
International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Rupam B. Upadhyaya] [Subject: Education]        

Vol. 4, Issue: 5, May: 2016 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

37  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal             www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 

 

 

 

 

વડોદરા જિલ્લામાાં ગણુોત્સવ 05માાં નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિસ્તર ધરાવતી 
શાળાઓમાાં કરેલ ઉપચારાત્મક કાર્યિી અસરકારકતાિો અભ્ર્ાસ 

 

ડૉ. રૂપમ  બી. ઉપાધ્ર્ાર્ 
આનસસ્ટેન્ટ પ્રોફેસર,  

ણચલ્રન્સ યનુિવનસિટી, ગાાંધીિગર 
 

૧. પ્રસ્તાવના  
21મી સદી એ જ્ઞાિિી સદી છે. જ્ઞાિિી સદીમાાં ટકી રહવેા માટે નશક્ષણિી ગણુવત્તામાાં બદલાવ લાવવા 
માટે ગણુોત્સવ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાાં આવ્ર્ો. પ્રાથનમક નશક્ષણિા મખુ્ર્ ત્રણ ધ્રે્ર્ો છે. (1) િામાાંકિ (2) 
સ્થાર્ીકરણ  (3) ગણુવત્તાસભર નશક્ષણ. ગિુરાત રાિર્એ િામાાંકિ અિે સ્થાર્ીકરણમાાં સારી એવી નસદ્ધિ 
પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. તેમિ ત્રીિો ધ્રે્ર્ પ્રાથનમક નશક્ષણમાાં ગણુવત્તા સધુારવા માટે અિેક પ્રર્ત્િો થઈ 
રહ્યા છે. જેિા ભાગરૂપે ગિુરાત સરકાર દ્વારા ગણુોત્સવિો એક િવતર પ્રર્ોગ કરવામાાં આવ્ર્ો છે. 
 

નશક્ષણ દ્વારા નસિંચારે્લ સદ્દ્ગુણો સાંવધયિ એટલે ગણુોત્સવ. નશક્ષણિા દરેક પાસાનુાં નિદાિ કરી 
ઉપચારાત્મકલક્ષી સચૂિો સચૂવતો કાર્યક્રમ એટલે " ગણુોિો ઉત્સવ " તેમાાં નવદ્યાથી,  નશક્ષક, શાળા અિે 
વાલીઓિા ગણુોનુાં મલૂ્ર્ાાંકિ કરવાિો દદવસ. ગણુોત્સવ એ નશક્ષકો માટે એક ઉદ્દીપક છે. રાિર્િા 
પ્રાથનમક નશક્ષણમાાં સાંખ્ર્ાત્મક અિે ગણુાત્મક સધુારાિે વેગ મળી રહ્યો છે. નશક્ષણિી ગણુવત્તા સધુારણા 
માટે લીધેલ તમામ પગલાઓ અિે સનુવધાઓિો પરૂતો ઉપર્ોગ થાર્ છે કે કેમ ? તેિી કેટલી અસર 
થઈ છે ? ક્ાાં, કેવી કચાશ રહી ગઈ છે તેિી માદહતી મેળવવાિો આ કાર્યક્રમ છે. 
 

ગણુોત્સવ બાદ રેમેદડર્લ વગો દ્વારા ઉપચારાત્મક નશક્ષણ આપીિે નવદ્યાથીઓિી શૈક્ષણણક નસદ્ધિમાાં 
પદરવતયિ લાવવા માટેિા પ્રર્ાસો કરવામાાં આવે છે. નશક્ષકોિી િબળી ગણુવત્તા અિે વાલીઓિી 
ઉદાસીિતા પ્રત્રે્ ધ્ર્ાિ દોરી શકાર્ છે. ઉચ્ચ અનધકારીઓ અિે ગામ તેમિ શાળાિી વાસ્તનવક 
પદરસ્સ્થનતથી જ્ઞાત થાર્ છે. આમ નવદ્યાથી, નશક્ષક અિે શાળાિી ગનત, પ્રગનતનુાં મલૂ્ર્ાાંકિ એટલે 
ગણુોત્સવ, ગણુોત્સવ એ મોટીવેશિિો એક ભાગ છે. શાળાિી પ્રગનતમાાં ક્ાાં શુાં ખટેૂ છે ?  ક્ાાં કેવા 
અવરોધો િડે છે ? તેિાથી વાકેફ થઈિે, સમજીિે સૌ સાથે નવચારનવમશય કરીિે અવરોધો દૂર કરી 
નશક્ષણિી ગણુવત્તા સધુારણાિો એક સદહર્ારો ઉમદા પ્રર્ાસિા ભાગરૂપે જીસીઈઆરટી ગાાંધીિગરિા 
માગયદશયિ હઠેળ જિલ્લા નશક્ષણ અિે તાલીમ ભવિ, વડોદરાિા વ્ર્ાખ્ર્ાતાઓ દ્વારા જિલ્લાિી નિમ્િ 
શૈક્ષણણક નસિ સ્તર (ગણુોત્સવ - 05 ડી ગે્રડ) ધરાવતી શાળાઓિે દત્તક લઈ સતત માગયદશયિ તેમિ 
એકેડમીક સપોટય આપીિે િમિૂારૂપ શાળાઓ બિાવવાિા મખુ્ર્ ધ્રે્ર્ો સાથે દત્તક શાળા કાર્ય ર્ોિિા 
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અમલમાાં મકેૂલ હતી.શાળા મલૂ્ર્ાાંકિ (ગણુોત્સવ 06) દરનમર્ાિ દત્તક શાળાઓમાાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં 
કેટલો સધુારો થર્ો તે હતેથુી આ સાંશોધિ હાથ ધરવામાાં આવેલ હત ુાં.  
 

૨. સશંોધન શીર્ષક  
વડોદરા જિલ્લામાાં ગણુોત્સવ-05 માાં નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તર ધરાવતી શાળાઓમાાં કરેલ ઉપચારાત્મક 
કાર્યિી અસરકારકતાિો અભ્ર્ાસ. 
 

૩. પારિભાષર્ક શબ્દોની વ્યાખ્યા 
૩.૧ વડોદિા જિલ્લો  
ગિુરાત રાિર્િા 33 જિલ્લાઓ પૈકીિો એક વડોદરા જિલ્લો. 
 

૩.૨ ગણુોત્સવ 5   
નશક્ષણિી ગણુવત્તા સધુારણા માટે લીધેલ તમામ પગલાઓ અિે સનુવધાઓિો પરૂતો ઉપર્ોગ થાર્ છે કે 
કેમ ? તેિી કેટલી અસર થઈ છે ? ક્ાાં, કેવી કચાશ રહી ગઈ છે તેિી જાણકારી મેળવવાિો 
કાર્યક્રમ.2009 થી ક્રમશઃ આ કાર્યક્રમિી શરૂઆત થઈ હતી. તેમાાં વર્ય 2014 – 15િો ગણુોત્સવ કાર્યક્રમ 
એટલે ગણુોત્સવ-05. 
 

૩.૩.ષનમ્ન શકૈ્ષણણક ષસદ્ધિસ્તિ  
ગણુોત્સવ કાર્યક્રમમાાં દરેક શાળાિે શૈક્ષણણક (60 % ) તેમિ સહશૈક્ષણણક (40 % )િા આધારે ગે્રડ 
આપવામાાં આવે છે. જેમાાં જે શાળાઓમાાં શૈક્ષણણક મલૂ્ર્ાાંકિમાાં નસદ્ધિ સ્તર 0 થી 4.8 ગણુિી વચ્ચે હોર્ 
તેવી શાળાઓિે નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં ( ' D ' ગે્રડ) ગણવામાાં આવે છે. 
 

૩.૪ ઉપચાિાત્મક કાયષક્રમ 
શાળાિી શૈક્ષણણક ગણુવત્તા સધુારણા માટે આપેલ શૈક્ષણણક માગયદશયિ તથા શૈક્ષણણક ગણુવત્તાિે 
અવરોધરૂપ પદરબળોિે દૂર કરવા માટેિા પ્રર્ત્િો. 
 

૪. સશંોધનના હતેઓુ  
પ્રસ્તતુ સાંશોધિ ચોક્કસ હતેઓુિે ધ્ર્ાિે લઈ હાથ ધરવામાાં આવ્યુાં હત.ુ પ્રસ્તતુ સાંશોધિિા મખુ્ર્ તથા 
નવનશષ્ટ હતેઓુ િીચે મિુબ હતા. 
 દત્તક શાળામાાં કરેલ ઉપચારાત્મક કાર્યિી અસરકારકતા તપાસવી. 

 ધોરણ 2 થી 5િા નવદ્યાથીઓનુાં વાચિ, લેખિ અિે ગણિનુાં નસદ્ધિ સ્તર જાણવુાં. 

 ધોરણ 6 થી 8િા નવદ્યાથીઓનુાં સાક્ષરી નવર્ર્ોિી અપેણક્ષત અધ્ર્ર્િ ઉપલબ્ધધઓનુાં સ્તર જાણવુાં. 

 ધોરણ 6 થી 8 માાં સાક્ષરી નવર્ર્ોમાાં નવદ્યાથીઓ સૌથી વધ ુ કર્ા નવર્ર્માાં કચાશ ધરાવે છે. તે 

જાણવુાં.  
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૫. સશંોધનનુ ંમહત્વ   
નશક્ષણમાાં થતાાં સાંશોધિો થકી નશક્ષણિી પ્રદક્રર્ાિે વધ ુગણુવત્તાલક્ષી બિાવી શકાર્ છે. પ્રસ્તતુ સાંશોધિ 
શાળાિે અપગે્રડ કરવા માટે ઉપર્ોગી બિશે તેમિ શાળાિે એક ચોક્કસ દદશામાાં આગળ વધવા માટે 
માગયદશયિ મળી રહશેે. આમ, પ્રસ્તતુ સાંશોધિ શાળા ગણુવત્તાિા સવયવ્ર્ાપીકરણ માટે ઉપર્ોગી બિશે. 
નવદ્યાથીઓિા વાચિ, લેખિ અિે ગણિિા નસદ્ધિ સ્તરિી જાણકારી, નશક્ષકોિે સઘિ ઉપચારાત્મક કાર્ય 
કરવા માટે સહાર્રૂપ બિશે. જિલ્લાિી િરૂદરર્ાતિા આધારે ઓછી નસદ્ધિ ધરાવતા નવર્ર્ો જિલ્લા નશક્ષણ 
અિે તાલીમ ભવિિે ભાનવ તાલીમ કાર્યક્રમો ર્ોિવા માટે મદદરૂપ બિશે. 
 

૬. સશંોધનની મયાષદા  
પ્રસ્તતુ સાંશોધિિી મર્ાયદા િીચે મિુબ છે. 
 પ્રસ્તતુ સાંશોધિ વડોદરા જિલ્લાિી નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિ ધરાવતી શાળાઓ પરૂત ુાં મર્ાયદદત છે. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધિ શૈક્ષણણક મલૂ્ર્ાાંકિમાાં ડી ગે્રડ ધરાવતી શાળાઓ પરૂત ુાં મર્ાયદદત છે. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધિ વડોદરા જિલ્લાિા આઠ તાલકુા પૈકી વડોદરા તાલકુાિી અિે િગર પ્રાથનમક નશક્ષણ 

સનમનત સાંચાણલત કુલ ત્રણ પ્રાથનમક શાળાઓ પરૂત ુાં મર્ાયદદત છે. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધિ ફક્ત ગિુરાતી માધ્ર્મિા બાળકો પરૂત ુાં મર્ાયદદત છે. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધિ ગણુોત્સવ-05 અિે ગણુોત્સવ-06િા શૈક્ષણણક પદરણામોિી સરખામણી પરૂત ુાં 

મર્ાયદદત છે. 

 પ્રસ્તતુ સાંશોધિમાાં ગણુોત્સવ-06 માાં ધોરણ 6 થી 8િા વાચિ, લેખિ અિે ગણિિા પદરણામિો 

ઉપર્ોગ કરવામાાં આવેલ િથી. 

૭. વ્યાપષવશ્વ અને નમનૂો  
૭.૧ વ્યાપષવશ્વ 
માદહતી મેળવવાિા હતેથુી જેમાાંથી પ્રનતનિનધરૂપ િાિો ભાગ પસાંદ કરવામાાં આવે છે. તેમિ જેિા નવશે 
તારણો તારવવામાાં આવે છે. તે સમગ્ર જૂથિે વ્ર્ાપનવશ્વ કહ ેછે. પ્રસ્તતુ સાંશોધિમાાં વડોદરા જિલ્લાિી 
નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિ ધરાવતી (D ગે્રડ ગણુોત્સવ-5) શાળાઓિે વ્ર્ાપનવશ્વ સમાવેશ કરવામાાં આવ્ર્ો હતો  
 

૭.૨ નમનૂો  
પ્રસ્તતુ સાંશોધિમાાં વડોદરા તાલકુા, વડોદરા િગર પ્રાથનમક નશક્ષણ સનમનત સાંચાણલત ગણુોત્સવ-5 
અંતગયત નિમ્િ શૈક્ષણણક નસદ્ધિ (D ગે્રડ) ધરાવતી ત્રણ પ્રાથનમક શાળાઓ તથા તેમાાં ધોરણ 2 થી 8માાં 
અભ્ર્ાસ કરતા તમામ નવદ્યાથીઓિે િમિૂા તરીકે પસાંદ કરેલ છે. 
િમિૂારૂપ લીધેલ દત્તક શાળાઓ  
•  િગર પ્રાથનમક શહરે વ.પર.શાળા િાંબર 14 (નમશ્ર શાળા) 
•  નવરોદ પ્રા. શાળા ,વડોદરા  
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•  હરણી પ્રા. શાળા ,વડોદરા  
 

૮. સશંોધન કાયષ પિષત  
સાંશોધિ પિનત એ સાંશોધિ પ્રદક્રર્ાિો આવશ્ર્ક ભાગ છે. સાંશોધિ સમસ્ર્ાનુાં ચોકસાઈપવૂયક સ્પષ્ટીકરણ 
થઈ ગર્ા બાદ સાંશોધક અભ્ર્ાસિા હતેઓુિે અનરુૂપ માદહતી મેળવવાિા સાંદભયમાાં નવનશષ્ટ કાર્ો કરે છે. 
જેિે સાંશોધિ પિનત કહી શકાર્. પ્રસ્તતુ સાંશોધિિી કાર્ય પિનત િીચે મિુબ છે.  
 દત્તક શાળાઓિી મલુાકાત પવેૂ વર્ય 2009 થી વર્ય 2015 સધુીિા ગણુોત્સવિા પદરણામિો ઊંડો 

અભ્ર્ાસ કરવામાાં આવ્ર્ો. 

 ત્રણેર્ શાળાઓિી મલુાકાત લઈ માગયદશયિ આપવામાાં આવ્યુાં . 

 શાળા મલુાકાત દરનમર્ાિ આચાર્ય અિે નશક્ષકો સાથે બેઠક ર્ોજીિે તેમિી સમસ્ર્ાઓ જાણવા પ્રર્ાસ 

કર્ાય અિે નવશદ ચચાય કરી . 

 ધોરણ 2 થી 5િા બાળકોનુાં વાચિ, લેખિ અિે ગણિમાાં નિમ્િ નસબ્ધ્ધ સ્તર / કચાશ અંગેિા કારણો 

જાણી વાચિ, લેખિ અિે ગણિિી પ્રયસુ્ક્ત / પિનતિી વગયનશક્ષક સાથે ચચાય કરવામાાં આવી . 

 શાળાિા અપગે્રડેશિ માટે મીટીંગમાાં ગણુોત્સવિા તમામ માપદાંડિી ચચાય કરવામાાં આવી હતી . 

 બાળકોિા શૈક્ષણણક નિમ્િ નસદ્ધિ સ્તરિા કારણો અંગે ચચાય કરવામાાં આવી. 

 શાળામાાં પાણી અિે સેનિટેશિ અંગેિી વ્ર્વસ્થા અિે સફાઈ અંગે ચચાય કરવામાાં આવી. 

 શાળામાાં ધોરણ-2 થી 8માાં કર્ા નવર્ર્માાં કચાશ છે તે વગયખાંડમાાં િઈિે જાણવાિો પ્રર્ાસ કર્ો હતો. 

 આચાર્ય અિે નશક્ષકો સાથે ભૌનતક સનુવધાિો મહત્તમ ઉપર્ોગ થાર્ તેવુાં આર્ોિિ કરાવ્યુાં. 

 શાળામાાં ચાઈલ્ડ ફે્રન્ડલી વાતાવરણ નિમાયણ કરવા માટે નશક્ષકો અિે આચાર્યિે માગયદશયિ આપ્યુાં. 

 SMC િા સભ્ર્ો સાથે બેઠક ર્ોજીિે બાળકો નિર્નમત શાળામાાં હાિર રહ ેતે માટે સહર્ોગિી માાંગણી 

કરી તેમિ શાળામાાં ર્ોજાતી સહઅભ્ર્ાનસક પ્રવનૃત્તમાાં ઉપસ્સ્થત રહીિે સહકાર આપે તેવી રજૂઆત 

કરી હતી. 

 ધોરણ 2 થી 8િા બાળકો માટે શાળામાાં આર્ોિિ મિુબ ઉપચારાત્મક નશક્ષણ કાર્ય શરૂ કરવામાાં 

આવ્યુાં. 

૯. ઉપકિણ  
ગણુોત્સવ કાર્યક્રમ માટે જી.સી.ઈ.આર.ટી. ગાાંધીિગર દ્વારા ધોરણ 2 થી 5 માટે વાચિ, લેખિ અિે 
ગણિિી ફે્રમ તૈર્ાર કરવામાાં આવેલ હતી. જેિા દ્વારા નવદ્યાથીઓનુાં મલૂ્ર્ાાંકિ કરવામાાં આવ્યુાં હત ુાં. િર્ારે 
ધોરણ 6 થી 8 માાં ગિુરાતી, દહન્દી, અંગે્રજી, સાંસ્કૃત, ગણણત, નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજી તથા સામાજિક 
નવજ્ઞાિિી આમ કુલ 100 કલમોિો ઉપર્ોગ મલૂ્ર્ાાંકિ માટે કરવામાાં આવેલ હતો. 
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૧૦. મારહતીનુ ંએકત્રીકિણ અને પથૃક્કિણ  
પ્રસ્તતુ સાંશોધિ માટે ગિુરાત રાિર્ નશક્ષણ નવભાગિી ગણુોત્સવિી વેબસાઈટ www.gunotsav.org  
પરથી વર્ય 2014-15માાં થરે્લ ગણુોત્સવ 5િા શાળાવાર પદરણામ મેળવવામાાં આવ્ર્ા. દત્તક લીધેલ 
શાળાિા ગણુોત્સવ-5િા પદરણામ મેળવવામાાં આવ્ર્ા. િર્ારે ગણુોત્સવ 6 (વર્ય 2015-16)નુાં પદરણામ 
જીસીઈઆરટી ગાાંધીિગર ખાતેથી મેળવવામાાં આવ્યુાં હત ુાં.આ માદહતીનુાં ટકાવારીિા માધ્ર્મથી નવશ્લેર્ણ 
કરી તારણો મેળવવામાાં આવ્ર્ા હતા. 
 

૧૧. તાિણો  
દત્તક શાળામાાં લીધેલ મલુાકાત અિે શાળાિે અપગે્રડ કરવા આપેલ માગયદશયક સચૂિોિા અંતે કરેલ 
સાંશોધિ કાર્યમાાં િીચે મિુબિા તારણો િોવા મળેલ હતા. 
૧૧.૧ ના.પ્રા.શહિે ૧૪   
 ધોરણ 2, 3 અિે 5મા નવદ્યાથીઓિા શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં સધુારો િોવા મળ્ર્ો હતો. 

 જ્ર્ારે ધોરણ - 4માાં લેખિ, ભાર્ા અિે ગણણતિા નવદ્યાથીઓિા શૈક્ષણણક સ્તરમાાં ઘટાડો િોવા મળ્ર્ો 

હતો.  

 જ્ર્ારે ધોરણ 6 થી 8માાં તમામ સાક્ષરી નવર્ર્ોમાાં નવદ્યાથીિી સરેરાશ નસદ્ધિ સ્તરમાાં વધારો મળેલ 

હતો . 

 ધોરણ-2 થી 8માાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં ગણુોત્સવ-5 (ડી ગે્રડ)િી તલુિામાાં ગણુોત્સવ-6માાં સધુારો 

(બી  ગે્રડ) મળેલ છે 

૧૧.૨ ષવિોદ પ્રા શાળા  મા ંધોિણ 2 થી 5મા ં 
 ધોરણ 2 થી 5માાં નવદ્યાથીઓિા શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં સધુારો િોવા મળ્ર્ો હતો. 

 ધોરણ 6 થી 8િા તમામ સાક્ષરી નવર્ર્ નવજ્ઞાિ અિે ટેકિોલોજી તેમિ સાંસ્કૃત નવર્ર્માાં 

નવદ્યાથીઓિી સરેરાશ નસદ્ધિ સ્તરમાાં વધારો િોવા મળેલ હતો. 

 ધોરણ-2 થી 8માાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં ગણુોત્સવ-5 (ડી ગે્રડ)િી તલુિામાાં ગણુોત્સવ-6માાં સધુારો 

(બી  ગે્રડ) મળેલ છે  

૧૧.૩ હિણી પ્રાથષમક શાળા  
 ધોરણ 2 થી 5માાં ધોરણ-2, 4 અિે 5િા નવદ્યાથીઓમાાં વાચિ, લેખિ, ગણિ અિે ભાર્ામાાં 

ગણુોત્સવ-5િી તલુિામાાં ગણુોત્સવ-6માાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં સધુારો િોવા મળ્ર્ો િ હતો. 

 જ્ર્ારે ધોરણ-6 થી 8િા સાક્ષરી નવર્ર્ોમાાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં સધુારો િોવા મળ્ર્ો િ હતો. 



International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages   
[Author: Dr. Rupam B. Upadhyaya] [Subject: Education]        

Vol. 4, Issue: 5, May: 2016 
(IJRSML)  ISSN: 2321 - 2853 

 

42  International, Refereed (Reviewed) & Indexed Print Monthly Journal             www.raijmr.com        
RET Academy for International Journals of Multidisciplinary Research (RAIJMR) 

 

 ધોરણ 2 થી 8માાં શૈક્ષણણક નસદ્ધિ સ્તરમાાં ગણુોત્સવ-5 (ડી ગે્રડ) િી તલુિામાાં ગણુોત્સવ-6માાં સધુારો 

(ડી  ગે્રડ) િોવા મળેલ િથી  છે. 

૧૨. સચૂનો  
સાંશોધિિા અંતે િીચે િણાવેલ સચૂિોિા અનસુાંધાિે કાર્ય કરવાથી પદરણામમાાં વધારો કરી શકાર્ છે. 
 ધોરણ-2 થી 5માાં લેખિ, ભાર્ા અિે ગણણત પર વધ ુભાર આપવાિી િરૂર િણાર્ છે. તે માટે વર્યિી 

શરૂઆતથી િ શાળા કક્ષાએ િક્કર આર્ોિિ િરૂરી છે. 

 100 % વાચિ, લેખિ, ગણિવાળી શાળાઓિે પ્રોત્સાહક ઈિામ જાહરે કરવુાં િોઈએ. 

 શાળામાાં નવદ્યાથીઓિી હાિરી વધે તેવા પ્રર્ત્િો હાથ ધરવા િોઈએ. 

 જિલ્લા નશક્ષણ અિે તાલીમ ભવિ દ્વારા નવનવધ સાક્ષરી નવર્ર્ોિી તાલીમનુાં આર્ોિિ હાથ ધરવુાં 

િોઈએ. 

૧૩. ઉપસહંાિ  
પ્રાથનમક શાળાઓમાાં શૈક્ષણણક ગણુવત્તાિા સ્તરિી નસદ્ધિિા માપિ માટે ગણુોત્સવ કાર્યક્રમ મહત્વપણૂય છે. 
શાળા અિે વગયખાંડિા અવલોકિ અિે નિરીક્ષણિી પ્રદક્રર્ા દ્વારા નશક્ષકો અિે નવદ્યાથીઓમાાં જાગનૃત આવી 
છે. મલુાકાત દરનમર્ાિ બાળકોિી વાચિ, લેખિ અિે ગણિમાાં પાર્ાથી કચાશ રહી ગરે્લ હોર્ તેવુાં 
િોવા મળેલ છે. શાળાિા ડી ગે્રડ માટે આનથિક, સામાજિક અિે કૌટુાંણબક ઘણાાં પદરબળો અસર કરે છે. શહરે 
અિે ગામડાાંિી શાળાઓિી કેટલીક મર્ાયદાઓ છે. જેિી બાળકોિા નશક્ષણ ઉપર અસર થતી િોવા મળે 
છે. શાળાિા આચાર્ય, નશક્ષકો અિે એસ.એમ.સી.િા સભ્ર્ો જેટલા સદક્રર્, દીઘય દૃષ્ષ્ટવાળા અિે નિષ્ઠાવાળા 
હોર્ તેમિ ચાઈલ્ડ ફે્રન્ડલી વાતાવરણ શાળાનુાં હોર્ તો શાળા એ ગે્રડમાાં આવી શકે છે. અિે શાળાિા 
શૈક્ષણણક નસદ્ધિિા સ્તરિે અપગે્રડ કરી શકે છે. 
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