
��� ��� ��	
 ���	 ��� 

��� I: �����
 

������� ����� ����� 

����	 ��  
�� 

• શાલેય બાળકો 

પાયાના વાચંન, 

લેખન અને �કગ�ણત 

શીખવામા ંક�વી 

સમ�યાઓનો સામનો 

કર� છે? 

• શાળામા ંિશ"કો 

િનયિમત આવે છે? 

• $ાથિમક શાળાના 

બાળકોને વાચંન, 

લેખન અને �કગ�ણત 

કૌશ'યો ભણવવામા ં

િશ"ક ક�વી 

સમ�યાઓનો સામનો 

કર� છે? 

• ઉપરો*ત બાબતોના 

ઉપચાર માટ� ક�વા 

શ, પગલા ંલેવા 

જ.ર/ છે? 

• શાલેય બાળકો પાયાના 

વાચંન, લેખન અને 

�કગ�ણત શીખવામા ં

ક�વી સમ�યાઓનો 

સામનો કર� છે? 

• $ાથિમક શાળાના 

બાળકોને વાચંન, લેખન 

અને �કગ�ણત કૌશ'યો 

ભણવવામા ંિશ"ક ક�વી 

સમ�યાઓનો સામનો 

કર� છે? 

• $ાથિમક અને મા0યિમક 

શાળાઓમા ંિવ1ાન અને 

ગ�ણતના ંિશ"ણ2ુ ં�તર 

ક�4ુ ંછે?  

• પ5ર"ા ના6દૂ/ની 

આપણા િવ9ાથ:ઓના 

શૈ"�ણક સ<જતામા ં

ક�વી ર/તે અસર થઈ?  

• વાચંન, લેખન અને 

�કગ�ણતમા ંવય 

અધા5રત કૌશ'યો $ા?ત 

કરવામા ંઆપણા $ાથિમક 

શાળાના ંિવ9ાથ:ઓને 

અવરોધતા કારણો કયા 

છે? કારણો િવગતવાર 

@લૂવો.  

• આ બાબતોના ઉપચાર 

માટ� ક�વા શ, પગલા ં

લેવા જ.ર/ છે? સકારાBમક 

પ5રણામ જોવા મળેલ 

હોય તેવા ક�ટલાકં 

ઉદાહરણો અને DેEઠ 

મહાવરા ચચG.  

• પ5ર"ા ના6દૂ/ની આપણા 

િવ9ાથ:ઓના શૈ"�ણક 

સ<જતામા ંક�વી ર/તે 

અસર થઈ?  

• વાચંન, લેખન અને 

�કગ�ણતમા ંવય 

અધા5રત કૌશ'યો 

$ાથિમક શાળાના ંઆપણા 

િવ9ાથ:ઓ ક�મ $ા?ત કર/ 

શક� તેમ જણાતા નથી? 

કારણો િવગતવાર @લૂવો.  

• આ બાબતોના ઉપચાર 

માટ� ક�વા શ, પગલા ં

લેવા જ.ર/ છે? સકારાBમક 

પ5રણામ જોવા મળેલ 

હોય તેવા ક�ટલાકં 

ઉદાહરણો અને DેEઠ 

મહાવરા ચચG.  

• પ5ર"ા ના6દૂ/ની આપણા 

િવ9ાથ:ઓના શૈ"�ણક 

સ<જતામા ંક�વી ર/તે 

અસર થઈ?  

• િશ"ણના ંઅપે�"ત િનEકષI 



• પ5ર"ા ના6દૂ/ની 

આપણા િવ9ાથ:ઓના 

શૈ"�ણક સ<જતામા ં

ક�વી ર/તે અસર થઈ?  

• િશ"ણના ંઅપે�"ત 

િનEકષI $Bયે 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

અવગત કર/ શકાય? 

િવ9ાથ:ઓની શૈ"�ણક 

સ<જતામા ંJધુારો 

કરવા તેઓને ક�વી 

ર/તે ભાગ લેતા ંકર/ 

શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા 

માટ� વા�લઓને ક�વી 

ર/તે KLતૃ કર/ 

શકાય? 

 

• ઉપરો*ત બાબતોના 

ઉપચાર માટ� ક�વા શ, 

પગલા ંલેવા જ.ર/ છે? 

• િશ"ણના ંઅપે�"ત 

િનEકષI $Bયે વા�લઓને 

ક�વી ર/તે અવગત કર/ 

શકાય? િવ9ાથ:ઓની 

યોNયતામા ંJધુારો 

કરવા તેઓને ક�વી ર/તે 

ભાગ લેતા ંકર/ શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા માટ� 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

KLતૃ કર/ શકાય? 

• શાળામા ંિશ"કો 

િનયિમત આવે છે? જો 

ના, તો તે માટ� Oુ ંકર4ુ ં

જોઈએ?  
 

• િશ"ણના ંઅપે�"ત િનEકષI 

$Bયે વા�લઓને ક�વી ર/તે 

અવગત કર/ શકાય? 

િવ9ાથ:ઓની યોNયતામા ં

Jધુારો કરવા તેઓને ક�વી 

ર/તે ભાગ લેતા ંકર/ 

શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા માટ� 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

KLતૃ કર/ શકાય? 

• શાળામા ંિશ"કો િનયિમત 

આવે છે? જો ના, તો તે 

માટ� Oુ ંકર4ુ ંજોઈએ? 

 

$Bયે વા�લઓને ક�વી ર/તે 

અવગત કર/ શકાય? 

િવ9ાથ:ઓની યોNયતામા ં

Jધુારો કરવા તેઓને ક�વી 

ર/તે ભાગ લેતા ંકર/ 

શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા માટ� 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

KLતૃ કર/ શકાય? 

• શાળામા ંિશ"કો િનયિમત 

આવે છે? જો ના, તો તે 

માટ� Oુ ંકર4ુ ંજોઈએ? 
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મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ 

છે?  

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ 

જ.ર/ એવી બધી 

સગવડો Tમક� $યોગ 

શાળા, કUયાઓ માટ� 

અલગ $શાધન ધરાવે 

છે? 

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

Vરૂતા ં$માણમા ં

િશ"કો છે? જો ના, તો 

Oુ ંકર4ુ ંજોઈએ? 

• શાળાના પાઠWXમ/ 

અZયાસXમ $Bયે 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

મા5હતગાર કર/ 

શકાય? 

મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ છે?  

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ 

જ.ર/ એવી બધી 

સગવડો Tમક� $યોગ 

શાળા, કUયાઓ માટ� 

અલગ $શાધન ધરાવે 

છે? 

• શાળાઓમા ંિવ1ાન અને 

કો[?\ટુર 

$યોગશાળાઓની 

]�થિતOુ ંછે? તેમના ં

Jધુારા માટ� ક�વા 

પગલા ંલઈ શકાય? 

• આ શાળાઓમા ં

િનયિમત િશ"કો ઉ�ચત 

સં̂ યામા ંછે ક� કરાર 

આધા5રત િશ"કો છે? 

ગ�ણત, િવ1ાન અને 

મા0યિમક શાળાઓ ઉ�ચત 

સં̂ યામા ંછે? જો ના, તો 

_'લામા ંમા0યિમક 

િશ"ણની Jગુમતા 

વધારવા માટ� ક�વા ંપગલા ં

લેવામા ંઆ`યા છે? 

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ જ.ર/ 

એવી બધી સગવડો Tમક� 

$યોગ શાળા, કUયાઓ 

માટ� અલગ $શાધન 

ધરાવે છે? 

• શાળાઓમા ંિવ1ાન અને 

કો[?\ટુર 

$યોગશાળાઓની ]�થિતOુ ં

છે? તેમના ંJધુારા માટ� 

ક�વા પગલા ંલઈ શકાય? 

• આ શાળાઓમા ંિનયિમત 

િશ"કો ઉ�ચત સં̂ યામા ંછે 

ક� કરાર આધા5રત િશ"કો 

મા0યિમક શાળાઓ ઉ�ચત 

સં̂ યામા ંછે? જો ના, તો 

રાaયમા ંમા0યિમક 

િશ"ણની Jગુમતા 

વધારવા માટ� ક�વા ંપગલા ં

લેવામા ંઆ`યા છે? 

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓ જ.ર/ 

એવી બધી સગવડો Tમક� 

$યોગ શાળા, કUયાઓ 

માટ� અલગ $શાધન 

ધરાવે છે? 

• શાળાઓમા ંિવ1ાન અને 

કો[?\ટુર 

$યોગશાળાઓની ]�થિતOુ ં

છે? તેમના ંJધુારા માટ� 

ક�વા પગલા ંલઈ શકાય? 

• આ શાળાઓમા ંિનયિમત 

િશ"કો ઉ�ચત સં̂ યામા ંછે 

ક� કરાર આધા5રત િશ"કો 



• કUયાઓને મા0યિમક 

અને ઉRચ મા0યિમક 

ક"ાએ શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા 

માટ� વા�લઓને ક�વી 

ર/તે $ોBસા5હત કર/ 

શકાય? 

�bે_ ભાષાના ંિશ"કો 

િવશે Oુ ં]�થિત છે?  

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને 

આપણે ક�વી ર/તે Jગુમ 

બનાવી શક/યે ક� Tથી 

સમb દ�શમા ંએકપણ 

બાળક તે2ુ/ંતે�ણ2ુ ં

શાળા િશ"ણ Vcુું 

કરવાની તક Lમુાવે 

ન5હd તે િનિeત થઈ 

શક�?  

• ભૌગો�લક અને 

સામાfજક િવષમતાને 

આપણે મા0યિમક 

િશ"ણમા ંક�વી ર/તે રgૂ 

કર/ શક/યે? 

• મા0યિમક/ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

કો[?\ટુર છે અને તેનો 

ઉપયોગ થાય છે? તેના 

છે? ગ�ણત, િવ1ાન અને 

�bે_ ભાષાના ંિશ"કો 

િવશે Oુ ં]�થિત છે?  

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને 

આપણે ક�વી ર/તે Jગુમ 

બનાવી શક/યે ક� Tથી 

સમb દ�શમા ંએકપણ 

બાળક તે2ુ/ંતે�ણ2ુ ંશાળા 

િશ"ણ Vcુું કરવાની તક 

Lમુાવે ન5હd તે િનિeત 

થઈ શક�?  

• ભૌગો�લક અને સામાfજક 

િવષમતાને આપણે 

મા0યિમક િશ"ણમા ંક�વી 

ર/તે રgૂ કર/ શક/યે? 

• મા0યિમક/ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

કો[?\ટુર છે અને તેનો 

ઉપયોગ થાય છે? તેના 

ઉપયોગમા ંકોઈ 

છે? ગ�ણત, િવ1ાન અને 

�bે_ ભાષાના ંિશ"કો 

િવશે Oુ ં]�થિત છે?  

• ઉRચ $ાથિમક િશ"ણને 

આપણે ક�વી ર/તે Jગુમ 

બનાવી શક/યે ક� Tથી 

સમb દ�શમા ંએકપણ 

બાળક તે2ુ/ંતે�ણ2ુ ંશાળા 

િશ"ણ Vcુું કરવાની તક 

Lમુાવે ન5હd તે િનિeત 

થઈ શક�?  

• ભૌગો�લક અને સામાfજક 

િવષમતાને આપણે 

મા0યિમક િશ"ણમા ંક�વી 

ર/તે રgૂ કર/ શક/યે? 

• મા0યિમક/ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

કો[?\ટુર છે અને તેનો 

ઉપયોગ થાય છે? તેના 

ઉપયોગમા ંકોઈ 



ઉપયોગમા ંકોઈ 

પડકાર.પ પ5ર]�થિતઓ 

હોય તો કઈ-કઈ છે?  

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

Vરૂતા ં$માણમા ંિશ"કો 

છે? બધા િશ"કો 

શાળામા ંિનયિમત આવે 

છે? જો ના, તો Oુ ંકર4ુ ં

જોઈએ? 

• શાળાના પાઠWXમ/ 

અZયાસXમ $Bયે 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

મા5હતગાર કર/ શકાય? 

• કUયાઓને મા0યિમક 

અને ઉRચ મા0યિમક 

ક"ાએ શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા માટ� 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

$ોBસા5હત કર/ શકાય? 

પડકાર.પ પ5ર]�થિતઓ 

હોય તો કઈ-કઈ છે?  

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

Vરૂતા ં$માણમા ંિશ"કો 

છે? બધા િશ"કો શાળામા ં

િનયિમત આવે છે? જો 

ના, તો Oુ ંકર4ુ ંજોઈએ? 

• શાળાના પાઠWXમ/ 

અZયાસXમ $Bયે 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

મા5હતગાર કર/ શકાય? 

• કUયાઓને મા0યિમક અને 

ઉRચ મા0યિમક ક"ાએ 

શાળામા ંિનયિમત 

મોકલવા માટ� વા�લઓને 

ક�વી ર/તે $ોBસા5હત કર/ 

શકાય? 

પડકાર.પ પ5ર]�થિતઓ 

હોય તો કઈ-કઈ છે?  

• સાવIિiક મા0યિમક િશ"ણ 

માટ� નાણાકં/ય મોડલ 

,ા-,ા છે? PPP 

મોડલનો યાિંiક લાભ 

ક�વી ર/તે લઈ શકાય? આ 

$કારના આરંભ માટ� CSR 

બTટને વાપર/ શકાય? 

• સાવIિiક મા0યિમક 

િશ"ણની Vિૂતn માટ� 

િનવાસી શાળાઓનો ફાળો 

Oુ ંછે?   

• મા0યિમક અને ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

Vરૂતા ં$માણમા ંિશ"કો 

છે? બધા િશ"કો શાળામા ં

િનયિમત આવે છે? જો 

ના, તો Oુ ંકર4ુ ંજોઈએ? 

• શાળાના પાઠWXમ/ 



અZયાસXમ $Bયે 

વા�લઓને ક�વી ર/તે 

મા5હતગાર કર/ શકાય? 

• કUયાઓને મા0યિમક અને 

ઉRચ મા0યિમક ક"ાએ 

શાળામા ંિનયિમત 

મોકલવા માટ� વા�લઓને 

ક�વી ર/તે $ોBસા5હત કર/ 

શકાય? 
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•  • Qલોકમા ંઆવેલ 

શાળાઓમા ં`યવસાિયક 

કાયIXમો અને કૌશ'યો 

િવકાસ કાયIXમો માટ� 

ક�વી Jિુવ9ાઓ 

ઉપલQધ છે?  

• Qલોકમા ંક�વા $કારના 

`યવસાિયક કાયIXમો 

િવ9ાથ:ઓને ઉપયોગી 

બને તેમ છે? 

• Qલોકમા ંક�વા $કારની 

• કૌશ'યો આધા5રત અને 

`યવસાિયક કાયIXમો માટ� 

"ેiના ંિવ9ાથ:ઓની માગં 

છે?  

• Qલોકમા ંઆવેલ 

શાળાઓમા ં`યવસાિયક 

કાયIXમો અને કૌશ'યો 

િવકાસ કાયIXમો માટ� ક�વી 

Jિુવ9ાઓ ઉપલQધ છે?  

• Qલોકમા ંક�વા $કારના 

`યવસાિયક કાયIXમો 

• કૌશ'યો આધા5રત અને 

`યવસાિયક કાયIXમો માટ� 

"ેiના ંિવ9ાથ:ઓની માગં 

છે?  

• Qલોકમા ંઆવેલ 

શાળાઓમા ં`યવસાિયક 

કાયIXમો અને કૌશ'યો 

િવકાસ કાયIXમો માટ� ક�વી 

Jિુવ9ાઓ ઉપલQધ છે?  

• તમારા રાaયમા ંક�વા 

$કારના `યવસાિયક 



$ા�ચન કળાઓ, pqુર 

અને પારંપા5રક 

કૌશ'યોની ઉપલQધતા 

છે ક� શાળામા ંTની 

તા�લમ આપી શકાય? 

• બાળકોને તેના/તે�ણના ં

વલણ @જુબ અને 

તેઓમા ંજ.ર/ કૌશ'યો 

િવકિસત કરવા 

pqુર/ઉ9ોગો/સેવા  

માટ� શાળા ક"ાએ 

માગIદશIન આપ4ુ ં

જોઈએ? દર�ક 

િવ9ાથ:ઓ માટ� એક 

કૌશ'ય માગI-નકશો 

(રોડ મેપ) િવકિસત 

કર/ શકાય? જો હા, તો 

,ા �તર�? 

• Oુ ંિવ9ાથ:ઓ માટ� 

યોNયતા કસોટ/ હોવી 

િવ9ાથ:ઓને ઉપયોગી 

બને તેમ છે? 

• Qલોકમા ંક�વા $કારની 

$ા�ચન કળાઓ, pqુર 

અને પારંપા5રક 

કૌશ'યોની ઉપલQધતા છે 

ક� શાળામા ંTની તા�લમ 

આપી શકાય? 

• બાળકોને તેના/તે�ણના ં

વલણ @જુબ અને તેઓમા ં

જ.ર/ કૌશ'યો િવકિસત 

કરવા pqુર/ઉ9ોગો/સેવા  

માટ� શાળા ક"ાએ 

માગIદશIન આપ4ુ ં

જોઈએ? દર�ક િવ9ાથ:ઓ 

માટ� એક કૌશ'ય માગI-

નકશો (રોડ મેપ) િવકિસત 

કર/ શકાય? જો હા, તો 

,ા �તર�? 

• Oુ ંિવ9ાથ:ઓ માટ� 

કાયIXમો િવ9ાથ:ઓને 

ઉપયોગી બને તેમ છે? 

• રાaયના ંિવ�ભq 

_'લાઓમા ંક�વા $કારની 

$ા�ચન કળાઓ, pqુર 

અને પારંપા5રક 

કૌશ'યોની ઉપલQધતા છે 

ક� શાળામા ંTની તા�લમ 

આપી શકાય? 

• તમારા રાaયની 

અથI`યવ�થાને પહtચી 

વળવા ક�વા $કારના 

કૌશ'યોની જ.ર છે? 

• વu ુ$�vતૃ કૌશ'ય 

આધા5રત તા�લમ આપવા 

ઉ9ોગો સાથે આપણે ક�વી 

ર/તે જોડાણ કર/ શક/યે? 

• બાળકોને તેના/તે�ણના ં

વલણ @જુબ અને તેઓમા ં

જ.ર/ કૌશ'યો િવકિસત 



જોઈએ? યોNયતા કસોટ/ હોવી 

જોઈએ?  

કરવા pqુર/ઉ9ોગો/સેવા  

માટ� શાળા ક"ાએ 

માગIદશIન આપ4ુ ં

જોઈએ? દર�ક િવ9ાથ:ઓ 

માટ� એક કૌશ'ય માગI-

નકશો (રોડ મેપ) િવકિસત 

કર/ શકાય? જો હા, તો 

,ા �તર�? 

• Oુ ંિવ9ાથ:ઓ માટ� 

યોNયતા કસોટ/ હોવી 

જોઈએ? 
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  • તમે સતત અને સવIbાહ/ 

@'ૂયાકંન (CCE) ની 

તરફ�ણમા ંછો? જો ના, તો 

ક�મ અને CCE ની 

અવેજમા ં,ા Jચૂનો છે? 

• િવ9ાથ:ઓના શૈ�"ક 

િનEકષIમા ંનો 5ડટ�Uસન 

પો�લસીથી Jધુારો થયો 

છે? જો ના, તો તે માટ�ના ં

• તમે સતત અને સવIbાહ/ 

@'ૂયાકંન (CCE) ની 

તરફ�ણમા ંછો? જો ના, તો 

ક�મ અને CCE ની 

અવેજમા ં,ા Jચૂનો છે? 

• િવ9ાથ:ઓના શૈ�"ક 

િનEકષIમા ંનો 5ડટ�Uસન 

પો�લસીથી Jધુારો થયો 

છે? જો ના, તો તે માટ�ના ં



કારણો ,ા છે અને ક�વા 

બદલાવ Jચૂવી શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓના સVંણૂI 

િવકાસ માટ� $વતI 

`યવહાર આધા5રત 

@'ૂયાકંન કર/ શકાય તે 

માટ� પ5ર"ા પ0ધિત ક�વી 

ર/તે સ"મ કર/ શકાય? 

• મા*સI-Lણુાકંન પ0ધિતની 

જNયાએ bેડ પ0ધિતથી 

તણાવ @*ુત અને વu ુ

સારા @'ૂયાકંનમા ંમદદ 

મળ/ છે? 

•  િવ9ાથ:ઓના વu ુસારા 

@'ૂયાકંન માટ� ક�4 ુ ંમાળxુ ં

J�ૂચત કર/ શકાય? 

કારણો ,ા છે અને ક�વા 

બદલાવ Jચૂવી શકાય? 

• િવ9ાથ:ઓના સVંણૂI 

િવકાસ માટ� $વતI 

`યવહાર આધા5રત 

@'ૂયાકંન કર/ શકાય તે 

માટ� પ5ર"ા પ0ધિત ક�વી 

ર/તે સ"મ કર/ શકાય? 

• મા*સI-Lણુાકંન પ0ધિતની 

જNયાએ bેડ પ0ધિતથી 

તણાવ @*ુત અને વu ુ

સારા @'ૂયાકંનમા ંમદદ 

મળ/ છે? 

•  િવ9ાથ:ઓના વu ુસારા 

@'ૂયાકંન માટ� ક�4 ુ ંમાળxુ ં

J�ૂચત કર/ શકાય? 

• શાળા પ5ર"ા `યવ�થાને 

માi 1ાન આધા5રત 

@'ૂયાકંન $yોની <Nયાએ 

1ાનનો ઉપયોગ અને 



સમ�યા િનવારક $yોમા ં

બદલવી જોઈએ?   

��� V: 1'��2�3'4� 

���� ��56 ���
 

�����7'� �����
� 

  • તમારા _'લાના ંબધા 

�તર� િશ"કની ઘટ 

દશાIવવા ક�વા પગલા ં

લેવાયા છે? 

• Oુ ંBયા ંઉ�ચત સં̂ યામા ં

મા0યિમક શાળા િશ"કો 

છે, ખાસ કર/ને િવ1ાન, 

ગ�ણત અને ભાષાના ં

િશ"કો, અને જો અ2�ુચત 

સં̂ યામા ંહોય તો તે 

દશાIવવા માટ� Oુ ંપગલા ં

ભરવામા ંઆવે છે? 

• VવૂI સેવાકા�લન િશ"કોની 

Lણુવ{ા Jધુારવા માટ� 

અને સેવાકા�લન િશ"કોના 

`યવસાિયક િવકાસ માટ� 

પણ ,ા Jચૂનો આપી 

શકાય? 

• તમારા રાaયના ંબધા 

�તર� િશ"કની ઘટ 

દશાIવવા ક�વા પગલા ં

લેવાયા છે? 

• Oુ ંBયા ંઉ�ચત સં̂ યામા ં

મા0યિમક શાળા િશ"કો 

છે, ખાસ કર/ને િવ1ાન, 

ગ�ણત અને ભાષાના ં

િશ"કો, અને જો અ2�ુચત 

સં̂ યામા ંહોય તો તે 

દશાIવવા માટ� Oુ ંપગલા ં

ભરવામા ંઆવે છે? 

• VવૂI સેવાકા�લન િશ"કોની 

Lણુવ{ા Jધુારવા માટ� 

અને સેવાકા�લન િશ"કોના 

`યવસાિયક િવકાસ માટ� 

પણ ,ા Jચૂનો આપી 

શકાય? 



• અ0યયન િનEકષIની 

િનિeત $ા|?ત માટ� િશ"કો 

માટ� $ેરણા, તેમની 

કાયIદ"ટા અને $િશ"ણને 

એક `યવસાય તર/ક�નો 

હો}ોક�વી ર/તે વધાર/ 

શકાય? 

• અ0યેતા િશ"કોની 

Lણુવ{ા ક�વી ર/તે Jધુાર/ 

શકાય?  

• Oુ ંDIET, SCERT અને 

અUય િશ"ક $િશ"ણ 

સ�ંથાનો Vરૂતી સં̂ યામા ં

છે?  

• Oુ ંઆપણે SC, ST અને 

લ�મુતી લોકોને િશ"ણના ં

`યવસાયમા ંજોડાવા માટ� 

$ોBસા5હત કર/ શક/યે? 

 

• અ0યયન િનEકષIની 

િનિeત $ા|?ત માટ� િશ"કો 

માટ� $ેરણા, તેમની 

કાયIદ"ટા અને $િશ"ણને 

એક `યવસાય તર/ક�નો 

હો}ોક�વી ર/તે વધાર/ 

શકાય? 

• અ0યેતા િશ"કોની 

Lણુવ{ા ક�વી ર/તે Jધુાર/ 

શકાય?  

• Oુ ંDIET, SCERT અને 

અUય િશ"ક $િશ"ણ 

સ�ંથાનો Vરૂતી સં̂ યામા ં

છે?  

• Oુ ંઆપણે SC, ST અને 

લ�મુતી લોકોને િશ"ણના ં

`યવસાયમા ંજોડાવા માટ� 

$ોBસા5હત કર/ શક/યે? 

• સમb રાaયમા ંઅ0યાપન 

િશ"ણ સ�ંથાનોના ં



સમUવય અને 

`યવ�થાપનમા ંક�વા 

પડકારો છે?  
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• તમારા ગામમા ં$ૌઢ  

સા"રતા2ુ ં�તર ક�ટ�ુ ં

છે? Oુ ંઅિશ�"તોને 

`યવહા5રક િશ"ણ 

આપવા કોઈ $યBનો 

કરવામા ંઆ`યા છે?  

• $ૌઢ િશ"ણ 

કાયIXમોમા ંOુ ંબદલાવ 

કરવો જ.ર/ છે? 

• Oુ ં15 વષIથી ઉપરની 

વય gૂથની કUયાઓ 

રાE�/ય @*ુત 

િવ9ાલયીન 

`યવ�થામા ંનામંા5કત 

થયેલ છે? િનયિમત 

ર/તે શાળામા ંહાજર 

• તમારા Qલોકમા ં$ૌઢ 

સા"રતા2ુ ં�તર ક�ટ�ુ ં

છે? Oુ ંઅિશ�"તોને 

`યવહા5રક િશ"ણ 

આપવા કોઈ $યBનો 

કરવામા ંઆ`યા છે?  

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમા ં

Oુ ંબદલાવ કરવો જ.ર/ 

છે? 

• Oુ ં15 વષIથી ઉપરની 

વય gૂથની કUયાઓ 

રાE�/ય @*ુત 

િવ9ાલયીન `યવ�થામા ં

નામંા5કત થયેલ છે? 

િનયિમત ર/તે શાળામા ં

હાજર રહ�વામા ં,ા ં

• _'લામા ં$ૌઢ સા"રતા2ુ ં

�તર ક�ટ�ુ ંછે? Oુ ં

અિશ�"તોને `યવહા5રક 

િશ"ણ આપવા કોઈ 

$યBનો કરવામા ંઆ`યા 

છે?  

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમા ંOુ ં

બદલાવ કરવો જ.ર/ છે? 

• Oુ ં15 વષIથી ઉપરની વય 

gૂથની કUયાઓ રાE�/ય 

@*ુત િવ9ાલયીન 

`યવ�થામા ંનામંા5કત 

થયેલ છે? િનયિમત ર/તે 

શાળામા ંહાજર રહ�વામા ં

,ા ંબધંન નડ� છે? 

• SC, ST અને લ�મુતી 

• રાaયમા ં$ૌઢ સા"રતા2ુ ં

�તર ક�ટ�ુ ંછે? Oુ ં

અિશ�"તોને `યવહા5રક 

િશ"ણ આપવા કોઈ 

$યBનો કરવામા ંઆ`યા 

છે?  

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમોમા ંOુ ં

બદલાવ કરવો જ.ર/ છે? 

• Oુ ં15 વષIથી ઉપરની વય 

gૂથની કUયાઓ રાE�/ય 

@*ુત િવ9ાલયીન 

`યવ�થામા ંનામંા5કત 

થયેલ છે? િનયિમત ર/તે 

શાળામા ંહાજર રહ�વામા ં

,ા ંબધંન નડ� છે? 

• SC, ST અને લ�મુતી 



રહ�વામા ં,ા ંબધંન 

નડ� છે? 

 

બધંન નડ� છે? 

• SC, ST અને લ�મુતી 

લોકોમા ંસા"રતા2ુ ં

�તર વધારવા માટ� ,ા 

ધોરણો અપનાવવામા ં

આવે છે? 

• Oુ ંઆ સા$ંદાિયકો 

Vુ̂ ત િશ"ણ અને 

NIOS નો લાભ લે છે? 

• િવ9ાથ:ઓ અને િશ"કો 

એમ બનંે શાળામા ં

િનયિમત હાજર રહ� તે 

માટ� Qલોક �તરના 

શૈ"�ણક વહ/વટ/ તiં 

�ારા કોઈ પગલાઓં 

ભરવામા ંઆ`યા છે? 

Qલોક શૈ"�ણક 

અિધકાર/ શાળાઓ2ુ ં

િનર/"ણ અને વu ુ

સાર/ કામગીર/ માટ� 

લોકોમા ંસા"રતા2ુ ં�તર 

વધારવા માટ� ,ા ધોરણો 

અપનાવવામા ંઆવે છે? 

• Oુ ંઆ સા$ંદાિયકો $ૌઢ 

િશ"ણ અને NIOS નો 

લાભ લે છે? 

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમો 

_વન `યવહાર/ 

`યવસાિયક અ�ભગમ સાથે 

સલંNન છે? 

• ક�વા િવ�Eટ કૌશ'યો, 

નાણા5ંકય અને કા2નૂ 

િશ"ણ કUયા ક�ળવણીમા ં

સામેલ કર/ શકાય? 

લોકોમા ંસા"રતા2ુ ં�તર 

વધારવા માટ� ,ા ધોરણો 

અપનાવવામા ંઆવે છે? 

• Oુ ંઆ સા$ંદાિયકો $ૌઢ 

િશ"ણ અને NIOS નો 

લાભ લે છે? 

• બાળકો અને િશ"કો એમ 

બનંે શાળામા ંિનયિમત 

હાજર રહ� તે માટ� રાaયના 

વહ/વટ/ તiં �ારા 

ભરવામા ંઆવેલ 

પગલાઓં િવશે 

�પEટ/કરણ કરો. 

• NGO અથવા અUય કોઈ 

�વતiં સ�ંથાન �ારા 

િશ"ણ Jધુારણા માટ� 

લેવામા ંઆ`યા ંછે અને 

તેની Oુ ંઅસર થઈ?  

• $ૌઢ િશ"ણ કાયIXમો 

_વન `યવહાર/ 



શાળાઓને મદદ કર� 

છે? 

• Qલોકશાળાઓમા ં

િશ"કની ઉપ'Qધતા 

ક�વી છે? યોNય 

અ0યયન-અ0યાપન 

િનિeત કરવા માટ� Oુ ં

કરવામા ંઆ`\ુ ંછે?  

`યવસાિયક અ�ભગમ સાથે 

સલંNન છે? 

• ક�વા િવ�Eટ કૌશ'યો, 

નાણા5ંકય અને કા2નૂ 

િશ"ણ કUયા ક�ળવણીમા ં

સામેલ કર/ શકાય? 
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• Qલોકમા ંક�ટલી $ાથિમક 

અને મા0યિમક 

શાળાઓમા ંICT નો 

અમલ થાય છે?  

• ક�વી સમ�યાઓનો તેઓ 

સામનો કર� છે: 

કો[?\ટુર સસંાધનોની 

ઉણપ, `યવ�થાપનની 

સમ�યા, Kળવણીના ં

@}ુા, અUય કોઈ? આ 

સમ�યાઓ માટ� ક�વા 

$કારના ઉક�લ સભંવ 

• gુદા-ંgુદા ં_'લામા ંક�ટલી 

$ાથિમક અને મા0યિમક 

શાળાઓમા ંICT નો અમલ 

થાય છે?  

• ક�વી સમ�યાઓનો તેઓ 

સામનો કર� છે: કો[?\ટુર 

સસંાધનોની ઉણપ, 

`યવ�થાપનની સમ�યા, 

Kળવણીના ં@}ુા, અUય 

કોઈ? આ સમ�યાઓ માટ� 

ક�વા $કારના ઉક�લ સભંવ 

છે?  

• gુદા-ંgુદા ં_'લામા ંક�ટલી 

$ાથિમક અને મા0યિમક 

શાળાઓમા ંICT નો અમલ 

થાય છે?  

• ક�વી સમ�યાઓનો તેઓ 

સામનો કર� છે: કો[?\ટુર 

સસંાધનોની ઉણપ, 

`યવ�થાપનની સમ�યા, 

Kળવણીના ં@}ુા, અUય 

કોઈ? આ સમ�યાઓ માટ� 

ક�વા $કારના ઉક�લ સભંવ 

છે?  



છે?  

• aયા ંશાળાઓ ICT ની 

મદદથી િશ"ણ આપે છે 

Bયા ંિવ9ાથ:ઓ2ુ ં

$દશIન સાcું છે? Oુ ં

િવ9ાથ:ઓ વગIખડં 

અ0યયનમા ં

કો[?\ટુરનો ઉપયોગ 

કરવા આvરુ છે? Oુ ં

િશ"કોને કો[?\ટુરની 

મદદથી િશ"ણ કરવા 

$ોBસા5હત છે ક� તેઓ 

અવગણે છે? 

શાળાઓના અ0યયન-

અ0યાપન કાયIમા ંICT 

ના ઉપયોગનો ડર 

અથવા અવગણના �ૂર 

કરવા માટ� ક�વા ઉપાયો 

િશખવાડ/ શકાય?   

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર 

• aયા ંશાળાઓ ICT ની 

મદદથી િશ"ણ આપે છે 

Bયા ંિવ9ાથ:ઓ2ુ ં$દશIન 

સાcું છે? Oુ ંિવ9ાથ:ઓ 

વગIખડં અ0યયનમા ં

કો[?\ટુરનો ઉપયોગ 

કરવા આvરુ છે? Oુ ં

િશ"કોને કો[?\ટુરની 

મદદથી િશ"ણ કરવા 

$ોBસા5હત છે ક� તેઓ 

અવગણે છે? શાળાઓના 

અ0યયન-અ0યાપન 

કાયIમા ંICT ના 

ઉપયોગનો ડર અથવા 

અવગણના �ૂર કરવા માટ� 

ક�વા ઉપાયો િશખવાડ/ 

શકાય?   

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર માટ� 

ICT નો અમલ થાય તેવી 

અલગ-અલગ ર/ત કઈ-

• aયા ંશાળાઓ ICT ની 

મદદથી િશ"ણ આપે છે 

Bયા ંિવ9ાથ:ઓ2ુ ં$દશIન 

સાcું છે? Oુ ંિવ9ાથ:ઓ 

વગIખડં અ0યયનમા ં

કો[?\ટુરનો ઉપયોગ 

કરવા આvરુ છે? Oુ ં

િશ"કોને કો[?\ટુરની 

મદદથી િશ"ણ કરવા 

$ોBસા5હત છે ક� તેઓ 

અવગણે છે? શાળાઓના 

અ0યયન-અ0યાપન 

કાયIમા ંICT ના 

ઉપયોગનો ડર અથવા 

અવગણના �ૂર કરવા માટ� 

ક�વા ઉપાયો િશખવાડ/ 

શકાય?   

• $ૌઢ િશ"ણના $સાર માટ� 

ICT નો અમલ થાય તેવી 

અલગ-અલગ ર/ત કઈ-



માટ� ICT નો અમલ 

થાય તેવી અલગ-

અલગ ર/ત કઈ-કઈ 

છે? અમલીકરણની 

સમ�યાઓ કઈ-કઈ છે 

અને તેનો ક�વી ર/તે 

ઉક�લ લાવી શકાય? 

 

કઈ છે? અમલીકરણની 

સમ�યાઓ કઈ-કઈ છે 

અને તેનો ક�વી ર/તે ઉક�લ 

લાવી શકાય? 

• ICT ના ઉપયોગથી િશ"ણ 

પ5રણામોમા ંJધુારો થયો 

હોય તેવી કોઈ િવગતો 

ઉપલQધ છે? 

• શાલેય િશ"ણમા ંLણુવતા 

અને DેEઠતા હાસંલ કરવા 

માટ� આપણે લીવર�જ 

ટ�કનોલો_નો ઉપયોગ 

ક�વી ર/તે કર/ શક/યે?  

• શાળાઓમા ંICT નો અમલ 

કરવા માટ�ની gુદ/-gુદ/ 

ર/તો કઈ-કઈ છે? 

• શાળાઓમા ંICTના 

ઉપયોગની DેEઠ 

પ0ધિતઓ િવસે િવગતે 

જણાવો.    

કઈ છે? અમલીકરણની 

સમ�યાઓ કઈ-કઈ છે 

અને તેનો ક�વી ર/તે ઉક�લ 

લાવી શકાય? 

• ICT ના ઉપયોગથી િશ"ણ 

પ5રણામોમા ંJધુારો થયો 

હોય તેવી કોઈ િવગતો 

ઉપલQધ છે? 

• શાલેય િશ"ણમા ંLણુવતા 

અને DેEઠતા હાસંલ કરવા 

માટ� આપણે લીવર�જ 

ટ�કનોલો_નો ઉપયોગ 

ક�વી ર/તે કર/ શક/યે?  

• શાળાઓમા ંICT નો અમલ 

કરવા માટ�ની gુદ/-gુદ/ 

ર/તો કઈ-કઈ છે? 

• શાળાઓમા ંICTના 

ઉપયોગની DેEઠ 

પ0ધિતઓ િવસે િવગતે 

જણાવો.    
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• દસમા ધોરણની બોડIની 

પ5ર"ામા ંનાપાસ થતા ં

િવ9ાથ:ઓમાથંી લગભગ 

લગભગ 80 ટકા 5હ�સો 

િવ1ાન અને ગ�ણતના 

નબળા િશ"ણનો છે. 

િવ1ાન $વાહની ઉRચ 

મા0યિમક શાળાઓમા ં

નીચો $વેશ દર અને 

નબળા Lણુવ{ા\*ુત 

િશ"ણ દ�શમા ંવૈ1ાિનક 

માનવબળ પેદા કરવામા ં

અવરોધે છે. િવ1ાન અને 

ગ�ણત િશ"ણમા ંિવિશEટ 

0યાન આપ4ુ ંજ.ર/ છે. 

આપણે આ @}ુો ક�વી ર/તે 

િનદ� િશત કર/ શક/યે?     

• અ0યયન-અ0યાપન 

$5Xયાઓ ની Lણુવતા 



સ"મ કરવા માટ� ક�વી 

કાયI$ણાલી Jચૂવી શકાય 

ક� Tથી વu ુસારા 

પ5રણામ મળ/ શક�?  

• પાઠWXમ અને 

અZયાસXમના 

અ�ભગઓની નિવનતા 

અને િવિવધતા, 

શાળાઓમા ંક�વી ર/તે 

$સાર કર/ શકાય?  

• િશ"ણના �તરને વધારવા 

માટ� સX/ય ર/તે 

ટ�કનોલો_ના ઉપયોગ 

�ગે ક�વા $યBનો 

ઈRછનીય છે? 
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• શાળાને સાર/ ર/તે 

ચલાવવા માટ� શાળા 

`યવ�થાપન સિમિત 

સX/ય ભાજ ભજવે છે?  

• શાળાને સાર/ ર/તે 

ચલાવવા માટ� શાળા 

`યવ�થાપન સિમિત 

સX/ય ભાજ ભજવે છે?  

• શાળાને સાર/ ર/તે 

ચલાવવા માટ� શાળા 

`યવ�થાપન સિમિત 

સX/ય ભાજ ભજવે છે?  

• શાળાની Lણુવતાની 

તપાસ અને અિધ�ૃતતા 

`યવ�થા માટ� તમારા 

મતં`યો Oુ ંછે?  



• Oુ ં$વતIમાન શાળા 

તપાસ `યવ�થાને  

નવેસરથી $ચ�લત 

કરવી જોઈએ? 

$વતIમાન શાળા 

`યવ�થાપન 

પ0ધિતમા ંફ�રફાર 

કરવા Oુ ંભલામણો 

આપી શકાય?  

• શાળાની કામગીર/ની 

વu ુસાર/ ર/તે દ�ખર�ખ 

આપણે ક�વી ર/તે રાખી 

શક/યે? 

• સ@દુાયનો શાળાની 

કામગીર/ પર ક�ટલો 

$ભાવ હોવો જોઈએ?   

 

• Oુ ં$વતIમાન શાળા 

તપાસ `યવ�થાને  

નવેસરથી $ચ�લત 

કરવી જોઈએ? 

$વતIમાન શાળા 

`યવ�થાપન પ0ધિતમા ં

ફ�રફાર કરવા Oુ ં

ભલામણો આપી શકાય?  

• શાળાની કામગીર/ની 

વu ુસાર/ ર/તે દ�ખર�ખ 

આપણે ક�વી ર/તે રાખી 

શક/યે? 

• સ@દુાયનો શાળાની 

કામગીર/ પર ક�ટલો 

$ભાવ હોવો જોઈએ?   

 

• Oુ ં$વતIમાન શાળા 

તપાસ `યવ�થાને  

નવેસરથી $ચ�લત કરવી 

જોઈએ? $વતIમાન શાળા 

`યવ�થાપન પ0ધિતમા ં

ફ�રફાર કરવા Oુ ંભલામણો 

આપી શકાય?  

• શાળાની કામગીર/ની વu ુ

સાર/ ર/તે દ�ખર�ખ આપણે 

ક�વી ર/તે રાખી શક/યે? 

• સ@દુાયનો શાળાની 

કામગીર/ પર ક�ટલો 

$ભાવ હોવો જોઈએ?   

• શાળા િશ"ણમા ંક�વી 

સમ�યાઓ નડ� છે તથા 

શાળાઓની Lણુવતા 

Jધુારવા માટ� ક�વા Jચૂનો 

આપવામા ંઆવે છે. 

બાળકને શાળામા ંશીખવા 

અને ભાગ લેવામા ંમદદ 

• $વતIમાન શાળા 

`યવ�થાપન પ0ધિતમા ં

ફ�રફાર કરવા Oુ ંભલામણો 

આપી શકાય?  

• શાળાની કામગીર/ની વu ુ

સાર/ ર/તે દ�ખર�ખ આપણે 

ક�વી ર/તે રાખી શક/યે? 

• શાળાની કામગીર/ 

વધારવા સ@દુાયના 

�ોતોને આપણે ક�વી ર/તે 

તૈયાર કર/ શક/યે  અને 

શાળાની કામગીર/ 

વધારવા ક�વા $યBનો કર/ 

શક/યે?   

• શાલેય �તરને વધારવા 

અને Jધુારવા માટ� 

વતIમાનમા ંક�વા અ2ભુવો 

હાથ ધરાય છે અને 

વા�તિવક પ5રણામો $ા?ત 

કરવા તે અ2ભુવનોને 



માટ� નો ડ/ટ�Uસન એ સાર/ 

નીિત છે? Oુ ંિવ9ાથ:ઓને 

વગIમા ંનાપાસ થવા 

દ�વાય?  

• શાલેય �તરને વધારવા 

અને Jધુારવા માટ� 

વતIમાનમા ંક�વા અ2ભુવો 

હાથ ધરાય છે અને 

વા�તિવક પ5રણામો $ા?ત 

કરવા તે અ2ભુવનોને 

વu ુસારા ક�વી ર/તે કર/ 

શકાય?  

 

વu ુસારા ક�વી ર/તે કર/ 

શકાય?  
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• Oુ ંશાળામા ંનૈિતકતા 

અને સારા @'ૂયો 

શીખવવા જોઈએ? Oુ ં

આપણી શાળાઓમા ં

કલા અને હ�તકલાઓ 

અને આપણા સ@0ૃધ 

સ�ં�ૃિત અને 

પરંપરાઓ $Bયે 

બાળકોમા ંસવંેદના 

જગાવવા ઉ{ેજન 

આપ4ુ ંજોઈએ? 

• Oુ ંશાળામા ંનૈિતકતા 

અને સારા @'ૂયો 

શીખવવા જોઈએ? Oુ ં

આપણી શાળાઓમા ં

કલા અને હ�તકલાઓ 

અને આપણા સ@0ૃધ 

સ�ં�ૃિત અને પરંપરાઓ 

$Bયે બાળકોમા ંસવંેદના 

જગાવવા ઉ{ેજન 

આપ4ુ ંજોઈએ? 

શાળાઓમા ંતે ક�વી ર/તે 

• Oુ ંશાળામા ંનૈિતકતા અને 

સારા @'ૂયો શીખવવા 

જોઈએ? Oુ ંઆપણી 

શાળાઓમા ંકલા અને 

હ�તકલાઓ અને આપણા 

સ@0ૃધ સ�ં�ૃિત અને 

પરંપરાઓ $Bયે બાળકોમા ં

સવંેદના જગાવવા ઉ{ેજન 

આપ4ુ ંજોઈએ? 

શાળાઓમા ંતે ક�વી ર/તે 

કર/ શકાય?  

• Oુ ંશાળામા ંનૈિતકતા અને 

સારા @'ૂયો શીખવવા 

જોઈએ? Oુ ંઆપણી 

શાળાઓમા ંકલા અને 

હ�તકલાઓ અને આપણા 

સ@0ૃધ સ�ં�ૃિત અને 

પરંપરાઓ $Bયે બાળકોમા ં

સવંેદના જગાવવા ઉ{ેજન 

આપ4ુ ંજોઈએ? 

શાળાઓમા ંતે ક�વી ર/તે 

કર/ શકાય?  



શાળાઓમા ંતે ક�વી 

ર/તે કર/ શકાય? 

મહBવના @}ુાઓ ,ા-

,ા છે? 

• ક�ટલી શાળાઓ પાસે 

રમત2ુ ંમેદાન અને 

રમત-ગમતની 

Jિુવ9ાઓ છે? રમતોને 

શાળાઓ ક�વી ર/તે 

ઉ{ેજન આપે છે? 

શાળાઓમા ંરમતોની 

�પધાIઓ યોજવામા ં

આવે છે? 

કર/ શકાય? મહBવના 

@}ુાઓ ,ા-,ા છે? 

• ક�ટલી શાળાઓ પાસે 

રમત2ુ ંમેદાન અને 

રમત-ગમતની 

Jિુવ9ાઓ છે? રમતોને 

શાળાઓ ક�વી ર/તે 

ઉ{ેજન આપે છે? Qલોક 

�તર� શાળાઓમા ં

રમતોની �પધાIઓ 

યોજવામા ંઆવે છે? 

• ક�ટલી શાળાઓ પાસે 

રમત2ુ ંમેદાન અને 

રમત-ગમતની Jિુવ9ાઓ 

છે? રમતોને શાળાઓ ક�વી 

ર/તે ઉ{ેજન આપે છે? 

_'લા �તર� શાળાઓમા ં

રમતોની �પધાIઓ 

યોજવામા ંઆવે છે? 

• Oુ ંશાળામા ંનીચેની 

$4િૃ{ઓ2ુ ંઆચરણ થાય 

છે? Oુ ંએને વu ુસ"મ 

બનાવવાની જ.ર છે? 

Jચૂનો આપો. 

o NSS 

o NCC 

o સામાfજક કાયI 

o છેવાડાના સ@દુાય 

માટ�ના ંકાયIXમો 

• આપના િવ�તારની 

શાળાઓ સ@દુાય 

• આપણી શાળાઓમા ંકલા 

અને હ�તકલાઓ અને 

આપણા સ@0ૃધ સ�ં�ૃિત 

અને પરંપરાઓ $Bયે 

બાળકોમા ંસવંેદના 

જગાવવા ઉ{ેજન ન 

આપ4ુ ંજોઈએ? 

શાળાઓમા ંતે ક�વી ર/તે 

કર/ શકાય? મહBવના 

@}ુાઓ ,ા-,ા છે? 

• ક�ટલી શાળાઓ પાસે 

રમત2ુ ંમેદાન અને 

રમત-ગમતની Jિુવ9ાઓ 

છે? રમતોને શાળાઓ ક�વી 

ર/તે ઉ{ેજન આપે છે? 

રમતોને ઉ{ેજન 

આપવામા ં,ા િવ�નો નડ� 

છે અને સ|ંZવત ઉપાયો 

,ા છે? 

• Oુ ંશાળામા ંનીચેની 



આધા5રત $4િૃ{ઓ કર� 

છે? – હા/ના. જો હા, તો 

નીચેનામાથંી કઈ-? 

o સ@દુાિયક 

$4િૃ{ઓ Tવીક� 

હ5રયાળ/ 

$4િૃ{ઓ, 

�વRછતા, આરોNય 

`યવ�થા, માગI   

o રમતો 

o ચચાI, શેર/ નાટકો 

�ારા KL{ૃતા 

�બંેશ 

o સા"રતા કાયIXમો 

o કોઈ અUય 

$4િૃ{ઓ2ુ ંઆચરણ થાય 

છે? Oુ ંએને વu ુસ"મ 

બનાવવાની જ.ર છે? 

Jચૂનો આપો. 

o NSS 

o NCC 

o સામાfજક કાયI 

o છેવાડાના સ@દુાય 

માટ�ના ંકાયIXમો 

• આપના િવ�તારની 

શાળાઓ સ@દુાય 

આધા5રત $4િૃ{ઓ કર� 

છે? – હા/ના. જો હા, તો 

નીચેનામાથંી કઈ-? 

o સ@દુાિયક 

$4િૃ{ઓ Tવીક� 

હ5રયાળ/ 

$4િૃ{ઓ, 

�વRછતા, આરોNય 

`યવ�થા, માગI   



o રમતો 

o ચચાI, શેર/ નાટકો 

�ારા KL{ૃતા 

�બંેશ 

o સા"રતા કાયIXમો 

o કોઈ અUય   
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• Oુ ંતમે માનો છો ક� 

મ0યાહંન ભોજન 

યોજના તમારા 

ગામના બાળકોને 

મદદ કર� છે? 

• મ0યાહંન ભોજન 

યોજનાના ં

અમલીકરણમા ંકોઈ 

અડચણો છે? Jધુારા 

માટ� Jચૂનો જણાવો. 

• બાળકોના �વા�થયમા ં

Jધુારા માટ� 

આરોNયની તપાસ 

અને અUય Tવા બીKં 

• Oુ ંતમે માનો છો ક� 

મ0યાહંન ભોજન 

યોજના બાળકોને મદદ 

કર� છે? તેમા ંક�વા 

Jધુારા કર/ શકાય?  

• બાળકોના �વા�થયમા ં

Jધુારા માટ� આરોNયની 

તપાસ અને અUય Tવા 

બીKં ક�વા પગલા ંલઈ 

શકાય? 

 

• Oુ ંતમે માનો છો ક� 

મ0યાહંન ભોજન યોજના 

બાળકોને મદદ કર� છે? 

તેમા ંક�વા Jધુારા કર/ 

શકાય? 

• બાળકોના �વા�થયમા ં

Jધુારા માટ� આરોNયની 

તપાસ અને અUય Tવા 

બીKં ક�વા પગલા ંલઈ 

શકાય? 

• તમારા _'લાની 

�ગણવાડ/ઓ અને 

શાળાઓ વRચે તાલમેલ 

છે? જો ના, તમે વu ુસારા 

• બાળકોના �વા�થય પર 

વu ુભાર આપે તેવા બીK 

ક�વા ંપગલા ંલઈ શકાય?  

રાaય �તરના ંકોઈ 

અ2ભુવો ક� T રાE�/ય 

�તર� $િત�ૃત અને 

$મા�ણત કર/ શકાય? 



ક�વા પગલા ંલઈ 

શકાય? 

• તમારા ગામની 

�ગણવાડ/ઓ અને 

શાળાઓ વRચે 

તાલમેલ છે ક� Tથી 

બધા બાળકો છ વષIની 

�મર� શાળાએ જોડાઈ 

શક�?   

 

તાલમેલ માટ� Oુ ંJચૂવો 

છો?   

 

 


