યિશ ક  કઈર તે સહાયતા આપી શક 
અને  યો ય પગલા ંલઈ શક ? 
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વાત કરતી હતી. પણ એક દવસ િશ ક તનેી 

ાિત ુ ં  નામ દઈને ક ુ ં ક, તે ાિતના લોકો  

એટલા બધા વાતો ડયા ં હોય છે ક તેમની 

વાતોમા ં  કંઈ દમ ન હોય પણ તે પૂ  જ ન 

થાય. 

સગં -૩ 

આ  ધોરણ ણમા ં ભણતા ં નવ વષના ં ....... 

માટ મહ વનો દવસ છે.આ  પર ા ુ ંપ રણામ 

છે.વાિષક પર ાની ફ  પતેેના િપતાએ દસ 

િપયા કુવલે છે. વગના બધા િવ ાથ   

પાઠ ુ તકની બધી િવગતો યાદ રાખીલે 

શ તથી ભાિવત થયા હતા અને ... ને પણ 

બધા ંજવાબો મોઢ હતા ં. યાર પ રણામ આ ુ ં

યાર તે બુ જ શુ હતો.કમક  વગમા ં થમ 

આ યો હતો,. જો ક તેના કાકાએ મ  બગાડ  

નાખી.કાકાએ.. ને છૂ ુ ં  તો એકનબંર  

છોકરા,ંજો મ આઠ િપયાના મરચા ંખર , હ ુ  

માર  પાસે સાત િપયા છે, હવે માર  પાસે 

કટલા ં િપયા હશે, પણ છોકરાનંે આ જવાબ આ 

વડતો ન હતો. તેણે ક ુ ંમાર  ચોપડ મા ંઆવા 

દાખલા નથી. પછ  મને કવી ર તે આવડ  

....... ના િશ ક ી..ના શુ છે તે કહ છે ક, ુ  ં

ગમે તેટલી મહનત ક ુ ં તો પણ બધા બાળકો 

યવ થત શીખી શકતા ંનથી.તેઓ એવા ંપછાત 

વાતાવરણમાથંી આવે છે, જો કાચોમાલ નબળ  

ણુવતંાનો હોય તો સાર  વ  ુકવી ર તે બને 

 
 

- વગખડં યામા ં ુ ં િત છે ? પરખર ુ ં
હો ુ ંજોઈએ ? 

- ઘણી બધીતાલીમ  પછ  પણ વગખડં 
આવો હોવા પાછળ તમને ુ ં કારણ લાગે 
છે.  

- કાકાના ોમા ંકઈ બાબત મહ વની છે ? 

- અ યાસ મ અને પાઠ ુ તક સાથે અહ  
દશાવેલ ુ ાને કઈ ર તે જોડ  શકાય ? 

- નબળા ંબાળકોના અ યાસ બાબતે ુ ંકર ુ ં
. 
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અને પાછો માર કટલો બધો પાઠ મ 

ભણવવાનો હોય છે ? બધા ંનબળા અને મ યમ 

િવ ાથ ઓ આવા પાઠ મને ભણવા ં સ મ 

નથી. 

સગં – ૪  

ી .... બુ અ ભુિવ િશ ક છે. તેમણે આશર 

પદંર વષ પહલા ં ધોરણે બાર પાસ ક  ુ અને 

નોકર  મેળવી જો ક રા ય ારા આપતી એક 

વષની તાલીમમા ંતમેનો વારો આ યો નથી. જો 

ક િન ઠાવાન િશ ક હોવાને કારણે 

પાઠય ુ તકમા ં  કાઈં દશાવેલ છે તે બ  ુજ 

તેઓ કર  ટ છે.તેઓ િનયિમત ર તે ? તાલીમ 

કાય મોમા ં ભાગ લે છે. પણ આ કાય મોમા ં

ઘણા ુ ા એક સાથે શીખવાય છે તેઓ િનયિમત 

ર તે તાલીમ કાય મો ઘણા ં ુ ા એક સાથે 

શીખવાય છે, તેઓ સમ  શકતા નથી ક તેમને 

ખરખર વગખડંમા ં ુ ં ુ ુ  ુ ુ  કર ુ ં તેમને એમ 

લાગે છે ક  કાઈં તા લમમા ંથાય તે તાલીમ 

રુ  ુજ છે. તે વગખડં માટ ુ ંનથી . કારણ ક 

તેમનો વગખડં તાલીમના વગખડં કરતા ં ુદો 

છે. તેમના વગખડંમા ં વયવૈિવ ય છે. 

મોટાભાગના ં બાળકો િનયિમત આવી શક તેમ 

નથી.અને તજ ો  વાતો કહ છે તે કરવાની 

જ યા ક સમય તમેની પાસે નથી.  

ી.... પણ સં ુ ટ નથી કારણ ક તમેણે યાર 

બી.આર.સી/સી.આર.સી ના રસોસ  પસન 

 
 

-  ુતમે બી.આર.સી/સી.આર.સી અને 
તાલીમ ગનેા આ િશ કના મતં ય સાથે 
સમંત છો ? 

- ુ ંતમને લાગે છે ક તે િન ઠાવાન િશ ક 
છે. ? 

- આવા િશ કને સાચજે અસરકારક બનાવવા 
ુ ંકર શકાય . 

- રા ય- લા-તા કુા ક ાએ કવા પગલા ં
લેવા ંજોઈએ . 

- પાઠ મ અને પા.  ુ તગત િવશેષતાઓ  
- ધો ૧થી ૮ મા ંસ વાર અલગ પાઠ  

ુ તકો  
- દરક પા.  ુમાટ અલગ િશ ક આ િૃત  

- ધો ૧ મા ંભાષા ગ ણત પયાવરણ એક જ 
સકં લત પા.  ુ

- ે  ની શ આત ધો-૩ થી મા  
અનૌપચાર ક ર તે  

- પયાવરણ ધો-૫ ધુી હશે  
- શા રર ક લઢણ સગંીત ચ  કાયઅ ભુવ 

માટ િશ ક આ િૃત  

- બાળકો માટ દરક િવષયની વ યયન 
પોથી  સતત ુ યાકંનમા ંએક ુલ તર ક 
હશે. 

- પા.  ુઉપરાતં થાિનક સામ ી સસંાધનોના 
ઉપયોગ 
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તેમની શાળાની લુાકાત આવે યાર ી .... 

તેમની િવનતંી કર છે, ક તમ ેતાલીમ દરિમયાન 

વી અપે ાઓ અમાર  પાસે રાખો છો તે ુ ં

વગખડં િશ ણ ુ ં િનદશન કરતા ં નથી. છે લા 

કટલાકં વષ ની રસોસ પસન પોતાના 

મોટાભાગનો સમય ુદા ુદા પ કો ભરવા અને 

મા હતી મેળવવા ક અ ય બાબતમા ંિવતાવે છે. 

હવે તેઓ એ તેમા ં યાન આપવા ુ ં બધં ક  ુ

છે.અથવા  તેમણે યાલ  આવે ક, રસોસ  

પસન શાળામા ં આવી ર ા છે. તેઓ શાળાએ 

પણ જતા ંનથી.થોડાકંસમય બાદ ી.... આચાય 

બની ગયા છે.તેઓ સામા ય ર તે િન ઠાવાન 

િશ ક છે. (મોટાભાગ શાળાએ િનયિમત ય છે 

અને આખો દવસ શાળામા ંરહ છે. તેથી તેમની 

શાળામા ં િવ ાથ ઓની સ ં યા સાર  છે.૨૦૦ 

િવ ાથ ઓથોડ  વધાર પણ છે લા ણ વષથી 

તેમની શાળામા ં તેમના સ હત ણ થી વ  ુ

િશ ક હોતા નથી જો તેમણે આ ગામમા ં જ 

લ ન કયા હોતતો તેઓ પણ આ ગામમાથંી 

બદલી કર  લેત (  અઘ ું નથી) ી ... ને લાગે 

છે ક તાલીમ ઉપયોગી ન બનવા ુ ંએક કારણ 

િશ ક િવ ાથ  રસીયો પણ છે. યાર એક 

િશ ક પાસે આટલા બધા િવ ાથ  હોયતો ુ ં

થાય ? તેથી તેઓ શુ છે ક એક વષની 

તાલીમ માટ તેમનો વારો આ યો નથી કમ ક 

તેતો છેવટ સમયની બરબાદ  જ થાત.  

- ુ તકાલયનો મહતમ ઉપયોગ   
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 કરણ, કલમ અને જોગવાઈઓ 

  બાળકોને મફત અને ફર જયાત  િશ ણ અિધકાર અિધિનયમ,૨૦૦૯ 

- ૨૬ મી ઑગ ટ ૨૦૦૯ – રા પિતની બહાલી  

- ૨૭ મી ઑગ ટ ૨૦૦૯ – જન હત માટ કાિશત 

- ુલ કરણ -૭ , ુલ કલમો -૩૮ 

કરણ કલમ જોગવાઈઓ 

૧. ૧ થી ૨ ૂં ુ ં શીષક યાપ અને ારંભ અને યા યાઓ 

૨. ૩ થી ૫ મફત અને ફર જયાત  િશ ણનો હક, વશે અને િશ ણ માટ ખાસ 

જોગવાઈ,શાળા બદલીનો હક 

૩. ૬ થી ૧૧  સરકાર થાિનક સ ાત ં  અને માતા િપતાની ફરજો. 

૪. ૧૧ થી ૨૮ શાળા અને િશ કોની જવાબદાર ઓ. 

૫. ૨૯ થી ૩૦ અ યાસ મ અને ાથિમક િશ ણ ુ કર ુ ં. 

૬. ૩૧ થી ૩૪ બાળકોના હ ુ ંર ણ  

૭. ૩૫ થી ૩૮ ક ણ 

 મફત અને ફર યાત ાથિમક િશ ણનો હ   

 ૬ થી ૧૪ વષની મરના દરક બાળકોને તેની ન કની શાળામા ં ાથિમક િશ ણ 
ુ ુ  થતા ધુી મફત અને ફર જયાત ાથિમક  િશ ણનો હ  રહશ.ે  

 સરકાર ી એ વાતની ખા ી કરશે ક ફર યાત િશ ણનો લાભ તમામ બાળકોન ે
મળે તમામ એટલે ક િવિશ ટ જ રયાત ધરાવતા  બાળકો વા ક  માનિસક તી 
માનસીક બમાર  ને હ ન અને વણ મદંને પણ આ અિધકાર પણ મળવો જોઈએ  

 કોઈ પણ બાળકને શા રર ક િશ ા અથવા માનિસક કનડગત કરાશે નહ  . 
 ૬ થી વ  ુ મરના કોઈ બાળકને શાળામા ં વેશ ન અપાયો હોય અથવા વેશ 

અપાયા છતા ં તે તે ુ ં ાથિમક િશ ણ ુ ન કર  શ ો હોય તેને તનેી મરન ે
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અ ુ પ વગમા ં વેશ આપવમા ં આવશે પરં  ુ બાળકને તેની મર જુબના 
વગમા ં યે  વસે અપાયો હોય યા ંતે બાળક બી  સાથે સમાન રહ  શક તે 
માટ િનયત કરવામા ં આવે તેવી ર તે એ તેવી મયાદાની દર ખાસ તાલીમ 
મેળવવાનો હ  રહશ.ે  

 શાળામા ં દાખલ કરલ કોઈ પણ બાળકને ારં ભક િશ ણ ુ  થતા ધુીમા ં
કોઈપણ ધોરણમા ંરોક  શકાશે અથવા કાઢ  કુ  શકાશે નહ  . 

 ાથિમક િશ ણમા ં વેશ અપાયેલ બાળક ૧૪ વષ પછ  પણ ાથિમક િશ ણ ુ  
કરતા ં ધુી મફત િશ ણને પા  રહશે.  

 ાથિમક િશ ણ ુ ુ  કરનાર દરક બાળકને િનયત કરવમા ંઆવે તેવા વ ૃપમા ં
તેવી ર તે ામાણપ  આપવમા ંઆવેશે. 

 િુવધાઓનો અમલ નહ  કરનાર જવાબદાર અિધકાર સેવાક ય િનયમા સુાર 
િશ તભગંના  પગલા માટ જવાબદાર ઠરશે. 

 અ યાસ મ અને મા યતા  

 યો ય સરકાર (ક  અથવા રા ય) ાથિમક િશ ણ માટનો અ યાસ મ અને ુ યાકંન 
કાયપ િત િવકસાવવા માટ  પોતાની શૈ ણક જવાબદાર  િનભાવશે.  

 શૈ ણક જવાબદાર  િનભાવનાર ત ં  અ યાસ મ િવકાસ સમયે બધંારણીય જોગવાઈ 
બાળક ીય અને રુ ત  િશ ણ  તથા મા ભૃાષાના ઉપયોગને યાનમા ંરાખશો. 

 ધારો જણાવે છે ક તમામ શાળાઅ◌ો િવ ાથ - િશ કનો ણુો ર જળવાય તે િનિ ત કરશ ે
. તમામ ખાનગી શાળાઓ ભૌિતક િુવધા અને િશ ક િનયમો ુ ંપાલન કરશે. ના  ભગં 
વ પે તેઅ◌ોની મા યતા રદ થશે તથા શાળા બધં  કરવી પડશે.  

 િનયમોની િૂત નહ   કરનાર શાળઓને થાપના અથવા મા યતા  ા ત કર  શકાશે ન હ, 
હાલમા ંચા ુ ંશાળાઓએ ણ વષમા ંિનયમોની િૂત કરવાની રહશ.ે 

 શાળાઓની ર ૂઆત  સભંા યા બાદ મા યતા પછ  ખચવાના િનણય પે સ  તર ક . એક 
લાખ ધુીનો દંડ અને સતત લૂ બદલ રોજના દસ હ ર િપયા લેખે જોગવાઈ રહશે.  

 શાળા અને િશ કની જવાબદાર  

 સરકાર  શાળાઓ શાળામા ંદાખલ થયેલા તમામ બાળકોને મફત અને ફર જયાત િશ ણ 
ૂ ુ ં પાડશ,ે યાર ાટં લેતી શાળાઓ પોતાને મળતા ફંડના ઓછામા ંઓછા ૨૫ ટકા આ 

હ  ુમાટ ઉપયોગ કરશે. 
 ક ીય િવ ાલય, જવાહર િવ ાલય, સૈિનક લૂ અન ેસહાય નહ  મેળવતી શાળાઓએ 

અ ુ ૂચત િત, જન િત, ઓછ  આવક ધરાવતા ંઅને નબળા વગના ઓછામા ંઓછા 
૨૫ ટકા બાળકોને વશે આપવાનો રહશ.ે 
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 સહાય નહ  મેળવતી શાળાઓ સરકાર  શાળામા ં મળવાપા  ખચ, બાળકની ટ શુન ફ  
અથવા બાળકદ ઠ ખચ બેમાથંી  ઓ  ંહોય તે સરકાર ી પાસેથી મેળવવા ુ ંરહશે. 

 કાયદો જણાવે છે ક િશ કોએ િનયિમત અને ચોકસાઈ વૂક અ યાસ મ ણૂ કરવો. 
શૈ ણક મતા ા ત કરવી વાલી મીટ ગ ુ ંિનયિમત આયોજન કર ુ ંતથા જવાબદાર મા ં
આવતી તમામ ફરજો અદા કરવાની રહશે. 

 િશ કોને દસ વષ ય વ તી ગણતર , આપિ  રાહત ફરજ અથવા થાિનક સ ાતં ં  અથવા 
રા ય િવધાનસભા અથવા સસંદની ૂટંણીને લગતી ફરજો િસવાય કોઈપણ બન-શૈ ણક 
હ  ુમાટ કૂ  શકાશે નહ . 

 કોઈપણ િશ ક ખાનગી ટ શુન અથવા ખાનગી િશ ણ િૃ મા ંકામ કરશે નહ . 
 શાળા ક ાએ સચંાલન સિમિતની રચના કરવાની રહશે, મા ં થાિનક અિધકાર , વાલી, 

માતા-િપતા અને િશ કોની રહશે મા ં૫૦ ટકા ી ઉમદેવાર રહશે. 
 શાળા સચંાલન સિમિત સરકાર અથવા બી  કોઈ ોતમાથંી મળેલી ાટંનો ઉપયોગ પર 

દખરખ – િનય ં ણ રાખશે, શાળા િવકાસ તથા િવિવધ કાય મો ુ ંદખરખ રાખશ.ે 
 સરકાર  સ ા અને સિમિતઓ 

 ધારો થાિનક સ ાત ં  તથા ક  સરકારની કામગીર ની ફરજો દશાવે છે. 
 ક  સરકાર બાળક – િવકાસ અને ાથિમક િશ ણ ે ે કાયરત એવા પદંર સ યોની 

રા ય સલાહકાર સિમિતની રચના કરવાની રહશે. 
 સિમિત કાયદાના અમલ ગે સરકાર ીને ભલામણ કરશે. 

 વેશ અને બદલી 

 વશે યામા ંબાળકની મર માટ જ મ માણપ  અથવા અ ય આધાર મા ય ગણાશે. 
 મરના રૂાવાના અભાવે બાળકને વેશથી વ ંચત રાખી શકાશે નહ  તથા ની શ ુઆત 

થવા છતા ંપણ વેશથી વ ંચત રાખી શકાશે નહ . 
 બાળકની ઈ છા સુાર તનેે થાિનક અથવા રા ય ક ાએ શાળા બદલવાનો અિધકાર રહશે. 
 ફરબદલી માણપ  કાઢ  આપવામા ંિવલબં કરનાર ુ ય િશ ક અથવા શાળાના ભાર  

સામે તેમને લા  ુપડતા સેવા િનયમો સુાર િશ ત િવ,યક પગલા ંલઈ શકાશે. 
 ફ રયાદ 

 બાળ અિધકાર ર ણ િવશનેી રા ય સિમિત ધારામા ંઉપલ ધ અિધકારોની ફરતપાસણી 
કરસે, ફ રયાદો ુ ંિનવારણ કરસે તથા તનેે િસિવલ કોટમા ંપડકાર કરવાનો અિધકાર રહશે. 

 ફ  લેવાના મામલે સરકાર ીના અિધ ૃત અિધકાર ીના મા યતા મેળવવાની રહશ.ે 
 ફ રયાદ કરનાર કોઈપણ ય ત થાિનક સ ાત ં ને લે ખતમા ંફ રયાદ કરશે તથા થાિનક 

સ ાત ં  વહલામા ં વહલી તક તે ુ ં િનવારણ કરશે, મા ં ટટ કિમ ર અથવા િનિ ત 
જવાદાર તં  ભાગ ભજવશે. 
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 આિથક જવાબદાર  

 ધારો જણાવે છે ક ક  અને રા ય સરકાર સ ં ુ તપણે નાણાક ય જવાબદાર  સભંાળશે. 
 ક  સરકાર ખચનો દાજ તૈયાર કર  રા ય સરકાર સાથે સહમિત કળવી રા ય સરકારન ે

ખચના અ કુ ટકા રકમ રૂ  પાડશે. 
 ધારાના અમલ માટ ક  સરકાર નાણાક ય િનગમને વધારાની જ ુ રયાત માટ મદદ પી 

પાડવા માટ ભલામણ કર  શકશે. 
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રા ય અ યાસ મ માળખાની પરખા 
 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ રા ય અ યાસ મના માળખા ગેની પાયાની 

બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ 

રા ય અ યાસ મના માળખાની પાયાની િૂમકા િવષ ેિવગતવાર કાશ પાડશે. રા ય 

માળખાના રા યના અ યાસ મ સાથનેા જોડાણ અને સદંભ ને પ ટ કરશે. સ  દર યાન 

ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશષે મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ 

અને ચચા ના ંમા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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રા ય અ યાસ મના માળખાની ુપરખા 

(National Curriculum Framework (NCF – 2005) 

 હ ઓુ 

 તાલીમાથ ઓ... 
o NCF ની ૃ ઠ િૂમથી પ ર ચત થાય. 
o NCF -૨૦૦૫ની રચના અને ઉ ેશોથી મા હતગાર થાય. 
o NCF ારા ર ૂ થયેલ િવિવધ મહ વની બાબતોની ણકાર  મેળવ.ે 
o અ યાસ મ રચનાના િસ ાતંો 
o શીખવાની યા તથા ાન 

o અ યાસ મના ે ો તથા ૂ યાકંન 

o િવ ાલય તથા વગ ુ ંવાતાવરણ 

o યવ થાગત ધુારણા 
o ાથિમક ક ાએ ભાષા િશ ણ, ગ ણત િશ ણ તથા પયાવણ િશ ણ ગેની 

ભલામણોથી પ ટ થાય. 
 તાવના 

 ભારતના વતં તા પછ ના િશ ેણના ઈિતહાસમા ં ણુવ ા ધુારણા સદંભ થયેલ 

િવિવધ યાસો પકૈ  રા ય અ યાસ  ુપરખા (Natioanl Curriculum Framework (NCF) નો 

દ તાવજે આગ ુ ંમહ વ ધરાવે છે. 

 વષ ૧૯૭૬ ધુી િશ ણના સબંધંમા ં તમામ રા યો વતં  હતા અને ક  મા  

માગદશનની િૂમકામા ં હ ુ ં આ પ ર થિતઓમા ં એન.સી.ઈ.આર.ટ . ારા વષ ૧૯૮૬મા ં

રા ય િશ ણ િનતી તથા વષ ૧૯૭૫મા ં થમ વખત રા ય ક ાએ પાઠયચયા ુપરખાની 

રચના કરવામા ંઆવી. વષ ૧૯૭૬મા ંમહ વની ઘટના બની અને સિંવધાનમા ંસશંોધન બાદ 

િશ ણની જવાબદાર ને સમવત  (સં ુ ત) યાદ મા ં કુવામા ંઆવી. 

 વષ ૧૯૮૬મા ંતૈયાર થયલે રા ય િશ ણનીિતમા ં NCERTને એક મહ વની કામગીર  

સ પવામા ં આવી આ કામગીર  હતી સમ  રા  માટ રા ય પાઠ મ ચયા (National 

Curriculum Framework)ની ુપરખા તયૈાર કરવી તથા તેની વખતો વખત સમી ા કરવી. 
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 આ તગત NCERT ારા સમયાતંર અ યાસ મ ુપરખાની રચના અને સમી ાઓના 

આધાર નવીન ુપરખાઓની રચના કરવામા ંઆવી. 

 એન.સી.એફ. ૨૦૦૫ એટલે.... 

 એન.સી.એફ. (રા ય અ યાસ મની ુપરખા) ૨૦૦૦ની સમી ાના આધાર તૈયાર 
થયેલો દ તાવેજ 

 ૧૯૯૩ના ભાર વગરના ભણતર અહવાલના આધાર સમી ા થયેલ દ તાવજે 

 ડા. યશપાલ ની અ ય તામા ંરા  ક ાની એક તથા િવિવધ િવષયો આધા રત ૨૧ 
ફો સ પુ ારા તયૈાર થયેલ દ તાવજે 

 એન.સી.એફ. ૨૦૦૫એ આપણને ુ ંઆ ુ?ં 

 અ યાસ મ રચનાના િનદશક િસ ાતંો 
 શીખવાની યા તથા ાન 

 અ યાસ મના ે ો તથા ૂ યાકંન 

 િવ ાલય તથા વગ ુ ંવાતાવરણ 

 યવ થાગત ધુારણા 
ચલો ય ત થઈએ ..... (NCF 2005 સદંભ તમને લાગેલ સૌથી રસ દ બાબત જણાવો) 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 અભઅયાસ મ રચનાના િનદશક િસ ાતંો 

 ગોખણ પ ી આધા રત પર ાનો યાગ કર તે ુ ં
 મા  પાઠય ુ તક આધા રત નહ  પણ તેથી આગળ જઈ શક તવેી તક આપે તેવો 

પાઠ મ | અ યાસ મ 

 પર ાઓ વધાર લચીલી બનાવવી અને ક ાના વન સાથે જોડવી. 
 શીખવાની યા તથા ાન 

 ાથિમક તથા આરં ભક શાળાના અ યાસ મમા ં કોઈ પણ ધુારા વૂ ાથિમક િશ ણ 
(ઈ.સી.સી.ઈ)ના બ ુપ ર ચત િસ ાતંોના કાશમા ંજ કરવો જોઈએ. 

 બાળક ાનની રચના કર છે ાનનો ઉપભોગકતા નથી. 
 િવષયો વ ચે એ ુ ંસકંલન થાિપત કર ુ ં( દવાલો ની ચ કરવી) ક થી િવ ાથ  ાનનો 

આનદં મેળવી શક. 
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 બાળક ત િશ ણ એટલે બાળકની સ ય ભાગીદાર  હોય અને તેના ય ત વનો 
વીકાર થાય. 

 બાળકો એવા વાતાવરણમા ંભણી શક છે ક મા ં તેમને લાગે છે ક તેમને મહ વ ણૂ 
માનવામા ંઆવે છે. 

ચચાની એરણે ....(અ યાસ મ રચના તથા શીખવાની યાની બાબતમા ંતમે સૌથી વ  ુભાર 

કઈ બાબતને આપશો?) 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

 ભાષા ુ ંિશ ણ 

 િ ભાષા ફો લૂાને લા  ુકરવાની નવી કોિશષ કરવી. 
 આ દવાસી ભાષાઓની સામેલગીર  તથા મા ભૃાષાને િશ ણના મા યમ તર ક વી ૃ િત 

દવા ઉપર જોર કુ ુ.ં 
 બ ુભાષીતા એટલે વગમા ં ભણાવાતી ભાષાઓની સ ં યા નહ  પણ વગમા ં બોલાતી 

ભાષાઓ તથા બોલીઓ 

 થમ ભાષા ુ ંિશ ણ 

 બાળકો શાળામા ંપોતાની ભાષા|ભાષાઓ આ મસાત કર ને જ વેશે છે. 
 ાથિમક ક ાએ બાળકની ભાષા ધુારવાના યાસ વગર મા  વીકાર કરવી. 
 ી  ધોરણ પછ .. મૌ ખકતા તથા સા રતા િશ ણ અને ઉ ચકોટ ની િવચાર મતાનો 

િવકાસ  
 ચોથા ધોરણથી... સવસામા ય ભાષા અને ુ લેખનનો પ રચય. 
 બાળકની ઘરની બોલી|ભાષાનો સતત આદર. 
 લૂ કરવી એ શીખવાની યાનો ભાગ છે. 
 બાળક તૈયાર થયા પછ  જ લૂો ધુાર  શકશે. 
 બાળકની ુ કલીઓ પર યાનની જ યાએ વૈિવ યવાળ  સામ ી ઉપર વ  ુ યાન 

આપ ુ.ં 
 ભાષા દરક િવષયમા ંછે.. 

 મા  સ ં ૃ િત અને નૈિતકતાના વાહક બનવાની જ યાએ ભાષામા ંરસ ઉ પ  થાય તથા 
ભાષાના પદંનો તથા ાસ ંગકતા બતાવી શક તવેા એકમોની પસદંગી કરવી. 
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 બી  ભાષા ુ ંિશ ણ 

 મા  સ ં ૃ િત અને નૈિતકતાના વાહક બનવાની જ યાએ ભાષામા ંરસ ઉ પ  થાય તથા 
ભાષાના પદંનો તથા ાસ ંગકતા બતાવી શક તવેા એકમોની પસદંગી કરવી. 

 ે  ભાષા.... 

 એક તરફ હર પર ામા ં ે ના પ રણામો િનરાશાજનક જોવા મળે છે. 
 વૈિ ક જ ુર યાતના સદંભમા ં ે  િશ ણની માગં વધતી ય છે. 
 અ ય ભારતીય ભાષાઓની સાથે પોતા ુ ં થાન મળેવવામા ંસફળ થાય તોજ અથ ણૂ 

બને. 
આપણે શાળામા ંિવિવધ ભાષાઓ ુ ંઅસરકારક પ રણામલ ી ભાષા િશ ણ કઈ ર તે કર ુ?ં 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 ગ ણત િશ ણ 

 બાળકો આનદં સાથે શીખે. 
 યાિ ક યાથી તથા ૂ ોની મદદથી વ  ુસાર  ર તે શીખી શખે છે. 
 બાળકો એવી ર તે ગણત અ ભુવે ક ની વાતો કર, સવંાદ કર, ચચા કર અને સાથ ે

કામ કર  શક. 
 ો ઉઠાવી સમાધાન મેળવી શક. 
 તક કર  શક. 

 ાથિમક ક ાએ – ગ ણત 

 વૂ ાથિમક ક ાએ બ  ુિશ ણ રમત ારા થાય છે. 
 રોજ બરોજના વન સાથે સાકંળ ુ.ં 
 રમતો ઉખાણા તથા વાતાઓ ારા િશ ણ 

 મા  કગ ણત નહ  પરં  ુમાપ, કડાની સમજ, આકાર, પેટનની સમજ આપવી. 
 પયાવરણ િવ ાન 

 તમામ કારની Validityને યાનમા ંરાખવી મ ક.. 
 Content (િવષયવ )ુ 

 Cognative ( ાના મક) 

 Process ( યા) 

 Historical (ઐિતહાિસક) 

 Environmental (પયાવરણ) 

 Ethical (નૈિતક) 
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 ાથિમક ક ાએ 

 આસપાસની ુ િનયા તથા તેમાથંી આનદં મેળવવાની હોવી જોઈએ. 
 ળૂ ાના મક કૌશ ય મેળવી શક તે માટ િવ ાથ ઓ અવલોકન, વગ કરણ કર  શક 

તેવી તકો રૂ  પાડ તવેો... 
 િવ ાન, સામા જક િવ ાન ુ ય ભાગ હોય તથા વા ય એક મ તવ ુ ં ગ હોય 

આટલી ચચાના આધાર... 

જો આપને અ યાસ મ રચનામા ંસામેલગીર  કરવાની હોય તો આપ ા મહ વના ધુારા 

ચુવો છો.... 

.............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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National Curriculum Framework – 2005 

 વૈ દક ગ ણતનો સમાવશે તમામ ધોરણોના ગ ણતના અ યાસ મમા ંઅ કૂ કરવો. 
 યોગ િશ ણને વ નુે વ  ુ ાધા ય આપ ુ.ં રા યની તમામ ાથિમક શાળાઓમા ંઆ 

િવષયને ફર જયાત િવષય તર ક થાિપત કરવો. 
 કાઉટ અને ગાઈડની િૃ ઓને િવકસાવવા શાળા ક ાએ તેના ં િુનટ થાપવા ંઅન ે

અ યાસ મના એક આદશ હ સા તર ક તેને થાન આપ ુ.ં 
 NSS  અથવા NCC બેમાથંી કોઈ એકનો અ યાસ મમા ંસમાવેશ કરવો. 
 મહા મા ગાધંી ની િુનયાદ  કળવણીના ં સાર તૂ ત વો વા ં ક, પ ર મ, વા ય, 

સફાઈ, યાન અને ાથના, તં ુ ર ત આરો ય, સ હુ ચતન અને મનન, વ દુય 
ુ ુ ંબકમની ભાવના, સવ દયની ભાવના, વગરેને શાલયે અ યાસ મમા ં સમાવી લવેા.ં 
થી આદશ નાગ રક ુ ંઘડતર થાય અને િવ ાથ ને વનઉપયોગી કળવણી મળ  રહ. 

 િનવાસી શાળાઓની માળખાગત િુવધાઓ વ નુે વ  ુઊભી કરવી. િવ ાથ ઓ શાળામા ં
– આ મ શાળામા ંજ રહ, યા ંજ ભણે અને વન વવાની સાચી કળવણી ા ત કર. 
િનવાસી શાળાઓ માટ બહનોને લ લતકલા, ભરત ુથંણ, સીવણકાસ, સ ના મક 

િૃ ઓ ને વણી લઈ વનઘડતરની ઉમદા કળવણી મળ  રહતવેો અ યાસ મ  ત ે
રા યની માગં અને જ ુ રયાતના આધાર ન  કરવો. 

 ખર િતભાશાળ  અને િતભાશાળ  એવા ં તજે વી બાળકોના િશ ણ માટની અલગ 
યોજનાઓ અમલમા ં કૂવી 

 ધોરણ ૧ થી ૭મા ંિવ ાથ ઓના ૂ યાકંન માટની ેડ િસ ટમ અલમમા ં કુવી. 
 િશ ક – િવ ાથ   Ratio 1 : 3  રાખવો. 
 Elementary Education  નો ૧૦૦ ટકા ખચ  Central Government  ઉપાડ. 
 તમામ  SCERTs  ને  Autonomous બનાવવી જોઈએ. 
 વનમા ં ઉપયોગી એ ુ ં અ ભુવજ ય, િૃ મય, યોગશીલ અને ઓછામા ં ઓછ  

સૈ ાિંતક બાબતોવા ં ાથિમક િશ ણ બનાવ ુ.ં 
 ારં ભક ધોરણ ૧ અને ૨ ુ ં િશ ણ લોકબોલીમા ં જ આપ ુ.ં ારં ભક ધોરણોમા ં 

Teaching Learning Process  મા ય લોકબોલીમા ંજ થવી જોઈએ. 
 Slow Learners  બાળકો માટ િવશષે યોજનાઓ બનાવવી. 
 િવકલાગં બાળકોના િશ ણ માટ  Resource Teachers ની િૂમકાને વ  ુસઘન બનાવવી 

અને તેઓના િશ ણ માટ  Learning Materials  અને  Reference Materials  પર વ  ુભાર 
આપવો. 

 Learning Materials  અને Reference Materials યકે િશ કને આવડ ુ ંજોઈ.ે 
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 Computer Literacy અને English યેક િશ કને આવડ ુ ંજોઈએ. 
 Elementary Education મા ંસશંોધનકાયને વ  ુ ાધા ય આપ ુ.ં 
 Flow of Financial Assistance દરક SCERTSને સીધો મળવો જોઈએ. નાણાક ય ોતની 

સરળતા હોવી જોઈએ. 
 Distance Mode of Education ને વધાર ાધા ય આપ ુ ંજોઈએ. 
 Cluster Resource Centers ને વ  ુસ મ બનાવવા ંજોઈએ. 
 દરક Cluster Resouce Centers ઉપર Computer Lab, Language Lab અને Maths – 

Science Corners / Associations ઊભા ંથવા ંજોઈએ. 
 ચ , યાયમ, સગંીત અને રમતગમતને Core Subjects બનાવવા જોઈએ. ચ , 

યાયમ, સગંીત અને રમતગમત વા િવષયોની િૃ ઓને મા  Co-Curricular 

Activities તર ક ન ગણતા ંCore Subjects તર ક ગણવી જોઈએ. 
 Alternative Schooling System (ALS)ને વ  ુમજ તૂ બનાવવી જોઈએ. 
 િવ ાનમા ં યોગલ તા ઉપર જ વ  ુભાર આપવો. સૈ ાિંતક પાસાઓંને ઓ  ંમહ વ 

આપ ુ.ં 
 Monitoring & Supervision System ને વ  ુStrong અને વ  ુSound બનાવવી. 
 િશ ક અને િનર કનો Ratio ધુાર  ૧-૨૫ કરવો. 
 કલ ટરની અને મોટ  શાળાઓને વહ વટ  ટાફ આપવો. 
 દરક લોકમા ંફરતી યોગશાળા – Mobile Lab ની યવ થા ઊભી કરવી. 
 પયાવરણ અને િવ ાનના અ યાસ મમા ં સાં ત વાહોને આમેજ કર  Frontline 

Curriculum ને આધાર અ યાસ મના આધાર બ ુઓ રચવા. 
 પયાવણ તથા િવ ાન વા િવષયોના અ યાસ મ વારંવાર બદલતા રહવા. 
 કાયદાના અમલ માટ રા ય સરકાર જ ુર  એવા ફડંની મદદ રુ  પાડવાની જવાબદાર  

િનભાવશે. 
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પ રિશ ટ -૧ 

યેક અ યાયનો સારાશં 

 અ યાય -૧ 

 િશ ણની રા ય યવ થાને બ ુલતાવાદ  સમાજમા ંમજ તૂી દાન કરવી. 
 ભાર વગરના ભણતરની સમજ માણે પાઠ ચયાના બો ને ઓછો કરવો. 
 પાઠ ચયા ધુાર સાથે યવ થાગત પ રવતન 

 સિંવધાનમા ં ઉ લે ખત ૂ યો, મ ક સામા જક યાય, સમતા અને ધમિનરપે તા 
આધા રત પાઠ ચચાય અ યાસ 

 બધા માટ ણુવ ા ણૂ િશ ણ િુનિ ત કર ુ.ં 
 એવા નાગ રક વગ ુ ં િનમાણ ની લોકતાિં ક યામા,ં ૂ યોમા,ં લૈ ગક યાય િત 

સવંદેનશીલતા, અ ુ ીૂ ચત િતઓ, જન િતઓ અને િવશષે આ યકતાવાળા બાળકોની 
સમ યાઓ અને આવ યકતાઓ િત આ થા હોય તથા તેમા ં રાજનીિતક અને આિથક 

યાઓમા ંભાગ લેવાની મતા હોય. 
 અ યાય -૨ 

 અ યાપન અને અ યયન સબંધંી આપણી સમજ ુ ં નુઃઅ ભ ખુીકરણ 

 િશ ાથ ઓના િવકાસ અને િશ ણના સબંધંમા ંસવાગીણ દ ટકોણ 

 કડા આધા રત અને આવ યકતા ◌ાધા રત કાય મો ારા શીખાતી અસમથતાને ૂર 
કરવી. 

 ાન િનમાણમા ંિવ ાથ ઓનો સહયોગ અને રચના મકતા વધારવી. 
 યોગા મક મા યમો ારા સ ય િશ ણ 

 પાઠયચયા યાઓમા ંબાળકોના િવચાર, ઉ કુતા અને શીલતા માટ થાન. 
 ાનની અ શુાિસક સીમાઓથી આગળ િવ તાર આપતા ં િશ ણના ઢાચંાને યાપક 

આયાયમ આપવા 
 િવ ાથ ઓની સહભાગતાના ે -અવલોકન, અ વેષણ, આલોચના મક િવમશ વગરે 

પણ િવષયિવ ાનની મ િશ ણના મહ વ ણૂ િવષય છે. 
 સામા જક સાં ૃ િતક યથાથ પર આલોચના મક સમજને િવકિસત કરનાર  યાઓને 

પાઠ ચયામા ં થાનની આવ યકતા થાનીય ાન અને બાળકોના અ ભુવો પાઠય ુ તકો 
અને અ યાપન તકિનકના મહ વ ણૂ ગ છે. 
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 શાળાના ંવષ બાળકોની મતાઓ, અભ ુ ચઓ વગેરમા ંઝડપથી િવકાસના વષ હોય છે. 
એ માટ િવષયવ નુી પસદંગી અને યવ થા તથા ાનના િનમાણની યાઓન ે
તેમના હસાબે અ ુ ૂળ કરવાની આવ યકતા છે. 

 
 અ યાય -૩ ભાષા 

 ભાિવક મતા – લખવા અને બોલવા, સાભંળવા અને વાચંવાની – શાળાના િવષયો અન ે

અ શુાસનો માણે હોય. પાયાના િશ ણથી લઈને ઉ ચ મા યિમક તર ધુી બાળકોના ાન 

િનમાણમા ંતનેા મહ વને સમજવાની આવ યકતા છે. 

 િ ભાષા કો લુાને પાછો લા  ુ કરવાની દશામા ં કામ કર ુ ં જો◌ીએ, મા ં બાળકોની 

મા ભૃાષાને સૌથી સારા ંમા યમ ત મહ વ આપવાની જ ુર છે. તેમા ંઆ દવાસી ભાષાઓને 

પણ સામેલ કરવાની જ ુર છે. 

 ે  મા યમમા ં સપળ િશ૭ણ માટ આવ યક છે ક તે મા ભૃાષામા ં અ યાપનના 

મજ તૂ આધાર ઉપર ઊ ુ ં હોય. ભારત સમાજના બ ુભાષા મક ઢાચંાને શાળાના વનની 

સ ૃ ના સસંાધનના ુપમા ંજો ુ ંજોઈએ. 

ગ ણત 

 ગ ણતના િશ ણ ુ ં લ ય હો ુ ં જોઈએ – ગ ણતીકરણ એટલે તક મતાનો યોગ, 

અ તૂનોને બનાવવા ંઅને વાપરવા વગર ઉપર જોર, ન હ ક તેના ૂ ો વગરેના યાિં ક ાન 

ઉપર. 

 ગ ણત ુ ંિશ ણ બાળકોની તક મતા અને િવચારવાની મતાનો િવકાસ કર, બાળકોમા ં

સમ યાના સમાધાન કરવાની મતાનો િવકાસ હોય. ગણતના સારા િશ ણનો અિધકાર દરક 

બાળકને છે. 

િવ ાન 

 િવ ાનની ભાષા, યા અને િવષયવ  ુ િવ ાથ ની મર અને તેની ાન મતાન ે

અ ુ ૂળ હોવી જોઈએ. 
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 િવ ાન િશ ણને િવ ાથ ઓને તે ર તો અને યાઓનો બોધ કરાવવાને સ મ હો ુ ં

જોઈએ  તેમની રચના મકતાના િવકાસ કર અને ાસાને શાતં કરના ુ ં હોય, ખાસ કર ને 

પયાવરણના સદંભમા.ં 

 િવ ાન િશ ણને બાળકોના પ રવેશની અ ુ ૂળ હો ુ ં જોઈએ, થી તેમનામા ં કામના 

સસંારમા ં વેશ કરવા િવષયક જ ુર  ાન અને કૌશ ય િવકિસત થઈ શક. 

 પયાવરણની ચતાને શાળાની પાઠયચયા સાથે જોડવી જોઈએ. 

સામા જક િવ ાન 

 સામા જક િવ ાન અ યાપન ુ ં લ ય એ ુ ં હો ુ ં જોઈએ મા ં બાળકોને નૈિતક અન ે

માનિસક ઉ  મળે  આગળ બાળકોમ વતં  િવચાર કરવાની મતા તથા સામા જક ુ ાઓ 

ઉપર આલોચના મક દ ટકોણ િવકિસત કર  શક. 

 ખુ રા ય ચતાઓ મ ક લ ગક યાય, માનવ અિધકાર અને હાિંશયાના સ હૂો 

તથા અ પસં યકોના કૌશ યોને િવકિસત કરવા માટ તરઅ શુાસના મક દ ટકોણ 

અપનાવવાની જ ુર છે. 

 નાગ રક શા ને રાજનીિતશા  બનાવ ુ ંજોઈએ, તથા ઈિતહાસને બાળકોના અતીત અન ે

નાગ રકતા ઓળખની ઉપર ભાવ નાખનારા િવષયના ુપમા ંઓળખવા જોઈએ. 

ચચા 

 ાથિમક શાળાથી જ શ ુ કર ને કામને બધા િવષયો સાથે જોડ ુ ંજોઈએ| 

શાળાની બહાર કામનો અ ભુવ કરનર  સ ં થાઓનો પ રચય કરવો જો◌ીએ 

યવસાિયક િશ ણ અને િશ ણ કાય મને ૧૦-૧૨ વષ ઉપર આધા રત 

પાઠયચયા તૈયાર થાય ના િન નાં કત અ ભલ ણ હોય. 

અલગ અલગ અવિધના લચીલા અને ઉફયોગી પાઠય મ 

વશે અને િનકાસના બ ુ િવધ અવસર 
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ામ સ હૂોને લઈને જ લા તર ધુી લુભતા 

િવ ાલયની બહાર થત સ ં થાઓની િવક ી ૃત મા યતા તથા સમાન યવ થા 

 યવ થા 

કલા – 

 કલાઓ (સગંીત, ૃ ય, દ યકલાઓ, કઠ તૂળ  કલા, રંગમચં આ દના લોક તથા 
શા તર ય ુપ વગરે) અને ધરોહર ુપમા ંચાલી આવતી કલાઓની પાઠયચયામા ંમા યતા. 

તેની ાસ ંગકતાના સબંધંમા ંશાળા શાસકો, વાલીઓ વગરેને ણકાર  

કલાને શાળાના િશ ણના દરક તર ઉપર સામેલ કરવી જોઈએ. 

શાિંત – 

 શાળાના િશ ણ દર યાન ઉપ ુ ત ગિતિવિધઓના મા યમથી દરક િવષયમા ં શાિંત ુ ં

િશ ણ આપ ુ ંજોઈએ. શાિંત િશ ણને િશ ક િશ ણ ુ ંપણ એક નગં બનાવ ુ ંજોઈએ. 

વા ય અને શા રર ક િશ ણ 

 વા ય અને શા રર ક િશ ણ િવ ાથ ઓના િવકાસ માટ આવ યક છે. વા ય અન ે

શા ર રક િશ ણના મા યમથી શાળામા ંઉફ થત વગરેની સમ યાને િનવાર  શકાય. 

 અ યાય -૪ 

ઢાચંા અને સામ ીની નૂતમ ઉપલ ધતા તથા દિનક યોજનાને લચીલા ં બનાવવાથી 

િશ કો ુ ં દશન ધુાર  શકાય છે. એવી શાળાની સ ં ૃ િત  દરક શાળાની મતા ઓળખાણ 

િશ ાથ ના ુપમા ંિવકિસત કર અને દરક બાળકની મતા અને ુ ચઓનો પણ િવકાસ કર. 

 એવી ગિતિવિધઓ મા ંસ૭મ – અ મ બધા ંબાળકો ભાગ લઈ શક એ સવ િશ ણની 

આવ યક શરત છે. 

 લોકતાિં ક ર તો ારા બાળકોમા ં વ-અ શુાસનનો િવકાસ હમંશેા ાસ ંગક ર ો છે. 

ાનની યામા ંસ દુાયના લોકોને સામેલ કરવાથી શાળા અને સ દુાયની ભાગીદાર  બને 

છે. 
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િન લખત સદંભ મા ંિશ ણ ુ ં નુિનધારણ 

(ક) પાઠ ુ તકોમા ં યેયોની યા યા, ગિતિવિધઓ, સમ યાઓ અને અ યાસ એવી ર ત ે

આપવામા ંઆ યા ંહોય ક તે તેના સબંિંધત ચતન અને સ હૂ કાયને ો સા હત કર. 

(ખ) સહાયક ુ તકો, કાય ુ તકાઓ, િશ કોની કાય ુ તકાઓ વગેર તૂન ચતન અને નવા 

દ ટકોણો ઉપર આધા રત હોય. 

(ગ) મ ટમી ડયા, આઈસીટ , વગેરનો એકતરફ  સચંાર સાધનોને બદલે પર પર સવંાદના 

સાધોની મ ઉપયોગ  

(ઘ) શાળા ુ તકાલય િવ ાથ ઓ, િશ કો અને સ દુાયના લોકો માટ ાનને ુ  ં કરવા ુ ં

અને િવ તૃ સસંાર સાથે જોડવા ુ ંકામ કર. 

(ડ) શાળા સા રણીની િવક ૃતા યોજના તથા દિનક સા રણી અને િશ કને યવસાિયક 

અ યાસોની વાયતતા શાળા ુ ંવાતાવણ બનાવવા માટ અિનવાય છે. 

 અ યાય -૫ 

 યવ થાગત ધુારા ુ ં એક ખુ અ ભલ ણ ણુવ ાની ચતા છે, નો અથ થયો 

સ ં થાન ારા નવી નવી મતાઓનો િવકાસ. 

 સં ુલ અને લોક તર ઉપર આગામી યોજનાઓ માટ શાળામા ંએક િવ તૃ ઢાચંો તૈયાર 

થાય થી જ લા તર પર િવક ીકણની િનતી બની શક. 

 ધાના યાપક અને િશ કોના સહયોગથી સાથક એકડિમક યોજનાનો િવકાસ, િશ ક-

અ યાપક યાના સદંભમા ંિનર ણની યાને યકે શાળા સાથે સતત સહ યાના ુપમા ં

જોવામા ંઆવવી જોઈએ. 

 િશ કોના યવસાિયક િશ ણ 

મા ંિન લ ખતને જોડવાથી તેમા ંસ ૃ  આવી શક. 

- િવ ભ  િવષયોમા ં નાતકો ર તરનો અ યાસ 

- િશ ક િશ ણમા ંએક ૃત નાતક તર ુ ંિશ ણ 
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 ભાિષક મતા અ યયને િશ ક-િશ ણ સાથે ત રક ર તે જોડ ુ,ં િશ ણાથ ઓન ે

િશ ણ, બાળકો સાથે પર પર ભાવ અને ાન, લગ, િત, સમતા અને યાયના સદંભ મા ં

પોતાના ાનને પરખવાનો અવસર મળવો જોઈએ. 

 ુ  અ શુાસિનક સદંભ ને બદલે િશ ણને િવ ાથ  અને તનેા સદંભ સાથે જોડવાની 
જ ુર છે. 

 સેવાકાલીન િશ ણને શાળામા ંબદલાવ ુ ંઉ રેક હો ુ ંજોઈએ. 

 ગામ તર પર િશ ણ સબંધંી ગિતિવિધઓને જોડ ને પચંાયતી રાજ સ ં થાઓને મજ તૂી 
દાન કર  શકાય છે. 

 પર ા ધુાર 

તણાવ ુ ંઘટ ુ ંઅન ેપર ામા ંસફળતા ુ ંવધ ુ ંિન ન લખત બ ુઓ ઉપર બળ આપે છે. 

 િવષયવ  ુપર ણથી સમ યા સમાધાન તથા સમજ તરફ થાન આ માટ વતમાન 
પ ના કાર અવ ય બદલવા જોઈએ. 

 લ  ુપર ાઓ તરફ 

 એક એવી નોડલ એજ સીની થાપના  વશે પર ાઓની ડઝાઈન તથા 
ચલણ ુસં ◌ંચાલન કર  સક. 

 િશ ણ અ ભુવો તથા િવિવધ ક ા અ યાસોને આપસમા ં વહચવા થી નવા િવચાર 
ઉ પ  થઈ શક તથા નવાચાર અને યોગોને ો સાહન મળે. 

 પાઠ મ, પાઠય ુ તકો તથા િશ ણ અિધગમ સસંાધનોનો િવકાસ, િવ િવ ાલયો, ગેર 
સરકાર  સ ં થાઓ તથા િશ ક સગંઠનોથી િશ કો અને િવશે, ાન સામલે કર ને, 
િવક ી ૃત ર તે સહકા રતા સાથે કર  શકાય છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

જુરાતનો અ યાસ મ  

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ જુરાતની ાથિમક શાળાઓના અ યાસ મની 

િવિશ ટ બાબતો   ગેની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ 

રાજયના અ યાસ મના માળખાની પાયાની િૂમકા િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. રા ય 

માળખાના રા યના અ યાસ મ સાથનેા જોડાણ અને સદંભ ને પ ટ કરશે. સ  દર યાન 

ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશષે મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો, વીઝ અને ચચા 
ના ંમા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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             p\Ativni 

 p\iY(mk (SxNn[ mi[T[Big[ Jvn(SxN siY[ s>b>F C[. SiLi(SxNni[ mh_im an&b>F 
Jviti Jvn siY[ Yiy a[ ap[xi km s[ km p\iY(mk (SxN ÄyvAYi pis[Y) riK) Skiy. 
biLkn&> nig(rk tr)k[ GDtr krvin&> mi[TiBign&> kim (SxN ÄyvAYi oiri Yiy t[v) ap[xi shj 
an[ AviBi(vk C[. biLkn) Bi(v (j>dg)mi> upyi[g) a[v) xmtiai[ an[ ki]SÃyi[ hAtgt Yiy 
a[vi a¹yyn an&Bvi[ Sil[y Jvnmi> biLkn[ Brp*r p\miNmi> mLvi ji[ea[. ji[ k[ vil)ai[ 
an[ sm&diyni> s¿yi[ mi#i sixr) (vPyi[mi> biLk[ m[Lv[li g&Nn[ j vF& pDt&> mhRv aipti> 
hi[viY) (Sxk pN vg<K>D p\(k\yimi> sixr) (vPyi[n[ vF& mhRv aipvi p\[riy C[. ai sixr) 
(vPyi[n&> Jvn siY[n&> s>Fin k[v&> an[ k[Tl&> a[ (vS[ (vcir krvi[ hv[ a(nviy< C[. kirN k[ s>dBi[< 
bdliyi C[. (vkst) jt) d&(nyi siY[ kdm (mlivvi miT[ biLkn[ a[v) r)t[ t]yir krv&> ji[ea[ j[ 
pi[tin) Bi(v (j>dg)mi> aivnir pDkiri[ni[ simni[ kr) Sk[, pi[tini Jvnn) smAyiai[n[ jit[ 
uk[l) Sk[. ai miT[ biLki[n[ a[vi a¹yyn an&Bv mLvi ji[ea[ k[ j[mi> biLk[ K*b (vcirv&> 
pD[, jit[ smjvini[ an[ S)Kvini[ p\yRn krvi[ pD[.  

riOT^)y a¿yisk\m $pr[Ki 2005 pN Xinni sj<n pr (vS[P Bir m*k[ C[. Xinn&> sj<n a[Tl[ 
a[vi a¹yyn an&Bvi[n) si>kL k[ j[ni oiri biLk pi[tin) smjN k[Lv[. (Sxkn) s*cni m&jb 
lKv&>, vi>cv&> k[ ki[ek ciT< aYvi mi[D[l bnivvi> a[ Xinn&> sj<n nY), a[ ti[ s*cnin&> piln 
mi#i C[. hi, ji[ p\(v(F pC) (Sxk biLki[n[ a[vi p\Åni[ p*C[ k[ j[mi> biLk[ (vcirv&> pD[ k[ (c>tn 
krv&> pD[ ti[ Xinni sj<nn) (dSimi> kim Ye rH&> C[ a[m kh[viy. aivi (c>tnp\[rk p\Åni[n) cci< 
pC) biLk pi[tin) jit[ agiu S)K[l) bibti[n&> upyi[jn kr)n[ kS&>k nv&> sj<n kr[ an[ a>t[ 
smg\ p\(k\yi oiri S&> tirÄy&> a[ smjvimi> aiv[ ti[ j[ k>e tirÄy&> C[ t[ Xinn&> sj<n C[. alb_i, 
(vPyvAt&ni bFi j m&ti ai j k\mmi> S)Kviy a[ j$r) nY) pr>t& (vPyvAt&ni ki[epN m&tin[ 
Jviti Jvn siY[ ji[D) ti[ Skiy j. (vPyvAt&ni ki[epN m&tini m*Ãyi>kn miT[ mi#i sidis)Fi 
p\Åni[n[ bdl[ a[vi p\Åni[ p*C) Skiy j[mi> biLk[ (vPyvAt&n) mi(ht) a>g[ (vcirv&> pD[ an[ 
kSi[k sj<niRmk jvib aipvi[ pD[.  

ai p\kirn) (SxN ÄyvAYi UB) krvi miT[ aipN[ mi#i piq`yp&Atki[ bdl)a[ a[Tl&> p*rt&> nY). 
a¿yisk\m an[ piqỳk\m pN bdlvi[ pD[. a[n) siY[ siY[ a¹yyn-a¹yinmi> upyi[g) a[v) 
tmim simg\) (vS[ pN algY) (vcirv&> pD[. aim, mi#i piqyp&Atk j nh)> pr>t& smg\tyi 
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Ti[Tl l(n<>g p[k[j (vksivv&> pD[. aiv) aivÆyktimi>Y) ai smg\ p\(k\yini[ jºm Yyi[. ai 
aivÆyktiai[ pN rieT T& a[¶y&k[Sn 2009 aml) bnti> a(nviy<timi> p(rNm). aim, 
a[n.s).a[f. 2005 an[ air.T).e.2009 s>dB[< up(AYt Yy[l) aipN) nv) j$(ryitn[ 
p(rp*N< krvi miT[ smg\ p\(k\yi hiY Frvimi> aiv). 

ai smg\ kim k[Lviy[li minvbL vgr S±y nY). ai k[Lviy[l&> minvbL a[Tl[ AT[T (rsi[s< 
gZp. s[>kDi[ (Sxki[, s)airs)-b)airs) ki[-ai[(D<n[Ts<, k[LvN) (nr)xk, Js)eairT)-Diy[Tni 
Äyi²yitiai[, piq`yp&Atk m>DLni (vPy s>yi[jki[ an[ tjXi[ upri>t y&(nv(s<T) kxia[ kim krti 
(vS[PXi[n&> j*Y a[Tl[ AT[T (rsi[s< gZp. g&jritmi> 1996-97 drÀyin Fi[rN 1 Y) 4 a>tg<t 
aiv&> j*Y bnivvimi> aiv[l&>. Ryirbid vP< 2005-06mi> Fi[rN 5 Y) 7 miT[ pN aiv&> j*Y 
algY) t]yir Yy[l&>. Fi[rN 1 Y) 4 ni a[s.air.J.n) rcnin[ GNi[ smy Yyi[ hi[viY) ai 
j*Yn) nv[srY) rcni krvimi> aiv). j[ t[ (vPyn) (vPyvAt&, p¹F(tSiA#i, biLmni[(vXin, 
k[LvN) a>g[ diS<(nk ²yili[ vg[r[ a>g[n) l[(Kt ksi[T) an[ j*Ykiy<, p\[zºT[Sn, a[T)T`y&D-
a[(¼TT`y&D vg[r[ a>g[n) mni[v]Xi(nk ksi[T)ai[n) p\(k\yimi>Y) psir kr)n[ tirvvimi> aiv[l 
a[s.air.J. oiri smg\ p\(k\yi hiY Frvimi> aiv). k&l a>dij[ 350 j[Tli (vS[PXi[ni 
a[s.air.J. a[ K*b j p(r~m kyi[< C[.  

~[N)b¹F r)t[ yi[jiy[li kiy<(S(bri[mi> an[k(vF cci<ai[ Ye. si] p\Ym ti[ biLk S&> C[, (SxN S&> 
C[, SiLi S&> C[, a¿yisk\m-piq`yk\m-piq`yp&Atk-piq`ysimg\) vg[r[n) s>kÃpni S&> C[ a[ a>g[ 
ghn cci<ai[ Ye an[ s>kÃpniRmk ApOT)krN m[Lvvimi> aiÄy&>. ai upri>t riOT^)y a¿yisk\m 
$pr[Ki 2005 an[ (SxNni[ a(Fkir 2009 n) ji[gvieai[ (vS[ (vSd cci<ai[ Ye an[ a[ 
smjvini[ p\yis Yyi[ k[ ai b>n[ni aml)krN miT[ aipN[ S&> S&> krv&> ji[ea[.  

a¿yisk\m an[ piq`yk\mn) p*rt) s>kÃpniRmk smjN k[Lviyi pC) j a¿yisk\m an[ 
piq`yk\m n±k) krvimi> aiÄyi C[. (SxNni simiºy h[t&ai[, j[ t[ (vPyi[ni simiºy h[t&ai[, 
ap[(xt ki]SÃyi[  vg[r[n[ a¿yisk\mmi> t[mj j[ t[ (vPyni Fi[rNvir (v(SOT h[t&ai[ an[ 
ki]SÃyi[n[ piq`yk\mmi> smivvimi> aiÄyi C[. kyi Fi[rNmi> kyi (vPy miT[ k[Tli[ smy upl¾F 
YS[ t[n) pN ti(k<k gNtr) krvimi> aiv) C[. sixr) (vPyi[mi> smi(vOT nY) t[vi Sir)(rk 
(SxN, (c#i t[mj aºy hAtkliai[, s>g)t an[ kiyi<n&Bv j[vi (vPyi[ miT[ pN a¿yisk\m 
an[ piq`yk\m t]yir krvimi> aiÄyi[ C[. ai piq`yk\mmi> (vPyi[ni (v(SOT h[t&ai[ an[ (vPyvAt&ni 
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m&tiai[ siY[ a¹yyn-a¹yipn p¹¹(t, p\vZ(_i, a¹yyn simg\) an[ m*Ãyi>knni[ pN smiv[S 
krvimi> aiÄyi[ C[.  

a¿yisk\m 

a¿yisk\m a[ Birt)y s>(vFinmi> smi(vOT S]x(Nk m*Ãyi[n[ p\i¼t krvi miT[ t]yir krvimi> 
aiv[li[ a[vi[ dAtiv[j C[ k[ j[mi> (SxNni h[t&ai[, h[t&ai[n) p\i(¼t miT[n) simg\) an[ p¹F(tai[, 
p\i¼t h[t&ai[n&> m*Ãyi>kn vg[r[ smi(vOT C[. ai dAtiv[j SiLi (SxNni mig<dS<k (s¹Fi>ti[ tr)k[ 
mdd$p C[.  

a[Tl[ k[ biLki[ni svi<>g) (vkismi> j$r) a[vi> tmim pisi> an[ p\(k\yiai[ a>g[n)  mi(ht)n&> 
(vgtvir an[ s&g(qt (vvrN a[Tl[ a¿yisk\m dAtiv[j.  

piq`yk\m 

piq`yk\m a[ a¿yisk\mn&> a[v&> a>g C[ j[ p\miNmi> m*t< Av$p[ C[ an[ a[ni aiFir[ piq`yp&Atki[, 
piq`ysimg\), m*Ãyi>kn p¹F(t, a¹yyn-a¹yipn p\(k\yi, (vPyi[n&> Av$p an[ t[mn&> vykxi 
an&sir p\miN an[ k\(mkti n±±) Yti> hi[y C[.  

અ યાસ મ ઘડવા માટ  બાબતોનો િવચાર કરવો આવ યક છે એ બાબતોમા ં સવ થમ આ 
સમ  યાસ ને માટ કર એ છ એ એ બાળક હોય એ વાભાિવક છે. અ યાસ મ ારા કવા 
કારના ણુોનો િવકાસ કરવા ધાર એ છ એ અને એ બાળક ગનેી આપણી ળૂ તૂ મા યતાઓ 

કવા કારની છે એનો િવચાર આવ યક છે. િશ ણ બાળકને ભાિવ નાગ રક તર ક ઘડ છે. આપણા 
રા યની ક પનાને અ ુ પ બાળક ુ ંઘડતર કરનાર અ યાસ મના ક મા ંબાળક છે. એ બાળક ક ુ ં
હશ?ે 

 

 એ વ છ અને વ થ હશ.ે 

 એ વૂ હ ુ ત અને હકારા મક ૃ ટકોણ ધરાવ ુ ંહશ,ે 

 એ પોતાના પયાવરણની સમજ ધરાવ ુ ંહશ,ે 

 એ ટ નકલ સસંાધનોનો ઉપયોગ કરવા સ મ હશ,ે 
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 એ િવ ને વૈ ાિનક ૃ ટથી જો ુ ંહશ,ે 

 એ પોતાના અભ ાયને ુ ત ર તે ય ત કર  શક ુ ંહશ,ે 

 એ પોતાના હ ો અને અિધકારો ગે તૃ હશ,ે 

 એ પ ર થિત સાથે અ ુ ૂલન સાધી શક તેમજ એમાનંી સમ યાઓનો ઉકલ શોધી 
શક તે માટની મતા એનામા ંહશ.ે 

 એનામા ં તે શીખવાની િૃ  અને એ માટના ંકૌશ યો કળવાયેલા ંહશ.ે 

વગખડં ુ ં  વ પ : 

બાળક યા ંવષ દરિમયાન પોતાનો અિધકતમ સમય વીતાવે છે એ વગખડં કવો હશ?ે વગખડં 
બાળકને આવકારનારો અને પોિતકો લાગનારો હશે. વગખડં એટલે તડકો, વરસાદ અને ઠંડ થી 
બચાવનારો ઓરડો નહ  પણ ાન-સ ન ુ ં થળ હશ.ે બાળકોને રૂતી મોકળાશ અને િવિવધ 

િૃ ઓ માટ અ ુ પ યવ થાવાળો હશ.ે િૃ ઓને અ ુ પ એની બેઠક યવ થા બદલાતી રહ. 

વગમા ંદરક બાળકનો વીકાર થતો હોય અને એ ુ ં વમાન સચવા ુ ં હોય તો બાળક આપમેળે 
ખીલે છે અને એના િવચારો અને ક પનાઓને વાચા ા ત થાય છે.  

 વગખડંમા,ં િવિવધ િવષયોના ણૂા, નાનક ુ  ં ુ તકાલય અને યોગ-િનદશનની સગવડ 
હશ.ે યા ંદરક બાળકને િવકસવાની સરખી તક હશ.ે 

 વગખડં એટલે ચાર દવાલો વ  ચેની જ  યા જ નહ  પરં  ુ બાળકને તે ાન સ ન 

કરવાની તક મળતી હોય તે ુ ં  થળ.વગખડંમા ં બાળકની બેઠક  યવ  થા  તે િૃ  અ સુાર 

હોય. િવિવધ શૈ ણક પâિતઓ - ુ કતઓ માટ  ય કતગત કાય, જોડ કાય અને ૂથકાય માટ 

રૂતો અવકાશ હોય. વગખડંમા ંબાળકોના ં  વમાન, લાગણી અને  તરનો  વીકાર થતો હોય તેના 

પોતાના િવચારોને  યકત કરવાની રૂતી તક મળતી હોય.  

 ભૌિતક  વ પમા ં પણ િવષયોના કોનર અને વગખડં ુ  તકાલય, યોગ િનદશનની 

સગવડ ઉપલ  ધ હશે. જયા ંદરક બાળકને િવકાસની રૂતી તક હશે. આમ, વગખડં એટલે ક કોઈ 

બિંધયાર  થાન નહ  પણ બાળકને સ ં ણૂ ખીલવવા માટ ુ ંઉપવન. 
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શાળા ુ ં  વ પ  

 તમામ બાળકોને િવકસવા માટની સમાન તક રૂ  પાડતો સ ના મક રંગમચં એટલે 
આવતી કાલની શાળા. શાળાની યવ થા અને પ િતઓ બાળકોને અ ુ ૂળ હોવી આવ યક રહશ.ે 

બાળકોને એની ઢ ણાલીઓમા ં ઢાળવાને બદલે શાળા બાળકોની જ રયાત જુબ ઢળાશ.ે 

હ િશયાર બાળકો જ એને યારા ંનહ  હોય પણ પાછળ રહ  જતા ંબાળકોને પણ િ ય-બાળકનો 
દર જો આપશ.ે દરક બાળક સર ુ ં નથી હો ુ ં પણ માતા સમાન એની શાળા દરક માટ સરખો 
અ ભગમ ધરાવતી હશ.ે 

 બાળકને ઘર છોડ  શાળામા ંઆવ ુ ંગમે પણ શાળા છોડ ને ઘર જ ુ ંન ગમે એવી શાળા 
હશ.ે 

 શાળામા ં ા ૃ િતક વાતાવરણ હશ.ે થાિનક બાબતોની મદદથી અને થાિનક લોકોની 
મદદથી િશ ણ ચાલ ુ ંહશ.ે 

 બાળક અહ  ભય ુ ત અને તાણ ુ ત હશ.ે એટલે એની અ ભ ય ત અને િવકાસ કોઈ ર તે 
ુ .ં ઠત નહ  રહ. એના પર ઘરકામ, પર ાની તાણ નહ  હોય. 

1.2.1 બાળક  

  આપણી ુ િનયા મહ ્  શે મોટાઓ માટની છે, બાળકો માટની ન હ. બાળકોન ે

િનય ં ણમા ંરાખવા માટ આ ુ િનયાએ ત તની  યવ  થા કર  છે,  આપણી વાતચીત 

અને  યવહારમા ંવારંવાર જોવા મળે છે. આ  પણ આપણી શાળામા ંકટલીક ધારણાઓ 

નજર ચઢ છે વી ક -  

 છોકરા ંતો મોટ ભાગે બગડલા ંજ હોય એ લોકોને ધુારવા માટ શાળામા ંમોકલવામા ંઆવે 

છે.  

 છોકરા પર સતત નજર ન રાખીએ તો તે બગડ  જ ય.  

 છોકરાઓંને શીખવવા માટ કડક િશ  ત લાદવી જ જોઈએ.  

વગમા ંછોકરાઓં દરો દર  વાતચીત કર છે તે તેમના શીખવામા ંસૌથી મો ુ ં િવ  ન 

છે.  
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બાળકો િવશેની આપણી િવચારણા જ આપણા કાય અને  યવહારને ભાિવત કર છે. મોટાઓંને  

કામ કર ુ ંન ગમે તે કામ બાળકોને કરવાની મ  આવે છે. બાળકો ુ ંિવચાર ને ુ ં ુ ંન ુ ંકર છે 

તેની ન ધ આપણે રાખવી જોઈએ.  

બાળકો પોતાના કામને દિશત કરવાની ઈ  છા ધરાવે છે  

 બાળકો પોતાની મર અન ે ાન કરતા ંથોડા ંવધાર આગળ છે તે ુ ંબતાવવાની કોિશશ 

કરતા ંહોય છે અન ેતેમના કામના વખાણ કરવાથી તેઓ બૂ શુ થાય છે આનો અથ એ ક િશ ક 

બાળકોને  વતં તાથી કામ કરવાની અને બોલવાની તક આપવી જોઈએ. તેઓની વાત સાભંળવી 

જોઈએ અને તેમના  યકે કામની શસંા કરવી જોઈએ. આમ, બાળકોને તેઓના િવચારો ગટ 

કરવા દો પણ તમારા િવચારો તેમના પર લાદશો ન હ. 

 બાળકોમા ં બાળપણના વષ મા ં શીખવાની મતા વધાર હોય છે. શ આતના સાત આઠ 

વષ મા ંતો તેઓ ઘર, પ રવાર, િમ મડંળ અને પયાવરણમાથંી ઘ ુ ંવ ,ુઘણી ઝડપથી શીખી લેતા ં

હોય છે. તેઓ છૂપરછ કરતા ંકરતા ં અને અ ભુવોમાથંી પોતાની ર તે શીખી લેતા ંહોય છે. આ 

ર તે તેઓ પોતાના ૂના ાન સાથે નવી ણકાર  જોડતા ંરહ છે. શ આતના આ વષ  દર  યાન 

શીખે ુ ં સઘ ં તેઓના મગજમા ંલાબંા સમય ધુી કત થઈ ય છે. બાળકોની ખોટ  ટવો, 

ãિ  ટકોણ અને  વભાવમા ંફરફાર કર  શકાય પણ એ અઘર  વાત છે.  

બાળક કોર   લેટ નથી. 

 કટલાક િવચારકોએ ક ુ ંછે ક બાળક કોર   લટે છે ક મૂળો છોડ છે ક ખાલી ઘડો છે. એ 

 લેટ ક ઘડાને િશ ક પોતાના ાન અને અ ભુવથી ભરવાનો છે. આ મા  યતા બદલવાની જ ર 

છે.કારણ ક આપણે એ ુ ંનથી ઈ  છતા ક બધા બાળકોન ેએક જ બીબામા ંઢાળવામા ંઆવે બાળકોની 

શીખવાની મતા ુદ  ુદ  હોય છે અને તેઓને કોઈ એક સીમામા ંબાધંવા પણ ુ  કલ હોય છે. 
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આપ ુ ંકામ તો બાળકોને શીખવા માટની તક અને અ ુ ળૂ વાતાવરણ ૂ ુ ં પાડવા ુ ં છે આપણે 

એવી પ રિ  થિત અને અ ભુવો રૂા પાડ એ ની મદદથી તેઓ પોતાનો િવ  વાસ વધારવા માટ 

સ મ બને.  

 બાળકોને મોટાઓના અ કુરણમાથંી શીખવા ુ ંગમ ુ ં હોય છે કટલીક બાબતો તેઓ તે 

અ ભુવ કર ને અને એક બી  સાથે વાતો કર ને પણ શીખી લેતા હોય છે.બાળક માથંી ક ુ ંજ ન 

શીખી શક તવેી  કોઈ ચીજ ક પ રિ  થિત હોતી જ નથી તેથી એમને તો પ રિ  થિત અને તક રુ  

પાડવી જોઈએ.  

બાળકો એકધારાપણાથી કંટાળે છે  

 બાળકોને નવી નવી ચીજો ણવાની તી  ઉ  કુતા હોય છે.તેઓ  કંઈ ુએ તેને 

સમજવાનો ય  ન કર છે.  કામમા ંતમેને મ  આવે તે થાકયા વગર કલાકો ધુી કરતા રહ છે. 

એમને વૈિવ  ય પસદં છે. એકધારાપણાથી તેઓ તરત કંટાળ  ય છે. બાળકો લૂતઃ જ ા  ુહોય 

છે. તેઓ હમંેશા કંઈક ને કંઈ શીખવા અને કરવા ત  પર હોય છે અને કવી ર તે શીખ ુ ંએ પણ 

તેઓ શોધી કાઢતા ં હોય છે. બાળકો કોઈપણ વ  નુો સામા  ય અથ લેતા નથી કારણ ક તેઓ 

ક  પનાશીલ હોય છે. બી ને ચીડવવા અને જોડકણા ં જોડ  કાઢવા,ં રમતોના િનયમો બનાવવા, 

જ રયાત માણે તેમા ંફરફાર કરવા એ બ  ુતેઓ કરતા ંજ રહ છે.  

બાળકો તે  ઘ ુ ંશીખે છે.  

 નાના સ હૂોમા ંિમ ો સાથે કંઈને કંઈ િૃ  કરતા ંકરતા ંબાળકો શીખતા ંરહ છે. સ હૂમા ં

તેઓની શીખવાની ઝડપ પણ વધે છે. તેઓ બી ના અને ખાસ કર ને મોટાઓંની શીખવવાની 

ર તોને બદલે પોતાની ર તો શોધી કાઢ છે. સમાજ રચનાની મ જ બાળકો પણ પોતાની ટોળ ઓ 

જમાવીને રમતગમતમા ંએક બી  સાથે હળ મળ ને શીખતા ંરહ છે.    
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 સાતથી અ ગયાર વષની મરના ંબાળકો કોઈ યા અને તેની અસર વ  ચેનો સબંધં શોધી 

શક છે ઘટના બ  યા બાદ પણ તેઓ ચચા, સવંાદ કરતા ંરહ છે અને દશ ુ િનયાની ણકાર ુ ં

િવ  લષેણ કરતા ંરહ છે મોટાઓંની વાતોમા ંતઓે પણ દૂ  પડ છે. રમી, રખડ ન ેપાછા ંઆ  યા 

પછ  દરક બાળક પાસે કહવા માટ કંઈને કંઈ નવી વાત તો હોય જ છે.  

બાળકોના જગતમા ંક ુ ંજ અઘ ું  નથી 

 ઘણીવાર આપણને એ ુ ંલાગે છે ક કટલાકં કામ બાળકને અઘરા ંપડશે. પરં  ુબાળકો માટ 

ઘણીબધી બાબતો સરળ હોય છે. પાચં વષ ુ ંબાળક ભલે િવમાન ન ઉડાડ  શક પણ ક   ટુર તો 

શીખી જ ય છે. આપણે વ   ુ અ સુાર બાળકને ઢાળવાને બદલે બાળકને અ ુ પ વ  ઓુ, 

િૃ ઓ અને અ ભુવો રૂા ં પાડવા ં જોઈએ. આમ કરવાથી તેઓ કંટાળશે ન હ અને તેમની 

શીખવાની મતામા ંવધારો થશે.  

બાળકોના મનમા ં વૂ હ ન રોપીએ.  

 સારા બાળકો અને ખરાબ બાળકો એવી િવભાવના મોટાઓના મનની પેદાશ છે. બાળકના 

મનમા ંઆ વાત તેમની ુમળ  વયથી જ નાખવામા ંઆવે છે અને સમય જતા ંબાળકોના મનમા ં

વૂ હ ઘર કર  ય છે માથંી બહાર નીકળ ુ ંબાળક માટ ક ઠન બની ય છે. આવી ખતરનાક 

ધારણાઓનો આપણે  યાગ કરવો જોઈએ.  

 યેક બાળક અન  ય-િવિશ ટ છે 

 એક બાળકની અ  ય સાથે સરખામણી કરવાથી તમેનો િવકાસ ુ ંધાય છે. દરક બાળકની 

પોતાની બૂી હોય છે. તે કદાિપ કોઈ ુ ં િતબબ હોઈ શક ન હ. અલબ , બાળક અ કુ શે અ  ય 

કોઈના ુ ંલાગે ખ ુ ં. 
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 સાચી વાત તો એ છે ક બાળકોમા ંસહજ ર તે જ સ નશીલતા અને  વતં  િવચારણાની 

મતાઓ પાયેલી હોય છે જો બાળકને  વતં  ર તે કામ કરવાની તક આપવામા ંઆવે તો એ 

પોતાની ક  પનાશીલતા અને જ ાસાથી ન ુ ંન ુ,ં નવી નવી ર તે શીખવા માડંશે. આ ર તે તેઓની 

અન  યતાનો  વીકાર અને િવકાસ થઈ શક છે.  

બાળકોને અથ ણૂ િૃ ઓ આપીએ.  

 બાળક પડકાર કુત િ  થિતમા ં વ  ુ શીખે છે તેથી ત ે િશ ક વગના વાતાવરણ અન ે

વગ  યવહારોમા ંબાળકો સમ  પડકારો ર ૂ કરવા જોઈએ. 

 બાળકોની અ ભ ુ ચ, ુ હૂલ, આકષણ અને ઉ  કુતા પર  યાન આપ ુ ંજોઈએ. બાળકોની 

અ ભુવમા ં ઉતરવાની પâિતને તેઓની શીખવાની યા સાથે જોડ  દવી જોઈએ. આ ર ત ે

બાળકના સહજ  વાભાિવક િવકાસમા ંસહાયતા થઈ શક છે. મહ યવની વાત એ છે ક આપણે  

કંઈ,  કોઈ ર તે કર એ છ એ તેમાથંી બાળક કંઈને કંઈ સકંત પકડ છે. આપણે જો કોઈ નાની વાત 

પણ કૂ  જઈએ તો બાળકના શીખવામા ં ુ  કલી પડ છે.   

શીખવાની સાચી યા, માનિસક ર તે સ ય બનાવી રાખવાની છે. 

 માનિસક સ યતા શીખવાનો સકંત છે. તેને વધારવી જોઈએ. તેના માટ બધા જ કારના 

યાકલાપો િવચારવા પડશે. યાકલાપોમા ં સહજતા,રહ  ય અને રોચકતા હોય, વતમાન સાથ ે

સબંિંધત હોય તો તે અસરકારક રહ છે. તેનો યાકલાપોની ર તો, સામ ીનો ઉપયોગ કરવાની 

પâિતમા ંસમાવશે થવો જોઈએ. જો આમ થાય તો દરક  તર ઉપર માનિસક સ યતા ટક  રહ છે. 

 શીખવા માટની  સૌથી મોટ  જ રયાત છે.   
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 શીખવાની યામા ં ણૂ  વતં તા હોવી જોઈએ થી દરક  તરના ંબાળકો માનિસક યા 

કર  શક. માનિસક યાઓ બો પ ન બને તે ુ ંખાસ  યાન રાખ ુ ંજોઈએ. 

િશ કનો િવ  વાસ બાળકોની શીખવાની ગિત વધાર છે . 

 બાળક પર કોઈપણ કાર ુ ંલેબલ લગાવવાથી તેમન ેબદલી શકાતા નથી.માટ તે  છે, 

ુ ં છે તવેા  તર પર જઈને િશ ક કામ કર ુ ં પડ. થી તે ઝડપથી શીખી શક.તમેને તમેની 

ગિતથી શીખવામા ંમદદ કરવી જોઈએ.ત ્  ઉપરાતં  પાછળ રહ  ગયા છે તેમના ંકારણો ણીને તે 

અ સુાર તેમને મદદ કરવી જોઈએ. 

િૃ  ારા શીખવાના ંસોપાન  

કોઈપણ િૃ મા ંનીચેના ંચાર ચરણ હોય છે.  

1. અ ભુવ  (Experience) : વન સબંિંધત 

2. ચતન / િવ  લષેણ (Reflection / Analysis) : ડા ઊતર ુ ં 

3. અ ુ યોગ / ઉપયોજન (Application) : બાળકો તે કર   

4. િન  કષ / તારવણી (Consolidation) :  
 
 શીખવાની યા આપણી દર થાય છે.વ  નુી લેવડ દવડ કરવા વી યા િશ ણ 

યા હોતી નથી.તથેી િશ ણના ે મા ંિશખવ ુ ંઅને ાન આપવા વા શ  દોનો  થાન હોઈ શક 
ન હ. શીખવાની યા  વય ં થાય છે.આપણે આપણા જ અ ભુવો ુ ં િમક િવ  લષેણ કર ને 
શીખીએ છ એ. આપણા મિ  ત  કમા ંશીખવાની યા નીચે જુબના ંસોપાનો ારા થાય છે.  
અ ભુવ : 

- પાચં ાનેિ  યો ારા પડકાર કુત અને યા કરવા માટ ેર તેવો રોચક અ ભુવ 
- T.L.M નો ઉ ચત ઉપયોગ 
- પ ર ચત ચ  - તૂ વ  ઓુ, તીકોનો ઉપયોગ 
ચતન, િવચાર િવ  લષેણ-  
- કામને ડાણથી કર ુ,ંઅને તેના ગે િવચાર ુ ં 
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- એ િવશે િવિવધ કારના સવાલ ઉભા કરવા. 
- વૂા ભુવ સાથે આ અ ભુવ ુ ંસધંાન કર ુ ં
ઉપયોજન : િવિવધ પâિતઓ વડ અ  યાસ, યોગ તથા ઉપયોગ કરવો. 
 -પહલાના અ ભુવના આધાર ા  ત અ ભુવમા ંજોડા ુ.ં  
 -સ યેલા ાનને નવીન પ રિ  થિતમા ંઉપયોજ ુ ં
 
િન  કષ : સમેટ ુ,ં પ રણામ મેળવ ુ,ં શીખ ુ ં 
- અ ભુવ, ચતન અને ઉપયોજ ુ ંસકંલન કર ુ ંઅને તેને ઢ કર ુ.ં 
-  થાિનક ાન,  થાિનક સામ ી,  થાિનક  તર પર સમજ ુ ંસામા જક િનમાણ 

આમ, ઉપરો ત િવગતોની સમજણ સાથે જુરાતનો અ યાસ મ, પાઠ મ 

અને પાઠ ુ તકો તૈયાર થયા છે. આ નવા અ યાસ મને ૂંકમા ંસમજવો હો 

તો નીચે જુબ સમ  શકાય.  

. ધોરણ ૧ થી ૮ મા સ વાર અલગ પાઠ ુ તકો 

. દરક પાઠ ુ તક માટ અલાયદ  િશ ક આ િૃ  

. ધોરણ ૧ મા એક જ ુ તકમા ં ણેય િવષય ુ ંસકંલન  

. પાઠ ુ તક ઉપરાતં વ-અ યયન પોથી 

. થાિનક સા હ ય અને સામ ીનો ઉપયોગ 

. સદંભ સા હ યનો ઉપયોગ 

. બાળકો ાન ુ ંસ ન કર તેવી િૃ ઓ 

. ી  ધોરણથી  િશ ણની અનૌપચા રક શ આત   
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સમજપ ( જુરાતી) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ જુરાતી િવષયના સમજપ ના મા યમથી 

િવષયની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશ.ે 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનન ે ચકાસી યારબાદ 

જુરાતી િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો 

અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ 

મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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    ;DH5+ v U]HZFTL 

5|F:TFlJS ov 

  EFQFFGM p5IMU J{lJwI;EZ K[P VG]E}lT4 lR\TG ,FU6L VG[ ;\NEM" ;FY[ V[G[ ;LWM ;\A\W 

K[P EFQFFGM VeIF;S|D lJXF/ VG]EJMGL z'\B,FVMYL ZRFI K[P EFQFFGF DF+ V[S lJQFI TZLS[ H 

HMTF\ V[ ÒJG 30TZG]\ ;A/ DFwID AGJ]\ H~ZL K[P EFQFFGG IF\l+S 5F;F\ H[JF\ S[ HM06L4 

JFSIZRGF4 jIFSZ64 X]wW prrFFZ H[JL AFATMG[ lX1F6DF\ H[8,]\ DCtJ VF5LV[ KLV[ T[YL lJX[QF 

DCtJ EFQFFGL VlEjIlST4 TFlS"S lR\TG4 VG]DFG4 VJ,MSG4 5|tIFIG4 EFJFtDS ;F{NIF"tDS VG[ 

;H"GFtDS 5F;FG[ VF5JFDF\ VFJ[ TM EFQFF wJFZF AF/SGM ;JF\"UL lJSF; SZL XSFIP 

5|:T]T VeIF;S|DDF\ p5I]"ST AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, K[P 

DFT'EFQF V[8,[ov 

 5|tIFIGG]\ DFwID 
 jIlSTtJG]\ 5|U8LSZ6 

 VgI lJQFIlX1F6G]\ DFwID 

 ;FDFlHS ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ ;\Z1F64 ;\JW"G VG[ ;\S|D6G]\ JFCG 

 lJRFZM VG[ ,FU6LVM jIST SZJFG]\ DFwIDP 

DFT'EFQFFGF ,1I v wI[I ov 

XF/FDF\ YTF\ DFT'EFQFFGF lX1F6DF\ GLR[GF wI[IM l;wW YFI V[ B}A H~ZL K[P 

s!f  VY"U|C6ov 

VY"U|C6DF\ lJnFYL" zJ6 wJFZF VG[ JF\RG wJFZF VY"U|C6 SZ[ K[P VFD4 TM ;\S[TM4 

.XFZF4 lR+M4 VlEGI JU[Z[ VXFlaNS DFwIFD wJFZF 56 VY"U|C6 YT]\ CMI K[P 5Z\T] T[GL S[8,LS 

DIF"NF CM. zJ6 VG[ JFRG SF{X<I VY"U|C6G]\ ;A/ DFwID K[P 
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sZf  VlEjIlST 5|tIFIG ov  

 VlEjIlST V[ jIlSTGF lJRFZMG]\ 5|lTlA\A K[P 5MTFGF DGDF\  pN|EJTF lJRFZM4 D\TjIM4 
,FU6LVM VG[ ;\J[NGM VlEjIlST wJFZF ZH] SZFI K[P VlEjIlST D]bI A[ ZLT[ Y. XS[ K[P s!f 
DF{lBS VG[ sZf ,[lBT TN]\5ZF\T VF\lUS  VlEGI wJFZF 56 VlEjIlST Y. XS[ K[P 5Z\T] T[ 
l;lDT K[P SYG VG[ ,[BG SF{X<I C:TUT SZJFYL VlEjIlST ;A/ AG[ K[P 

5|tIFIG V[ VFNFG v 5|NFGGL 5|lS|IF K[[P H[P ,[lBT VG[ DF{lBS :J~5[ YTL CMI K[P 5|tIFIG wJFZF 

V[S jIlST ALÒ jIlSTGL 5F;[ H[ lJRFZ ZH] SZJF .rK[  K[ T[ H :J~5[ ALÒ jIlST ;DH[ TM 

5|tIFIG IMuI YI]\ SC[JFIP lX1F6G[ ;O/ VG[ ;D'wW AGFJJF DF8[ lJnFYL" v lX1FS4 lX1FS v 

lJnFYL"4 lJnFYL" v lJnFYL"4 XF/Fv;DFH JrR[ 5|tIFIG YJ]\ VtI\T VlGJFI" K[P 

s#f jIJCFlZS p5IMHG ov 

 EFQFFG]\ D]bI SFI" V[ lJRFZMGF VFNFG 5|NFGG]\ K[P EFQFF wJFZF DG]QI ÒJG jIJCFZ R,FJ[ 
K[P ;F1FZ G CMI T[JL jIlST EFQFFGF p5IMU YSL 5MTFGM jIJCFZ R,FJ[ K[P 5Z\T] EFQFF HF^IF v 
;DHIF 5KL T[GM p5IMU JW] plRT VG[ ;FY"S SZJF ;1FD AG[ K[P zJ6 wJFZF VY"U|C64 VgIGF 
DTMG]\ 5'YSSZ6 VG[ T[ V\U[GL RRF"4 VF;5F; AGTL DCtJGL 38GFVMGF\ SFZ6M VM/BJF\ VG[ 
T[GF p5Z 5MTFGF lJRFZM ZH] SZJF4 5|FN[lXS S,F4 DF.D4 ZM,%,[4 VlEGI4 GF8S JU[Z[DF\ EFU 
,[JM VG[ T[GF\ 5F+MG[ ;DHJF\ VG[ T[GL 5lZl:YlT VG[ ,FU6LVMG[ ZH\] SZJFGL 1FDTF EFQFFGF 
jIJCFlZS p5IMHG wJFZF C:TUT SZL XSFI K[P 

s$f TFlS"S lR\TG ov 

 NZ[S jIlST lJRFZJFGL 1FDTF WZFJ[ K[P lJRFZ4 38GF4 5|;\U4 5lZl:YlT4 VG]DFG4 
5|lTlS|IF JU[Z[ lJX[ v VF XF DF8[ AgI]\m T[GF\ SFZ6M X]\ CM. XS[ m 5MT[ T[DF\ X]]\ SZL XS[ m H[JF 5|zM 
TFlS"S lR\TG TZO 5|[Z[ K[P JIS1FF VG];FZ AF/SDF\ lH7F;FJ'lT4 S}T]C,J'lT4 WFZ6F S<5GF4 
T],GF JU[Z[ YSL TFlS"S lR\TG ;\EJ[ K[P AF/56YL TFlS"S lR\TG V\U[GL ;DH5}J"SGL 5|lS|IF lX1FS 
wJFZF CFY SZJFDF\ VFJ[ TM lJnFYL"GF jIlST lJSF; DF8[ VtI\T p5IMUL AGL XS[P 

s5f ;H"GFtDSTFov 

  NZ[S jIlSTDF\ ;H"GXlST CMI K[P H[ jIlSTG[ ;H"G DF8[GL JW] TSM 5|F%T YFI K[4 
T[JL jIlSTDF\ ;H"GFtDSTF lJX[QF :J~5[ lGBZTL HMJF D/[ K[P XF/F ÒJGDF\ AF/SMDF\ ZC[,L 
;H"GFtDSTF DF8[ VG[S TSM VF5L XSFIP H[D S[ J6"GFtDS Un,[BG4 HM0S6F\4 SFjIZRGF4 
5FN5}lT"4 D]N'F 5ZYL JFTF"4 JFSI 5ZYL JFTF" S[ 38GF4 V[SD VFnFlZT 5|MH[S8 SFI"4 lR+ ;FY[GM 
5|JF; VC[JF,4 ZMHGLXL4 XaNlR+ AGFJJ]\ 5|S'lT4 5|;\UM4 AF/D[/F4 ,MSD[/F4 ,MSÒJG 5|JF; 
JU[Z[GF\ J6"G YSL AF/SDF\ 50[,L ;H"GFtDSTF ACFZ ,FJL XSFI K[P lX1FS[ VFJL TSM XMWLG[ 
AF/SG[ T[DF\ EFU ,[JF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF H~ZL K[P VG[ T[ V\U[GL VG}S]/TF SZL VF5JFYL 
AF/SDF\ ZC[,L ;H"GFtSTF BL,L p9X[P 
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5wWlTVM 5|I]lSTVM 5|lJlWVMov 

 DFT'EFQFF lX1F6G[ lJnFYL"VM ;]WL V;ZSFZS ZLT[ 5CM\RF0JF lJlJW 5wWlTVM4 
5|I]lSTVM4 5|lJlWVMGM p5IMU SZL XSFI H[DS[H}YRRF"4 GF8ILSZ64 ;D:IF  pS[, ;[lDGFZ4 
:JFwIFI4 lGZLl1FT VeIF; 5|̀ GMTZL4 VFUDGvlGUDG4 D],FSFT4 lGNX"G JU[Z[ K[P VFJL 
J{lJwI;Z 5wWlTVMGF ;D]lRT p5IMUYL  EFQFFlX1F6 O/NFIL AG[ K[4 TN]5ZF\T VF 5wWlTVMG[ 
JU"B\0DF\ JW] V;ZSFZS AGFJJF DF8[ 8}RSF4 pBF6F4 HM0S6F\4 UFG4 59G4 JFTF"4 VlEGI4 
DF.D4:8[rI]4 ZM,%,[4 55[8 lR+4 XaNZDT4 DW5}0M4 SJLh4 SFjI5}lT"4 D]N'F5ZYL JFTF"4 lR+JFTF"4 
pNFCZ64 ;\JFN4 VY"lJ:TFZ4 CAL sSd%I]8Z VFl;:8[0 ,lG"\Uf CBI sSMd%I]8Z A[.h .g:8=SXGf 
H[JL D]bI 5|I]lSTVMq5|lJlWVM p5IMUL AGL ZC[X[P 

 p5ZMST 5wWlTVM q 5|I]lSTVM q 5|lJlWVM GM IMuI p5IMU SZLG[ AF/SMDF\ VY"U|C6 

V[SFU|TF4 lR\TG VG[ ;H"GFtDSTF S[/JL AF/SMDF\ ZC[, ;]QF]%TXlSTVMG[ IMuI lNXFDF\ lJS;FJL 

XSFI K[P VFD lJnFYL"VMV[ D[/J[, 7FG jIJCF~ U]6JtTF,1FL4 ÒJG p5IMUL AGL ZC[X[P 

O,z]lT ov 

 XF/F ÒJGDF\ EFQFF lX1F6 wJFZF AF/SMDF\ ;]8[JMG]\ 30TZ ;\:SFZ4 ;D]CÒJG4 ALHFGM 
:JLSFZ4 ALHFG[ DNN~5 YJFGL EFJGF4 ÒJGjIJCFZDF\  EFQFFGM plRT p5IMU D}<IMG]\ ÒJGDF\ 
VFRZ64 jIlSTtJ GM lJSF;4 TS"4 lR\TG4 DGG4 lJJ[S4 ;H"G4 5|tIFIG ;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS 
JFZ;FG]\ HTG v ;\JW"G4 ;\S|D6 EFQFF 5ZG]\ 5|E]tJ  VG[[ ;F{NIF"G]E}lT H[JF jIlSTtJ lJSF;GF 
lJlJW 5F;F\VM EFQFF lX1F6 wJFZF 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ;FY"S GLJ0[ K[P 
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સમજપ (સં ૃત) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ સં ૃત િવષયના સમજપ ના મા યમથી 

િવષયની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશ.ે 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ 

સ ં ૃત િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશ.ે સ  દર યાન ુ લા ો અન ે

ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ 

મા હતગાર  કરશે. 

 તા લમકારની ન ધ:  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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;DH5+ v ;\:S'T 

;\:S'T XF DF8[ E6FJJ]\ HM>V[m 

;\:S'T EF¼TGL ;F\:S'lTS ¼FQ8=EFØF K[P;DU| ¼FQ8=G[ V[S;}œF AF\WGF¼L DCtJGL S0L 

K[PT[DH DFœF EF¼TLI GlC 56 lJ`JGL VG[S EFØFVMGL HGGL K[Pp5¼F\T HUTGL 5|FRLGTD 

EFØF K[PH[YL EF¼TLI lX1F6G[ ;\:S'TYL V,U 5F0LG[ HMJ]\ V[ V;\EJ K[PV[8,[S[ VF56F 

VeIF;S|DDF\ ;\:S'TEFØFG]\ :YFG VR/ ¼æ]\5|JT"DFG ;DIDF\ 5|FYlDS S1FFV[ ;\:S'TEFØF 

XLBJJJFGF DCtJGF C[T*VM V 

F 5|DF6[ K[P 

 ;\:S'TEFØF DFGJLI VG[ DFGl;S lJSF; DF8[G]\ pÀFD DFwID AGL XS[ K[P 

 EFØFGL 5MTFGL ;\¼RGF J{7FlGS K[P H[YL Sd%I]8¼ J{7FlGSM T[G[ Sd%I]8¼ DF8[GL ;JM"8D 

EFØF U/[ K[P;FDFgI ¼LT[ VF 5|SF¼GL XF:œFLIEFØF VYJF XF:œFLI S,F V\U[ VeIF; 

YJFYL T[GL V;¼ jIlSTGL J{RFl¼S 5|lS|IF 5¼ 50[ K[PVG[ T[GFYL DFGl;S lJSF; YFI 

K[Pp5¼F\T DFGJLI lJSF; DF8[ 56 V[ H J:T] p5I]ST AG[ K[P 

 ;\:S'TEFØFGF DFW]I" V\U[ SM> lJJFNG[ :YFG¼C[T]\ GYLPVFH[ 56 VG[S 5l¼JF¼MDF\ UJFTL 

:T]lTVM S[ D\œFMGF 7FGYL JFTFJ¼6 ;E¼VG[ ;¼; AG[ K[PVF HuIFV[ VY"AMW G YTM 

CMJF KTF DFœF EFØFGF\ DFW]I"YL VF 5l¼6FD VGJ[ K[PVFD4 EFØFGF DFW]I"G[ DF6JF DF8[ 

56 ;\:S'T EFØFG]\ lX1F6 VlGJFI" AGL ¼C[ K[P 

 ;\:S'T V[ lJ`JGL ;D'wW EFØFVFDF\ VU|;¼ K[ T[DH VF56L DFT'EFØF T[DH ¼FQ8=EFØF 

p5¼F\T VgI EF¼TLI EFØFVM 56 XaNME\0M/ DF8[;\:S'TEFØF GL œF6L K[PT[YL ;\:S'8EFØF 

XLBJFG[ SF¼6[ DFT'EFØF T[DH ¼FQ8=EFØFGL ;D'lwW VFS:lDS56[ 5|F%T YFI K[PH[GF SF¼6[ 

VgI EF¼TLI EFØFVM XLBJFDF\ 56 ;\:S'T EFØFG]\ 7FG p5IMUL AGL ¼C[ K[P 

 ;\:S'TEFØF 5F;[ Vl£TLI ;FlCtI ;D'lwW K[PVF56L TDFD EF¼TLI EFØFVMGF ;FlCtI 

p5¼ ¼FDFI64 DCFEF¼T H[JF U|\YMGL AC] DM8L V;¼ H6FI K[P JT"DFG ;DIDF\ 56 

¼RFTF VG[S ;FlCtIG]\ D}/ VF56F VF DCFU|\YMDF\ H[JF D,s K[PVF ;FlCtIGL ¼;<CF6 
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DF6JF DF8[ EFØFG]\ 7FG VlGJFI" Y> 50[ K[PH[YL T[G]\ l;\RG 5|FYlDS S1FFV[YL S¼JFDF\ VFJ[ 

V[ H~¼L K[ 

 VF56F ;DFHÒJGDF\ VG[S ;FDFP 5|;\UMDF\ T[DH HFC[> ;DF¼\EMDF\ ;\:S'TEFØFGF D\œFM4 

`,MSM T[DH :T]lTVMGF p5IMU YTM HMJF D/[ K[PV[ ;}RJ[ K[ S[ ;\:S'T V[ VF56L ;F\:S'lTS 

EFØF CMJF p5¼F\T VF56F ;DFHÒJGG]\ VlEgG V\U ¼æ]\ K[P 

 VF56F VG[S ;¼SF¼L lJEFUM4 ;\:IFVM4 HFC[¼1F[œFMDF\ X{1Fl6S VG[ VgI ;\:YVFM T[DH 

BFGUL 1F[œFMDF\ 56 SM> V[SFN JFSIG[ 5MTFGF wI[I JFSI T¼LS[ D}SJFGL 5|YF K[P VF56F 

¼FQ8=GF D]£F,[BDF\ 56 ;tIG[J HIT[ ,BFI[,]\ K[PVF 5|DF6[ DM8FEFU[ wI[I JFSI T¼LS[ 

;\:S'TEFØFGF ;FlCtIGL SM>S 5\lST S[ ;}lST D]SFI[,L HMJF D/[ K[PH[D S[ TF¼ 4 85F, 

lJEFUGL VClG"\X ;[JFDF\ C{ ÒJGJLDF lGUDGL IMU1F[D JCFdICD EF¼TLI ;]5|LD SM8"GL 

VF 5|DF6[ ,UEU TDFD lJEFUMDF\ ;\:S'TEFØFGF NX"G YFI K[P 

 EF¼TLI ÒJG 5wWlT H[G[ ;DU| lJ`J VFN¼YL H]V[ K[PT[ TDFDGF D}/ ;\:S'TEFØFDF\ 50[,F 

K[PDFT' N[JM EJ l5T' N[JM EJ4 VlTl8 N[JM EJ J[U¼[¼ T[GF pNFC¼6~5 K[P 

 VF56F DFGJLI lJSF;G[ 5MØS VG[S D}<IM ;\:S'T EFØFGF ;FlCtIDF\ :W}8 YTF HMJF D/[ 

K[PlX1F6G]\ wI[I ;];\:S'T DFGJGF lGDF"6G]\ 56 K[PVF wI[IGL l;lwW DF8[ lJRF¼GF ALH 

¼M5JFG]\ SFI" ;\:S'TEFØF ;1FD ¼LT[ S¼L XS[ T[D K[P 

 5|:T]T C[T]VM HMTF ;\:S'TEFØFG[ 5|F¼\lES TAASFYL :YÂG VF5J]\ X~ YT]\ CFJ[FYL S|DXo K9F 

WM¼6YL s!! JØ"L pPD¼[f;\:S'TEFØFGF lX1F6GM 5|F¼\E S¼JFDF\ VFJ[ T[ gIFI5}6" AG[ K[P 

 WM¼6v(GF V\T[ lJnFYL"VMDF\ V5[l1FT U]6 lJSF; o 

 ;\:S'TEFØF 5|tI[ 5|[D VG[ UF{¼J 

 D}<IMGL ;DH 

 ¼FQ8=5|[D4 DFT'5|[D4 VFlTY EFJGF4 VFN¼EFJ4 ;tI4 RFT]I"4 W{I"4 lJGI4 NIF4  

zD4 S~6F lJJ[S ;DFGTF4 5|FEFlJSTF4 ;lCQE]TFP 

 EFØFlEjIlST 

 prRF¼X]lwW5W 

 DFW]I"GM DF6[ 

 ;\:S'lTGL VM/B 
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 VY"U|C6 SF{X<IGM lJSF; 

 EF¼TGF J{EJ5}6" JF¼;FG]\ UF{¼J 

 ;\:S'T ;\EFØ6 

 XXLLBBJJFFGGFF  ,1IM 

  SM¼SI],D  VVFFpp88,,FF>>GG  

 S1FFv(GF\ V\T[ lJnFYL"VM 5_ S[8,F ;]EFlØTM4 D\œF4 `,MS4 !_ 5|Cl,SF4 !Z 

ULTM4 S[8,LS 8]\SL JFTF"4 AMW SYF4 5|;\USYF ;F\E/TM VG[ ;DHTM YX[P 

 ;FNL ;¼/ JFTRLT4 ;\JFN VG[ 5F\R K JFSIMDF\ ;\:S'T EFØFDF\ J6"G S¼TM YX[P 

 ;¼/ 5nMG]\ X]wW prRF¼ ;FY[ 59G S¼TM YX[P 

 ;\lWI]ST XaNM ;FY[GF :JT\œF JFSIM T[DH GFGF OS¼FG]\ X]wW JF\RG S¼TM YX[P 

 ;FNF TYF HM0F1F¼ I]ST 5NM ;FY[GF 5l¼rK[NG]\ z]T,[BG S¼TM YX[P 

 ;\:S'TDF\ JT"DFGSF/ VG[ ;FDFgI ElJQISF/GM p5IMU E6TM YX[P 

 V:TG E}TSF/4 lJElSTGL ;DH TYF T[GF ;FDFgI p5IMU S'Ng8GM jIJFCl¼S  

p5IMU HF6TM YX[P 

 :J¼;\lW lJX[ HF6TM YX[P 

 5|F¼\lES ¼LT[ ;\EFØ6DF\ H~¼L V[JF ;J"GFDM4 lJX[Ø6M4 VjIJMYL 5l¼lRT YX[P 

  llXXBBJJFFGGFF  55||WWFFGG  ,,11IIMM  VVGG[[  TT[[GG]] \\   DDCCttJJPP  

 ;FNL o ;¼/ JFTRLT4 ;\JFN VG[ 5F\R K JFSIMDF\ ;\:S'T EFØFDF\ J6"G S¼TM YX[P 

 ×···· SYG VG];F¼ EFØF tIF¼[ H XLBL U6FI HIF¼[ T[ EFØFDF\ 56 ;CHTFYL 

;¼/TFYL JFTRLT lJnFYL"VM S¼[ T[ B}A H H~¼L K[PJT"DFGDF\ ;\:S'T ;FY[ V[DPV[P YI[,M jIlST 

56 DM8[EFU[ ;\:S'TDF\ 5l¼RI S[ JFTRLT S¼L XSTM GYLPT[ DFœF AFØF lJX[ H HF6[ K[PGlC S[ 

EFØFPT[YL X~VFTDF\ H V[JM VlEUD ¼FBJFDF\ VFJ[ K[ S[ lJnFYL"VM ;\:S'T EFØFGF DFwIDYL H 

VeIF; S¼[ VG[ WMPv( GF V\T[ ;\:S'TDF\ ;¼/ JFTRLT VG[ ;\JFN TYF J6"G S¼TM YFIP 

 S1FFv(GF V\T[ lJnFYL"VM 5}P H[8,F ;]EFlØTM4 D\œF4 `,MS4 !_ 5|C[l,SFP !Z ULTM4 S[8,LS 

8]\SL JFTF"VM4 AMWSYF4 5|;\USYF ;F\E/TM VG[ ;DHTM YX[P 
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;]EFlØT4 D\œFM4 `,MSM JU[¼[G]\ VF56F ;FDFÒS SFIM"G]\ 36]\ H DCtJ K[PVF p5¼F\T 

;]EFlØTMDF\ jIST YTF\ lJRF¼M4 D\œFM TYF `,FSM £F¼F lJnFYL"G]\ jIlSTtJ 30T¼ S¼LG[ V[S ;]:\:S'T 

DFUl¼S AGFJL XSFI K[PVF ;FY[ H V,U V,U ULTM4 5|Cl,SFVM4 8]\SL JFTF"4 AMW SYF4 

5|;\USYF £F¼F ;\:S'T EFØFG[ ;F¼L ¼LT[ VFtD;FT S¼L XSFI K[ T[YL T[ h05YL ;\:S'T EFØF AM,JF 

5|[¼FI K[PT[YL X~VFTGF TASS[ lJnFYL" VFAWL 5|J'lTGF DFwIDYL ;\:S'T EFØF ;DHTM YFI T[ 

H~¼L K[P 

 5F9I5]:TS ;\A\lWT ;\:S'TDF\ 5}KFI[, 5|̀ GMGF pÀF¼ ;\:S'TDF\ H A[ œF6 JFSIMDF\ DF{lBS 

VG[ ,[lBT :J~5[ VF5TM YX[P 

VtIF¼ ;]WL ;\:S'T EFØF H V[S V[JL EFØÂ K[ S[ T[DF\ VwIIGvVwIF5G N¼lDIFG 

DFT'EFØFGM p5IMU YFI K[ VG[ JU" jIJCF¼4 D}<IF\SGTYF 5|̀ GMG[ pÀF¼GL EFØF 56 DFT'EFØF 

H ¼CL K[PT[YLlJnFYL" ;\:S'T EFØFDF\ jIJCF¼ S¼L XSTM GYL 5¼T]\ HM 5|̀ G HJFA 56 ;\:S'TDF\ H 

S¼JFDF\ VFJ[ TM ;\:S'T EFØF 5¼YL T[DGL l:YlTDF\ 5l¼JT"G VFJX[P 

 ;¼/ 5nMG]\ X]wW prRF¼ ;FY[ 59G S¼TM YX[P 

;\:S'T EFØF V[ prRF¼ X]lwW DF8[ z[Q9 EFØF K[PSF¼6S[ VFH[ ¼\UY[¼[5L 56 T[J]\ DFG[ 

K[PSM> 56 EFØFDF\ ,BFI[, 5n HIF¼[ T[GF X]wW prRF¼ ;FY[ AM,TFDF\ VFJ[ K[PtIF¼[ T[G]\ 

DCtJJWL HFI K[PW6L JBT prRF¼MGL VX]lwW VY"GF VGY" ;H[" K[PT[YL X]wW prRF¼ ;FY[G]\ 59G 

VtI\T H~¼L CMI T[GF 5¼ EF¼ D}SJFDF\ VFjIM K[P 

 ;FNF TYF HM0F1F¼ I]ST 5NM ;FY[GF 5l¼rK[NG]\ z]|T,[BG S¼TM YX[P 

lJnFYL"GF zJT SF{X<IG]\ D}<IF\SG S¼JF DF8[ z|]T,[BG 36]\ p5IMUL K[Pz]|T,[BG £F¼F 

lJnFYL"VMGF HM06L lJØIS 7FGGM RSF;L XSFI K[PTYF HM T[DF\ NMØ H6FI TM T[DF\ X]lwW ,FJL 

XSFI K[P 

 ! YL !__ ;]WLGF\ V\SM V\SDF\ AM,TM  YX[ TYF XaNDF\ ,BTM YX[P 

JT"DFGDF\ lJnFYL"VM V\U|[Ò TYF DFT'EFØFDF\ V\SMGM p5IMU S¼TF H6FI K[ 56 ;\:S'TDF\ 

56 lJnFYL"VM V\S 7FG HF6[ TYF T[GF £F¼F ;DI4 ;\bIFJFRS 5|̀ GMGF JFA4 ,[J0 N[J0 JU[¼[DF\ 

56 ;\:S'T V\SMGM AM,JFDF\ TYF ,BJFDF\ p5IMU S¼[ T[  H~¼L K[P 

 ;\:S'TDF\ JT"DFGSF/ VG[ ;FDFgI ElJQISF/ TYF S'N\TGM p5IMU HF6TM YX[P 
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;FDFgI ¼LT[ ;\:S'T lX1F6DF\ !_ 5|SF¼GF  CF¼ XLBJJFDF\ VFJ[ K[P5¼T]\ 5|FYlDS S1FFV[ 

;\:S'T EFØFG[ ;¼/TFYL ¼H]VFT S¼JFGM VFXI CMI4 T[GF jIFJCFl¼S p5IMHG p5¼ EF¼ 

D}SJFDF\ VFJ[ K[PSM> 56 EFØFGM jIFJCFl¼S :J~5G[ HMJFDF\ VFJ[ TM wIFGDF\ VFJ[ K[ S[ VF56L 

jIJCF¼ EFØFGM ,UEU (_@ EFUJT"DFGSF/4 ;FNM E]TSF/ VG[ ;FNM E}JQIS/ CMI K[PV[GM 

VY" V[JM YIM S[ EFØFG[ DCŸV\X[ HF6JF DF8[ VF œF6 SF/ H~¼L K[P;\:S'T EÂØFDF\ ;FNF JT"DFGSF/ 

VG[ ElJQISF/GF ~5MDF\ lJX[Ø V\T¼ GYL H[YL V[ AG[\GM p5IMU XLBJJFDF\ ;¼/TF ¼C[ K[PVF 

p5¼F\T æ:TG E}TSF/GF H~l¼IFT VG];F¼GF ~5MGM H 5l¼RI VF5JFDF\ VFJ[ TM ;DU| 56[ 

lJnFYL"G[ EF¼ JU¼ ;\:S'T EFØFG]\ lX1F6 VFJL XSFIP 

V,ATŸ VF SF/GM 5l¼RI jIFS¼6 5wWlTYL VF5JFG]\ ,1I ¼FBJFDF\ VFjI]\ GYL 5¼T]\ lS|IFtDS 

¼LT[ VG[ ;CH56[ T[GM jIJCF¼DF\ p5IMUDF\ VFJ[ V[ 5|DF6[ XLSJJFDF\  VFJX[P 

 ;\:S'T 5F9I5]:TSGL UF>0 ,F>G 

 ;\:S'T EFØF AM,TF VG[ ;DHTF XLB[ T[ 5|SF¼G]\ 5FP5]P AGFJJ]\ HM>V[P 

 VG]JFNGL VFJXISTF G ¼C[ T[ 5|SF¼G]\ 5FP5]\P 

 ;\:S'T EFØF 5|tI[ 5|[D VG[ UF{¼J lGDF6" YFI T[J]\ lJØIJ:T] NFPTP 5|C[l,SF4 lJlXQ8 

VY"JF/F `,MS4 5\RT\œFGL JFTF"VM4 lXX]ULTP 

 ;\:S'T EFØFGM jIJCF¼DF\ p5IMU S¼[ T[J]\ lJØIJ:T] 

 ;\:S'T EFØF ;¼/ DW]¼ K[P56 Sl9G GlC\ T[JL VG}E}lT lJØIJ:T]GL EFØF £F¼F S¼[P 

 lJØIJ:T]G[ 5MØS CMI T[8,]\ H jIFS¼6GM ;DFJ[XP 

 jIFS¼6 lX1F6G[ V!IF;GF ~5DF\ GlC 56 lJlJW lJØIJ:T]GL ;FY[ H J6L ,[J]\ 

 JT"DFG S1FF &4 *GF ;\:S'T 5FP5]PGL 5wWlT S1FF (4 ) VG[ VFU/GF WM¼6DF\ ,> HJL4 

GlC\ S[ S1FF  ( 5|DF6[ &4*DF\ AN, S¼JMP 

 lJ5IJ:T]GL ¼H]VFT ;lRœF S¼JLP 

 5FP5]PDF\ UFGG[ 56 5|FWFgI VF5JFDF\ VFJX[P 

 lJØIJ:T]GF 5|tI[S 5F9 5|J'lT;E¼ CX[P 

 5F9GF VeIF; lA\N]\GM jIJCFl¼S p5IMU T¼T H S¼L XS[ T[JL 5|J'lTVMGM ;DFJ[X 

S¼JFDF\ VFJX[P 
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 S1FFvWDF\ X~VFTGF TASS[ ,[BG 5¼ EF¼ D}SJFDF\ VFJX[P GlC\ S|DXo T[GM lJSF; YX[P 
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  55FF99IISS||DD  WWMMPP  &&  YYLL  ((  

lJØIJ:T] S1FFv& S1FF * S1FF ( 

;]EFlØT 

`,MSqD\œF 

5|C[l,SF 

SFjIUFG 

SYFq5|;\U 

;\bIF 

;DI 

JF;¼F 

JFSI7FG 

lS|IF5NMP 

( 

# 

$ 

# 

# 

;\bIF o ! YL !Z 

;DIGM lGN["X 5}6" 

;\bIFDF\ 

;FT JF;¼F o 

# 5N ;]WL 5l¼lRT 

JFSIM 5l¼RI4 

jIFJCFl¼S ;FNF JFSIMP 

;FNF jIFJCFl¼S 

lS|IF5NMP 

sU6 !4 $4 &4 !_f 

WFT]GM p5IMU H~¼L 

D]HA S¼JMP 

!_ 

5 

5 

$ 

# 

;\bIF o !# YL 5_ 

;\bIF o ! YL !Z 

;DIGM lGN["X ;\JFN4 

;FW4 5FNF{G  

 o 

5¼:D[5NL lS|IF5NM 

sU6 !4$4&4!_f 

WFT]GM p5IMU H~¼L 

D]HA 

JT"DFGSF/GF 5¼D{£R 

( 

# 

$ 

# 

# 

;\bIF o !__ 

;DI 5\%IFlWS 

;DI ;FY[ lNG RRF" 

RF¼YL JW] 5NMGF AG[,F JFSIM :JT\œF 

¼LT[ AM,L XS[P 

TYF VFtDG[5N lS|5FINM 

sU6v !4$4&4!_f 

NF VG[ S WFT]GM p5IMU H~¼L D]HA 

JT"DFGSF/4 ;FDFgI ElJQISF/ æ:TG 

E}TSF/GF H~¼L D]HAGF ~5MGM 5l¼RI 

lJlASTGL ;DH TYF T[GF ;FDFgI 

p5IMUGM bIF, 

:J¼ ;\lW 

S]\N\TMGF jJCFl¼Sp5IMUGM bIF,P 

;FT JF;¼F o 

# 5N ;]WL 5l¼lRT JFSIM 5l¼RI4 

jIFJCFl¼S ;FNF JFSIMP 

;FNF jIFJCFl¼S lS|IF5NMP 

sU6 !4 $4 &4 !_f 

WFT]GM p5IMU H~¼L D]HA S¼JMP 

 

S1FFJF¼ C[T]VMP 

 ;¼/ 5nMs;]EFlØTM4 ;¼/ 5nM ( ;]EFlØTM 4 ;¼/ 5nMs;]EFlØTM4 5|C[l,SF ULTMf 8]\SL 
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5|C[l,SF VG[ ULTMf8}\SF 

JFSIM ;DH[ K[P 

:J 5l¼RIG[ ,UTF 8}\SF 

5|̀ GM DH[ K[P 

;FNF JFSIM ;DH5}J"S 

;F\E/[ K[P 

! YL !Z ;]WLGL ;\bIF 

;F\E/[K[ VG[ ;DH[ K[P 

5|C[l,SF4 ULTM 8]\SL VG[ 

;¼/ lRœFJFTF"VM 

;F\E/[ K[PVG[ ;DH[ K[P 

5l¼lRT 5l¼l:YTLDF\ 

;FNL ;}RGFVM4 VFN[XM 

VG[ 5`GM ;F\E/[ 

K[P;DH[ K[ VG T[ 5|DF6[ 

lS|IF S¼[ K[P 

8}\SL JFTRLT VG[ ;\JF 

;F\E/[ K[P 

! YL 5_ ;]0LGL ;\bIF 

;F\E/[ K[ VG[ ;DH[ K[P 

JFTF"4 AMWSYF4 5|;\USYF ;F\E/[ K[P VG[ 

;DH[ K[P5l¼lRT T[DH SF<5lGS 

5l¼l:YTLDF\ YTF\ ;FDFgI ;\JFNM 

;DH5}J"S ;F\E/[ K[P 

;FNL ;¼/ JFTRLT4 ;\JFN VG[ J6"G 

;DH5}J"S ;F\E/[ K[P 

! YL !__ ;]WLGL ;\bIF ;F\E/[ K[ VG[ 

;DH[ K[P 

 ;¼/ 5nM s;]EFlØTM 

5|C[l,SF ULTMf 8]\SF 

JFSIM X]]w3 prRF¼ ;FY[ 

AM,[ K[P 

:J 5l¼RIG[ ,UTF 8]\SF 

5|̀ GMGF D{FlBS pÀF¼ 

VF5[ K[P 

;FNF JFSIM AM,L XS[ K[P 

! YL !Z ;]WLGL ;\bIF 

;DÒG[ AM,[ K[P 

;¼/ 5nMs;]EFlØTM 

5|C[l,SF ULTMfGM X]wW 

5F9 S¼[ K[PTYF 8]\SL VG[ 

;¼/ lRœFJFTF"VM SC[ 

K[P 

p5IMU S¼LG[ 5}KFI[,F 

JU"B\0G[ ,UTF N{lGS 

jIJCF¼GF ;FNF 5|̀ GMGF 

HJFA XSITo ;\:S'TDF\ 

VF5[ K[P 

;¼/ 5nM  s;]EFlØTM 5|C[l,SF ULTMfGM 

X]5W 5F9 S¼[ K[P VG[ 8]\SL JFTF"4 AMW 

SYF4 5|;\USYF ;DÒG[ SC[ K[P 

5l¼lRT T[DH SF<5lGS 5l¼l:YTLDF\ 

;FDFgI ;\JFNM AM,[ K[P 

;FNL ;¼/ JFTRLT4 ;\JFN VG[ J6"G 

;\:S'TDF\ S¼[ K[P 

!YL!__;]WLGL ;\bIF ;DÒG[ AM,[ 

K[P5FP5]P ;\A\lWT ;\:S'TDF\ 5}KFI[,F 

5|̀ GMGF pÀF¼ ;\:S'TDF\ H A[ œF6 

JFSIDF\ VF5[ K[P 

 v;Z/ ;FNF JFSIMG]\  

X]wW prRFZ ;FY[ 59G 

SZ[ K[P 

v;Z/ HM0F1FZI]ST 

JFSIM4;}lSTVM VG[ 

;]EFlQFTMDF\ VFJ[, 

lJ;U" VG[ 

v JFSIM4;}lSTVM VG[ 

;]EFlQFTMDF\ VFJ[,F 

lJ;U" VG[ 

VG]:JFZJF/F\ 5NMG]\ 

VM/BLG[ X]wW JF\RG SZ[ 

K[P 

v ;FNF\ 4;Z/4U[I 

v ;\lWI]ST XaNM ;FY[GF\ :JT\+ JFSIM 

T[DH GFGF OSZFVMG]\ X]wW JF\RG SZ[ K[P 

vU[I ;]EFlQFTM 4:T]TL4D\+M4ULTM 

s5nF\XMfG]\ ;:JZ ,IAwW 59G SZ[ K[P 

UFG SZ[ K[P 

vUnF\XMG]\  VFZMCvVJZMC VG[ 

CFJEFJ I]ST X]wW prRFZ ;FY[ D]BJF\RG 
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VG]:JFZJF/F\ 5NMG]\ X]wW 

JF\RG SZ[ K[P 

v;FNF\ 4;Z/4U[I 

;]EFlQTM VG[ ULTMG]\ 

,IAwW 59G SZ[ K[PVG[ 

UFG SZ[ K[P 

v;FNF\ VG[ ;Z/ 

JFSIMG]\ D]BJF\RG SZ[ 

K[P 

;]EFlQTM VG[ ULTMG]\ 

,IAwW 59G SZ[ K[PVG[ 

UFG SZ[ K[P 

v ;FNF\ TYF 

HM0F1FZI]ST  ;Z/ 

JFSIMG]\ ;:JZ D]BJF\RG 

SZ[ K[P 

 

 

SZ[ K[P 

 

 v;FNF XaNMG]\ VG],[BG 

SZ[ K[P 

v;FNF 5NMG]\ z]T,[BG 

SZ[ K[P 

v! To !Z ;]WLGF V\SM 

,B[ K[P 

v:J5lZRIDF\ 5}\KFI[,F 

5|xGMGF\ HJFA ,B[ K[P 

v ;Z/ HM0F1FZI]ST 

XaNMG]\ VG],[BG SZ[ K[P 

v ;Z/ VG[ 

HM0F1FZJF/F\ JFSIMG]\ 

VG],[BG SZ[ K[P 

v ;FNF 5NMG]\ z]T,[BG 

SZ[ K[P 

v! To 5_  ;]WLGF V\SM 

V\SDF\ TYF XaNMDF\ ,B[  

K[P 

v5FP5]:TS ;\A\lWT ;F\NF\ 

5|xGMGF HJFA ;\:S'TDF\ 

,B[ K[P 

 

v ;FNF\ TYF  HM0F1FZI]ST 5lZrK[NG]\ 

VG],[BG SZ[ K[P 

v ;FNF\ TYF  HM0F1FZI]ST 5NM ;FY[GF 

5lZrK[NG]\ z]T,[BG SZ[ K[P 

v! To !__  ;]WLGF V\SM V\SDF\ TYF 

XaNMDF\ ,B[ K[P 

v5FP5]:TS ;\A\lWT 5|xGMGF  HJFA 

;\:S'TDF\ ,B[ K[P 

v lNGRRF" 45|;\UJ6"G TYF SYFG]\ :JT\+ 

,[BG SZ[ K[P 
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lJQFI  o ;\:S'T WMZ6 o & YL ( 

 ;FWGv;FDU|L VG[ ;\XFWG s :YFGLS :+MT ;lCTf 

 ;]EFlQFTMGF lX1F6 DF8[ ;]EFlQFTMGF RF8"  TYF ;]EFlQFTMGL VMl0IM S[;[8 VYJF ;LP0LP 

 SFjIG[ VG]~5 lR+M VG[ T[GL S[;[8 q;LP0LP 

 YFq5|;\UG[ VG]~5 lR+MP 

 ;\NE" ;FlCtI DF8[ VgI SYFlR+MP 

 ;\bIFG[ VG]~5 V\SSF0" 4XaNSF0"4 VG[ lR+SF0" 

 V[J]\ lR+ S[ H[DF\YL ;\bIF VFWFlZT 5|xGM 5}KL XSFIPsNFPTPAULRFG]\ lR+f VYJF D}T" J:T]VM 

4GSXM 

 ;DIGF 7FG DF8[ 3l0IF, 

 S[,[g0Z TYF ;FT JFZ VG[ AFZ DF;GF XaNSF0" 

 lS|IF5NGF lX1F6 DF8[ H]NLH]NL lS|IFVM  NXF"JTF lR+MslS|IFSF0"f 

 SF/GL ;DH VF5TF  RF8" 

 lJElST RF8" 

 H]NFvH]NF XaNMGF SF0" 

 :JZ;\lWGF lGIDMGM RF8" 

 S'NgTMGL ;DH VF5TM RF8" sXaN SF0"f 

 ZMlH\NF HLJGjIJCFZDF\ J5ZFTL J:T]VMGF lR+M VYJF D}T"J:T]VMP 

 

;\:S'T lX1F6 DF8[GL 5wWlT o 

SM. V[S lJQFI J:T] VG[S 5wWlTV[ E6FJL XSFIPSIF lJQFIJ:T] DF8[ S. 5wWlT JF5ZJL T[GL 

VFJ0T 5Z lX1FSGL ;O/TFGM AC]DM8L VFWFZ K[P  ;\:S'T lX1F6 DF8[GL S[8,LS 5wWlTVM HF6LV[P 

s!f ;\EFQF6 5wWlT o  

EFQFFGL ;J" ;FDFgI jIFbIFV[ K[ भाषते िइत भाषा VtIFZ ;]WL ;\:S°T E5FJFDF\ VFjI]\ T[GL 

DM8L DIF"NF V[ CTL S[ T[DF\ ;\:S°T E6FJJFDF\ VFJT]\ G CT\ 5Z\T] ;\:S°T lJX[ E6FJJFDF\ VFJT]\ CT]P 

VFYL V[DPV[P YI[, jIlST SFl,NF; 5Z S,FSG]\ U]HZFTLDF\ EFQF6 VF5L XS[ 56 SFl,NF;GM V[S x,MS 

;\:S°TDF\ G ;DHFJL XS[ VZ[ 5MTFGM 5lZRI 56 ;\:S°TDF\ G VF5L XS[P 
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 VF DIF"NF N}Z SZJFGL ZLT K[ H[ T[ EFQFF T[ H EFQFFDF\ E6FJJL4 ;\:S°TDF\ T[G[ ;\EFQF6 5ålT 

SC[JFDF\ VFJ[ K[P X~VFTDF\ lJnFYLVM 5MTFGF 5lZRIG[ ,UTF 8}\SF 8}\SF JFSIM AM,X[ VG[ WLD[ WLD[ T[ 

;\:S°T AM,TM Y. HX[P VCL\ JFTRLTDF\ SIF\I VF AC]JRG K[4 VF ÝYD 5]~QF K[ S[ VF lS|IF5N K[ V[J]\ 

H6FJJFG]\ GYLP UFD0F\DF\ ZC[TM VE6 VG[ J°wW DF6; 56 SX]\S E^IF\ lJGF U]HZFTLDF\ AM,[ K[P T[G[ 

SM64 STF" K[ S[ SM6 SD" K[ T[JL SXLH UTFUD 50TL GYLP VFGM VY"V[ YIM SM. EFQFF AF,JF DF8[ 

jIFSZ6 XLBJFGL H~Z GYLP AM,RF,YL ;Z/TFYL EFQFF XLBL XSFI K[P 

zJ6 VG[ SYG SF{X<IGF lJSF;GF C[T]YL ;\EFQF6 5ålT p5ZF\T JU"DF\ 

;\JFN4GF8ILSZ64VlEGI H[JL ÝI]lSTVMGM IYFIMuI p5IMU SZJFDF\ VFJX[P 

 ,[BG VG[ JFRG DF8[ ;\:S°T EFQFF N[JGFULZ l,5LDF\ ,BFI K[P VG[ T[ l,5LYL T[ 

lJnFYL" 5lZlRT CMJFYL lJX[QF ÝIF;MGL H~Z 50X[ GCLP5Z\T] C,gT cDŸc lJ;U" T[DH VG] GFl;SMGF 

,[BG VG[ JFRG p5Z lJX[QF SF/Ò ,[JFDF\ VFJX[P VgI EFQFFVMGF lX1F6DF\ 56 p5IMUL H6FTL 

5ålTVMGM p5IMU JFRG VG[ ,[BG SF{X<IM DF8[ SZJFDF\ VFJX[P 

  ;;\\::SS''TTEEFFØØFFGG]] \\  55FF99II55]]::TTSS  SS[[JJ]] \\  CCXX[[mm  

 $_ YL &_ 5FGFGL ;\bIF CX[P 

 C[FD ;F>h 

 lRœFMG]\ 5]QS/ 5|DF6 

 WM¼6v & YL * DF\ VG]JFN GlC\ 56 XaNFY" CX[P 

 5]:TSGF V\TEFUDF\ XaNSMX 

 WM¼6 &YL*DF\ jIFS¼6 lX1F6 V,UYL GlC CMI 5¼T]\ WM¼6v(DF\ CX[P 

 WM¼6v&DF\ jIFS¼6 lX1F6 ;¼/ ¼LT[ ¼H} S¼JFDF\ VFJX[P 

 D}<IF\SSGG  oo   

WMPv& DF{lBS 5_ @  lS|IFtDS Z5@  ,[lBT Z5@ 

WMPv* DF{lBS $_ @  lS|IFtDS Z5@  ,[lBT #5@ 

WM4( DF{lBS Z5 @  lS|IFtDS Z5@  ,[lBT 5_@ 
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સમજપ ( ગે ) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ ે  િવષયના સમજપ ના મા યમથી િવષયની 

પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ ે  

િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાન ે

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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;DH 5+ v V\U|[Ò 

 lD+4 TD[ lX1F6 ;FY[ ;\S/FI[,L G CM TM 56 TDFZL 5F;[ lX1F6HUTG[ ;}RJJF S[8,FS D\TjIM 

CX[P HM TD[ lX1F6 HUTGL jIlST CM TM DF+ V[S jIJ;FlIS TZLS[ GCL 5Z\T] V[S ;FDFlHS jIlST 

TZLS[ TDFZF DGDF\ S[8,LS VFXFVM VG[ lR\TFVM CX[P lX1F6 VF56G[ ;F{G[ VFD :5X[" H K[P BF; 

SZLG[ VF{5RFlZS lX1F6GL J/ CMI tIFZ[P 

 VD[4 U]HZFT ZFHIGF ZFHI ;\;FWG H"Y (SRG, State Resource Group) GF ;eIM VF 

5+ wJFZF V[8,[H TDFZL ;FY[ VF ;\JFN ,.G[ VFjIF KLV[P S[8,LS SFI"lXlAZMDF\ ;WGRRF" VG[ 

VDFZF jIFJ;FlIS VG]EJMG[ lR\TGGL V[Z6[ R-FJLG[ V[S 5lZ5FS VD[ TFZjIM K[ H[ VCL\ TDFZL ;FY[ 

JC[\RJM K[P V+[ VD[ V\U|[Ò lJQFIGL JFT DF\0L K[P X]\ TDG[ ,FU[ K[ S[ AF/SGF VF{5RFlZS lX1F6DF\ 

V\U|[Ò lJQFIGM VeIF; H~ZL K[ m TDFZM HJFA GLR[ a,MSDF\ ,BMP 

 

 

 

 HM TDFZM HJFA GF CX[ TM VFU/ 5+ VFU/ JF\rIF 5KL TD[ TDFZF D\TjI 5Z 5]GolJRFZ6F 

SZJF H~ZYL 5|[ZFXMP HM TDFZM HJFA cCFc K[ TM T[ DF8[GF SFZ6M ;FY[ TD[ TDFZL ;DH VDFZL 

;DHDF\ pD[ZTF HXMP V[ DF8[ VF 5+DF\ HIF\ D\TjIM ZH} SZJF a,MS; D}SIF K[ tIF\ TDFZF D\TjIM 

GM\WMP 

 GLR[ V\U|[Ò EFQFFGL VUtITF ;\NE[" S[8,FS D]NF VF5[,F K[P T[G[ TDFZL N"lQ8V[ IMuIS|DDF\ 

UM9JMP T[GL GLR[ VF5[, a,MSDF\ T[ p5ZF\TGF D]N'F TD[ pD[ZMP 

V\U|[Ò GL H~ZLIFT XF DF8[m 

 V\U|[Ò V[D lJN[XL EFQFF K[P 

 V\U|[Ò V[S Link Language  K[P 

 V\U|[Ò VF\TZZFlQ8=I EFQFF K[P 

 V\U|[Ò Sd%I]8Z VG[ .g8ZG[8GF p5IMUGL EFQFF K[P 

 V\U|[Ò TALAL4 .HG[ZL7FG D[/JJFGL EFQFF K[P 
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 V\U|[Ò G}TG XMW VG[ ;\XMWGMYL DFlCTUFZ ZC[JF DF8[P 

 J{l`JS 7FG slJ`JG]\ E}UM/4 ;\:S'lT4 .lTCF; JU[Z[f D[/JJF DF8[  

 J{l`JS jIF5FZ DF8[ H~ZL K[P 

 lJ`JGF lJRFZM D[/JJF DF8[ 

 5MTFGF lJRFZM lJ`J ;D1F D}SJF DF8[ 

 jIlST4 ;DFH VG[ ZFQ8=GF lJSF; DF8[ 

 S'lQFvUM5F,GGF G}TG ;\XMWGM VG[ 5|JFC HF6JF DF8[ 

 VFBF lJ`JGL z[Q9 ;FlCtIS'lTVMGF Z;F:JFN DF8[ 

 5MTFGF C]gGZ4 S,F VG[ jIJ;FIGL ;HHTF S[/JJF4 

 5MTFGF ZMHAZMHGF ÒJGDF\ p5IMU SZJF DF8[ 

 5MTFGL VF;5F;GF jIlSTVM ;FY[ V;ZSFZS 5|tIFIG SZJF DF8[ 

 ZMHAZMHGF ÒJGDF\ J5ZFTF ;FWGM4 J:T]VM VG[ I\+MGL ;]RF~ 5;\NUL  VG[ IMuI p5IMU 

DF8[P 

 V\U|[Ò JCLJ8 VG[ SFINFGL EFQFF K[ T[ DF8[P 

 

 

 

 

 TM4 HMI]G[ !  V\U|[Ò VF56F jIlSTUT4 ;FDFÒS VG[ VFlY"S 5F;F\G[ S[8,]= GÒSYL :5X[" K[P! 

VF8,]\ DCtJ WZFJTM V[S lJQFI4 lJX[QFSZ V[S EFQFFG[ VF{5RFlZS lX1F6DF\ G ;DFJFI TM H GJF. ! 

 564 H[8,L JW] VUtIGF V[8,]\H  JW] T[GF lJX[G]\ lR\TGP VF56[ AF/SG[ V\U|[Ò XLBJJF TM 

DF\ULV[ KLV[ 56 T[GL X~VFT SIF\YL VFJL m 5C[,F WMZ6YL4 5F\RDF WMZ6YL S[ VF9DF WMZ6YL m 

VG[ GJ]\ GSSL SZJFGF DF5N\0M XF m 

VF TASS[ VD[ TDFZL ;D1F S[8,F\S TyIM D}SJF DF\ULV[ KLV[P 

 V[ ;J"lJlNT K[ S[ DFT'EFQFF V[ lX1F6GF DFwID TZLS[ z[Q9 5;\NUL K[P 
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 DG]QIGF lJSF;GL 5|lS|IF V[S lGl`RT S|DDF\ YFI K[P VF S|D V[S;ZBL  UlTYL GCL\ 56 

h05L v WLDM YTM ZC[ K[P VF h05L v WLDF RZ6M  ;FDFgITo VF D]HAGF TASSFDF\ 

JC[\RFI[,F K[P  

s!f AF<IFJ:YF _ YL !  JQF"  

sZf 5|FZ\lES AF/56 Z YL 5 JQF"  

s#f AF/56 & YL !Z JQF"  

s$f lSXMZFJ:YF !Z YL !( JQF"  

s5f JI:S !( JQF"YL JW] 

 5|FZ\lES AF/56GF JQFM"DF\ AF/SGL XLBJFGL h05 36L JWFZ[ CMI K[P VF JQFM"DF\ T[GM 

7FGFtDS lJSF; B}A h05L CMI K[P 

 & YL !! JQFM" NZdIFG AF/SGL lJRFZ5|lS|IFGL h05 5|FZ\lES AF/56GL 

 ;ZBFD6LDF\ WLDL 50[ K[P ;FY[ ;FY[ 5|FZ\lES AF/56GM 7FGFtDS lJSF;  VCL\ p\0F6 

5S0JF TZO HFI K[P 

 lSXMZSF/ 5|DF6DF\ h05YL YTL J'lwWGM SF/ K[P AF/56 NZdIFG YI[,M  EFJFtDS lJSF; 

VCL\ l:YZTF 5S0JF 5|ItG SZ[ K[P  

VF TyIMG[ VFWFZ[ VD[ GSSL SI]" K[ S[ U]HZFTGL EFQFSLI J{lJwITFG[ wIFG[ ZFBLG[ WMZ6 v 

5 YL V\U|[Ò EFQFFlX1F6 X~ SZJ\]P 

 cV\U|[Òc V[8,[ X]m v T[ ;\NE[" VCL S[8,FS lJWFGM VF%IF K[ T[GL ;FD[GM  IMuI lJS<5 5;\N 

SZMP T[GL GLR[ VF5[,F a,MSDF\ TDFZF TZOYL lJWFGM  pD[ZL XSM KMP 

 V\U|[Ò V[S lJQFI DF+ K[P 

 V\U|[Ò V[S EFQFF K[P 

 V\U|[Ò V[S ;FWG K[P 

 V\\U|[Ò V[S DFwID K[P 

 V\U|[Ò V[S S0L K[P 

 V\U|[Ò jIlSTtJG]\ V[S 5F;]\ K[P 
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 VF TASS[4 lJG\TL S[ V\U|[ÒGL H~ZLIFTM lJX[GL IFNL TD[ OZLYL HM.,MP VF A[ IFNL 5ZYL 

;DÒ XSFI K[ S[ cV\U|[Òc V[S lJQFI DF+ GYLo T[ V[S EFQFF VG[ V[S X{1Fl6S DFwID 56 K[P HM V[D 

CMI TM4 T[G]\ lX1F6 S\. ZLT[ m T[ AFAT lJRFZ6F DF\UL ,[ V[D K[P 

 TDG[ IFN H CX[ S[ VtIFZGF ;DIGL V[S 5[-L VUFpGL TDFD 5[-L V\U|[ÒG[ SF\ TM VG]EJM J0[ 

SF\ TM jIFSZ6GF lGIDM UMBLG[ XLBL K[P VF8,F ,F\AF UF/FGF VG]EJ 5KL V[ TFZ6 D?I] K[ S[ VF 

ZLT[ V\U|[Ò XLB[, jIlST V\U|[ÒGM jIJCF~ p5IMU SZL XSTL GYLP 564 V\U|[ÒGM HZF56 X{1Fl6S 

VG]EJ GF CMI KTF\4 DM8L pD\Z[ 56 HM jIlSTG[ c V\U|[Ò JFTFJZ6c D/[ TM T[ jIJCFlZS V\U|[Ò TM 

XLBL H HFI K[P VF8,L JFT 5KL 5;\NUL SZM o 

 V[J]\ V\U|[Ò lX1F6 H[ jIFSZ6GF lGIDM VG[ XaNMGL IFNL TM lXBJL N[ 56 T[ jIJCFZDF\ 

AM,JF v JF\RJF v ;DHJFDF\ p5IMUL G CMIP  

 V[J]\ V\U|[Ò lX1F6 H[ jIJCFlZS p5IMHG SZL XSJF ;1FD AGFJ[ 56 T[DF\ jIFSZ6 DF8[GM 

N]ZFU|C G CMIP 

VD[ WFZLV[ KLV[ S[ TD[ ALHM lJS<5 H 5;\N SZXMP H[ SFD G ,FU[ T[ 7FG  XF B5G]\m 

VFYL H4 VD[   Communicative Approach G[ V\U|[Ò lX1F6GF VlEUD TZLS[ :JLSFIM" K[P VF 

VlEUD VG];FZ X~VFTDF\ AF/SG[ V\U|[Ò zJ6 VG[ SYGGF EZ5}Z VG]EJM VG[ TSM VF5JFDF\ 

VFJ[4 V[SJFZ AF/SG[ EZ5}Z V\U|[Ò VF5JFDF\ VFJ[ VG[ 5KL T[G[ V\U|[Ò produce SZJFGL 

36LAWL J{lJwI5}6" TSM VF5JFDF\ VFJ[P lJ`JEZDF\ YI[,F ;\XMWGM ;F1FL 5}Z[ K[ S[ EFQFF lX1F6GF 

pN'[xIM CF\l;, SZJFDF\ Communicative Approach ;J"z[Q9 ZCIM K[P 

  lD+M4 5|FYlDS lX1F6GL ;FDFÒS VG[ ZFlQ8=I VUtIGF VF56F G[TFVM4 A]lwWÒJLVM 

VG[ lX1F6lJN=MV[ :JLSFZL K[P VG[ V[8,[H 2009DF= & YL !$ JQF"GL p\DZGF EFZTLI GFUlZSG[ 

clX1F6c D}/E}T VlWSFZ TZLS[ VF5JFGM SFINM 30IM K[P V[ SFINM K[ o Right To Education 

[RTE] J/L4 VF VUFp ZFQ8L=I VeIF;S|D DF/B] (NCF - 2005) T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,P ZFlQ8=I 

S1FFGF VF ;]WFZFVM G DF+ lX1F6G[ V[S H~lZIFT ~5[ H}V[ K[4 lX1F6GL 5|lS|IFGL VUtITF 56 V[8,L 

H :JLSFZ[ K[P 36F ;\XMWGM VG[ VG]EJMV[ ;}RjI]\ K[ S[ NZ[S DFGJ4 AF/S ;lCT 5MTFGF 7FGGM 

30J{IM K[P 7FG jIlSTUT CMI K[ S[DS[ V[S 38GF HMJFGL4VG]EJG[ TFZJJFGL ZLT jIlST jIlSTV[ 
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H]NLvH]NL K[P X]\ SC[ K[ TDFZM VG]EJm X]\ V[S;ZBF VG]EJ S[ JFTFJZ6DF\ ZC[,L A[ jIlSTVM 

V[S;ZBL H CMI K[ m 

 V[8,[ H VD[ lX1F6 5wWlT TZLS[ knowledge construction GM VlEUD :JLSFIM" K[P VF 

VlEUD D]HA AF/SG[ T[GF 5|tI[S VG]EJ p\5Z lR\TG SZJF 5|Mt;FlCT SZJM4 Z;5|N ZLT[4 DHFYL 

VG[ TZTH AF/SG[ T[6[ ;H[", 7FGG[ p5IMUDF\ D}SJFGL TS VF5JLP VFYL4 H[ 7FG AF/S[ 5MTFGF DF8[ 

30I]\ T[ 7FGG[ :YFIL YJFGL TS D/[P J/L4 VCL\ AF/S[ 7FG ;H"I] K[ !  VG[ ;H"GCFZ DF8[ 5MTFGL 

ZRGF E},JL VF;FG GYLP VF K[ B~\ lX1F6P V\U|[Ò lX1F6DF\ Communicative Approach GL 

;FY[ Knowldege construction   VlEUDG[ ;F\S/L ,[JFIM K[P 

 Constructive Approach U]HZFTGF VeIF;S|D DF/BFGF 5]GoU9GGL WZL VG[ W]ZF 

TZLS[ 56 VD[ SRG  V[ sTDFD lJQFIGFf :JLSFIM" K[P VCL\ JFT Social Reconstructoin K[P jIlST 

lJS;X[ TM ;DFH lJS;X[P  V[S VFU/ JWL ZC[,L jIlST 5MTFGL ;FDFÒS4 ZFQ8L=I HJFANFZL :JLSFZL 

SM.56 SFZ6M;Z 5FK/ 50L HTL jIlSTG[ lJS;FJJFDF\ 8[SM AGX[P VG]EJM 5Z lR\TG SZLG[ HFT[ 

5MTFGF DF8[ 30[,]\ 7FG ;DFHDF\ 5|JT"TL" D}<IlJQFIS l\R\TFVMGM pS[, AGL HX[P 

 J/L4 VF VlEUD VG[ clX1F6 VlWSFZc AF/DFG;GF VeIF;MG[ 56 VFJZL ,[ K[P H[ AF/S 

7FGG[ ;Ò" XST]\ CMI V[G[ cpTZT]\c G H U6L XSFIP VFYL4 VF AWL JFTMvlJUTMG[ V\U[ AN,FX[ ;DU| 

lX1F6lJ`J4 H[GM VUtIGM lC:;M K[ ;DFHP ;DFH JU"vXF/FG]\ Extension  AGX[ VF{5RFlZS lX1F6 

5|lS|IFDF\ ;DFH V[S p5EMUTF TZLS[ GCL4 EFULNFZ4 ;CFIS4 DFU"NX"S TZLS[ lX1F6HUTGM lC:;M 

AGX[P JU"B\0GL ZLTvZ;DM AN,JF DF8[GF 5}ZF SFZ6M HM. XSM K[P VF 5[-LGF AF/SM VF56L H[D 

0ZLG[4 lX:TGF GFD[ ;\SMRF.G[4 lJnFYL" TZLS[ zJ6STF" AGLG[4 5lZ1FFYL"TZLS[ 5M5l8IF 7FFGF 

JDGSTF" TZLS[ GCL cE6[cP VF 5[-LGF AF/SM 5MTFG[ D/[,F X{1Fl6S EFJFJZ6GM p5IMU SZL 5MTFG]\ 

7FG HFT[ ;H"X[P :JFEFlJS K[4 5F9I5]:TSM 56 AN,FX[ VG[ 5ZL1FF 5wWlT 56P ;DU| lX1F6T\+ 

AF/N[JTFG[ T[GL V;LD XSITFVM D]HA lJSF; 5FDJFGL TS VF5JFGF QF0I\+GF SFZSM AGX[P 

 X]\ ,FU[ K[ m OZL VFJJ]\ K[ c E6JF c m c V[S 0[ V[Sc YL m :JFUT K[ TDF~\4 lX1F6HUTGF 

;CSDL" TZLS[P TD[ 56 ;DFHGM lC:;M KM H G[ ! 
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સમજપ (િવ ાન) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ િવ ાન િવષયના સમજપ ના મા યમથી િવષયની 

પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ િવ ાન 

િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાન ે

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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;DH5+ v lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ 

 

  TD[ lJ7FG E^IF H CXM VG[ SNFR E6FJTF 56 CXM lJ7FG VF56F ZMHAZMHGF 

ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[ TM lJ7FG lJX[ TDFZL X]\ WFZ6FVM K[m 

 

 

TDFZL lJ7FG V\U[GL ;DH IMuI K[P VF p5ZF\T lJ7FG V[8,[ 

  cc lJQFIJ:T]G[ J{7FlGS 5wWlT wJFZF V5[l1FT lGQ5lT ;]WL ,. HJFGL 5|lS|IFG]\ 

5lZ6FD cc H[DF\4 

 C]\ VG[ DFZL V\NZGL AFATM  

 pPNFP XZLZ V\U[GL ;DH4 SFI"4 ZRGF 

 C]\ VG[ DFZL VF;5F;GL AFATM 

      pPNFP ALHG]\ pUJ]\4 5|F6LVM4 5NFYM"GL UlT4 lS|IFVM4 Z;FI6M4  JG:5lTPPPPP 

 C]\ VG[ DFZL S<5GFVM 

 pPNFP A|CDF\04 5ZDF6]\ ZRGFVM4 pHF"PPPPPP 

TDF~\ X]\ D\TjI K[ S[ p5ZGL AFATM XLBJF DF8[ AF/S 5F;[ X]\ SZFJJ]\ HM.V[P 

 

 

AZFAZ V[H ZLT[4  

 VG]E}lT wJFZF 

 VJ,MSG SZLG[ 

 5|IMU SZLG[ 

 TFZ6M D[/JLG[ 
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 ;D:IFVMGM J{7FlGS pS[, D[/JLG[ 

 T],GF wJFZF 

 5|̀ GM SZLG[ TYF T[GF HJFA D[/JLG[ 

 5|MH[S8 SZLG[ 

 5|J'lT SZLG[ 

 RRF" SZLG[ 

 DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 

  JUL"SZ6YL 

 5'YSSZ6 wJFZF 

 GFGS0F\ ;H"G wJFZF 

 Exposure visit wJFZF 

VFD4 lJlJW 5|lS|IF wJFZF lH7F;F ;\TMQFLG[ H lJ7FGG]\ lX1F6 VFtD;FTSZL XSFI K[P 

 VF56[ HIFZ[ AF/SG[\ VF AW]\ SZTF\ HMJF .rKLV[ KLV[ tIFZ[ lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒGF 

5F9I5]:TSGL ZRGF VG[ E}lDSF S[JL CM. XS[ m 

 

 

 

 VF 5|DF6[ lJ7FGGF 5F9I5]:TSDF\ lJnFYL" DF8[ 5|J'lT S[JL ZLT[ SZJL T[GL ;\5}6" DFlCTL CMJL 

HM.V[P TFZ6M VG[ VJ,MSGM GM\WJF DF8[ 5]ZTL HuIF CMJL HM.V[P AF/S[ ;H"G SZ[, 7FGG[ NXF"JJF 

DF8[GL lJ5], TS 5F9I5]:TSDF\ CMJL HM.V[P AF/S[ SZ[, ;\U|CG[ ZH] SZJFG]\ V[S %,[8OMD" D/J]] 

HM.V[P AF/SG[ pN|EJTF 5|xGM ZH] SZJF VG[ D[/J[, HJFA GM\WJFGM VJSFX CMJM HM.V[P 

 56 HM VF 5|SFZG]\ 5F9I5]:TS CMI TM lX1FSGL E}lDSF VG[ H~lZIFT AN,F. HFI K[ VF 

5|SFZGF 5F9I5]:TSYL lJ7FG lX1F6GL 5|lS|IF DF8[ lX1FS 56 5MT[ ;];HH CMJM HM.V[P H[GF DF8[  V[S 

Teacher handbook CMJL HM.V[ v S[ H[DF\4 

v lJQFIJ:T]GL TDFD DFlCTL CMI 
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v  5|J'lT S. ZLT[ SZFJJL T[G]\ DFU"NX"G CMIP 

v lX1FSGF 5|xGMG]\ lGZFSZ6 CMIP 

v lX1F6 5|lS|IF DF8[GL TDFD  5wWlTVM VG[ 5|I]lSTVM V\U[ ;\5}6" DFU"NX"G CMIP 

v lX1FSGF 5MTFGF lJSF; DF8[ lJQFIJ:T]GF EZ5}Z ;\NEM" CMIP 

 VF DF+ 5F9I5]:TSYL DIF"lNT G SZTF\ lX1FSG[ ;];HH YJF DF8[ VgI ;\NE";FlCtI4 ;FWGM4 

8[SGM,MÒGF p5IMU SZJF DF8[ 5|Mt;FlCT SZJFDF\ VFJ[P 

 lJ`JDF\ 7FG D}/E]T ZLT[ VlJEFHI K[P 5Z\T] lJnFYL"G[ XLBJJF DF8[ T[G[ lJQFIMDF\ JC[\RJFDF\ 

VFjI] K[P T[YL H lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ VgI lJQFIMGL ;FY[ ;\A\lWT YIF lJGF ZCL XST]\ GYLP 

TD[ SCLXSXM lJ7FG lX1F6 ;FY[ SIF\ SIF\ lJQFIM 5|tI1F VYJF 5ZM1F ZLT[ ;\S/FI[IF K[ m 

 

 

 

CF4 EFQFF wJFZF lJnFYL" lJ7FGGL VlEjIlST SZ[ K[ E}UM/GL ;DHDF\ 56 lJ7FG ;FDI[,]\ K[P 

5IF"JZ6GL HF/J6LDF\4 Ul6TDF\ DF5GDF\4 Z;FI6lJ7FG4 V\U|[Ò ;FY[4 VFZMuIDF\ XFPlXP ;FY[ 

lJ7FG HM0FI[,]\ K[P 

 VFD4 ;DU| lJ`J lJ7FGYL W[ZFI[,]\ K[P lJ7FGGM lJ:TFZ ACM/M K[P 5Z\T]4 AF/S & YL ( 

;]WLDF\ lJ7FG lX1F6 D[/J[ K[ tIFZ[ T[GFDF\ S[8,F\S V[JF U]6M lJS:IF CMJF HM.V[ S[ H[YL ;DU| lJ`JGF 

lJ7FGG[ T[GL HFT[ ;DHJF DF8 [ ;1FD AG[ VG[ VF DF8[GF D]bI U]6M GLR[ D]HA K[P 

 lH7F;FJ'lT 
 VJ,MSGXlST 
 RMS;F. 
 J{7FlGS N"lQ8SM6 TYF J,6 
 lJJ[RGFtDS lR\TG 
 lG6"IXlST 
 ;H"GFtDSTF  



72 
 

 lJ7FG lX1F6 NZdIFG AF/SMDF\ VF U]6M S[JLZLT[4 SIFZ[ VG[ S[8,F 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[ K[P T[ 

T5F;J]\ B}AH H~ZL K[P VF 5|SFZGF\ D}<IF\SGG]\ 9 D]N'FVMDF\ ;]1D lJEFHG SZL XSFIP 

  :JD]<IF\SG lX1FS wJFZF 5LVZ U|]5 wJFZF 
,[lBT    
DF{lBS    
lS|IFtDS    

  H[ GJ 5|SFZ[ D},IF\SG YJ]\ VFJxIS K[ VG[ T[ 56 XLBJFGL 5|lS|IF NZdIFG VG[ 

XLBJFGL 5|lS|IFG[ V\T[ 56 YJ]\ HM.V[P 

 Don'ts :- 

 lJnFYL"VMG[ 5|̀ GM SZTF ZMSJFGM GYLP 

 5|IMUMGF TFZ6 VF5L N[JFGF GYLP 

 UMB658'L YL XLBJJFG]\ GYLP 

 5|̀ GM DF+ DFlCTL5|WFG G CMJF\ HM.V[P 

 DFlCTL VF5L  N. XLBJJFG]\ GYLP 

 OST ,[lBT ZLT[ D}<IF\SG SZJFG]\ GYLP 

s!f  lH7F;FJ'lTov 

 lH7F;FJ'lT V[8,[ H[ HF6JFGL .rKF YFI T[ S\.S GJ]\ HMJ]\ VG[ V[GF lJX[ HF6J]\ V[ 

DFGJ;CHJ'lT K[P NFPTP R\N|U|C6 HMJFGL 56 lH7F;F VG[ V[ S. ZLT[ YI]\ T[ HMJFGL 56 

.rKFP ALÒ ZLT[ SCLV[ TM 38GF YJF 5FK/G]\ SFZ6 HF6JFGM 5|ItG SZJMP SM.56 38GF AG[ 

K[ T[ DF8[ X]\ SFZ6M HJFANFZ K[ T[ DF8[ S<5GF SZJL VG[ BZF SFZ6 ;]WL 5CMRJ]\ 

 SM.56 38GF HM.G[ T[GL S<5GF SZLV[ KLV[ tIFZ[ T[ S<5GFG[ JF:TlJSTF ;]WL 5CM[RJFGL J'lT 

V[8,[ lH7F;F J'lTP 

 J{lJwI;EZ AFATMGL lJlJWTF HF6JL V[8,[ lH7F;FJ'lTP 

 NFPTP O},MGF Z\U H]NF H]NF CMI K[P T[ SIF\ SFZ6MYL H]NF H]NF K[ T[ HF6JFG]\ S]T}C, V[8,[ 

lH7F;FJ'lTP  

 SM.56 GJL AFAT 5|tI[ jIlSTG]\ wIFG B[\RFI K[P T[GF  lJX[ JW] HF6JFGM 5|ItG SZJM V[8,[ 

lH7F;FJ'lTP H[ AFATYL lJnFYL" V7FT K[ VG[ HIFZ[ T[ T[ HF6JF DF8[ T[ JW] pt;]STF  

NXF"J[ K[P 
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sZf RMS;F.ov 

 lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ lJQFI NZlIFG RMS;F. V[ DCtJGM U]6 K[P H[DF\ GLR[GL AFATM ;FD[, 

K[P 

 AF/S SM.56 SFI" RLJ85}J"S SZTF XLB[ K[P VCL\ cRLJ8c V[ ;DIGF ;\NE"DF\ 56 CMI4 

DF5GGF ;\NE"DF\ 56 CMI  S[ 5KL 5|J'lTqZ;GF ;\NE"DF\ 56 CMI K[P 

 AF/S SM.56 SFI" BFDLZlCT SZ[ T[ 56 RMS;F.GM H[ V[S EFU K[P BFDLVMGM pNEJ AF/S 

5FZBLG[ T[ BFDL D}/DF\YL H N}Z SZL XS[ K[P 

 lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ ;\NE"[ SZ[,L 5|J'lTDF\ 5]Z[5]ZL SF/Ò ZFB[ K[P 5|IMUM NZlDIFG ,[JFGL 

SF/ÒG]\ DCtJ V[8,[ RMS;F.P 

 J{7FlGS 5|IMUMGF TFZ6M VG[ T[GF 5ZYL SZJFDF\ VFJTL U6TZL TYF T[GL S|lDSTF V[8,[ 

RMS;F.P VCL\ ;}+MGM p5IMU ;}+DF\ D]SJFDF\ VFJTL lS\DTMG[ E},ZlCT JF5Z[ V[8,[ RMS;F.P 

 lJ7FGGF S[8,FS 5|IMUM NZlDIFG ;FJWFGL ZFBJL 50[ K[ H[D S[ CF.0=MHG JFI]G]\ pt5FNG 

SZJFGM 5|IMU SZJFGM  5|IMU CMI tIFZ[P S[8,FS HMBDM CMI TM T[GF 5|tI[ JT"JL 50TL 

;FJWFGL V[8,[ RMS;F.P 

 RMS;F. V[8,[ SM.56 SFI" SZTF 5C[,F T[ lJX[ lJRFZJ]\ VYF"T AF/SG]\ SFI" lJRFZ5}J"SG]\ CMIP 

s#f lJJ[RGFtDS lR\TGov 

 lJJ[RGFtDS lR\TG V[8,[ ;D:IF G]\ 5'YSSZ6P ;D:IF XF DF8[ ;HF".4 S[JL ZLT[ ;HF".4 G 

;HF"I T[ DF8[ X]\ SZJ\]PPPPV[J] ;]1D lJEFHG SZL XSJ] VG[ ;D:IFGM J{7FlGS ZLT[pS[, DF8[GF 

Z:TFVM XMWJFP 

 SM. SFI"4 5|lS|IF4 S[ 38GF ;\A\WL p\0F65}J"S GM lJRFZ SZJM VG[ T[ lJRFZG[ IMuI ZLT[ZH] 

SZJM  NFPTP lJH/LGM U0U0F8 YIM V[ lX1FS DF8[ ;FDFgI SFI"SFZ6 ;\A\W SM.XS[ 5Z\T]4 

AF/S DF8[ T[DF\ p0]\ lJJ[RGFtDS lR\TG DF\UL ,[TL AFAT K[P 

 SM. W8GF 5FK/G]\ SFZ6 X]\ CM. XS[4 T[ p5ZF\T T[ SFZ6 5FK/ G]\ 56 S\.S SFZ6 CM. XS[ T[D 

p\0F65}J"SGL ;DH S[/JJLP NFPTP 5|N}QF6 v 

 5|N]QF6 JWL ZCI] K[4 T[GF SFZ6M X]\ CM. XS[ m SFA"G 0FIMS;F.0 G]\ 5|DF6 JWL ZCI]\ K[ TM 

XFDF8[ m JFCGM m VF{nMlUSZ6 v T[G]\ SFZ6 X]\ m J'1FMG]\ K[NG m V\T[ T[ J'1FG]\ DCtJ ;DH[ VG[ 

J'1F pK[ZTM YFI VF 5|SFZG]\ lR\TG V[ lJJ[RGFtDS lR\TG K[P 
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 SM.56 J:T]4 38GF4 lS|IFVM V\U[ HF6J]\4 ;DHJ]\4 lJRFZJ]\4 lR\TG SZJ]\4 5'YSSZ6 SZJ\]4 

;\IMULSZ6 SZJ]\4 VY"38G SZJ\]4 lJRFZMGL J{7FlGS VlEjIlST SZJLP JUL"SZ6 SZJ]\P V[ 

;DU| V[8,[ lJJ[RGFtDS lR\TGP 

s$f  J{7FlGS N"lQ8SM6 TYF J,6ov 

 NZ[S W8GF 5FK/GF J{7FlGS l;wWF\TGL ;DH V[8,[ J{7FlGS N"lQ8SM6 TYF J,6P VF56F 

ZMHvAZMHGF ÒJGDF\ VG[S 38GFVM AGTL ZC[ K[P NZ[SGL 5FK/ SFI|"vSFZ6 ;\A\W HM0FI[,M 

K[P VG[ V[ 38GFG[ V[ J{7FlGS VlEUDYL ;DHJFGM 5|ItG V[8,[ J{7FlGS N"lQ8SM6P 

 AF/S SM. 56 SFI" SZ[ tIFZ[ J{7FlGS l;wWF\TMG[ wIFGDF\ ZFBLG[  SZ[ V[ T[G[ J{7FlGS N"lQ8SM6 

K[P NFPTP 4 T[ ZMH EMHG SZ[ K[4 56 ZMHGF EMHGDF\ JFGUL V,U  CMI K[P T[ DFU[ T[ 

VGFH4 S9M/4 XFSEFÒG\] XZLZ DF8[ DCtJ  ;DHJF 5|ItG SZ[ TM T[ T[GM J{7FlGS 

N"lQ6SM6 K[P 

 SM.56 38GF 5FK/GF SFI"vSFZ6 ;\A\WG[ HF6JM V[8,[ J{7FlGS  N"lQ8SM6P 

 A[ 38GF JrR[GF VlE;\WFGG]\ ;{wWF\lTS SFZ6 V[8,[ J{7FlGS  N"lQ8SM6P 

s5f lG6"IXlSTov 

 lJ7FG VG[ 8[SGM,MÒ lJQFIDF\ K[<,M lGRM0 V[8,[ S[ GL5H H[G[ VF56[ AF/SGL lG6"IXlSTGF 

~5DF\ jIFbIFlIG SZLX]\P 

 lG6"IXlST V[8,[ GSSZ ;tIM ;FY[GF TFZ6 TFZJJFGL 1FDTF H[GM ;FNM VY" YFI S[ ;DU| 

5|lS|IF NZdIFG K[<,[ X]\ HMJF D?I] m NFPTP ;/U6L DL6ATL G[ ;/UJF DF8[ VMS;HG JFI] 

D/TM GYLP 

 lG6"IXlST V[8,[ HJFANFZLGL ;EFGTFP  V[8,[ S[ lJnFYL"G[ ;M\5FI[, HJFANFZL V\U[ K[<,[ 

;EFG V[8,[ SF/Ò5}J"S GM lGRM0 SF-JMP 

 lG6"IXlST V[8,[ ;FRF BM8FGM E[N 5FZBJMP V[8,[ S[ J{7FlGS N"lQ8SM6 VYJF J{7FlGS J,6 

S[/JLG[ ;DU| 5|lS|IF IF 38GF 5FK/ X]\ ;FR]\  S[ X]\ BM8] T[ E[N 5FZBLG[ ;tI TZO VFU/ 

JWJFGM lG6I" ,[P 

 lG6"IXlST V[8,[ TS" ;\UT N,L,M ;FY[ IMuI TFZ6 5Z HJFGL XlST V[8,[S[ SM.56 AFAT IF 

W8GFGL p\0F65}J"S RRF" SZL IMuI lG6"I ,[JFGL XlSTP 

 lG6"IXlST G[ ;FNL EFQFDF\ SC[J]\ CMI TM SCL XSFI S[  VG[S VJ,MSGM 5ZYL SF\-JFDF\ VFJT]\  

TFZ6P 
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s&f  ;H"GFtDSTFov  

AF/S 5MTFGL N'lQ8 HUT 5ZGL VJGJL J:T]VM W8GFVM lGCF/L T[GFYL 5|EFlJT YFI 

K[P VF 5|EFJ T[GF DFG;G[ pT[lHT SZ[ K[P ptT[lHT DFG; HUTGF lJS<5M DF\YL lJS<5 5;\N 

SZL S<5GF lJCFZ SZJF ,FUL HFI K[P S<5GFVMGF pEZTF h]\0DF\YL S\.S GJLG VFSFZM v 

VFS'lTVM ZRFI K[P VF VFSFZ VG[ VFS'lTVM DF\YL S\.S O,z]lT D[/JJF TZO DFG; VFU/ 

JW[ K[P HUT 5Z AGTL S[8,LS 38GFVMGF VeIF;G[ ;FY[ ZFBL v JFZ\JFZ GF 5|ItGM YL GJLG 

5|F%T SZ[ K[P T[ ;H"G K[P ;H"G TZOYL 5|[Z6F 5|S'lT v S]NZTL RLH v J:T]VM v 38GFVM GF 

VG]EJDF\YL D/[ K[P 36L JBT VFSl:DS ZLT[ 56 GJLG ;H"G S<%I]\ GF CMI T[J]\ ;FD[ VFJL 

HFI K[P  NF\TP lJH 5|JFCG]\ WFT]\GF TFZDF\ JC[J]\ v 

s*f  VJ,MSG ov 

 VJ,MSG V[8,[ Ò6J8YL ;}1D ZLT[ GFGF VYJF DM8F O[ZOFZM HMJF VG[ GM\WJF4 VFD lJ7FG 

VG[ 8[SGMP lJQFIDF\ VJ,MSG V[ B}AH  GM\W5F+ ,1F6 U6FI K[P VJ,MSG 5F\R .gN|LVM 

wJFZF4 ;F\E/LG[4 HM.G[ VG[ U\W 5FZBLG[ TYF VD]S RMSS; ;\HMUMDF\ :JFN wJFZF 56 

VJ,MSG  Y. XS[ K[P VJ,MSG wJFZF H J{7FlGS l;wWF\TGL TFZJ6L XSI AGTL CMJFYL 

T[ B}A H DCtJG]\ 5F;]\ U6FI K[P 

 VJ,MSG V[8,[ SM.56 J:T] q 38GFG[ C[T]5}J"S ;}1DN"lQ8 YL HMJ]\ pNFCZ6 TZLS[ AFZ6]\ SIF\YL 

A\W SZLV[ TM JWFZ[ ;C[,F.YL BM, A\W SZLXSFIP 

 VJ,MSG V[8,[ S]NZTL O[ZOFZMG]\ lGZL1F6 SZJ]\ H[DS4[ JZ;FNGF 5F6LGF W;FZFGF SFZ6[ 

HDLGG]\ WMJF6 YJ]\4 kT]VMG]\ AN,FJJ]\P 

 VJ,MSGG[ ;FNL EFQFDF\ jIFbIFlIT SZJ]\ CMI TM V[D SCL XSFI S[ 5|S'lTG]\ lGZL1F6 SZJ]\ H[DS[ 

S/LDF\YL O}, YJ]\4 ÒJH\T]VMGL UlTlJlWVMG]\ VJ,MSG SZJ]\P 

 VJ,MSG V[ 5|FIMlUS 5|lS|IFGF lJSF;G]\ 5|YD 5U,]\ K[P NFPTP ;/UTL DL6ATL 5Z SFRGM 

u,F; UM9JTF X]\ YFI K[ m 
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સમજપ (ગ ણત) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ ગ ણત િવષયના સમજપ ના મા યમથી િવષયની 

પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ ગ ણત 

િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાન ે

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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Ul6Tv;DH5+ 

 ZMlH\NF ÒJGDF\ Ul6T 

 Ul6T V[ ZMlH\NF ÒJG ;FY[ ;\S/FI[,M lJQFI K[P ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ Ul6TGL H~Z 50[ K[P 

N]lGIFDF\ V[JL SM. HuIF GYL S[ HIF\ Ul6T ;DFI[,]\ G CMIP Z;M. AGFJTF\4 ZMHAZMHGL BZLNL 

SZTF\4 DSFG AGFJJF D];FOZL SZJF4 3Z R,FJJF S[ ZMH[ZMHGF 36FAWF SFIM" ;FY[ Ul6T HM0FI[,]\ K[P 

 TDG[ TDFZF ZMlH\NF ÒJGDF\ Ul6TGM p5IMU SIF SIF SFIM"DF\ N[BFI K[P m 

GM\WMovvvvv 

 

  

 Ul6T ZMHAZMHGF jIJCFZ ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P V[ TM AZFAZ H K[ 56 T[ TD[ HF6M KM S[ S/F4 
5|S'lT VG[ ;F{NI"DF\ 56 Ul6T ;DFI[,]\ K[P JT]"/DF\ NMZFI[, l0hF.GM\4 ;\]NZ ,FUTM ;}I"GM VFSFZ4 
3ZGF 5,\U p5Z 5YZFI[,L ;]\NZ l0hF.GJF/L RFNZ JU[Z[ 56 VF56G[ HF6[ VHF6[ Ul6T XLBJL 
HFI K[P 

HZF lJRFZM ! 

 S/F4 5|S'lT VG[ ;F{NI"DF\ TDG[ Ul6T SIF\I HMJF D?I]\ K[ m GM\WMP 

TD[ HMI[,]\ VCL\ GM\WM  

 

 

 VF V[S ;FZL X~VFT K[4 Ul6T G[ ;DHJFGL\ X] TD[ V[ 56 HF6M KM S[ S]NZTDF\ HMJF D/T]\ 

;\T],G SMG[ VFEFZL K[ m Ul6TDF\ ;DFI[,]\ 5|DF6 H S]NZTL ;\T],G A1F[ K[P 3Z[ DC[DFG VFJTF\ T[DGL 

;\bIF D]HA AGFJJL 50TL Z;M.4 Z;M.GF :JFNGL JW384 EZTLvVM84 5FS DF8[ BFTZGL H~ZLIFT 

JU[Z[DF\ 5|DF6 HMJF D/[ K[ S[ m 5|DF6 ;\A\WL VF5GL HF6SFZLDF\ CMI T[JF S[8,FS pNFCZ6 GM\WMP 
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 VF pNFCZ6MDF\YL TD[ ;DÒ XSXM S[ S,F4 5|S'lT VG[ ;F{NI"DF\ 56 Ul6T ;DFI[,]\ K[P H[YL VF 

AFATMGM AF/SMG[ Ul6T XLBJF DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJX[P 

 UFl6TLS SF{X<IM ov 

 lX1F6 wJFZF jIlSTGF JT"GDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P jIlSTG[ ÒJGDF\ 0U,[G[ 5U,[ 50SFZMGM 

;FDGM SZJM 50[ K[P T[JF ;DI[ ;FRF lJS<5GL 5;\NUL wJFZF 50SFZMGM ;FDGM SZJFGL 1FDTF Ul6T 

wJFZF lJS;[ K[P 

 SIFZ[S TDFZF 3ZDF\ VMlR\TF DC[DFG VFJ[ tIFZ[ T[DGF DF8[ Z;M.  AGFJTL JBT[ S[8,L ;FDU|L 

S[8,F 5|DF6DF\ HM.X[ H[ V[S ;D:IF K[P VF ;D:IFGF pS[, DF8[ TDFZ[ 36F\ AWF SF{X<IM VG[ U]6MGM 

p5IMU SZJM 50X[P H[DS[ U6TZL4 V\NFH4 TS"4 lG6"IPPPPPPVFJF ALHF U]6M VG[ SF"X<IMGL IFNL GLR[ 

,BMP 

  

  

  

  

  

 p5ZGF U]6M VG[ SF{X<IMGM lJSF; Ul6T wJFZF YFI K[P H[DS[ SM.56 J:T]GL BZLNL SZTL 

JBT[ TDFZ[ U6G4 TS"4 lG6"I4 DF5G4 lJJ[RGFgDS lR\TG H[JF Ul6T wJFZF lJS;TF SF{X<IMGM 

p5IMU SZJM 50[ K[P 

 jIlSTGF ;JF\"UL lJSF;DF VF AWF U]6M TM H~ZL K[ H p5ZF\T B\T4 WLZH4 RMS;F.4 V[SFU|TF 

VG[ 7FGG]\ p5IMHG H[JF AWF H U]6MGM lJSF; Ul6T wJFZF Y. XS[ K[P 

 TD[ ZMlH\NF ÒJGDF\ Ul6TGM ;LWM p5IMU SZTF\ CMI T[JF 5|;\UMGL GM\W SZMP 
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 JU"B\0 jIJCFZ 

  p5Z NXF"J[,F U]6MGF\ SF{X<IMGM AF/SMDF\ lJSF; SZJM CMI TM AF/SMG[  JU"B\0DF\ 

S[JF 5|SFZGF\ VG]EJM VF5JF 50X[m 

 

 

  

 UFlTl6S SMI0FVM4 GF6F\GL VM/B4 U6TZLGF VG]EJM4 ;FY[ VG[ jIlSTUT SFD SZJFGF\ 

VG]EJM4 TF/F D[/JJFGF\ VG]EJM4 ;D:IFGM pS[, D[/JJFGF\ VG]EJM4 DFlCTLG]\\ V[S+LSZ64 

lJ`,[QF6 VG[ TFZ6 D[/JJFGF\ VG]EJM4 VUFp D[/J[,F TFZ6MGM VgI HuIFVMV[ p5IMU SZJFGF\ 

VG]EJM VF5JFDF\ VFJX[P AF/SMG[ VF VG]EJMGL X'\B,F VF5LG[ Ul6T lX1F6GF\ C[T]VM l;wW SZL 

XSFI K[P 

 AF/SMG[ T[GF JU"B\0GL ACFZ ZMÒ\NF ÒJGDF\ 56 36F UFl6lTS VG]EJM D/[ K[P JU"B\0GL 

ACFZ AF/SMG[ Ul6TGF\ SIF SIF VG]EJM D/[ K[ m SIF\ SIF\ m s:Y/Mf 

 

 

 

 UFl6lTS VG]EJM AFUDF\4 ZDTMDF\4 ;FDFlHS 5|;\UMDF\4 ;\:YFVMDF\4 3ZGF\ GFGFDM8F SFDM4 

BZLN J[RF6GF\ 5|;\UMDF\4 jIJ;FISFZM GF SFIM"DF\ AF/SM VFJ[ K[P V[8,[ S[ Ul6TG]\ lX1F6 DF+ XF/FGF\ 

JU"B\0DF\ H l;DLT G ZC[TF T[GF 3Z4 VF;5F;GF\ 5IF"JZ6 VG[ T[GF ZMÒ\NF jIJCFZMDF\YL YX[P 

Ul6TGF\ VF VG]EJMGM lX1F6GF\ C[T]VM DF8[ p5IMU SZJFDF\ VFJX[P AF/SMV[ JU"B\0 ACFZ D[/J[,F 

VFJF VG]EJMGM Ul6T lX1F6 DF8[ DCTD p5IMU Y. XS[ T[ DF8[ lX1FS lJlJW 5|J'lTVMG]\ lGDF"6 

SZX[P 
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 5|J'lTov 

 AF/SMG[ S[JL 5|J'lTVMDF\ HM0FJ]\ UD[ K[ m 

 

 

 5|J'lT NZdIFG AF/SM 5MTFGL .lgN=IMG[ SFD[ ,UF0[ K[P .lgN|IMGF\ HM0F6 J0[ D[/J[,]\ 7FG ,F\AF 

;DI ;]WL IFN ZC[ K[P DM8FEFUGL 5|J'lTVM AFN lR\TG  G YTF\ 5|J'lT V[ DF+ 5|J'lT H AGL ZC[ K[P 

5|J'lT DF+ VFG\N DF8[ CMTL GYL 5Z\T] BZ[BZ 5|J'lT SIF" 5KL lX1F6GF\ C[T] l;wW YJF HM.V[P VF  

C[T]VMG[ l;wW SZJF DF8[ AF/SMG[ SZ[, 5|J'lT 5Z lJRFZ SZTF SZJF 50[P VF lJRFZMGF\ V\T[ 

lJnFYL"VM 7FGG]\ ;H"G SZX[P AF/SMG[ Z;5|N 50SFZM D/[ T[JL 5|J'lTVMDF\ HM0FJ]\ UD[ K[P JU"B\0DF\ 

lX1FS[ AF/SM ;D1F ;C[T]S Z;5|N 50SFZM D}SL T[GF 5Z lR\TG SZJF 5|[ZJFGF ZC[X[P VFJL 5|J'lTVMDF\ 

AF/SM 5MTFG]\ SFI" jIlSTUT4 H}YDF\4 ;D}CDF\ VG[ ;D]NFIM ;FY[ SZX[P VF wJFZF TDFZF DT[ 

lJnFYL"VMDF\ SIF SIF U]6MGM lJSF; YX[ m 

 

  

 AF/SMDF\ 5MTFGF\ lJRFZM jIST SZJFGL4 ZMH[ZMH 5MTFG]\ SFD HFT[ SZJFG]\4 VgI AF/SG[ DNN 

SZJFG]\4 VgI AF/S ;FY[ SFD SZJFG]\4 5MTFGL HJFANFZL 5}6" SZJFG]\4 VgI AF/SGF\ N"lQ8SM6G[ 

;DHJFG]\ H[JF U]6MGM lJSF; YFI K[P 

 X{1Fl6S ;FWG ;FDU|L 

 JU" X{1Fl6S SFI"G[ JW] Z;5|N AGFJJF DF8[ T[DH AF/SMG[ ;Z/TFYL XLBJJF DF8[ V;ZSFZS 

X{1Fl6S ;FWG ;FDU|LGM p5IMU SZJM H~ZL K[P NFPTP ;\bIF7FG DF8[ V\S58'L4 D6SF3M0L4 SF0"5tTF 

JU[Z[P Ul6T lX1F6 DF8[ p5IMUL YFI T[JL X{1Fl6S ;FWG ;FDU|L TDFZF DT[ S. S. CM. XS[m 
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 X{1Fl6S ;FWG ;FDU|L TZLS[ DF+ EF{lTS ;FWGM H GlC\ 5Z\T] S]NZTL ;\;FWGM4 :YFlGS 

5IF"JZ6DF\YL p5,aW D}T" J:T]VM4 5F9I5]:TS4 SMI0FVM4 ;\NE" ;FlCtIM4 VFW]lGS p5SZ6M JU[Z[GM 

56 p5IMU YX[P 

 Ul6T lX1F6 DF8[ 5F9I5]:TSGM p5IMU S[JL ZLT[ Y. XS[m 

 

 5F9I5]:TS DF+ DFlCTL VF5GFZ GlC 5Z\T] lX1F6 5|lS|IF SZJF DF8[G]\ ;FWG AGL  ZC[X[P 

5F9I5]:TSDF\ lX1FSG[ 5|J'lT AGFJJF DF8[ DNN~5 YFI T[JL ~5Z[BF VF5JFDF\ VFJX[P T[GL DNNYL 

lX1FS[ JU"B\0DF\ 5MTFGF :YFlGS 5IF"JZ6 VG]~5 VG[ AF/SMGL H~ZLIFT D]HA 5|J'lT lGDF"6 SZX[P 

VFGM VY" V[ YIM S[ 5F9I5]:TS V[ DF+ VwIF5G XF:+ G AGL ZC[TF AF/SM DF8[ :JVwIIG ;FDU|L4 

JS"A]S TZLS[ p5IMU    YX[ lJlJW NFB,FVMGL ZSD AGFJJF DF8[GL DFlCTL 5F9I5]:TSDF\ VF5JFDF\ 

VFJX[P H[YL H]NF H]NF 5|N[XGF\ NFB,FVMGL ZSD4 5wWlT4 5|J'lT4 T[DF\ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[,F 

;FWGMDF\ :YFlGS 5IF"JZ6 VG[ 5lZl:YlT G[ ;DFJJFGM VJSFX ZC[X[P 5F9I5]:TSDF\ T[GM p5IMU 

SZGFZ 5MTFGL H~ZLIFT VG[ 5lZl:YlT D]HA GJLG lJRFZM D}SJFGM VJSFX ZC[X[P 

 D}<IF\SGov 

 lJlJW X{1Fl6S VG]EJM ;FY[ ;FY[ VF56[ VF56L 5|lS|IFVM VG[ T[GL lJnFYL"VM 5Z YI[,L 

V;ZMG]\ 56 D}<IF\SG SZJ]\ 50X[P D}<IF\SG AFAT[ TDFZF DGDF\ X]\ lJRFZ VFJ[ K[ m 

 

 D}<IF\SG V[ C\D[XF YI[,F SFI"GF\ ;]WFZF DF8[ CMJ]\ HM.V[P 5|lS|IF 5}6" YIF AFN YTF D}<IF\SGG[ 

SFZ6[ YI[, 5|lS|IFDF\ ;]WFZFGM VJSFX VMKM ZC[ K[P H[D Z;M. AGFJTF\ AGFJTF\ JrR[ JrR[ RFBLG[ 

HMJFYL T[DF\ ;]WFZM SZJFGM VJSFX ZC[ K[ T[D X{1Fl6S 5|lS|IFDF\ 56 HM JrR[ JrR[ V[8,[S[ ;TT VG[ 

jIF5S D}<IF\SG YFI T[ H~ZL K[P D}<IF\SG +6 ZLT[ H. XSX[ s!f RF,] VwIIG SFI" NZdIFG 

lJnFYL"VMGF\ JT"G4 jIJCFZ TYF ;FD[,ULZLG]\ D}<IF\SG sZf ;M\5FI[, 5|J'lTGF\ V\T[ lJnFYL"V[ T{IFZ 

SZ[,L ;FDU|LGF\ VFWFZ[ D}<IF\SG s#f V,UYL S;M8L T{IFZ SZLG[P 

jIlSTtJGF lJSF;DF\ Ul6TGM OF/M ov 

 jIlSTtJ lJSF;GM VFWFZ jIlSTGL lJRFZX{,L VG[ T[GL ZH}VFT 5Z K[P X]\ TD[ lJRFI]" K[ S[ 

jIlSTV[ ZMlH\NF jIJCFZDF\ VG[S D]xS[,LVM VG[ 50SFZMGM ;FDGM SZJM 50[ K[ m VF ;DI[ T[ 5MTFGF 
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5}JF"G]EJMGF p5IMU wJFZF ;FRM VG[ IMuI DFU" SF-[ K[P VF 50SFZMGM ;FDGM S[JL ZLT[ SZJM VG[ 

IMuI DFU" S[JL ZLT[ XMWJM T[GL 1FDTF UFl6lTS SF{X<IMGF p5IMU wJFZF lJS;[ K[P H[ T[GF jIlSTtJ 

lJSF;G[ J[U VF5[ K[P 

TDFZF DT[ jIlSTtJ lJSF; DF8[ SIF U]6M H~ZL K[ m 

VCL\ ,BMo 

 

 JT"GjIJCFZGL VD]S V[JL AFATM K[ H[GF wJFZF jIlSTGM jIlSTtJ lJSF; HF6L XSFI K[P 

H[DS[4 jIlST 5MTFGF lJRFZMG[ TFlS"S S|DDF\ ZH} SZL XS[ K[ VG[ T[ D8[ concrit proof  VF5L XS[ K[ 

J/L T[ 5MTFGF lJRFZMG[ :JT\+ ZLT[ ZH} SZL XS[ K[ VG[ T[GF DF8[ ;RM8 VG[ :5Q8 pNFCZ6M RMSS; 

;FlATL ;FY[ ZH} SZ[ K[P U6TZL VG[ jIJCFZG[ JW] ;Z/ VG[ h05L AGFJJF DF8[ S[8,LS 8}\SL ZLTM 

lJS;FJL XS[ K[ VG[ T[GF SFI"DF\ RMS;F. ,FJL XS[ K[P jIlST 5MTFGF SFIM"G]\ v 5|J'lTVMG]\ VFIMHG 

SZTM YFI K[4 H[G[ SFZ6[ T[GF jIlSTtJGL VFUJL KF5 ACFZ VFJ[ K[P UFl6lTS SF{X<IMGF p5IMU 

wJFZF jIlSTGF SFI"DF\ v jIJCFZDF\ WLZH4 B\T4 RLJ8 H[JF U]6M lJS;[ K[ T[GF jIlSTtJG[ 5|EFJXF/L 

AGFJ[ K[P 

 Ul6TGM VgI lJQFI ;FY[GM VF\TZ ;\A\Wov 

 ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ J6FI[,]\ Ul6T VgI lJQFI ;FY[ 56 ;FZL ZLT[ U}\YFI[,]\ K[P Ul6TlX1F6 

wJFZF S[/JFI[, B\T4 WLZH4 RMS;F.4 S|DGM bIF,4 ;D:IF pS[,4 lJJ[RGFtDS lR\TG4 TF/M D[/JJFGL 

ZLT JU[Z[ U]6M v SF{X<IMGL DNNYL VgI lJQFIMG[ ;FZL ZLT[ XLBL XSLV[ KLV[P S|lDSTF4 VG[ 

TS"XlST wJFZF SM.56 EFQFDF\ ;FZL ZLT[ VlEjIST SZL XSLV[ KLV[P T[JLH ZLT[ Ul6TGF VD}T" 

bIF,MG[ :5Q8 SZJF p5IMUDF\ VFJL D}T" J:T]VM HIF\YL 5|F%I K[ T[ 5IF"JZ6 ;FY[ 56 Ul6T VG]A\W 

WZFJ[ K[P TD[ ALH[ SIF\ H]VM KM4 Ul6TGM VG]A\W ! lJRFZM PPPPP 

 

 lD+M4 VFJM H VG]A\W ÒJGDF\ 0U,[ G[ 5U,[ J5ZFTF Sd%I]8ZGF l;wWFTMDF\ J6FI[,F 

Ul6TDF\ HMJF D/X[P TM J/L4 ;FDFlHS lJ7FGGF VwIIGDF\ VFJTF V1F\FX v Z[BF\XGF bIF,M VG[ 

.lTCF;GL 38GFVMG[ IFN ZFBJFGL TFlS"S ZLTDF\ K}5FI[,]\ K[ Ul6TP VFD4 SIF\ GYL Ul6T q AW[ H K[ 

Ul6TP AWF lJQFIM ;FY[ J6FI[,]\ K[ Ul6TP DF+4 lJRFZM H]VM TM TDG[ HMJF D/X[ PPPPPPS[PPPPPP 
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 VFD4 Ul6T lX1F6 p5Z D]HA VG[S lJQFIM ;FY[ ;\S/FI[,]\ K[P B}AH VUtIG]\ K[P DF8[ Ul6T 

lX1F6 D[/JJ]\ B}AH H~ZL K[P 

 Ul6T lJQFIG]\ p5ZMST ;DH 5+S DF+ Ul6T H}YGF ;eIMGL ;DH G[ VFWFZ[ T{IFZ YI[,]\ K[P 

T[DF NXF"JJFDF\ VFJ[,L TDFD AFATM ;\5}6" K[PT[D H~ZL GYLP VFDF\ TDFD AFATMDF\ TDFZF lJRFZ 

5|DF6[ ;]WFZFG[ VJSFX ZC[X[P TDFZF lJRFZM GLR[ VF5[,F AM1FDF\ ,BMPPP 
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સમજપ (સામા જક િવ ાન) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ સામા જક િવ ાન િવષયના સમજપ ના મા યમથી 

િવષયની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ સામા જક 

િવ ાન િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અન ે

ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશષે 

મા હતગાર  કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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;DH5+v ;FDFlHS lJ7FG 

 ;FDFlHS lJ7FG V[8,[ X] m 

 ;FDFlHS lJ7FG V[ ;FDFgI lX1F6DF\ VFJTF lJQFIMDF\GM V[S EFU K[P ;FDFlHS lJ7FG V[ 

;DFHGF lJlJW 5F;FVMGM VeIF; SZFJT]\ lJ7FG K[P T[ ;DFHDF\ VFJTF 5lZJT"GM VG[ 5lZl:YlTG[ 

;DHJFDF\ DNN~5 YFI  K[P T[DH SM. 56 AFATGL GSSZ CSLSTM wJFZF SFI" SFZ6GF ;\A\WYL T[DH 

J{7FlGS N"lQ8SM6GL ;DH VF5[ K[P T[YL VF  lJQFI ;FDFlHS lJ7FG TZLS[  

VM/BFI K[P 

 ;FDFlHS lJ7FGDF\ .lTCF;4 E}UM/4 ZFHGLlT XF:+4 VY"XF:+ H[JF lJQFIMGM ;DFJ[X YFI 

K[P ;]jIJl:YT ;DFHGF lGDF"6 DF8[ 5|:T]T lJQFIMG]\ 7FG VlGJFI" 5}J"XZT AGL ZC[ K[P 

TD[ ;FDFlHS lJ7FG G[ X]\ ;DHIF KMm 

 

 AF/SMGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS lJ7FG X]\ K[m 

 AF/SGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS lJ7FG V[ T[G[ E6JFGF lJQFIMDF\GM V[S lJQFI K[P H[DF\ V{lTCFl;S 

38GFVM4 jIlST4 RlZ+M4 :JFT\+I ;\U|FDGL UF{ZJ5}6" UFYFVM4 GFUlZS4 T[GF CSM VG[ OZHM4 DFGJ 

VlWSFZM4 EF{UMl,S 38GFVM VG[ T[GL 5IF"JZ6 5Z YTL jIF5S V;ZMGF VeIF;GM ;DFJ[X YFI K[P 

AF/SMGF ;\NE"DF\ ;FDFlHS lJ7FG V[8,[ .lTCF;4 E}UM/ VG[ GFUlZSXF:+ H m  

 ;FDFlHS lJ7FGG]\ lX1F6 XF DF8[ H~ZL K[ m 

 lJnFYL"VM ;F\:S'lTS JFZ;FGL ;DH D[/J[ VG[ T[G]\ UF{ZJ VG]EJ[ T[ DF8[ VF lJQFIG]\ lX1F6 

H~ZL K[P .lTCF;GF ;]J6" 5'Q9GM 5lZRI D[/J[ T[ DF8[ H~ZL K[P 

 ;DFHGF ptYFG DF8[ ;D5"6 SZGFZ DCFG 5F+MGL HF6SFZL D[/J[ T[ DF8[ 

 VF;5F;GF 5IF"JZ6GF 5FZ:5lZS ;\A\WMG]\ VY"38G SZ[ T[ DF8[ 

 EF{UMl,S  5lZ5|[1IDF\ ZFQ8=GL VG[ ZFHIGL E}UM/YL 5lZlRT YFI 

 ZMHvAvZMHGL 38GFVM VG[ AGFJMDF\ SFI"SFZ6GM ;\A\W H]V[P 

 AF/SM :YFGLI4 ZFHI :TZLI ;ZSFZMGL ,MSTF\l+S 5|lS|IFGM 5lZRI D[/J[ 

 T[ DF8[ 
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 AF/SM ;DFHGL ;FDFlHS VG[ VFlY"S ;D:IFVM HF6L XS[P 

 AF/SMDF\ DFGl;S VG[ G{lTS pHF"GM ;\RFZ YFI T[YL T[VM :JT\+ ZLT[ lJRFZ[ VG[ VlEjIST 

SZL XS[ T[ DF8[ H~ZL K[P 

 AF/SMDF\ ;DFH lJX[GL lJJ[RGFtDS ;DH lJSl;T Y. XS[P 

TDFZF DT[ VF lJQFIGL H~ZLIFT ,BMP 

 

 ;FDFlHS lJ7FGG]\ lX1F6 S. ZLT[ VF5L XSFIm 

 ;FDFlHS lJ7FGGF ,1IMG[ l;wW SZJF S[8,LS lJlXQ8 5wWlTVM4 5|J'lTVM TYF VG]EJMGF 

DFwIDYL JW] ;FZL ZLT[ lJQFI 5|tI[GL ;DH lJS;FJL XSFI K[P 

 VgI ZLTM HM SM. HF6F CMI TM J6"JMP 

 

5|J'lTov 

 5|J'lT V[ 7FGG]\ ;H"G SZTL 5|FZ\lES 5|lS|IF K[P 50SFZ~5 VG]EJM AF/SG[ 5}ZF 5F0L T[G[ 

lR\TG 5ZYL DGG SZFJL lJQFIDF\ X\] XLbIF T[ TZO ,. H. XSLV[ KLV[P 

DF{lBS 5|J'lTVM ov VF 5|J'lTVM lX1FS SM. lJRFZ S[ SYG ZH} SZLG[ SZFJL XS[ K[P 

pPNFP  s!f  SF/S|D 5|DF6[ UM9JJ]\P 

 sZf B}8TL AFATM pD[ZJL JU[Z[PPPPPPP 

JFRG v ,[BG VFWFlZT 5|J'lT o NFPTP s!f XaN ;\A\WL 5|J'lT JU[Z[PPPP ;D]N=4 AFQ54 JFN/4 JZ;FN4 

5F6L4 GNL GF 5ZYL H,RS|P 

5|J'lTVMGL H~ZLIFT TDFZF DG[ pPNP 

 

 

;FDU|L VFWFlZT 5|J'lTVM o NFPTP GSXFGL DNNYL 5|DF65+4 V\TZ4 :Y/ JU[Z[ XMWJ]\P 
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VgI SM. AFAT H6FJMP 
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lX1F6 5wWlTVMov 

 SM.56 lJQFIDF\ T[GL GL5H ;]WL 5CM\RJFG]\ ;FWG 5|J'lT VG[ 5wWlT K[ H[ lJQFIJ:T] 5|DF6[ 

5lZJlT"T YTL CMI K[ NFPTP 5|MH[S8 5wWlT4 V[1F5MhZ lJlh84 DMS0=L, 

RMSS; lJQFIJ:T] DF8[ 5wWlT GSSL H CMI S[ S[D m 

 

 

 

D}<IF\SG 

 ;FDFlHS lJQFIDF\ GSSL SZ[,F wI[IM S[8,F V\X[ l;wW YFI K[ VG[ S[8,F AFSL ZCIF K[ m VF 

V5[l1FT wI[IM S[8,F 5|DF6DF\ l;wW YIF K[ T[ HF6JFGL 5|lS|IF V[8,[ D}<IF\SGP 

D}<IF\SG SIFZ[ SZJ]\ HM.V[ m 

 D}<IF\SG ;TT VG[ ;J"U|FCL CMJ]\ H~ZL K[P AF/SMV[ SZ[,F SFIM" VG[ T{IFZ SZ[,F GD}GFVMG[ 

56 D}<IF\SGGM EFU AGFJJM HM.V[PAF/SMV[ T{IFZ SZ[,F GD}GFVMG]\ T[DH 5|J'lT NZdIFG T[GF 

N[BFJG[ VFWFZ[ GM\W SZL VF GM\WG]\ lJ`,[QF6 SZL D}<IF\SG Y. XS[P lX1FS 5MT[ VHDFIX SZ[, 

5wWlTG]\ 56 CCE VG];FZ SFD ;O/ YI] K[ S[ GlC T[G]\ 56 D}<IF\SG 5|J'lTG[ V\T[ SZJ]\ HM.V[P 

5|J'lT 5|DF6[ D}<IF\SG SZL XSFI S[JL ZLT[m 

 

 D}<IF\SG SIF :J~5DF\ CMJ]\ HM.V[m 

 D}<IF\SG DF+ ,[lBT :J~5[ GlC CMJ]\ HM.V[P 

 SF{X<I T[DH ;DH6G] DF5G CMJ]\ HM.V[P 

 lS|IFtDS :J~5[ D}<IF\SG CMJ]\ HM.V[P 

 CCE VG];FZ AF/SG]\ VG[ lX1FSG]\ :JD}<IF\SG 

 OMR  8F.5GL 5ZL1FF CMJL HM.V[P 
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CCE  V[8,[ X] \ TD[ ;DHIF KM m 

 

 AF/SMDF\ VF lJQFI YSL SIF U]6GL V5[1FF K[ m 
 ;FDFlHS lJ7FG lJQFIGF VwIIG v VwIFIG 5|lS|IFG[ V\T[ GLR[ D]HAGF U][6MGF lJSF;GL 
V5[1FF K[P 

s!f ;F\:S'lTS JFZ;FG]\ UF{ZJ VG[ HTG 

sZf 5|S'lT v 5IF"JZ6 5|tI[GM 5|[D VG[ T[G]\ Z1F6 

s#f ,MSXFCLGL ;DH VG[ ;EFGTF 

s$f ;FDFlHSTF 

s5f SFI" SFZ6 ;\A\WP 

TDFZF DT[ SIF U]6MG[ VU|TF VF5L XSFIP 

 

 ;DFH s;D]NFIf 5F;[ SIF U]6MGL V5[1FF K[P 

 ;FDFlHS lJ7FGGF lX1F6YL ;DFH 5F;[ GLR[GF U]6MGL V5[1FF K[P 

 V{lTCFl;S D}<IMG[ ;DHTM YFI 

 :YF5tIM VG[ :DFZSMGL ;FRJ6L YFIP 

 N\TSYFVM4 JFTF"VM4 ,MSSYFVM4 ;\NE" 5]:TSM4 ;\XMWG JU[Z[DF\YL ;RM8 .lTCF; TFZJTF XLB[P 

 EF{UMl,S 38GFVM lJX[ DFlCTL D[/J[ VG[ T[GF VFWFZ[ SFI"SFZ6GM ;\A\W AF\WTF XLB[P 

 ;J"WD" ;DEFJ4 ;DFGTF4 :JrKTF VG[ ;FDFlHS D}<IMGM lJlGIMU SZJFG]\ SF{X<I S[/J[P 

 JT"DFG RF,TL 5|6Fl,G[ VG]~5 ÒJGX{,L lJS;FJ[ 

 ElJQIGF ÒJG lJX[ HF6SFZL D[/JL T[ D]HA VFIMHG SZ[P 

 ALHFGL H~ZLIFT ;DH[ VG[ DNN SZ[ K[P 

;DFHDF\ DF\ V5[l1FT U]6M ALHF SIF CM. XS[ m 
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;FDFlHS lJ7FGDF\ X] CMJ]\ HM.V[ m 

 lJQFIG[ VG]~5 VwIIG ;FDU|L NFPTP GSXM4 5'yJLGM UM/M JU[Z[ CMJF  HM.V[P 

 ;\NE" ;FlCtI 5}ZTF 5|DF6DF\ CMJF H HM.V[P 

 N"xI v zFjI ;FWGM4 H[D S[ Sd%I]8Z V[0[0[ ,lG"\U (CALM) 5]ZTF  5|DF6DF\ CMJF HM.V[P 

 5|J'lTVM VF lJQFIGM 5|F6 CMJFGL ERAC D]HA 5|J'lT lJX[QF CMJL HM.V[P 

 D}<IF\SG ;TT RF,T]\ ZC[J]\ HM.V[P 

 ;FDFlHS lJ7FGDF\ D}<I,1FL lX1F6 CMJ]\ HM.V[P 

 lJQFIG[ JWFZ[ DHA}T AGFJJF 5|MH[S84 V[1F5MhZ lJlh84 5|NX"G CMJF HM.V[P 

;FDFlHS lJ7FG JU"B\0G[ TD[ S[JL ZLT[ VM/BL XSM m ,BM m 

 

 ;FDFlHS lJ7FGDF\ X\] G CMJ]\ HM.V[P 

 ;FDFlHS lJ7FG lX1F6DF\ 5F9I5]:TSG]\ JF\RG S[ jIFbIF GYL DF+ lX1F6  SFI" G YJ]\ HM.V[P 

 ;FDFlHS lJ7FG lX1F6DF\ 5F9I5]:TS ;\5}6" GYL CMT]\ T[GF 5Z lGE"Z G ZC[J]\ HM.V[P 

 OST JU"B\0GL V\NZ H lX1F6 G YJ]\ HM.V[P 

 AF/SGL JIS1FF p5ZGF  VG]EJM G VF5JF HM.V[P 

 VF lJQFIDF\ DF+ DFlCTL,1FL lX1F6 G VF5J]\ HM .V[P 

 VF lJQFIDF\ D}<IF\SG OST ,[lBT :J~5G]\ G CMJ]\ HM.V[P 

 SM.56 5|SFZGF E[NEFJ S[ 5}J"U|C HgD[ T[JL DFLCTL G CMJL HM.V[P 

 VF lJQFIGL 5|J'lTDF\ 5IF"JZ6 S[ :YF5tIG[ S[ HFC[Z lD,STG[ G]SXFG YFI  T[JL 5|J'lT G CMJL 

HM.V[P 

TDFZF DT[ VF  lJQFI lX1F6G[ VJZMWS X] K[ m 
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સમજપ (પયાવરણ) 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ પયાવરણ િવષયના સમજપ ના મા યમથી 

િવષયની પાયાની બાબતોથી મા હતગાર થશે. 

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ પયાવરણ 

િવષયના સમજપ  િવષે િવગતવાર કાશ પાડશે. સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાન ે

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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;DH 5+Sv 5IF"JZ6 

1. 5IF"JZ6 V[8,[ X]m 
 DFGJ;lCT TDFD ÒJM H[GF p5Z VFWFZ ZFB[ K[ T[JL ;\5}6" S]NZTL S[ S'l+D 5|lS|IFG[ 

5IF"JZ6 TZLS[ VM/BFJL XSFIP 5IF"JZ6DF\ CJF4 5F6L4 5|SFX spHF"f 4 HDLG VG[ VFSFX ;lCTGF 

TtJM ;DFlJQ8 K[P4 H[ 5'yJL p5Z ÒJG XSI AGFJ[ K[P VF p5ZF\T VgI ;ÒJM H[ VF56L ;FY[ ÒJ[ K[4 

VF AWFGM ;D]lRT ;DgJI V[8,[ 5IF"JZ6P 8}\SDF\ E}UE"YL ,.G[ VFSFX ;]WL O[,FI[,]\ V[S VFJZ6 

V[8,[ 5IF"JZ6P 

 5'yJLGL pt5lT Y. tIFZYL 5IF"JZ6 Vl:TtJ WZFJ[ K[P 5IF"JZ6 T[GF W8SMGL VF\TZ 5|lS|IF 

VG[ VF\TZ ;\A\WM VFWFlZT K[P 5IF"JZ6DF\ DF+ 5|FS'l|TS AFATM H GlC4 56 DFGJÒJGG[ :5X"TL 

;FDFlHS VG[ ;F\:S'lTS AFATM lGlCT K[P 

2. 5IF"JZ6GF\ W8SMov 
 E}TSF/DF\ 5IF"JZ6DF\ DF+ VG[ DF+ 5|FS'lTS 38SM CTF ov H[JFS[ H{lJS VG[ VH{lJS 38SMP 

VF l;JFI JT"DFGI]UDF\ DFGJ;lH"T 5IF"JZ6 56 peF\] YI]\ K[P H[G[ VF56[ GLR[ D]HA JUL"S'T SZL 

XSLV[P 

H{lJS 38SM  VH{lJS 38SM  EF{lTS 38SM 

5|F6L;'lQ8  CJF    jIJCFZM 

JG:5lT ;'lQ8  5F6L    3ZvZFRZRL,]\ 

   5|SFX    ZLTvlZJFHM 

   HDLG    VF{QF3M 

   VFSFX    ;]BFSFZLGL     

   VgI ;UJ0M 

3. 5IF"JZ6 lX1F6GF C[T]VMov 
  5IF"JZ6 lX1F6 VG[SlJW C[T]VM WZFJ[ K[P VF C[T]VM wJFZF 5IF"JZ6 lX1F6 VY"5}6" 

VG[ jIJCF~ AG[ K[P VF [C[T]VM GLR[ 5|DF6[ K[P 
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 5IF"JZ6 5|tI[GL ;EFGTF 

 SFI"SFZ6GM ;\A\W 

 VG]S},G ;FWJ]\ 

 ;C Vl:TtJGM :JLSFZ 

 SF{X<IGM lJSF; 

 ÒJFTF v ÒJGGM VG]A\W VG[ 5IF"JZ6GM jIJCFZDF\ IMuI p5IMU 

 5IF"JZ6 5|[DL ;DFHGL ZRGFP 

 8}\SDF\ 5IF"JZ6 V[8,[ VJ,MSG4 VG]SZ64 VG]E}lT4 ;DH4 ;\J[NGF VG[ p5IMHG S[/J[P 

4. 5IF"JZ6 lX1F6GL 5|lS|IFov 

  5IF"JZ6 lX1F6 V[ ;Z/ K[P ;FY[ Ò8, 56 K[P 5IF"JZ6 lX1F6 C\D[XF lwJW]|JLI 

5|lS|IFYL YJ]\ HM.V[P VF lwJW|]JLI 5|lS|IF lX1FS v AF/S4 AF/S v AF/S4 5IF"JZ6GF 38SM v AF/S 

VG[ A[ 5IF"JZ6GF 38SM JrR[ lJlJW :TZ[ YFI K[P 

5IF"JZ6 lX1F6GL 5|lS|IF DF8[ GLR[GLGF H[JL 5wWlTVM K[Pov 

 VJ,MSG 

 D],FSFT 

 5|MH[S8 

 lGNX"G 

 5|IMU 5wWlT 

 VFUDG v lGUDG 

 5|NX"G 

 5|JF; v 5I"8G 

 ;J["1F6 

 p5I]"ST 5wwlTVMGF ;D]lRT lS|IFgJIG DF8[ H~ZL ;FDU|L VG[ 5|lJlW 5|I]lSTVM TYF 5|J'lTVM 

56 H~ZL K[P VF ;\NE[" :YFGLI 7FG q ;\NE" q ;FlCtI JU[Z[G]\ lJlXQ8 :YFG  ZC[,]\ K[P 

5. 5IF"JZ6 lX1F6 v JU"B\0 o v 



95 
 

 V[SD D]HA A[9S v jIJ:YF 

 JU"B\0 ACFZ  lX1F6SFI" 

 H}YSFI"G[ 5|FWFgI 

 ;\S<5GF :5Q8 SZJF :YFGLI 7FG q ;FDU|LGM ACM/M p5IMUP 

 5}J"7FGGF p5IMUGL 5}ZTL TS 

 ;D]NFIG[  Knowledgable Partner TZLS[ EFULNFZLP 

 VG]EJG]\ VFNFG v 5|NFG 

 Virtual Reality sN"xI v zFjI ;FWGM wJFZF V7FT AFATMGL VG]E}lTf 

 ;J["1F6 v 5|MH[S8 5Z JW] EFZ 

 A],[l8G AM0" q lS|V[8LJ SMG"Z q l0:%,[ AM0" q  

 Peer group learning 

6. 5IF"JZ6 lX1F6GM ALHF lJQFIM ;FY[GM ;\A\Wov 

Ul6Tov 

 SMI0F v pS[,4 lNGRIF"4 T],GF4 ;J["1F64 p\RF. v , \AF.4 VFSFZ JU[Z[ GM 5IF"JZ6GL ;FY[ 

;\A\W K[P 5IF"JZ6DF\ VFJTF\ D]N'FVM H[JF\S[ GSXFG]\ 5|DF6DF54 TZFCGL 5|J'lTVM4 VD}T" bIF,M 

lJS;FJJF JU[Z[GM Ul6T ;FY[ ;\A\W K[P 

EFQFFov 

 ;FZ6L4 ;DI5+S4 JF\RG4 XaNE\0M/4 ÒJGvH~ZLIFTGL NZ[S TASS[ v 5}T"TF JU[Z[ 

AFATMP 

7. ÒJG ;FY[GM ;\A\Wov 

 D}<IMGM JF:TlJS ÒJGDF\ p5IMU 

 5IF"JZ6 38SM VG[ DFGJÒJGGL H~ZLIFTM 

 5|FS'lTS ;\5NFGL H~ZLIFT VG[ HTG ZLTlZJFHM 5C[ZJ[X4  BF6Lv5L6L4 WFlD"S lJlW v  

lJWFGM4 VF{QFWMGM DFGJÒJGDF\ p5IMULTFP 

 5IF"JZ6LI 38GFGL V;ZM VG[ DFGJÒJG 
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 EF{lTS ;\XMWGMGM lJJ[S5}6" p5IMU VG[ DFGJÒJG 

 S1FFG];FZ 3ZYL X~ SZL S|lDS ;FDFlHS lJSF; 

8. O,z]lTov 

  VF56[ ;F{ 5IF"JZ6GF H V[S EFU KLV[P HM 5IF"JZ6 TZOGF VF56F N"lQ8SM6DF\ 

O[ZOFZ ,FJLV[ TM 36F 5IF"JZ6LI 5|̀ GM C, Y. XS[P VF56F lJ:TFZG[ :JrK v RMbBM ZFBLV[ VG[ 

J:T]VMGF 5]Go p5IMUYL S]NZTL :TM+M v ;\XFWGMG]\] HTG SZLV[ TM 56 36]\P AF/S 5MTFGF S]8]\ADF\ 

56 5IF"JZ6GL ;D:IF 5ZtJ[ VG[ 5IF"JZ6 HFJ/6LGL VUtI V\U[ V;Z p5HFJL XS[ K[P 

  DFGJ[ 5MTFGF lJSF; SF/ NZlDIFG 5|S'lT ;FY[ V[[8,M AWM ;C;\A\W HM0L NLWM K[ S[ 

VFH[ T[ V[ EFG 56 E},L UIM K[ S[ 5|S'lT DF+ DFGJ;\5ltT H GYLP VF JFT HIFZ[ 5IF"JZ6DF\ E\UF6 

S[ UZA0 HMJF D/L tIFZ[ DG]QIG]\ wIFG T[ TZO UI]\P HIFZ[ CJ[ T[ TZO wIFG UI]\ H K[ TM T[G[ ;DFZJF 

v ;\EF/JFGM ;DI 5FSL UIM K[P VFH AFATM 5Z S[gN=:YLSZ6 SZLG[ DFGJ ;D]NFIM v ;DHMG]\ wIFG 

T[ TZO NMZL T[G[ ;]WFZJFG]\4 ;DFZJFG]\ S[ ;\JW"G SZJFG]\ XLBJJ\] 50X[P SM. GJ]\ SFI" SZJF DF8[ 

X~VFTDF\ T[GF TZOGM ,UFJ JWFZL T[ TZO Z; ,[TM SZJFGL H~Z K[P 5KL T[GF 5Z lR\TG v DGG 

SZL SM. lGQSQF" 5Z VFJJF DF8[ T[G[ DHA}Z SZJM V[8,[ 5IF"JZ6 lX1F6P 
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સવા ગણ િશ ણ 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ િશ ણ મહિષઑના િશ ણ અને કળવણીના 

િવચારોના મા યમથી સવા ગણ િશકસનના િવ ભ  પાસાઓની સમજ ઢ કરશે.  

 સમય: ૧.૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, વૂી લપ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા  

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ સવા ગણ 

િશ ણના હૃદ ઉ ે યને યાને લઈ િશ ણ મહિષઓના િવચારોને તાલીમાથ ઓ સમ  

અ ભ ય ત કરશે. સમ  સેશન ટર એ ટવ અને રસ દ ર તે કરવામા ંઆવશે. તાલીમકાર  

સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાને આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી 

તાલીમાથ ઓને િવશષે મા હતગાર  કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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સવા ગણ િશ ણ 

ી અરિવદ ુ ંિશ ણ દશન 

 કળવણી ુ ં ુ ય યયે િવકાસ પામતા આ માની દર  કંઈ ઉ મછે, તે ગટ કર ને તેનો 
ઉદા  ઉપયોગ થાય તે માટ તનેે સ ં ણૂ બનાવાવામા ંરહ ુ ંછે.  

 કળવણી ુ ં યેય તમરા ુ ં યેય િવસ ન, રજસ ુ ંિનય ં ણ અને સ વ ુ ંઉદબોધન છે. 
 િશ ક એ શીખવનાર મહતા  ક કુાદમ નથી, પણ તે મદદગાર અને માદશક છે. એ ુ ંકામ 

બનાવવા ુ ંછે, લાદવા ુ ંનથી. માણસે પોતાના તૂકાળના ંસતંાન રહવા ુ ંછે, ભિવના ૃ ટા 
બનવા ુ ંછે તૂકાળ એ આપણો પાયો છે, વતમાનએ આપણી સામ ી છે અને ભિવ યએ 
આપ ુ ંલ ય છે. 

 સ ય, સવંાદ અને વાત ં યએ િશ ણના તૂન આદશ માટના િસ ાતંો છે ી  

 આપણે બાળકને તેના િવષયમા ંદરક પગલે રસ લે ુ ંકર  તેમા ંલીન કર  દઈ અને તે ર તે 
તેને આખોને આખો િવષય શીખવી દઈએ, એ જ િશ ણની સાચી કલા છે. 

 સાચી િવકાસની શરત છે, ુ ત અને વાભાિવક ુ . 
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રિવ નાથ ટાગોર ુ ંિશ ણદશન 

 િશ ણ ુ ંસૌથી મહ વ ુ ં ગ શ દના અથ સમ વવામા ંન હ પણ ચ ના ં ાર ખટખટાવવામા ં
રહ ુ ંછે. 

  િનશાલ આસપાસના વન અને સ દય સાથનેા સબંધં િવહોણી અને લખાના ક ઈ પતાલ 
વી એક ભયકંર જ યા બની ગઈ હતી તેની રોજરોજ ફરતી ધાણી સાથે માર  તને ુ ંકમે 

કર  જોડ  ન શ ો. 
 િશ ણમા ંમા ભૃાષા એ જ માતા ુ ં ૂધ છે, એ જગતમા ંસવજન વી ૃત અને અ યતં વાભાિવક 

વાત બ ુ વષ  પહલા ંએક વાર મ કહ  હતી, આ  પણ તે ુ ં નુ ુ ચારણ ક ુ ં .ં તે વખતે 
ે  િશ ણના મ ં ી ુ ધ બનેલા કાનોને  આ ા ય થઈ પડ ુ ંહ ુ ંતે આ  પણ પહ ચ ુ ં

જોઈએ યા ંન પહ ચે તો ુ ંઆશા રા ુ ં  ંક એ ુ ં નુરાવતન કરનાર માણસ વાર વાર મળતા 
રહશે. 

 મોટા ભાગના લોકોના િશ ણ ઉપર જો દશની ગિતનો આધાર હોય અને તે િશ ણના ડાણ 
અને થાિપ ય ઉપર જો ગિતના થાિપ યનો આધાર હોય તો મા ભૃાષા િસવાય બીજો આરો 
નથી. એટ ુ ંજો કોઈ ન સમ  તો પછ  બધી જ આશા છોડ  દવી પડ. દશની ભાષાની મદદ 
વગર કદ  પણ દશ ુ ં થાયી ક યાણ સાધી શકા ુ ંનથી. એ વાત કોણ નથી સમજ ુ ં? 

 ુ  ંકઈ દા ર ય ુ ં ો  ગાવા માગતો નથી, પણ વૈભવના ઠઠારા કરતા ંસાદાઈ ુ ં ૂ ય વધાર 
છે, એ કહવા મા ુ ં . એટલે દ ર  થયા વગર સાદા શી ર તે થ ુ ંએનો આપણે આપણી 
પ ર થિતને અ ુ પ ઉકલ શોધવા જોઈએ. 

 આપણે જો કંઈ ફળ મેળવવા ંહોય તો ટ- નૂાની ઈમારતોને છોડ ને િૂમમાતાને ખોળે બેસ ુ ં
પડશે. વેદના જમાનામા ંઅથવા નાલદંા અને ત િશલામા ં  િવ ાથ ઓ ભેગા થતા હતા 
તેમની મ આપણે પણ આપણી વનશ તને કસીને પોષવી પડશે. 

 આપણે એવી એક શ ત ત કરવાની છે,  દશના ુદા ુદા ભાગમા ંરહલી ભ ભ  
ગુની િવ ાસામ ીને એકઠ  કર  અને એ ર તે હદ  સ ં ૃ િત ુ ંસ ં ૂર્ણ અને ગિતશીલ ક  

િનમાણ કર. 
 આ  તો િવ સં કારનો સમન ય કરવાનો જમાનો આ યો છે. અને એમા ંઆપણે ઘટતો ફાળો 

આપી શક એ માટ પહલા ંઆપણે આપણા દશની ુદ  ુદ  સ ં ૃ િતઓનો સમ વય સાધવાની 
જ ર છે. એમ કયા પછ  જ આપણે માનભરે ચે માથે િવ સ ં ૃ િતમા ફાળો આપવાને સમથ 
થઈ ુ.ં 

 સ યનો માગ સહજ નથી એ તો ુયં ણ ં પાછળ ખેચનારા ંકટકટલા ંબધંનો છે એની કાઈં 
ખબર પડતી નથી. એક એક કર ને બધંન છોડતા છોડતા િનરાશ થઈ જવાય. પણ યાર ઈ ર 
રૌ વેશ ધારણ કરવાની દયા કર છે યાર એક જ ઝાટક એ અનેક બધંન તોડ  નાખે છે. 

 ભલે ને જગત િત ૂળ હોય તોય આકા જગત કરતાયં તમારો આ મા ઘણો મોટો છે. 
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 તમારા વનો ઈિતહાસ એ કાઈં તમારા એકલાનો નથી. એમા ંઆખાય જગતના ક યાણનો 
ઈિતહાસ છે. 
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વામી િવવેકાનદં ુ ંિશ ણદશન 

 કળવણી એટલે મ ુ યમા ં થમથી જ રહલી ણૂતાની અ ભ ય ત 

 સા ુ ંિશ ણ એટલે મા  શ દો ુ ંભડંોળ ભે ુ ંકર ુ ંએ નહ , પરં  ુ ુ  શ તનો િવકાસ, પરં  ુ
વધાર સાચા અથમા ં કિતની ુશળતા વૂક ઈ છાશ તનો ઉપયોગ કરવાની તાલીમ. 

 િશ ણ એટલે મગજમા ંભરવામા ંઆવેલી, આખી જદગી ધુી પ પાિવના યા ંપડ  રહ ને 
તોફાન મચાવનાર  મા હતીનો ઢગલો નહ  .આપણે તો વન ઘડનારા, મ ુ યો ઘડનારા, 
ચા ર ય ઘડનારા િવચારો ુ ં હણ-મનન જોઈએ છે. 

 જો તમે પાચં િવચારોને પચા યા હોય અને તમારા વનમા ંઅને ચા ર યમા ંઉતાયા હોય તો 
 માણસે આ  ુ ુ તકાલય ગોખી લી ુ ંછે, તેના કરતા ંતમે વ  ુકળવાયેલા છો. 

 કોઈપણ મ ુ ય ક રા  મહાનતા ા ત કરવી હોય તો નીચેની ણ બાબતો ુ ંપાલન કર ુ ં
જ ર  છે. 
૧. ભુમ ા રાખવી 

૨. ઈષા અને ષમાથંી ુ ત 

૩. સારા થવાનો અને સા ુ ં કરવાનો ય ન કરનાર દરકને સાથ આપવો. 

 બાવરા બનીને કંઈ કરો નહ , પિવ તા ધૈય અને ખતં આ ણેય િવજયના આવ યક ગ છે. 
 યકે મ ુ યના તરમા ં દ યતા ુ તપણે રહલી છે તેને ગટ કરવી એ મ ુ ય વનનો 

ઉ ેશ છે. 
 ઊઠો, ગો અને યેય ા ત ન થાય યા ં ધુી મડં ા રહો. 
  કળવણી વડ ચા ર ય ુ ંિનમાણ થાય, મનની શ તઓન િવકાસ થાય, બ ની િતજો 

િવ તર અને માણસ પોતાના પગ પર ઊભો રહ  શક, એવી કળવણીની આપણે જ ર છે. 
 દરક કાયને ણ િૂમકાઓમાથંી પસાર થ  ુપડ છે, ઉપહાસ, િવરોધ અને વીકાર  માણસ 

પોતાના જમાના કરતા ંઆગળ વધેલો હોય છે, તેને તેના સમયના માણસો અવળ  ર તે સમ  
છે. 
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ગાધંી ુ ંિશ ણદશન 

  માણસ પોતાની ફરજ બ વે છે તે સદાય અ યાસ કર છે. સાર  રહતી રહતા ંશીખ ુ ંએ 
અ યાસ છે. બાક  બ  ુિમ યાભાસ છે. 

 શર ર, મન અને આતમા એ ણનેો  વડ સ ં ૂર્ણતાએ અથવા વધારમા ંવધાર િવકાસ થાય 
એ કળવણી ગણાય. 

 સમ  વનને આવર  લે તે ુ ંનામ િશ ણ. 
 ખર  કળવણી તો એ છે ક  માણસના તરના ણુોનો િવકાસ કર. 
 કળવણી એટલે બાળક ક મ ુ યના શર ર, મન, અને આ મામા ં  ઉ  શો હોય તનેો સવાગી 

િવકાસ સાધીને તેને બહાર આણવા. 
 વનના દરક ે મા ંઊઠતા ોનો સાચો ઉકલ કરવાની શ ત આવે તે ર તે િવ ાથ ઓનો 

રક શ તઓને  ખીલવે એ જ કળવણી કમતી છે. 
  કળવણીથી સા  ુ ી વ ખીલવી શકાય તે જ ખર  કળવણી છે. એ જ માણે  ખ ુ ં ુ ુષ વ 

ત કર એ જ ુ ુષોની ખર  કળવણી છે. 
  કળવણી આપણને સારા સારાનો ભેદ કરતા,ં સા ુ ં હણ કરતા ંન ેનર ુ ં યજતા શીખવતી 

નથી તે ખર  કળવણી નથી. 
 િશ ણ એટલે અ ર ાન નહ  પણ ચા ર યની ખીલવણી, ધમભાવના ુ ંભાન. 
 કળવણીનો ઉ ેશ ચા ર ય ઘડવા ુ ંછે. 
 કળવણીનો હ  ુચા ર યગઠન હોવો જોઈએ. 
 િવ ા ુ ંફળ જ એ છે ક િવ ાથ  ઉ મ નાગ રક બન.ે ઉ મ દશ સેવક બને, સમાજને, 

હૃ થા મને, દશને શુો ભત કર. 
 જો આપણને  િવ ા મળે છે તેથી ઈ થી િવ ખુ થઈએ તો તે િવ ા આપ ુ ં ુ ંભ ુ ંકરવાની 

હતી ? જગત ુ ં ુ ંભ  ુકરવાની હતી ? 

 િવ ા તો આપણને છોડાવે, બધંન ુ ત કર, શોભાવે, એનાથી લુક ુ ંધન વધે, ચા ર ય ુ ંધન 
વધે, આપણા દકરા, દકર  પાવરધા થાય. 

 િવ ા ુ ંલ ય આ મિવકાસ છે યા ંઆ મિવકાસ છે યા ંઆ િવકા તો છે જ. 
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વામી દયાનદં સર વતી 

ેરણા મક વુા ો 

 વો રા  હોય છે એવી જ પર  હોય છે. એટલે જ રા  અને રા  અને રાજ ુ ુષોને એ વ  ુ
યો ય છે ક બધા ુ રાચાર ન કર. પરં  ુ િત દન યાય ધમથી આગળવધીને સ ુની 
ધુારણાનો ટાતં બને. 

  દશમા ંઉ મ િવ ાન ા ણો, િવ ાસભા અને રાજસભા, િવ ાન રૂવીર િ ય, આ બધા 
મળ ને રાજકાય ને િસ  કર છે તેઓ જ દશ, ધમ અને ભુકાય થી સ ં ુ ત રહ ને ખુ પામે છે.  

   ુછે એને એવી જ ર તે કહ ુ,ં લખ ુ ંઅને વીકા  ુએટલે સ ય. 
 પ પાતનો યાગ કર ને સ યનો વી ૃ િત અને અસ યનો પ ર યાગ કર ને અતને િસ  કરવો 

જોઈએ. 
 નાથી માણસ િવ ા વગેર સદ ણુોની ા ત અને આિવ ા પી દોષોને છોડ ને હમંેશા સ  

રહ એને િશ ણ કહવાય. 
 િશ ણ ક નાથી િવ ા, સ યતા, ધાિમકતા, જતે યતા વગેરમા ં ગિત થાય ◌્ને અિવ ા પી 

દોષો ટ એને િશ ણ કહવાય. 
 મ ુ યો ઈ છે છેક ધમા મા, અ યાપક અને ઉપદશકો પાસેથી િવ ા અને િુશ ણ સાર  ર તે 

હણ કર ને િવ ાનની અભ ૃ  હમંેશા કયા કર ુ.ં 
 હૃ થ ુ ુષો ઈ છે છે ક એવા લોકોનો જ ભોજનની સ કાર કરવો  લોકો ભણાવાવ ુ,ં ઉપદશ 

તેમજ સારા ંકાય ના દાન થક  જગતમા ંબળ, પરા મ, પ ,ુ ધન અને િવ ાનનો વધારો કર 
છે. 

 સામા ય ર તે યાર ણ ઉ મ િશ ક મ ક એક માતા, બી િપતા અને ી  ુ ુ  હોય યાર 
જ મ ુ યે ાની બને છે. 

 ુ  સ માિનત થઈને એવી ર તે િવ ા અને િુશ ણ દાન કર ક નાથી તનેા આ માની 
દર િુનિ ત અથ વડ તેનો ઉ સાહ સતત વધતો રહ. 

 િવ ા ુ ંફળ જ એ છે ક િવ ાથ  ઉ મ નાગ રક બન,ે ઉ મ દસસવેક બને, સમાજને, 
હૃ થા મને, દશને શુો ભત કર. 

 સાચો િશ ક પોતાના િવષયમા ંિવ ાથ ને વેશ કરાવે છે, તેમા ંરસ પેદા કરાવે છે, અને તે 
િવષય, વતં  સમજવાને સા ુ ં તનેે લાયક બનાવે છે. 
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શાળાક ય સવા ગણ ૂ યાકંન 

 ઉદ ય: તાલીમ સ ના તે તાલીમાથ ઓ શાળાક ય સવા ગણ ૂ યાકંનના અગ યના 

પાસાઓની િવગતવાર ણકાર  મેળવશે.   

 સમય: ૨.૩૦ કલાક 

 સામ ી: હ ડ આઊ સ, પાવર પોઈ ટ ેઝ ટશન, વૂી લપ, ચાટ પેપર તથા માકર પેન 

 પ િત: સહભાગી યા યાન, ુ થ ચચા અને ુથ રમત 

 યા: આ સ  દર યાન તાલીમકાર તાલીમાથ ઓના વૂ ાનને ચકાસી યારબાદ શાળાક ય 

સવા ગણ ૂ યાકંનના િવ ભ  પાસાઓને તાલીમાથ  સામે  િવગતવાર સમ વશે. સામાની 

અ ુ ૂળતા જુબ ૂ યાકંનને લગતી િૃ  ક એકસરસાઈઝ પણ કરાવશ.ે  સમ  સેશન ટર 

એ ટવ અને રસ દ ર તે કરવામા ંઆવશે. તાલીમકાર  સ  દર યાન ુ લા ો અને ચચાન ે

આમં ણ આપશે તથા યો ય ઉદાહરણોના મા યમથી તાલીમાથ ઓને િવશેષ મા હતગાર  

કરશે. 

 તાલમકારની ન ધ:  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

ચચા/ ો ર  અને સમાપન: સમ  સ ના તે સ  ૂ યાકંન આધા રત ો અને ચચા ના ં

મા યમથી સ ુ ંસમાપન કર ુ.ં 
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શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંન 

School based Comprehensive Evaluation (SCE) 

તાવનાઃ 

 િશ ણ અને સતત ચાલતી યા છે. શૈ ણક યામા ંિવ ાથ  અને િશ કનો નાતો ટલો 

મજ તૂ બને તટે ુ ં જ િશ ણ અસરકારક બની શક છે. શૈ ણક યા ુ ં એક મહ વ ુ ં પા ુ ં એ 

ૂ યાકંન છે. આ  ૂ યાકંન સામે ઘણા ં ાથ છે ક િવ ાથ ને ૂ યાકંન બરાબર થ ુ ંનથી, અને તે ુ ં

કારણ એ છે ક શૈ ણક ૂ યાકંનમા ંિશ ક વતં બાળકોના માપનની યા હાથ ધરવાની રહ છે.  

એક કપર  કામગીર  ચો સ છે એમ કહ  શકાય. 

 ૂ યાકંનમા ંઅ યાર ધુી આપણે લે ખત ૂ યાકંનને જ વ  ુમહ વ આ ુ ંછે પરં  ુતેની સાથ ે

સાથે િવ ાથ ના સવ ાહ  િવકાસને ાધા ય મળે તે કાર ુ ં ૂ યાકંન માળ ુ ં એ વતમાન સમયની 

માગં છે. 

 RTE – 2009 ની જોગવાઈ જુબ હવે િવ ાથ ના સતત અને સવાગી િવકાસને માપી શકાય ત ે

કાર ુ ં ૂ યાકંન માળ ુ ં ઘડવા ચૂવવામા ંઆવેલ છે યાર રા યની તમામ ાથિમક શાળાઓમા ં

િવ ાથ ઓ ુ ંસતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંન કર  શકાય તે માટ યો ય ૂ યાકંન માળ ુ ંઆપવાની 

જવાબદાર  .સી.ઈ.આર.ટ ના િશર તેમજ આ માળખા ુ ં યો ય અમલીકરણ કર  રા યના ાથિમક 

િશ ણની ણુવ ાને વ  ુ ઉ ચ બનાવવાની જવાબદાર  િશ કના િશર રહલી છે અને આ સમ  

યા ુ ંમાળ ુ ંઅને મોનીટર ગ યવ થા સી.આર.સી.સી., બી.આર.સી.સી., કળવણી િનર ક, ડાયટે 

લે ચરર, જ લા િશ ક સઘં, જ લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી અને ડાયટે ાચાય ીના માગદશન 

અને સકંલનથી થાય તો જ ઉ મ પ રણામ મેળવી શકાય તેમ છે. 

સવ ાહ  િવકાસા મક ૂ યાકંનની વાત કરતા ંપહલા ંિશ ણના યયેો પર િવચાર કરવો અિત જ ૃર  છે. 

કળવણીએ માનવીના સશ તકરણ (Human Empowerment) અને ત રક દ તકરણ (Human 

Enlightenment)ની યા છે. ના ારા માનવ વન બહતર (Better) તમેજ ઉ ત (Higher) બનાવી 

શકાય છે. આ ઉપરાતં સવમા ય એક હ  ુસવ ાહ  િવકાસ પણ છે. સવ ાહ  િવકાસ એટલે શાર રક 

અને વા ય િવકાસ, માનિસક િવકાસ, નૈિતક િવકાસ અને સાવંે ગક િવકાસ. અ યાર થતી ૂ યાકંન 

યામા ંમા  પર ાલ ી તૈયાર  તરફ વધાર ઝોક જોવા મળે છે. મા ંબાળક, િશ ક, માતા-િપતા 

અને સમ  સમાજ સામલે થાય છે. પર ામા ં  બાળક સારા ણુ, ટકા ક ડે મેળવે તે હોિશયાર 

ગણાય. બાળકમા ંરહલા ં િવિશ ટ કૌશ યો ક આવડતો વી ક યાવહા રકતા, સાર  કામગીર , સારો 
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ખેલાડ  વગરે વી બાબતો ઉપર કોઈ જ કાર ુ ં યાન આપવામા ંઆવ ુ ંનથી. છેવટ બાળક પાસ ે

સારામા ં સાર  પદવી ( ડ ી) હશે. પરં  ુ તેનામા ં યાવહા રક ાન નહ  હોય પ રણામે િશ ણ થક  

આદશ નાગ રક બનવાના બદલે ય ં માનવ ુ ંથાય થશ.ે 

 ૨૧મી સદ મા ં નવા ાનનો સતત િવ ફોટ (Incesant Explosion of knowdedge) ર ો છે. 

આજના નવા ગુમા ં ાન ુ ત સમાજનો અિવભાવ (Emergence of a Knowledge Society) થયો છે. 

વીજળ વેગે વધતા ંઅને વારંવાર બદલાતા જતા ાન-િવ ાનમાથંી નવી સકં પનાઓ નવી શ દાવ લ, 

નવા ં ઉપકરણો, નવી િવચારસરણીઓ, નવી ડઝાઈનો વગેર ઉ પ  થાય છે. ાન ગુના આ નવા 

િશ ણ તેમજ ૂ યાકંનના હ  ુ ગે સૌએ સ ગ બની તેના િવિનયોગની મા ા વધારવી પડશે. નવા 

ગુની આવ યકતાઓને યાનમા ં રાખીને આપણી િશ ણ- િશ ણની િવિધઓમા ં કટલાક પાયાના 

ફરફારો દાખલ કરવા ં પડશે. મ ક વૈય તક અન ે સા ૂહક ો ટ, કસ ટડ , િવિવધ વઝ, 

િૃ ઓ, શોધ પ િતઓ, ચચા સભાઓ, િવિવધ કારની પધાઓ, વૈ ાિનક અને અ્ય યોગો, દિનક 

અખબારો અને સામિયકોનો ઉપયોગ, થાિનક સદંભ સા હ યનો ઉપયોગ, િવ કોશ અને બાલિવ કોશ 

વા સદંભ થંોનો ઉપયોગ, નાના રપોટ વગેર બનાવીને વગમા ં ચચા કરવા માટ ર ૂ કરવાની 

િૃ ઓ વગરેને િનયિમત ર તે કરવી પડશે, શાળા િશ ણ દરિમયાન આવી િવિધઓ તથા િૃ ઓ 

ારા િવ ાથ ઓના ાના મક, સ ના મક, ભાવા મક, ૂ યા મક તેમજ કૌશ યા મક િવકાસ ુ ં

રચના મક ૂ યાકંન સમયાતંર કરતા ંરહ ુ ંપડશ.ે 

 સમયાતંર િનમાતા િશ ણ પચંોમા ં પણ ૂ યાકંન સબંિંધત વાતો થતી રહલી છે. ઈ.સ. 

૧૯૮૬ની નવી રા ય િશ ણનીિતમા ં પ ટ દશાવેલ છે ક ૂ યાકંન એ સતત ◌્ને સવ ાહ  યા 

છે. ૂ યાકંન એ િવ ાથ ની સફળતા ક િન ફળતા માટ ુ ં માણપ  નથી. પરં  ુ તનેી આવડત-

કૌશ યને યો ય દશામા ંઆગળ વધારવા માટ છે. તેના માટ બૂ જ જ ર  બાબત એ છે ક બાળકો ુ ં

સતત ૂ યાકંન કરવામા ંઆવે. યાર યાલ આવે છે ક બાળકના િવકાસની ગિત યો ય છે ક નહ  ? 

તેને કવા કારની મદદની આવ યકતા છે ? સતત અને સવ ાહ  િવચારનો ુ ય આધાર પણ આ 

બાબત પર રહલો છે. આ ફરફારોના પ ર ે યમા ંિશ કોની જવાબદાર ઓ પણ બદલાશે. તેઓએ હવ ે

મા  Instructors રહવાને બદલે Facilitators અને Co-ordinators બન ુ ંપડશ.ે સાથે સાથે તેઓએ Co-

learners પણ બન ુ ંપડશ.ે 

 વગખડંના ંબદા બાળકો એકસરખા ંનથી હોતા ંિવચારવાની બાબતમા,ં સમજવાની શ તમા ંઅને 

તક કરવાની તેઓની મતામા ં ભ તા જોવા મળે છે. આ બાબતોના આધાર જ તનેો િવકાસ થાય છે. 

આ ઉપરાતં અગ યની વાત એ છે ક િવકાસ ુકડાઓમા ંિવભા ત નથી હોતો, પરં  ુસમ  અને સતત 
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થાય છે. ૂ યાકંનનો અથ બાળકની પર ા લઈ પાસ-નાપાસ ુ ંસ ટ ફકટ આપવાને બદલે તેના સતત 

અને સમ  િવકાસને લ યમા ંલેવો જોઈએ. 

 અ યાર ધુી થતા ં ૂ યાકંનમા ંમા  ઔપચા રક લે ખત પર ાને ાધા ય આપવામા ંઆવ ુ ં

હ ુ.ં યાર સવ ાહ  િવકાસા મક ૂ યાકંનમા ંલે ખત પર ાનો ભારાકં ઓછો કરવામા ંઆવલે છે. અહ  

ૂ યાકંનના સાધન તર ક કસોટ ઓ (મૌ ખક, લે ખત અને યા મક), અવલોકન, ચેક લ ટ, ન ધપોથી, 

મ માપદંડ, થાિનક સદંભ સા હ ય વગરેનો િવિનયોગ િશ ક યથો ચત સમયે અ યયન-અ યાપન 

યા તમેજ શાળા સમય દરિમયાન કરવાનો રહશે. 

ૂ યાકંનનો સામા ય અથ 

 સામા ય અથમા ં ૂ યાકંન એટલે કોઈપણ વ નુા ૂ ય ુ ં માપન કર ુ ં એવો અથ આપણ ે

કરતા ં હોઈએ છ એ. પરં  ુ શૈ ણક ૂ યાકંનમા ં યાર િવ ાથ ના ૂ યાકંનની વાત આવે યાર 

ૂ યાકંન એટલે િવ ાથ ુ ંસવ ાહ  ૂ યાકંન એવો અથ િન હત છે. અથાત િવ ાથ ના સમ  પાસાઓં 

વા ંક બૌ ક િવકાસ, શાર રક િવકાસ, શાર રક િવકાસ, સામા જક િવકાસ, સાવંે ગક િવકાસ પર રહલો 

છે અને આ િવકાસની સાથે કૌશ ય િવકાસ અને ૂ યો ુ ં િસચન થાય એ પણ એટ ુ ંજ અગ ય ુ ંછે. 

આ યા આપણે સાર  ર તે યાર જ કર  શક એ ક યાર સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંન એટલે ુ?ં 

તેની ણકાર  આપણે ધરાવતા હોઈ તમેજ આ ૂ યાકંન કઈ ર તે કર ુ ંતનેી પ ટ સમજ આપણી 

પાસે હોય. 

 માપન અને ૂ યાકંન વ ચેનો ભેદ 

માપન એ સતત ચાલતી યા છે અને તે નાના નાના ઉ ેશ અને િવિશ ટ હ ઓુની ચકાસણી 

કરવા માટ કરવામા ંઆવે છે. માપનનો ઉ ેશ હ ઓુની િસ ની ચકાસણી અને તમેા ંસતત ધુારણાનો 

છે. 

યાર ૂ યાકંન એ િશ ણના સામા ય ઉ ેશોની િસ  માટ કરવામા ં આવે છે. ૂ યાકંનમા ં

િવ ાથ ના વગબઢતીના ઉ ેશની સાથે સાથે િવ ાથ ની શીખવાની ગિત, સકં પનાઓની સમજ, 

ાન ૃ , કૌશ ય િવકાસ, યવહાર ુશળતા વગેર કૌશ યનો િવકાસ થાય એ પણ એટ ુ ંજ અગ ય ુ ં

છે.  

 સતત ૂ યાકંનનો અથ  

 સવ ાહ  ૂ યાકંન એટલે િવ ાથ ના તમામ પાસાઓંનો યો ય મા મા ં િવકાસ. આ િવકાસ 

યામા ં િવ ાથ ના સમ  પાસાઓં વા ક બૌ ક િવકાસ, શા રર ક િવકાસ, સામા જક િવકાસ, 
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સાવંે ગક િવકાસ પર ભાર રહલો છે. િવ ાથ  તે ુ ં ાથિમક િશ ણ ણૂ કર યાર એક સારા નાગ રક 

તર કના ણુો ુ ંતેનામા ંિસચન થયેલ હોય ક થી તે પોતા ુ ંપોતાના ુ ુ ં ુ,ં પોતાના સમાજ ુ,ં રા ય 

અને રા ના હત તે ુ ંયશ વી યોગદાન આપી શક. 

 િવ ાથ નો સવ ાહ  િવકાસ કરવો એ સમય માગંી લતેી યા છે તમેા ં બનજ ુર  ઉતાવળ 

ચાલી ન શક. તેના માટ િશ કની ખતં, હમત, િન ઠા, સાહસ અને ધીરજ બૂ અગ યની બની રહ છે. 

િવ ાથ ઓમા ંબૌ ક િવકાસ, શાર રક િવકાસ, સામા જક િવકાસ, સાવંે ગક િવકાસના ણુોના િસચન 

માટ રૂતો સમય અને શૈ ણક હ ઓુની િસ  માટ ુ ંન ર આયોજન જોઈએ તો જ તેના અપે ત 

પ રણામ મેળવી શકાય. 

 આ ૂ યાકંનના સાધન તર ક અવલોકન, લૂાકાત, ચેકલી ટ, ન ધપોથી, મમાપદંડ વગરેનો 

સ ૂચત ઉપયોગ િશ ક અ યયન – અ યાપન યા અને શાળા સમય દરિમયાન કરવાનો રહશે. 

સતત ૂ યાકંન એ સતત ચાલતી યા છે અને ત ે શૈ ણક યાનો જ એક ભાગ છે. આપણે 

વગખડંમા ંિવ ાથ ઓને અ યાપન કાય કરાવીએ છ એ ાથનાની જવાબદાર  સ પીએ છ એ ક મદેાન 

પર િવ ાથ ઓને રમત િૃ  ક સફાઈ કામગાર  દરિમયાન માગદશન આપીએ છ એ યાર ણે 

અ ણે ા િવ ાથ ને કઈ કામગીર  સ પવી તેની ણકાર  આપણે ધરાવતા હોઈએ છ એ અને તનેી 

પાછળ ુ ં કારણ એ હોય છે ક આપણે તે િવ ાથ ની મતાઓને ણીએ છ એ એઠ ુ ં જ નહ  

િવ ાથ ઓની કચાશની પણ આપણને ખબર હોય છે. 

 સતત ૂ યાકંનનો અથ એવો બલ ુલ નથી ક િવ ાથ ુ ં સતત ૂ યાકંન કરતા ં રહ ુ ંબસ 

િવ ાથ ના ૂ યાકંનમા ંસતકતા રહ અને અ યયન – અ યાપન યા દરિમયાન તે ુ ં િતપોષણ મળે 

તેટ ુ ંથાય તો પણ સતત ૂ યાકંન સાથક નીવડ. આ ૂ યાકંન ઔપચા રક અને અનૌપચા રક એમ 

બનંે ર તે સમયની અ ુ ળૂતા જુબ િશ ક હાથ ધર ુ ંજોઈએ. તેમજ શૈ ણક અને સહ-શૈ ણક એમ 

બનંે બાબતોનો તેમા ંસમાવેશ થવો જોઈએ. 

િશ ણનો ુ ય હ  ુ બાળકનો સવ ાહ  (સવાગીણ) િવકાસ કરવાનો છે. ૂ યાકંન ારા આ હ નુી 

ચકાસણી થતી હોય છે. અહ  સવ ાહ  એટલે િવ ાથ ઓના ં િવકાસ સાથે સકંળાયેલ તમામ પાસાઓં 

વા ંક બૌ ક, શાર રક, સાવંે ગક, સામા જક અને માનિસક, ૂંકમા ંસવ ાહ  ૂ યાકંન એટલે િશ ણ 

સાથે સકંળાયેલા ંતમામ પાસાઓં ુ ં ૂ યાકંન કર ુ.ં સવ ાહ  િવકાસા મક ૂ યાકંન સમય અને ધીરજ 

માગી લેતી યા ચે.  સિવકાસા મક ૂ યાકંન સાથે સકંળાયલેી છે. જો બાળક ુ ં સવ ાહ  

િવકાસા મક ૂ યાકંન ધીરજ, ુનહેથી કરવામા ંઆવે તો બાળક ુ ંસવ ાહ  ૂ યાકંન કરવાની સરળતા 

રહ છે. 
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શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંન શા માટ ? 

 શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંનની અગ યતા આ માણે છે. 

 શાળાક ય માનિસક તણાવ ઘટાડવા માટ. 
 બાળકના ય ત વના ંસમ  પાસાઓંની ણાકર  મેળવવા માટ. 
 િશ ક ારા અ યયન – અ યાપન યામા ંસ ના મકતા લાવવા. 
 િશ ક ારા બાળકની અ યયન ુ કલીઓ ુ ં િનદાન કર  ઉપચાર કર  િશ ણની ણુવ ા 

ધુારવા માટ. 
 બાળકમા ંઉ ચક ા/ તરની સમજ તેમજ કૌશ યો િવકસાવવા માટ. 

શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંનની લા ણકતાઓઃ 

 શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંનની લા ણકતાઓ આ માણે છે. 

 પરંપરાગત ૂ યાકંન યા (પર ા / કસોટ ) કરતા ંવ  ુસાત યસભર અને સમ તા ધરાવ 
છે. 

 તે ુ ં ારં ભક યેય બાળકની અ યયન યાને વૈ ાિનક બનાવી િવકાસ સાધવાનો છે. 
 ભિવ યના જવાબદાર નાગ રક તર ક બાળકની જ રયાતો ુ ં યાન રાખે ચે. 
 બાળક, વાલી અને િશ ક વ ચનેા સગંઠનને વ  ુપારદશક અને ઉપયોગી બનાવવાનો યાપ 

વધાર છે. 
 

 સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંનના ઉ ેશો – 

 િવિવધ િવષયોમા ંિનિ ત સમયે િવ ાથ ઓમા ંથયેલ ગિતની ણકાર  મેળવવી. 
 િવ ાથ ઓના યવહારમા ંથયેલ પ રવતનોની ણકાર  મેળવવી. 
 િવ ાથ ઓની ય તગત અને િવશષે જ ુ રયાતની ણકાર  મેળવવી. 
 િવિવધ શૈ ણક પ િત અને ુ તઓના ઉપયોગ ારા િવ ાથ ઓની શીખવવાની 

તરાહ માટની યોજના તયૈાર કરવી. 
 િવ ાથ ઓના િવિશ ટ કૌશ યોની ઓળખ કર  તેના મહ મ િવકાસ માટ તને ે

ો સા હત કરવો. 
 િવ ાથ ઓના િવકાસની થિતની ચકાસણી કર  તેને વાલી સમ  ર ુ  કરવી. 
 િવ ાથ ને પર ાના હાઉથી ૂર કર  વ- ૂ યાકંન માટ ો સા હત કરવો. 
 દરક િવ ાથ ની શીખવાની શ ત અને તનેી ગિતને ઓળખી તેને ો સાહન મળે ત ે

માટ તનેે માગદશન આપ ુ ં
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 િવ ાથ ઓમા ં ગોખણપ ીને થાને સ નશીલતાનો િવકાસ થાય તે માટ યો ય 
આયોજન કર ુ.ં 

 સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંનમા ંઆ આશય બલ લૂ નથી. 

 સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંન એ પર ાનો પયાય નથી ક િવ ાથ ના િનયિમત 
પર ણનો પણ ઉ ેશ નથી. 

 આ ૂ યાકંનનો ઉ ેશ મા  િવ ાથ ને ણુ ક ડે આપવા, પાસ ક નાપાસ કરવો ક 
સટ ફકટ આપવાનો બલ ુલ નથી. 

 િવ ાથ ઓની િવિશ ટ કાર ઓળખ ઊભી કરવી થી ક ઠોઠ, નબળો, તોફાની, 
હોિશયાર, ડફોળ વગરે. 

 િવ ાથ ને ભયભીત કર ને અ યયન માટ તૈયાર કરવા. 
 િવ ાથ ઓની ગિતની લુના અન  ્િવ ાથ ઓ સાથે કરવી. 

 સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંનના ે ો – 

સતત અને સવ ાહ  ૂ યાકંનના બે ે ો છે. 

૧. અ યાિસક (Scholastic Area) 

૨. સહ-અ યાિસક (Co-Scholastic Area) 

 અ યાિસક બાબતો ુ ં ૂ યાકંન 

આ ૂ યાકંન હઠળ ાથિમક િશ ણ હઠળ ાથિમક અને ઉ ચ ર ાથિમક િવભાગમા ંઅ યાસે ર 

િવષયો વા ંક ભાષાઓ, ગ ણત, પયાવરણ, સામા જક િવ ાન અને ટ નોલો , શાર રક િશ ણ 

અને કળાઓના ં ૂ યાકંન ારા િવ ાથ ઓના માનિસક િવકાસની ણકાર  મળેવી તનેી ૃ મા ં

મદદ ૃપ થવા ુ ંછે. આ ૂ યાકંન ઔપચા રક અને અનૌપચા રક એમ બનંે ર તે િનિ ત સમયે હાથ 

ધર  શકાય છે. 

 સહ અ યાિસક બાબતો ુ ં ૂ યાકંન 

આ ૂ યાકંન હઠળ સહ-શૈ ણક િૃ ઓ વી ક રમતગમતની િૃ , યો ગક યાઓ, ાથના 

સભામા ંસામેલગીર , સા હ યક વગેર બાબતોનો સમાવશે થાય છે. તેના ારા િવ ાથ ઓમા ંબૌ ક 

િવકાસ, શા રર ક િવકાસ, સામા જક િવકાસ, સાવંે ગક િવકાસના ણુોના િસચન કર  શકાય છે. 
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સહ-અ યાિસક ે  

અ. સહ-અ યાિસક બ. વૈય તક અને સામા જક 

ણુ 

ક. વા ય અને શા રર ક 

િશ ણ 

સા હ યક િનયિમતતા વષમા ં એખવાર િવ ાથ ઓના 

વા યની ચકાસણી મા ં

ચાઈ, વજન, ખોની 

ચકાસણી તેમજ અ ય ગભંીર 

બમાર  ગેની તપાસ 

સાં ૃ િતક સમયપાલન 

સ ના મક વ છત 

રમતગમત અને યોગ િશ ત, કત યિન ઠા 

કાઉટ ગાઈડ, ૂ ય િસચન મદદની ભાવના 

કાયા ભુવ ને ૃ વશ તનો િવકાસ 

 આદરભાવ 

 

શાળાક ય સવ ાહ  ૂ યાકંનમા ંસમાિવ ટ પા રભાિષક શ દોની સમજ 

રચના મક ૂ યાકંનઃ 

 સામા ય ર તે િશ ક િવ ાથ ુ ં તાસના તે, એકમના તે, માસના તે ક સ ના ત ે

ૂ યાકંન કર છે. હક કતમા ં િશ ણ એ સતત ચાલતી યા છે. તે જ ર તે ૂ યાકંન પણ સતત 

ચાલતી યા છે. બાળક ક િવ ાથ ુ ંમાસ તાસ ક લે ખત પર ાના ં તે નહ  પરં  ુિવ ાથ ની બધી 

િૃ , મતા, હ ,ુ આવડત ક કૌશ યો ુ ંસતકતાથી ૂ યાકંન કરવા ુ ં હોય છે. બાળક સાથે થતા 

દરક સપંકમા ંબાળક ુ ંઅવલોકન અને િનર ણ કર ુ ંતેને કટલકે શે સતત ૂ યાકંન કહ  શકાય. 

બાળક ાથનાસભામા ં ા કારની ર ુઆત કર છે ? રમતના મદેાનમા ંકઈ ર તે વત છે ? સહશૈ ણક 

િૃ ઓ વી કિવિવધ પધાઓ, વઝ, ડબેટ, નાટક, રમત અને અ ય સાં ૃ િતક િૃ ઓમા ં

બાળકની સામેલગીર  ા કારની છે ? આ ર તે બાળક ુ ં સતત ૂ યાકંન કરવામા ં આવે યાર 

બાળક ુ ંસાર  ર તે ૂ યાકંન થઈ શક. 

 સતત ૂ યાકંનનો અથ એવો બલ ુલ નથી ક િવ ાથ ુ ંસતત હરપળે – હર ણે ૂ યાકંન 

કરતા ં રહ ુ.ં પરં  ુ િવ ાથ ના ૂ યાકંનમા ંસતકતા રહ અને અ યયન-અ યાપન યા દરિમયાન 
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તે ુ ં િતપષણ મળે તેટ ુ ંથાય તો સતત ૂ યાકંન સાથક નીવડ. આમ, શૈ ણક અને સહશૈ ણક 

બાબતો ુ ંઔપચા રક અને અનૌપચા રક એમ બનંે ર ત ે ૂ યાકંનનો અથ સમાયલેો છે. 

  

ધોરણ ૧ અને ૨ માટ ુ ં ૂ યાકંન માળ ુ ં

૧. અજમાયશી પાઠ ુ તકોના અમલવાર ના તા કુાઓ વા ંક રુતમા ંકામરજ, પચંમહાલમા ં

શહરા, અમરલીમા ં રા ુલા, સાબરકાઠંામા ં ાિંતજ અને અમદાવાદ કોપ રશનના બે વોડ 

મા ુ રુા અને વાસણાની તમામ ાથિમક શાળાઓમા ંધોરણ-૧ અને ૨ મા ંઆ સાથે પ રિશ ટ-

ડમા ં આપેલ ન નૂા જુબ ૂ યાકંન કરવા ુ ં રહશે તથા િવ ાથ ઓના ં ગિતપ કો અન ે

પ રણામપ કો બનાવવાના રહશે. ય  ેડ ગ પ િતથી ેડ A, B, C પૈક  યો ય ેડ 

આપવાના રહશે. 

૨. ધોરણ-૧ અને ૨ મા ં િવિવધ અવલોકનો, ૂથકાય, િૃ ઓ, રમતો વગરે ારા સતત અન ે

સવ ાહ  ૂ યાકંન રચના મક ર તે કરવા ુ ં રહશે. રચના મક ૂ યાકંનની સાથે સાથે 

ઉપચારા મક િશ ણ કરવા ુ ં રહશે. તેમજ તેમા ં દશાવેલ ણુો અને કૌશ યો ુ ં ૂ યાકંન 

કરવા ુ ંરહશે. અને તે ુ ં િૃ  ર જ ટર િનભાવવા ુ ંરહશ.ે 

ધોરણ ૩ અને ૮ માટ ુ ં ૂ યાકંન માળ  ુ

૩. ધોરણ-૩ થી ૮ મા ં વા ય અને શાર રક િશ ણ સ હત તમામ શૈ ણક િવષયોમા ં

(નીચેના ુ ા ન.ં ૪ િસવાય)નીચે જુબ સ ાતંે રચના મક લે ખત ૂ યાકંન કરવા ુ ં

રહશે.સ વાર અ યાસ મમાથંી જ ૂ યાકંન કરવા ુ ંરહશે. પહલા સ નો અ યાસ મ 

બી  સ મા ં છૂાશે નહ . 

સ  સ સ  ૂ યાકંનનો ૂ યાકંનનો 
કાર  કાર 

ધોધો. ૩થી ૫.૩ 
થી ૫ ણુ 

ધો. ૬ થીધો. ૬ 
થી ૮  ૮ ણુ 

સમયગાળોસમયગાળો  

થમ થમ 

લે ખતલે ખત 

૪૦૪૦ ૪૦૪૦ થમ સ ના 
તમાસં ના તમા ં 

િતય તીય ૪૦૪૦ ૪૦૪૦ વષના તમાવંષના 
તમા ં

ન ધ – ધો. ૬ થી ૮ મા ંિશ ક ગિત પ ક અને પ રણામ પ ક તયૈાર કરતી વખતે ુલ ૮૦ 

ણુમાથંી મેળવેલ ણુને ૨ (બ)ે વડ ભાગતા આવનાર ણુને પ રિશ ટ-અ મા ં રચના મક 

ૂ યાકંનના ૪૦ ણુના કોલમમા ં ણૂાકમા ંદશાવવાના રહશે. 
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નીચે આપેલ િવષયો ુ ં ૂ યાકંન નીચે દશાવલે માળખા ં જુબ કરવા ુ ંરહશે. 

૪. ધોરણ-૪ હ દ  અને ધોરણ-૬-૭ સ ં ૃત િવષયની ૧૦૦ ણુ ુ ં ૂ યાકંન કરવા ુ ં

રહશે. 

 સમ  વષ ુ ંરચના મક ૂ યાકંન - ૪૦ ણુ 

 લે ખત ૂ યાકંન - ૪૦ ણુ 

 વા યાય કાય - ૨૦ ણુ 

૫. શાળાઓ માટ અ યાિસક અને સહ-અ યાિસક િવષયો ુ ંરચના મક અને સ ોતના ુલ 

ણુાકંન ુ ંમાળ ુ ં
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િવષય 

 િતય સ  

ધોરણ-

૩ 

ુલ ણુ 

િવષય 

થમ 

સ  

ધોરણ- 

૬-૭-૮ 

ુલ ણુ 

ધોરણ-

૩ 

ુલ ણુ 

ધોરણ-૪ 

ુલ ણુ 

ધોરણ-૫ 

ુલ ણુ 

ધોરણ- 

૬-૭-૮ 

ુલ ણુ 

અ યા 
િસક 
િવષયો 
 

જુરાતી ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

ગ ણત ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

પયાવરણ ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ - ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ - 

હ દ  - - ૧૦૦ ૧૦૦ - ૧૦૦ ૧૦૦ ૧૦૦ 

ે  - - ૧૦૦ ૧૦૦ - - ૧૦૦ ૧૦૦ 

સં ૃત - - - ૧૦૦ - - - ૧૦૦ 

સામા ય િવ ાન - - - ૧૦૦ - - - ૧૦૦ 

િવ ાન અન ેટકનોલો  - - - ૧૦૦ - - - ૧૦૦ 

પ રિશ ટ બ નો ે  ૧ થી ૪ના ં૪૦ 

િવધાનો આધાર ણુ 

- - - - ૨૦૦ ૨૦૦ ૪૦૦ ૪૦૦ 

ુલ ણુ ૩૦૦ ૩૦૦ ૫૦૦ ૭૦૦ ૫૦૦ ૬૦૦ ૯૦૦ ૧૧૦૦ 

૬. વષાતે દરક િવષયોમા ં દરક સ ના ૪૦ + ૪૦ + ૮૦ ણુ ુ ં રચના મક ૂ યાકંન તથા 

િવષયવાર ૪૦ + ૪૦  =  ૮૦ ણુ ુ ંસ ાતં ૂ યાકંન તથા  તે િવષયમા ંિવ ાથ એ કરલ 

વા યાકાય, વતં  લેખનકાય, યોગપોથી, ો ટ કાય, નકશાપોથી વગરેના સ દ ઠ ૨૦ + 

૨૦ = ૪૦ ણુ મળ  ુલ ૨૦૦ ણુમાથંી મેળવેલ ણુના આધાર ેડ આપવાના રહશે. યકે 

િવ ાથ ુ ં  ત ેઆ સુંગક વઅ યનકાય યો ય ર તે થાય તેની િશ ક બૂ જ કાળ  લેવાની 

રહશે. ુ ય િ ક્ષક અને સી.આર.સી.કો.ઓ ડનટેર અવારનવાર તનેી ચકાસણી રહશે. ( ુઓ 

પ રિશ ટ-બ) તેમજ ધોરણ-૩ અને ૪ મા ંસહ અ યાિસક િવષયમા ં૨૦૦ ણુમાતંી અને ધોરણ-

૫ અને ૮ મા ંસહ અ યાિસક િવષયમા ં૪૦૦ ણુમાથંી મેળવેલ ણુને આધાર ેડ આપવાના 

રહશે. સહ અ યાિસક િવષયોના ણુાકંમા ંસ ને યાન ેન લેતા વષાતે ણુની ગણતર  કર  

ેડ આપવાના રહશે. 

૭. ધોરણ-૩ થી ૭મા ં વાિષક પર ાને તે પ રણામ પ કમા ં ણુને થાને ડેનો ઉ લખે 

કરવાનો રહશે. તયેક િવષયમા ં મેળવેલ ણુ અને તમામ િવષયોના મેળવલે કદર ુલ 

ણુને આધાર ડેની ગણતર  આ જુબ રહશે. 

 ૩૫ ટકાથી ઓછા - ેડ 

 ૩૫ ટકાથી ૪૯ ટકા - ેડ 

૫૦ ટકાથી ૬૪ ટકા - ેડ 

૬૫ ટકાથી ૭૯ ટકા - ેડ 

૮૦ટકાથી ૧૦૦ટકા ધુી - ેડ 
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૮. ધોરણ-૮ ના પ રણામ પ કમા ંઅને ણુપ કમા ં ણુ અને ેડ બનંનેો ઉ લખે કરવાનો રહશે.
  

 .સી.ઈ.આર.ટ . ારા તૈયાર કરવામા ં આવેલ રા યની ાથિમક શાળાઓ માટ ુ ં વતમાન 
ૂ યાકંન માળ ુ ં
સીઈઆરટ  ારા ધોરણ ૧ અને ૨ માટ મા ં ય  ે ડગ પ િત તેમજ ધોરણ – ૩ થી ૮મા ં

પરો  ે ડગ પ િતના મા યમથી સમ  રા ય માટ ુ ં ૂ યાકંન માળ ુ ંનીચે જુબ આપવામા ં

આવેલ છે. આ માળ ુ ં જ લાની તમામ ાથિમક શાળાઓમા ં ( જ લા પચંાયત હ તક, 

નગરપાલકા અને મહાનગરપા લકા હ તકની તેમજ ખાનગી શાળાઓ – તમામમા)ં અમલી ૃત 

કરવામા ંઆવેલ છે. 
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િશ ક વાંચવા તેમજ વસાવવા વા ુ તકોની યાદ  

૧. તો ો-ચાન    રમણ સોની 
૨. દવા વ ન    ગ ુભાર બધેકા 
૩. િશ કો ધમ અન ેકમ   ડૉ મફલાલ પટલ 
૪. િશ ક ઉપિનષદ    બબાભાઇ પટલ 
૫. વગ એ જ વગ    રાધવ  માધડ 
૬. સાહબ મન ેસાભંળો તો ખરા!  મોહનલાલ પચંાલ 
૭. કળવણીનો કોયડો   ગાધંી  

૮. સ ળતાના સોપાન   વામી િવવકેાનદં 
૯. સં કાર ગીતો    ગૌરવ પ લકશન 
૧૦. િશ ક તો યોિતધર   વામી િન ખલે રાનદં 
૧૧. રમતો સવ    વનતીથ કોબા ગાધંીનગર 
૧૨. મોતીચારો    ડૉ આઇ. . િવજળ વાળા 
૧૩. મનનો માળો    ડૉ આઇ. . િવજળ વાળા 
૧૪. સમયના સથવાર    ડૉ આઇ. . િવજળ વાળા 
૧૫. અમળતના ઓડકાર   ડૉ આઇ. . િવજળ વાળા 
૧૬. ેમનો પગરવ    ડૉ આઇ. . િવજળ વાળા 
૧૭. શાતં તોમર છંદ    રમેશ સધંવી 
૧૮. અમી ઝરણા    રમેશ સધંવી 
૧૯. કમનો િસ ાતં    હ રાભાઇ ઠ  

૨૦. ટાઇમ મેનેજમે ટ    હસ ખુ એલ દવ ે
૨૧. સાદ     મહ  મેધાણી 
૨૨. િશ ણના િસતારા  
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શૈ ણક સામાિયકોની યાદ  

૧. સમ ુ ં     મોતીભાઇ પટલ 
૨. અચલા     મફભાઇ પટલ 
૩. આ દ ય કરણ    હષદ પટલ 
૪. સબર      નગે  િવજય 
૫. િવ ાન દશન    અ ણભાઇ દવ ે( કાશક રિવ ૃપા ટ) 
૬. ગિતશીલ િશ ણ   પી. . પટલ 
૭. ધરશાળા    જશીબેન નાયક 
૮. સે  ુ
૯. બાલસળ ટ    પાઠય ુ તક મડંળ 
૧૦. વન િશ ણ    .સી.ઇ.આર.ટ .ચાદંામામા  

૧૧. ઓળખ     ર ાદ કાશન 
૧૨. ાન ગ મત    ધિમ ઠા શાહ 
૧૩. બાલ િવનોદ    મહ  શાહ 
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કટલીક શૈ ણક વેબસાઇટ 

િશ ણ ઉપયોગી વેબસાઇટની યાદ  બનાવવાનો યાસ કય  છે. મા ં લોગનો પણ સમાવેશ 
કરવામા ંઆ યો છે. 
1.  http://wikimapia.org િવક મપેીયા  
2.  ebookpp.com/an/animal-photos આ સાઇટમા ંતમન ેpdf, doc, ppt 

નો ખ નો મળશ.ે સચબો મા ં  
શ દ લખો તનેી ફાઇલો જોવા મળશ.ે  

3.  http://aksharanaad.com/category/gujarati-child literature બાળ સા હ ય  
4.  http://gujarati.webduniya.com/ 

miscellaneous/kidzzone 
કા ય, વાતા, નોલજે, અમરચ , 

બાળકોના જો સ  
5.  http:/shivshiva.wordpress.com મેધધ ુ ય 

૧. કોની ખમા ં ુ?ં 
૨. વાતો ડયો કાચબો 
૩. તર યા પખંી 
૪. ણવા ુ ં
૫. આપણા ગાધંીબા  ુ

૬. કોની પાસ ે ુ ંશીખી ુ?ં 
૭. ણવા ુ ં
૮. આનદં  કાગડો 
૯. માર  મનમો  મ મી 
૧૦. મા ુ ંનામ છે શુી 

6.  http://vishvadeepgujaratisahityasarita.org બાલ- લવાડ  
૧. ૂંક  વાતા 
૨. બાળકન ેગમતી 
૩. બાળગીત 
૪. વર ચત રચના 
૫. ણવા વી બાબત 
૬. કા ય 

7.  http://wikisource.org/wiki/category બાલ ગીતો િવ કપીડ યા પર 
8.  http://krishnashray.net.index.php/badsahitya/ballgoti બાલગીતો  
9.  http://gujaratisahityaparishad.com/index/html જુરાત સા હ ય પ રષદ 
10.  Wikipedia જુરાતીમા ંિવ કપીડ યા 
11.  www.sabrasgujarati.com/category/section/children બાળ સબરસ ઇ સા હ ય  
12.  http://myzundala.blogspot.in િશ ક ી િતકભાઇનો લોગ  
13.  http://malshram.blogspot.in 

heep://malshram.webs.com 
ી તાપભાઇ બારડનો લોગ  
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14.  http://jhaverchandmeghani.com ઝવરેચદં મધેાણી 
15.  http://soelalem.wordpress.com સામા જક 

હસ ખુભાઇ પટલનો શૈ ણક 
લોગ 

16.  http://sureshbjani.woardpress.com જુરાતી િતભા પ રચય  
17.  http://www.mavjibhai/com માવ ભાઇ.કોમ  
18.  http://rajeshwari.wordpress.com કલરવ બાળકોનો  
19.  http://aksharnaad.com/category/gujarati-child-literature અ રનાદ પર બાળ સા હ ય  
20.  http://tahuko.com/audiolitesfortahuko/tadhytabukay.mp3 MP3 બાળવાતા ટ ુકો પર 
21.  http://hobbygujari.wprdpress.com હોબી િવ   
22.  http:/www.risuei.ac.jp/kie%7Eakitaoka/index-e.html ૃ ટ મ  
23.  http://gujaratiaarogya.com આરો ય.કોમ  
24.  http://okanha.wordpress.com ભરતભાઇ ચૌહાણનો લોગ 
25.  http://nvndi.blogsopt.in 

http:/site.google.com/site/navdi.school/ 
નવા નદ પાર ાથિમક શાળા 

જુરાત રા ય પચંમહાલ જ લા 
ગોધરા તા કુાની 'મ તી ક  
પાઠશાલા' નવા નદ સર ાથિમક 
શાળાનો લોગ 

 

 

 

 


