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ધયણ-૪ના વિધાથીઓની િાાંચન સાંફાંવધત સભસ્માઓન અભ્માસ 

સાયાાંશ 

 પ્રસ્તતુ ક્રિમાત્ભક વળંોધનનો મખુ્મ શતે ુધોયણ-૪ભા ંઅભ્માવ કયતા ં વલધાથીઓની લાચંન વફંવંધત વભસ્માઓનો 
અભ્માવ કયલાનો શતો. જેભા ંનગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત વચંાલરત ળાાના ધોયણ-૪ના કુર ૩૦ વલધાથીઓનો 
નમનૂાભા ં વભાલેળ કયલાભા ં આવ્મો શતો.  વલધાથીઓની લાચંન  વફંવંધત વભસ્માઓના અભ્માવ ભાટે 
જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા તૈમાય કયલાભા ં આલેર ભાદંડનો ઉમોગ કયલાભા ં આવ્મો શતો. પ્રાપ્ત ભાક્રશતીનુ ં
પથૃક્કયણ ટકાલાયી અને ટી-કવોટીની ભદદથી કયલાભા ંઆવ્ય ુશત.ુ લાચંન વદંબે ૨૧% વલધાથીઓ વાદા ળબ્દો, 
૧૫ % વલધાથીઓ કાના-ભાત્રાથી ફનતા ળબ્દો અને ૨૭% વલધાથીઓ અનસુ્લય લાા ળબ્દો ઓખી ળકતા શતા. 
જ્માયે પક્ત ૧૮%  વલધાથીઓ જ વાદા લાક્યો અને ૬% વલધાથીઓ જ જોડાક્ષય લાા લાક્યો લાચંી ળકતા શતા 
જ્માયે ઉચાય કામય ફાદ ૯% વલધાથીઓ વાદા ળબ્દો, ૨૧% વલધાથીઓ કાના-ભાત્રાથી ફનતા ળબ્દો અને ૧૫ % 
વલધાથીઓ અનસુ્લય લાા ળબ્દો ઓખી ળક્યા શતા. જ્માયે ૨૧%  વલધાથીઓ વાદા લાક્યો અને ૨૪% વલધાથીઓ  
જોડાક્ષય લાા લાક્યો લાચંી ળક્યા શતા. ધોયણ-૪ના ં વલધાથીઓના વનદાન અને ઉચાય તફકે્ક પ્રાપ્ત ગણુાકંો 
લચ્ચે વાથયક તપાલત જોલા ભળ્મો શતો એટરે કે ઉચાય કામય વાથયક જોલા ભળ્યુ ંશત ુ.ં 

મખુ્મ શબ્દ: ક્રિમાત્ભક વળંોધન, પથૃક્કયણ,  ભાદંડ, અનસુ્લય, જોડાક્ષય લગેયે. 

પ્રસ્તાિના 

 વળક્ષણ એ આજીલન ચારતી પ્રક્રિમા છે. વળક્ષણ દ્વાયા વ્મક્ક્ત લાચંતો થામ, વભજ કેલે તેભજ અલબવ્મક્ત થામ તે 
જરૂયી છે. વળક્ષણની દ્વાયા વ્મક્ક્તભા ં વલવલધ મલૂ્મો વલકવાલી જીલન જીલલાની કાના આલશ્મક કૌળલ્મો ખીરલી, 
વભાજનો ઉત્તભ નાગક્રયક ફને તેલા ગણુોનુ ંવવિંચન કયલાનુ ંછે. આ શતે ુક્રયપણૂય કયલા જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા વભગ્ર 
ગજુયાતભા ંવલવલધ તફક્કાઓભા ંલાચંન, રેખન, ગણન અલબમાન ળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં 

 ળાાભા ંપલૂય પ્રાથવભક કક્ષાએ ફાકોભા ંજોલા ભતી જજજ્ઞાવાવ્રવુત્તને કાયણે તેઓ ઝડથી ળીખી ળકે છે. લાચંન, 
રેખન, ગણનનો ઉદેળ ધોયણ-૩ થી ૮ના તભાભ વલધાથીઓને બાા અને ગલણત જેલા મખુ્મ વલમોભા ં વનપણૂ 
ફનાલલાનો છે. લગયખડંભા ં અધ્મમન અધ્માન દયવભમાન વલધાથીઓની બાા વફંવંધત દયેક પ્રકાયની કચાળ 
જાણી તેને સધુાયી કયી ળકામ તે શતેથુી જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા આ ભાટેનુ ંવાક્રશત્મ ભોડયરુ સ્લરૂે તૈમાય કયલાભા ં
આવ્યુ ંછે.  
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 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં ધોયણ-૪ના ં વલધાથીઓની બાા વજ્જતા એટર ે કે લાચંન વફંવંધત વભસ્માઓનો ક્રિમાત્ભક 
અભ્માવ કયલાનો નમ્ર પ્રમાવ કયલાભા ં આવ્મો છે. અશીં  વલધાથીઓની વનદાન કવોટી દ્વાયા બાાકીમ કચાવ 
જાણલી, આ કચાવ દૂય કયલા વલવલધ પ્રયકુ્ક્તઓ પ્રમોજલી અને આ પ્રયકુ્ક્તઓની અજભામળ ફાદ તેભની ળૈક્ષલણક 
વવધ્ધ્ધનુ ંભાન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 

સાંશધન સભસ્મા 

 ધોયણ-૪ના વલધાથીઓની લાચંન વફંવંધત વભસ્માઓનો અભ્માવ 

સાંશધનના હતેઓુ 

 ૧. ધોયણ-૪ના ંવલધાથીઓની લાચંન વફંવંધત વભસ્માઓની ભાક્રશતી ભેલલી. 

 ૨. ધોયણ-૪ના ંવલધાથીઓના વનદાન અને ઉચાય તફકે્ક પ્રાપ્ત ગણુાકંોની તરુના કયલી. 

સાંશધનની ઉત્કલ્ના 

 ઉયોક્ત શતેનેુ આધાયે પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંશનૂ્મ ઉત્કલ્નાની યચના કયલાભા ંઆલી શતી.  

૧. ધોયણ-૪ના ં વલધાથીઓના વનદાન અને ઉચાય તફકે્ક પ્રાપ્ત વયાવયી પ્રાપ્તાકંો લચ્ચે અથયસચૂક 
તપાલત જોલા ભળે નશી. 

સાંશધનભાાં સભાવિષ્ટ વ્મા વિશ્વ અને નમનૂ 

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંનગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત, સયુત વચંાલરત પ્રાથવભક ળાાઓભાનંા અભ્માવ કયતા 
ધોયણ-૪ના ંતભાભ વલધાથીઓનો પ્રસ્તતુ વળંોધનના વ્માવલશ્વભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મા શતો.  

પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ંનગય પ્રાથવભક વળક્ષણ વવભવત, સયુત વચંાલરત શ્રી વનલાવ યાભાનજુન પ્રાથવભક ળાાની 
વદંગી વશતેકુ યીતે કયી ધોયણ-૪ભા ંઅભ્માવ કયતા તભાભ ૩૦ વલધાથીઓને નમનૂા તયીકે વદં કયલાભા ંઆવ્મા 
શતા. 

સાંશધનનુાં ઉકયણ    

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વલધાથીઓની લાચંન  વફંવંધત વભસ્માઓ જાણલા ભાટે જી.વી.ઇ.આય.ટી. દ્વાયા લાચંન ભાટે 
ફનાલલાભા ંઆલેર ભાદંડનો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો. જેભા ં કુર દવ વલધાનો ય વ્મક્ક્તગત યીતે દયેક 
વલધાથીઓનુ ંભાન કયલાનુ ંશત ુ.ં જેભા ંજોડાક્ષય, શસ્લઈ, દીઘયઈ, નાના ળબ્દો, નાના વલધાનો, લાક્ય લાચંન તેભજ 
ફે-ત્રણ રીટી લાા પકયાનુ ં લાચંન કયાલલા વફંવંધત વલધાનો વભાવલષ્ટ શતા.ં આ ભાદંડ અંતગયત દયેક 
વલધાથીની લાચંન વભસ્મા જાણી  તેના ભાટે ૦ થી ૧૦ પ્રાપ્તાકં આલાભા ંઆવ્મા શતા. 
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સાંશધન ધ્ધવત 

વલવલધ વળંોધન ધ્ધવતઓ ૈકી પ્રસ્તતુ વળંોધન પ્રામગિક ધ્ધવતથી શાથ ધયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 

સાંશધન મજના 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં“પિૂવ કસટી-ઉત્તય કસટી એક જૂથ મજના”નો ઉમોગ કયલાભા ંઆવ્મો શતો.     

ક્રિમાત્ભક કામવિભનુાં અભરીકયણ 

 વલધાથીઓની વભસ્માઓ જાણી વતત ત્રીવ ક્રદલવ સધુી યોજ એક કરાક વળક્ષણકામય કયાલલાભા ંઆવ્યુ ંશત.ુ જેભા ં
તેભને ચાટય  દ્વાયા ળબ્દોની ઓખ, ળબ્દોનો ભશાલયો, જોડાક્ષયોની ઓખ, મકુ લાચંન, પનુ:લાચંન, લાક્ય લાચંન 
અને પકયા લાચંન દ્વાયા લાયંલાય વનમવભત ણે લાચંનનો ભશાલયો આલાભા ંઆવ્મો શતો.    

ભાક્રહતી એકત્રીકયણ  

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વલધાથીઓની લાચંન વફંવંધત ભરૂો જાણલા દયેક વલધાથીઓન ે વ્મક્ક્તગત યીત ે
ાઠ્યપસુ્તક્ભાથંી વનમત કયેર વલમલસ્તનુ ુલાચંન કયાલી તે અનવુાય ગણુાકં આલાભા ંઆવ્મા. ત્માયફાદ ત્રીવ 
ક્રદલવ સધુી ઉયોક્ત ધ્ધવતઓ દ્વાયા વલધાથીઓને વળક્ષણકામય કયાવ્મા ફાદ પયીથી તે જ વલમલસ્તનુ ુ ં લાચંન 
કયાલી ગણુાકં આલાભા ં આવ્મા શતા. ત્માયફાદ વલધાથીઓના વનદાન કવોટી અને ઉચાય કવોટીભા ં પ્રાપ્ત 
પ્રાપ્તાકંોનો તપાલત ળોધી તેની વાથયકતા તાવલાભા ંઆલી શતી. 

પથૃક્કયણ પ્રવિવધ 

 પ્રસ્તતુ વળંોધનભા ં વલધાથીઓ ાવેથી ભાદંડ આધાક્રયત પ્રાપ્ત ભાક્રશતીના પથૃક્કયણ ભાટે ટકાલાયી અન ે
વલધાથીઓના વનદાન અને ઉચાય તફકે્ક પ્રાપ્ત ગણુાકંોની તરુના કયલા ભાટે ટી-કવોટીનો ઉમોગ કયલાભા ં
આવ્મો શતો. 

સાંશધનના તાયણ 

૧. વલધાથીઓના વનદાન લખતે પ્રાપ્ત ભાક્રશતી મજુફ ૨૧% વલધાથીઓ વાદા ળબ્દો, ૧૫ % વલધાથીઓ કાના-ભાત્રાથી 
ફનતા ળબ્દો અને ૨૭% વલધાથીઓ અનસુ્લય લાા ળબ્દો ઓખી ળકતા શતા. જ્માયે પક્ત ૧૮%  વલધાથીઓ જ 
વાદા લાક્યો અને ૬% વલધાથીઓ જ જોડાક્ષય લાા લાક્યો લાચંી ળકતા શતા. 

  જ્માયે ઉચાય કામય ફાદ ૯% વલધાથીઓ વાદા ળબ્દો, ૨૧% વલધાથીઓ કાના-ભાત્રાથી ફનતા ળબ્દો અને ૧૫ % 
વલધાથીઓ અનસુ્લય લાા ળબ્દો ઓખી ળકતા શતા. જ્માયે ૨૧%  વલધાથીઓ જ વાદા લાક્યો અને ૨૪% 
વલધાથીઓ જોડાક્ષય લાા લાક્યો લાચંી ળકતા શતા. 
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૨.  ધોયણ-૪ના ં વલધાથીઓના વનદાન કવોટી અને ઉચાય કવોટીના આધાયે પ્રાપ્ત વયાવયી પ્રાપ્તાકંો  લચ્ચે વાથયક 
તપાલત જોલા ભે છે એટરે કે, લાચંન કૌળલ્મ વદંબે વનદાન કવોટીના આધાયે પ્રાપ્ત કચાવ ઉચાયની વલવલધ 
યીતો દ્વાયા વનલાયી વલધાથીઓના લાચંન કૌળલ્મભા ંનોંધાત્ર સધુાયો કયી ળકામો છે. 

શૈક્ષગણક પગરતાથો  

ઉયોક્ત તાયણોના આધાયે નીચે મજુફ ળૈક્ષલણક પલરતાથો સ્ષ્ટ કયી ળકામ.   

1. પલૂય પ્રાથવભક તફકે્ક વલધાથીઓની કચાળ જાણી તેને સધુાયલા પલૂય આમોજન શાથ ધયી ળકામ.  
2. અભ્માવિભ યચના લખતે જ આ ફાફતો વવલળે ધ્માને યાખી તેને અનરુૂ પ્રવવૃત્તઓ ઉભેયી  ળકામ. 
3. વળક્ષકોને શરેેથી જ આ વાભાન્મ ભરૂોથી લાકેપ કયાલી ળકામ જેથી તેઓ લગયખડંકામયભા ંઆ મદુાઓનુ ંપનુયાલતયન 

કયાલી ભરૂો વનલાયી ળકે.  
4. ચોક્કવ પ્રકાયની ભરૂો કયતા ંવલધાથીઓ ભાટે અરગથી અધ્મમનની વગલડ કયી ળકામ.   

સભાન 

 ભાનલ વલકાવ થકી જ દેળનો વલકાવ થામ છે, ભાનલ વલકાવ ભાટે વળક્ષણ એક અવનલામય વાધન છે. વળક્ષણ દ્વાયા 
ભાનલ સ્લનો વલકાવ વાધી ળકે છે. દયેક વ્મક્ક્તનો વલાાંગીણ વલકાવ વલધાથી અલસ્થાભા ંજ એ ભાટે લાચંન, રેખન, 
ગણન કૌળલ્મનો વલકાવ પ્રાથવભક આલશ્મકતા છે. વલધાથી ફાલ્માલસ્થાભા ં ઝડથી ળીખતો શોમ છે તો ચારો 
વળક્ષકો, વલધાથીઓ, લારીઓ અને આણે વૌ આ બગીયથ કામયભા ંજોડાઇને દેળને વલકાવને થંે રઇ જઇએ. 
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