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વ ાંચન, ેખન, ગણન કૌશલ્ય : એક સવેક્ષણ ત્મક અભ્ય સ 
 

સ ર ાંશ 
 પ્રસ્તતુ વળંોધનનો મખુ્મ શતે ુ ધોયણ-૮ભા અભ્માવ કયતા વલધાથીઓના લાચંન, રખેન, ગણનનો વલેક્ષણાત્ભક 
અભ્માવ કયલાનો શતો. જેભા ં નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત વચંાલરત દળ(૧૦) ળાાઓના ધોયણ-૮ના કુર ૬૪૦ 
વલધાથીઓનો નમનૂાભા ં વભાલેળ કયલાભા ં આવ્મો શતો.  વલધાથીઓના લાચંન, રેખન, ગણનના ભાન ભાટે 
જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ં આલેર ભાદંડનો ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો. પ્રાપ્ત ભાહશતીનુ ં પથૃક્કયણ 
ટકાલાયીની ભદદથી કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ લાચંન વદંબે પક્ત ૧૩.૫૯% વલધાથીઓ ભોટા પકયાનુ ંલાચંન કયી ળકતા શતા, 
૨૩.૨૮ % વલધાથીઓ જ આયોશ-અલયોશ વાથે લાચંન કયી ળકતા શતા અને ૩૩.૨૮ % વલધાથીઓ જ અથથગ્રશણ વાથ ે
પકયાનુ ંલાચંન કયતા જોલા ભળ્મા શતા. રેખન વદંબ ે૧૪.૮૪ % વલધાથીઓ જોડાક્ષય લાા પકયાન ુશ્રતુરખેન કયી ળકતા 
શતા, ૧૯.૦૬ % વલધાથીઓ જ પકયાભા ં વલયાભ લચન્શનો ઉમોગ કયલા વભથથ શતા અને ૨૯.૬૮% વલધાથીઓ જ ભૌલરક 
રેખન કયલા વક્ષભ શતા. જ્માયે ગણન વદંબે ૧૩.૪૩% વલધાથીઓ બાગાકાયના દાખરા કયી ળકતા શતા, ૧૯.૫૩% 
વલધાથીઓ જ વયલાાના વ્માલશાહયક દાખરા ગણલા વભથથ શતા અને ૨૫.૦૦% વલધાથીઓ જ ગણુાકાય-બાગાકાયના 
વ્માલશાહયક દાખરાની  ગણતયી કયલા વક્ષભ શતા. 

ચ વીરૂ શબ્દો : લાચંન, રખેન, ગણન, કૌળલ્મ, પથૃક્કયણ, વલેક્ષણ લગેયે. 

પ્રસ્ત વન  

 વળક્ષણ એ આજીલન ચારતી પ્રહિમા છે. વળક્ષણ દ્વાયા વ્મક્ક્તને લાચંન, રેખન, ગણન ળીખલી તેનાભા ંવલવલધ મલૂ્મો 

વલકવાલી જીલન જીલલાની કાના આલશ્મક કૌળલ્મો ખીરલી, વભાજનો ઉત્તભ નાગહયક ફને તેલા ગણુોન ુવવિંચન કયલાનુ ં

છે. આ શતે ુહયપણૂથ કયલા જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા વભગ્ર ગજુયાતભા ંવલવલધ તફક્કાઓભા ંલાચંન, રેખન, ગણન અલબમાન 

ળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 

 લાચંન, રખેન, ગણન અલબમાનનો ઉદેળ ધોયણ-૩ થી ૮ના તભાભ વલધાથીઓને બાા અને ગલણત જેલા મખુ્મ 

વલમોભા ં વનપણૂ ફનાલલાનો છે. વલધાથીઓની બાા અને ગલણત  વફંવંધત દયેક પ્રકાયની કચાળ દૂય થામ તે ભાટે 

જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા આ ભાટેનુ ંવાહશત્મ ભોડયરુ સ્લરૂે તૈમાય કયલાભા ંઆવ્ય ુછે. વલધાથીઓના લાચંન, રેખન, ગણનના 

ભાન ભાટે જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા નમનૂા સ્લરૂ વાલથવિક િભભાદંડ ફનાલલાભા ંઆવ્મો છે. 
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 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંધોયણ-૮ના ંવલધાથીઓના બાા વજ્જતા અને ગાલણતીક કૌળલ્મોના ભાન ભાટેનો નમ્ર પ્રમાવ 

કયલાભા ંઆવ્મો છે. અશીં  વલધાથીઓની બાાકીમ અને ગાલણતીક ળૈક્ષલણક વવધ્ધધનુ ંભાન કયી તેની યજૂઆત કયલાભા ં

આલી છે. 

અભ્ય સન  હતેઓુ 

પ્રસ્તતુ અભ્મવના શતેઓુ નીચે મજુફ છે. 

૧. ધોયણ-૮ના ંવલધાથીઓના લાચંન કૌળલ્મનો અભ્માવ કયલો. 

૨. ધોયણ-૮ના ંવલધાથીઓના રેખન કૌળલ્મનો અભ્માવ કયલો. 

૩. ધોયણ-૮ના ંવલધાથીઓના ગણન કૌળલ્મનો અભ્માવ કયલો. 

અભ્ય સનો નમનૂો 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં નગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત, સયુત વચંાલરત કુર 324 પ્રાથવભક ળાાઓના ધોયણ-૮ના ં

વલધાથીઓનો વ્મા વલશ્વભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  

આ ૈકી દળ(૧૦) પ્રાથવભક ળાાઓની માદૃવછક વદંગી કયલાભા ંઆલી શતી. આ દળ ળાાઓના ધોયણ-૮ભા ં

અભ્માવ કયતા તભાભ ૬૪૦ વલધાથીઓને નમનૂા તયીકે વદં કયલાભા ંઆવ્મા શતા. 

અભ્ય સની ધ્ધતત  

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ંવલવલધ લણથનાત્ભક વળંોધન ધધવતઓ  ૈકી વલેક્ષણ ધધવતનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.    

અભ્ય સનુાં ઉકરણ 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં નમનૂાના ાિો ાવેથી ભાહશતી ભેલલા ભાટે જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા લાચંન, રખેન, ગણન 

અલબમાન અંતગથત પ્રાથવભક ળાાના ફાકોના ામાના આ િણ કૌળલ્મના ભાન ભાટે ફનાલલાભા ંઆલેર ભાદંડનો 

ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ંવલધાથીઓના લાચંન, રખેન અને  ગણન કૌળલ્મના ભાન ભાટે ૦ થી ૧૦ ગણુાકંનો 

ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. આ ભાદંડ વભગ્ર ગજુયાતના  પ્રાથવભક ળાાના ફાકો ભાટે ઉમોગ કયલાભા ંઆલતો 

શોલાથી અશીં આ ભાદંડનો ઉમોગ એક પ્રભાલણત ઉકયણ તયીકે કયલાભા ંઆવ્મો શતો.  આ ભાદંડ અનવુાય 0 થી 10 

તયપ જતા  વલધાથીઓના કૌળલ્મભા ં સધુાયો થતો જોલા ભે છે. આ ભાદંડ લખતો લખતના સધુાયા વાથે 

જી.વી.ઇ.આય.ટી.ની લેફ વાઇટ ય ઉરબ્ધ શોમ છે. 
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મ હહતી એકત્રીકરણ  

 જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા લાચંન, રેખન, ગણન ભાટે ફનાલલાભા ં આલેર ભાદંડના ં ઉમોગ દ્વાયા વળક્ષકે 

વલધાથીઓના લાચંન, રેખન, ગણન કૌળલ્મ અનવુાય ૦ થી ૧૦ આલાના શતા. તા. ૩૧/૮/૨૦૧૬ સધુી નમનૂાભા ં

વભાવલષ્ટ ળાાઓભાથી લાચંન, રખેન, ગણનની ભાહશતી પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆલી શતી. ભાહશતીનુ ંપથૃક્કયણ અને અથથઘટન  

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભા ં નમનૂાના ાિો ાવેથી પ્રાપ્ત ભાહશતીના પથૃક્કયણ ભાટે લાચંન, રેખન, ગણન કૌળલ્મ 

અનવુાય 640 ફાકોના ગણુને આધાયે આવવૃતની ગણતયી કયી તેના આધાયે ટકાલાયી ળોધલાભા ંઆલી શતી અને ત્માયફાદ 

આ ટકાલાયીને આધાયે પ્રાપ્ત ભાહશતીનુ ંપથૃક્કયણ કયી અથથઘટન કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ 

અભ્ય સન  ત રણો 

 ઉયોક્ત શતેઓુને ધમાનભા ંયાખી પ્રાપ્ત ભાહશતીના પથૃક્કયણ અને અથથઘટન દ્વાયા નીચેના તાયણો પ્રાપ્ત થમા જે 

નીચે મજુફ છે. 

૧. વ ાંચન સાંદરે્ભ નીચે મજુબન  ત રણો પ્ર પ્ત થય  હત . 

 -  ૩.૫૯% વલધાથીઓ જોડાક્ષયલાા ળબ્દો લાચંી ળકે છે. 

 - ૧૧.૨૫% વલધાથીઓ જ વાદા અને જોડાક્ષયલાા ળબ્દો લાચંી ળક્તા શતા. 

 - ૧૩.૯૦% વલધાથીઓ જ ફ-ેિણ લાક્યનો પકયો લાચંી ળકે છે. 

 - ૧૩.૫૯% વલધાથીઓ ભોટા પકયાનુ ંલાચંન કયી ળકતા શતા. 

 - ૨૩.૨૮ % વલધાથીઓ જ આયોશ-અલયોશ વાથે લાચંન કયી ળકતા શતા. 

 - ૩૩.૨૮ % વલધાથીઓ જ અથથગ્રશણ વાથે પકયાનુ ંલાચંન કયતા જોલા ભળ્મા શતા. 

૨. ેખન સાંદરે્ભ નીચે મજુબન  ત રણો પ્ર પ્ત થય  હત . 

 - ૬.૭૧% વલધાથીઓ જોડાક્ષયલાા ળબ્દોનુ ંશ્રતૃરખેન કયી ળકે છે. 

 - ૧૨.૫% વલધાથીઓ જ વાદા અને જોડાક્ષયલાા લાક્યોન ુશ્રતૃરખેન કયી ળક્તા શતા. 

 - ૧૩.૧૨% વલધાથીઓ જ ફ-ેિણ લાક્યના પકયાન ુશ્રતૃરખેન કયી ળક્તા શતા.  

 - ૧૪.૮૪ % વલધાથીઓ જોડાક્ષય લાા પકયાન ુશ્રતુરખેન કયી ળકતા શતા,  

 - ૧૯.૦૬ % વલધાથીઓ જ પકયાભા ંવલયાભ લચન્શનો ઉમોગ કયલા વભથથ શતા અન ે 

 - ૨૯.૬૮% વલધાથીઓ જ ભૌલરક રેખન કયલા વક્ષભ શતા.  
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૩. જ્ય રે ગણન સાંદરે્ભ નીચે મજુબન  ત રણો પ્ર પ્ત થય  હત . 

 - ૬.૮૭% વલધાથીઓ જ વાદી ફાદફાકીના દાખરા ગણી ળકતા જોલા ભળ્મા શતા. 

 - ૧૭.૯૬% વલધાથીઓ જ દળકા લાી ફાદફાકીના દાખરા ગણી ળકતા શતા. 

 - ૧૪.૦૬% વલધાથીઓ જ ગણુાકાયના દાખરા ગણલા વક્ષભ જોલા ભળ્મા શતા, 

 - ૧૩.૪૩% વલધાથીઓ બાગાકાયના દાખરા કયી ળકતા શતા,  

 - ૧૯.૫૩% વલધાથીઓ જ વયલાાના વ્માલશાહયક દાખરા ગણલા વભથથ શતા અન ે 

 - ૨૫.૦૦% વલધાથીઓ જ ગણુાકાય-બાગાકાયના વ્માલશાહયક દાખરાની  ગણતયી કયલા વક્ષભ શતા. 

સમ ન 

 ભાનલ વલકાવ થકી જ દેળનો વલકાવ થામ છે, ભાનલ વલકાવ ભાટે વળક્ષણ એક અવનલામથ વાધન છે. વળક્ષણ દ્વાયા 

ભાનલ સ્લનો વલકાવ વાધી ળકે છે. વલધાથીઓનો વલંગીણ વલકાવ કયલા ભાટે લાચંન, રેખન, ગણન કૌળલ્મનો વલકાવ થામ 

તે અવતઆલશ્મક છે. તો ચારો વળક્ષકો, વલધાથીઅઓ, લારીઓ અને આણ ે વૌ આ બગીયથ કામથભા ં જોડાઇને દેળન ે

વલકાવને થંે રઇ જઇએ. 
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