.

 :
ભારતમાં વષ થી ક ટલાક સમાજો પછાત રા છે અને તેમાં જો સમાવેશ કરએ તો

અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતઓ સૌથી વ'ુ પછાત છે . આ બે વગ ના િવકાસ પર
,વતં-તા પછ ખાસ /યાન આપવામાં આ12ુ ં છે .
,વતં-ા બાદ ભારતે અપનાવેલા બંધારણ ભારતીય સમાજ 1યવ,થાના /યેયો 6વા ક
સામા7જક, આિથ9ક, રાજકય, :યાય, િવચારવાણી, ધમ;ની ,વતં-તા- દર=# અને તકની સમાનતા
તેમજ 1ય>?તુ ં ગૌરવ અને રા@Aની એકતા Bદિશ9ત થાય તેવો ભાC ૃભાવ સૌમાં કળવાય વગેરની
,પ@ટ રFૂઆત કર છે . ભારતીય બંધારણ સમાજના પછાત વગ ના ઘણી પેઢઓથી ચાલતા
આવેલા શોષણ અને અ,I ૃJયતાના વત;નની ખાસ નKધ લે છે અને તેના રLણ માટ બંધારણમાં
િવિવધ જોગવાઇઓ કરવામાં આવી છે .
અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતની આિથ9ક >,થિત નબળ હોવાથી તેમનાં ઉPકષ;
અને િવકાસ માટ િશLણ સૌથી વ'ુ જQર છે . આ'ુિનક સમાજમાં મોટા ભાગના 1યવસાયોમાં
િશLણ અિનવાય; છે . તેથી તેના િવકાસુ ં મહPવ ,વીકારRુ ં રSુ.ં કોઠાર િશLણ કિમશન કહ છે ક ,
િશLણના સૌથી મહPવના /યેયોુ ં એક /યેય તકોને સમાન બનાવવાુ અને તે Uારા પછાત
વગ ની >,થિતના ુધાર માટ િશLણને એક સાધન તરક વાપરતા કરવાુ ં છે . વં!ચત
( અુ ૂ!ચત #િત, અુ ૂ!ચત જન#િત) Fૂથના Lે-માં ,વતં-તા પછના Bથમ બે દાયકા ુધી
સંશોધનુ ં ખેડાણ Y ૂબ જ ઓZં હCુ ં 6 સંશોધનો થયેલા હતા તેમાં મહદાંશે મા/યિમક અને
ઉ[ચિશLણ સંબિં ધત સંશોધનો હતા. Pયાર બાદ 70 અને 80 ના દાયકામાં આ Lે-માં _દા7જત
114 6ટલા િવિવધ સંશોધનો હાથ ધરાયા હતા. આ સંશોધનના તારણો દશા;વે છે ક આ #િતના
િવbાથcઓ આ6 પણ લdુતાeંિથ અુભવે છે . તેઓમાં અિનયિમતતા, અપ1યય અને ,થ!ગતતા
વધાર જોવા મળે છે . તેમની સાથે ભેદભાવભ2ુ; વત;ન રાખવામાં આવે છે . વાલીઓની િશLણ BPયે
બેદરકાર તથા તેમની આિથ9ક >,થિત નબળ જોવા મળે છે અને િશLણ BPયે સ#ગ વાલીઓના
બાળકો જ ઉ[ચ િશLણ ુધી પહKચી શક છે .
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આ Bકારના સંશોધનોુ ં Bમાણ fુજરાતમાં fુજરાતી ભાષામાં તેમજ Bાથિમક િશLણમાં
ઓZં જોવા મળે છે . આ6 Bાથિમક િશLણુ ં સાવ;િ-કરણ અને RTE -2009 અમલમાં આ12ુ ં છે
Pયાર

Bવત;માન પiર>,થિતમાં fુજરાતમાં અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના

િવbાથcઓુ ં િશLણ તેમજ તેમના િશLણ સાથે જોડાયેલ બાબતો 6વી ક િનયિમતતા, િશLણમાં
તેમની સહભા!ગતા, તેમની ,વ[છતાની ટ વો, તેમની સામા7જકતા અને તેમને અjયાસમાં પડતી
kુJકલીઓનો અjયાસ કરવો જQર છે . તેમજ તેમની >,થિત ુધાર માટ અને કટલાક નીિતિવષયક
ુ ી આ અjયાસ આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાઓમાં હાથ ધરવામાં
િનણ;યો લઇ શકાય તે હCથ
આ1યો છે .
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1. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને જન#િતના િવbાથcઓની
િનયિમતતાનો અjયાસ કરવો.
2. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િનયિમતતા અને અિનયિમતતાુ ં Bમાણ #ણRુ.ં
3. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સહભા!ગતાનો અjયાસ કરવો.
4. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સહભા!ગતાુ ં Bમાણ #ણRુ.ં
5. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની ,વ[છતાની ટ વોનો અjયાસ કરવો.
6. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની Fુ દ-Fુ દ બાબતોમાં ,વ[છતાની ટવોુ ં Bમાણ #ણRુ.ં
2

7. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સામાpકતાનો અjયાસ કરવો.
8. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સામા7જકતાુ ં Bમાણ #ણRુ.ં
9. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓને િશLણમાં પડતી kુJકલીઓ #ણવી
10. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓને િશLણમાં પડતી kુJકલીઓુ ં Bમાણ #ણRુ.ં

3.

ш
 /

 4 /:

1. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િનયિમતતા ક વી છે ?
2. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િનયિમતતાુ ં Bમાણ ક ટrું છે ?
3. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સહભા!ગતા ક વી છે ?
4. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની િશLણમાં સહભા!ગતાુ ં Bમાણ ક ટrું છે ?
5. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની ,વ[છતાની ટ વો કવી છે ?
6. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની Fુ દ-Fુ દ બાબતોમાં ,વ[છતાની ટવોુ ં Bમાણ કટrું છે ?
7. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની સામાpકતા કવી છે ?
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8. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓની સામાpકતાુ ં Bમાણ કટrું છે ?
9. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓને િશLણમાં ક વી કવી kુJક લીઓ પડ છે ?
10. આણંદ 7જlલાની Bાથિમક શાળાના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના
િવbાથcઓને િશLણમાં પડતી kુJકલીઓુ ં Bમાણ ક ટrું છે ?
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આઝાદ કાળથી Bાથિમક િશLણ Lે-ે સંtયાPમક અને fુણાPમક ુધારણ સારા એવા
Bમાણમાં થતા રા છે . આ6 આઝાદના છ દાયકા બાદ પણ આ Lે-ે જોઇએ તેટલા Bમાણમાં
ુધારો જોવા મuયો નથી. અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના બાળકોના િશLણમાં
ઓછા િવકાસ પાછળના કારણમાં આ #િતઓમાં િશLણ BPયેની ઓછ #fૃિત છે .
B,Cુત અjયાસમાં અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િશLણ સંબિં ધત ક ટલીક
બાબતોનો અjયાસ કરવામાં આ1યો છે . આ અjયાસથી અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત
જન#િતના િવbાથcઓની િનયિમતતા, તેમની િશLણમાં સહભા!ગતા, તેમની ,વ[છતાની ટવો,
તેમની સામા7જકતા તેમજ તેમને પડતી kુJક લીઓ #ણી શકાશે તથા તે ું Bમાણ #ણી શકાશે. 6
અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓ માટ કટલાક નીિત િવષયક િનણ;યો
લેવામાં મદદQપ બનશે.
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1. B,Cુત સંશોધનમાં મા- ઉ[ચ Bાથિમક શાળાઓનો જ સમાવેશ કય છે .
2. B,Cુત સંશોધનમાં મા- આણંદ 7જlલા પંચાયત અને નગર િશLણ સિમિત સંચા!લત
ઉ[ચ Bાથિમક શાળાઓનો જ સમાવેશ કરવામાં આ1યો છે .
3. B,Cુત સંશોધનમાં ઉ[ચ Bાથિમક શાળાઓમાં અjયાસ કરતાં અુ ૂ!ચત #િત અને
અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓનો જ સમાવેશ કરવામાં આ1યો છે .
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4. B,Cુત સંશોધનમાં ધોરણ ૬ થી ૮ માં અ/યાપનકાય; કરતાં િશLકોનો જ સમાવેશ કરવામાં
આ1યો
5. B,Cુત સંશોધનમાં અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓુ ં િશLણ,
તેમજ આ િશLણમાં અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓની
ં ી kુJક લીઓનો
િનયિમતતા, સહભા!ગતા, ,વ[છતાની ટવો, સામા7જકતા અને િશLણ સંબધ
જ સમાવેશ કય છે .
6. B,Cુત સંશોધનમાં ઉપકરણની મયા;દા એ સંશોધનની મયા;દા છે .
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B,Cુત અjયાસમાં સંશોધક સવxLણ-fુણાPમક પyિતનો ઉપયોગ કય છે .
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ં ેની કિમiટ SRAC yારા િવિવધ f ૃપ
B,Cુત સંશોધન માટ pસીઇઆરટની રસચ; સંબધ
નz કરવામાં આ1યા હતા. 6નાં f ૃપ-4 ના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િત
િવbાથcઓુ ં િશLણુ ં હCુ. 6ના તજ{ ડો.આર.એસ.પટલ, હડ ઓફ iડપાટ;મે:ટ િશLણશા}
િવભાગ fુજરાત 2ુિનવિસ9ટ, અમદાવાદ અને ડો.એમ.એલ.જોષી, િનR ૃત રડર િશLણશા}
િવભાગ, fુજરાત 2ુિનવિસ9ટ, અમદાવાદના માગ;દશ;ન હઠળ ~ી અિનલભાઇ ધામે!લયા, ~ી
બાુભાઇ અજમેર અને ટમે B,Cુત િવષયના ઉપકરણો તૈયાર કયા; હતા. 6માં 5 ઉપકરણની
રચના કરવામાં આવી હતી. 1. અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓ માટ ચચા; માટ  ુ ં 2. અુ ૂ!ચત
જન#િતના િવbાથcઓ માટ ચચા; માટ 3. આચાય અને િશLકો માટ kુકત જવાબી Bનાવ!લ
અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓ માટ 4. આચાય અને િશLકો માટ ની kુકત જવાબી Bનાવ!લ
અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથc માટ તથા ઉપકરણ 5. અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત
જન#િતના િવbાથcઓ _ગેની માiહતી kુલાકાત પ-ક. આમ, આ પાંચ Bકારના ઉપકરણની
રચના િવbાથcઓની િનયિમતતા, સહભા!ગતા, ,વ[છતાની ટવો, સામા7જકતા અને િશLણ _ગેની
kુJકલી #ણવા માટ કરવામાં આવી હતી.
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A0 BкCк>  :
સંશોધક fૃપે B,Cુત સંશોધન માટની માiહતી એકિ-ત કરવા માટ SRAC ના f ૃપ નં-4

yારા તૈયાર કરવામાં આવેલા 5 (પાંચ) Bકારના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કય છે . આ બુક:ત
સંશોધન હોવાથી ડાયટના 2-2 અ/યાપકો િનદશ; માટ પસંદ કર લ શાળામાં QબQ ગયા હતા. જયાં
સૌ Bથમ સંશોધન િવષેની માiહતી આપવામાં આવી. Pયાર બાદ સંશોધન માટ જQર માiહતી
મેળવવા માટ અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓ પાસેથી એક અ/યાપક અને બી# અ/યાપક
અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓ સાથે ચચા; કર ઉપકરણ 1 અને 2 yારા માiહતી મેળવવામાં
આવી. આ સમયગાળા દર યાન ઉપકરણ નં-3 અને 4 ધોરણ -6 થી 8 ના વગ; િશLકોને તથા
આચાય;ને kુકત જવાબી Bનાવ!લ આપી દ વામાં આવી. Pયાર બાદ ઉપકરણ-5 માટ િશLકો અને
આચાય;ને અલગ-અલગ બેસાડ બંે અ/યાપકોએ અલગ-અલગ બેસી તેની સાથે ચચા; કર
માiહતી એકઠ કર. જQર જણાઇ Pયાં I ૂરક Bનો I ૂછવામાં આ1યા. િવbાથcુ ં અવલોકન, તેમની
નKધુ અવલોકન પણ કરવામાં આ12ુ ં અને આમ, માiહતી એકિ-ત કરવામાં આવી. સંબિં ધત
માiહતીનો ઉપયોગ મા- સંશોધન માટ જ કરવામાં આવશે તેની સમજ આપવામાં આવી. જયાં
જQર જણાય Pયાં તેમને I ૂરCુ ં માગ;દશ;ન I ૂQં પાડવામાં આ12ુ.ં

D.

A0$ % E FG>:
B,Cુત સંશોધનમાં િવિવધ પાંચ Bકારના ઉપકરણના આધાર

મેળવેલ માiહતીુ ં

સંશોધનના હC ુ અુસાર વગcકરણ કરવામાં આ12ુ.ં મળે લા Bિતભાવના િવધાનોની આR ૃિત ગણી
અને તેના ટકા શોધવામાં આ1યા.
B,Cુત સંશોધન સંtયાPમક અને fુણાPમક બંે Bકારુ ં હોવાથી માiહતીુ ં વણ;નાPમક
I ૃથzરણ કરવામાં આ12ુ ં અને એના આધાર તારણો મેળવવાનો Bયાસ કરવામાં આ1યો છે .

.

>/:
B,Cુત અjયાસના સંદભ;માં માiહતીુ ં એક-ીકરણ કયા; બાદ I ૃથzરણ અને અથ;ઘટન કર

સંશોધક fૃપ ારા નીચે kુજબના તારણો તાર1યા છે . સૌ Bથમ અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓને
લગતા તારણો અને Pયાર બાદ અુ ૂ!ચત જન #િતના િવbાથcઓને લગતા તારણો રFૂ કયા; છે .
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1. અુ ૂ!ચત #િતના 80 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત આવે છે .
2. અુ ૂ!ચત #િતના 86 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં સમયસર આવે છે .
3. અુ ૂ!ચત #િતના 87 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત ગણવેશ પહરને આવે છે .
4. અુ ૂ!ચત #િતના 73 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત f ૃહકાય; કરને આવે છે .
શાળામાં િનયિમત આવવામાં, સમયસર આવવામાં, િનયિમત ગણવેશ પહરને આવવામાં
અને િનયિમત fૃહકાય; લાવવામાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓમાં 6 અિનયિમતતા
જોવા મળ છે તેના kુtય કારણો વાલીની િશLણમાં અ#fૃિત, નબળ આિથ9ક
પiર>,થિત, ઘરથી શાળાુ ં _તર વધાર , ઘરકામ, ખેતીકામ ,એક જ ગણવેશ હોવો,
િવષયવ,Cુની કચાશ, માતાિપતાના માગ;દશ;નનો અભાવ વગેરના કારણે િવbાથcઓમાં
અિનયિમતતા જોવા મળ છે .
% '( )  +," 
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1. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 58 ટકા િવbાથcઓ Bાથ;નાગાનમાં ભાગ લે છે .
2. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 52 ટકા િવbાથcઓ ગીતમાં ભાગ લે છે .
3. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 38 ટકા િવbાથcઓ સમાચાર વાંચનમાં ભાગ
લે છે .
4. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 47 ટકા િવbાથcઓ ુિવચાર વાંચનમાં ભાગ
લે છે .
5. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ અ:ય BR ૃિત ક 6માં 45 ટકા િવbાથcઓ ઉખાણામાં ભાગ
લે છે .
ં ાં 32 ટકા િવbાથcઓ ભાગ
6. Bાથ;ના સભામાં થિત િવિવધ BR ૃિતઓ 6વી ક #ણવા 6Rુમ
લે છે .
7. Bાથ;ના સભામાં થિત િવિવધ BR ૃિતઓ 6વી ક ઘiડયાગાનમાં 50 ટકા િવbાથcઓ ભાગ
લે છે .
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8. વગ;ખડં માં Iુછાયેલા Bનોના જવાબમાં સહભા!ગતાુ ં સર રાશ Bમાણ 60 ટકા 6ટrું છે 6
અકંદર સાું કહ શકાય.
9. વગ;ખડં માં િશLક ારા રFૂ થતી બાબતોમાં સમજણ ન પiડ હોય તો Bન I ૂછવામાં
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 40 ટકા છે .
10. Bાથ;ના સભા િસવાયની સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ સાં,ૃિતક બાબતોમા 48 ટકા 6ટrું છે .
11. રમતગમત

6વી

સહઅjયાિસક

BR ૃિતઓમાં

અુ ૂ!ચત

#િતના

િવbાથcઓની

સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 61 ટકા 6ટrું છે
12. Bવાસ/ પય;ટન 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 59 ટકા 6ટrું છે .
13. બાળમેળા 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની સહભા!ગતાુ ં
Bમાણ 47 ટકા 6ટrું છે .
14. અ:ય િવિવધ ,પધા;ઓ 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 44 ટકા 6ટrું છે .
15. િવિવધ iદનની ઉજવણી 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ ૩8 ટકા 6ટrું છે .
Bાથ;નાસભામાં, વગ;ખડં માં, સહઅjયાિસક BR ૃિતઓ વગેરમાં સહભા!ગતાુ ં Bમાણ ઓછા
હોવાના તારણોમાં શરમ-સંકોચ, લdુતાeંિથ, આPમિવવાસનો અભાવ, આવડCુ ં ન હોય,
િવષયવ,Cુની કચાશ, રસ ન હોવો, આિથ9ક પiર>,થિત નબળ હોવી વગેર 6વી બાબતો
જવાબદાર છે .
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1. અુ ૂ!ચત #િતના 54 ટકા િવbાથcઓ લેખનકાય;માં ,વ[છતા #ળવે છે .
2. અુ ૂ!ચત #િતના 93 ટકા િવbાથcઓ િનયિમત ,નાન કરને શાળામાં આવે છે .
3. અુ ૂ!ચત #િતના 79 ટકા િવbાથcઓ મ/યાહન ભોજન સમયે હાથ ધોઇને જમવા બેસે છે .
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4. અુ ૂ!ચત #િતના 94 ટકા િવbાથcઓ વાળ ઓળને આવે છે .
5. અુ ૂ!ચત #િતના 89 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત નખ કાપીને આવે છે .
6. અુ ૂ!ચત #િતના 85 ટકા િવbાથcઓ ,વ[છ કપડાં પહરને શાળામાં આવે છે .
અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓના ,વ[છતાની ટવોને અસર કરતી બાબતોમાં પાણીની
ુિવધાનો અભાવ, ,વ[છતા BPયેની િવbાથcની બેકાળp, આિથ9ક પiર>,થિત, માતાિપતાની
ઓછ #fૃતતા, જવાબદાર છે .
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1. અુ ૂ!ચત #િતના 89 ટકા િવbાથcઓ એકબી#ને મદદ કર છે
2. અુ ૂ!ચત #િતના 93 ટકા િવbાથcઓ સહલાઇથી િમ-ો બનાવી શક છે .
3. અુ ૂ!ચત #િતના 95 ટકા િવbાથcઓ પોતાની {ાિત ઉપરાંત અ:ય {ાિતના િમ-ો હોય છે .
4. અુ ૂ!ચત #િતના 28 ટકા િવbાથcઓને

વગ;ખડં માં મોિનટર બનાવાય છે .26 ટકા

િવbાથcઓ િવિવધ BR ૃિતઓમાં નેતા નેC ૃPવ લે છે .
5. અુ ૂ!ચત #િતના 79 ટકા િવbાથcઓ િશLકો સાથે kુકત રતે વાતચીત કર શક છે .
6. અુ ૂ!ચત #િતના 16 ટકા િવbાથcઓું કહR ુ ં છે ક અ:ય {ાિતના િવbાથcઓ
ભેદભાવભ2ુ; વલણ રાખે છે .
અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની સમા7જ?તા ઓછ હોવાના કારણોમાં લdુતાeંિથની
ભાવના, આPમિવવાસનો અભાવ, શરમ-સંકોચવાળ R ૃિત, તથા ક ટલાક _શે િશLકઆચાય;ની બીક પણ જવાબદાર છે .
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1. અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓને િશLણ લેવામાં આિથ9ક kુJકલી અને સમાpક kુJકલી નડ
છે . 6માં નબળ આિથ9ક પiર>,થિત, વાલીઓની િશLણ BPયેની અ#fિૃ ત જવાબદાર
કારણો છે .
2. અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓ શરમ-સંકોચ R ૃિત, લdુતાeંિથના કારણે વગ;ખડં માં
Iુછાયેલા Bનોના જવાબ આપતા નથી અને વગ;ખડં ની ચચા;માં ભાગ લેતા નથી.
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3. અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓને ગ!ણત, િવ{ાન અને _eેp િવષયો અઘરા લાગે છે . 6ુ ં
કારણ આ િવષયોનો નબળો પાયો, પાયાની સંકlપનામાંની ઓછ સમજણ અને વાંચનગણનમાં જવાબદાર છે -લેખન.

% '( я )  +,"     * ? >/:
#$&
4. અુ ૂ!ચત જન#િતના 68 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત આવે છે .
5. અુ ૂ!ચત જન#િતના 77 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં સમયસર આવે છે .
6. અુ ૂ!ચત જન#િતના 82 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત ગણવેશ પહરને આવે છે .
7. અુ ૂ!ચત જન#િતના 62 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત f ૃહકાય; કરને આવે છે .
શાળામાં િનયિમત આવવામાં, સમયસર આવવામાં, િનયિમત ગણવેશ પહરને આવવામાં
અને િનયિમત fૃહકાય; લાવવામાં અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓમાં 6 અિનયિમતતા
જોવા મળ છે તેના kુtય કારણો વાલીની િશLણમાં અ#f ૃિત, નબળ આિથ9ક પiર>,થિત,
ઘરકામ, મFૂર , બહારગામ-વતનમાં જતા હોય, િવષય1,Cુની કચાશ વગેરના કારણે
િવbાથcઓમાં અિનયિમતતા જોવા મળ છે .
% '( я )  +," 
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1. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 41 ટકા િવbાથcઓ Bાથ;નાગાનમાં ભાગ લે છે .
2. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 30 ટકા િવbાથcઓ ગીતમાં ભાગ લે છે .
3. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 27 ટકા િવbાથcઓ સમાચાર વાંચનમાં ભાગ
લે છે .
4. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ BR ૃિતઓ 6માં 41 ટકા િવbાથcઓ ુિવચાર વાંચનમાં ભાગ
લે છે .
5. Bાથ;ના સભામાં થતી િવિવધ અ:ય BR ૃિત ક 6માં 26 ટકા િવbાથcઓ ઉખાણામાં ભાગ
લે છે .
ં ાં 29 ટકા િવbાથcઓ ભાગ
6. Bાથ;ના સભામાં થિત િવિવધ BR ૃિતઓ 6વી ક #ણવા 6Rુમ
લે છે .
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7. Bાથ;ના સભામાં થિત િવિવધ BR ૃિતઓ 6વી ક ઘiડયાગાનમાં 25 ટકા િવbાથcઓ ભાગ
લે છે .
8. વગ;ખડં માં Iુછાયેલા Bનોના જવાબમાં સહભા!ગતાુ ં સર રાશ Bમાણ 54 ટકા 6ટrું છે 6
અકંદર મ/યમ કહ શકાય.
9. વગ;ખડં માં િશLક ારા રFૂ થતી બાબતોમાં સમજણ ન પiડ હોય તો Bન I ૂછવામાં
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 31 ટકા છે .
10. Bાથ;ના સભા િસવાયની સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ સાં,ૃ િતક બાબતોમા 35 ટકા 6ટrું છે .
11. રમતગમત

6વી

સહઅjયાિસક

BR ૃિતઓમાં

અુ ૂ!ચત

#િતના

િવbાથcઓની

સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 51 ટકા 6ટrું છે
12. Bવાસ/ પય;ટન 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 42 ટકા 6ટrું છે .
13. બાળમેળા 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની સહભા!ગતાુ ં
Bમાણ 57 ટકા 6ટrું છે .
14. અ:ય િવિવધ ,પધા;ઓ 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 25 ટકા 6ટrું છે .
15. િવિવધ iદનની ઉજવણી 6વી સહઅjયાિસક BR ૃિતઓમાં અુ ૂ!ચત #િતના િવbાથcઓની
સહભા!ગતાુ ં Bમાણ 15 ટકા 6ટrું છે .
Bાથ;નાસભામાં, વગ;ખડં માં, સહઅjયાિસક BR ૃિતઓ વગેરમાં સહભા!ગતાુ ં Bમાણ ઓછા
હોવાના તારણોમાં શરમ-સંકોચ, લdુતાeંિથ, આPમિવવાસનો અભાવ, િવષયવ,Cુની
કચાશ, અિનયિમતતા વગેર 6વી બાબતો જવાબદાર છે .

% '( я )  +,"  I  J1/ * ? >/:
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1. અુ ૂ!ચત જન#િતના 51 ટકા િવbાથcઓ લેખનકાય;માં ,વ[છતા #ળવે છે .
2. અુ ૂ!ચત જન#િતના 87 ટકા િવbાથcઓ િનયિમત ,નાન કરને શાળામાં આવે છે .
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3. અુ ૂ!ચત જન#િતના 79 ટકા િવbાથcઓ મ/યાહન ભોજન સમયે હાથ ધોઇને જમવા
બેસે છે .
4. અુ ૂ!ચત જન#િતના 89 ટકા િવbાથcઓ વાળ ઓળને આવે છે .
5. અુ ૂ!ચત જન#િતના 84 ટકા િવbાથcઓ શાળામાં િનયિમત નખ કાપીને આવે છે .
અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓના ,વ[છતાની ટવોને અસર કરતી બાબતોમાં પાણીની
ુિવધાનો અભાવ, ,વ[છતા BPયેની બેકાળp, આિથ9ક પiર>,થિત, ઘરથી શાળાુ ં વ'ુ
_તર જવાબદાર છે .

% '( я )  +," 
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1. અુ ૂ!ચત જન#િતના 82 ટકા િવbાથcઓ સહલાઇથી િમ-ો બનાવી શક છે .
2. અુ ૂ!ચત જન#િતના 89 ટકા િવbાથcઓ સહલાઇથી િમ-ો બનાવી શક છે .
3. અુ ૂ!ચત જન#િતના 80 ટકા િવbાથcઓ પોતાની {ાિત ઉપરાંત અ:ય {ાિતના િમ-ો
હોય છે .
4. અુ ૂ!ચત જન#િતના 20 ટકા િવbાથcઓને

વગ;ખડં માં મોિનટર બનાવાય છે .2૦ ટકા

િવbાથcઓ િવિવધ BR ૃિતઓમાં નેતા નેC ૃPવ લે છે .
5. અુ ૂ!ચત 73 ટકા િવbાથcઓ િશLકો સાથે kુકત રતે વાતચીત કર શક છે .
6. અુ ૂ!ચત જન#િતના 100

ટકા િવbાથcઓુ ં કહR ુ ં છે ક અ:ય {ાિતના િવbાથcઓ

ભેદભાવભ2ુ; વલણ રાખતા નથી.
અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓની સામા7જ?તા ઓછ હોવાના કારણોમાં લdુતાeંિથની
ભાવના, શરમ-સંકોચવાળ R ૃિત, તથા ક ટલાક _શે િશLક-આચાય;ની બીક તથા
અવગણના પણ જવાબદાર છે .

% '( я )  +,"  ш-  ;K LM% к1  * ? >/:
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1. અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓને િશLણ લેવામાં આિથ9ક kુJકલી અને સામાpક
kુJકલી નડ છે . 6માં નબળ આિથ9ક પiર>,થિત, વાલીઓની િશLણ BPયેની અ#fૃિત
જવાબદાર કારણો છે .
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2. અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓ શરમ-સંકોચ R ૃિત, લdુતાeંિથ અને Bાદ િશક બોલીના
કારણે વગ;ખડં માં Iુછાયેલા Bનોના જવાબ આપતા નથી અને વગ;ખડં ની ચચા;માં ભાગ
લેતા નથી.
.. અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓને ગ!ણત, િવ{ાન ,_eેp અને સં,ૃત િવષયો અઘરા
લાગે છે . 6ુ ં કારણ આ િવષયોનો નબળો પાયો, પાયાની સંકlપનામાંની ઓછ સમજણ
જવાબદાર છે .

 .
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1. િવbાથcઓએ િનયિમત શાળાએ આવRુ ં જોઇએ
2. િવbાથcઓએ શાળામાં સમયસર આવRુ ં જોઇએ
3. િવbાથcઓએ f ૃહકાય; કરને શાળાએ આવRુ ં જોઇએ.
4. િવbાથcઓએ િનયિમત ગણવેશ પહરને શાળાએ આવRુ ં જોઇએ.
5. િવbાથcઓએ શાળામાં થતી િવિવધ અjયાિસક અને સહ અjયાિસક BR ૃિતઓમાં ભાગ લેવો
જોઇએ.
6. િવbાથcઓએ ,વ[છતા BPયે સભાન રહને ,વ[છતાની ટ વો િવકસાવવી જોઇએ.
7. િવbાથcઓએ આPમિવવાસ કળવવો, લdુતાeંિથનો Pયાગ કરવો અ:ય િવbાથc સાથે હળમળને રહR ુ ં જોઇએ.
8. અઘરા લાગતા િવષયોનો મહાવરો કરવો જોઇએ.



ш-к//O * & ' /:
1. શાળામાં િવbાથcઓ િનયિમત આવે તે માટ  ુ ં યોય આયોજન કરRુ,ં વાલી સંપક; કરવો.
2. શાળામાં

િવbાથcઓ

સમયસર

આવે

તે

માટ

ૂ રથી

આવતા

િવbાથcઓ

માટ

વાહન1યવહારની સગવડ ઉભી કરવી.
3. િવbાથcઓમાં ,વ[છતાની ટ વો િવકસાવવા યોય માગદ
; શ;ન અને જQર સગવડો ઉભી
કરવી.
4. િવbાથcઓુ ં સ:માન #ળવRુ.ં
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5. િવbાથcઓમાં જોવા મળતી લdુતાeંિથ ૂ ર કરવાના Bયાસો હાથ ધરવા.
6. િવbાથcઓમાં આPમિવવાસ વધે તેવા BયPનો કરવા.
7. આિથ9ક રતે નબળા િવbાથcઓ માટ દાતાઓ પાસેથી ફંડ ઉુ કરRુ.ં
8. અઘરા લાગતા િવષયો માટ વધાર સમય ફાળવવો.
9. લોકબોલી/Bાદ િશક બોલીને લગCુ ં સાiહPય ઉુ ં કર સાું BPયાયન કરRુ.ં
10. િવbાથcઓમાં િશLણુ ં મહPવ વધે તેવા કાય;મોુ ં આયોજન કરRુ.ં

 " * & ' :
1. વાલીઓએ બાળકોને િનયિમત અને સમયસર મોકલવા.
2. ઘરકામ/ખેતીકામમાં રોકવા નહ.
3. જQર સાધન સામeી Iુર પાડવી.
4. િશLણ BPયે #fૃત થRુ-ં િશLણુ ં મહPવ સમજRુ ં



>к>P" * & '  :
1. અુ ૂ!ચત #િત અને જન#િતના િવbાથcઓને નડતી kુJકલીઓ ૂ ર કરવા BયPન કરવા.
2. િવbાથcઓને બે જોડ ગણવેશ આપવા.
3. િશ@યR ૃિતની રકમમાં વધારો કરવો.
4. નોટુકો તથા અ:ય જQર સાધન સામeી મફત આપવી.
5. ૂ રથી આવતા િવbાથcઓ માટ વાહન 1યવહારની સગવડ Iુર પાડવી.
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1. અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓમાં જોવા મળતા અપ1યય અને
,થ!ગતતાનો અjયાસ.
2. અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓની અપેLાઓનો અjયાસ.
3. Bાથિમક શાળાઓના અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના િવbાથcઓના
વાલીઓના મંત1યો Qiઢુ,તતા, રતiરવાજો _ગેના અjયાસ..
4. સરકાર અને ખાનગી શાળાઓમાં ભણતાં અુ ૂ!ચત #િત અને અુ ૂ!ચત જન#િતના

િવbાથcઓના િશLણમાં પડતી kુJક લીઓનો CુલનાPમક અjયાસ.
14

