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આઠભા ધયણના વલદ્યાથીઓ મ ભા સ વાભાકજવ વલઞાનાન વલમન  સ્લ-

અધ્મમન વાધનવાભગ્ર ન  અવયવાયવતા 
ડૉ. ભશસળકુભાય લ . ચોધયી  

અધ્માવ વશામવ, 

ઈવતશાવ વલબાગ  

ળેઠશ્ર  ફ .વ .ળાશ આ ટવ વરેજ, લડાર  કજ.વાફયવાાંઠા 
1. પ્રસ્તાલના  

વળંોધનન  ં એક અનોખ  ં વલજ્ઞાન છે. ભાનલીના વલાાંગી વલકાવભા ં અને 

વળક્ષણક્ષતે્રભા ંવલકાવભા ંઊબી થમેરી અનેક વભસ્માઓને ઉકેરલા ભાટે વળંોધનો જરૂયી 

છે. અધ્મમન-અધ્માનની નતૂન દ્ધવતઓનો ભતં્ર એ છે કે ‘‘ળીખતા ળીખવ  ંએ જ વાર ં 

અધ્મમન.’’ 

વળક્ષણ એ ગવતળીર પ્રક્રિમા છે. તેની આ ગવતળીરતાનો આધાય એક ક્ષતે્રભા ં

કાભ કયતી વ્મક્તતઓની આંતયસઝૂ, વળંોધનાત્ભક દૃષ્ટટકોણ અને નલીનીકયણ તયપના 

શકાયાત્ભક અભબગભ તયપ છે. અધ્મમન-અધ્માન પ્રક્રિમા એ વળક્ષણ વ્મલસ્થાનો પ્રાણ 

છે. વળક્ષકે વલદ્યાથીઓને અધ્માન પ્રક્રિમાભા ં લૈજ્ઞાવનક અને તકકફદ્ધ પ્રમત્નો દ્વાયા 

વાભેર કયલા જોઈએ. આ પ્રમત્નોભા ં જેટરી વપતા તેટરી જ વલદ્યાથીઓની જ્ઞાન 

વંાદનની કક્ષાભા ં વદૃ્ધદ્ધ, જ્ઞાનના વલસ્પોટ અને ક્રયલતકનોને કાયણે શભેંળા વળક્ષણને 

ફદરલાનો પ્રમત્ન કમો છે. સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી એ અધ્મમન-અધ્માન 

પ્રક્રિમાનો અદ્યતન વલચાય છે. વળક્ષણળાસ્ત્રભા ં કાભ કયતા વૌએ સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી તયપ વલધામક દૃષ્ટટકોણથી જોવ  ંજોઈએ. જેથી નતૂન પ્રમોગોને અલકાળ 

યશ ેઅને લધ  વાયી યીતથી વળક્ષણ તયપ ગવત કયી ળકામ. 

શારના વભમભા ંટેતનોરોજીએ કયેરી શયણપાભા ંવલવલધ પ્રકાયના દૃશ્મ-શ્રાવ્મ 

વાધનોન  ં ઉત્ાદન થમેલ  ં છે. જેના ઉમોગથી વળક્ષણકામકને અવયકાયક અને જ્ઞાનને 
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ભચયંજીલી ફનાલી ળકામ છે તેભજ વલદ્યાથીઓની જ્ઞાન ભેલલાની યીતભા ં ણ 

ક્રયલતકન આવ્ય  ં છે. તેથી જો વલવલધ પ્રકાયના ળૈક્ષભણક વાધનો તભેજ સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી દ્વાયા વળક્ષણકામક કયાલલાભા ંઆલે તો વલદ્યાથીઓને તે યવપ્રદ રાગે છે 

અને તેભામં લી જો સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા વળક્ષણકામક કયાલલાભા ંઆલ ે

તો વલદ્યાથીઓના યવ અન ેરૂભચને વતંોી ળકામ છે. 

આલા વભમભા ંજો વળક્ષણની પ્રક્રિમાને અધ્મેતાકેન્દ્રી અને અવયકાયક ફનાલલી 

શોમ તો સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીને વળક્ષણપ્રક્રિમા વાથે વાકંવ  ંજ યહ્ ,ં કાયણ કે તે 

પ્રત્મક્ષ વળક્ષણ અને ાઠ્ય સ્તક એભ ફેલડી ભવૂભકા બજલે છે તેભજ વલદ્યાથીઓને 

અભ્માવ પ્રત્મે અભબમ ખ કયે છે. સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની અધ્મમન લસ્ત   ચોક્કવ 

િભભા ંગોઠ્લામેર શોલાથી ફોધાત્ભક વયંચનાભા ંઅધ્મવમત લસ્ત   ક્સ્થયતા પ્રાપ્ત કયે છે. 

અશીં અધ્મેતાને ોતાની ઝડે અને ોતાની અન કૂતાએ અધ્મમન કયલાની તક 

આે છે. વલદ્યાથીઓન ે ોતાની પ્રગવતનો ખ્માર તાત્કાભરક આ ે છે, ક્રયણાભે સ્લ-

પ્રવત ષ્ટટ યૂી ાડ ેછે. 

આભ, ઉયોતત વભગ્ર ફાફતોન ેનજય વભક્ષ યાખીને વળંોધકે વળક્ષકભા ં સ્લ-

અધ્મમન વાધનવાભગ્રી અંગેની વભજ પ્રાપ્ત થામ તથા વાભાજજક વલજ્ઞાન વલમ 

ભાટેની આ પ્રકાયની સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીથી ભાક્રશતગાય થામ તે ભાટે ળાા 

કક્ષાએ સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની યચના અને અભરીકયણ કયી તેની 

અવયકાયકતા અંગેનો અભ્માવ શાથ ધમો છે. 

2. વાંળધન વભસ્મા  

પ્રસ્ત ત વળંોધનની વભસ્મા આ પ્રભાણે સભૂચત કયલાભા ંઆલી છે. 
આઠભા ધયણના વલદ્યાથીઓ મ ભા સ વાભાકજવ વલઞાનાન વલમન   

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્ર ન  યચના અને અભર વયણ 

Development and Try Out of Self-learning Materials of  

Social Science for VIIIth Standard Students 
3. વાંળધનના શસતઓુ મ  

પ્રસ્ત ત વળંોધનના શતે  ઓ આ મ જફ છે. 

(1) આઠ્ભા ધોયણના વાભાજજક વલજ્ઞાનના ાઠ્ય સ્તકના વકં્રદત એકભો 

આધાક્રયત સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની યચના કયલી. 
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(2) આઠ્ભા ધોયણના વાભાજજક વલજ્ઞાનના ાઠ્ય સ્તકના વકં્રદત એકભો 

આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધભાન કવોટીની યચના કયલી. 

(3) વલદ્યાથીઓ ય સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની અવયકાયકતા ચકાવલી. 

(4) આઠ્ભા ધોયણના વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની 

જાતીમતા અને ળાાના પ્રકાયના વદંબે અવયકાયકતા ચકાવલી. 

4. વળંોધનન  ંક્ષેત્ર અને ભમાકદા  
પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ંધોયણ-8ના વલદ્યાથીઓ ય પ્રામોભગક કામક કયલાન  ંશોલાથી 

વળંોધનન  ંક્ષેત્ર પ્રાથવભક વળક્ષણને સ્ળે છે, જ્માયે પ્રમોગકામક ભાટે વાભાજજક વલજ્ઞાનભા ં

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી અન ેતેન ેવશામક વાધનોની યચના ળૈક્ષભણક ટેકનોરોજીને 

સ્ળે છે. આથી પ્રાથવભક વળક્ષણ અને ળૈક્ષભણક ટેકનોરોજી પ્રસ્ત  ત વળંોધનના 

અભ્માવના ંક્ષેત્રો ફને છે. 

ભમાકદાઓ  
(1) પ્રસ્ત ત અભ્માવ ખાનગી તેભજ વયકાયી પ્રાથવભક ળાાના વલદ્યાથીઓ 

યૂતો ભમાકક્રદત છે. 

(2) પ્રસ્ત ત અભ્માવભા ં નમનૂા તયીકે ગાધંીનગય જજલ્રાની ગ જયાતી 

ભાધ્મભલાી વયકાયી અને ખાનગી પ્રાથવભક ળાાઓનો વભાલળે 

કયલાભા ંઆવ્મો છે. 

(3) પ્રસ્ત ત અભ્માવ લક 2014-15ભા ંશાથ ધયલાભા ંઆલેર છે. 

(4) પ્રસ્ત ત અભ્માવ આઠ્ભા ધોયણ યૂતો ભમાકક્રદત છે. 

(5) પ્રસ્ત ત અભ્માવભા ં વાભાજજક વલજ્ઞાનની વવદ્ધદ્ધ કવોટીની ભમાકદાઓ 

વળંોધનની ભમાકદાઓ ફની યશળેે. 

5. વળંોધનનો પ્રકાય  
પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ંવળંોધકે પ્રમોગ શાથ ધમો છે. જેના ંતાયણોનો વ્મલશાયભા ં

ઉમોગ થઈ ળકે છે. આથી આ વળંોધન વ્મલશાર ં પ્રકાયન  ંવળંોધન છે. 

6. વળંોધન દ્ધવત  
પ્રસ્ત ત વળંોધન અભ્માવભા ં સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની અવયકાયકતા 

તાવલાની શોલાથી પ્રામોભગક પ્રકાયન  ં વળંોધન ફને છે. પ્રસ્ત  ત વળંોધનની મોજના 

ભાત્ર ઉત્તયકવોટી વભકક્ષ જૂથ મોજના છે. 
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7. વળંોધનનો વ્માવલશ્વ અને વનદળકની વદંગી 
પ્રસ્ત ત અભ્માવભા ં2014-15ના ળૈક્ષભણક લક દયવભમાન ગાધંીનગય જજલ્રાની 

પ્રાથવભક ળાાઓભા ં ધોયણ-8ભા ં અભ્માવ કયતા વલદ્યાથીઓ પ્રસ્ત  ત વળંોધનન  ં

વ્માવલશ્વ છે. 

પ્રસ્ત ત અભ્માવભા ં ગાધંીનગય જજલ્રાની વકં્રદત ચાય પ્રાથવભક ળાાના 

ળૈક્ષભણક લક 2014-15ભા ં અભ્માવ કયતા ધોયણ-8ના વલદ્યાથીઓ વશતે  ક વનદળક 

પ્રય ક્તતની યીતે વદં કયલાભા ં આવ્મા શતા. જેભા ં 147 ક ભાયો અને 148 કન્દ્માઓ 

રેલાભા ંઆલી શતી. આભ આ વળંોધનભા ં75 ક ભાયો અને 74 કન્દ્માઓ ભી ક ર 149 

વલદ્યાથીઓન  ંપ્રામોભગક જૂથ રેલાભા ંઆવ્ય  ં શત  ,ં જ્માયે 72 ક ભાયો અને 74 કન્દ્માઓ 

ભી ક ર 146 વલદ્યાથીઓન  ંવનમવંત્રત જૂથ રલેાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં 
વનદળટભાાં વભાવલષ્  ળાાઓ મ તથા વલદ્યાથીઓ મન  વલગત 

ક્રભ નમનૂાભાાં વાંદ થમેર પ્રાથવભવ ળાા જૂથ નમનૂાભાાં વાંદ થમેર 

વલદ્યાથીઓ મન  વાંખ્મા 

કુભાય વન્મા કુર 
1. શ્રી જે.એભ. ચૌધયી વાલકજવનક 

પ્રાથવભક વલદ્યારમ, વે.7, ગાધંીનગય 

પ્રામોભગક 18 29 47 

વનમવંત્રત 20 29 49 

2. વતંકફીય સ્કરૂ, લેડા, 

તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગય 

પ્રામોભગક 26 11 37 

વનમવંત્રત 20 13 33 

3. શ્રી ભફરોદયા પ્રા.ળાા ન.ં1, 

તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગય 

પ્રામોભગક 19 20 39 

વનમવંત્રત 17 20 37 

4. ધોાક લા પ્રા. ળાા, 

તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગય 

પ્રામોભગક 12 14 26 

વનમવંત્રત 15 12 27 

 કુર પ્રામગગવ 75 74 149 

વનમાંવિત 72 74 146 
 

8. વળંોધનના ંઉકયણો 
પ્રસ્ત ત અભ્માવભા ં ધોયણ-8ના વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રીની અવયકાયકતાનો અભ્માવ શાથ ધયેર શોલાથી ધોયણ-8ના વાભાજજક 
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વલજ્ઞાન વલમના ાઠ્ય સ્તકભાનંા વકં્રદત ચાય પ્રકયણો ય આધાક્રયત નીચે મ જફની 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની યચના કયી શતી. 

(1) વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન ભાગકદવળિકા 

(2) સ્લ-યભચત બ્રોગ 

(3) સ્લ-યભચત ‘વળક્ષકોન  ંલોટ્વએ ગૃ’ 

(4) સ્લ-યભચત લીક્રડમો 

(5) સ્લ-યભચત દૃશ્મ ppt કામકિભ 

(6) ચાર્્કવ 

(7) ભચત્રો 

(8) પ્રવવૃત્તરક્ષી કાર્્કવ 

(9) ેય કક્રટિંગ્વ 

વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધની ચકાવણી ભાટે સ્લ-યભચત વવદ્ધદ્ધકવોટીની યચના 

કયલાભા ંઆલી શતી. જેભા ં48 ફહ વલકલ્ પ્રકાયના પ્રશ્નોનો વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો 

શતો. 

9. વળંોધનની કામકદ્ધવત  
પ્રસ્ત ત વળંોધન એ સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની અવયકાયકતા ચકાવલાનો 

શોલાથી આ વળંોધન ભાટેની મોજના એ પ્રામોભગક મોજના શતી. આ પ્રમોગ ધોયણ-8ના 

વલદ્યાથીઓ ય કયલાનો શોલાથી ચાય ળાાઓ શ્રી જે.એભ. ચૌધયી વાલકજવનક પ્રાથવભક 

વલદ્યારમ, વે.7, ગાધંીનગય, વતંકફીય સ્કરૂ, લેડા, તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગય, શ્રી 

ભફરોદયા પ્રાથવભક ળાા ન.ં1, તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગય અને ધોાક લા પ્રાથવભક 

ળાા, તા.ભાણવા, જજ.ગાધંીનગયના ધોયણ-8ના વલદ્યાથીઓને વશતે  ક વનદળક દ્ધવતથી 

વદં કયલાભા ંઆવ્મા શતા. જેભા ં ઉયોતત દયેક ળાાભાથંી ફ-ેફે લગો વદં કયી 

પ્રત્મકે ળાાભા ંએક પ્રામોભગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથ તયીકે રેલાભા ંઆવ્મા શતા. 

જેભા ં પ્રામોભગક જૂથને સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા અને વનમવંત્રત જૂથને 

વ્માખ્માન દ્ધવત દ્વાયા અધ્માન કામક કયાલલાભા ંઆવ્ય  ંશત  .ં 

વકં્રદત ચાયેમ ળાાઓના ફનેં જૂથના વલદ્યાથીઓને વળક્ષણકામક ણૂક થમા 

ફાદ વળક્ષણકામકની અવયકાયકતા ચકાવલા ભાટે એક વવદ્ધદ્ધકવોટીની યચના કયલાભા ં

આલી શતી. જેભા ં48 ફહ વલકલ્ પ્રકાયના પ્રશ્નોનો વભાલેળ કયલાભા ંઆવ્મો શતો અને 
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પ્રત્મેક પ્રશ્ન ભાટે એક ગ ણ પાલલાભા ંઆવ્મો શતો. આ કવોટી ભાટે 50 વભવનટનો 

વભમ આલાભા ંઆવ્મો શતો. 

આભ, વનદળકભા ંવભાવલટટ તભાભ વલદ્યાથીઓ ાવેથી ઉત્તયકવોટી દ્વાયા ભાક્રશતી 

એકત્ર કયલાભા ં આલી શતી. જેના આધાયે આવવૃત્ત વલતયણ તૈમાય કયી વયાવયી, 

પ્રભાણવલચરન, પ્રભાણભરૂ, ટી-મલૂ્મ, વલરૂતા, કક દતા જેલી આંકડાળાસ્ત્રીમ 

પ્રય ક્તતઓની ગણતયી કયલાભા ં આલી શતી. તદ્દઉયાતં તે ભાટેના જરૂયી આરેખો 

દોયલાભા ં આવ્મા શતા અને તેના આધાયે અથકઘટનો કયી વળંોધન અંગેના ં તાયણો 

તાયલલાભા ંઆવ્મા ંશતા.ં 

10. વળંોધનની ઉત્કલ્નાઓ અને તેની ચકાવણી  
પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ં નીચ ે મ જફની શનૂ્દ્મ ઉત્કલ્નાઓ યચલાભા ંઆલી શતી. 

જેના યથી ગણતયી કયલાભા ંઆલરે શતી. ટી-મલૂ્મ દ્વાયા ઉત્કલ્નાઓની ચકાવણી 

કયલાભા ંઆલી શતી. જેની વલગત વાયણી-2 ભા ંદળાકલરે છે. 
                                                 વાયણ -2 

શનૂ્મ ઉત્વલ્ના અને તેન  ચવાવણ ન  વલગત 

ક્રભ શનૂ્મ ઉત્વલ્ના  ી-

મલૂ્મ 

વાથટવતા 

વક્ષા 

ઉત્વલ્નાન અસ્લ વાય 

થામ છે/અસ્લ વાય 

થત નથ  
Ho1 વનમવંત્રત અને પ્રામોભગક જૂથના વલદ્યાથીઓએ 

વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચે વાથકક 

તપાલત નક્રશ શોમ. 

7.54 0.01 અસ્લીકાય થામ છે. 

Ho2 વનમવંત્રત જૂથ અને પ્રામોભગક જૂથના ક ભાયોએ 

વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચે વાથકક 

તપાલત નક્રશ શોમ. 

4.30 0.01 અસ્લીકાય થામ છે. 

Ho3 વનમવંત્રત અને પ્રામોભગક જૂથની કન્દ્માઓએ 

વાભાજજ વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

6.31 0.01 અસ્લીકાય થામ છે. 
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વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચે વાથકક 

તપાલત નક્રશ શોમ. 
Ho4 વનમવંત્રત જૂથના ક ભાયો અને કન્દ્માઓએ 

વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચે વાથકક 

તપાલત નક્રશ શોમ. 

2.30 0.05 અસ્લીકાય થામ છે. 

Ho5 પ્રામોભગક જૂથના ક ભાયો અને કન્દ્માઓએ 

વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચે વાથકક 

તપાલત નક્રશ શોમ. 

0.02 NS અસ્લીકાય થતો નથી. 

Ho6 વનમવંત્રત અને પ્રામોભગક જૂથના વયકાયી 

ળાાના વલદ્યાથીઓએ વાભાજજક વલજ્ઞાનની 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ 

કવોટીભા ંભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે

વાથકક તપાલત નક્રશ શોમ. 

6.36 0.01 અસ્લીકાય થામ છે. 

Ho7 વનમવંત્રત અને પ્રામોભગક જૂથના ખાનગી 

ળાાના વલદ્યાથીઓએ વાભાજજક વલજ્ઞાનની 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ 

કવોટીભા ંભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે

વાથકક તપાલત નક્રશ શોમ. 

4.56 0.01 અસ્લીકાય થામ છે. 

Ho8 વનમવંત્રત જૂથના વયકાયી ળાાના અને 

ખાનગી ળાાના વલદ્યાથીઓએ વાભાજજક 

વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી 

આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ંભેલેર પ્રાપ્તાકંોની 

વયાવયી લચ્ચે વાથકક તપાલત નક્રશ શોમ. 

1.51 NS અસ્લીકાય થતો નથી. 

Ho9 પ્રામોભગક જૂથના વયકાયી ળાાના અને 0.42 NS અસ્લીકાય થતો નથી. 
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ખાનગી ળાાના વલદ્યાથીઓએ વાભાજજક 

વલજ્ઞાનની સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી 

આધાક્રયત વવદ્ધદ્ધ કવોટીભા ંભેલેર પ્રાપ્તાકંોની 

વયાવયી લચ્ચે વાથકક તપાલત નક્રશ શોમ. 
 

11. વાંળધનનાાં તાયણ  

પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ંભાક્રશતી અને આંકડાળાસ્ત્રીમ પ્રય ક્તતઓને આધાયે ગણતયી 

કયીને તાયણો કાઢલાભા ંઆવ્મા ંછે જે નીચે મ જફ છે. 

(1) પ્રામોભગક જૂથ અને વનમવંત્રત જૂથના વલદ્યાથીઓએ ઉત્તયકવોટીભા ં ભેલરે 

પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે વાથકક તપાલત જોલા ભળ્મો છે અન ે આ તપાલત 

પ્રામોભગક જૂથની તયપેણભા ં છે. આથી કશી ળકામ કે વાભાજજક વલજ્ઞાનની સ્લ-

અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા થત  ં અધ્મમન એ વ્માખ્માન દ્ધવત દ્વાયા થતા 

અધ્મમન કયતા ંચક્રઢમાત   ંછે. 

(2) વયકાયી ળાાના વનમવંત્રત જૂથ અને પ્રામોભગક જૂથના વલદ્યાથીઓએ ઉત્તયકવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે વાથકક તપાલત જોલા ભળ્મો છે અન ે આ 

તપાલત પ્રામોભગક જૂથની તયપેણભા ંછે. આથી કશી ળકામ કે વયકાયી ળાાઓભા ં

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા થત  ંઅધ્મમન એ વ્માખ્માન દ્ધવત દ્વાયા થતા 

અધ્મમન કયતા ંચક્રઢમાત   ંછે. 

(3) ખાનગી ળાાના વનમવંત્રત જૂથ અને પ્રામોભગક જૂથના વલદ્યાથીઓએ ઉત્તયકવોટીભા ં

ભેલેર પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે વાથકક તપાલત જોલા ભળ્મો છે અન ે આ 

તપાલત પ્રામોભગક જૂથની તયપેણભા ં છે. આથી કશી ળકામ કે ખાનગી ળાાઓભા ં

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા થત  ંઅધ્મમન એ વ્માખ્માન દ્ધવત દ્વાયા થતા 

અધ્મમન કયતા ંચક્રઢમાત   ંછે. 

(4) વયકાયી ળાાના પ્રામોભગક જૂથની કન્દ્માઓ અને વનમવંત્રત જૂથની કન્દ્માઓ તેભજ 

પ્રામોભગક જૂથના ક ભાયો અને વનમવંત્રત જૂથના ક ભાયોએ ઉત્તયકવોટીભા ં ભેલેરા 

પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે વાથકક તપાલત જોલા ભે છે. આથી કશી ળકામ કે 

વયકાયી ળાાઓભા ં સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીથી અભ્માવ કયતા ક ભાયો અને 

કન્દ્માઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ વ્માખ્માન દ્ધવતથી અભ્માવ કયતા ક ભાયો અને 

કન્દ્માઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ કયતા ંઊંચી છે. 
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(5) ખાનગી ળાાના પ્રામોભગક જૂથની કન્દ્માઓ અને વનમવંત્રત જૂથની કન્દ્માઓ તેભજ 

પ્રામોભગક જૂથના ક ભાયો અને વનમવંત્રત જૂથના ક ભાયોએ ઉત્તયકવોટીભા ં ભેલેરા 

પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી લચ્ચ ે વાથકક તપાલત જોલા ભે છે. આથી કશી ળકામ કે 

ખાનગી ળાાઓભા ં સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીથી અભ્માવ કયતા ક ભાયો અને 

કન્દ્માઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ વ્માખ્માન દ્ધવતથી અભ્માવ કયતા ક ભાયો અને 

કન્દ્માઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ કયતા ંઊંચી છે. 

(6) ઉત્તયકવોટીના પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી ય જૂથની અવય જોલા ભે છે. અથાકત ્

વનમવંત્રત જૂથ કયતા ંપ્રામોભગક જૂથના વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ ઊંચી છે. 

(7) ઉત્તયકવોટીના પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી ય જાતીમતાની અવય જોલા ભે છે. એટરે કે 

ક ભાયો કયતા ંકન્દ્માઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ ઊંચી જોલા ભે છે. 

(8) ઉત્તયકવોટીના પ્રાપ્તાકંોની વયાવયી ય ળાા વચંારન પ્રકાયની અવય જોલા ભે 

છે. એટરે કે ખાનગી ળાાના વલદ્યાથીઓ કયતા ં વયકાયી ળાાના વલદ્યાથીઓની 

ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ ઊંચી જોલા ભે છે. 

12. ળૈક્ષગણવ પગરતાથો  

પ્રસ્ત ત વળંોધનના ળૈક્ષભણક પભરતાથો નીચે મ જફ છે. 

(1) પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ં સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા વનયીક્ષણ અભ્માવ દ્ધવતની 

ભદદથી અધ્માન કામક કયતા ં લધ  અવયકાયક વાભફત થય  ં છે. આથી સ્લ-

અધ્મમન વાધનવાભગ્રીન  ં વનયીક્ષણ અભ્માવ દ્ધવતની ભદદથી અધ્માન કામક 

કયાલલાથી વલદ્યાથીઓની ળકૈ્ષભણક વવદ્ધદ્ધ ઊંચી રાલી ળકામ છે. 

(2) સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા અધ્માન કામક કયાલલાથી વળક્ષકોના વભમ, 

ળક્તત અન ેશ્રભ ફચ ેછે. જેનો ઉમોગ વળક્ષક વલદ્યાથીઓના સ્લ-અધ્મમન કામકભા ં

કયી ળકે છે. 

(3) સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા વલદ્યાથીઓ ોતાની સ્લ-ગવત અન વાય તેભજ 

ોતાની અન કૂતાએ ળીખી ળકે છે. 

(4) સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા અધ્માન કયાલલાથી લગકખડં વળક્ષણભા ં

નલીનતા રાલી ળકામ છે અને વલમલસ્ત ના મ દ્દાઓ લધ  અવયકાયક યીતે ળીખલી 

ળકામ છે. 
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(5) પ્રસ્ત ત વળંોધન દ્વાયા બાવલ વળંોધકો અને વળક્ષકો ોતાના વલમને અન રક્ષીને 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની યચના ભાટે પે્રયણા રઈ ળકે છે. 

(6) સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા ળીખલલાથી વલદ્યાથીઓના ળીખલાભા ં

આત્ભવલશ્વાવ લધ ેછે અને વલદ્યાથીઓ સ્લ-અધ્મમન ભાટે પે્રયામ છે. 

(7) સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા લગકખડંભા ં ચારત  ં અધ્મમન-અધ્માન કામક 

વક્રિમ અને જીલતં ફનાલી ળકામ છે. 

વળક્ષકોને સચૂના  
- વળક્ષકોએ સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીભા ંાઠ્ય સ્તક કયતા ંવલળે નલીન 

ભાક્રશતી ઉભેયતા યશવે   ંજોઈએ. 

- સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની ગોઠ્લણી અને યજૂઆતન  ંકૌળલ્મ વળક્ષકોએ 

કેલવ  ંજોઈએ. 

- વાભાજજક વલજ્ઞાન જેલા વલમભા ં અઘયી વકંલ્નાઓ કે વલમલસ્ત ને 

ળીખલલા ભાટે પ્રણાભરગત દ્ધવતની વાથે વાથે સ્લ-અધ્મમન 

વાધનવાભગ્રીનો ઉમોગ કયલાભા ં આલે તો વળક્ષણને લધ  વય અને 

યવપ્રદ ફનાલી ળકામ છે. 

- દયેક વલમભા ંઆ પ્રકાયની દ્ધવત દ્વાયા વળક્ષણકામક કયી ળકામ. 

લારીઓને સચૂના 
- ફાકની જજજ્ઞાવાવવૃત્ત લધે અને સ્લ-અધ્મમન કયતા ંળીખે તેલા પ્રમત્નો 

કયલા જોઈએ. 
- ફાકોને ટેકનોરોજીના ંવાધનોનો મોગ્મ ઉમોગ કયલા અંગે ભાગકદળકન 

આવ  ંજોઈએ. 

- ગોખણટ્ટી દૂય કયી વલમલસ્ત ને વયતાથી વભજી માદ યાખલાનો 

ભશાલયો વલદ્યાથીઓન ેકયાલલો જોઈએ. 

ાઠ્ય સ્તકની યચના ભાટે  
- ાઠ્ય સ્તકની યચના એ યીતે કયલી જોઈએ કે જેથી વલદ્યાથી સ્લ-અધ્મમન 

કામક કયી ળકે તેભજ તેને અધ્મમન બાયરૂ રાગ ેનશીં. 

- સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી અન વાય પ્રત્મેક એકભના પ્રત્મેક મ ખ્મ મ દ્દાઓ 

ફાદ સ્લ-અધ્મમન ભાટેના પ્રશ્નો આલા જોઈએ. 
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- ાઠ્ય સ્તકોભા ં લધ ને લધ  ભચત્રો, દૃટટાતંો તેભજ પ્રવવૃત્તઓ ણ મકૂલી 

જોઈએ. 
- ાઠ્ય સ્તકોભા ં પ્રકયણોની વખં્મા કયતા ં પ્રકયણોની ગ ણલત્તા ય બાય 

મકૂલો જોઈએ. 

13. બાવલ વાંળધન અંગે સચૂન  

વળક્ષણની જેભ વળંોધન ણ વનયંતય ચારતી પ્રક્રિમા છે. કોઈણ વળંોધનનો 

અંત શોતો નથી. વળંોધન કામક ણૂક થમા ફાદ વળંોધક ોતાના ક્ષેત્રને વફંવંધત શોમ 

તેલી નલી વળંોધન વભસ્મા અન બલે છે. 

આ વળંોધન દ્વાયા વળંોધકે વ્માખ્માન દ્ધવત અને સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી 

દ્વાયા કયલાભા ંઆલતા અધ્માન કામકની ત  રના કયી છે. સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી 

કેટરી અવયકાયક છે તેની ચકાવણી કયલાનો પ્રમત્ન કયલાભા ં આવ્મો છે. આન ે

અન રક્ષીને ફીજા કેલા પ્રકાયના ંવળંોધનો થઈ ળકે તેની નોંધ આી છે, જે નીચ ેમ જફ 

છે. 

- પ્રસ્ત ત વળંોધન વાભાજજક વલજ્ઞાન વલમ ભાટે તૈમાય કયલાભા ંઆવ્ય  ંછે. 

અન્દ્મ વલમો જેલા કે વલજ્ઞાન અને ટેતનોરોજી, ગભણત, અંગ્રેજી, ક્રશન્દ્દી, 

ગ જયાતી લગેયેભા ં ણ આ પ્રકાયની સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી તૈમાય 

કયી પ્રામોભગક વળંોધન થઈ ળકે છે. 

- સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીને અભબિવભત અધ્મમન કે ફહ ભાધ્મભ વં ટો 

કે વલવલધ વળક્ષણ પ્રવતભાનો લગેયે વાથે ત  રના કયી ળકામ. 

- પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ંસ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીના ાઠ્ આમોજન ગ જયાતી 

બાાભા ં તૈમાય કયલાભા ં આવ્મા છે. આ ઉયાતં અંગ્રેજી અને ક્રશન્દ્દી 

બાાભા ં ણ આલા ાઠ્ આમોજન તમૈાય કયી અંગ્રેજી અને ક્રશન્દ્દી 

ભાધ્મભની ળાાઓભા ંઅધ્માન કામક થઈ ળકે છે. 
- પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ં ગાધંીનગય જજલ્રાના વલદ્યાથીઓનો વભાલેળ થમેર 

શતો. આ ઉયાતં ગ જયાતના અન્દ્મ જજલ્રાઓ કે કોઈ ભોટા વલસ્તાય જેલા 

કે, ઉત્તય ગ જયાત, દભક્ષણ ગ જયાત કે વૌયાટર લગેયેને ધ્માનભા ં યાખીને 

વળંોધન શાથ ધયી ળકામ. 
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આભ, પ્રસ્ત ત વળંોધનના અન બલો યથી ઉય દળાકલેર બરાભણો અન વાય 

શજ  ભોટા ામે વળંોધનો શાથ ધયી ળકામ તેભ છે. 

14. ઉવાંશાય  

પ્રસ્ત ત વળંોધનભા ં વલદ્યાથીઓની ળૈક્ષભણક વવદ્ધદ્ધ ય વ્માખ્માન દ્ધવત અને 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રીની અવયકાયકતા તાવલાભા ંઆલી છે. આ વળંોધન દ્વાયા 

તાયણ ભે છે કે સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા કયલાભા ં આલેર વળક્ષણકામક 

વ્માખ્માન દ્ધવત દ્વાયા કયેર વળક્ષણકામક કયતા ંલધ  અવયકાયક યશ ેછે. 

સ્લ-અધ્મમન વાધનવાભગ્રી દ્વાયા વલદ્યાથીઓને વાભાજજક વલજ્ઞાન વલમ તયપ 

આકી ળકામ છે. વળક્ષકો તથા વલદ્યાથીઓન ે ણ વાભાજજક વલજ્ઞાન વલમભા ં રૂભચ 

કેલલા પ્રસ્ત  ત વળંોધન ઉમોગી છે. 
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