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ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોમાાં જાતીય અસમાનતા 
સારાાંશ  

આજકાર ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમ અવભાનતાનુાં નનરૂણ ફહુ ચચાાસ્દ ફનયુાં છે. લૂે થમેરાાં વાંળોધનો 
એ લાતની તયપેણ કયતા શતા કે જાતીમ અવભાનતાની ભાનનવકતા કેલલાભાાં ાઠ્યસુ્તકોની ભનૂભકા 
ભશત્તત્તલની છે. ાઠ્યસુ્તકભાાં યશરેા ચચત્રો કે નલમલસ્ત ુ જોઈને નલદ્યાથીઓ ણ ોતાની વાભાજજક-
ારયલારયક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાની કલ્ના કયતા શોલાથી ાઠ્યસુ્તકો વભાજભાાં ણ જાતીમ અવભાનતા 
પ્રેયક ફની ળકે છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધનનો મખુ્મ શતે ુગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્વાયા પ્રકાનળત 
ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોની  જાતીમ વભાનતાનાાં (રેખકો-વાંાદકો, વર્જકો,  ચચત્રો, 
ાત્રારેખન, વ્મક્તતત્તલનાાં રક્ષણો, વ્મલવાનમક ભનૂભકા, કૌટુાંચફક ભનૂભકા) વાંદબાભાાં તાવ કયલાનો શતો. 
ગણુાત્તભક વાંળોધન અચબગભથી પ્રસ્તતુ વાંળોધન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ભારશતી પ્રાપ્તત ભાટે ગજુયાત યાજ્મ 
ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્વાયા પ્રકાનળત ધોયણ 6 થી 8નાાં ફને્ન વત્રના કુર 6 ાઠ્યસુ્તકોનો ઉમોગ કયલાભાાં 
આવ્મો શતો. ભારશતી નલશ્રેણ ભાટે નલમલસ્ત ુ નલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. ાઠ્યસુ્તકોભાાં રેખકો-
વાંાદકોની વાંદગીભાાં,  વર્જકોની વાંદગીભાાં અન ે ચચત્રોભાાં રુુ પ્રધાનતા અને રુુ તયપી ઝોક જોલા 
ભળ્મો શતો. સ્ત્રી ાત્રોનાાં ગણુોભાાં ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશીં. તેઓ યાંયાગત ગણુો ધયાલતી શોમ તેવુાં જ 
દળાાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. રુુ ાત્રો ઉચ્ચ અને પ્રનતષ્ઠ્ા પ્રાતત શોમ તેલી અનેક કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં 
દળાાલલાભાાં આવ્મા શતા. 
 

ચાિીરૂ શબ્દો : ાઠ્યસુ્તકો, જાતીમ અવભાનતા, ગજુયાતી, પ્રાથનભક ળાા 
 

 નળક્ષણના શતેઓુ નવદ્ધ કયલા ભાટેનુાં એકભાત્ર અને ભશત્તત્તલનુાં ઉકયણ એટર ેાઠ્યસુ્તક. Brugeilles & 

Cromer (.ૃ14, 2009)ાઠ્યસુ્તકની વ્માખ્મા આતા કશ ે છે કે ચોક્કવ પ્રકાયનાાં ળૈક્ષચણક શતેઓુની નવદ્ધદ્ધ 
ભાટેનુાં શાદારૂ અધ્મમન ભાધ્મભ કે જેભાાં ચચત્રો અન ેઅધ્મમન પ્રવનૃિઓભાાં સનુલધાવર્જક ફનનાયી સચૂનાઓનુાં 
યાંયાગત મરુિત કે ફાાંધણીયતુત સુ્તક કે જેભાાં અક્ષયો અને/અથલા ચચત્રોનો વભાલેળ થમેરો શોમ છે. આ 
ાઠ્યસુ્તકોનો શતે ુભાત્ર લાચન, રેખન કે ગણન યૂતો ભમાારદત નથી. ાઠ્યસુ્તકો એ જ્ઞાનનો એલો સ્રોત 
છે જેભાાંથી જ્ઞાનની વાથે નલદ્યાથીઓન ેનલચાયો ભે છે, મલૂ્મો વાાંડ ેછે,  બાલો કેલામ છે, લરણો ઘડામ છે 
અને ભાનમતાઓ સ્થામ છે.  
 નલદ્યાથીઓ લગાખાંડભાાં ોતાનો 80 થી 95% વભમ ાઠ્યસુ્તકો વાથ ેગાે છે Sadker and Zittleman 
(2007).  જ્માયે લગાખાંડભાાં નળક્ષક 70 થી 90% વભમ ાઠ્યસુ્તકો વાથ ેગાે છે Baldwin and Baldwin 
(1992). નળક્ષક જ્માયે ાઠ્યસુ્તકભાાં યશરેા નલમલસ્તનેુ નલદ્યાથીનાાં ભન સધુી શોચાડે છે ત્તમાયે યોક્ષ યીતે 
કાંઈ કેટરામે બાલો, નલચાયો, રાગણીઓ, ભાનમતાઓ, ગભા-અણગાભાઓ  કે ભાનમતાઓ ણ નલદ્યાથીનાાં ભન 
સધુી શોચી જામ છે. અન ેતેભાાંથી કેટરાક નલદ્યાથીનાાં ભનભાાં કામભી ફની જામ છે. નલદ્યાથી તેનુાં અનવુયણ 
કયીને લતાન અન ેવ્મલશાય કયલા રાગે છે.  
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ાઠ્યસુ્તક એ નલદ્યાથીનાાં ભસ્તકની કેલણી કયનારુાં એક ભશત્તત્તલનુાં રયફ શોલાથી ાઠ્યસુ્તકનુાં 
નલમલસ્ત ુ નલદ્યાથીનાાં ભનને તટસ્થ, વર્જનાત્તભક, ચચિંતનાત્તભક કે વભીક્ષાત્તભક નલચાયવયણી તયપ દોયી જામ 
તેવુાં શોમ તે અેચક્ષત છે. યાંત ુઆજકાર ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમ અવભાનતાનુાં નનરૂણ ફહુ ચચાાસ્દ ફનયુાં 
છે. ભાત્ર બાયત જ નશીં, અનેક દેળનાાં ાઠ્યસુ્તકોનુાં નલમલસ્ત ુ કે યજૂઆત નલદ્યાથીન ેજાતીમ અવભાનતા 
તયપ દોયી જતુાં શોમ તેવુાં વાંળોધનોભાાં જોલા ભળ્યુાં  છે જુઓ (UNESCO, 2004; Yang, 2014; Dwar & Anand, 

2015; Kuruvilla &  Thasniya, 2015; Sharma, 2016; Ullah & Haque, 2016; Bhattacharya, 2017; Falah & 

Saed, 2017; Mukitul Islam & Asadullah, 2018; NCERT (nd)). અન ેદયેક વાંળોધનો એ લાતની તયપેણ કયતાાં 
શતાાં કે જાતીમ અવભાનતા ધયાલત ુાં ભાનવ કેલલાભાાં ાઠ્યસુ્તકોની ભનૂભકા ભશત્તત્તલની છે.  Blumberg 
(2007) ના ભતે ાઠ્યસુ્તકોભાાં યશરેી જાતીમ અવભાનતા એ નળક્ષણભાાં વભાનતા રાલલા ભાટેના ભાગા 
આડેનો છુો અલયોધ છે. ાઠ્યસુ્તકભાાં યશરેા ચચત્રો કે નલમલસ્ત ુ જોઈન ે નલદ્યાથીઓ ણ ોતાની 
વાભાજજક-ારયલારયક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાની કલ્ના કયતા શોલાથી ાઠ્યસુ્તકો વભાજભાાં ણ જાતીમ 
અવભાનતા પ્રેયક ફની ળકે છે. ગજુયાતભાાં ધોયણ 6 થી 8નાાં  ગજુયાતી નલમના ાઠ્યસુ્તકોની જાતીમ 
અવભાનતાના વાંદબાભાાં તાવ કયલાના શતેથુી પ્રસ્તતુ વાંળોધન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
  

સાંબાંવધત સાહહત્યની સમીક્ષા 
UNESCO (2004) દ્વાયા ધોયણ 1 થી 10નાાં છ નલમોનાાં કુર 194 ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તનુી 

જાતીમતાના દૄષ્ષ્ટકોણથી તાવ કયલાભાાં આલી શતી. જેનાાં તાયણોભાાં જોલા ભળ્યુાં શત ુાં કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં 
વાંણૂા રુુ તયપી યજૂઆત થમેરી શતી. 

Yang (2014) દ્વાયા શાથ ધયામેરા વાંળોધનનાાં તાયણો જણાલતાાં શતાાં કે અંગ્રેજી નલમના ાઠ્યસુ્તનાાં 
ચચત્રો, વાંલાદ કે નલમલસ્તભુાાં જાતીમ અવભાનતા જોલા ભી શતી. લૂે તૈમાય થમેરાાં ાઠ્યસુ્તકોની 
તરુનાએ તે ાઠ્યસુ્તકોભાાં સ્ત્રી અને રુુોની ભનૂભકાને વભાન અને નમામી સ્થાન ભળ્યુાં શત ુાં.  

Dwar & Anand (2015)દ્વાયા ાાંચભાાં ધોયણનાાં અંગ્રજેી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમતાની યજૂઆત 
વાંદબે તાવ કયલાભાાં આલી શતી. તેભનાાં તાયણો જણાલતા શતા કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમતાનુાં નનરૂણ 
યાંયાગત પ્રકાયે થમેલુાં શત ુાં.  

Kuruvilla & Thasniya (2015) દ્વાયા અંગ્રજેી અન ેભરમારભ નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં યશરેાાં ચચત્રોભાાં 
જાતીમતા નનરૂણ વાંદબે તાવ કયલાભાાં આલી શતી. તાયણો જણાલતા શતા કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં યશરેાાં ચચત્રો 
રુુ કેનિી શતાાં. 

Sharma (2016)ને તેભનાાં વાંળોધનભાાં દવભાાં ધોયણનાાં વાભાજજક નલજ્ઞાનનાાં ાઠ્યસુ્તકભાાં જાતીમ 
અવભાનતાનુાં નનરૂણ થયુાં  શોમ તેવુાં જોલા ભળ્યુાં શત ુાં.  

Ullah & Haque (2016) દ્વાયા ારકસ્તાનની ળાાભાાં ધોયણ 1 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં કુભાયો અને 
કનમાઓની પ્રવનૃિઓની યજૂઆત અંગ ેવાંળોધન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. તેભનાાં વાંળોધનનાાં તાયણો જણાલતા શતા 
કે સુ્તકોભાાં યજૂ થમેરી ચચત્રાત્તભક યજૂઆત જાતીમ અવભાનતા ધયાલતી શતી. આ પ્રકાયની યજૂઆત 
ફાકોભાાં જાતીમતા વાંદબ ેનલઘાતક અવયો કયી ળકે તેભ શતી. 

Bhattacharya (2017)એ વાતાભાાં ધોયણનાાં અંગ્રેજી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકનાાં ચચત્રો અને બાાભાાં 
નનરૂનત જાતીમ અવભાનતાનાાં વાંદબાભાાં તાવ કયી શતી. જેનાાં તાયણો જણાલતા શતા કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં 
જાતીમ બેદબાલ અને જાતીમતા અંગ ેયાંયાગત ભાનમતાઓ જોલા ભી શતી. 
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Falah & Saed (2017) દ્વાયા વાતભાાં ધોયણના ાઠ્યસુ્તકોભાાં ભરશરાઓ અને કનમાઓનુાં નનરૂણ 
વાંદબે તાવ કયલાભાાં આલી શતી. જેનાાં તાયણો જણાલતા શતા કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં ભરશરાઓ અને કનમાઓનુાં 
ગૌણ સ્થાન જોલા ભળ્યુાં શત ુાં. તેભની આલક, શોદ્દો અને ભનૂભકાઓ ગૌણ કક્ષાની નનરૂનત થમેરી જોલા ભી 
શતી. 

Mukitul Islam & Asadullah (2018) દ્વાયા ારકસ્તાન, ફાાંગ્રાદેળ, ઈનડોનેનળમા અને ભરેનળમાની 
ભાધ્મનભક ળાાનાાં અંગ્રેજી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોની જાતીમ વભાનતાનાાં વાંદબાભાાં તાવ કયલાભાાં આલી 
શતી. તાયણો જણાલતા શતા કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમ અવભાનતાનુાં નનરૂણ થમેલુાં  શત ુાં.   
 NCERT (nd) દ્વાયા આવાભ, ચફશાય, છિીવગઢ, શરયમાણા, ગજુયાત, રશભાચર પ્રદેળ, ઓરયસ્વા, 
ભશાયાષ્ર, ભચણયુ, યાજસ્થાન યાજ્મભાાં ધોયણ 1 થી 8નાાં બાા વાંફાંનધત નલમોનાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં નનરૂનત 
જાતીમ અવભાનતા અંગ ેવાંળોધન કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જેનાાં તાયણો જણાલતાાં શતાાં કે ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમ 
અવભાનતા પ્રેયક નલમલસ્ત ુઅને ચચત્રાત્તભક યજૂઆત થમેરી જોલા ભી શતી. 
 ાઠ્યસુ્તકોભાાં જાતીમ અવભાનતા પ્રેયક નલમલસ્ત,ુ વાંલાદ, ચચત્રો કે યજૂઆત છે કે નશી તેની તાવ 
કયલા ભાટે દેળ-નલદેળભાાં અનેક વાંળોધનો શાથ ધયલાભાાં આવ્માાં શતાાં. યાંત,ુ ગજુયાત યાજ્મભાાં ધોયણ 6 થી 
8નાાં  ગજુયાતી નલમના ાઠ્યસુ્તક ભાટે આ પ્રકાયની તાવ કયલાભાાં આલી શોમ તેવુાં વાંળોધકન ેજોલા 
ભળ્યુાં ન શત ુાં. તેથી વાંળોધકે પ્રસ્તતુ વાંળોધન શાથ ધયલાનુાં નક્કી કયુું શત ુાં. 
 

સાંશોધનનો હતે ુ
 પ્રસ્તતુ વાંળોધનનો મખુ્મ શતે ુગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્વાયા પ્રકાનળત ધોયણ 6 થી 8નાાં 
ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોની  જાતીમતા વભાનતાનાાં (રેખકો-વાંાદકો, વર્જકો,  ચચત્રો, મખુ્મ ાત્ર, 
વ્મક્તતત્તલના ગણુો, વ્મલવાનમક-કૌટુાંચફક ભનૂભકા) વાંદબાભાાં તાવ કયલાનો શતો. 
સાંશોધનના પ્રશ્નો 
1. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોના રેખકો-વાંાદકોની વાંદગીભાાં જાતીમ વભાનતા 

જોલા  ભે છે કે નશીં ? 
2. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વર્જકોની વાંદગીભાાં જાતીમ વભાનતા જોલા  ભે 

છે કે નશીં ? 
3. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં યશરેા ચચત્રોભાાં જાતીમ વભાનતા 

જોલા  ભે છે કે નશીં ? 
4. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં વભાનલષ્ટ મખુ્મ ાત્રોભાાં જાતીમ 

વભાનતા જોલા  ભે છે કે નશીં ? 
5. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં વભાનલષ્ટ ાત્રોનાાં વ્મક્તતત્તલ ગણુોભાાં 

જાતીમ વભાનતા જોલા  ભે છે કે નશીં ? 
6. ધોયણ 6 થી 8નાાં ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં વભાનલષ્ટ ાત્રોની કૌટુાંચફક-

વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં જાતીમ વભાનતા જોલા  ભે છે કે નશીં ? 
સાંશોધનની દ્ધવત 
 ગણુાત્તભક વાંળોધન અચબગભથી પ્રસ્તતુ વાંળોધન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  
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સાંશોધન ઉકરણ 
ભારશતી પ્રાપ્તત ભાટે ગજુયાત યાજ્મ ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્વાયા પ્રકાનળત ધોયણ 6 થી 8નાાં  ગજુયાતી 

નલમના ાઠ્યસુ્તકોનો ઉમોગ થમો શતો. ધોયણ 6 થી 8નાાં  ફને્ન વત્રના કુર 6 ાઠ્યસુ્તકોનો ભારશતી 
એકત્રીકયણ ભાટે ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. ભારશતી નલશ્રેણની નલમલસ્ત ુનલશ્રેણ દ્ધનતનો ઉમોગ 
કયલાભાાં આવ્મો શતો. વાંળોધન પ્રશ્નોને અનરુૂ ભારશતીનુાં વાંખ્માત્તભક તેભજ ગણુાત્તભક નલશ્રેણ કયલાભાાં 
આવ્યુાં શત ુાં.   
 

માહહતીનુાં વિશ્ેષણ 
 પ્રસ્તતુ વાંળોધનનો મખુ્મ શતે ુગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્વાયા પ્રકાનળત ધોયણ 6 થી 8નાાં 
ગજુયાતી નલમનાાં ાઠ્યસુ્તકોની  જાતીમતા વભાનતાનાાં વાંદબાભાાં તાવ કયલાનો શતો. તેને કેનિભાાં યાખીન ે
ભારશતીનુાં નલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. નલનલધ ાવાાંઓ (રેખકો-વાંાદકો, વર્જકો,  ચચત્રો, મખુ્મ ાત્ર, 
વ્મક્તતત્તલના ગણુો, વ્મલવાનમક-કૌટુાંચફક ભનૂભકા)ભાાં જાતીમ વભાનતાનાાં વાંદબાભાાં કયેલુાં નલશ્રેણ નીચનેી 
વાયણીઓભાાં યજૂ કયલાભાાં આવ્યુાં છે. 

સારણી - 1 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોના ેખકો-સાંાદકોની સાંદગી 

સત્ર સત્ર - 1 સત્ર - 2 કુ  ટકાિારી 
જાતીયતા પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી 
ધોયણ - 6 25 7 11 3 36 10 78.26 % 21.74 % 
ધોયણ - 7 25 7 20 6 45 13 77.58 % 22.42 % 
ધોયણ - 8 25 7 26 7 51 14 78.46 % 21.54 % 

સરાસરી 78.10 % 21.90 % 
વાયણી-1નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં રેખકોની 

વાંદગીભાાં રુુોનુાં પ્રભાણ 78.10 % શત ુાં અને સ્ત્રીઓનુાં પ્રભાણ 21.90 % શત ુાં. તેના આધાયે એવુાં તાયણ યજૂ 
કયી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં રેખકો-વાંાદકોની વાંદગીભાાં રુુ પ્રધાનતા જોલા ભી 
શતી. 

સારણી - 2 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોમાાં સર્જકોની સાંદગી 

સત્ર સત્ર - 1 સત્ર - 2 કુ  ટકાિારી 
જાતીયતા પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી પરુુષ સ્ત્રી 
ધોયણ - 6 7 0 8 2 15 2 88.23 % 11.77 % 
ધોયણ - 7 7 1 12 2 19 3 86.36 % 13.67 % 
ધોયણ - 8 7 0 13 2 20 2 90.90 % 9.10 % 

વયાવયી 88.49 % 11.51 % 
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વાયણી-2નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વર્જકોની 
વાંદગીભાાં રુુોનુાં પ્રભાણ 88.49 % શત ુાં અને સ્ત્રીઓનુાં પ્રભાણ 11.51 % શત ુાં. તેના આધાયે એવુાં તાયણ યજૂ 
કયી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વર્જકોની વાંદગીભાાં રુુ પ્રધાનતા જોલા ભી શતી. 

 

સારણી - 3 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોમાાં સમાવિષ્ટ ચચત્રો 

સત્ર સત્ર - 1 સત્ર - 2 કુ  ટકાિારી 
ધોરણ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ 
ધો- 6 5 2 3 6 1 1 11 3 4 61.11 % 16.66% 22.22% 
ધો- 7 6 2 6 7 2 1 13 4 7 54.16% 16.66% 29.16% 
ધો- 8 6 1 3 6 3 4 12 4 7 52.17% 17.39% 30.43% 

સરાસરી 55.81% 16.90% 27.27% 
વાયણી-3નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વભાનલષ્ટ ચચત્રોભાાં 

રુુ કેનિી ચચત્રોનુાં પ્રભાણ 55.81% શત ુાં અને સ્ત્રી કેનિી ચચત્રોનુાં પ્રભાણ 16.90%  શત ુાં. જ્માયે તટસ્થ ચચત્રોનુાં 
પ્રભાણ 27.27% શત ુાં. તેના આધાયે એવુાં તાયણ યજૂ કયી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વભાનલષ્ટ 
ચચત્રોભાાં રુુ પ્રધાનતા જોલા ભી શતી. 

સારણી - 4 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોનાાં વિષયિસ્તમુાાં મખુ્યાત્ર 

સત્ર સત્ર - 1 સત્ર - 2 કુ  ટકાિારી 
ધોરણ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ પરુુષ સ્ત્રી તટસ્થ 
ધો- 6 5 1 5 4 0 7 9 1 14 37.50 % 4.16% 58.34% 
ધો- 7 5 1 4 8 2 4 13 5 8 50.00% 19.23% 30.76% 
ધો- 8 4 1 5 8 3 5 7 4 10 33.33% 19.04% 47.62% 

સરાસરી 40.27% 14.14% 45.57% 
વાયણી-4નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોના નલમલસ્તભુાાં મખુ્મ 

ાત્ર તયીકે રુુ શોમ તેલી કૃનતઓનુાં પ્રભાણ 40.27% શત ુાં અને મખુ્મ ાત્ર તયીકે સ્ત્રી શોમ તેલી કૃનતઓનુાં 
પ્રભાણ 14.14% શત ુાં. જ્માયે તટસ્થ કૃનતઓનુાં પ્રભાણ 45.57% શત ુાં. તેના આધાયે એવુાં તાયણ યજૂ કયી ળકામ કે 
ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં કૃનતઓભાાં મખુ્મ ાત્રો તયીક રુુ ાત્રોનુાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભળ્યુાં શત ુાં.  

સારણી - 5 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોનાાં  
વિષયિસ્તમુાાં સમાવિષ્ટ ાત્રોનાાં વ્યક્તતત્િ ગણુો 

ધોરણ પરુુષ સ્ત્રી 
ધોયણ - 6 વેલાપ્રેભી, નનષ્ઠ્ાલાન, ચતયુ, નમ્ર, બદુ્ધદ્ધભાન, ભશનેત,ુ 

અચબભાની, યાષ્રવેલક 
---- 
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ધોયણ - 7 ઈભાનદાય, વેલાયામણ, બદુ્ધદ્ધભાન, આત્તભનલશ્વાસ,ુ 
શયૂલીય, શપેુ્રભી, દેળપે્રભી, પ્રભાચણક, અચબભાની 

પ્રેભા 

   
ધોયણ - 8 શપેુ્રભી, ભાતપેૃ્રભી, દેળબતત, દાનલીય, રદરાલય, 

ત્તમાગી, કતાવ્મનનષ્ઠ્, અડગ, બદુ્ધદ્ધભાન, અભ્માસ ુ
નલયશી  

વાશનવક 
વાયણી-5નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં રુુ 

ાત્રોના ગણુોભાાં અાલ લૈનલધ્મ શત ુાં. રુુ ાત્રો અનેક ઉભદા અને અેચક્ષત ગણુો ધયાલતો શોમ તેવુાં 
દળાાલાયુાં શત ુાં. જ્માયે સ્ત્રી ાત્રોનાાં ગણુોભાાં ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશી. તેઓ યાંયાગત ગણુો ધયાલતી શોમ તેવુાં 
જ દળાાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  

 

સારણી - 6 
ધોરણ 6 થી 8નાાં ગજુરાતી વિષયનાાં ાઠ્યપસુ્તકોનાાં  

વિષયિસ્તમુાાં સમાવિષ્ટ ાત્રોની કૌટુાં ચબક-વ્યિસાવયક ભવૂમકા 
ધોરણ પરુુષ સ્ત્રી 

ધોયણ - 6 નળલ્ી, ળેઠ્, ાંરડત દુકાનદાય, ગરૃશણી, ફાક 
ઉછેયનાય 

   
ધોયણ - 7 ળેઠ્, કુટુાંફનુાં બયણ ોણ કયના -------------- 
ધોયણ - 8 નગયળેઠ્, ગાભધણી, નેતા, યાજા, લેાયી -------------- 
વાયણી-6નાાં અલરોકનના આધાયે કશી ળકામ કે ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોના નલમલસ્તભુાાં રુુ 

ાત્રોની કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં અાય લૈનલધ્મ શત ુાં. રુુ ાત્રો ઉચ્ચ અને પ્રનતષ્ઠ્ા પ્રાતત શોમ તેલી 
અનેક કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં દળાાલલાભાાં આવ્મા શતા. જ્માયે સ્ત્રી ાત્રોની કૌટુાંચફક અન ેવ્મલવાનમક 
ભનૂભકાભાાં  ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશી. તેઓ યાંયાગત ભનૂભકાઓ બજલતી શોમ તેવુાં જ દળાાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.  
 
હરણામ 
1. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં રેખકોની વાંદગીભાાં રુુોનુાં પ્રભાણ 78.10 % શત ુાં અન ે સ્ત્રીઓનુાં 

પ્રભાણ 21.90 % શત ુાં. 
2. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વર્જકોની વાંદગીભાાં રુુોનુાં પ્રભાણ 88.49 % શત ુાં અને સ્ત્રીઓનુાં 

પ્રભાણ 11.51 % શત ુાં. 
3. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં વભાનલષ્ટ ચચત્રોભાાં રુુ કેનિી ચચત્રોનુાં પ્રભાણ 55.81% શત ુાં અને સ્ત્રી 

કેનિી ચચત્રોનુાં પ્રભાણ 16.90%  શત ુાં. જ્માયે તટસ્થ ચચત્રોનુાં પ્રભાણ 27.27% શત ુાં. 
4. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોના નલમલસ્તભુાાં મખુ્મ ાત્ર તયીકે રુુ શોમ તેલી કૃનતઓનુાં પ્રભાણ 

40.27% શત ુાં અને મખુ્મ ાત્ર તયીકે સ્ત્રી શોમ તેલી કૃનતઓનુાં પ્રભાણ 14.14% શત ુાં. જ્માયે તટસ્થ કૃનતઓનુાં 
પ્રભાણ 45.57% શત ુાં. 
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5. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્તભુાાં રુુ ાત્રોના ગણુોભાાં અાય લૈનલધ્મ શત ુાં. જ્માયે સ્ત્રી 
ાત્રોનાાં ગણુોભાાં ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશી. 

6. ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોના નલમલસ્તભુાાં રુુ ાત્રોની કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં અાય 
લૈનલધ્મ શત ુાં. જ્માયે સ્ત્રી ાત્રોની કૌટુાંચફક અને વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં  ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશી. 

 

તારણો અને ચચાા 
 ધોયણ 6 થી 8નાાં ાઠ્યસુ્તકોભાાં રેખકો-વાંાદકોની વાંદગીભાાં,  વર્જકોની વાંદગીભાાં અને ચચત્રોભાાં 
રુુ પ્રધાનતા અને રુુ તયપી ઝોક જોલા ભળ્મો શતો. આ પ્રકાયની યજૂઆતથી નલદ્યાથીઓભાાં એલો ખ્માર 
ઊબો થઈ ળકે કે રેખન-વાંાદન કે વર્જન એ ભાત્ર રુુો જ કયી ળકે તેવુાં કાભ છે. સ્ત્રીઓ આ કાભ કયી ળકે 
તેલી ક્ષભતા ધયાલતી શોતી નથી.  તેથી ાઠ્યસુ્તકની યચના કયતી લખત ેઆ ફાફતનો ખ્માર યાખીન ે
ફને્નનુાં પ્રનતનનનધત્તલ જલાઈ યશ ેતેલો પ્રમાવ કયલો જોઈએ.  

ાઠ્યસુ્તકોભાાં વભાનલષ્ટ કૃનતઓભાાં મખુ્મ ાત્રો તયીકે રુુ ાત્રોનુાં પ્રભાણ લધાયે જોલા ભળ્યુાં શત ુાં. 
રુુ ાત્રો અનેક ઉભદા અન ેઅેચક્ષત ગણુો ધયાલતા શોમ તેવુાં દળાાલાયુાં શત ુાં. જ્માયે સ્ત્રી ાત્રોનાાં ગણુોભાાં 
ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશીં. રુુ ાત્રોની કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં ણ અાય લૈનલધ્મ શત ુાં. રુુ ાત્રો 
ઉચ્ચ અન ેપ્રનતષ્ઠ્ા પ્રાતત શોમ તેલી અનેક કૌટુાંચફક-વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં દળાાલલાભાાં આવ્મા શતા. જ્માયે સ્ત્રી 
ાત્રોની કૌટુાંચફક અને વ્મલવાનમક ભનૂભકાભાાં  ખાવ લૈનલધ્મ શત ુાં નશી.  

આ પ્રકાયની યજૂઆતથી નલદ્યાથીઓના ભનભાાં જાતીમ અવભાનતા દૃઢ થઈ ળકે છે. તેઓ એભ ભાનલા 
રાગી ળકે કે રુુોનુાં સ્થાન મખુ્મ અને ભશત્તલનુાં શોમ છે. તેઓ જ અનેક નલધ ગણુો ધયાલનાયા અને અનેક 
પ્રકાયની ભનૂભકા બજલનાયા શોમ છે. સ્ત્રીઓભાાં કોઈ નલનળષ્ટ ગણુો શોતા નથી. તેઓ નલનલધ પ્રકાયની ભનૂભકા 
બજલી ળકે તેલી ળક્તતળાી શોતી નથી. તેથી ાઠ્યસુ્તકોભાાં સ્ત્રીઓન ેણ ઉભદા ગણુો ધયાલતી, લૈનલધ્મ 
વબય ભનૂભકાઓ બજલતી શોમ તેલી કૃનતઓને સ્થાન આવુાં જોઈએ. 

ાઠ્યપસુ્તકોમાાં જાતીય અસમાનતા દૂર કરિા માટેની કેટીક ભામણો 
 ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યસુ્તક ભાંડ દ્દલ્ાયા રેખકોનુાં આ મદુ્દા તયપ ધ્માન દોયવુાં જોઈએ. તેભને તે અંગ ે
વબાન કયલા ભાટે તજ્જ્ઞીમ વ્માખ્માન કે ભાગાદળાન ભી યશ ેતેવુાં આમોજન કયવુાં જોઈએ. ાઠ્યસુ્તકોનાાં 
રેખન શરેા આ મદુ્દા અંગ ેકામાળાા મોજીને રેખકોને વભજ યૂી ાડલી જોઈએ. 

 ાઠ્યસુ્તકોનાાં નલમલસ્ત,ુ ચચત્રો, સ્લાધ્મામ કે ઉદાશયણોભાાં જોલા ભતી જાતીમ અવભાનતા પ્રેયક 
યજૂઆતો દૂય કયલી જોઈએ. 

 સ્ત્રી અને રુુનુાં પ્રનતનનનધત્તલ વભાન યશ ે તેલો પ્રમાવ કયલો જોઈએ, યીતે ાઠ્યસુ્તકની યચના કયલી 
જોઈએ. ફને્નનુાં  

 ાઠ્યસુ્તકોનાાં રેખન લખત ેભરશરા અને રુુ રેખકોની વાંખ્માભાાં વભતરુન જલાઈ યશ ેતેલો પ્રમાવ 
કયલો  જોઈએ. 

 ાઠ્યસુ્તકોભાાં સ્ત્રી અને રુુની યાંયાગત કે ફીફાઢા ભનૂભકા યજૂ થતી શોમ એલી કૃનતઓને સ્થાન ન 
આવુાં જોઈએ. સ્ત્રી અન ેરુુ વભાનતા પ્રેયક, આધનુનક ભનૂભકાન ેયજૂ કયતી શોમ તેલી કૃનતઓને સ્થાન 
આવુાં જોઈએ. 
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 ાઠ્યસુ્તકોભાાં યશરેી જાતીમ અવભાનતાને ઓખલા ભાટે અને જાતીમ અવભાનતા યરશત ાઠ્યસુ્તકોની 
યચના કયલા ભાટે Brugeilles અને Cromer (2009) દ્વાયા સચૂચત ભાગાદનળિકાનો ઉમોગ કયલો જોઈએ. 

 નાયીલાદી નલચાયધાયાની વભજ ધયાલતા રેખકોને ણ ાઠ્યસુ્તક રેખન ભાટે નનભાંત્રણ આવુાં  જોઈએ. 
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