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4.0 રય મ 

હ્ય ભન રાઆપ આલેન્્વથી બયે  ંછે ને પ્રત્મેઑ આલેન્ટભા ંઑઇ પ્રઑાયન ભ્માવ થમ છે. ઈદાશયણ તયીઑે 

અણાભાનંા ઔણા છે 

દ્વિ ક્રી લાશન થલા  ાય વ્શીરવણ વ ંાભરત ઑયલાભા ંઅલે છે ઑાયણ ઑે તે ખફૂ જ વય છે ઑાયણ ઑે ભે 

ખફૂ જ વામઑર ય મ વાપયી ઑયલાન  ંળીખ્મા છે 

નાની ઈભયભા. યંત   તભે ક્યાયેમ ઑલ્ના ઑયી છે ઑે તભે વામઑર ય મ વાપયી ઑેલી યીતે ળીખ્મા? જ તભે 

સ્ષ્ટ યીતે માદ યા ઑે ઑેલી યીતે 

તભાયા લડીરઌ તભને વામઑર ય  ઢી જલાની સ ૂના અી છે, છી તેને ઑેલી યીતે ેડર ઑયવ  ંને 

વતં  રન ઑેલી યીતે ઑયવ  ં
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વામઑર ને તેને યઑ. વામઑરની ટ  ય તભે જે વળય ય  ઢતા શ તેના અધાયે, ઑેટરાઑ લડીરઌ 

તેને ન ે

તેને નયભાળથી દફાલ ને છી વનચ્છાઌ તેભાથંી ફશાય નીઑી જાએ. વામઑર અઓ નીઑળ્મ, 

ાછથી અઓ નીઑળ્મ, 

તભે ઑાજીલૂણઑ વતં  રન જાલી યા છ, ને અયે ઑેટરીઑ પ્રથા છી તભે વામઑર ય જઆ ળઑ છ 

અયાભદામઑ યીત.ે ઌ જ યીતે, અણા જીલનભા ંઔણા ઈદાશયણ છે જમા ંઅણે ઑામણ ઑયલાન  ંળીખ્મા છે 

લૂણ વબાન (વવૃિ) તેભજ વબાનણે (ઑામણ વાયી યીતે વલ ાયી, વાયી યીતે અમજન ને વાયી રડઝાઆન). 

ફન્ને રઑસ્વાભા,ં ભન ષ્મની લતણણ ૂઑંભા ંઑામભી રયલતણન અલશ્મઑ છે, જેભ ઑે વળક્ષણ 

સ્થાન રીધ .ં ફાઑ ઓબાણળમભાથંી ફશાય અલે તે છી વાભાન્મ યીતે ળીલાની પ્રરક્રમા વાભાન્મ યીતે ળફૃ 

થામ છે 

ભાતા ને તે તેના મતૃ્ય ના રઓં સ ધી  ા  યશ ેછે. ત્મા ંવલવલધ વલ ાયની ળાાએ છે જેભણે પ્રમાવ ઑમો 

છે 

ળીલાની ને તેની પ્રરક્રમા વભજાલ. લતણણઑૂલાદીએ ભાને છે ઑે લતણણ ૂઑં વ્મલક્સ્થત યીતે ભ્માવ ઑયી 

ળઑામ છે 

ને આંતરયઑ ભાનવવઑ ક્સ્થવતએને ધ્માનભા ંરીધા વલના લરઑનક્ષભ યીત. તે સ ૂલે છે ઑે ભાત્ર 

લરઑનક્ષભ 

લતણણઑૂન વલ ાય ઑયલ જઇઌ ઑાયણ ઑે આંતયયાજમ, રાઓણીએ ને મડૂ જેલા આંતરયઑ યાજમ ણ છે 

વલમલસ્ત  માણલયણીમ ઈિેજના ભાટે અણા ંપ્રવતબાલ અણી રક્રમાએને અઑાય અે છે. 

જ્ઞાનાત્ભઑ વલ ાયધાયાની ળાા ભાને છે ઑે ભન ષ્મ ન કરૂનળીર શતે  ણૂણ જીલ છે 

લતણન વયગ્રસ્ત છે યંત   ફાઑ જે માણલયણને જ ઌ છે તે યીતે લધ  વનધાણરયત નથી 

માણલયણની ત  રનાભા.ં જ્ઞાનાત્ભઑ વવદ્ાતંલાદીએના જ્ઞાનાત્ભઑ ભાાભા ંથમેરા પેયપાય ય બાય મઑેૂ છે 

રયપે્રક્ષ્મ  નઓણઠન રયણાભ તયીઑે ળીલાની છે. ળીલાની ભાનલતાલાદી વવદ્ાતં રેલાભા ંઅલી છે 

વંણૂણણે વલ ાયની ઌઑ રઓ રાઆન જમા ંતેએઌ ભાનલને ઈચ્  ભશત્લ અપ્ય  ંછે 

ક્સ્તત્લ ને ળીલાની તેભની જફૃરયમાત. તભાભ વવદ્ાતંઌ ળીલાની ને તેની પ્રરક્રમાન  ંવલશ્રેણ 

ઑયલાન પ્રમાવ ઑમો છે 

ઌઑ થલા ન્મ મ ખ્મ ાવા ં/ રયફને લઓણીને તેના તાના ભાઓણભા.ં તે વાચ  ંછે ઑે ળીવ  ંલધ  

જરટર પ્રરક્રમા છે 
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ને તે વજં્ઞાનાત્ભઑ ભાાભા ંથલા ભાનલીભા ંવય-પ્રેયણા પ્રવતબાલ થલા ભારશતી પ્રરક્રમાથી અઓ 

છે 

જફૃરયમાત (પ્રેયણા). તે ફાઑના સ્થાને જે રયક્સ્થવત છે તેના અધાયે તે ફધાન  ંવમંજન છે. યંત   

ઌઑ લસ્ત   ઌ લાતની ાતયી છે ઑે દયેઑ પ્રઑાયન  ંવળક્ષણ ઑઇ  ક્કવ તફકે્ક થત  ંનથી. રવનિંઓ સ્ટેજ છે 

વલવળષ્ટ, જઑે વાભાજજઑ લાતાલયણભા ંલધ  ભવૂભઑા બજલલાની ભવૂભઑા છે. મતૂણ ઑામો ખફૂ જ જાણી ળઑતા 

નથી 

વળશ ની ઉંભય, ઑાયણ ઑે તે  ક્કવ લૂણ અલશ્મઑ ભાનવવઑ વલઑાવની જફૃય છે. યંત   જે ણ સ્ટેજ ય 

ફાઑ છે, ઌઑરતાભા ંયશવે   ંમ શ્ઑેર થલા ળક્ય છે. ફાઑને માણલયણની જફૃય છે 

ફાઑન  ંવાભાજજઑઑયણ (વળક્ષણ) થામ છે. ફાઑને વભાન પ્રઑાયન  ંવાભાજજઑઑયણ, તેભના 

વ્મક્તતત્લ પ્રકૃવત વાધાયણ છે. મગ્મ વાભાજજઑઑયણ ભાત્ર ન કૂ ને વાથે ઑયલાભા ંઅલળે 

ન કૂ માણલયણ. તેન થણ ઌ છે ઑે, ફાઑ ફનલાની ળીલી ળાયીરયઑ, વાસં્કૃવતઑ ને વાભાજજઑ જફૃય 

છે 

માણલયણ. વળંધન ણ વાભફત થમા છે ઑે વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ લાતાલયણથી ળીલાની વય થામ છે. 

વાભાજજઑ ય નાઑાયના ટેઑેદાય રેવલ લામઓત્સ્ઑીઌ વનદેળ અપ્મ છે ઑે ફાઑને વાભાજજઑ જફૃય છે 

વાભાજજઑ પ્રવવૃિએભા ંન બલ થલા વશબાઓીએ લધ  ઈત્ાદઑીમ યીતે ળીળે જેથી તે ભશત્લન  ંસ ૂન 

ઑયળ ે

વાભાજજઑ માણલયણ. જઑે વિભી ભનલૈજ્ઞાવનઑ િાયા ળીલાની ભટાબાઓના વવદ્ાતં પ્રસ્થાવત ઑયલાભા ં

અલે છે 

યંત   રશન્દ  ધભણ, જૈન ધભણ ને ફોદ્ ધભણના ભાયા પ્રા ીન ળાસ્ત્રઌ ણ ળીલાની પ્રઓટ ઑયલાન પ્રમાવ 

ઑમો છે 

ને તે ભન ષ્મભા ંઑેલી યીતે થામ છે. લતણભાન ઌઑભ રયપ્રેક્ષ્મભાથંી ળીલાની   ાણ ઑયળ ે

ભાયા પ્રા ીન વારશત્મ, છી વલવલધ જ્ઞાનાત્ભઑ તફક્કાએ ને ળીલાની પ્રરક્રમા ય તેની વય, વભાજ 

વસં્કૃવત 

ળીલાની વય ને વલવલધ ઐ ારયઑ ને નો ારયઑ ઌજન્વીએ જે ળીલે છે તેના ય પ્રબાલ 

ાડ ેછે 

ફાઑને લઑાળ 

4.1 ળીલાની આચ્છાએ 

અ ઌઑભભાથંી વાય થમા છી, તભે અ ઑયી ળઑળ: 
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• ળીલાની પ્રા ીન બાયતીમ રયપ્રેક્ષ્મને વભજ. 

• સ્ટેજ વલઑાવ વવદ્ાતંભા ંળીલાની પ્રરક્રમાન  ંવલશ્રેણ. 

• જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવના દયેઑ તફકે્ક મ ખ્મ ળીલાના રક્ષ્માઑંને એ. 

• જ્ઞાનના વનભાણણ તયીઑે અત્ભજ્ઞાન ને ખ લ્રી ળીલાની ઑલ્ના. 

• ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંવાભાજજઑ, ધાવભિઑ ને વાસં્કૃવતઑ રયભાણની ભવૂભઑાને વભજ. 

• ળીલાની સ વલધાભા ંવલવલધ ઌજન્વીએની ભવૂભઑાની તાવ ઑય. 

4.2 ગ્રણી બાયતીમ ળીલાની પ્રરક્રમાને વભજમા 

"તે, જે ભનની વાદં્રતા િાયા વલોચ્  જ્ઞાન ધયાલે છે, તેની અંદય તેની આન્દ્ન્દ્રમ શલી અલશ્મઑ છે 

વનમતં્રણ, જેભ ઑે યથ િાયા વનમવંત્રત ક્સ્રયટેડ સ્ટીડ્વ ". ઑથા ઈવનદ 

ભે ઔણીલાય વળક્ષણની ભાયી પ્રા ીન દ્વત વલળે ાવ ઑયીને વળક્ષણ-વળક્ષણ વલળે ખફૂ જ ભશત્લણૂણ છે 

પ્રરક્રમા ઔણીલાય ઌવ  ંઑશલેાભા ંઅવ્ય  ંછે ઑે ભાયી પ્રા ીન પ્રણાભર cramming થલા rote ય અધારયત 

શતી 

માદઓીયી પ્રરક્રમા. યંત   વારશત્મ લા ંનાયા રઑ  ક્કવણે વભંત થળે ઑે વોથી દ્યતન ણ 

અજે અધ વનઑતભ લઓોભા ંનાલલાભા ંઅલેરી વળક્ષણળાસ્ત્રની તઑનીઑની ળફૃઅત અણા પ્રા ીનભા ં

થઇ છે 

બણતય દ્વત. અણા પ્રા ીન વારશત્મ જેલા ઑે લેદ, ઈવનદ ને ન્મ રઑઌ ભને ભાત્ર ઌઑ જ 

પ્રદાન ઑય ું નથી 

વળક્ષણ-વળક્ષણની વાઈન્ડ વવસ્ટભ ણ તે અવાવની ન્મ ળૈક્ષભણઑ વવસ્ટભને પ્રેયણા અી છે 

વળક્ષણ-ળીલાની અ પ્રઑાયની નન્મ વવસ્ટભ ભાટે જવ .ં અજે અણે વલંાદ વલળે લાત ઑયીઌ છીઌ, 

પ્રજેતટ, ધ્મમન-ળીલાની ય નાત્ભઑ ભબઓભ, યંત   ભે ભાયી પ્રા ીન ગ ર ક ર પ્રણારીને નજીઑથી 

જ ઌ છે, 

ગ ર  વળક્ષણની અ દ્વતએને ન વયલા ભાટે ઈમઓ ઑયે છે. અધ વનઑ વળક્ષણ ને તે લચ્ ેન ઌઑ ભાત્ર 

પયઑ 

પ્રા ીનભા ંવળક્ષણન ઈદે્દળ છે. પ્રા ીન વભમ દયવભમાન અધારયત વળક્ષણ જીલન ય બાય મઑેૂ છે 

ભઑાન, સ્લ વનભાણણ, ાત્ર ય ના ને તભાભ વાયા વલ ાયન  ંઌઑીઑયણ. લૈરદઑ ય ઓથી 

ની ે તયપ, બાયતીમની વળક્ષણની ઑેન્દ્ન્દ્રમ ઑલ્ના ઌ છે ઑે તે પ્રઑાળન  ંસ્ત્રત છે 

ભને જીલનના વલવલધ ક્ષેત્રભા ંઌઑ વા ી રદળા અી. પ્રા ીન વળક્ષણ પ્રણારી વનભાણણ ય અધારયત છે 

ભાણવ ને ભાત્ર ક્સ્તત્લ ભાટે નશીં. ભાણવની ય નાને ઑરાત્ભઑ ને વાચ  ંશતે   ભાનલાભા ંઅલત  ંશત   ં
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વળક્ષણ. અત્ભ-વાક્ષાત્ઑાયના ભાધ્મભ તયીઑે, તેને જીલનના ઈચ્ તભ અંતયના ઈામ તયીઑે એાત   ંશત  .ં 

મ ક્તત થલા મ ક્તત. વળક્ષણને અ અત્ભ-રયણૂણતાભા ંજ વશામ ઑયલી જઇઌ, નશીં ઑે ભાત્ર વંાદનભા ં

ઈદે્દશ્મ જ્ઞાન. મ ક્તત થલા મ ક્તત પતત તારીભ િાયા ને પતત તારીભ િાયા થઇ ળઑે છે 

ભન જે ફદરાલાની પ્રરક્રમા ય અધારયત છે - જ્ઞાનના વંાદન ભાટે અલશ્મઑ છે. 

ફાઑ મ ખ્મત્લે તાને વળભક્ષત ઑયે છે ને તેના તાના ભાનવવઑ વલઑાવને પ્રાપ્ત ઑયે છે. અન થણ 

વળક્ષણ નથી 

ખફૂ જ ભફવળશ્મ જ્ઞાન ભમાણરદત શત   ંયંત   તે ફદરે વલદ્યાથીને લૈજ્ઞાવનઑ લધાયલા ભાટે રદળાભાન ઑયે છે 

દૃન્દ્ષ્ટઑણ, અંધશ્રદ્ાને દૂય ઑયવ ,ં વલજ્ઞાનન અધાય, ઑરા, રપરસપૂી, ઈદ્યઓ ને તઑનીઑ. પ્રા ીનભા ં

વળક્ષણ, ફાઑના વા ા વળક્તતઑયણ જ્ઞાનના સ્રતની વભજ િાયા ઈબયી અલે છે, 

પતત તેના ઔટઑ જ નશીં, જે ફદરાભા ંબ્રહ્ાડં વાથે ઌઑતા તયપ દયી જામ છે. અભ, ળીલાની ભમાણદા 

નથી 

તે શઑીઑત ને આંઑડાએ ળીલા ભાટે, યંત   ઑનેતળન િાયા ળાણણ વલઑવાલલા ય બાય મઑેૂ છે 

ભન, ળયીય ને બાલના લચ્ ે. 

પ્રા ીન બાયતભા,ં ગ ર ક ર વળક્ષણની દ્વતન ભ્માવ ઑયલાભા ંઅલત શત. વળક્ષઑ-અઓની ફાજ ઌ, 

ઈત્ારદત 

ગ ર -વળષ્મ વ્મલસ્થા, વળક્ષણ ઌ પે્રન્દ્તટવ અધારયત ભબપ્રામ દ્વત ય અધારયત શત  .ં 

ધ્મમનની વ્મલસ્થા વામરૂશઑ શતી, જમાયે વળક્ષઑઌ વભજાવ્ય  ંશત   ંઑે યૂતા પ્રવઓં શતા 

વ્મક્તતઓત ફાઑ ઑંઇઑ. ફાઑ લશેં ામેર ડભેનભા ંવામરૂશઑ વળક્ષણની પ્રરક્રમાભા ંયઑામે  ંછે 

ભાનલ પ્રમાવ ળીલાની પ્રણારી નોંધાત્ર યીતે ભફન-ઐ ારયઑ શતી, જે લચ્ ેના તપાલતને સ્ષ્ટ 

ઑયતી શતી 

દાળણવનઑ ને તઑનીઑી જ્ઞાન, તથ્મ ને ક ળતા, ને જીલનના જ્ઞાન. અ પ્રરક્રમા લધ  શતી 

આન્ટયેન્દ્તટલ ને પ્રવેવ-રયઌન્ટેડ, ને ધ્મમન દ્વતએ ફાઑ, વદંબણ ને તેના અધાયે વલવલધતા 

શતી 

વલમ ન ળાય. ભટાબાઓન  ંવળક્ષણ ઈદેળઑને વાબંીને શત  .ં વળક્ષઑ ળધી ળઑે છે 

શ  ંવલદ્યાથીઌ વલમને વભાધાન ઑય ું છે ને તયત જ તેની સ્ષ્ટતા ઑયી છે ઑે તેનાથી વલક્ષે થમ છે 

વભજવ . પ્રા ીન વભમભા ંફાઑ િાયા ઑયલાભા ંઅલતી દ્વતએ મ ખ્મત્લે સ્મવૃતભ હ્ન શતી 

ઌ નોંધવ  ંજઇઌ ઑે થણને વભજમા વલના ને પ્રવતભફિંફ લઓય હૃદમ િાયા ળીવ  ંતે શત   ં

વનિંદા અ પ્રઑાયન  ંળીવ  ંઌ ળીલાની યીત ય અધારયત નથી, યંત   તેભા ંલધ  ઊંડી વભજ છે 
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પ્રવતભફિંફ, છૂયછ ને વનણણમ ઑવયત. વલદ્યાથી િાયા ઑયલાભા ંઅલે  ંતભાભ વળક્ષણ ઌ અધાયીત શત   ં

ત્રણ વય પ્રરક્રમાએ- શ્રલણ, ભાનના ને વનધ્માવન. લતણભાન વલબાઓ ઌઑ િાયા વદા ઑયે છે 

વલઓતભા ંઌઑ. 

4.2.1 શ્રલણ (વાબંી) 

અ ળીલાની પ્રરક્રમાન પ્રથભ તફક્ક છે જેભા ંફાઑ વીધા જ શઠથી વાભગ્રીને વાબંે છે 

વળક્ષઑ. અ જ્ઞાન તઑનીઑી ફૃે શ્ર વત તયીઑે એાત   ંશત   ં(ઑાન િાયા શ  ંવાબંળ્ય  ંશત   ંને શ  ંનશીં 

રેભા ંજલાભા ંઅવ્ય  ંશત  )ં. ઑાયણ ઑે ઈચ્ ાય ત્મતં ભશત્લન  ંછે. જ ઈચ્ ાયણ 

ળબ્દ રઓ ડ ેછે, ત ળબ્દવમશૂ થલા ળબ્દન વા  થણ ણ રઓ શળે. જ્ઞાન શત   ં

તઑનીઑી ફૃે શ્ર વત ઑશલેામ છે થલા ઑાન િાયા શ  ંવાબંળ્ય  ંશત   ંને રેભતભા ંજે જલા ભળ્ય  ંશત   ંતે વાય 

નથી  વલણના. વબંલતઃ માદ િાયા ળીલાની અ યીત લતણનલાદના વવદ્ાતં વાથે વભાતંય છે 

 નયાલતણન, પ્રથા, માદ ને અદત ય ના. અની ભદદથી વયતાથી વભ ત્ર ઑયી ળઑામ છે 

ઈદાશયણ તભાયા તાના લઓણડંભાથંી રેતા. ધાય ઑે તભે ઓભણત થલા બાા વળક્ષઑ છ ને સ ૂના 

અી છે 

તભાયા વલદ્યાથીએ 12 ની ઑષ્ટઑ ળીલા થલા ઑવલતા ઑે જે તેએને ફીજા રદલવે લઓણ વભક્ષ યજૂ ઑયે છે. 

અ 

તભાયા િાયા સ્લીઑાયલાભા ંઅલતી વળક્ષણળાસ્ત્રની તઑનીઑ 12 થલા ઑવલતાની ઔણી લાય ઑષ્ટઑની 

 નયાલતણન શલી અલશ્મઑ છે 

જેથી વલદ્યાથી તેને મગ્મ ઈચ્ ાય (માદળક્તત) વાથે હૃદમ િાયા ળીે. તે યેય ભશત્લન  ંછે 

ને જમા ંસ ધી વલદ્યાથી ાવે વાબંલાની ક ળતા શતી નથી ત્મા ંસ ધી વલદ્યાથીને ઑામણ માદ યાવ  ંમ શ્ઑેર 

ફને છે. 

તેથી, વળક્ષઑ તયીઑે શીં તભે ભજબતૂીઑયણની વાથે લતણણઑૂરક્ષી ઈિેજના પ્રવતબાલ વવદ્ાતંને ન વયી યહ્યા 

છ 

પ્રા ીન વભમભા ંગ ર  િાયા ઈમઓભા ંરેલામ છે. અધ વનઑ લઓણડંભા,ં અજે ણ વળક્ષઑઌ ય લાનને સ ૂના 

અી 

ઍવતશાવવઑ ઔટનાએ, થલા પર્મય ણરાની તાયી જેલી માદઓીયી ય તેના અધાય શમ તેલા ઑામો ઑયલા 

ફાઑ 

ઓભણત લઓેયેન વભાલેળ થામ છે જે ફાઑની વાબંલાની ક ળતા ને માદળક્તતની ક્ષભતા ય 

અધારયત છે 



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 8 
 

વળક્ષણ. રિર થલા પ્રેન્દ્તટવ (જડાણલાદન ઑામદ) ની શદ (અલતણન ને યેવીન્વી) ય અધાય યાીન ે

વાભગ્રી રાફંા વભમ સ ધી માદ ઑયી ળઑામ છે. ીઅઓેટભા ંઅ શઑીઑત લધ  બાય મઑેૂ છે 

ફાણન જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ તફક્ક (ીઓેટ પ્રી-એયેળનર સ્ટેજ) જમા ંવળક્ષણ લધ  ઑેન્દ્ન્દ્રત છે 

ફાઑ ભટા પ્રભાણભા ંવાબંી ક ળતા ને ળબ્દ થલા દાથોને માદ ઑયલાની ક્ષભતા લઓેયે ય. 

4.2.2 ભનાના 

ભાનનાન થણ ઊંડા વલ ાય, ભ િંતન, થલા ઓશન પ્રવતભફિંફ. ભાનના ફીજા તફક્કાભા ંછે 

વળક્ષણ થલા જ્ઞાન વંાદન. ળબ્દન ર ટ વસં્કૃત 'ભન' છે - ભન-પેઑલ્ટી ઑે 

વલ ાય ને રાઓણીએ ઈત્ન્ન ઑયે છે. તે શ્રલણ (વાબંી) ની ફશાય  ારે છે. તે સ ૂલે છે ઑે ફાઑને 

જફૃય છે 

તાને વળક્ષઑ િાયા અલાભા ંઅલેરા ાઠન થણ વભજાલલ જેથી ઑયીને તે ઌઑીકૃત થઇ ળઑે 

વંણૂણણે ભાનનાભા ંજે બેગ  ંથામ છે તે અંઓે દઓ, છૂયછ, તઑણ ને દરીર ઑયલાભા ંઅલે છે 

શ્રલણથી. ભાનનાઌ ફાઑને જે વત્મ ળીખ્ય  ંછે તે વભજલાની છૂટ અી. પ્રવતભફિંભફત ઑયલા ભાટે ફા 

ઈમઓ 

વાબંળ્ય  ંછે ઑે શ  ં(શ્રલણ). અ જે જ્ઞાન છે તેના વલળે ઑઇ ળઑંા દૂય ઑયલાન  ંછે 

શ્રલણ િાયા પ્રાપ્ત. જ્ઞાન ય વભજ ને પ્રવતભફિંફન અ ઌઑ તફક્ક છે 

ફાઑ ગ ર  ાવેથી ળીખ્મા છે. ભાનનાભા ંજ્ઞાન ફાઑ શસ્તઓત ઑયે છે તે તારઑિઑ તઑણ ય અધારયત છે 

થલા તાયક્ષક્તત જે ફાઑના જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ ભાટે  ાલીફૃ છે. ઓાઈના ફાઑ ય અધાય યાે છે 

જ્ઞાન ભેલલા ભાટે વાબંી ક ળતા, યંત   ભાનનાભા ંજ્ઞાનની ઊંડી વભજણ છે 

ગ્રથં લા ંીને થલા વ્મક્તતઓત ન બલ િાયા ભેલેર. તે પ્રવતભફિંફ સ્ટેજ ણ છે 

જમા ંફાઑ  યાલાના અધાયે જ્ઞાનન  ંમલૂ્માઑંન ઑયે છે ને તેના અધાયે વત્મ સ્લીઑાયે છે 

વનણાણમઑ ચ ઑાદ (પ્રસ્તાલનાત્ભઑ ને ઑાતય તત તઑણ). જ્ઞાન જે મતૂણ છે 

વલ ાયળીર ક ળતાના ઈચ્  ક્રભભા ંઅલશ્મઑતા છે ને ભાનનાભા ંતેન ઈમઓ ઑયલાભા ંઅલે છે. તેથી 

જ વલ ાયલાન વવદ્ાતં 

થલા ભાનના ળક્તતને વળક્ષણના વોથી ઓત્મના વલમ તયીઑે ઓણલાભા ંઅલે છે. ભનની તારીભ 

ને જ્ઞાનના વંાદન ભાટે વલ ાયલાની પ્રરક્રમા અલશ્મઑ શતી. ળીલાની અ યીત છે 

જ્ઞાનાત્ભઑ  નઓણઠન થલા  નઃવઓંઠન વાથે વઑંામેર. અ મૂભતૂ યીતે મૂભતૂ છે 

પ્રવતભફિંફ થલા વલ ાયલાની ફીજી ઑઇ પ્રરક્રમા િાયા જ્ઞાનની વભજણ. ીઓેટ જ્ઞાનાત્ભઑ 

ડલેરભેન્ટ ભડરેે પ્રાયંબભા ંય ામેર સ્ઑીભાઝના ઌવવવભરેળન ને અલાવ વલળે લાત ઑયી છે 
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ળીલાની ભ ં. અ જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવના ત્રીજા ને  થા તફક્કાભા ંથામ છે (ઑોંરક્રટ ને 

ઐ ારયઑ એયેળનર સ્ટેજ). તેથી, ભનાના ફાઑભા ંવાબંીને વભાધાન થામ છે ને અત્ભવલશ્વાવ 

થામ છે ઌટરે ઑે. 

ખ્માર થલા વાભગ્રી આંતરયઑ ઑય. અ ભારશતીના વનણાણમઑ વલશ્રેણ ને તેના અધાયે અલશ્મઑ છે 

વલદ્યાથી િાયા મલૂ્મ ચ ઑાદ થામ છે. અ ઈદાશયણ વાથે વળક્ષઑ તયીઑે વાયી યીતે વભ ત્ર થઇ ળઑે છે 

બાા થલા ઓભણતના, તભે મગ્મ લાક્ય રલા ભાટે વ્માઑયણના વનમભ ય બાય મઑેૂ છે 

નલા રયક્સ્થવતએભા ંતેને ક્યા ંરાગ  ઑયવ  ંતે વભજલા ભાટે ઓભણતળાસ્ત્રભા ંઅન ભાવનઑ ને ઑાતય તત 

તઑણ . 

ક દયતભા ંમતૂણ શમ તેલી વલબાલનાએ ક્યા ંત બાા થલા ઓભણતભા ંથલા ન્મ વલમભા ંછે 

વળક્ષઑ િાયા ળીલલાભા ંઅલે છે, ન બલ િાયા થલા ળીલાની યીત િાયા તે ફાઑને ભદદ ઑયે છે 

જ્ઞાન ય વાચ  ંથલા ટ ં વલ ાય. વઓેટ ઑાઑંયેટ એયેળનર સ્ટેજ વલળે લાત ઑયે છે 

ળીલાની અ ક ળતા ળીલાની અ તફકે્ક અલશ્મઑ છે.  

4.2.3 વનરશમાવન (જ્ઞાન થલા સ્લમનંી યીરાઆઝેળન) 

જ્ઞાન વંાદન થલા ળીલાની ઈચ્ તભ લસ્થા ઌ વનધ્માવન છે. અ તફકે્ક વંણૂણ છે 

વત્મ ળીલાની જે ળીલલાભા ંઅલે છે જેથી ફાઑ વત્મ જીલી ળઑે ને ભાત્ર તેને વભજાલી ળઑળે નશીં 

ળબ્દ. જ્ઞાનને ન ભવૂતભા ંરયણભવ  ંજ જઆઌ; શલે શ  ંથઇ યહ્ય  ંછે તેના વાય ય ધ્માન અવ  ં

ફોદ્વદ્ઑ યીતે વભજી ળઑામ ત્મા ંસ ધી ક ર ાતયી છે. વનરદધ્માવનભા,ં વત્મ ય ધ્માન ળીખ્મા 

શ્રલણ ને ભાનના િાયા. વનરદધ્માવન, જ્ઞાનન વલયત પ્રલાશ, ઌઑ રે છે 

વત્મ વભજમા છી. તે તેનાભા ંવત્મની ન ભવૂત અે છે. ન ભવૂત જ દી છે 

વભજણથી અણા વલ ાય ને ઑામો ક્યાયેઑ રઓ થઇ જામ છે. ઌઑ જાણી ળઑે છે ને વલશ્વાવ ઑયી ળઑે 

છે 

ધમૂ્રાન અયગ્મ ભાટે યાફ છે; તે શજી ણ ધમૂ્રાન  ા  યાી ળઑે છે. તેભણે અ રઑસ્વાભા ંવભજ ને 

છે 

વત્મની ન ભવૂત નથી. વલિાન વત્મ વભજી ળઑે છે; લૈજ્ઞાવનઑ ણ વત્મ ળધી ળઑે છે. તેએ ઑયી ળઑે છે 

વત્મન ખ્માર નથી. જ તેએ ઑયે, ત તેભના વળક્ષણન ઑઇ વલનાળઑ રયણાભ નશીં અલ ે

વવદ્વદ્ પતત વલિાનથી વલયીત, વા ા વતં તેભના ક્સ્તત્લભા ંવત્મને ન બલે છે. જમાયે અવ  ંથામ ત્માયે, 

ઌઑ 

શવ  ંને જાણલાન  ંવભાન ફનવ .ં તેના ઈચ્ તભ સ્તયે, જ્ઞાન ઌ વાથે જડામ છે; તે રયલવતિત ઑયે છે 
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વ્મક્તત. વ્મક્તત શલે ઑઇ ભારશતી ભળીન, લૈજ્ઞાવનઑ દઑાભ જેલા યફટ નશીં શમ 

વત્મના છુાલેરા જાન ળધલા ભાટે આંે. તે તે વત્મ છે. ઌઑ ભ રઑત્વઑ જે ફશાય જામ છે 

વભજલાની દલા ઌઑ ભ રઑત્વઑન  ંજીલન જીલે છે, જેન થણ ઌ થામ ઑે તે ઌઑ અદળણ શળે 

ડૉતટય શવ  ંજઇઌ (યાલ, 2001). અણા અધ વનઑ વળક્ષણ પ્રણારીભા ંવનધ્માવનભા ંઑઇ ભવૂભઑા બજલલાની 

ઑઇ ભવૂભઑા નથી 

વિભી ભાનવળાસ્ત્રીઌ સ્લમનેં ભન ષ્મ ભાટે ળીલાની ઑઇ ણ તફકે્ક પ્રત્વાશન અપ્ય  ંછે 

જવ ,ં વાબંવ ,ં પ્રવતભફિંભફત ઑયવ  ંને ભ િંવતત ઑયવ  ંજઇઌ. જઇ, વાબંી, પ્રવતભફિંભફત, ને 

ભ િંતન, ફધા જાણીતા છે "(બ્રહ્ધયનાયાઑ ઈવનદ (2.4.5) શ્રી એયભફિંદના વઑંભરત મઓભા ંનોંધામેરા છે. 

ને ભાતા). 

તભાયી પ્રઓવત -1 તાવ 

પ્રા ીન બાયતભા ંળીલાની મૂભતૂ પ્રરક્રમાએ શ  ંછે? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

2. ભાનના ફાઑભા ંઑમા પ્રઑાયના ક ળતા થલા વક્ષભતા ઉબી થામ છે? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

3. ભનના ખ્મારને આંતયીઑયણભા ંઑેલી યીતે ભદદ ઑયે છે? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.3 વલંેદનળીર વલઑાવ ને ધ્મમનના ઓરાએ 

ભાનલ વલઑાવ જરટર છે ને તભાભ ાવાએં ઌઑફીજા વાથે જડામેરા છે. ઈદાશયણ તયીઑે લાત ઑયલાન  ં

ળીવ  ંછે 

વાભાન્મ યીતે બાા ડભેનભા ંમઑૂલાભા ંઅલે છે યંત   તેભા ંળાયીરયઑ, વાભાજજઑ બાલનાત્ભઑ ને જ્ઞાનાત્ભઑ 

વલઑાવન વભાલેળ થામ છે. 

તેભ છતા,ં ભટાબાઓના ાઠ ને રાણભા,ં પ્રાયંભબઑ ભાનલ વલઑાવને વલઑાવળીર ડભેન્વભા ંલશેં લાભા ં

અવ્મા ંછે. 

અ વલઑાવળીર ડભેન્વ ભાનલ વલઑાવના વલવલધ તફક્કાભાથંી વાય થામ છે ને તેના િાયા ભ દ્વહ્નત 

ઑયલાભા ંઅલે છે 

મ ખ્મ વલઑાવ રક્ષ્માઑં. દયેઑ વલઑાવત્ભઑ તફક્ક તે જ નન્મ છે ને તે ન વયે છે 

વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ ષૃ્ઠભવૂભને ધ્માનભા ંરીધા વલના ક્રભળઃ ને ેભક્ષત શે્રણી. અ 
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ફાણના રઑળયાલસ્થાભા ંરઑળયાલસ્થા દયવભમાન વલઑાવના વીભાભ હ્ન લધ  જાણીતા છે 

તે છી લધ  સકૂ્ષ્ભ ફની જામ છે. ઈદાશયણ તયીઑે જ અણે ઑઇ ફાઑન  ંલરઑન ઑયીઌ ને તેના 

ળારયયીઑ વલઑાવની નોંધ ઑયીઌ, અણે જશ  ંઑે ળયીયના ભાા, અઑાય, ઑદ, લજનભા ંફાણથી જ 

પેયપાય થામ છે 

રઑળયાલસ્થા (લધતી ેટનણ ય) યંત   ત્માયફાદ અણે ળયીયના વલઑાવભા ંવદૃ્વદ્ભા ંનાન પેયપાય જઇ 

ળઑીઌ છીઌ 

વલઑાવ રઓબઓ ફધં થામ છે. અ ન ભાનલાફંૄ વલઑાવત્ભઑ ધ્ધવત ઓાઈથી મજના ફનાલલાભા ંભદદ 

ઑયે છે ને 

વલવલધ વલઑાવ ઑામો (પ્રવવૃિએ) ઓઠલ જેથી અઓના તફક્કાભા ંવય વકં્રભણ થામ 

વલઑાવ થામ છે. તદ યાતં, જ ફાઑને તઑરીપ શમ ત તે અણને વનવિતતાની વાથે વ્મલશાય 

ઑયલાભા ંણ ભદદ ઑયે છે 

અઓાભી તફક્કાભા ંવાય થામ છે. વાભાન્મ યીતે, ભન ષ્મભા ં ાય વનણાણમઑ વલઑાવળીર ડભેન્વ શમ છે 

ઌટરે ઑે. 

ળાયીરયઑ, વાભાજજઑ, બાલનાત્ભઑ ને જ્ઞાનાત્ભઑ. દયેઑ વલઑાવળીર ડભેન્વ વલણગ્રાશીભા ંમઓદાન અે છે 

ભન ષ્મના વલઑાવ ને ફાઑ ભાટે લધ . પ્રાયંભબઑ ફા વલઑાવ ામ સ મજજત ઑયે છે 

અજીલન વળક્ષણ, લતણન ને અયગ્મ ભાટે. ફાણભા ંફાઑના ન બલ ભઓજભા ંઅઑાય રે છે 

ને ફાઑની ળીલાની ક્ષભતા, ફીજાએ વાથે ભીને ને યજજિંદા તાણ ને ડઑાયન જલાફ અલા 

ભાટે. 

વલઑાવળીર ને ળૈક્ષભણઑ વવદ્ાતંલાદીએ, જીલવલજ્ઞાની, ભનલૈજ્ઞાવનઑઌ વભજાલલા ભાટે વવદ્ાતં વલઑવાલી 

છે 

ફા વલઑાવ ને તેના વલવલધ ડભેન્વ. તેભા ંવલવલધ તફકે્ક જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ 

ભાનલ જીલન શભેંળા ધ્માન અઑવિત ઑયે છે, ાવ ઑયીને ફાઑ ઑેલી યીતે ળીે છે. 

જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવન થણ ઌ છે ઑે ફાઑ જે જ ઌ છે ને વાબંે છે તે ઑેલી યીતે માદ ઑયે છે, તે વલળે 

વલ ાય 

તેએ જે વભસ્માએ ન બલે છે, બવલષ્મભા ંશ  ંથઇ ળઑે તે અઓાશી ઑયે છે, તેએ જે લા ંે છે તે વભજળ,ે 

વભજળે 

વલવલધ દાથો ને વલ ાય લચ્ ે વભાનતા ને તપાલત, ને વભસ્માએ ભાટે ઈઑેર ફનાલ 

તે તેભને ઝર. ફીજા ળબ્દભા,ં જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવન ભ્માવ ઑેલી યીતે વભજામ છે 



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 12 
 

ફાઑની ભાનવવઑ ક ળતા ને ક્ષભતા વભમ વાથે ફદરાઇ જામ છે. ઔણી જ દી જ દી વવદ્ાતં વભજાલલા 

પ્રમત્ન ઑયે છે 

તેએ જે જ ઌ છે તે ફાઑની વભજભા ંરયલતણન, તેના વલળેની ધાયણાએ ને તેના વલળેના પેયપાય 

તઑણ તે તેન થણ વભજલા ભાટે ઈમઓ ઑયે છે. તેભા ંજ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ અંઓેન વોથી પ્રખ્માત વવદ્ાતં 

જીન વઓેટ િાયા અલાભા ંઅવ્ય  ંશત  .ં અ વલબાઓભા ંઅણે સ્ટેજ વલઑાવ વવદ્ાતંની   ાણ ઑયીશ .ં 

4.3.1 સ વઓંત વલઑાવ - તફક્ક વલઑાવ વવદ્ાતં 

જીન વઅઓેટ ક્સ્લવ ભનલૈજ્ઞાવનઑ શતા ને તેભના ઑામણભા ંવ્મક્તતન  ંવઔન વનયીક્ષણ વાભેર શત   ં

ફાઑ (મ ખ્મત્લે તેભન તાન) જેભ ઑે તેએ રઑળયાલસ્થા િાયા જન્ભથી લધ્મા. વઅઓેટ વથમયી 

વાભાન્મ છે 

જીલવલજ્ઞાન ને ન બલ વળલ્ જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ ઑેલી યીતે ઌઑીકૃત લાતાણ. ીઓેટ લણણન ઑયે છે ઑે ઑેલી 

યીતે 

વળશ એ ભાત્ર થડા જન્ભજાત રશર ાર ને તેભના ભાઓણદળણન ભાટે ભ િંવતત ને યડતા પ્રવતરક્રમાએ વાથે 

જન્ભે છે 

લતણન. શજ  સ ધી પ્રભાણભા ંટૂંઑા વભમભા,ં તેભની ળાયીરયઑ ઓવતવલવધએ લધતી જતી રક્ષ્મ ફની જામ છે; 

તેએ જે જઇઌ છે તે ભેલલા ભાટે લયધ ઑેલી યીતે ક્રર, લૉઑ, લાત, ને દૂય ઑયલા તે ળીખ્મા. તયત 

જ તેએ ફની જામ છે 

મજનાય ને વભસ્મા વલ્લવણ; રાફંા વભમ શરેા,ં તેએ સ્ષ્ટ યીતે ફરી ને ઑાયણ અી ળઑે છે. 

ીઓેટ ાવ ઑયીને શતી 

જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવભા ંયવ છે જે અ પેયપાયને ભજૂંયી અે છે ને પ્રત્વારશત ઑયે છે. ીઅઓેટે બાય મકૂ્ય 

ફાઑ વરક્રમણે વલ ાય ને વલબાલનાએના વલસ્તતૃ નેટલઑણન  ંવનભાણણ ને અમજન ઑયી યહ્યા ંછે, જે તે 

છે 

ભાનવવઑ યજૂઅત / છફી થલા જ્ઞાનાત્ભઑ ભાા,ં થલા સ્ઑીભાટા ઑશલેામ છે. સ્ઑેભાતા (ઌઑલ ન છે 

સ્ઑીભા) વલ ાય થલા લતણનની ેટનણ છે. ઈદાશયણ તયીઑે સ્ઑીભાટા વભજલા ભાટે ઑઇ તેની વયાભણી 

ઑયી ળઑે છે 

વૉફ્ટલેય પ્રગ્રાર્મવ વાથે ઑે જે ઑર્મપ્ય ટવણને વલવલધ ઑામો ઑયલા દે છે. ફાઑના ભઓજભા ંવભાલેળ થામ છે 

 ક્કવ પ્રગ્રાભ, થલા યજજિંદા, જે તેભને લસ્ત  એને વભજલા ભાટે યલાનઓી અે છે; લસ્ત એ, આલેન્્વ 

થલા ન બલ વલળે વલ ાય; 

ને વવતલક્ન્વિંઓ, ભેભ િંઓ, ઈભેયી, થલા ફાદફાઑી જેલી રજજઑર ઑાભઓીયી ઑયે છે. ીઓેટ એી 
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ત્રણ પ્રઑાયના સ્ઑીભાટા જેના િાયા ફાઑ વલશ્વ ય ઑામણ ઑયે છે, તેભના ભનભા ંવલશ્વન  ંપ્રવતવનવધત્લ ઑયે છે, 

ને ભાનવવઑ રક્રમાએ: લતણણઑૂ (થલા વેન્વયીભટય), પ્રતીઑાત્ભઑ, ને એયેળનર સ્ઑીભાટા. 

લતણણઑૂરક્ષી (વેન્વયીભટય) સ્ઑેભાટા: લતણણઑૂરક્ષી સ્ઑીભાટા ઌ રક્રમા થલા ન ક્રભની યીત છે 

લતણન ઑે જે ફાઑ તેના માણલયણભા ંદાથોને ન્લેણ ઑયલા ને તેન જલાફ અલા ભાટે ઈમઓ 

ઑયે છે. જમાયે ઈદાશયણ 

ફાઑ ફને્ન શાથથી ફટર ઑડ ેછે ને તેને તેના ભઢા ય રાલે છે, ફાઑ સ્ઑીભાન ઈમઓ ઑયી યહ્ય 

છે. વળશ  નથી 

ફટરને ઌલી લસ્ત   તયીઑે વલ ાય ઑે તેની તાની ક્સ્તત્લ છે. તેના ફદર,ે દયેઑ ઌઑ દાથણ છે જે ઑામણ 

ઑયે છે 

લતણણ ૂઑં સ્ઑીભા ન વાય. પ્રથભ લણ દયવભમાન લતણણઑૂરક્ષી સ્ઑીભાટા વોથી ભશત્લણૂણ છે 

જીલન ન .ં 

વવર્મફભરઑ સ્ઑેભાટા: ફીજા લણ દયવભમાન ઑેટરાઑ વભમે, ફાઑ લસ્ત  એ, આલેન્્વ, ને ન બલ. 

વવર્મફભરઑ સ્ઑીભાટા ફાઑને બ્જેતટની યજૂઅત વલના બ્જેતટ યજૂ ઑયલાની ભજૂંયી અે છે 

તેભના ય મ ઑ પ્રઑાયની રક્રમા. ફાઑ તે જે દાથણને ાવ  ંઓભળે તે વલળે વલ ાયી ળઑે છે, ઌઑ ટ્રઑ જે તે 

ઑયળ ે

વાથે યભવ  ંઓભે છે, થલા ભાતાવતા તેએ િાયા યાલા ભાઓં છ. 

એયેળનર સ્ઑેભાટા: ફાઑ પ્રથભ ગ્રેડ દાર ઑયે ત્મા ંસ ધી, તેએ એયેળનર સ્ઑીભાટા ઑયી ળઑે છે, 

દાથો થલા આલેન્્વ ય રજજઑર એયેળન્વ થલા ભાનવવઑ પ્રવવૃિએ, જેના રયણાભ ઑેટરાઑ 

તારઑિઑ તયપ દયી જામ છે 

રયણાભ. ઈદાશયણ તયીઑે, 6-લીમ વ્મક્તત ઑદ િાયા બ્જેત્વ ડણય ઑયી ળઑે છે, વય ઓાભણવતઑ 

ઓણતયીએ ઑયે છે 

તેના ભાથાભા,ં થલા ઑલ્ના ઑય ઑે ભાટીન રઓ જે મૂભતૂ યીતે ફર જેલી અઑાય ધયાલત શત તે 

તેના જેલા દેાળે 

મૂ સ્લફૃ. તેણી અ ફોદ્વદ્ઑ ઑાભઓીયી ઑયી ળઑે છે ઑાયણ ઑે તેણીઌ એયેળનર સ્ઑીભાટા ઑે તેણી 

જીલનના શરેા ા ં ઑે તેથી લધ  લો દયવભમાન ઑોંરક્રટ બ્જેત્વ વાથે ન બલભાથંી ફશાય નીઑી 

ઓમા છે. 

4.3.2 સ વઓંત વલઑાવભા ંળીલાની પ્રરક્રમા: પેયપાય ઑય 

સ્ભેભા ની ય ના 
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વઅઓેટ મ જફ, જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ ઌ ફાણની ય ના ને અજીલન પ્રરક્રમા છે 

તાના અંઓત ઑર્મપ્ય ટય પ્રગ્રાર્મવ થલા સ્ઑીભાટાને વળંવધત ઑય. તેએ ભાઓણદળણન શઠે અ ઑયી ળઑે છે 

ફે મ ખ્મ જન્ભજાત ફોદ્વદ્ઑ ઑામો: વસં્થા ને અલાવ. ફે લધાયાના ઑામો, 

ન કરૂન ને અત્ભવલશ્વાવ, ફાઑને યશલેાની પ્રરક્રમા શાથ ધયલા ભાટે યલાનઓી અે છે.  ાર જઇઌ 

ઑે ફાઑ ઑેલી યીતે છે 

અ ફધી પ્રરક્રમાએન ઈમઓ ઑય. 

વસં્થા: વસં્થા, જેભ ઑે ળબ્દ સ ૂલે છે, જમાયે ફાઑ ક્સ્તત્લભા ંયશરેા સ્ઑીભાટાને જડ ેછે 

નલી ને લધ  જરટર સ્ઑીભાટાની ય ના ઑયલા. ઈદાશયણ તયીઑે, જમાયે વળશ  તેના દેાલ, શોં તા, 

ને સ્ઑીભાટાને ઌલી યીતે ઑડવ  ંઑે તેણી ફટર ઑડીને તેના ભઢાભા ંરાલે છે; તેણી ાવે છે 

ઌઑ નલી સ્ઑીભા-દૃન્દ્ષ્ટથી રદગ્દળીત શોંચ્મા. શાઇએડણયભા ંક્સ્તત્લભા ંયશરેા સ્ઑીભાટાના વઓંઠન, 

લધ  જરટર ને લધ  વઑંામેરા ભાા વભગ્ર જીલનઑા દયવભમાન થામ છે. ફાઑ જે 

અઑાય ઑાઢલા ભાટે ઑાતય ઑેલી યીતે લાયવ  ંતે ળી, ક્ષય ફનાલલા ભાટે ેક્ન્વરન ઈમઓ ઑય 

થલા વલવલધ રશર ારને વઑંરન ઑય 

ટ -વ્શીરયની મ વાપયી થલા ફાસ્ઑેટફૉર રે ફનાલલા ભાટે વય લતણણ ૂઑં સ્ઑીભાટા ઓઠલવ  ંછે 

લધ  જરટર. તેલી જ યીતે, જે ફાઑ તેના વતાની રક્રમાએન  ંવલાયે વલાયભા ંનઑર ઑયે છે 

તે રક્રમાને ન ઑયણ ઑયલાના શતે  વય વય પ્રતીઑાત્ભઑ સ્ઑીભાટા ઓઠલે છે જે તેભને યવપ્રદ રાઓે છે, 

ભનયંજઑ, થલા ઈમઓી. છેલટે, ફાઑ જે ઑદ થલા ડઑ ન વાય બ્રતવની વ્મલસ્થા ઑયી ળઑે છે 

લજન શરેેથી ક્સ્તત્લભા ંયશરેા વવર્મફભરઑ સ્ઑીભાટાને લધ  જરટર સ્ઑીભાટાભા ંઓઠલી યહ્ય  ંછે. 

ન કરૂન: જેભ જેભ ફાઑ ઈઓાડ ેછે ને વલઑાવ ઑયે છે, તેભ તેભ તેએ વતત નલી લસ્ત  એ, નલીની વાભે 

અલે છે 

ભારશતી, થલા નલા ન બલ ઑે જે તેભને નલાભા ંતેભના માણલયણ વલળે વલ ાય થલા ઑામણ ઑયલા 

દફાણ ઑયે છે 

ભાઓો ન કરૂન ઌ ફોદ્વદ્ઑ ઑામણ છે જે તેભને નલી ભાઓંણીએને શોં ી લલા દે છે, છી બરે ત ે

ઔયે, ળાાભા ંથલા યભતના ભેદાન ય થામ છે. રયણાભે ફાઑ અ નલી અલશ્મઑતાએને સ્લીઑાયે છે 

ઌવવવભરેળન ને અલાવ તયીઑે એાતી ફે યૂઑ પ્રરક્રમાએ. 

ઌવવવભરેળન: જમાયે ફાઑ ક્સ્તત્લભા ંછે ત્માયે નલી ભારશતી થલા નલા ન બલની વભજણ ઑયલાન 

પ્રમાવ ઑયે છે 

લતણણઑૂ, પ્રતીઑાત્ભઑ થલા એયેળનર સ્ઑીભાટા, તેએ ઌવવવભરેળનની પ્રરક્રમાભા ંયઑામેરા છે. ન્મ 
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ળબ્દ, અત્ભવલશ્વાવભા ંરયભ ત છે તે વફંધંભા ંનવ  ંશ  ંછે તે વભજલાન વભાલેળ થામ છે. 

અલાવ: અલા ફાઑ જમાયે ક્સ્તત્લભા ંયશરેા ન્દ્સ્ઑભાટાભા ંપેયપાય ઑયલાભા ંવપ થામ છે ત્માયે અલાવ 

થામ છે 

નલા આલેન્્વ, ભારશતી થલા ન બલ ભાટે થણઔટન થલા ઌઑાઈન્ટ ફનાલલા. શીં ઌઑ ઈદાશયણ છે 

ફતાલ ઑે અ પ્રરક્રમાએ ઑેલી યીતે ઑામણ ઑયે છે. ફે લણના ંફાઑે વલવલધ પ્રઑાયના ભફરાડીએ ને તેના 

અધાયે જય  ંછે 

અલા ન બલ, ભફરાડીએ ભાટે ઌઑ સ્ઑીભા ફનાલી છે: પ્રભાણભા ંનાના  ાય ઓલાા પ્રાણીએ. શલે 

ફાઑ 

પ્રથભ લત ભવઑરી જ ઌ છે ને ઌવવવભરેળન િાયા તેને અ સ્ઑીભાભા ંળાભેર ઑયે છે. ફાઑ વાથે 

વાભન ઑયે છે 

લધ  ભવઑરીએ, જ ઑે, ફાઑને ધ્માનભા ંરેલાન  ંળફૃ થામ છે ઑે તેએ ભફરાડીએથી ઔણા ાવાએભા ંજ દા 

ડ ેછે. ય 

નલા ન બલના અધાયે ફાઑ ધીભે ધીભે સ્તલેય ભાટે ન્મ સ્ઑીભા વલઑવાલે છે. અ વભજાલે છે 

ફાઑભા ંયશઠેાણ-રયલતણન, ક્સ્તત્લભા ંયશરેા જ્ઞાન ભાા,ં નલા વંઑણભા ંરયણભે છે 

ભારશતી. ીઅઓેટ ભાનતા શતા ઑે અ ફે પ્રરક્રમાએ લચ્ ે તાણ છે જે જ્ઞાનાત્ભઑ પ્રત્વારશત ઑયે છે 

વલઑાવ વઓેટ મ જફ, અ વતં  રનની ક્સ્થવત ફનાલે છે - ફાઑના જ્ઞાનાત્ભઑ વતં  રન 

થલા નલી ભારશતીન વાભન ઑયલાના રયણાભે વતં  રન સ્લસ્થ છે ઑે જેને ઌઑભા ંવભાલી ળઑાત   ંનથી 

શારની મજના. તેના જ્ઞાનાત્ભઑ વતં  રન થલા વતં  રન  નઃસ્થાવત ઑયલા ભાટે, ફાઑને તેની ભફરાડી 

ફદરલી જ જઆઌ 

નલી શે્રણીના ન બલને વભાલલા ભાટેની સ્ઑીભા - ભવઑરી. 

જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવની અજીવલઑા પ્રરક્રમા ઌઑ વતત  ક્ર છે જેભા ંસ્ઑીભાટા ફનાલલી, 

નલી યંત   વજં્ઞાનાત્ભઑ સ વઓંત જ્ઞાનને બેલીને, ને છી ફદરતા તે સ્ઑીભાટાને વમદૃ્ ફનાલવ  ં

યશઠેાણની પ્રરક્રમા િાયા ન બલની નલી શે્રણીએ વરશત તે સ્ઑીભાટા. 

વઅઓેટ મ જફ, અ પેયપાય થામ છે તેભ, ફાઑ વતત લધ  વાયી ફનાલલા ને લધ  ઑયલાન પ્રમત્ન ઑયે 

છે 

તેભની અવાવની જરટર વલશ્વની વા ી વભજણ. 

નવ  ં

જ્ઞાન 
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નવ  ં

જ્ઞાન 

શારન  ંજ્ઞાન 

ભાખ  ં(સ્ઑીભા) 

શારન  ંજ્ઞાન 

ભાા ં

(સ્ઑીભા) 

ઌવવવભરેળન છે 

વભાવલષ્ટ 

અલાવ 

ભા ંપેયપાય ેદા ઑયે છે 

અકૃવત 1: જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવભા ંઌવવવભરેળન ને અલાવ પ્રરક્રમા 

(સ્રત: જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવથી નાલેર, ી .2 99, ફેયન 5 ભી અવવૃિ.) 

4.3.3 વલંેદનળીર વલઑાવના ઓરાએ 

વાભાન્મ યીતે જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવની પ્રરક્રમા  ાય જ દા જ દા તફક્કાએ િાયા પ્રઓટ થામ છે. અ જ્ઞાનાત્ભઑ 

ીઅઓેટ િાયા દયાસ્ત ઑયામેર રડસ્ક્રીટ ને વતં  ભરત ઑયતા ંધીભે ધીભે ફદરાલ લધ  થામ છે. 

લધ ભા,ં ઌ નથી ઑે ઌઑ જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતા ઌઑ ઉંભયભા ંવંણૂણણે ઓેયશાજય છે ને ફીજાભા ં ાનઑ 

દેામ છે. 

યંત   પેયપાય ઔણી લત ડભેન વલવળષ્ટ શમ છે- ફાઑ મ ઑ પ્રઑાયની વલ ાયવયણીના વફંધંભા ં

દ્યતન થઇ ળઑે છે, 

યંત   ફીજાએના વદંબણભા ંખફૂ એછા દ્યતન છે. યંત  , અ તફક્કાએ ઌઑ યવયવ વલઑાવઑાયી ક્રભ 

ફનાલે છે; 

ફીજા ળબ્દભા ંઑશીઌ ત, ફધા ફાઑ  ક્કવણે તે જ ક્રભભા ંને છડ્ા ંવલના તેભની ભાયપતે અઓ 

લધે છે 

તફક્કાએ અ ઈયાતં, દયેઑ તફકે્ક તે ન વયે છે તેનાથી ગ ણાત્ભઑ યીતે રઓ છે. 

અકૃવત 2: ભન ષ્મના જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવના વલવલધ તફક્કાએ 
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વેન્વયીભટય સ્ટેજ: જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવન પ્રથભ તફક્ક ફાઑને જન્ભ સ ધી જન્ભથી ળફૃ થામ છે 

18 થી 24 ભરશનાની ઉંભય. અ વભમઓાા દયવભમાન વળશ  ધીભે ધીભે ળીે છે ઑે વફંધં છે 

તેભની રક્રમાએ ને ફાહ્ય વલશ્વ લચ્ ે. તેએ ળધે છે ઑે તેએ દાથો ને ઈત્ાદનભા ંપેયપાય ઑયી ળઑે છે 

વય. ઈદાશયણ તયીઑે તેએ ળીે છે ઑે જ તેએ ધ્ર જાયી ઓ જેલા  ક્કવ રશર ાર તયપ દયી જામ છે 

રક્રમા ને તેએ વલવલધ રક્રમાએ વાથે પ્રમઓ ઑયલાન  ંળફૃ ઑયે છે તે જલા ભાટે ઑે તેએ શ  ંપ્રબાવલત ઑયળે. 

વભગ્ર વેન્વૉરયટૉટય વભમઓાા દયવભમાન વળશ એ ભટય પ્રવવૃિએ ને વલેંદના િાયા વલશ્વને જાણે છે 

છા જન્ભ વભમે ફાઑ લસ્ત  એન  ંપ્રવતવનવધત્લ ઑયલા ભાટે ભાનવવઑ વઑેંત થલા છફીએન ઈમઓ 

ઑયલાન  ંળીતા નથી 

ઔટનાએ યંત   લધતી જતી ઉંભય વાથે અ જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતા ફાઑભા ંવલઑવી ળઑે છે. અ વાથે વભ ત્ર 

ઑયી ળઑામ છે 

'બ્જેતટ ઑામભીતા' ની ઑલ્ના તયીઑે, જે ીઅઓેટ ભાનલાભા ંઅલે છે તે 8 લણની લમે પ્રાપ્ત થઇ ળઑે છે 

તાજેતયના ભ્માવભા ંજાશયે થમેરા 4 ભરશનાની ઉંભયે ણ 9 ભરશના થઇ ળઑે છે (વીઓર ન ે

ીટયવન, 1996). ફાઑને દાથોની ળાયીરયઑ સ્લબાલ વલળે મૂભતૂ વભજણ ણ શમ છે 

ને વલવલધ રયક્સ્થવતએભા ંતેભના લતણન. અઠભી ને ફાયભી ભરશના લચ્ ે તેએ ક્યાયેઑ 

ફીજી લસ્ત  ન ઈમઓ ઑયીને ઌઑ લસ્ત   (ફટર જેલી) ઑેલી યીતે ભેલલી તે નક્કી ઑય (દારા તયીઑે, 

ઌઑ એળીક ં તડીને 

દૂય). 12 ને 18 ભરશના લચ્ ,ે ફાઑ તેભના ભનભા ંછુામેરા દાથોન  ંપ્રવતવનવધત્લ ઑયી ળઑે છે. તેએ 

ળધે છે 

તેએ જે જઇઌ તે ભાટે, જમાયે ણ તે જઇ ળઑતા નથી. અ વભમઓાાના અંત,ે ફાઑન ઈમઓ 

ઑયલાન  ંળફૃ થઇ ઓય  ંછે 
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છફીએ લસ્ત એ ભાટે ઉબા છે. ઈદાશયણ તયીઑે, 2-લીમ છઑયી તેની ઢીંઓરીને ઢીંઓરીની અંદય ને 

ઑાલ્વનઑ ફૃે મઑેૂ છે 

વભની ય ફૃભ ને પવનિ યની ઢીંઓરીના દૃશ્મને પયીથી ઓઠલે છે. ભધ્મસ્થી તયીઑે એાતી અ ક્ષભતા ઌ 

છે 

ત્મતં ભશત્ત્લણૂણ વવદ્વદ્એ, ઑાયણ ઑે તે ફાઑને ભાત્ર તે વલળે વલ ાયલાની જફૃરયમાતથી મ તત ઑયે છે 

લસ્ત એ તેની અવાવ જઇ ળઑે છે. ફાઑ જે ભધ્મસ્થી ઑયી ળઑે છે તે અી દ વનમા વલળે વલ ાયી ળઑે છે. 

વેન્વયી-ભટય ીરયમડ 

વલઑાવળીર તફક્ક & 

અંદાજીત ઉંભય 

યીફ્રેક્તવલ સ્ટેજ 

જન્ભ -1 ભરશના 

પ્રાથવભઑ રયત્ર પ્રવતરક્રમાએ 

1-4 ભરશના 

ભાધ્મવભઑ રયત્ર પ્રવતરક્રમાએ 

(4-8 ભરશના) 

પ્રવતરક્રમાએન  ંવઑંરન 

(8-12 ભરશના) 

જ્ઞાનાત્ભઑ રાબ 

� ફાઑ જેભ ઑે પ્રવતરક્રમા િાયા વંણૂણણે માણલયણને વભજે છે 

ળ ને જઇ. 

Object દાથણની સ્થામીતા વરશત ઔણા ંબોવતઑ ગ ણધભોની જાઓફૃઑતા, 

દાથણ વભરરડટી, ને ગ ર ત્લાઑણણ. 

New નલા વલેંદના ને સ્ઑીભાને સ વઓંત ફનાલવ .ં 

દારા તયીઑે, ફાઑ ઑસ્ભાત િાયા ને છીથી તેના અંગઠૂાને ભાદંા ઑયી ળઑે છે 

આયાદાલૂણઑ તે રક્રમા  નયાલતણન ઑય. નલજાત વળશ એ તયીઑે અ રક્રમાએ  નયાલતણન ઑયલાભા ંઅલે છે 

તેભને અનદંદામઑ. 

Physical સ ધાયેર બોવતઑ જ્ઞાન ને મૂભતૂ આંઑડાઑીમ જ્ઞાન 

By ઔણા ંદાથો ને લેન્્વન  ંલઓીઑયણ ઑલ્નાત્ભઑ યીતે - વભાન િાયા 
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ઑામણ ને લતણન 

� ફા વલશ્વભા ંલધ  ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત થામ છે ને આયાદાલૂણઑ ળફૃ થામ છે 

માણલયણભા ંપ્રવતરક્રમા અલા ભાટે રક્રમાની  નયાલતણન ઑય. 

દારા તયીઑે, ફાઑ તેને મઑૂલા શતે  લૂણઑ યભઑડ  ંવદં ઑયળે 

ભોં. 

Hidden ઑાડથી ઢંઑામે  ંશમ તે છી છુામેરા દાથો ળધલાની ક્ષભતા. 

Simple ઓાઈના વલંાદથી વાદી વેન્વૉરયમટય વભસ્માએને શર ઑયલાની ક્ષભતા 

વભસ્મા. 

Clearly ફાઑ સ્ષ્ટ આયાદાલૂણઑની રક્રમાએ ફતાલલાન  ંળફૃ ઑયે છે. 

Desired ફાઑ આચ્ચ્છત વય પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે સ્ઑીભાને ણ જડ ેછે. 

ફાઑ તેભના અવાવના ંમાણલયણની ળધ ઑયલાન  ંળફૃ ઑયે છે ને ઔણી લત 

ફીજાએની લતણણઑૂન  ંન ઑયણ ઑય. 

This અ વભમ ને ફાઑ દયવભમાન લસ્ત  એની વભજ ણ ળફૃ થામ છે 

વલવળષ્ટ ગ ણ ધયાલતા  ક્કવ દાથોને એલાન  ંળફૃ ઑય. 

દારા તયીઑે, ફાઑને ખ્માર અલે છે ઑે ધ્ર જાયી લતે ડઑ લાજ ઑયળે. 

તતૃીમ રયત્ર પ્રવતરક્રમાએ 

(12-18 ભરશના) 

પ્રાયંભબઑ પ્રવતવનવધ વલ ાય 

(18-24 ભરશના) 

(સ્રત:  ાઆલ્ડ ડલેરભેન્ટ રોયા ફઑણ, 8 ભી અવવૃિ, 2009 થી નાલી) 

પ્રામભઓઑ તફક્ક: લૂણ ઑામણઑાયી તફક્ક 24 ભરશનાથી રઓબઓ વાત લણ લચ્ ે યશ ેછે. તે 

વેન્વયીભટય સ્ટેજની વવદ્વદ્એ ય વનભાણણ ઑયે છે. તેના તફકે્ક ફાઑ ય લાની ક્ષભતા પ્રાપ્ત ઑયે છે 

દાથો ને આલેન્્વની ભાનવવઑ છફીએ. તે જ વભમ,ે બાા તે ભફિંદ ઌ વલઑાવ ાભે છે 

ભોભઑ વઑેંત-ળબ્દના વદંબણભા ંવલ ાયલાન  ંળફૃ ઑય. તેભના તફકે્ક ફાઑ શજ  સ ધી ઔણી ક્ષભતા 

દળાણલતા નથી 

તઑણ ને ભાનવવઑ ઑાભઓીયીન ઈમઓ ઑય. વઅઓેટે ઌલી યજૂઅત ઑયી ઑે અભા ંક્રાવંતઑાયી થલા 

ગ ણાત્ભઑ પેયપાય થામ છે 

વભમ: પ્રતીઑાત્ભઑ યભતન ઈદ્ભલ જેભા ંતે ઌઑ લસ્ત  ન ઢોંઓ ઑયે છે, દા.ત. ેક્ન્વર છે 
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ઌઑ યઑેટ થલા રાઑડાના બ્રઑ દેડઑા છે. અલા નાટઑને ત્રણ વળફ્્વ િાયા ભ દ્વહ્નત ઑયલાભા ંઅલે છે જે 

નન્મ અંતદૃન્દ્ષ્ટને લેઓ અે છે 

અ વભમઓાા દયવભમાન ફાઑની જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતાએ ઑેલી યીતે ફદરામ છે. રડવેન્ટે્રળન - જે ફાઑ 

ધીભે ધીભે 

તાને ફદરે તેભના યભવતમા રક્રમાએ પ્રાપ્તઑતાણએ ઑયતા ંન્મ ફનાલલા ભાટે ળફૃ થામ છે? ફીજ ં 

decontextualization- એબ્જેતટ ઌઑફીજા ભાટે વલઑલ્ ને ઌઑીઑયણ-વરંગ્ન યભત રક્રમાએ ભાટે 

ફનાલલાભા ંઅલે છે 

લધ  જરટર ન ક્રભભા.ં જરટર બાા, પ્રતીઑના ઈમઓન  ંફીજ  ંઈદાશયણ ણ છે 

અ વભમઓાા દયવભમાન ઉબી થામ છે. અ તફકે્ક વલ ાયલાની પ્રરક્રમા લધ  દ્યતન છે યંત   તે 

રયતલ છે 

ઔણી ફાફતભા.ં તેએ ભાનવવઑ પ્રતીઑન ઈમઓ ઑયે છે યંત   તેભની વલ ાયવયણી વનવિત, તારઑિઑ, 

વલબાજીત ને છે 

 ક્કવ વદંબો વાથે જડામેર છે. તેભની રયતલ વલ ાયવયણીને ઌઑાગ્રતાલાદ-ફાઑની ક્ષભતા 

તયીઑે એલાભા ંઅલે છે 

વભજ ઑે ન્મ રઑ તેએ ઑયતા ંજ દ ં જ દ ં જ ઌ છે. એયેળનર ફાઑ 

સ્ટેજ ણ શલા, નયભ, ભટા જેલા વફંધંી ળયત વભજલાભા ંબાલ રાઓે છે. અઓ તેએ 

ઑા વવરયમેળન- ઑેટરાઑ રયભાણ વાથે બ્જેત્વ ઓઠલલાની ક્ષભતા. છેલ્રે ને વોથી ભશત્લણૂણ 

તેએ વયંક્ષણ-જ્ઞાનના વવદ્ાતંની સ્ષ્ટતા ધયાલે છે જે ઑઇ લસ્ત  ના ઑેટરાઑ બોવતઑ રક્ષણ ધયાલે છે 

બ્જેતટન  ંફાહ્ય દેાલ ફદરામેર શલા છતા ંણ રયલવતિત યશવે  .ં ઈદાશયણ તયીઑે, ભ ત્ર ઌ 

તેના વાભે શલા ીણાનંા ફે વભાન પ્રાન્દ્સ્ટઑ ઑ વાથે ફાઑ, દયેઑ ઑ તે જ બયેર છે 

સ્તય, અકૃવત ભા ંવભ ત્ર તયીઑે. ઌઑ ઑની છીછયી, સ્ષ્ટ પ્રાન્દ્સ્ટઑ લાટઑી ભા ંયેડલાની ને યેડલાની છે 

ન્મ ઑની વાભગ્રી ઊં ા, વાઑંડી ઑન્ટેનયભા.ં છી ફાઑને ઑન્ટેનય તયપ ધ્માન અલા છૂ 

તેભા ંલધ  ીણ  ંછે. ફાઑ જે અ પ્રઑાયની વભસ્માન વતત ઈઑેર રાલે છે તેવ  ંઑશલેાભા ંઅલે છે 

વયંક્ષણના ઑામદાએ વભજ. વયંક્ષણ ઑામોભા ંવભરડ્વ, પ્રલાશી ને વતત ળાભેર શઇ ળઑે છે 

અકૃવતભા ંફતાવ્મા મ જફ જથ્થ. 

Hidden છુામેરા બ્જેતટ ભાટે ઔણા સ્થઌ ળધલા ભાટેની ક્ષભતા. 

� જાગવૃત ઑે દાથો તેભના છુામેરા સ્થાનભા ંણ ક્સ્તત્લભા ંયશ ેછે 

નવ  ં ારલા ળીત  ંફાઑ છી સ્થાન છડી દીધી છે. 
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Long રાફંા વલરફં છી લસ્ત  એ ય લમસ્ઑ રક્રમાએની સ્થામી નઑર. 

� ભડરેની આયાદાને ધ્માનભા ંયાીને તઑણવઓંત ન ઑયણ 

Object વરક્રમ બ્જેતટ વૉરટિંઓ ઌઑ ઑેટેઓયીભા ં

� સ્ટેજ દયવભમાન ફાઑ ટ્રામર ને ભરૂ પ્રમઓ ળફૃ ઑયે છે. 

ઈદાશયણ તયીઑે ફાઑ ધ્માન ળધલા ભાટે વલવલધ લાજ થલા રક્રમાએ જભાલી ળઑે છે. 

Object બ્જેતટ ળધલા ભાટેની ક્ષભતા દૃન્દ્ષ્ટથી વેડલાભા ંઅલી 

Believe ભાનવ  ંયભલાભા ંયજજિંદા લતણણઑૂની સ્થામી નઑર 

Object વરક્રમ બ્જેતટ વૉરટિંઓ ફે શ્રેણીએભા.ં 

Objects ફાઑ લસ્ત  એ થલા આલેન્્વ યજૂ ઑયલા ભાટે પ્રતીઑ વલઑવાલલા ભાડં ેછે. 

This અ ઊવ ફાઑ ભાનવવઑ યીતે માણલયણને વભજલાન  ંળફૃ ઑયે છે 

યજૂઅત વલઑાવળીર તફક્ક & 

અંદાજીત ઉંભય 

2-4 લણ 

4-7 લણ 

(સ્રત:  ાઆલ્ડ ડલેરભેન્ટ રોયા ફઑણ, 8 ભી અવવૃિ, 2009 થી નાલી) 

ઑોંરક્રટ એયેળનર સ્ટેજ: જે રઑ રઑન્ડયઓાટણન થલા પસ્ટણ-ગ્રેડ સ્તયે બણાલલાન  ંઆચ્છે છે 

ઑાઑંયેટ એયેળનર તફક્કાભા ંદાર થામ ત્માયે જ ફાઑ વાથે ઑાભ ઑયળે. અ તે વભમ છે જમાયે ફાઑ 

દેાલ િાયા પ્રભ ત્લ એછુ ંથામ છે ને અંઑઓભણત વભજલા ભાટે સ્ઑીભાટા પ્રાપ્ત ઑયે છે, ભા ંવલ ાય 

પ્રતીઑ, લસ્ત એને શે્રણીએભા ંલઓીકૃત ઑયે છે (પ્રાણી, લનસ્વત, થલા વનજ, થલા યંઓ ને અઑાય 

િાયા), ન ે

યઑેવ ને રય-ઑેવ ક્ષય લચ્ ેના ંવફંધંને વભજ. તે અિમણજનઑ છે ઑે ઐ ારયઑ 

અ ય ઓભા ંવલશ્વબયના ઔણા વભાજભા ંવળક્ષણ ળફૃ થામ છે. અની મ ખ્મ વવદ્વદ્એ 

તફક્કાભા ંળબ્દના ભધ્મસ્થી ને તેભા ંળાભેર શમ તેલા વનમભ થલા વનમભન  ંારન ઑયલાની 

ફાઑની ક્ષભતા ળાભેર છે 

છફીએ ને તારઑિઑ વનષ્ઑણ સ ધી શોં લા ભાટે અ ભધ્મસ્થીએને વળંવધત ઑયલા. ફાઑની ફધી 

ઑાભઓીયીભા ંફાઑ ઑયી ળઑે છે 

ઑોંરક્રટ એયેળનર તફક્કા દયવભમાન ઑયલાભા ંઅલે છે તે વોથી ભશત્લણૂણ જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતાન ઈરટાલી 

ળઑામ છે. 
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ઈરટાલી ળઑામ તેવ  ંઌ વભજણ છે ઑે ઑઇની વલ ાયવયણી પ્રરક્રમાને ાછુ ંપેયલી ળઑામ છે. ઈદાશયણ તયીઑે, 

પ્રથભ 

ગ્રાડયે વભજી રીધ  ંઑે ઌઑ ક યક રયય  ંતેના ભડરે, જે ઓાઈ ભાટીની ઌઑ ફર શતી, તેને ાછુ ંફનાલી ળઑામ 

છે 

ઌઑ ફર. ઌઑ વેઑન્ડ-ગ્રેડય વભજે છે ઑે 8 ભાફણલ્વના ઢઓરાભા ંઈભેયલાભા ંઅલેરા 6 ભાફણલ્વ ક ર 14 

ફનાલે છે 

ભાફણલ્વ ને તે છી તે 14 ભાથંી 6 રઇને 8 ભાફણલ્વન ઢઓર ફનાલી ળઑે છે. જે ફાઑ 

રક્રમાએની મૂભતૂ યીલવવિભફરીટી વભજલાથી ન્મ એયેળન્વ, જેભ ઑે વયંક્ષણના ઑામદા, 

ન ભાન, ને શામયાઑીઑર લઓીઑયણ. 

ઑોંરક્રટ એયેળનર 

વલઑાવળીર તફક્ક & 

અંદાજીત ઉંભય 

7-11 લણ 

(સ્રત:  ાઆલ્ડ ડલેરભેન્ટ રોયા ફઑણ, 8 ભી અવવૃિ, 2009 થી નાલી) 

જ્ઞાનાત્ભઑ રાબ 

Represent પ્રવતભફિંભફત પ્રવવૃિભા ંનાટઑીમ લધાય ફતાલે છે 

બાાના વલઑાવ, ભાનવ ,ં ભ ત્રઑાભ ઑયવ ,ં વભજવ  ં

પ્રતીઑ - લાસ્તવલઑ વલશ્વની ક્સ્થવત ને લઓીઑયણ. 

Simpl વય, રયભ ત રયક્સ્થવતએભા ંને ન્મભા ંદૃન્દ્ષ્ટઑણને ધ્માનભા ંર 

દયયજ  શયે વદેંળાવ્મલશાય 

In વનજીલ ને વજીલ લસ્ત  એ લચ્ ે તપાલત 

� વયંક્ષણને વભજવ ,ં નરટવ રયલતણન વલ ાયીને વલ ાયે છે ને વભજે છે 

રયભ ત વદંબોભા ંઔણા ઑાયણ ને વય વફંધં 

Common વાભાન્મ ક દયતી પ્રઑાયની, ઑામણ ને અધાયે લસ્ત  એને લઓીકૃત ઑય 

ઑેટેઓયીની અંતઓણત રાક્ષભણઑતાએ વલળેની લતણણઑૂ ને વલ ાય તૈમાય ઑય 

વભ્મ ળેય ઑયે છે 

Familiar રયભ ત એબ્જેતટને શે્રણીફદ્ વઓંરઠત ઑેટેઓયીઝભા ંઓઠલે છે 

Reality લાસ્તવલઑતાથી દેાલ રઓ ાડ ેછે 
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Aware જાગતૃતા લધે છે જે ભાને છે ઑે પ્રવતવનવધ પ્રવવૃિએ છે 

Fair યીક્ષણ, ઓબ્બ્રન્વ ને ઈલ્રઔંન ઑયતી આલેન્્વ વલળે જાદ ઇ ભાન્મતાએને ફદરે છે 

વ્માજફી વભજૂતી વાથે ેક્ષાએ 

Ver ભોભઑ દેાલ-લાસ્તવલઑતા વભસ્માએ ઈઑેરે છે, જે લધ  સ યભક્ષત વઑેંત અે છે 

વભજવ  

જ્ઞાનાત્ભઑ રાબ 

Con ઑોંરક્રટ ભારશતી વલળે લધ  વઓંરઠત, રજજઑર પેળનભા ંવલ ાયે છે 

વયંક્ષણ, લઓણ વભાલેળ, વકં્રભણ વરશત ક્રભળઃ િાયા સ ૂલામેર 

ન ભાન 

Give સ્ષ્ટ અલા ભાટેની ક્ષભતા િાયા દળાણવ્મા મ જફ લધ  વયઑાયઑ લઑાળી તઑણ દળાણલે છે 

રદળા વનદેળ ને સ વઓંરઠત જ્ઞાનાત્ભઑ નઑળાએન  ંવનભાણણ ઑય.  

ઐ ારયઑ એયેળનર સ્ટેજ: અ તફક્કા દયવભમાન  ખ્ત વલ ાયની મ ખ્મ રાક્ષભણઑતાએ તેભના દેાલને 

યજૂ ઑયે છે. 

અ તફકે્ક ફાઑ મતૂણ વલ ાયી ળઑે છે; તેએ લાસ્તવલઑ થલા ઑોંરક્રટ વાથે યંત   ળક્યતાએ વાથે જ 

વ્મલશાય ઑયી ળઑે છે 

-ઈત્ાદન થલા વફંધં જે ક્સ્તત્લભા ંનથી યંત   ઑલ્ના ઑયી ળઑામ છે. ઐ ારયઑ ઑાભઓીયીના ફે 

રક્ષણ 

વલ ાય ું ઑે વલ ાય ભાટે વનમભના નલા ને લધ  ળક્તતળાી વેટને પ્રદાન ઑયવ  ંઌ લૂણધાયણાએ 

ફનાલલાની ક્ષભતા છે 

ને લરઑન (શામથેટીઑ-ઑાતળીર તઑણ) ભાથંી વનષ્ઑણ ને "ifthen" છૂલાની ક્ષભતા દયે છે 

પ્રશ્ન (પ્રામભઓઑ વલ ાય). અ ક ળતા ફાઑને વલ ાયલા ભાટે, ભધ્મભ ળાાભા ંળફૃ થલા દે છે 

વબંવલત ઔટનાએ વલળ,ે પતત લાસ્તવલઑ જ નશીં. ીઅઓેટે બાયલૂણઑ જણાવ્ય  ંઑે અ પ્રઑાયની ઐ ારયઑ 

ઑાભઓીયીએ 

અ વભમઓાા દયવભમાન વલઑાવ ઑયલાન  ંળફૃ ઑય, તેએ ઌઑ જ વભમે ફધા શસ્તઓત ઑયલાભા ંઅવ્મા ં

નથી. તેના ફદર,ે તેએ ઈબયી યશ ેછે 

રઑળયલમના લોભા,ં 15 લણની ઉંભયે થતી શે્રષ્ઠ વવદ્વદ્એ વાથે. 

ઐ ારયઑ ઑાભઓીયી 

વલઑાવળીર તફક્ક & 
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અંદાજીત ઉંભય 

11 લણ ને તેથી લધ  

(સ્રત:  ાઆલ્ડ ડલેરભેન્ટ રોયા ફઑણ, 8 ભી અવવૃિ, 2009 થી નાલી) 

વઅઓેટન વવદ્ાતં જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવની જૈવલઑ ફાજ  ય બાય મઑેૂ છે. શીં ફાઑ ભાનલાભા ંઅલે છે 

તાને જ્ઞાનાત્ભઑ સ્લફૃની વોથી ભશત્લણૂણ સ્ત્રત તયીઑે - ઌઑ વ્મસ્ત, સ્લમ ંપ્રેરયત વળંધઑ જે વલ ાય 

ફનાલે છે ને 

તેભને વલશ્વ વાભે યીક્ષણ ઑયે છે. જ્ઞાનાત્ભઑ વળક્ષણ યના વળંધનઌ વળય ઑેલી યીતે ઑયી ળઑે તે 

પ્રઑાવળત ઑયી છે 

સ વઓંરઠત જ્ઞાન ભાખ  ંફનાલ. અ છે: 

� તે ળીનાય છે જે ળીે છે 

� ળીલવ  ંલૂણ જ્ઞાન ય ફનાલે છે 

� રવનિંઓ જ્ઞાન ભાા ંઌઑીઑયણ જફૃયી છે 

� ળીલવ  ંવતં  ભરત યીતે ખ્માર, ક ળતા ને ભેટા-જ્ઞાનાત્ભઑ વક્ષભતા પ્રાપ્ત ઑયલા વલળે છે 

� વળક્ષણ લધ  ામાની શામયાઑીઑર વસં્થા િાયા જરટર જ્ઞાન ભાા ંફનાલે છે 

જ્ઞાન ટ ઑડાએ 

� ભનભા ંજ્ઞાન ભાા ંઓઠલલા ભાટે ફાહ્ય દ વનમાભા ંભાાએન ઈમઓ ઑયે છે 

� ભાનલ ભારશતી-પ્રવેવવિંઓ અરઑિટેત યની ક્ષભતા ભમાણદાએ િાયા રવનિંઓ લયવધત છે 

ને ક્ષભતા 

Emotion બાલના, પ્રેયણા ને જ્ઞાનાત્ભઑ ઓવતળીર આંતયરક્રમાભાથંી રયણાભ ળીલી 

� ળીવ  ંટ્રાન્વપયયેફર જ્ઞાન ભાા ંફનાલે છે 

� ળીલાની વભમ ને પ્રમત્નની જફૃય છે. 

તભાયી પ્રઓવત -2 તાવ 

4. જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવભા ંસ્ઑીભા શ  ંછે? 

.................................................. .................................................. ........................... 

5. ળીલાની વભજભા ંવલવલધ પ્રરક્રમાએ શ  ંછે? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

6. ઌઑ ફાઑ લઓણ લી ધયણભા ંભ્માવ ઑયી યહ્ય છે. મ ખ્મ જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ રક્ષ્માઑં શ  ંછે 

તે તફકે્ક પ્રાપ્ત? 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

7. વળક્ષઑ તયીઑે, તભે ભ્માવક્રભન  ંઅમજન ઑયલા ભાટે જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવના તફક્કાના વવદ્ાતંન ઈમઓ 

ઑેલી યીતે ઑયી ળઑ છ 

ળાાભા ંધયણ VIII ભાટે પ્રવવૃિએ? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.4 ઌઑ વ્મક્તતઓત તયીઑે ળીવ  ં

રવનિંઓ ઌ તભાભ વજીલ ભાટે વનણાણમઑ છે ને તે ભને ભશત્લણૂણ ક ળતા પ્રાપ્ત ઑયલાભા ંને 

રયલતણનને સ્લીઑાયલાભા ંવશામ ઑયે છે 

ભને અવાવના વલશ્વભા ંળયત. જેભ અણે શરેાથી જ જાણીઌ છીઌ ઑે વળક્ષણ પ્રભાણભા ંઑામભી 

પેયપાય છે 

લતણન ઈત્ન્ન થતા ંન બલ ેદા ઑયે છે જે ઑાઇંઑ લઑીર થલા વીધી શઆ ળઑે છે. ભનલૈજ્ઞાવનઑ વભજાલી 

છે 

તે ધ્મમન ઑેટરાઑ મૂભતૂ સ્લફૃભા ંથામ છે: લતણણ ૂઑંલાદી, જ્ઞાનાત્ભઑ થલા ભાનલતાલાદી, યંત   અ 

તભાભ સ્લફૃભા ં

ફાઑ ઑેન્દ્ન્દ્રમ અકૃવત છે. ફધા રઑસ્વાભા ંફૃઑ રઓ છે. ફાઑ ઌ ઌઑ છે જેન  ંવનભાણણ થામ છે 

તેભના જ્ઞાન િાયા જ્ઞાન થલા વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ રયબાા િાયા વશામ. દયેઑ રઑસ્વાભા,ં 

વ્મક્તતઓત સ્તય ય ળીવ .ં ફાઑ તેના ફદરે જ્ઞાન ફદરે આંતરયઑ છે 

બયલાભા ંથલા યેડલાભા.ં ત્મા ંઔણા ભાઓો છે જમા ંવ્મક્તતઓત યીતે ળીલાની થામ છે. અ 

લતણભાન વલબાઓ તેની વાથે વ્મલશાય ઑયે છે. 

4.4.1 સ્લમ ંવળક્ષણ 

સ્લમ ંવળક્ષણ ઌ વોથી ડઑાયફૃ વળક્ષણ દ્વતએ ૈઑી ઌઑ ઓણલાભા ંઅલે છે ને તેની ાવે ભટી 

ક્ષભતા છે 

ાવ ઑયીને ભન્દ્લ્ટગ્રેડ ળાાએભા.ં પ્રગ્રાભન વલઑાવ ઑયલ જે વલવળષ્ટ જફૃરયમાતને વભામજજત ઑયલાભા ં

અલે છે 

વ્મક્તતઓત વલદ્યાથીએ ફનેં પામદાઑાયઑ ને મ શ્ઑેર છે. તે વળક્ષઑ િાયા ઔણા ંપ્રમત્નની જફૃય છે ને છે 

વલદ્યાથી ભાટે ખફૂ જ ડઑાયફૃ. વળક્ષઑઌ ળયત સ્થાવત ઑયલી અલશ્મઑ છે જેભા ંવલદ્યાથી શળ ે

તેભના વળક્ષણન  ાજૉ વલનાળઑાયી ફનલાના જભ વલના ને ળૈક્ષભણઑ રક્ષ્મને શોં ી લલાભા ંવનષ્પ. 
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વવિંઓર ક્રભારંઑત લઓણડંભા ંવલવલધ ક્ષભતા સ્તય ને જ દી જ દી જફૃરયમાત ને સ્લમ ંવળક્ષણ વાથેના 

વલદ્યાથીએ શમ છે 

વ્મક્તતએની જફૃરયમાતને વાયી યીતે અલયી રેલા ય ઈઑેર યૂા ાડી ળઑે છે. તે ણ લધ  વલવળષ્ટ છે 

ભન્દ્લ્ટગ્રેડ લઓણના વલદ્યાથીએની ક્ષભતાએ ને જફૃરયમાત ય ભબન્નતા. તે સ્ષ્ટ છે ઑે વ્યશૂય નાએ જેલી 

વ્મક્તતઓત વળક્ષણ ને ભબન્ન વળક્ષણભા ંસ્લમ ંળીલાની ધ્મેમ ઌ ખફૂ જ ભશત્લણૂણ છે 

ભન્દ્લ્ટગ્રેડ ેલઓણડંની ભાઓણી ભાલ્ઑભ નરેવે સ્લમ ંળીલાની વ્માખ્મા અી છે: 

"સ્લમ ંવળક્ષણ ઌ પ્રરક્રમાને લણણલે છે જેના િાયા વ્મક્તત વશામ વલના ભાયી વાથે શરે ઑયે છે 

ન્મની, તેભની ળીલાની અલશ્મઑતાએન  ંવનદાન ઑયલા, ળીલાની ધ્મેમ ફનાલલી, ભાનલ ને 

વાભગ્રીની એ ઑયલી 

મગ્મ રવનિંઓ વ્યશૂય નાએ ળીલા, વદં ઑયલા ને ભરભા ંમઑૂલા ને વળક્ષણન  ંમલૂ્માઑંન ઑયલા 

ભાટેના સ્રત 

રયણાભ. "(નલ્વ, 1975, ષૃ્ઠ 18) 

સ્લ-ધ્મમન ઌ ળીલાની ત્મતં વ્મક્તતઓત સ્લફૃ છે ને ળીલાની વંણૂણ જલાફદાયી વનર્મન છે 

ફાઑના બા. તેભા ંવ્મક્તતએ તાના રક્ષ્મ વેટ ઑયે છે, ળીલા ભાટે શ  ંમગ્મ છે તે વ્માખ્માવમત ઑય, 

વદં ઑય, 

ભેનેજ ઑય ને તેભની તાની ળીલાની પ્રવવૃિએન  ંમલૂ્માઑંન ઑય. ફાઑ ભારશતી વદં ઑયે છે, પ્રરક્રમા 

ઑયે છે ને તેને જાલી યાે છે 

વભજણ ભાટે ફીજા વ્મક્તતને તે ળીલલાની જફૃરયમાત વલના. ારી જણાવ્ય  ંશત   ંઑે, અત્ભ-વળક્ષણ ભાટે 

ફાઑને સ્લતતં્ર યીતે ઑાભ ઑયલાની ક્ષભતાની અલશ્મઑતા છે. વળક્ષઑની ભવૂભઑા પ્રદાન ઑયલી 

સ્ઑેપન્દ્લ્ડિંઓ, ભાઓણદળણન ને વરાશ અલી જમાયે વાથીદાય વશમઓ અે છે. સ્લમ ંળીવ  ંછતા ં

વ્મક્તતઓત ણ તે જૂથભા ંણ થઇ ળઑે છે. સ્લ ળીલાની પામદા ની ે મ જફ છે: 

� સ્લમ ંવળક્ષણ ઌ ઌલી વ્યશૂય ના છે જે ફાઑને શરે ઑયલા પ્રત્વારશત ઑયે છે, ળીલા ભાટે તાન  ં

રક્ષ્મ યાે છે 

ને વ્મક્તતઓત સ ૂનાત્ભઑ ને અમજન વ્યશૂય નાએ ન વય. 

� પે્રરયત વલદ્યાથીએને ળીલાની પ્રરક્રમા વાથે લધ  વરંગ્ન થવ  ંને લધ  ઑામણક્ષભ ફનવ  ં

લઓણ. 

� વલદ્યાથીએ તેભના ળૈક્ષભણઑ ઑામો ય લધ  જલાફદાય ફને છે ને શોં લાભા ંપ્રવતફદ્તા ન બલે છે 

રક્ષ્મ તેએ વેટ છે. 



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 27 
 

New તેએ નલી લસ્ત  એને ન્લેણ ઑયલા ને જભાલલા ભાટે તૈમાય છે. 

� તેએ લધ  ખ લ્રા રદભાઓભા ંવલદ્યાથીએ ફની યહ્યા છે ને રક્ષ્માઑં પ્રાપ્ત ઑયલા ને વાભફત ઑયલા ભાટે 

લધ  રક્ષ્મારંઑત છે 

ઑે તેએ તેભના તાના વળક્ષણની વબંા રેલા ભાટે વલશ્વવનીમ છે. 

� સ્લમ ંવળક્ષણ વલદ્યાથીએને ક ળતા ને વ્યશૂય ના વલઑવાલલા દે છે જે તેભને લધ  ફનલાભા ંવશામ 

ઑયળ ે

ઑામણક્ષભ ને જલાફદાય ને તેભના ળાાના પ્રદળણન ને વાભાજજઑ લતણનભા ંસ ધાય ઑયે છે. 

વલદ્યાથીએ સ્લ વનદેવળત ફાઑ ઑેલી યીતે ફને છે? 

સ્લ વનદેવળત ફાઑ ફનલા ભાટે વલદ્યાથીની ક્ષભતા તેભના metacognitive વલઑાવ ય અધાય યાે છે 

ક ળતા, થલા તેભના તાના ળીલાની ને વલ ાયવયણીન  ંપ્રવતભફિંફ ને મલૂ્માઑંન ઑયલાની ક્ષભતા. 

ઌર્મબ્રઝ ઌટ ર. 2010 "થી 

સ્લ વનદેવળત ફાઑ ફન, વલદ્યાથીએઌ ઑામણની ભાઓંણીએન  ંમલૂ્માઑંન ઑયલાન  ંળીી જવ  ંજઇઌ, તેન  ં

મલૂ્માઑંન ઑયવ  ંજઇઌ 

જ્ઞાન ને ક ળતા, તેભની ભબઓભની મજના, તેભની પ્રઓવતની દેયે, ને જફૃરયમાત મ જફ તેભની 

વ્યશૂય નાએને વભામજજત ઑય " 

ને તે અ પ્રરક્રમા  ક્રીમ છે ને વલદ્યાથી ને બ દ્વદ્ વલળેની ભાન્મતાએ ય અધારયત છે. 

ઑેટરાઑ વલદ્યાથીએ અ ક ળતા તાની જાતે વલઑવાલી ળઑે છે યંત   ઔણા ભાઓણદવળિત (યંત   પયજ 

ાડલાભા ંનશીં અલે) રાબ ભેલળ ે

અ metacognitive ક ળતા વલઑાવ તયપ રદળા વનદેળ. જ ઑઇ નલ્વની વ્માખ્મા જળ ે

ને ઌર્મબ્રઝ સ્ષ્ટ યીતે સ્ષ્ટ ઑયે છે ઑે ફાઑ સ્લમ ંવનદેવળત ફાઑ ઑેલી યીતે ફની ળઑે છે. સ્લ ફનલાના ં

ઓરા ં

ની ે પ્રભાણે વનદેવળત ફાઑ: 

ળીલાની અલશ્મઑતાએન  ંવનદાન: પ્રથભ ઓ  ંઌ ફાઑભા ંળીલાની લઓણનાની એ છે 

તાને ફાઑ િાયા થલા વળક્ષઑ, ીય જૂથ ને ન્મની વશામ િાયા એી ળઑામ છે. ભાટે 

દારા તયીઑે, જમાયે ફાઑ 5 થલા 6 ની ઉંભયે ફાઑ શોં ે ત્માયે વનવિતણે લરઑન ઑયલાભા ંઅલે 

છે 

ફેલડા અંઑની વખં્મા થલા ઈચ્ ાયણ થલા  ક્કવ ળબ્દ  ક્કવ યીતે ર, છી ફાઑ ત ે

થલા વળક્ષઑની વશામથી એી ળઑામ છે ઑે ક્યા ંવભસ્મા છે થલા ળીલાની લવધ એી છે 
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જે તેના ઈય પ્રભ ત્લ રાલલા ભાટે મ શ્ઑેરીભા ંછે. 

ળીલાની ધ્મેમન  ંવનભાણણ ઑયવ :ં ફીજ ં, ઌઑલાય લતયણ એામા છી ફાઑને તાની ળીલાની 

જફૃય છે 

ધ્મેમ ને અ ફીજાએ ાવેથી ઑઇ વશામ વલના તેના તાના શાથભા ંઑયી ળઑામ છે ને છી ભે  ઑયે 

છે 

ળીલાની રક્રમાએ વાથે ળીલાની ધ્મેમ. 

ળીલા ભાટે ભાનલીમ ને બોવતઑ વવંાધનની એ ઑય: અઓ  ંઓ  ંમગ્મ વવંાધન વદં ઑયી 

યહ્ય  ંછે 

ળીલાની જફૃય છે. વાભાન્મ યીતે, અ વાભગ્રી ભાનલ વવંાધન થલા વાભગ્રી વવંાધન થલા વમંજન 

શઇ ળઑે છે 

ળીલાની રક્રમાએ ણૂણ ઑયલા ભાટે ફનેં જફૃયી છે. 

મગ્મ રવનિંઓ વ્યશૂય ના વદં ઑયલી ને ભરભા ંમઑૂવ :ં તે મગ્મ છે ઑે ફાઑને વદં ઑયવ  ંજઇઌ 

ઈરબ્ધ વલઑલ્ભાથંી મગ્મ વળક્ષણ દ્વતએ ને તઑનીઑ, જેન ઈમઓ ઑયી ળઑામ છે. 

ળીલાના રયણાભન  ંમલૂ્માઑંન: મલૂ્માઑંન મ ખ્મત્લે વળક્ષઑ િાયા નશીં યંત   યસ્ય મલૂ્માઑંન િાયા 

ઑયલાભા ંઅલે છે 

અત્ભ વનમવંત્રત વનમવંત્રત  યાલા.  યાલા ની માણપ્તતા વલળે મગ્મ વનણણમ ઑય 

ઈદે્દશ્મ વવદ્ ઑયલા ને તેભના ભાદંડની માણપ્તતા ને તેભની ભાન્મતા ભાટેના ભાધ્મભ 

 યાલા અ વનણણમ અ યીતે યજૂ ઑય ઑે તેએ ળીનાયાને ઔટાડલાને ફદરે લધાયળે 

સ્લ-વનદેવળત વ્મક્તત તયીઑે સ્લ-વલબાલનાએ. 4.4.2 ળીલાની ળફૃઅત ઑય 

એન રવનિંઓ ઌ ફાઑ-ઑેન્દ્ન્દ્રત ભબઓભ છે જે સ્લીઑાયે છે ઑે ફાઑન  ંધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત શવ  ંજઇઌ 

ઌઑ આન્ટયેન્દ્તટલ પ્રરક્રમાભા ંળૈક્ષભણઑ પ્રરક્રમા ને વરક્રમ વશબાઓી. તે ઌઑ તયીઑે જઇ ળઑાત   ંનથી 

ભારશતીના પ્રવાયણ ઌટરે ઑે જ્ઞાનના સ્રતભાથંી ભારશતીના ઌઑ તયપન પ્રલાશ 

ફાઑ. તેના ફદર,ે તે ફા વદંઓીએ, ળક્યતાએ ને શયીપાઇ અીને ભન્દ્લ્ટરડયેતળનર ને સ વલધા 

અે છે 

તે પ્રરક્રમાભા ંવ્યૂઆન્ટ. અભ, ખ લ્રી રવનિંઓ સ્લતતં્ર ને વનણાણમઑ વલ ાયવયણીને પ્રત્વાશન અે છે, 

વભસ્માન  ંવનયાઑયણ ક ળતા ને વક્ષભતાએ અ યીતે ફાઑને અત્ભવલશ્વાવ વાથે લાત ીત ઑયલાભા ં

વભથણ ફનાલે છે 
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રયક્સ્થવત વાથે વયઑાયઑ યીતે. ખ લ્  ંવળક્ષણ ફાઑના તાના ન બલ ય અધારયત છે - પ્રાયંભબઑ 

ભફિંદ  ને 

ઑઇણ વળક્ષણ પ્રરક્રમા ભાટે અધાય. 

ખ લ્રી રવનિંઓભા,ં રલ ીઑતા ઌ ઑી છે ઌટરે ઑે તેએ શ  ંળીી ળઑે છે: ળીલાની ખ લ્રી ભાન્મતા 

સ ૂલે છે ઑે ફાઑને તાને શ  ંળીવ  ંછે તે નક્કી ઑયલાની તઑ અલાભા ંઅલે છે. અભ, 

ફાઑ અદળણ યીતે નક્કી ઑયી ળઑે છે ઑે તેએ શ  ંળીી ળઑે છે ને શ  ંનશીં. તેભની ાવે વદંઓી શલી 

જઇઌ 

વનભણિત છે ઑે જે જ્ઞાન ફાઑ ભાટે ઈમઓ નથી. તેએ તાના વલઑાવ ભાટે વક્ષભ શલા જઇઌ 

ભાઓો ને તેભના તાના રવનિંઓ ઈદે્દશ્મ નક્કી ઑયલાન પ્રમત્ન ઑયલ જઇઌ. ફા ઑેન્દ્ન્દ્રતતા સ ૂલે છે 

ફાઑને અેર વદંબોના ભાાઓત ને ભફનવઓંરઠત જ્ઞાન ફનંે. યંત   ભા ં

ઔણા રઑસ્વાએભા ંફાઑ તાની વળક્ષણ જફૃરયમાતની વંણૂણ ભમાણદા વલળે સ્ષ્ટ ન શઆ ળઑે, જે 

તેએ શ  ંળીી ળઑે છે ને તેભની ળીલાની અલશ્મઑતાએ લચ્ ે વલવઓંતતાએ ફનાલી ળઑે છે, અલા 

રઑસ્વાભા ંતે છે 

યેય જફૃયી તે ભાઓણદળણન અલાભા ંઅલે છે. ઈદાશયણ તયીઑે, લઓણ 3 થલા 4 ભા ંબણતા નાના ફાઑ 

તાના ળીલાની ન બલ વદં ઑયલાભા ંવભથણ છે ઑાયણ ઑે તે ળીલાની વભજણ મ શ્ઑેર છે 

જફૃરયમાત, તેથી વળક્ષઑ ળીલા ભાટે ભાાઑીમ વળક્ષણ વાભગ્રી પ્રદાન ઑયી ળઑે છે. 

તેએ ઑેલી યીતે ળીલા ભાઓે છે: ળીલાની ળફૃઅતના બાઓ ફૃ,ે ફાઑ ણ તાને ભાટે વનણણમ રેલા 

વક્ષભ છે 

ળીલાની દ્વતએ તેભની જફૃરયમાત ને ળીલાની તેભની ળૈરી ભાટે વોથી ન કૂ છે. અભ, ઌઑ 

ફાઑ જઇઌ છે 

અદળણ યીતે તે દ્વતએ ને તઑનીઑની શે્રણી યજૂ ઑયળે જે તેના થલા તેણીને પ્રાપ્ત ઑયલાભા ંવક્ષભ 

ફનાલળ ે

ળીલાની ધ્મેમ ને ઈદે્દળ ઑે જે તેણે વેટ ઑમાણ છે ને અ દ્વતએ ને ઌઑીકૃત ઑયલા વક્ષભ શલા 

જઇઌ 

તેભની જફૃરયમાત ભાટે મગ્મ ળીલાની પ્રરક્રમા વલઑવાલલા ભાટે તઑનીઑ. રઓ ઈદાશયણ 

ફાઑને વળક્ષણ પ્રદાન ઑયી ળઑામ તેલા ભાઓોભા ંભાનલ રક્રમાપ્રવતરક્રમા (ક્યા ંત અંતય 

થલા વાભ-વાભ)ે, વ્મલશાર  ઑામણ, આન્ટયેન્દ્તટલ ટેભરવલઝન લઓો, નાટઑ-આન-ઌજય ઑેળન, ળૈક્ષભણઑ 

પ્રવાયણ, ઑર્મપ્ય ટય-અધારયત તારીભ, ને ભીરડમા વાભગ્રીની શ્રેણી (છાેર વાભગ્રીએ વરશત, 
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વલરડએઝ, ને રડએ ઑેવે્વ). ફધાભા ંરાગ , ફાઑને ક્યા ંતેએ વદં ઑયલા ભાટે લધ  સ્લતતં્રતા 

અલાભા ંઅલળ ે

ળીલાની આચ્છા છે, છી બરે તે ઔયે શમ, લઓણડંભા ંથલા રવનિંઓ વેન્ટયભા,ં થલા ઑામણસ્થે. 

જમાયે તેએ ળીલા ભાઓે છે: ફાઑને જમાયે તેએ આચ્છે ત્માયે નક્કી ઑયલાની તઑ અલાભા ંઅલે છે 

ળીવ  ંઅભ, તેએ મગ્મ વભમે ઌઑ વભમે ળીલાની ળફૃઅત ઑયી ળઑળે. લધ ભા,ં તેએ જઇઌ છે 

રદલવ ને ઠલારડમાના વભમને વનદેવળત ઑયલાભા ંવક્ષભ થાએ, જેના ય તેએ ન ફૃ શલાને ફદર,ે 

ળીલા ભાઓંે છે 

વભમત્રઑ ની જફૃરયમાત ભાટે. છેલટે, ફાઑ ણ, તાની ઓવતઌ ળીલા ભાટે વભથણ શલા જઇઌ 

વળક્ષઑ િાયા નક્કી ઑયલાભા ંઅલેરી અંવતભ મ દત મ જફ ઑાભ રૂ ં ાડલાભા ંદફાણ ઑયતા.ં રફિ, ઌઑ 

ળક્યતા છે 

ઑે ઑેટરાઑ ફાઑ દફાણ િાયા પે્રરયત ઑમાણ વલના અ ઑાભ ણૂણ ઑયલાભા ંવભથણ રાઓે છે 

ડડેરાઇન; અભ, ગ્રેવલરે યર્મફર જણાલે છે ઑે, 'ત્મા ં... વલદ્યાથીએને વદંઓી ઑયલાની ભજૂંયી અલા ભાટે 

ઌઑ ઑેવ છે 

શ  ંતેએ ઌઑ ભ્માવક્રભ થલા ઌઑ ભફન-ભ્માવક્રભન  ંારન ઑયળે ઑે ઑેભ તે અંઓે. ઈયના ફધા, તેથી, 

સ ૂલે છે 

તે ફાઑ વતત તેભના તાના વળક્ષણ ભાટે વનમતં્રણ ને જલાફદાયી રેળે. 

4.4.3 જ્ઞાનના વનભાણણ તયીઑે ળીવ  ં

રવનિંઓ જ્ઞાનના વનભાણણની સ્લીકૃવત અે છે જે ભાનલના લતણનભા ંરયલતણન રાલે છે 

ભાણવ ઈદાશયણ તયીઑે, જમાયે તભે નાના ફાઑને ફાણથી  ખ્ત લમ સ ધી લધતા જ એ છ, ત્માયે ભે 

અિમણ રઑત થઇઌ છીઌ 

વળક્ષણની ભાત્રા જેણે તેને વભજલાની ભજૂંયી અી છે (અંગઠૂાની  ાભડીથી રઇને અદત ય ના તયપ 

અઑાય, ઑદ, યંઓ ને ન્મ સ વલધાએના અધાયે લઓીઑયણ ને લસ્ત  એન  ંલઓીઑયણ). અ 

ફાઑને ભારશતી ઌઑવત્રત ઑયીને ને અવાવના વલશ્વન ન બલ ઑયીને સ્લમ ંળીવ્ય .ં અલા વળક્ષણ 

ઈદાશયણ અે છે જ્ઞાનન  ંવનભાણણ ઌટરે ઑે ય નાત્ભઑતા. ય નાત્ભઑતાના ભશત્લ ય બાય મઑેૂ છે 

જ્ઞાન, ભાન્મતાએ ને ક ળતા જે ફાઑને ળીલાની ન ભવૂતભા ંરાલે છે. તે ફાધંઑાભને એે છે 

ઓાઈની રવનિંઓ, નલી ભારશતી ને ળીલાની તૈમાયીના વમંજન તયીઑે નલી વભજણ. 

ફાઑ ઑમા નલા વલ ાય સ્લીઑાયે છે ને તેભના સ્થાવત દૃન્દ્ષ્ટઑણભા ંતેને ઑેલી યીતે ફધંફેવળે તેના વલળે 

વદંઓી ઑયે છે 
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વલશ્વ. જ્ઞાનના વનભાણણને ફે જ દા જ દા દ્રન્દ્ષ્ટઑણથી જઇ ળઑામ છે. ઌઑ, ળીવ  ં

તે વનભાણણની વરક્રમ પ્રરક્રમા છે જમા ંવલમ જાણીને ને વનણાણમઑ ઑામણભા ંવનણાણમઑ ભવૂભઑા બજલે છે 

ળીવ  ંફીજ ં, જ્ઞાન ઌ જ્ઞાન વનભાણણની ઑડઑ વ્મક્તતઓત પ્રરક્રમા નથી; તે વાભાજજઑ છે 

ને લશેં ામેર પ્રરક્રમા. પ્રથભને જ્ઞાનાત્ભઑ ય નાલાદ ઑશલેાભા ંઅલે છે ને તે ઔણા ઑયનાય વઅઓ 

ભાને છે 

ફાઑ જ્ઞાન ફનાલલા ભાટે ભાનવવઑ યજૂઅત થલા સ્ઑીભાન ઈમઓ ઑયે છે. ઑઇણ નલા ન બલ 

અલી 

ફાઑ િાયા વજં્ઞાનાત્ભઑ ભાાભા ંઅત્ભવલશ્વાવ (ળીે છે) યંત   ઑઇણ નલા ન બલ લૂણલતીને 

લયધે છે 

વતં  રન રયણાભ ઑયતા ંજ્ઞાન છી જ્ઞાનાત્ભઑ ભાખ  ંવનષ્ણાતં ને જ્ઞાન પ્રઑાવળત 

ને અ પ્રરક્રમા  ા  યશ ેછે. તેએ વયતાથી અ ખ્મારને વભાલી ળઑે છે, ભારશતીની ન ભવૂત ઑયી ળઑે 

છે 

વભથણતા, અલાવ ને વતં  રનની પ્રરક્રમા િાયા તેભના સ્ઑીભાટા ઌટરે ઑે ીઅઓેટન ઈમઓ 

વતં  રન ના ફૃઑ. યંત   વાભાજજઑ ય નાલાદના રઑસ્વાભા,ં ફા વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑન  ંભશત્લ 

જ્ઞાનના વનભાણણભા ંમાણલયણ વલોચ્  ભશત્લ બજલે છે. ફાધંઑાભ િાયા 

જ્ઞાન, ભાનલ વળક્ષણ તેને વાભાજજઑ પ્રરક્રમા ને ભાનલ બ દ્વદ્ની ઈત્વિ તયીઑે લણણલે છે 

વભાજ થલા વસં્કૃવત. વલઓત્વઑીના વૈદ્ાવંતઑ ઢફન  ંમ ખ્મ વલમ ઌ છે ઑે વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમા બજલે 

છે 

જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવભા ંઌઑ મૂભતૂ ભવૂભઑા. Vygotsky ભાનતા શતા ઑે ફધ  ંજ ફે ય ળીી છે 

સ્તય. પ્રથભ, ફીજાએ વાથેની રક્રમાપ્રવતરક્રમા િાયા, ને છી વ્મક્તતઓત ભાનવવઑ ભાાભા ંવઑંભરત. 

ફાઑના વાસં્કૃવતઑ વલઑાવભા ંદયેઑ ઑામણ ફે લત દેામ છે: વો પ્રથભ, વાભાજજઑ સ્તય ય ને છીથી 

વ્મક્તતઓત સ્તય; પ્રથભ, રઑ (આંતય-ભનલૈજ્ઞાવનઑ) ને છી ફાઑની અંદય (આન્ટ્રાચ્પ્વઑરજજઑર) 

લચ્ ે. 

અ સ્લૈચ્ચ્છઑ ધ્માન, તારઑિઑ માદળક્તત ને ય નાના સ્લફૃભા ંવભાનફૃે રાગ  ડ ેછે 

ખ્માર. ફધા ઈચ્  ઑામો વ્મક્તતએ લચ્ ેના લાસ્તવલઑ વફંધં (લામઓત્વઑી, 

1978, ષૃ્ઠ 5.7). 

વ્મઓત્વઑીના વવદ્ાતંન ફીજ ાસ  ંઌલ વલ ાય છે ઑે જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવની વબંવલતતા ભમાણરદત છે 

"પ્રક્તવભર ડલેરભેન્ટ ઝન" (ઝેડીડી) ભાટે. અ "ઝન" ઌ વળંધનન  ંક્ષેત્ર છે જેના ભાટે 
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વલદ્યાથી જ્ઞાનાત્ભઑ યીતે તૈમાય છે, યંત   વંણૂણ વલઑાવ ભાટે વશામ ને વાભાજજઑ વંઑણની જફૃય છે (ભબ્રનેય, 

1999). 

અ ઝનભા ંફાઑ િાયા શ  ંઑયી ળઑામ તે િાયા ઌઑ ફાજ  યની ક ળતા થલા ક્ષભતાએની શે્રણીન 

વભાલેળ થામ છે 

સ્લતતં્ર યીતે ને ફીજી ફાજ  ક ળતા િાયા ફાઑને  ખ્ત વશામ ઑયલાની જફૃય છે. ભાટે 

ઑઇણ ફાઑ, ત્મા ંવલઑાવના ઑામો શમ તેલા ઔણા "ઝઑ વલઑાવના ઝન" છે 

ભાસ્ટય. ઈદાશયણ તયીઑે,  ાર લા ંલાની ળફૃઅત ઑયીઌ. ધાય ઑે ઌઑ ફાઑ સ્લતતં્ર યીતે ઑયી ળઑે છે 

ફધા વ્મજંન-સ્લય-વ્મજંન (વીલીવી) ળબ્દ લા ં, જેભ ઑે ેટ, વાદડી, નેટ ને ભેલ. તે ણ લા ંી ળઑે 

છે 

ઌલા ળબ્દ ઑે જે ફે સ્લય ધયાલે છે (વીલીલીવી), જેભ ઑે યેઆડ ને ફીડ, યંત   પતત  ખ્ત વશામ વાથે. 

વશામ વલના, તે ઌલા ળબ્દ લા ંલાન પ્રમાવ ઑયળે નશીં જે ફ્રેટ થલા વ્મજંન જેલા વ્મજંન વભશ્રણથી 

ળફૃ થામ છે 

ફધં અભ, પ્રક્તવભર ડલેરભેન્ટના તેભના ક્ષેત્રભા ંલા ંનની લચ્ ેની ફધી ળબ્દ-ભાન્મતા ક ળતા ળાભેર 

છે 

ઌઑ-વવરેફર વીલીવી ળબ્દ ને ઌઑ-વવરેફર વીલીલીવી ળબ્દ. વળક્ષઑની નઑયી ફાઑને ઈિેજીત 

ઑયલી છે 

વાભગ્રી ને વાભગ્રી -અ યીતે ઑે ફાઑ વાચ  ંપ્રવતવાદ અે છે-તેના ય થલા તેના ઑયતા વશજે 

ઑાભના લતણભાન સ્તય. પ્રક્તવભર ડલેરભેન્ટ ઝનને ભશિભ ઝન ણ ઑશલેાભા ંઅલે છે 

પ્રવતબાલ તઑ (ફયી , 1996) ઌ બાય મઑૂલા ભાટે ઑે તે ફાઑને તઑ યૂી ાડ ેછે 

ળીલાની વીડી ની અઓાભી યનઓ ય  ઢી. Vygotsky અંદય જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ થામ છે જ ઌ છે 

પ્રક્તવભર વલઑાવન વલસ્તાય જમાયે વળક્ષઑ થલા લધ  ન બલી ીય ફાઑને યૂ ાડલા ભાટે વક્ષભ 

શમ છે 

જ્ઞાન ડભેન્વ થલા વલઑાવના વલદ્યાથીની વલઑવવત વભજને વભથણન અલા ભાટે "સ્ઑેપન્દ્લ્ડિંઓ" વાથ ે

જરટર ક ળતા. અ સ્ઑેપલ્ડ્વભા ંરયભાઆન્ડવણ, ઈદાશયણ, ભડલ્વ, ગ્રારપતવ, ભ ત્ર, 

વભજૂતીએ, લધ  પ્રશ્ન ને વલસ્તયણ, તેભજ પ્રત્વાશન. તેએ વેડલા ભાટે ય ામેર છે 

પ્રક્તવભેર વલઑાવ ઝન અઓ વળક્ષણ. વ્મક્તતન  ંવળક્ષણ ને વવદ્વદ્ 

ન્મ રઑ વાથે વશામઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમા િાયા ભધ્મસ્થી ઑયલાભા ંઅલે છે. અ રક્રમાપ્રવતરક્રમા ળીલાની 

મૂભતૂ છે. ભાટે 
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ફા રવનિંઓ ને વબંવલત વલઑાવને વભજવ ,ં તે ફનેંને ધ્માનભા ંરેલાન  ંભશત્લણૂણ છે વાભાજીઑ 

રક્રમાપ્રવતરક્રમા િાયા ને તેના િાયા, તેએ સ્લતતં્ર યીતે શ  ંઑયી ળઑે છે ને તેએ શ  ંઑયી ળઑે છે - શ  ં

તેએ ઑઇણ  ક્કવ વભમે ને તેએ જે વભમ વાથે ઑયલાન  ંળીી યહ્યા ંછે તે ઑયલા વક્ષભ છે. વશમઓી 

ળીલાની, લાતાણરા, ભડભેરિંઓ, ને સ્ઑેપન્દ્લ્ડિંઓ ઌ ફોદ્વદ્ઑ જ્ઞાનને ટેઑ અલા ભાટેની વ્યશૂય ના છે 

ને ફાઑની ક ળતા ને આયાદાલૂણઑની ળીલાની સ વલધા. અભ ઝન અંદય જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ 

વનઑટલતી વલઑાવભા ંનલી સ્લતતં્રતા ય શોંચ્મા વવલામ વતત નલી ક ળતા ળીલી અલશ્મઑ છે 

સ્ટેજ. 

 

અકૃવત 3: પ્રક્તવભેર ડલેરભેન્ટના લામઓત્વઑી ઝન (નાલેર સ્રત: http://ictlogy.net) 

અભ, તે સ્લ થલા ખ લ્રી ળીલાની છે ઑે ઑેભ તે ફનેં જ્ઞાનના વનભાણણ ય અધારયત છે, 

જ ઑે, પ્રાયંભબઑ ફાણભા ંળીવ  ંઌ આન્દ્ન્દ્રમ િાયા થામ છે યંત   અણે જેભ ઑે તે શઑીઑતને લઓણલી 

ળઑતા નથી 

ફન્ને ભારશતી પ્રઓવત (જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ) ને વાભાજજઑ વલશ્વની તેભની ભવૂભઑા છે 
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ળીલાની પ્રરક્રમાભા.ં 

4.5 ધાવભિઑ, ઑલ્ યર ને વવળમર ડામભેન્ળન 

ળીલાની 

બાયત ફહ ભતીલાદી વભાજ છે જેન થણ ઌ છે ઑે વભાજભા ંવલવલધ વાસં્કૃવતઑ રઑન વભાલેળ થામ છે 

ધાવભિઑ વપં્રદામ ને તેએ ઌઑ વાથે યશતેા શમ છે. ઌઑ જ ધભણ ને વસં્કૃવત વાથે ણ ઌઑ ભળે 

વવદ્ાતં ને ભાન્મતાએ ઌઑ રયલાયથી ફીજાભા ંને ઌઑ વ્મક્તતથી ફીજાભા ંરઓ ડ ેછે? શ  ંઅણે 

ઑલ્ના ઑયી ળઑીઌ? 

ઌઑ બાયતીમ લઓણડં વલવલધતાના શે્રણી ને વભાજની યજૂઅત વલના?  ક્કવણે નથી. 

ફાઑની અ વલવલધતા ય ફાઑના વળક્ષણ ય ઔણ પ્રબાલ છે. દયેઑ ફાઑ જે વભાજન બાઓ છે 

થલા લઓણડં  ક્કવ વલશ્વાવ ને વસં્કૃવત વાથે વઑંામેર છે મલૂ્મ, ભાન્મતાએ, સ્લીઑામણ વલળે વલ ાય 

ન ે

સ્લીઑામણ લતણણઑૂ ને ન્મ વાભાજજઑ યીતે ફાધેંરા વલ ાય. વલવલધ વાભાજજઑ સ્તય, વસં્કૃવત 

ને ધાવભિઑ વલશ્વાવને વવદ્ાતંના વવદ્ાતંને વંણૂણ યીતે ળીલલાભા ંઅલે છે ને તેએ અ ઊંડાણલૂણઑની 

ભાન્મતાને ફધં ઑયે છે 

તેભના હૃદમ ને ભનભા.ં અ મલૂ્મ, ભાન્મતાએ ને ભાન્મતાએ વાભાજજઑઑયણ પ્રરક્રમાના બાઓ છે ફાઑ. 

ધભણ ને વસં્કૃવત ને આંતયવલબાજજત શલાથી, ફાઑના વાભાજજઑઑયણ દયવભમાન 

વનવિતણે તેભના લતણનભા ંપ્રવતભફિંભફત થામ છે. તેએ અંદય ને ફશાય ળીતી લતે ણ તેભની 

ભવૂભઑાભા ંબાઓ રે છે 

લઓણડં. તેન ભતરફ ઌ છે ઑે વસં્કૃવત, ધભણ ને વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમાએભા ંળીવ  ંઌભા ંજડામે  ંછે. 

દાખ્રા તયીઑે 

ધાય ઑે અરદજાવત વભાજન ઌઑ ફાઑ લઓણન બાઓ છે. જેભ અણે વભાજઑયણની પ્રરક્રમાએને જાણીઌ 

છીઌ 

અરદજાવત ફાઑ વાસં્કૃવતઑ ને ધાવભિઑ વેરટિંગ્વભા ંળાભેર છે તેથી, તે ઑમા પ્રઑાયના ંન બલ / 

જમાયે તેણીના ીય જૂથ વાથે ળેય ઑયલાભા ંઅલે ત્માયે તે લઓણડંભા ંરાલે છે, તે ભાત્ર ફીજા ફાઑને 

ભદદ ઑયળે નશીં 

અરદજાવતની દ વનમા વલળે જ્ઞાન બેગ  ંઑયવ  ંયંત   તે અરદજાવત ફાઑને તેન  ંલતય અલા ણ ભદદ ઑયે 

છે. ળીવ  ં
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અ પ્રઑાયની વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમાએને ભજૂંયી અે છે, ને લૈવલધ્મતા ભાટેના વન્ભાન રલ ીઑ 

વલ ાયવયણી ને વાભાજજઑ પ્રત્વારશત ઑયે છે 

વક્ષભતા આન્ટયેન્દ્તટલ ને વશમઓી સ ૂનાત્ભઑ વદંબોભા,ં વ્મક્તતએ ભાટે તઑ શમ છે 

રયપ્રેક્ષ્મ રેતી ને પ્રવતભફિંફીત વલ ાયધાયા જે જ્ઞાનાત્ભઑ, વાભાજજઑ ને નૈવતઑતાના ઈચ્  સ્તય તયપ 

દયી ળઑે છે 

વલઑાવ વ્મઓત્વઑી િાયા ળીલાની વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ વવદ્ાતં ઌ વભજાવ્ય  ંછે ઑે વાભાજજઑ-વસં્કૃવતભા ંઑેલી 

ભવૂભઑા છે 

ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંયભલા ભાટે. રાન્ટલ્પ, ઌઑ મ ખ્મ વળંધઑ જેભણે વાભાજજઑ વાસં્કૃવતઑ વલઑાવ ઑમો છે 

રાગ  બાાળાસ્ત્રના ક્ષેતે્ર વથમયી વભજાલે છે: 

વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ વથમયી ભાને છે ઑે ાવ ઑયીને ભાનવવઑ પ્રવવૃિના ભાનલીમ સ્લફૃ રક્રમાપ્રવતરક્રમાએભા ં

ઈદબલે છે 

ભે ભાયી વસં્કૃવતના ન્મ વભ્મ વાથે ને ભાયા વાથેના વલવળષ્ટ ન બલ વાથે દાર ઑયીઌ છીઌ 

ભાયા લૂણજ િાયા ને ભાયા વભઑારીન િાયા ઈત્ારદત લસ્ત  એ. ભાનવવઑ dichotomizing ફદર ે

ને વાભાજજઑ, વથમયી અ ફે ડભેન્વ લચ્ ે વીભરેવ ને ડામારેન્દ્તટઑ વફંધં ય બાય મઑેૂ છે. 

ફીજા ળબ્દભા ંઑશીઌ ત, પતત અણી ભાનવવઑ પ્રવવૃિ જ અણા વાભાજજઑ વલશ્વની પ્રકૃવત નક્કી ઑયે છે, 

યંત   અ 

ભાનલ વફંધં ને અરટિપેત્વની દ વનમાભા ંઅણે ઑેટરા પ્રભાણભા ંવનમભન ઑયીઌ છીઌ તે ણ ભટા 

પ્રભાણભા ંવનધાણરયત ઑયે છે 

ભાનવવઑ પ્રરક્રમાએ. (રેન્ટલ્પ, 2000: 79 વભજણ ળીલાની નોંધ). 

અ વથમયી ન વાય ળીવ  ંલધ  જાણઑાયીલાા થલા વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમા િાયા વલઑવાલલાભા ંઅલે 

છે 

લધ  ક ળ રઑ. અ વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમા (બાા િાયા, તેભજ ન્મ વવસ્ટભ િાયા 

ને વાધન, જેભ ઑે શાલબાલ, વિૃાતં, તઑનીઑ) જ્ઞાન ને રીડ્વના વનભાણણભા ંભધ્મસ્થી ઑયે છે 

વાથે સ વઓંત શમ તેલા ન બલન ન બલ ઑયલા ભાટે ભાાના વ્મક્તતઓત વલઑાવને 

વાસં્કૃવતઑ વ્મલસ્થા જેભા ંફાઑ ને વળક્ષણ ક્સ્થત છે. અ વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ િાયા છે 

પ્રરક્રમા ઑે જે વલદ્યાથીએ વાસં્કૃવતઑ યીતે મગ્મ યીતે ઑામણ ઑયલા, લાત ીત ઑયલા ને 'શલા' ભાટે 

વાભાજજઑકૃત ઑયલાભા ંઅલે છે 

તે જૂથભા ંઑે જેભા ંતેએ વભ્મ તયીઑે બાઓ રે છે, ને ઑઇ એ િાયા ફનાલલાભા ંઅલે છે. ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત 
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ળીલાની વાસં્કૃવતઑ રયભાણ ય ઓીઌ પ્રઑાવળત ઑય ું: 

વાભાજજઑ વાસં્કૃવતઑ ભબઓભ ફાઑના ન બલ, વાભાજજઑ વશબાઓીતા, ભધ્મસ્થીના ઈમઓ ય પ્રીવભમભ 

મઑેૂ છે 

ઈઑયણ (વાધન ને તઑનીઑ), ને વલવલધ પ્રવવૃિ વવસ્ટભ ને વમ દામની અંદયની ક્સ્થવત 

પ્રેન્દ્તટવ. ળબ્દ 'વસં્કૃવત' વલવલધ વલમભા ંજ દા જ દા થો ય રેલાભા ંઅવ્મ છે. 

તેભ છતા,ં તે સ્ષ્ટ છે ઑે જીલનના પ્રાયંભબઑ વભાજઑયણના બાઓ ને ાવણર તયીઑે, અણે દયેઑ યીતે 

ળીીઌ છીઌ 

દ વનમાભા,ં ભબનમ, ને રક્રમાપ્રવતરક્રમા, વલ ાય ને મલૂ્માઑંન ને બાા, દાથો ને ઈમઓ ઑયીને 

વાધન ઑે જે અણા પ્રાયંભબઑ સ્લબાલને ઓબંીયતાથી અઑાય અે છે. ઌઑ ક્સ્થત / વવળમસ્ઑલ્ યર 

રયપ્રેક્ષ્મ ઌઑ 

દરીર ઑે વલદ્યાથીએ ળાાભા ંનલી ળૈક્ષભણઑ 'વસં્કૃવતએ' ળીે છે (ભબનમ, લાતાણરા, મલૂ્માઑંન ઑયલાની 

નલી યીત 

ને બાા, દાથો ને ટલૂ્વન ઈમઓ ઑયીને) ન,ે ઑઇણ નલી વસં્કૃવત પ્રાપ્ત ઑયલાના રઑસ્વાભા,ં 

વંાદન 

અ નલી વસં્કૃવતએ ફાઑની પ્રાયંભબઑ વસં્કૃવતએ વાથે પ્ર ભરત યીતે વંઑણ ઑયે છે. (ઓી, 2008: 100). 

અભ વલવલધ લૈજ્ઞાવનઑ વભજ ને ન બલ જે વલદ્યાથીએ રાલે છે તે ત્મતં પ્રબાલળાી છે 

ધ્માનભા ંરેલાની જફૃય છે. વ્મલવામ તયીઑે અણા ભાટે અન ઈદે્દશ્મ ઌ છે ઑે અણે વલસ્તતૃ ઑયલાની 

જફૃય છે 

ફાઑની ભાયી વભજણ, તેભના વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ જીલનવનલાણશના વાધાયણ તપાલતને એે 

છે, 

ન બલ, પ્રેયણાએ, ભશત્ત્લાઑાકં્ષાએ, ને અ વલવલધતાને ભાયા વળક્ષણભા ંળાભેર ઑયે છે ને 

ળીવ  ં

તભાયી પ્રઓવત-3 તાવ 

અત્ભજ્ઞાન શ  ંછે? સ્લ ળીલાની રાક્ષભણઑતાએની સભૂ . 
.................................................. ................................................. 

ફાઑ ભાટે જ્ઞાન ફનાલલા સ્લમ ંળીવ  ંને ખ લ્  ંવળક્ષણ ઑેલી યીતે ભદદફૃ થામ છે? 

.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

10. ઝન પ પ્રક્તવભ ડલેરભેન્ટ (ઝેડીડી) શ  ંછે? ઝેડીડીભા ંવળક્ષઑની ભવૂભઑા શ  ંછે? 
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.................................................. .................................................. ................................................. 

.................................................. .................................................. ................................................. 

11. જ્ઞાનના વનભાણણભા ંવાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ રયભાણ છે. વભજાલ ઑેલી યીતે? 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

.................................................. .................................................. .................................................. . 

4.6 વવામટી-ઑલ્ યર ભા ંન કૂ વળક્ષણ 

ફાઑની વાભગ્રી 

શારની વલ ાયવયણી વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ પ્રરક્રમાને લધ  ભશત્લ અે છે જે છે 

વાભાજજઑ વફંધંભા ંજડામેરા ને જડામેરા. બ્રનપેનબ્રેનેયન  ંધ્માન છે ઑે ફાઑ નથી 

ઌઑરતાભા ંવલઑાવ થામ છે યંત   ક ટ ંફ, વમ દામ, ીય જૂથ લઓેયે લચ્ ેના વફંધં િાયા ફાઑ છે 

વરક્રમ ઌજન્ટ પતત  ખ્ત લમના રઑ જેભને જન્ભજાત વબંવલતતાએ શમ છે ને પતત ફાઑ શલા ય 

જ ન બલી ળઑામ છે 

ફહ વલધ વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ વદંબોભા ંબાઓ રે છે. પ્રથભ શાથ ળીલાની ન બલ ફાઑની ઑલ્નાને 

ઇંધણ અે છે 

ને વભજલા ભાટે મગ્મ તયવ. અ પ્રઑાયના વળક્ષણ દયયજ વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑભા ંથામ છે 

વદંબો જમાયે ફાઑ તાની પ્રવવૃિએભા ંબાઓ રે છે, જે તેભને ભશત્લ અે છે. યંત   તે ખફૂ જ 

ભશત્લણૂણ છે 

તે ફાઑ ઌઑરા અલા વાભાજજઑ વફંધં ફનાલી ળઑત નથી ને તે અલા માણલયણને ણ નશીં ફનાલે 

જે ળીલાની સ વલધા અે છે. ત્મા ંવલવલધ વાભાજજઑ ને વસં્થાઑીમ ઌજન્વીએ છે જેની જલાફદાયી છે 

ન કૂ લાતાલયણ ઉભ  ંઑયલા જેથી ફાઑન  ંવળક્ષણ ને વલઑાવ થામ. અ ભા ં

વલબાઓ, ભે ઔય, ળાા, વમ દામ ને પ્રકૃવતને ફાઑ ભાટે ળીલાની ઌજન્વીએ તયીઑે પ્રસ્ત  ત ઑયીઌ 

છીઌ: 

4.6.1 ઔયે ળીવ  ં

વાભાન્મ યીતે, દયેઑ જન્ભેરા ફાઑને રયલાય વાથે અળીલાણદ અલાભા ંઅલે છે ને જમા ંસ ધી ફાઑ 

રઓબઓ  ખ્ત લમના રઑ સ ધી શોં ે નશીં ત્મા ંસ ધી 

અ ભ્માવ રયલાયના ફવભની અંદય થામ છે. ક ટ ંફને વોથી ભશત્લણૂણ ઓણલાભા ંઅલે છે 

વાભાજજઑઑયણની ઌજન્વી ને વળક્ષણની નો ારયઑ ઌજન્વી. જ અણે ફધા વલઑાવ વવદ્ાતં ય 

ધ્માન અીઌ છીઌ 

ફાઑ વાથે વઑંામેરા, ઌઑ ઌવ  ંરાઓળે ઑે દયેઑ વલઑાવ વવદ્ાતંઌ ભાનલ વલઑાવન વાયાળં અપ્મ છે 
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અ ળબ્દભા:ં "ફા વલઑાવન પ્રાયંભબઑ તફક્ક ય નાત્ભઑ ને ફા વલઑાવના વનણાણમઑ લો છે 

ને તે જીલનના ાછના તફક્કાના વલઑાવને વનધાણરયત ઑયે છે. "અન ભતરફ ફાઑના વલવલધ 

વલઑાવળીર ડભેન્વ છે 

દા.ત. ળારયયીઑ, વાભાજજઑ, બાલનાત્ભઑ ને જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ પ્રાયંભબઑ યીતે રયલાયના ઢઓરાભા ંારન 

ઑયલાભા ંઅલે છે. 

ફાઑ વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ મલૂ્મ, વાભાજજઑ ધયણ, ેભક્ષત ને નેભક્ષત લતણણ ૂઑં ળીે છે 

ક ટ ંફીજન ને અ યીતે વભાજભા ંલવલાટના વળષ્ટા ાય ળીે છે. ક ટ ંફ વલળા શે્રણી અી ળઑે છે 

ફાઑને ન બલ ઈદાશયણ તયીઑે જ તભે વનમવભત યીતે તભાયા ઔયની ફશાય ફાઑને ફશાય ઑાઢતા શલ 

ક ટ ંફના વભ્મ ને વફંધંીએ લચ્ ,ે પ્રલાવ ભાટે, વાભાજજઑ ઑામણક્રભભા,ં તભે તભાયા ફાઑને ખ લ્રા ાડતા 

શલ 

ન બલ ફાઑ અ ફાહ્ય વલશ્વની ળધ ઑયે છે ને તેની વાથે વંઑણ ઑયે છે જેથી અભા ંળીલાની 

આંતરયઑતા યશ ેછે 

વલશ્વના વદંબણ. ક ટ ંફ ભઝરટલ આન્ટયવેન્વર વટણ ને આન્સ્ટ્રતળન, સ્લ-પ્રેયણા ણ અે છે 

વ્યશૂય નાએ ને તેના વલળે નઑાયાત્ભઑ ભાન્મતાએ જેલા શે્રષ્ઠ વળક્ષણ વાથે દર ઑયનાય રયફને 

ફધં ઑયી ળઑે છે 

ઑઇ  ક્કવ વલમભા ંવક્ષભતા, યીક્ષણની ભ િંતાના ઈચ્  સ્તય, નઑાયાત્ભઑ વેતવની ભવૂભઑા ેક્ષાએ ને 

વાયી ઑાભઓીયી ઑયલા ભાટે મગ્મ દફાણ. શઑાયાત્ભઑ ળીલાની અફશલા ણ વદંબણ સ્થાવત ઑયલાભા ં

ભદદ ઑયી ળઑે છે તદં યસ્ત સ્તય, વલ ાય, ને લતણન. અલા વદંબો ફાઑને વલ ાય ળેય ઑયલા વરાભત 

રાઓે છે, 

વરક્રમણે ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંબાઓ રે છે ને ળીલાની વમ દામ ફનાલે છે. 

4.6.2 ળાા વેરટિંઓભા ંળીવ  ં

ઌઑલાય ફાઑ ળાાભા ંજામ તે છી, તેની વાભે ઌઑદભ નલી દ વનમા ખ રે છે. અજેની ળાા ઌ છે 

પ્રકૃવતભા ંફહ વાસં્કૃવતઑ. વલવલધ વાભાજજઑ-વાભાજજઑ, વાસં્કૃવતઑ, ધાવભિઑ ને ન્મ ફાઑના ફાઑ છે 

લઓણડંન બાઓ. અ ભાત્ર ફાઑને વમદૃ્ વાભાજજઑ વફંધં ફાધંલાભા ંભદદ ઑયે છે ણ 

ફાઑને તેએ તઑ અી ળઑે છે ને તેભના શારના જ્ઞાનને પયીથી ફનાલી ળઑે છે 

વલવલધ દ્રન્દ્ષ્ટઑણ. અ ફાઑને ખ્મારની લધ  વાયી ને વ્માઑ વભજણ અે છે. 

ઈયાતં, તે ફાઑને વશમઓ ઑયલાની તઑ અે છે, વળક્ષઑ વાથે વાથી જૂથ વાથે વશઑાય અે છે 
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ને અભ તેના વાભાજજઑ ને ભાનવવઑ જ્ઞાનને વમદૃ્ ઑયે છે. નદ યા (2004) જણાલે છે, "ઌઑ વયઑાયઑ 

વળક્ષણ ન ે

ળીલાની લાતાલયણભા ંવભાવલષ્ટ શવ  ંઅલશ્મઑ છે, ને અભ સ ૂનાત્ભઑ વાભગ્રી ને લઓણડંન 

ઈમઓ ઑયલાની જફૃય છે 

ભ્માવ જે વસં્કૃવત ને જીલન ન બલની વલવલધતા દળાણલે છે જે વલદ્યાથીએ દયયજ વાથે વ્મલશાય ઑયે 

છે 

ળાા ને તેભના વમ દામભા ં"(ઌન્િીવ ઑભરઅવ, 2007 ભા ંઈલ્રેભત; ઇ-ઑન્ટેન્ટ મલૂ્માઑંન ભાટે ફે્રભલઑણ). 

4.6.3 ઑર્મય વનટી વાથે ળીવ  ં

રવનિંઓ ઌઑ વતત પ્રરક્રમા છે. ઔયે થલા ળાાભા ંજે ળીવ  ંતે ભમાણરદત નથી 

તેભની વીભાએ ણ લાસ્તલભા ંતે વમ દામ તયપ રઇ જલી જઇઌ ઑાયણ ઑે તે વાભાજજઑન  ંવ્માઑ લેફ 

પ્રદાન ઑયે છે 

ળીલાની વલસ્તયણ ભાટે ફાઑને વફંધં ને તઑ. વમ દામ વાથે ળીવ  ંઌટર ે

વમ દામને ળાાભા ંરાલલા ને વમ દામભા ંવલદ્યાથીએ મઑૂીને. તે બાઓીદાયી છે 

જેભા ંવલદ્યાથી, ક ટ ંફ, ળાા ને વમ દામન વભાલેળ થામ છે, દયેઑ બાઓીદાયની જલાફદાયી લશેં ે છે 

વલદ્યાથીના વળક્ષણન ન બલ. વલદ્યાથીએ વમ દામ અધારયત ક ળતા, પ્રવતબા ને વવંાધનભાથંી રાબ 

ભેલે છે 

વેલા ઌજન્વીએ, વ્મલવામ, નાઓરયઑ જૂથ, વાશવવઑ, રયલાય, ઈદ્યઓ ને વસં્થાએ. 

તેએ લાસ્તવલઑ જીલન વદંબો, જ્ઞાન, ક ળતા ને લરણભા,ં રાગ  ાડલા ને લધાયલાની તઑ પ્રાપ્ત ઑયે 

છે 

ળાાભા ંતેભના ઑાભ િાયા શસ્તઓત. વમ દામ અધારયત વળક્ષણ વલદ્યાથીએને વ્મક્તતઓત ફનાલે છે 

વલઑાવ, તેભના વમ દામ વાથે વઑંામેરી તેભની બાલના ને વમ દામની ભવૂભઑાએની તેભની વભજણ 

ને જલાફદાયીએ. વમ દામ અધારયત ન બલ વલદ્યાથીએને ક ળતા વલઑવાલલાભા ંભદદ ઑયે છે. 

ઌનવીઌપ (2005, ષૃ્ઠ. 

88) ફાઑના વમ દામની બાઓીદાયીના ભશત્લને રઓતા દસ્તાલેજભા ંનોંધામેરા છે 

વળક્ષણ ને વળક્ષણની વલશ્વ ને અ યીતે ની ેનાભા ંફા વળક્ષણભા ંવમ દામ વશામની સ્ષ્ટતા ઑયે છે 

ભાઓણ: 

Oral ભોભઑ આવતશાવ સ્થાનાતંરયત ઑય (રઑઑથા, સ્થાતંય, માણલયણીમ ધઃતન, લેાયીએ, 

લવાશતીએ, 
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લઓેયે) ને યંયાઓત જ્ઞાન (લાલેતય ને રણણી,  ભાવા, યંયાઓત વફંવંધત પ્રરક્રમાએ 

શસ્તઑરા લઓેયે) ફાઑન,ે જમાયે ળાા જફૃયી શમ ત્મા ંજરટર પ્રવતભફિંફને પ્રત્વાશન અે છે 

Subjects વલમની વાભગ્રી પ્રબાવલત ઑય ને સ્થાવનઑ, વ્મલશાર  ને મગ્મ ઈદાશયણ ઈભેય 

ફાઑને જ્ઞાન ને ભારશતીની ળધ ને ફનાલટભા ંવશામ ઑય 

In ભારશતીભા ંતેભની વશબાઓીતા િાયા તેભના રઑળાશીના ભ્માવભા ંફાઑને ટેઑ અ 

સ્થાવનઑ વયઑાય ને ળાાએ વાથે જનયેળન, અમજન, દેયે ને મલૂ્માઑંન. 

4.6.4 ક દયતભાથંી ળીવ  ં

ભશાન રપરસપૂ, વળક્ષણળાસ્ત્રી ને નફેર વલજેતા યવલન્દ્રનાથ ટાઓયન  ંભાનવ  ંશત   ંઑે વળક્ષણ 

ફાઑને ક દયતની ઓાભા ંસ્થાન રેવ  ંજઇઌ. તેભના મ જફ "ફાઑ તેભના વરક્રમ વ્મલક્સ્થત છે 

ભન જે વકૃ્ષની જેભ અવાવના લાતાલયણભાથંી યાઑ ઌઑઠા ઑયલાની ળક્તત ધયાલે છે. "તે ભાનત શત 

અ પ્રકૃવતભા ંાઠ્ સ્તઑની તઑ ઑયતા લધ  તઑ અે છે. ફાઑને જ્ઞાન બેઓી ઑયવ  ંજઇઌ 

વંણૂણ ળયીય, ભન ને આન્દ્ન્દ્રમ. ફાઑને દયેઑ ન બલ િાયા ઠઑય ાલાની ને ળીલાની છૂટ અલાભા ં

અલે છે. 

યોવેવે ફીજા રપરસપેૂ ક દયત ઈય ખફૂ બાય મકૂ્ય શત ને તેણે ઑહ્ય :ં "જે ફધ  ંઅણે બાલ છે તે 

જન્ભેરા જન્ભ ને જફૃરયમાત, વળક્ષણ િાયા ભને અલાભા ંઅલે છે. અ વળક્ષણ અણા સ્લબાલથી અલે 

છે,  ર  થલા લસ્ત  એ ભાથંી. અણા પેઑલ્ટી ને અંઓન આંતરયઑ વલઑાવ ઌ વળક્ષણ છે 

ક દયત અ વલઑાવને અણે જે ળીલાન  ંળીીઌ છીઌ તે ઌ  ર ન  ંવળક્ષણ છે. "(ઑેન, 1970 ન ઈલ્રે 

તનણન, 2005). તેન થણ છે ઑે જ ફાઑને ફાઑની વબંા રેલાભા ંઅલે ત ફાઑની આંતરયઑ પ્રકૃવતન 

વંણૂણ ળણ થઇ ળઑે છે 

ક દયત ક દયતની ઓનીમતા અંદય ળીલલાભા ંફાઑને તેભની જન્ભજાત વબંવલતતાએને મૂભતૂ જેલા 

વલઑાવ ઑયલાભા ંભદદ ઑયે છે 

જ્ઞાનના વલસ્તયણની આચ્છા, ક દયતના યશસ્મને ગ ૂ ંલણ, જેભા ંયજૂ ઑયેરા ેટનણની એ 

પ્રકૃવત, પ્રકૃવતની બાા લઓેયે ળી. અ ળીનાયને સ્લતતં્ર ને વનણાણમઑ ફનલાભા ંભદદ ઑયે છે 

વલ ાયઑ, વભસ્મા વલ્લય ને સ્લ ળીનાય. 

4.7  ાર ય .ઌવ. 

રવનિંઓ ઌ લતણનભા ંઑામભી પેયપાય વાથે વઑંામે  ંછે. પ્રા ીન વભમભા ંળીવ  ંવાભાન્મ યીતે રે છે 

ત્રણ પ્રરક્રમાએ િાયા ઑય- શ્રલણ, ભનન ને વનધ્માવન (જ્ઞાન થલા સ્લ જ્ઞાન 

ન ભવૂત). શ્રલણ ઌ ળીલાની પ્રરક્રમાન પ્રથભ તફક્ક છે જેભા ંફાઑ વીધી વાભગ્રી વાબંે છે 
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વળક્ષઑ ના શઠ યથી. વબંલતઃ માદ િાયા ળીલાની અ યીત લતણણ ૂઑંઑાય વાથે વભાતંય છે 

 નયાલતણન, પ્રેન્દ્તટવ, ભેભયાઆઝેળન ને અદત ય નાના વવદ્ાતં. ભાનનાન થણ ઊંડા છે 

વલ ાય, ભ િંતન, થલા ઓશન પ્રવતભફિંફ. તે સ ૂલે છે ઑે ફાઑને થણન થણ વભજાલલાની જફૃય છે 

વળક્ષઑ િાયા અલાભા ંઅલેર ાઠ ઑે જેથી તેએ વંણૂણ યીતે અત્ભવાત થઇ ળઑે. ીઓેટ જ્ઞાનાત્ભઑ 

ડલેરભેન્ટ ભડરેે પ્રાયંબભા ંય ામેર સ્ઑીભાઝના ઌવવવભરેળન ને અલાવ વલળે લાત ઑયી છે 

ળીલાની ભ ં. વનરદધ્માવન, જ્ઞાનન વલયત પ્રલાશ ળાભેર છે, તે છી ઌઑ રે છે 

વત્મ વભજવ  ંતે તેનાભા ંવત્મની ન ભવૂત અે છે. વભઑારીન ભાનવળાસ્ત્રભા ં

લતણણ ૂઑં, જ્ઞાનાત્ભઑતાલાદી ને ભાનલતાલાદી િાયા તેભના તાના ભાઓે ળીલાની પ્રરક્રમા વભજાલલાભા ં

અલી છે. જ્ઞાનાત્ભઑ 

ળીલાની વથમયી ધાયે છે ઑે ળીનાયા વલશ્વને વભજલા ભાટેના તેભના પ્રમત્નભા ંવરક્રમ છે, નવ  ં

વભજણ શરેાનંી રવનિંઓ ય અધાય યાે છે, ળીનાયાએ વભજણ ફનાલે છે, ને ળીલાની ઌઑ પેયપાય 

છે 

લરઑનક્ષભ લતણનભા ંફદરાલને ફદરે રઑના ભાનવવઑ ભાા (સ્ઑીભા). પ્રરક્રમા વભાલેળ થામ છે 

ધ્મમન ઌ વસં્થા ને ન કરૂન છે ને ન કરૂન અત્ભવલશ્વાવ ને અલાવભા ંછે. ાઆઓેટ 

સ્ટેજ ડલેરભેન્ટ વથમયીના ગ્રણીઌ વ્માઑ યીતે જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવના  ાય તફક્કા અપ્મા છે 

વતત ને એલયરેવિંઓ. દયેઑ તફકે્ક  ક્કવ જ્ઞાનાત્ભઑ પ્રાચ્પ્ત િાયા પ્રવતભફિંભફત ઑયલાભા ંઅલે છે 

લતણણ ૂઑંન  ંસ્લફૃ. અ લતણણઑૂ ાઆઓેટ િાયા સ ૂલેરા તયીઑે ન ભાવનત ને ક્રવભઑ નથી 

વથમયીના વલલે ઑઌ વથમયીભા ંભરૂ ળધી ઑાઢયા છે યંત   તેભ છતા ંતે ઌઑ વલઓતલાય ઌઑાઈન્ટ રૂ ં ાડ ે

છે 

જેભા ંવિભી ફાઑન વલઑાવ થામ તેવ  ંરાઓે છે. જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવની લામઓત્વઑી વવદ્ાતં છે 

પ્રઑાવળત થમેર ઑઇ જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ રઓતાભા ંથઇ ળઑત નથી યંત   તે વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑભા ંછે 

ફાઑન વદંબણ તેન થણ ઌ થામ છે ઑે જમાયે ફાઑ ફીજાએ વાથે તેભન જ્ઞાન લશેં ે છે ત્માયે તે 

ળીલલાભા ંઅલે છે. 

લામઓત્વઑીઌ લધ ભા ંઈભેય ું શત   ંઑે જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ ભાટે વબંવલત "વનઑટલતી ઝન" સ ધી ભમાણરદત છે 

વલઑાવ "(ઝેડીડી). અ ઝનભા ંઌઑ ફાજ થી ઔયેામેરી ક ળતા થલા ક્ષભતાએની શે્રણીન વભાલેળ થામ 

છે 

ફાઑ સ્લતતં્ર યીતે ને ફીજી ફાજ  ક ળતા િાયા ફાઑને લમસ્ઑ વશામની જફૃય શમ તે યીતે ઑયી ળઑે છે 

ઑયલા. અત્ભજ્ઞાન ને ખ લ્રી રવનિંઓ ઌ વ્મક્તતએ િાયા ઑયલાભા ંઅલતી વળક્ષણના સ્લફૃ છે 
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જ્ઞાનના વનભાણણ ઌટરે ઑે જ્ઞાનાત્ભઑ ય નાલાદ જમા ંળીલાની જલાફદાયી યશ ેછે 

ફાઑના બા શલા છતા ંતેને લધ  જાણઑાયીપ્રદ (ઌભઑેએ) િાયા ભદદ ભી ળઑે છે. શરેાથી જ 

જણાવ્ય  ંશત   ંઑે વળક્ષણ ઌઑરતાભા ંથઇ ળઑત  ંનથી ને તે ઌભ.ઑે.એ િાયા વશાવમત છે, તેથી ભાટે 

ઌભ.ઑે.એ. 

ફાઑ ઔય, ળાા, વમ દામ ને પ્રકૃવત શઇ ળઑે છે. 

4.8 તભાયા પ્રઓવતને  ઑાવલા ભાટેના જલાફ 

1. પ્રા ીન બાયતભા ંળીલાની મૂભતૂ પ્રરક્રમા શ્રલણ, ભાનના ને વનધ્માવન શતી. 

2. ભાનનાભા ંજે બેગ  ંથામ છે તેના વલળે ળઑંા, છૂયછ, તઑણ ને દરીર થામ છે 

શ્રલણ શ  ંવાબંળ્ય  ંછે (શ્રલણ) ય વય ઑયલા ભાટે ફા ઈમઓ. તે વભજણન તફક્ક છે 

ને જ્ઞાન ય પ્રવતભફિંફ. ભાનનાભા ંપ્રાપ્ત જ્ઞાન ફાઑ તારઑિઑ ય અધારયત છે 

તઑણ થલા તાયક્ષક્તત જે ફાઑના જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવ ભાટે  ાલીફૃ છે. 3. વાબંલા છી ફાઑ ને 

વભાધાન ઑયે છે ઌટરે ઑે ખ્માર થલા વલમલસ્ત ને આંતરયઑ ફનાલ. 

4. ફાઑ વરક્રમણે વલ ાય ને વલબાલનાએના વલસ્તતૃ નેટલઑણન  ંવનભાણણ ને અમજન ઑયે છે, 

જેને તેણે ભાનવવઑ યજૂઅત / છફી થલા જ્ઞાનાત્ભઑ ય નાએ, થલા સ્ઑીભાટા ઑશલેાભા ંઅલે છે. સ્ઑેભાટા 

(ઌઑલ ન ઌ સ્ઑીભા છે) વલ ાય થલા લતણનની ેટનણ છે. 

5. જ્ઞાનાત્ભઑ પ્રરક્રમાભા ંજ દી જ દી પ્રરક્રમા ઌ વસં્થા ને ન કરૂન છે ને ફાઑના ઈમઓભા ંરેલામ છે 

ઌવવવભરેળન ને અલાવ. 

6. જેભ ઑે ફાઑ V ભા ંફાઑ ભ્માવ ઑયે છે તેથી તેની ઉંભય અળયે 11 લણની છે ને તે છે 

ઑાઑંયેટ એયેળનર ને પ્રાયંભબઑ એયેળનર સ્ટેજન અંત, તેથી ની ેન  ંમ ખ્મ છે 

ફાઑના જ્ઞાનાત્ભઑ વીભાભ હ્ન: 

Con િાયા વનદેવળત મ જફ નક્કય ભારશતી વલળે લધ  વઓંરઠત, રજજઑર પેળનભા ંવલ ાયે છે 

વયંક્ષણ, લઓણ વભાલેળ, વકં્રભભણઑયણ વરશત ક્રભળઃ 

Clear સ્ષ્ટ રદળા વનદેળ ઑયલાની ક્ષભતા િાયા સ ૂલેરા લધ  વયઑાયઑ લઑાળી તઑણ દળાણલે છે 

સ વઓંરઠત જ્ઞાનાત્ભઑ નઑળાએ ફનાલ. 

7. ની ે અેરા ભ્માવક્રભની ઓઠલણ ઑયલાભા ંઅલળે: 

Concept ખ્માર પ્રદૂણ ને તેના પ્રઑાયને વભજવ :ં વળક્ષઑ જૂથ પ્રવવૃિન  ંઅમજન ઑયળે 

જમા ંવંણૂણ લઓણને જૂથભા ંવલબાજીત ઑયલાભા ંઅલળે ને ત્માયફાદ-ીય રક્રમાપ્રવતરક્રમાએ વાથે લાત 

ઑયલાભા ંઅલળ ે



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 43 
 

જાણઑાય વ્મક્તતએ, ભારશતી ઓઠલલી ને તેને લઓણડં, ન્દ્સ્ઑ્વભા ંપ્રદવળિત ઑયવ  ં

પ્રદૂણ ય બજલે છે, વયતાથી ઈરબ્ધ સ્રતભાથંી ડટેા ઌઑવત્રત ઑયીને વય ફનાલે છે 

તાવ 

8. સ્લ-ધ્મમન ઌ ળીલાની ત્મતં વ્મક્તતઓત ય ના છે ને ળીલાની વંણૂણ જલાફદાયી છે 

ફાઑના બા ય અલે  ંછે. તેભા ંવ્મક્તતએ તાના રક્ષ્મ વેટ ઑયે છે, જે મગ્મ છે તે વ્માખ્માવમત ઑયે 

છે 

તેભની તાની ળીલાની પ્રવવૃિએ ળી, વદં ઑય, ભેનેજ ઑય ને મલૂ્માઑંન ઑય. સ્લ ળીલાની 

રાક્ષભણઑતાએ: 

હ  ંસ્લમ ંવળક્ષણ ઌ ળીનાય ઑેન્દ્ન્દ્રત છે. 

ii. તે સ્લામિ છે. 

iii. તે સ્લ લાઓે છે. 

iv. Learner તેભની તાની ળીલાની પ્રવવૃિએ વદં ઑય, ભેનેજ ઑય ને મલૂ્માઑંન ઑય. 

9. સ્લમ ંવળક્ષણ ને ખ લ્રી રવનિંઓ ફાઑ ઑેન્દ્ન્દ્રત વળક્ષણ ય અધારયત છે જેભા ંફાઑ વરક્રમ છે 

ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંબાઓ રેનાય. તેથી, ફાઑ વરક્રમ યીતે તેભની અવાવના વલશ્વ વાથે જડામ છે, 

ન્લેણ, પ્રવતવાદ, ળધ ને ઑાભ ઑયલાની લસ્ત  એ ને થણ ફનાલલી. તે વભાલેળ થામ છે 

ભેલલા ભાટે ને વલશ્વના જ્ઞાન ને ન્મ રઑના વફંધંભા ંતાને ફનાલલા 

વભજવ ,ં ઑામણ ઑયવ  ંને રયલતણન ઑયવ .ં 

10. વનઑટલતી વલઑાવન ઝન ઌ ળીનાય િાયા શરેેથી જ ભાસ્ટડણ (જે 

વલઑાવન લાસ્તવલઑ સ્તય) ને ળૈક્ષભણઑ વાથે અલાભા ંઅલે ત્માયે તે શ  ંપ્રાપ્ત ઑયી ળઑે છે 

વટણ (વબંવલત વલઑાવ). વળક્ષઑ આંતયરક્રમાએ ને ય ના ભાટે જલાફદાય છે 

ળીનાયા શરેેથી જ ઑામણ ઑયલા વક્ષભ છે તે ઑામોને અધાયે નાના ઓરાએંભા ંવલઑાવળીર સ ૂના 

સ્લતતં્ર યીતે-ઌઑ સ ૂનાત્ભઑ વ્યશૂય ના જેને સ્ઑેપન્દ્લ્ડિંઓ ઑશલેામ છે. પ્રવળક્ષઑ ણ  ાજૉ ઑયે છે 

જમા ંસ ધી ળીનાય સ્લતતં્ર યીતે ફધા ઑામોભા ંઅઓ લધતા ન શમ ત્મા ંસ ધી ટેઑ યૂ ાડલ. ભાટે 

ક્રભભા ં

વળક્ષઑને ખ્માર ળીલાની વાથે વઑંામેરા ઑામો િાયા ભાઓણદળણન અલા ભાટે, તેએ અલશ્મઑ છે 

"વભજ ઑે જ્ઞાનાત્ભઑ ઑામો ફાઑની વાસં્કૃવતઑ પ્રવવૃિએભા ંઑેલી યીતે રપટ થામ છે. અ ઑામો ઑશલેાભા ંઅલે 

છે 

"સ્ઑેપલ્ડ્વ", જે ઑામો થલા સ્તય છે જેના ય વળક્ષઑ ળીનાયાએના ઝન વલઑવાલલા ભાટે ફનાલે છે 
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વનઑટલતી વલઑાવ 

 11. બોવતઑ સ્લબાલ શલા છતા ંળીવ  ંયંત   તે વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ લાતાલયણભા ંથામ છે 

દ વનમાન .ં Vygotsky વભજાલી છે ઑે દયેઑ ફાઑને મૂભતૂ perceptual, ધ્માન ને વાથે વશન છે 

ભેભયી ક્ષભતાએ. જમાયે તેએ વાભાજજઑ લાતાલયણ વાથે વંઑણભા ંઅલે છે ત્માયે તે વલઑાવ ાભે છે 

ઝડી દય. તેન થણ ઌ થામ ઑે જમાયે ફાઑ લધ  જાણઑાય ફીજા વાથે વંઑણભા ંઅલે છે, ત્માયે તે 

પ્રત્વારશત ઑયે છે 

વાસં્કૃવતઑ ઑામણ ભાસ્ટય ઑયલા ભાટે ફાઑ. રયણાભે મૂભતૂ ભાનવવઑ ક્ષભતાએ નન્મભા ંફૃાતંરયત થામ 

છે 

ભાનલ જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતાએ. 

4.9 સ  લેરા લા ંન ને વદંબો 

1. જહ્ન શલ્ટ (ફાઑ ઑેલી યીતે ળી) 

2. જીન વઓેટ - ફાઑની ભનવલજ્ઞાન 

3. રામન મ યે - વળશ એની ભનવલજ્ઞાન 

4. ઌડ્લેટેડ ડી ફન- તભાયા ફાઑને ઑેલી યીતે રાઓે છે તે ળીલ 

5. યાભ નાથ ળભાણ, યશ્ના ળભાણ-ફા ભનવલજ્ઞાન 

6. જાપય ભશમ દ-ફા ભનવલજ્ઞાન 

7. અય.વી. વભશ્રા - વલઑાવ ભનવલજ્ઞાન 

4.10 ય વનટ ઌન્ડ ઌતવયવાઆઝ 

1. ય નાત્ભઑ ને લતણણઑૂ ળીલાની ળીલાની લચ્ ે તપાલત? 

2. ઌઑ વળક્ષઑ તયીઑે તભે તભાયા વલદ્યાથીએ લચ્ ે સ્લમ ંવળક્ષણ ઑેલી યીતે પ્રત્વારશત ઑયળ? 

3. તભે ધ્મમન-ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંવમ દામને ઑેલી યીતે વભાલી ળઑળ? 

4. જ્ઞાનના અધ વનઑ વવદ્ાતં વાથે જ્ઞાનના વનભાણણની પ્રા ીન વભજની વયાભણી ઑય? 

5. વળક્ષઑ તયીઑે તભે વળક્ષઑ ળાાભા ંફહ વાસં્કૃવતઑ વળક્ષણ ઑેલી યીતે વય ફનાલળ?  

ય વનટ -5: ભ લ્િન ઑન્વવણન્વ 

ય ના 

5.0 રય મ 

5.1 રવનિંઓ ઈદે્દશ્મ 

5.2 ફાણની વાભાન્મ રાક્ષભણઑતાએ 



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 45 
 

5.3 ફાણની ભ િંતાએ 

5.3.1 અયગ્મ ને સ્લચ્છતા 

5.3.2 ભશત્લની ફાફત 

5.3.3 સ્લચ્છતા વલળે ફાઑને વળક્ષણ 

5.3.4 ળાા સ્લચ્છતા 

5.4 વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ વલળેની ભ િંતાએ 

5.5 ળાા, ક ટ ંફ ને ભીરડમાની ભવૂભઑા 

5.5.1 ળાા ની ભવૂભઑા 

5.5.2 ક ટ ંફની ભવૂભઑા 

5.5.3 ભીરડમાની ભવૂભઑા 

5.6 ભને વભાપ્ત ઑયીઌ 

5.7 તભાયી પ્રઓવત તાવલા ભાટે જલાફ 

5.8 સ ૂલેરા લા ંન ને વદંબો 

5.9 ઌઑભ અંત ઑવયત 

5.0 રય મ 

ફાણભા ં6 લણથી 12 લણની ઉંભયન વભાલેળ થામ છે. તેના વલઑાવને ધ્માનભા ંયાીન ે

રાક્ષભણઑતાએ તે પયીથી 6 થી 8 લણ ને ફાણના અંતભા ંફાણભા ંલશેં ી ળઑામ છે 

9 થી 12 લણ સ ધી. સ્લસ્થ ફાણ ભાનવવઑ ફૃે લધ  ભશત્ત્લન  ંરાઓે છે, ઑાયણ ઑે અને એલાભા ંઅલે 

છે 

સ્ય ડ-ાઑતી મ દતન તફક્ક. ફાણ વાભાન્મ યીતે સ્કભૂરિંઓ સ્ટેજ તયીઑે એામ છે જેભા ંફાઑ 

ળાાભા ંલા ંન ને રલા ભાટે વક્ષભ છે. ફાઑ અ તફકે્ક અલશ્મઑ ભાનવવઑ રયતલતા ભેલે છે 

ઐ ારયઑ ળાા વળક્ષણ વાય. અ ઌઑભભા ંતભે જ દી જ દી ભ િંતાએના વદંબણભા ંવાય થળ 

ફાણ 

5.1 ળીલાની આચ્છાએ 

ઌઑભભાથંી વાય થમા છી, તભે અ ઑયી ળઑળ: 

• ફાણની ખ્માર વ્માખ્માવમત ઑય 

• ફાણની ભ િંતાએ વલળે જ્ઞાન ભેલ 

• વાયા અયગ્મ ને સ્લચ્છતાના ભશત્લને જણાલ 
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• ફાણની વાભાજીઑ-બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ વલળે ભ િંતા ઑય 

• ફાણના તફક્કાભા ંસ્લાસ્થ્મ ને સ્લચ્છતા વફંવંધત ળાાએની ભવૂભઑાન  ંવાયાળં 

• દયવભમાન વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ વફંવંધત ક ટ ંફ ને ભીરડમાની ભવૂભઑા ણ વાયાળં 

ફાણ 

5.2 ફાણની વાભાન્મ ળાાએ 

ફાણના તફક્કાભા ંવ્મક્તતની વંણૂણ વબંવલતતાએ ને વબંાલનાએ તેને વંણૂણણે વલઑવવત ઑયલાભા ં

અલે છે 

છીના તફકે્ક ભેદાનભા.ં અલા પેયપાય ને વલઑાવના વલવળષ્ટ ભ હ્ન એલાભા ંઅલે છે 

ની ે 

• ળીલાની ક્ષભતા: - અ તફકે્ક ફાઑ ળીલા ભાટે ભાનવવઑ તૈમાયી ભેલે છે. તે ધ્માન અી ળઑે છે 

ને લા ંન, રેન ને અંઑઓભણત પ્રવવૃિએભા ંયવ વલઑવાલલા. તે જાગવૃત ને વભજ ફતાલે છે 

ળાાના વનમભ, ઑામદાએ ને વળસ્તના અધાયે. ળાા ભાટે જલાફદાયી થડી વભજ 

ઑાભ તેનાભા ંભબવ્મક્તત ળધે છે. તેભણે નઑર િાયા નલા જ્ઞાન ને ન બલ ળીલાન પ્રમાવ ઑયે છે. 

• ળીલાની ફોદ્વદ્ઑ ક્ષભતા: - અ તફકે્ક ફોદ્વદ્ઑ પ્રવવૃિએ સ્ષ્ટણે દૃશ્મભાન છે. તે ઌઑ છે 

તેભની માદળક્તત, ધ્માન, વલ ાય ને ઑલ્નાની ળક્તતન ઈમઓ ઑયલાની ક્સ્થવત ને શર ઑયી ળઑે છે 

બ દ્વદ્લૂણઑ વભસ્માએ. તેભન જ્ઞાન ને ન બલ પતત વલેંદનળીર નથી યંત   ધીયે ધીયે છે 

ભડ  ંફાણ તફક્કાભા ંવજૉનાત્ભઑ લાઑં રે છે. તે ફોદ્વદ્ઑ યીતે જીલતં ને વરક્રમ વ્મક્તત છે. 

અ તફકે્ક અઆક્ય  નોંધાત્ર વલઑાવ ાભે છે. 

• વાભાજજઑ વલઑાવ: - ફાણ ઌ શઑંાય-ઑેન્દ્ન્દ્રત સ્લબાલન  ંવાભાજજઑઑયણન  ંભ ં છે 

ફાઑ. પ્રાથવભઑ ળાા અલા વાભાજજઑઑયણ ભાટે ઌઑ અદળણ રયક્સ્થવત પ્રદાન ઑયે છે. તેભના વાભાજજઑ 

માણલયણ 

ને તેના ઑામો ણ વલસ્તતૃ છે. લઓણડં ને યભતન  ંભેદાનની ક્સ્થવત તેને ઑેલી યીતે ન બલી, વલ ાયવ  ં

ને તેને તારીભ અલી 

ફીજાએ વાથે ભીને ઑાભ ઑય, અનદં ને દ ઃ વશન ઑય. તે ઑેટરાઑ વાભાજજઑ વનમભ ણ ળીે છે 

ને વભાજભા ંવરક્રમ બાઓીદાયી િાયા ધયણ. 

• ઌતસ્ટ્રાલટણ પ્રકૃવત: - અ તફકે્ક ફાઑની લતણણઑૂ, વલ ાય ને પ્રવવૃિની પ્રકૃવત લણણલે છે 

ફાહ્ય થલા ફાહ્ય રદભાઓભા.ં તે ફાહ્ય રયક્સ્થવત ભાટે લધ  અઑે છે ને તેભા ંઅનદં રે છે 

તેભા ંવરક્રમ બાઓીદાયી. તેના ય ઈશ્ઑેયવ ,ં ભ િંતા ઑયલા થલા ઑઇની ભ િંતા ઑયલાની ઑઇ તઑ નથી 
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તેભના અંઓત જીલન ને વભસ્માએ. ફાહ્ય વલશ્વ ને તેની રયક્સ્થવતએ ત્મતં યવપ્રદ છે 

તેભને પ્રત્વાશન અે છે. તે તેભની ફધી ઉજાણ ને ધ્માન તેભને વભવિત ઑયે છે. 

• યભવતમાતા: - ઌતસ્ટ્રટણ પ્રકૃવત ક દયતી યીતે ફાઑને યભવતમા ફનાલે છે. વભાજ રયક્સ્થવત યૂી 

ાડલાભા ં

ળાા તેભની યભત લરણ વલઑવાલે છે. ગ્ર  પ્રે ને ગ્રૂ પ્રવવૃિ ફાઑને લધ  વાભાજજઑ ફનાલે છે, 

લપાદાય ને વળસ્તફદ્. યૂી ાડલાભા ંઅલેર યભતની ક્સ્થવતને ઑાયણે તે વાભાન્મ યીતે ળાાભા ંઅઑાણમ 

છે. તે ભાટે ઈમઓ ઑયે છે 

વભત્રતા, વશઑાય ને ગ્ર  નાટઑભા ંસ્ધાણ જેલી વાભાજજઑ ગ ણ પ્રાપ્ત ઑય 

લમ વલંનન. અ તફકે્ક તેભની વ્મક્તતઓત ને શઑંાય-ઑેન્દ્ન્દ્રત પ્રકૃવત નોંધાત્ર યીતે ઔટાડ થમ છે. 

• ઓેંઓ લપાદાયી: - વાભાજજઑ આન્દ્ન્દ્રમ છઑયાએ ને છઑયીએને વઓંરઠત જૂથ જીલન જીલલાની વલનતંી ઑયે 

છે. તેએ વલઑાવ ાભે છે 

લપાદાયી ને ઓેંઓ ભાટે લપાદાયી ઌઑ ભજબતૂ થણભા.ં તેએ  ક્કવ વનમભ ને અ ાય વરંશતા ફનાલે 

છે 

ઓેંઓન ને તેભને ખફૂ લપાદાય ને અજ્ઞારંઑત યાીને. તેએ તેભના નેતા વદં ઑય ને ફાઑી છે 

તેભને વફરડિનેળન ની બાલના. જ નેતા સ્લીઑામણ શલાન  ંજણામ ત તેએ તેને મ ક્તત અે છે 

ને નલ નેતા વદં ઑય. અજીવલઑાના ફાઑની અ વભજણ ફાઑના અંતભા ંજલા ભી ળઑે છે 

ફાણ તફક્ક. 

• શભ-રૈંભઓઑતા: - ફાણના વેતવ રાઆપને શભ-વેતસ્ય ર તયીઑે લણણલલાભા ંઅલે છે. અ તફકે્ક 

છઑયાએ ને છઑયીએ 

તેભના વબંઓને તેભના ળાયીરયઑ જડાણની રાઓણી ન બલ. છઑયાએ છઑયાએ વાથે યભલા પ્રેભ ને 

ઑન્માએ વાથે છઑયીએ. તેએ વલર દ્ વેતવ પ્રત્મે ખફૂ ઈદાવીન યશ ેછે. વશ-વળક્ષણ ઑઇ વભસ્મા નથી 

વળક્ષઑ ભાટે. જઑે ફાણના તફક્કાભા ંછઑયાએ ને છઑયીએ ઑંઇઑ અંળે વલઑાવ ઑયલાન  ંળફૃ ઑયે છે 

વલર દ્ વેતવ તયપ નઑાયાત્ભઑ દેાલ. 

• ય નાત્ભઑ વલંેદના: - ન કરૂનળીર લરણ પેયપાય ને વલઑાવની પ્રરક્રમાભા ંછે 

ફાણ દયવભમાન તારીભ િાયા. જજજ્ઞાવાની વલેંદના ઐ ારયઑ વળક્ષણ િાયા ભટે બાઓે વતંામ છે 

ળાા તેભ છતા ંફાઑ પ્રવતફવંધત ાવા તયપ  ક્કવ જજજ્ઞાવા વલઑવાલલા ભાટે ણ ઈમઓ ઑયે છે. સ્લ 

ઈિેજઑ વવૃિ ફાઑને લધ  સ્ધાણત્ભઑ ફનાલે છે. ફાધંઑાભની આચ્ન્સ્ટન્તટ વજૉનાત્ભઑ ફનાલી ળઑે છે 

શને્ડ લઑણ , ક્રાફ્ટ લઑણ ને િઇંઓ િાયા પેયલ. ગ્રેઓયીવ વવૃિ િાયા વતં  ષ્ટ થઇ ળઑે છે 
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વામરૂશઑ યભત ને યભત. તેભની વશજ વનચ્છાઌ નોંધાત્ર યીતે દૂય ઑયલાભા ંઅલે છે. 

• પ્રાપ્ત યવ: - પ્રાથવભઑ ળાાભા ંપ્રલેળ વભમે જમાયે ફાઑ ાવે નથી 

ધ્માનભા ંઑઇ  ક્કવ યવ. ાછરા ફાણ તફક્કાભા ંતે શસ્તઓત યવ વલઑવાલલા ભાટે ઈમઓ ઑયે છે 

 ક્કવ વલમ ને પ્રવવૃિએના ક્ષેત્ર તયપની બાલના. વદં ઑયવ  ંને નાવદં ઑયવ  ંઌઑ થણભા ંફનાલે 

છે 

તેભની વદંઓી ઑંઇઑ અંળે જરટર. યભતભા ંતેભની યવ ણ અ તફકે્ક લધ  વદંઓીય તત રાઓે છે. 

વજૉનાત્ભઑતાની વલઑાવ: - સ્લસ્થ ફાણ ઌ વજૉનાત્ભઑ પ્રવતબાને એલાની ઌઑ તફક્ક છે 

વ્મક્તતઓત ફાઑભા ંમૂ પ્રવતબા, વબંવલતતા ને વબંવલત વબંાલના િાયા ભબવ્મક્તત ભી ળઑે છે 

યૂી ાડલાભા ંઅલેર મગ્મ અઈટરેટ. તે શલે આંધા નઑર ઑયનાય નથી યંત   તેના વજૉનાત્ભઑતાન 

 યાલ અે છે 

વલ ાય, રાઓણી ને રક્રમાભા ંક્ષભતા. તે ઑવયત િાયા ઑંઇણ લરઑન ઑયલાની ક્સ્થવતભા ંછે 

તઑણ ને વભજણ. 

5.3 ભ લ્િન ઑન્ઑયન્વ 

ફાઑ ... તે પતત નાના  ખ્ત લમના રઑ નથી, યંત   વ્મક્તતએ ને ભઓજલાા વ્મક્તતએ ઑે જે ઈઓે છે 

અિમણજનઑ દય. 

જીલનના પ્રથભ લણભા,ં નલજાત વાત ાઈન્ડ, 20-ઇં ની તદ્દન-અવશ્રત અયાધ્મથી લધે છે 

ઌઑ નવ  ં ારલા ળીત  ંફાઑ જેન લજન 200 ટઑા ને રફંાઇ 50 ટઑા િાયા લધ્મ છે તેભા ંથડ પ્રાણી. 

ન,ે 

તે જ લ,ે તેભણે લાત ીત ને ઌર્મબ્ય રેટ, ાવ ,ં ીવ  ંને તાના ય યભલાન  ંળીખ્ય  ંછે, ન ે

તેની આચ્છાએ ને જફૃરયમાતને એ. 

જઑે છીના લોભા,ં ઑદ ને ક્ષભતાએભા ંવદૃ્વદ્ ઝડી ને નાટઑીમ, ભાનવવઑ, 

ળાયીરયઑ ને બાલનાત્ભઑ વલઑાવ 

ફાઑ ન્લેણ, તાવ, વભસ્માન  ંવનયાઑયણ ને લાટાઔાટ િાયા ળીે છે. તેએ ળીતા નથી 

ઌઑરતા ભા ંક ળતા; તેથી ઌઑ ક્ષેત્રભા ંમ શ્ઑેરીએ ન્મ વલસ્તાયભા ંપ્રબાલને વય ઑયી ળઑે છે. જન્ભ 

વભમે 

ફાઑ પ્રાયંભબઑ પ્રવતરક્રમાએના વમશૂથી વજ્જ છે (દા.ત. ળરઑિંઓ, ગ્રાસ્ીંઓ ને સ્ટાટણર રયપરેતવ). અ 

જીલનના પ્રથભ લણભા ંપ્રવતરક્રમાએ વનમવંત્રત ઑયલી અલશ્મઑ છે જેથી ફાઑ ળયીય ઈય વનમતં્રણ ભેલી 

ળઑે. 
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જ અ પ્રવતરક્રમાએ વનમવંત્રત ન થામ, ત ફાઑને ળીલાભા ંતઑરીપન ન બલ ઑયલાભા ંલધ  જભ 

યશે  ંછે. 

બ્રેઆન અરઑિટેત ય ને વલઑાવળીર ક્ષભતાએ "તભમેથી ઈય" ફનાલલાભા ંઅલે છે. અ વય વરઑિ્વ 

ન ે

ક ળતા વભમ વાથે લધ  દ્યતન વરઑિ્વ ને ક ળતા ભાટે ભફન્દ્લ્ડિંઓ બ્રતવ પ્રદાન ઑયે છે. લધતી જરટર 

ક ળતા તેભની અઓની મૂભતૂ અધાયભતૂ ક્ષભતાએ ય વનભાણણ ઑયે છે. બાલનાત્ભઑ સ ાઑાયી, 

વાભાજજઑ 

ક્ષભતા ને જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષભતા ભાનલ વલઑાવની ામ છે. 

ભાતાવતા લાયંલાય તેભના ફાઑના વલઑાવ ને લતણણઑૂના ળધભા ંભાન્મ ભ િંતાએ ઈબા ઑયે છે 

નાની ઉંભયથી વભસ્માએ ને અિમણ થામ છે ઑે તેભન  ંફાઑ તેનાભાથંી ફશાય અલળે ઑે નરશ. ઔણા 

ફાઑની વભસ્માએ 

જમાયે ળાાભા ંળીલાની ને લતણણઑૂની વભસ્માએ ઉબી થામ ત્મા ંસ ધી લધ  સ ક્ષ્ભ ને વબંવલત છે 

લા ંન, રેન ને જડણી યજૂ ઑયલાભા ંઅલે છે. ભ્માવ સ ૂલે છે ઑે 30% ઑયતા એછા ફાઑ 

સકૂ્ષ્ભ વલઑાવ થલા લતણનની વભસ્માએ તેભના અયગ્મ વબંા પ્રદાતા િાયા ળધી ઑાઢલાભા ંઅલે છે. 

પ્રથભ ભરશના ને જીલનના લોના લો દયવભમાન શ  ંથામ છે ઑાયણ ઑે ન ળધામેર ને વાયલાય ન 

ઑયામેર વભસ્માએ 

પ્રાયંભબઑ જીલનભા ંજીલનભા ંાછથી લધ  વ્માઑ શસ્તક્ષેની જફૃય ડ ેછે. ઓાઈન ઌઑ ફાઑ ળાભેર 

છે 

મગ્મ શસ્તક્ષે ઑામણક્રભ, ન ઓાભી ળૈક્ષભણઑ થલા વાભાજજઑ વનષ્પતાની ળક્યતા એછી છે. 

રવનિંઓ ઑનેતળન્વ રઑન્ડયઓાટણન સ્ક્રીનીંઓ ને સ્કરૂ યેડનેવ પ્રગ્રાર્મવ એપય ઑયે છે જેન  ંમલૂ્માઑંન ઑયે છે 

ને ની ેના વલસ્તાયભા ંફાઑને વલઑવાલલા વશામ ઑય - જ્ઞાનાત્ભઑ ક ળતા; બાા ઑોળલ્મ; સ્લતતં્રતા 

ને જીલન ક ળતા; ને ળાયીરયઑ ક ળતા. જ ફાઑને ઑામોભા ંમ શ્ઑેરી શમ છે જેભ ઑે: લાઑં રેવ ,ં 

વશઑાયી યીતે યભલાન ,ં જાશયેભા ંલતણવ ,ં 

એી ળઑામ તેલા ભ ત્ર દયલા, લાતાણભાથંી મ ખ્મ શઑીઑતને પયીથી રેવ ,ં ટ્રાઆવવઑરને ેડર ઑયવ ,ં નવણયી 

લા ંવ  ં

rhymes થલા ઑટીંઓ ને ેન્દ્સ્ટિંઓ. 

5.3.1 અયગ્મ ને શાઇજીન 
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ભાતા-વતા, વબંા યાનાયા ને વાથીએ, જે યીતે ફાઑ વ્મક્તતઓત સ્લચ્છતા તયપ અલે છે તે 

પ્રબાવલત ઑયી ળઑે છે, 

જે જીલન ભાટે તેભની વાથે યશળેે. વાયી સ્લચ્છતા ય ફાઑને વળક્ષણ અવ  ંઌ ટાલાન શે્રષ્ઠ ભાઓણ છે 

 ે ને વલકૃવતએન પેરાલ ને ભાત્ર ફાણની પરયમાદ ભાટે નશીં; વવદ્ાતં ળીલલા 

પ્રાયંભબઑ ઉંભયભા ંવા ી સ્લચ્છતા, વ્મક્તતને છીના જીલનભા ંસ્લસ્થ યાલા ને બવલષ્મભા ંળીલલાભા ં

ભદદ ઑયી ળઑે છે 

ેઢીએ. સ્લચ્છતાના વવદ્ાતં યજજિંદા જીલનન બાઓ ફનળે ને ભાતાવતા ભાટેન શે્રષ્ઠ ભાઓણ છે 

તેભના ફાઑને વાયી સ્લચ્છતા વલળે ળીલલાન  ંઈદાશયણ તયીઑે દયી જામ છે. 

વ્મક્તતઓત સ્લચ્છતાના ક્ષેત્રથી વફંવંધત ફીભાયીની ઔટનાએ તે જેભ ફાઑભા ંલધ  સ્ષ્ટ છે 

તાને ઑાજી રેલાન  ંળીવ  ંને ળાા માણલયણભા ંથલા જમાયે ઔણા જતં  એથી ખ લ્રા શમ છે 

ઌઑ નાટઑ વલસ્તાયભા.ં 

5.3.2 ભશત્લણૂણ લાત 

ભોભઑ સ્લચ્છતા 

તે ઑશેૌમા લઓય જ  ારે છે ઑે ય લાન ભાટે વાયી ભોભઑ સ્લચ્છતાની ઈ ાય અલશ્મઑ છે. તેભના દૂધ દાતં 

ફશાય ડલાની વબંાલના છે ને તેએ જાણતા શલા જઇઌ ઑે તેભના  ખ્ત દાતંને અ ઑેલી યીતે થલાન  ં

ટઑાલવ .ં ની વાથ ે

બ્રવળિંઓ તઑનીઑ, અશાય પ્રબાલન  ંભશત્લ વભજાલવ  ંજઇઌ ને ભીઠાઇએના વલઑલ્, 

ફીસ્ઑીટ ને રપઝી ીણા ંઈરબ્ધ ઑયાલલી જઇઌ. 

શને્ડ લૉવળિંઓ 

શને્ડ-લૉવળિંઓ પતત  ેના પ્રવાયને રઓતા ઌઑભાત્ર વોથી ભશત્લણૂણ રયફ છે, પતત ફાઑ ભાટે નશીં 

યંત   ફધા લમના  ખ્ત લમના રઑ ભાટે. 

ફાઑને ટૉઆરેટન ઈમઓ ઑમાણ છી, શાથ ધયલા છી તેભના શાથ ધલા શરેા ંપ્રત્વારશત ઑયવ  ંજઇઌ 

પ્રાણીએ, જ તેએ ફીભાય શમ થલા જ તેએ નલજાત વાથે વભમ વલતાલે છે. 

થડલર્મવણને વલઑવતા ટઑાલલા ભાટે લૉવળિંઓ અલશ્મઑ છે જે ગ દા ને જનનાઓં તયપ જંલા ેદા ઑયે 

છે, 

ને નફી ળો ારમ સ્લચ્છતા થલા પ્રાણીએથી ઑયાય ઑયલાભા ંઅલે છે. જમાયે ઑઇ ફાઑ ળાાભા ં

જલા ભાટે તૈમાય શમ થલા 
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નવણયી, તેએ તાને ળો ારમન ઈમઓ ઑયલાભા ંને તાના શાથ ધલા ભાટે વભથણ શલાન  ંેભક્ષત 

છે; ભાતાવતા ને 

ઑાજી રેનાયાએઌ ાતયી ઑયલી જઇઌ ઑે અ થઇ યહ્ય  ંછે થલા  ે ને યઓ પેરાલી ળઑે છે. 

ફૂઓ  ે 

વા ી શાથ ધલાન  ંજ પ્રાપ્ત થામ ત ઌથરેટના ઓ ને રયિંઓલર્મવણ ણ પેરાલાની ળક્યતા એછી શમ 

છે. ફાઑ 

આંઓીએ લચ્ ે ને ની ેના વરશત, તેભના શાથને વયઑાયઑ યીતે ધલા ઑેલી યીતે ળીલવ  ંજઇઌ 

ન; જ જફૃયી શમ ત નેઆર બ્રળન ઈમઓ ઑય. ફૂઓને યઑલા ભાટે મગ્મ યીતે સ ઑાવ  ંણ ભશત્લણૂણ છે 

લધ  યાફ થલાથી  ે. ફાઑઌ અ રક્રમાએના ભશત્લને ણ વભજવ  ંજઇઌ, જેભ ઑે 

જ તેએ  ેી પરયમાદ શમ ત વ્મક્તતઓત ટ લારન ઈમઓ ઑયલ. 

ન 

ીરીન ઑયડલાથી વનયાળ થવ  ંજઇઌ, ાવ ઑયીને જ ન ઓી જામ. ન ને ીરી થાયી 

જીલતં ને જાવતના જીલાણ એ ભાટે વંણૂણ માણલયણ પ્રદાન ઑયે છે. નેઆર ફાઆટીંઓ અ ભરૂના 

સ્થાનાતંયણને યલાનઓી અે છે 

તે ભોં જે ા ન ભાઓણ તયપ દયી ળઑે છે જે ઔણી વભસ્માએ ઉબી ઑયે છે. ઝાડા ઌઑ ઔટના 

ફાઑને યાફ વય ઑયી ળઑે છે ને તે આરેતટ્રરાઆટ વતં  રન ને રડશાઆિળેનથી ખફૂ ફીભાય થઇ 

ળઑે છે; અ ય લાનભા ંખફૂ ઝડથી થઇ ળઑે છે. વા ી શાથ ધલાન  ંથામ ત ણ,  ા  યશળેે 

ીરની ની ે ને અવાવ ઑેટરાઑ જતં  એ થાએ, જ ફાઑી શમ ત તેએ વાભાન્મ યીતે ઑઇણ ન ઑવાન 

શોં ાડળે નશીં, યંત   સ્થાનાતંયણ ઑયળે 

ભોં વભસ્માએ ઈબી ઑયી ળઑે છે. ન ટૂંઑા યાલાથી અના શઠે જીલાણ એની ભાત્રાભા ંઔટાડ ઑયલાભા ં

ભદદ ભળ ે

ીરી 

શયે ઑેય 

મગ્મ લાની રફંાઇ ને ળૈરી, જેભ ઑે બનૂ, ના્વના જભને ઔટાડલાન ઌઑ ખફૂ જ વય યસ્ત છે. 

અ 

જીલ વંઑણ િાયા પેરામ છે તેથી ન્મ રઑ વાથે વંઑણ ઑયલા ભાટે ઈરબ્ધ લાની ભાત્રા ઔટાડીને 

ટ્રાન્વવભળનની તઑ ઔટાડળ.ે લાને દયયજ ધઇ નાવ  ંજફૃયી નથી ઑાયણઑે તે પે્રયણા અી ળઑે છે 
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યી ઈયની  ાભડી, જંલા ને ક દયતી તેર દૂય ઑયલા. દયયજ સ્નાન ઑયલાભા ંઑઇ ન ઑવાન નથી, 

યંત   

ઈમઓ ઑયીને, દયેઑ ફીજા રદલવે લા ધલા લધ  વભજદાય છે. 

યાઑ સ્લચ્છતા 

ફાઑને બજન ને નાસ્તા શરેા ંતેભના શાથ ધલા પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ, ને વનયાળ થવ  ંજઇઌ 

ફ્રય ફધં ાલાથી; ઔયભા ંારત  શમ ત અ ાવ ઑયીને ભશત્લન  ંછે. 

ઑટરયીન ઈમઓ ફાઑને ટેફર વળષ્ટા ાય ળીલાની છૂટ અે છે ને તે જતં  ના સ્થાનાતંયણની તઑને 

એછી ઑયળ ે

શાથથી ભોં સ ધી. 

સ્લચ્છતાના મગ્મ વવદ્ાતંને ધ્મમન ઑયવ  ંળક્ય તેટરી લશરેી ઉંભયે ળફૃ થવ  ંજઇઌ. તે ભદદ ઑયળ ે

 ે ને યઓના પેરાલાને ટઑાલ જે ા ન ભાઓણ, શ્વવન ભાઓણ ને ન ઑવાનને ન ઑવાન શોં ાડી ળઑે છે 

ળયીયના ફાહ્ય રક્ષણ. 

ફાઑ તેભના ઑાજી રેનાયાએ િાયા નક્કી ઑયેરા ઈદાશયણન  ંારન ઑયળે, તેથી  ખ્ત લમના રઑ 

ઈદાશયણ તયીઑે દયળે. 

ફીભાયીની એછી ઔટનાએ ઌટરે ળાાભાથંી એછી ઓેયશાજયી ને ઑાભ ફધં ઑયલા ભાટે એછા વભમની 

જફૃય છે. 

મગ્મ સ્લચ્છતા જાલલાથી ફાઑ સ્લતતં્ર ફનળે ને તેની ળક્યતા એછી થળ ે

ધભઑાલવ  ંજ તેએ સ્લચ્છ ને વ્મલક્સ્થત યાલાભા ંઅલે ને વફંવંધત પરયમાદથી ીડામ નશીં. 

5.3.3 શાઇજીન વલળે ફાઑને વળક્ષણ 

વનલાયણભા ંઅજીલન ટેલ પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે મગ્મ ને સ્લીઑામણ સ્લચ્છતા વવદ્ાતં ળીલી ભશત્લણૂણ છે 

ને ભાદંઓી ને  ે પેરામ છે, ણ મગ્મ દેાલ જાલલા ને ભાનજનઑ ટાલા ભાટે 

ન્મ. 

ય લાન ફાઑ ભાટે વળક્ષણ દ્વતએ 

અનદંપ્રદ સ્નાન વભમને યજજિંદા ઑોટ ંભફઑ જીલનન ભબન્ન બાઓ ફનાલીને પ્રત્વારશત ઑય. ઓામન ઓામન 

ને સ્નાન યભઑડા ંવાથે યભતા અ પયજ ઑંઇઑ ફાઑ ભાટે અઓ જ એ ને ઑયળે 

જીલનન બાઓ ફનળે તેલી ધાવભિઑ વલવધને વાપ ઑયવ .ં ફાઑને ફેતટેરયમા ને ફૂઓન ઈમઓ ઑયલ 

જઇઌ 

ભ ત્ર  સ્તઑ ને વ્મતત ઑય ઑે લસ્ત  એને ને તાને ઓદંા ફનલા ને ભેલલાભા ંનશીં અલે 
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વાપ ઑયલાથી ફેતટેરયમા ગ ણાઑાય થામ છે ને ભર થામ છે. 

ફાઑને વનમવભતણે ફશાય યભલાની છૂટ અલી જઆઌ, યંત    ખ્ત લમના રઑઌ વભજાલવ  ંજઇઌ 

ઑે તે ળા ભાટે ભશત્લણૂણ છે 

છીથી વાપ ઑડા ંને ળયીય વાપ ઑય. ફાઑને તાની જાતે વાપ ઑયલાન પ્રમત્ન ઑયલ જઇઌ 

દાતં છીથી વપાઇ ઑયલાની જફૃય શમ ત ણ, તેએ જલાફદાયીન અનદં ભાણળે. વનમવભત અલી 

તેભની તાની સ્લચ્છતા જાલલા ભાટે પ્રત્વાશન; તેભને રન્િી ને ગશૃઑામણથી ભદદ ઑયલા દ, 

અ યીતે તેએ તે ઑયલા ભાટેની વા ી યીત ળીી ળઑે છે ને અ જ્ઞાન તેભની વાથે રઇ જળે 

જીલન 

ફાઑ લચ્ ે ક્રવ  ેન  ંજભ ઔટાડલા ભાટે ફા વબંા વેલાએભા ંવાયી સ્લચ્છતા અલશ્મઑ છે 

ને લમસ્ઑ ને ફાઑને સ્લચ્છતા ટેલ વલઑવાલલાભા ંભદદ ઑયે છે જે તેએ તેભના વભગ્ર જીલન 

દયર્મમાન ઈમઓ ઑયળે. રયલાય  ફા વબંાભા ંફાઑ ફા વબંા વ્મલવાવમઑ િાયા ઈમઓભા ં

રેલાભા ંઅલતી સ્લચ્છતાના ધયણને જલાભા ંવભથણ શલા જઇઌ 

ઑે  ે પેરાલ ઔટાડ ેછે. અયગ્મપ્રદ લાતાલયણ જાલલા ભાટે રયલાય વેલાએની વશામ ઑયી ળઑે છે 

જમાયે તેએ વેલાભા ંશમ છે ને વાયી સ્લચ્છતા દ્વતએન ઈમઓ ઑયીને વય સ્લચ્છતા વનમભને 

ન વયે છે 

ઔયે તેભના ફાઑ વાથે. 

ફા વબંાભા ંવાયી સ્લચ્છતાના ભશત્લ 

 ેથી રઑભા ંવીધા ળારયયીઑ વંઑણ િાયા જંલા પેરામ છે, ઈધયવભાથંી ઌયફનણ ટીપ્્વ 

ને છીંઑ થલા વાટી ને દાથો વાથે વંઑણથી. ફા વબંાભા ંફાઑ વાથે વંઑણભા ંઅલે છે 

ન્મ ઔણા ફાઑ ને  ખ્ત લમના રઑ, ને યભઑડા,ં પવનિ ય, યાઑ ને ાલાના લાવણ વાથે. અ 

ઈચ્  રડગ્રી 

રઑ ને માણલયણ વાથેના ળાયીરયઑ વંઑણભા ંજભ ઉભ  ંથામ છે જે ફાઑને ખ લ્રા ાડલાભા ંઅલળે 

 ેી યઓ પેરાલ. વેલાએ ભાટે ફધા  ે પેરાલાને ટઑાલલા ભાટે ળક્ય નથી, 

યઓન પેરાલ ઔટાડલા ભાટે તેએ અયગ્મપ્રદ લાતાલયણ ઉભ  ંઑયલા ભાટે ઑાભ ઑયતા શલા જઇઌ. 

ફા વબંા વેલાએન ઈમઓ ઑેલી યીતે ઑયલ જઇઌ? 

રયલાયઌ ક્રવને ઔટાડતા વેલાએ િાયા ઈમઓભા ંરેલાભા ંઅલતી સ્લચ્છતા દ્વતએની શ્રેણીની ેક્ષા 

ઑયલી જઇઌ 

 ે. અ પ્રરક્રમાએ ને વભાલેળ ઑયળ ે
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ફા વબંા વ્મલવાવમઑ ને ફાઑ િાયા દૈવનઑ ધયણે ઑયલાભા ંઅલતી વલવળષ્ટ યીત. ઔણા 

અને અધાયે રેભત સ્લચ્છતા નીવતએ ને ઑામણલાશી િાયા ણ વભથણન અવ  ંજઇઌ 

યાષ્ટ્રીમ સ્લાસ્થ્મ ને તફીફી વળંધન રયદ જેલા ભાન્મ વિાલાાએની બરાભણ, 

યાજમ ને પ્રદેળ અયગ્મ વલબાઓ ને ફૂડ સ્ટાન્ડડૌ ણવ સ્ટે્રભરમા ને ન્ય ઝીરેન્ડ. સ્લચ્છતા વ્યશૂય નાએ 

તે વેલાએન વભાલેળ થલ જઇઌ: 

•  ખ્ત  ખ્ત રઑને વંણૂણ શાથ ધલા ને સઑૂલણીન ઈમઓ ઑયલ 

• ફાઑને સ્લચ્છતાના વય વનમભ જેભ ઑે શાથ ધલા ને મૂભતૂ દંતન ારન ઑયલા પ્રત્વાશન 

અવ  ં

ઑાજી 

• વાધન ને યભઑડાનંે વનમવભતણે વાપ / ધલા ને વાયી જાલણી ઑયલાભા ંઅલે છે તેની ાતયી 

ઑયલી 

• ફાથફૃભ, યવડાભા,ં ઊંઔ ને ફાઑીના વલસ્તાય જેલી સ વલધાએ ને યભતા વલસ્તાયને સ્લચ્છ યાલી 

• અયગ્મપ્રદ ળો ારમ ને ની ફદરાલ દ્વતએન ઈમઓ ઑયલ 

• ફાઑના નાઑને વાપ ઑયલા ભાટે અયગ્મપ્રદ ઑામણલાશી ઑયલી 

• પેરાલાથી ભાદંઓીને યઑવ  ંઌ વંણૂણ શાથ ધલા ને સ ઑાવ  ંછે. તેભની વાથે શાથ ધલાથી 

વેલાભાથંી અઓભન ને પ્રસ્થાન ય ફાઑ, રયલાય રાલલાભા ંઅલે  ે ઔટાડ ેછે 

ભા ંને વેલા છડ. ઔયભા ંશાથ ધલા ને સઑૂલલાથી ણ વાયી વય થઇ ળઑે છે 

ફાઑ વાથે સ્લચ્છતા ટેલ ને ક્રવ  ે ઔટાડ ેછે. 

ન્મ ઈમઓી સ્લચ્છતા દ્વતએ ઑે જે રયલાય ઑયી ળઑે છે તેભા ંળાભેર છે: 

• ફાઑને તેભના શાથ ધલા જઇઌ તે વલળે માદ ાલવ .ં ઈદાશયણ તયીઑે, છી, છી 

ળો ારમ ને પ્રાણીને સ્ળણ ઑમાણ છી. 

• ફાઑને ઑસ્ભાતભા ંટૉઆરેટીંઓના રઑસ્વાભા ંઔયેથી લધાયાના ઑડા ં યલઠ યૂ ાડલ ને 

યાઑ ને પ્રલાશી ીર. 

જમાયે ફાઑ ફીભાય શમ ત્મા ંસ ધી ફાઑને ઔયે યાવ  ંજમા ંસ ધી તેએ  ેી શતા નથી ને તે ભાટે 

યૂતી વાયી શમ છે ઑાજી ય ાછા પય. વેલાએ ભાટે, તે તભાભ  ેના પેરાલાને વંણૂણણે ટઑાલલા 

ભાટે ળક્ય નથી િાયા બરાભણ ઑયલાભા ંઅલે છે તે પ્રરક્રમાએ િાયા સ્લચ્છતા માણલયણ ફનાલલા ભાટે ઑાભ 

ઑયવ  ંજઇઌ વફંવંધત અયગ્મ વધઑાયીએ. પેવભરીઝ વય સ્લચ્છતા વનમભને ન વયીને વેલા 

સ્લચ્છતાને ટેઑ અી ળઑે છે વેલા ને ઔય તેભના ફાઑ વાથ ે
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5.3.4 સ્કરૂ શાઇજીન 

ળાા સ્લચ્છતા થલા ળાા સ્લચ્છતા વળક્ષણ અયગ્મવબંા વલજ્ઞાન છે, જે વ્માઑ ળાા અયગ્મન ઌઑ 

પ્રઑાય છે 

વળક્ષણ. ળાા સ્લચ્છતા ઌ ળાા માણલયણ પ્રબાલન ભ્માવ છે; તે સ્કરૂની રાઓણીની ળધ ઑયે છે 

વલદ્યાથીએના ભાનવવઑ ને ળાયીરયઑ સ્લાસ્થ્મ ભાટે. 

ળાા સ્લચ્છતા વળક્ષણન મ ખ્મ ઈદે્દળ જડામેર ઈમઓી પ્રથાએ િાયા લતણણઑૂભા ંસ ધાય ઑયલ છે 

વ્મક્તતઓત, ાણી, યાઑ, ઔયે  ંને જાશયે સ્લચ્છતા ભાટે. ણ, તે ાણી ને યાઑની  યલઠન  ંયક્ષણ 

ઑયલાન છે 

ને માણલયણીમ રયફને વરાભત યીતે વ ંાભરત ઑયલા. 

ળાાએ અયગ્મપ્રદ ને સ ાઑાયીને સ્લાસ્થ્મ થલા સ્લસ્થતાના વંઑણભા ંરઇને નક્કી ઑયી ળઑે છે 

ળાા માણલયણ. ળાાના અયગ્મપ્રદ વફંવંધત ઔણા સ્થાત્મ ને વૌંદમણરક્ષી ાવા ંછે 

જફૃરયમાત, જેભ ઑે: સ્કરૂની આભાયત મજના, વરાભત ાણી  યલઠ, ઑ યની પ્રકૃવત, ઑટઑટી પ્રઑાળ, 

ઓયભી ને લેન્દ્ન્ટરેળન, તેભજ યૂતી ળાા સ વલધાએ (શર, લઓણડં ને વાભાન્મ વલસ્તાય) ન ે

પવનિ ય. 

વમ દામના અયગ્મભા ંળાાએન  ંઑેન્દ્ર સ્થાન છે. ળાાએભા ંન ભ ત સ્લચ્છતા ઑાયણ ફની ળઑે છે 

ઔણા યઓ. જ ત્મા ંઑઇ ળાા સ્લચ્છતા ને સ્લચ્છતા સ વલધાએ નથી, થલા જ તેએ જાલી યાતા 

નથી ને 

યૂતા પ્રભાણભા ંઈમઓ થામ છે, ળાાએ ઌલી જગ્માએ ફને છે જમા ંયઓ વબંવલત ફૃે પેરામ છે. 

ળાા સ્લચ્છતા વનષ્ણાત ફ્રે ય ફી. િવેરયે 1915 ભા ંસ્કરૂ શાઆજજનની ઑાભઓીયીભા ંજણાવ્ય  ંશત   ંઑે "સ્કરૂ 

સ્લચ્છતા ઌ અ વલજ્ઞાનની ળાા છે [સ્લચ્છતા] જે વયંક્ષણ ને વલઑાવ વાથે છે 

ળાાના ફાઑના સ્લાસ્થ્મ ભાટે. "ળાાને શારની જેભ જલાભા ંઅલી શતી" પતત ઑલ્માણ ભાટે નશીં 

શાજયીભા ંદયેઑ ફાઑ, ણ યાજમ ને યાષ્ટ્રના ઑલ્માણ ભાટે. "િવેરેય ળાા બાઓંી 

ફે અલશ્મઑ બાઓભા ંસ્લચ્છતા: "તેભના ળાાના જીલન દયર્મમાન ફાઑન  ંળાયીરયઑ લાતાલયણ" ન ે

"ભાનવવઑ સ્લચ્છતાના વનમભ જેભ ઑે ભ્માવક્રભના વલમને મગ્મ ઓઠલણ િાયા દળાણલલાભા ંઅલે છે 

ફાઑની ભાનવવઑ ળક્તત ને જફૃરયમાત. " 

19 ભી વદીના અંત બાઓભા ંય નાઆટેડ સ્ટે્વ ને ઇંગ્રેન્ડભા ંમ ખ્મ વળસ્ત તયીઑે ળાા સ્લચ્છતા શતી 

ને 20 ભી વદીની ળફૃઅતભા,ં વલવલધ રેઑ િાયા અ વલમની મ ખ્મ કૃવતએ િાયા એપય ઑયલાભા ંઅલી 

શતી 
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વય અથણય ન્ય ળલ્ભે, ઌડલડણ અય ળ, યફટણ ઌ. રામસ્ટય, ને જી.જી. ગ્રૉપ. અ વભમઓાા છી, અ 

ળાા અયગ્મ સ્લચ્છતા વળસ્ત ળાા અયગ્મ વળક્ષણ ય ઌઑ વ્માઑ દેાલ બાઓ ફની ઓય ;ં ભેરયઑન 

સ્કરૂ શાઆજીન ઌવવવઌળન વનન્દ્ષ્ક્રમ ફન્ય ,ં ને ભેરયઑન સ્કરૂ શલે્થ ઌવવવઌળનની સ્થાના થઇ. 

સ્લચ્છતા ય વલવળષ્ટ ધ્માન રાફંા વભમ સ ધી જાણીત   ંન શત  .ં સ્કરૂની સ્લચ્છતા શજી ણ વરક્રમ શલાન  ં

જણામ છે, 

વલશ્વના ન્મ બાઓભા ંરઓ વળસ્ત, જેભ ઑે લૂીમ ય ય ને વલઑાવળીર દેળ 

ળાા સ્લચ્છતા ધયણ ણ વાયી યીતે સ્થાવત નથી. 

તભાયી પ્રઓવત -1 તાવ 

ફાઑને સ્લચ્છતા વલળે ળીલલાન  ંળા ભાટે જફૃયી છે? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. 

2. ળાા સ્લચ્છતા શ  ંછે? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. 

5.4 વવામટી-આભળનર વભસ્માએ વલળે વલ ાયણા ઑયે છે 

પ્રાયંભબઑ ફાણ દયવભમાન રાઓણીએ ાવ ઑયીને તીવ્ર શમ છે. ફાઑ જમાયે અ વતં  રન વભમ છે 

થણભા ં"ધ્માનથી ફશાય" છે ઑે તેએ વશરેાઇથી બાલનાત્ભઑ વલસ્પટ તયપ ઈિેજજત થામ છે ને રયણાભે, 

છે વાથે યશલેા ને ભાઓણદવળિઑા મ શ્ઑેર છે. અ તફકે્ક ભટાબાઓની રાઓણીળીરતા રાક્ષભણઑતાએ છે 

મૂભા ંળાયીરયઑ ઑયતા ંભનલૈજ્ઞાવનઑ. ભટા બાઓના નાના ફાઑને રાઓે છે ઑે તેએ વક્ષભ છે 

તેભના ભાતાવતા ઑયતા લધાયે ઑયલાથી તેએ ય મઑૂામેરા પ્રવતફધં વાભે તેભ ઑયલાની ને ફડં ઑયલા 

ભાટે યલાનઓી અળે 

તેભને લધ ભા,ં તેએ ગ સ્વે થઇ જામ છે જમાયે તેએને રાઓે છે ઑે તેએ જે વલ ાયે છે તે ઑયલા વભથણ છે 

વયતાથી ને વપતાલૂણઑ ઑયી ળઑ છ. ફાણના ઑેટરાઑ વાભાજીઑ-બાલનાત્ભઑ સ્લફૃ છે 

• ગ સ્વ: 

નાના ફાઑભા ંગ સ્વાના વોથી વાભાન્મ ઑાયણ ઌ પ્રેવથિંગ્વ, વલલાદાસ્દતા ય વલયધાબાવ છે 

ન્મ ફાઑની આચ્છાએ ને ઈત્વાશી હ ભરાએ. ફાઑ ગ સ્વે થાએ િાયા ગ સ્વ વ્મતત ઑયે છે, 

યડતા,  ીવ ાડતા, સ્ટૅક્ર્મિંઓ, રાત ભાયતા, ઈય ને ની ે કદૂલાન  ંથલા શડતા િાયા લઓીકૃત. 

• ડય 

ઑંરડળવનિંઓ, નઑર ને વપ્રમ ન બલની માદ ઈિેજનાભા ંભશત્લણૂણ ભવૂભઑા બજલે છે 
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ડય, ડય, ભ ત્ર, યેરડમ ને ટેભરવલઝન ઑામણક્રભ ને ડયાભણી તત્લ વાથે રપલ્ભ ઑયે છે. 

પ્રથભ, ફાઑના બમન પ્રવતબાલ બમબીત છે; ાછથી, પ્રવતબાલ લધ   ક્કવ ફની જામ છે ને તેભા ં

વભાલેળ થામ છે 

દૂય  ારી યશરે ને છુાલી, યડતા ને બમાનઑ રયક્સ્થવતએથી દૂય યશવે  .ં 

• ઇષ્માણ 

જમાયે તેએ ભાતાવતાના યવને ધ્માનભા ંરે છે ને ધ્માન તયપ અઓ લધી યહ્યા છે ત્માયે નાના ફાઑ 

ઇષ્માણ ન બલે છે 

રયલાયભા ંન્મ ઑઇ, વાભાન્મ યીતે ઌઑ નલા બાઇ. નાના ફાઑ ખ લ્રી યીતે તેભની ઇષ્માણ વ્મતત ઑયી 

ળઑે છે 

થલા તેએ તેને વળશ ના લતણન તયપ લળ્મા િાયા ફતાલે છે, જેભ ઑે ફેડ-લૉન્દ્લ્ટિંઓ, ફીભાય શલાન  ંડ 

ઑયલ, થલા 

વાભાન્મ યીતે તપાની. અ ફધા લતણન ધ્માન ભાટે ભફડ છે. 

• ક્ય રયમવવટી 

ફાઑ તેએ જે જ ઌ છે તે વલળે ને તેભના તાના ળયીય વલળે ને તેના વલળે ણ વલભ ત્ર છે 

ન્મ વસં્થાએ. જજજ્ઞાવાના તેભના પ્રથભ જલાફ વેન્વયીભટય વળંધનન  ંસ્લફૃ રે છે; ાછથી, 

વાભાજજઑ દફાણ ને વજાના રયણાભ,ે તેએ પ્રશ્ન છૂીને જલાફ અે છે. 

• ઇષ્માણ 

નાના ફાઑ ઔણીલાય ફીજા ફાઑની ક્ષભતાએ થલા બોવતઑ વંવિથી ઇષ્માણ ન બલે છે. 

તેએ તેભના ઇષ્માણને જ દા જ દા યીતે વ્મતત ઑયે છે, જેભાથંી વોથી વાભાન્મ શ  ંછે તેના વલળે પરયમાદ ઑયે છે 

ફીજાએ ાવે શ  ંછે થલા તેની પ્રળવંા ઑયીને તેભની ાવે શ બઑાભનાએ િાયા ળાણણ છે 

લસ્ત એ તેએ ઇષ્માણ. 

• જમ 

નાના ફાઑ ળાયીરયઑ સ ાઑાયી, વઓંત રયક્સ્થવતએ, 

 ાનઑ થલા ણધાયી લાજ, વશજે અવિએ, ફીજાએ ય ભન્નતા ને શ  ંણૂણ ઑયવ  ં

તેભને મ શ્ઑેર ઑામો રાઓે છે. તેએ તેભના અનદંને શવતા ંને શવતા,ં તેભના ટ્ટા િાયા વ્મતત ઑયે છે 

શાથ, ઈય ને ની ે જક્ર્મિંઓ, થલા બ્જેતટ થલા વ્મક્તત ઑે જેણે તેભને ખ ળ ઑમાણ છે. 

• દ ઃ 
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નાના ફાઑને ઓભે તેટ  ંગ ભાલવ  ંદ : ી થામ છે થલા તે તેભના ભાટે ભશત્લણૂણ છે, છી બરે ઓભે તે 

શમ 

તે ઌઑ વ્મક્તત, ારત , થલા વનજીલ દાથણ, જેભ ઑે યભઑડ .ં વાભાન્મ યીતે, તેએ તેભના દ ઃ વ્મતત ઑયે છે 

યડતા ને ાલા વરશત તેભની વાભાન્મ પ્રવવૃિએભા ંયવ ગ ભાલીને. 

• સ્નેશ 

નાના ફાઑ લસ્ત  એ, રઑ, ાત  પ્રાણી થલા લસ્ત  એ ઑે જે તેભને અનદં અે છે પે્રભ ઑયલાન  ંળીે 

છે. તેએ 

તેએ વદૃ્ થતા શલાને ઑાયણે તેભની રાઓણીન ભબવ્મતત ઑયે છે, યંત   જમાયે તેએ શજ  ણ ય લાન શમ 

છે, ત્માયે તેએ તેને વ્મતત ઑયે છે 

ળારયયીઑ યીતે તેભના સ્નેશની લસ્ત  ને શચ્ગ્ઓિંઓ, ૅરટિંઓ ને ચ ફંન િાયા. વાભાજજઑ લતણનની યીત: 

• નઑર 

જૂથભા ંતાને એલા ભાટે, ફાઑ ઌઑ વ્મક્તતના લરણ ને લતણનની નઑર ઑયે છે 

જેને તેએ ાવ ઑયીને લાણ ઑયે છે ને જેલા ફનલા ભાઓંે છે. 

• દ શ્ભનાલટ 

 થા લણની ળફૃઅતભા ંન્મ રઑની ઈત્કૃષ્ટતા લધાયલા થલા ફશાય નીઑલાની આચ્છા સ્ષ્ટ છે. તે 

ઔયેથી ળફૃ થામ છે ને 

ાછથી ઔયની ફશાયના ફાઑ વાથે યભતભા ંવલઑાવ થામ છે. 

• વશઑાય 

ત્રીજા લણના અંત સ ધીભા,ં વશઑાયી યભત ને જૂથ પ્રવવૃિએ વલઑાવ ને વલઑાવભા ંળફૃ થામ છે 

ફાઑની ન્મ ફાઑ વાથે યભલા ભાટેની તઑભા ંલધાય થલાને ઑાયણે અલતણન ને લવધ ફનેં. 

• વશાન ભ વત 

ઑાયણ ઑે વશાન ભવૂતને ન્મની બાલનાએ ને રાઓણીએની વભજની જફૃય છે. તે દેામ છે 

ત્રીજા લણ શરેા ંક્યાયેઑ પ્રવઓંાત. લધ  નાટઑ ફાઑ વાથે છે, લશરેા વશાન ભવૂત 

વલઑાવ ઑયળ.ે 

• વશાન ભવૂત 

વશાન ભવૂતની જેભ, વશાન ભવૂતને ન્મની બાલનાએ ને રાઓણીએની વભજની જફૃય છે યંત  , 

લધ ભા,ં ફીજા વ્મક્તતની જગ્માઌ તાને ઑલ્ના ઑયલાની અલશ્મઑતા છે. પ્રભાણભા ં

પ્રાયંભબઑ ફાણ વભાપ્ત થામ ત્મા ંસ ધી થડા ફાઑ અ ઑયલા વક્ષભ છે. 
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• વાભાજજઑ ભજૂંયી 

પ્રાયંભબઑ ફાણ નજીઑભા ંઅલે છે,  ય ભજૂંયી  ખ્ત ભજૂંયી ઑયતા ંલધ  ભશત્લણૂણ ફને છે. 

નાના ંફાઑને રાઓે છે ઑે તપાની ને વનયાળાજનઑ લતણણ ૂઑં ીય ભજૂંયીને જીતલાન ભાઓણ છે. 

• ળેરયિંઓ 

ય લાન ફાઑ, ફીજાએ વાથેના ન બલભાથંી ળધે છે ઑે, વાભાજજઑ ભજૂંયી જીતલાની ઌઑ યીત છે 

તેભની ાવે જે છે તે ળેય ઑય, ાવ ઑયીને ન્મ રઑ વાથે યભઑડા.ં ઈદાયતા ધીભે ધીભે સ્લાથણ ફદરે છે. 

• જડાણ લતણણઑૂ 

નાના ફાઑ, જેભણ,ે ફાઑ તયીઑે, ઓયભ, ફધં, વ્મક્તતઓતથી વતં ળધી ઑાઢય 

ફીજાએ વાથે વઓંત, ધીભે ધીભે ઔયની ફશાયના રઑ પ્રત્મેની તેભની રાઓણીને જડ ેછે, જેભ ઑે 

નવણયી સ્કરૂના વળક્ષઑ થલા ઑઇ વનન્દ્ષ્ક્રમ લસ્ત  , જેભ ઑે ભનવદં યભઑડ  ંથલા ધાફ ણ. 

અ છી ઌટે ભેન્ટ બ્જેત્વ તયીઑે જાણીતા ફને છે. 

તે ભાન્મ શવ  ંઅલશ્મઑ છે ઑે પ્રાયંભબઑ વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ ન બલ ફાઑના વ્મક્તતત્લ ય ભ હ્ન 

છડી દે છે 

ભાઑણ ઑે જે વભગ્ર જીલનભા ંવતત યશ ેતેલી વબંાલના છે. 

વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએલાા ફાઑની એ: 

વળક્ષઑ ની ે અેરી વય  ેઑભરસ્ટન ઈમઓ ઑયીને અલા ફાઑને એી ળઑે છે: 

• શ  ંફાઑ શભેંળા ંરડત શમ છે? 

• શ  ંફાઑ લઓણભા ંતેના વળક્ષઑ થલા ન્મ ફાઑ પ્રત્મે વહ્ય છે? 

• શ  ંફાઑ ખફૂ ળયભા છે? 

• શ  ંફાઑ ઔણીલાય ખફૂ જ નલણવ ફની જામ છે? 

• શ  ંફાઑ તેની ઉંભય ભાટે ખફૂ જ ય લાન છે? 

• શ  ંફાઑ ભટા બાઓના લતે વનયાળ / ઈદાવી / લાઆ જામ છે? 

• શ  ંફાઑ ખફૂ જ શઠીરા છે? 

• શ  ંફાઑ જભી લતણણ ૂઑંભા ંડફૂી જામ છે જેભ ઑે તેના / તેણીના ભાથાને ડસે્ઑ ય થડાલી થલા 

રશરટિંઓ થલા 

ન્મ દફાણ? 

• શ  ંફાઑ લાયંલાય ગ સ્વે થામ છે? 

• શ  ંફાઑ ખફૂ વળસ્તફદ્ છે? 
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વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ લતણણ ૂઑં વભસ્માએના ઑાયણ: 

ની ેના ઑેટરાઑ ઑાયણ ળા ભાટે ઑેટરાઑ ફાઑ વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ ફતાલે છે તે ની ે 

મ જફ શઇ ળઑે છે: 

• ભઓજના ઑઇણ બાઓને ન ઑવાનથી વાભાજજઑ વભસ્માએ થઇ ળઑે છે 

• લઓણભા ંલાયંલાય વનષ્પતા 

• વળક્ષઑ િાયા વતત છાડવ  ં

• ન્મ ફાઑ િાયા વ્મલસ્થા 

• ભાતાવતા િાયા નાભજૂંય 

• ઓયીફ સ્લ-ખ્માર 

• તેની ક્ષભતાભા ંઅત્ભવલશ્વાવની બાલ 

• વભત્રની બાલ 

• વળક્ષઑ િાયા લઓણ ને ઔયના ન્મ ફાઑ વાથે તેભના / તેણીના પ્રદળણનની ત  રના 

ભા - ફા 

• વપ યશલેાન  ંવતત બમ, ઑેભ ઑે ફાઑને રાઓે છે ઑે તે ઑંઇણભા ંવપ થઇ ળઑત નથી 

• વળક્ષઑ ને ભાતાવતા િાયા વજા 

• તટેૂરા ઔય 

• ઔયે તણાલ 

• નાખ ળ ક ટ ંફ 

• ભાતાવતા લચ્ ે વતત રડાઇ 

• ભાતાવતા ગ ભાલલી, થલા રઓ ાડલી 

• ઔય થલા ળાા ય દ ર મઓ 

• વળક્ષઑ િાયા ઈેક્ષા 

• ધ્માન વભસ્માએ 

• ીડાદામઑ ભાદંઓી 

• ખફૂ નાની ઉંભયે દલાએ / તભાક  / અલ્ઑશરન ઈમઓ 

• ભજબતૂ દલાએના ઈમઓથી અડવય 

• ેયેંટર રડપે્રવન ને તાણ. 

અત્ભ-ઑન્વેપ્ટ ફનાલલાની તઑનીઑ: 
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વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ ધયાલતા ફાઑભા ંઅત્ભ-ઓબણધાયણ ભાટે ઑેટરીઑ વરંદત તઑનીઑ 

ની ે પ્રભાણે શઇ ળઑે છે: 

વાભાન્મ ધ્માન પ્રરક્રમાએ 

વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ ધયાલતા ઔણા ંવલદ્યાથીએભા ંવનષ્પતાને ઑાયણે નફી અત્ભ-

ઑલ્ના શમ છે 

જીલનના મ ખ્મ ક્ષેત્ર. ઓેયલતણન, છડી દેલા ને ઈાડવ  ંઌ ઓયીફ ફાઑના વાભાન્મ ભ હ્ન છે 

સ્લ-ખ્માર ફાઑની ળાા વપતા ભાટે વઑાયાત્ભઑ સ્લ-ખ્મારન વલઑાવ ભશત્લણૂણ છે, 

પ્રેયણા, ને બાવલ વળક્ષણ. સ્લ-ખ્માર સ ધાયલા ભાટે ઑેટરાઑ વળક્ષણ રદળાવનદેળ પ્રસ્ત  ત ઑમાણ છે 

ની ે: 

વયઑાયઑ ધ્માન 

વયઑાયઑ વળક્ષણ ળૈક્ષભણઑ પ્રઓવત તયપ દયી જામ છે. અ ફાઑ વાથે જ અ વપતા ાવ ભશત્લ છે 

વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ શઑાયાત્ભઑ સ્લ-ખ્માર વલઑવાલલા છે. અલા ઌઑ ારનણ ઑયીને 

વળક્ષણ અવ  ંભશત્લણૂણ છે 

ફાઑ ઌ ભાન્મતા ઑે જે ળીી ળઑે છે, વલઑાવ ઑયી ળઑે છે ને વપ થઇ ળઑે છે. 

અત્ભ-ખ્માર વલઑાવ ભાટે નોંધનીમ ઑેટરાઑ રયફ છે: 

• પ્રત્વાશન ને ટેઑ યૂ ાડ 

• લાસ્તવલઑ રક્ષ્મ સ્થાના ઑય 

• વલદ્યાથીએ લચ્ ે શઑાયાત્ભઑ ને રાફંા રક્રમાપ્રવતરક્રમા પ્રત્વાશન 

• વલદ્યાથી જલાફદાયી અ 

•  સ્તઑ / નાટઑ ઈ ાયન ઈમઓ 

• પ્રઓવતની દેયે યા ને પ્રવતવાદ અ. 

• પ્રત્વાશન ને વશામ યૂી ાડલી 

વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માલાા ફાઑના વાયા વળક્ષણના વોથી ઓત્મના ાવાએંભાનં   ંઌઑ છે 

વળક્ષઑ ને ફાઑ લચ્ ે શઑાયાત્ભઑ વફંધંની સ્થાના. વળક્ષઑ ફનલાની જફૃય નથી 

ફાઑ િાયા ઑયલાભા ંઅલેરી ભરૂની ઓબંીયતાથી, યંત   ફીજી તયપ, વશામઑ લરણ નાલવ  ંજઇઌ 

ને ફાઑભા ંયવ દળાણલ. ઌઑ વળક્ષઑ ફાઑની   ાણ ઑયલા વભમ વાય ઑયીને ટેઑ યૂ ાડી ળઑે છે 

યવ, ળ ને મજનાએ. ઌઑ વળક્ષઑ તદં યસ્ત વફંધં સ્થાવત ઑયી ળઑે છે ને ફાઑની પ્રળવંા ઑયી ળઑે 

છે 
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વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ. અ તેભને તેભની વબંવલતતાને વભજલાભા ંભદદ ઑયળે. વળક્ષઑ ય 

ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત ઑયવ  ંજઇઌ 

ફાઑની રક્રમાએ ને તાઑાત, તેભની ભરૂ, દ વ્મણલશાય ને ભાત્ર તયપ ધ્માન દયલાને ફદર ે

નફાઆએ લાજફી ધ્મેમ નક્કી ઑયવ  ંજમાયે ઑઇ વલદ્યાથી ઌલા ધ્મેમ સ ધી શોં ે છે ઑે જેના ભાટે 

નોંધાત્ર પ્રમત્ન જફૃયી શમ, 

અત્ભ લથણ સ ધાયેર છે. જમાયે તેએ વઔી વાધલા ભાટે વત ભશનેત ઑયે છે ત્માયે ફાઑ તાને વલળે 

વાર ં રાઓે છે 

ધ્મેમ જેભ જેભ અ ફાઑને ળીલાની વભસ્માએ શમ છે, તેભન રક્ષ્માઑં તેભના સ્તયની વભાન શલ 

જઇઌ 

પ્રદળણન. ઈદાશયણ તયીઑે, જ ફાઑ રાફંા જલાફ રી ળઑત નથી, ઑેભ ઑે તે ળયભા છે થલા ાછ 

ેં ી રેલામ છે, ત / 

તેને ટૂંઑા જલાફ અલા થલા ભોભઑ જલાફ અલા ભાટે ઑશલેાભા ંઅલી ળઑે છે. 

જલાફદાયી અલી 

જમાયે વળક્ષઑ વલ ાયે છે ઑે તેએ સ્લીઑાયી ળઑતા શમ ત્માયે ઓયીફ સ્લ-ખ્મારલાા ફાઑ ખ ળ થામ છે 

જલાફદાયી વલદ્યાથીએની જલાફદાયી અલી ઌ  ખ્ત યીતે ઑામણ ઑયલાની તેભની ક્ષભતાભા ંવલશ્વાવન  ંસ્તય 

દળાણલે છે, 

જલાફદાયીએ જેભ ઑે: 

• એરપવ થલા ન્મ લઓોભા ંવદેંળ રેતા 

• સ્ટાપ ફૃભભા ંવળક્ષણ વાભગ્રી રઇ જવ  ં

• રીટી ગ્રણી 

• નરટવ ફડણ ફનાલલી 

• તાવ / ગ્રેરડિંઓ ઑાઓ લઓેયે. 

શઑાયાત્ભઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમાને પ્રત્વાશન અવ  ં

ફાઑને ફધા ફાઑને વઑાયાત્ભઑ રાબ ળીલલા. જ ફાઑ શઑાયાત્ભઑ લાત ીત ઑયલાન  ંળીી ળઑે 

છે, 

ઌઑફીજા વાથે ભૈત્રીણૂણ યીતે વભશ્રણ ઑય, તેએ સ દ ને ભૈત્રીણૂણ પ્રવતરક્રમાએ પ્રાપ્ત ઑયળે 

ાછા પય. વળક્ષઑ ઌલા ફાઑ વાથે વાભાજજઑ ને રાઓણીળીર વભસ્માએ ધયાલતા ફાઑને જડી ળઑે 

છે 
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વાયી નેતતૃ્લ થલા વભત્ર ફનાલલા ક ળતા. જ વળક્ષઑ વજૉનાત્ભઑ છે, ત તે ઑેટરાઑ વાભાજજઑ ણ 

વલઑવાલી ળઑે છે 

જૂથ પ્રવવૃિએ થલા સ ૂનાત્ભઑ યભત ઑે જે ઌઑ વાથે ઑાભ ઑયલાની જફૃય છે જેથી જડીલાા ફાઑ 

શઑાયાત્ભઑ શમ 

ને સ દ ન બલ. 

વજૉનાત્ભઑ વળક્ષઑ પ્રવવૃિએ ને યભત ણ ફનાલી ળઑે છે જેભા ંવાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ ફાઑ શમ 

છે 

વભસ્માએ ને ન્મ ફાઑ વભાન યીતે વશબાઓી થઇ ળઑે છે, વપતા ને સ્લ-મલૂ્મની રાઓણીને 

ઈિેજન અી ળઑે છે. 

અ સ્થામી દસ્તી ફાધંલા તયપ દયી ળઑે છે. 

બ ઑ / િાભા થેયાીન ઈમઓ ઑયલ 

અ ઌઑ વળક્ષણ તઑનીઑ છે જે વલદ્યાથીએને તાને વભજલા ને વશામ ઑયલા ભાટે લા ંન વાભગ્રીન 

ઈમઓ ઑયે છે 

તેભની વભસ્માએ લધ  વાયી છે.  સ્તઑ / િાભાભાનંા ક્ષય વભાન વભસ્માએ ને રયક્સ્થવતએન 

વાભન ઑયલા ળીે છે 

તે વલદ્યાથીએ વાભ.ે ક્ષય વાથે એ િાયા, વલદ્યાથીએ બાલનાત્ભઑ તણાલ છડ 

ને તાને ને તેભની વભસ્માએ વલળે વાયી વભજણ પ્રાપ્ત ઑયી ળઑળે. ણ, રાક્ષભણઑતાએ, લરણ, 

મલૂ્મ ને વદંઓીએ લા ંલાભા ંરયક્સ્થવતએ વલદ્યાથી ભાટે ભડલ્વ તયીઑે વેલા અી ળઑે છે. અ 

ઈ ાયન ઈમઓ ઑયતી લત,ે 

ઑઇ  સ્તઑ લાચં્મા છી થલા તયત જ ફાઑ ત્રણ તફક્કાભાથંી વાય થવ  ંભશત્લણૂણ છે: (ઌ) 

એ - વલદ્યાથીએ વ્મક્તતઓત યીતે વાભેર થઇ જામ છે ને તાને એી થલા રયક્સ્થવત જઇ 

ળઑે છે 

તેભની ઑેટરીઑ રયક્સ્થવતએભા ંવભાન; (ફી) ઑૅથવવિવ - વલદ્યાથીએઌ બાલનાત્ભઑ તણાલ છડાલવ  ં

અલશ્મઑ છે 

વભસ્માએ વફંવંધત; ને (વી) અંતઃદૃન્દ્ષ્ટ - ાત્ર થલા પ્રટ વાથે વશાન ભવૂત િાયા, વલદ્યાથીએ 

તેના બાલનાત્ભઑ િાઆલયને તીવ્ર ફનાલે તે અંઓેની લધ  વાયી વભજણ પ્રાપ્ત ઑયલી અલશ્મઑ છે. અ 

ઈ ાયન ઈમઓ ઑયતી લત,ે 

વળક્ષઑને વલદ્યાથીએને સ ૂના અલી જઇઌ: 
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• લાતાણ લા ં ને ઔટનાએ, રાઓણીએ, વફંધં ને લતણન ય બાય મઑેૂ છે 

• રાઓણીએ, વફંધં ને લતણનના પેયપાય વલળે   ાણ ઑય. 

• તેભના જીલન થલા ન્મ લા ંન વદંઓીએથી વભાન આલેન્્વ એ. 

• ફનેરા રયણાભન  ંન્લેણ ઑય. 

• વાયા લતણનના રયણાભ થલા રાબ વભજ. 

વાભાજજઑ રાઓણીળીર વભસ્માએ ધયાલતા ફાઑ અક્રભઑ, સ્લ ન ઑવાનઑાયઑ, રશિંવઑ થલા ળયભા ને 

ફતાલે છે 

લતણણઑૂરક્ષી રક્ષણ ાછુ ંેં ી રેવ ,ં તે દ્વતએન ઈમઓ ઑયલ ભશત્લણૂણ ફને છે જે તેભની 

સ ધાયણાભા ંભદદ ઑયળે 

લતણન. 

તભાયી પ્રઓવત -2 તાવ 

વશાન ભવૂતથી તભે શ  ંભાન છ? 

.................................................. .................................................. .................................................. 

.................................................. .................................................. .................................................. 

4. વશાન ભવૂતથી તભે શ  ંભાન છ? 

.................................................. ................. 

5.5 ળાા, ક ટ ંફ ને ભાધ્મભન  ંભ ૂ

5.5.1 ળાા ભ ર 

વળક્ષઑ તેભના વળક્ષણને ઌર્મફેડ ઑયીને લઓણભા ંવાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવને પ્રત્વારશત ઑયી ળઑે છે 

રદલવ દયવભમાન પ્રેન્દ્તટવ. ફાઑની અલશ્મઑતાએ ભાટે ફાઑી વલેંદનળીરતા તેભને સ યભક્ષત રાઓે છે 

ન ે

અત્ભવલશ્વાવ, ને વયઑાયઑ વાભાજજઑ લતણન ભાટે ઌઑ ભડરે તયીઑે ઑામણ ઑયે છે. ઈદાશયણ તયીઑે, ભદદ 

ઑયલા ભાટે પ્રશ્ન છૂ 

ફાઑ વાભાજજઑ વઔંણન ઈઑેર ળધી ઑાઢે છે તેભને વભસ્માન  ંવનયાઑયણ ઑોળલ્મ વલઑવાલલાભા ંભદદ ઑયે 

છે. લાતાણ લા ંી 

ને વાભાજીઑ યીતે ડઑાયફૃ રયક્સ્થવત વલળે લાત ીતભા ંફાઑને જડવ  ંઌ ાઠ તયીઑે ણ વેલા અી 

ળઑે છે 

વાભાજજઑ વભસ્માએ તેભજ વાક્ષયતાભા ંણ. 
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દયેઑ ફાઑની જફૃરયમાત ય ધ્માન અ - વળક્ષઑને વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ ક ળતા ય ધ્માન અવ  ં

જઇઌ 

દયેઑ નન્મ ફાઑની અલશ્મઑતાએ છે જેથી તે દયેઑ ફાઑને ભદદ ઑયલા ભાટે તૈમાય ાઠ ને 

શસ્તક્ષે વાથે પ્રવતરક્રમા અી ળઑે 

તેભની ક ળતા વલઑવાલ. વળક્ષઑ તયીઑે તેભન  ંધ્માન ને ઈક્સ્થવત ફાઑ ભાટે અત્ભવલશ્વાવન અધાય 

ફની ળઑે છે 

તણાલણૂણ જીલન વજંઓ વાથે ઑણ ઑાભ ઑયે છે. ફાઑને જાણવ  ંઑે વળક્ષઑ ત્મા ંભદદ ઑયલા છે 

ફાઑના વલશ્વાવન  ંવનભાણણ ઑયળે ઑે તભે ભાઓણદળણનન સ્ત્રત છ. ધ્માનભા ંયા ઑે જે ફાઑ ઇંઓભરળ છે 

બાા ળીનાયાએને ળીલાની લાતાલયણભા ંવરાભત ને અત્ભવલશ્વાવ ન બલલા ભાટે લધાયાના 

વભથણનની જફૃય ડી ળઑે છે 

તે તેભની જફૃરયમાત ભાટે જલાફદાય છે. 

પ્રાયંભબઑ બાલનાત્ભઑ ન બલ ભેટય - વળક્ષઑને ભાનવ  ંજઇઌ ઑે બાલનાત્ભઑ ડભેન છે 

ન્મ તભાભ વલઑાવળીર ડભેન્વ ભાટે ામાઓત. જ ફાઑ બાલનાત્ભઑ વશામઑ ળાા ળફૃ ઑયે છે 

માણલયણ, તેએ ળાાના તભાભ ક્ષેત્રભા ંવપતા ભાટે અલશ્મઑ ળીલાની પે્રભને પ્રાપ્ત ઑયળે. "જેભ 

નાના ફાઑ વલઑાવ ાભે છે, તેભના પ્રાયંભબઑ બાલનાત્ભઑ ન બલ ળાન્દ્બ્દઑ યીતે અરઑિટેત યભા ંજડામા છે 

તેભના ભઓજભા,ં "ફાઑની બાલનાત્ભઑ જફૃરયમાતને ધ્માનભા ંયાીને ખફૂ ઑાજી યાલી જઇઌ 

વલઑાવળીર ફા ય યાષ્ટ્રીમ લૈજ્ઞાવનઑ રયદ. જ તભે ફાઑની ભબપ્રામ રેતા શ, ત ફાઑને ભજૂંયી 

અ 

પ્રવવૃિએ ળફૃ ઑય ને ફાઑના વલ ાયને પ્રવતબાલ અલા ભાટે વાન કૂ છે, તભે ફાઑની 

રાઓણીએને વનભાણણ ઑયળ 

ઑે તેએ વક્ષભ ને વન્ભાવનત છે, ને તે જ વભમે ળીલાની તેભની આચ્છાને પે્રરયત ઑયે છે. 

Play વાથે સ વઓંત ભાખ  ંપ્રત્વાશન અવ  ં- તેના / તેણીના વકં્રભણઑારીન રઑન્ડયઓાટણનવણને વાથ ે

વતત પ્રવવૃિએ ને યભલાની પ્રવવૃિએ િાયા મગ્મ લતણણઑૂ વલળે ેક્ષાએ તેભને ભદદ ઑયે છે 

માદ યા ને લઓણડંભા ંધયણ ન વય, ને ળીલાની ન કૂ છે ઑે જે યીતે લતે છે. ન વાય 

ભેરયઑન ઌઑેડભેી એપ ેરડમાટ્રીતવભા,ં "પ્રે ઌ ળૈક્ષભણઑ લાતાલયણભા ંભબન્ન છે. તે ાતયી ઑયે છે ઑે 

ળાા વેરટિંઓ ફાઑના વાભાજજઑ ને રાઓણીળીર વલઑાવ તેભજ તેભના જ્ઞાનાત્ભઑ વલઑાવભા ંશાજયી અે 

છે 

વલઑાવ. "અનદં ને થણણૂણ પ્રવવૃિએ જેલી ઑે ઓીત, જાાન ને યભત ઑયી ળઑ છ 
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ડઑાયફૃ વભમ દયવભમાન વભસ્માએ થલા તાણ ઔટાડ ેછે, જેભ ઑે જમાયે ફાઑ રાઆનભા ંથલા 

દયવભમાન યાશ જ ઌ છે 

વકં્રભણ. 

વભત્ર ને  ખ્ત લમના રઑ વાથે શઑાયાત્ભઑ વફંધં - ભાતાવતા ને વળક્ષઑ વરશત - ફાઑની  ાલી 

છે 

વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવ. પ્રથભ, તેએ ળાાને ઌઑ અયાભદામઑ, સ યભક્ષત વરાભત સ્થ ફનાલે છે 

જમા ંફાઑ 

ળીલાની ય ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત ઑયી ળઑ છ. ફીજ ં, યસ્ય, ઑાજી વફંધં ફાઑને વલઑવાલલા ભાટેની તઑ 

પ્રદાન ઑયે છે 

ને ભશત્લણૂણ વાભાજજઑ ક ળતા પે્રન્દ્તટવ. 

વઑાયાત્ભઑ ને વતત વફંધં - વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવ વઑાયાત્ભઑ િાયા વભવથિત છે 

ને વળક્ષઑ ને ફાઑ લચ્ ે સ વઓંત વફંધં. ેક્ષાએ ફશાય જલા પ્રમાવ ઑયી ળઑ છ 

ળાા વનમભ વાથે ારન, ને વઑાયાત્ભઑ ઑરભ ઑયીને વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવને ટેઑ અલ, 

લઓણભા ંબાલનાત્ભઑ વશામઑ અફશલા જે ફાઑ વાથે નલા ન બલને ક ળતાલૂણઑ જડ ેછે 

નન્મ ઔય ન બલ. વલઑાવ ય નેળનર વામન્દ્ન્ટરપઑ ઑાઈક્ન્વર ન વાય 

ફા, "જે ફાઑ તેભના વળક્ષઑ વાથે ઓયભ, વઑાયાત્ભઑ વફંધં વલઑવાલે છે તે વલળે લધ  ઈત્વારશત છે 

ળીલા, ળાાભા ંઅલલા વલળે લધ  વઑાયાત્ભઑ, લધ  અત્ભવલશ્વાવ, ને લઓણડંભા ંલધ  પ્રાપ્ત ઑયવ .ં " 

વળક્ષઑ જમાયે ફાઑ વાથે શઑાયાત્ભઑ વફંધં વલઑવાલલાની વબંાલના લધાયે છે: 

• ભડરે મગ્મ વાભાજજઑ લતણન; 

• નલી વાભાજજઑ-રાઓણીળીર ક ળતા વલઑવાલલા ભાટે તઑ પ્રદાન ઑય; 

• સ્ષ્ટ ભાઓણદળણન અ; 

• ભ્માવક્રભ એપય ઑય જે ફાઑના જીલન ને વસં્કૃવતભા ંવરંગ્ન ને વફંવંધત છે; 

• ફાઑની વાભાજીઑ-બાલનાત્ભઑ ક ળતાને વલઑવાલલા ભાટે ભાતા-વતા વાથે ફે-ભાઓણ વફંધંભા ંજડાએ; 

ન ે

• વબંા ને વબંા યાલાની નીવતળાસ્ત્રન  ંપ્રવતભફિંભફત ઑય. 

ઈત્ાદઑ વળક્ષઑ લતણણ ૂઑંના વલવળષ્ટ ઈદાશયણભા ંળાભેર છે: 

• ફાઑની વાસં્કૃવતઑ ને બાાના ફેઑગ્રાઈન્ડન અદય ને મલૂ્માઑંન; 

• બાાના નમ્ર ઈમઓ ને ફાઑને વાયા લતણનની ન ઑયણ ઑયલા પ્રત્વારશત ઑયલા; 
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• "ળા ભાટે તભને રાઓે છે ઑે તે યડતી છે?", જેલા પ્રશ્ન વાથે રાઓણીળીર વલ ાયવયણીને ઈિેજન અવ .ં 

• ફાઑભા ંઅત્ભવલશ્વાવ ને નલી ક ળતાના વલઑાવને તેભને વભસ્માભા ંરાલીને પ્રત્વાશન અે છે 

ઈઑેર, ઈદાશયણ તયીઑે, "તભે તભાયા ભાટે યાશ જલી માદ યાલાભા ંભદદ ભાટે ઑઇ યીત વલળે વલ ાયી ળઑ 

છ 

 ા  ઑય? "; ન ે

• વ્મક્તતઓત અઔાતના ભ હ્નભા ંશાજયી અલી ને ફાઑને લધાયાન ટેઑ અલ 

તેભના જીલનભા ંવાભાન્મ તણાલ ન બલતા. 

વળક્ષઑ િાયા  યસ્ઑાયન ઈમઓ: 

વોથી વાભાન્મ યીત ઑે જેના િાયા તેભના લતણનને સ ધાયી ળઑામ છે તે લતયના ઈમઓ િાયા થામ છે. 

ઌઑ  યસ્ઑાય છે 

ઌઑ બ્જેતટ ઑે જે ેભક્ષત ફાઑ લતણણઑૂને વશામ ઑયી ળઑે છે. તે આચ્ચ્છત લતણનને ભજબતૂ ઑયલાભા ં

ભદદ ઑયળ.ે 

 યસ્ઑાય ળબ્દ થલા લાક્ય ણ શઇ ળઑે છે (ઈદાશયણ તયીઑે, શ્માભાઌ અજે તેન  ંઑાભ ખફૂ વાર ં ઑય ું છે) 

જે ફાઑને તેના લતણન વલળે ખ ળ ઑયળે. આનાભ ઌ લતણનને ન વયતી ઑઇણ ઔટના છે 

ને લતણણઑૂ જાલી યાલા થલા લધાયલાભા ંરયણભે છે. લાણ વોથી વયઑાયઑ ને ન કૂ છે 

વલદ્યાથીએના લતણનને વ ંાભરત ઑયલા વળક્ષઑન ઈમઓ ઑયલાન ભાઓણ. યંત   તે છી તયત જ અવ  ં

જઇઌ 

આચ્ચ્છત લતણન થામ છે. તે સ વનવિત શવ  ંજઇઌ ઑે ફાઑને  યસ્ઑાયન ઈમઓ ઑયલાભા ંનશીં અલે. 

તેથી,  યસ્ઑાય વનમવભતણે ફદરવ  ંજઇઌ. ફાઑ ભાટેન  ંઆનાભ તે છે જે તેને વદં ઑયે છે થલા 

વલળે વાયી રાઓે છે. તે શભંેળા ંઑંઇઑ નથી, જે વળક્ષઑ વલ ાયે છે, ફાઑને જઇઌ છે. ઌઑ  યસ્ઑાય 

તે ન વયતા લતણનની ઔટનાભા ંલધાય ઑયે છે. બરે અણે તેની જાણ ઑયીઌ ઑે નશીં, ફધા લતણન 

જે અણે  નયાલવતિત ઑયલા તયપ લીઌ છીઌ તેના િાયા  યસ્ઑાય ભે છે. જ ઑઇ ાવ લતણન 

ન મામીએ િાયા ન વયલાભા ંઅલત  ંનથી, 

ભે પયીથી તે લતણન ન ઑયશ .ં લતણન ફદરલાના ભશત્લના ઈામ છે. 

ત્મા ંવલવલધ પ્રઑાયના ંઆનાભ છે જેભ ઑે: 

• ફનાના,  ા, ઑપી, દૂધ જેલા પ્રાથવભઑ  યસ્ઑાય 

• ભરટયીમર  યસ્ઑાય ભાફણલ્વ, ફૂર, ફઓંડીએ, રયફન, ફર 

• વાભાજીઑ ારયતવઑ જેભ ઑે સ્ભાઆર, નડ, અભરિંઓન, ૅટ, ચ ફંન 
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• ભોભઑ  યસ્ઑાય ફાઑના વાયા ઑામણની પ્રળવંા ઑયે છે, 'વાર ં ઑય ું', 'તેને  ા  યા' લઓેયે. 

• પ્રવવૃિન ઈદે્દશ્મ જેભ ઑે વઓંીત વાબંવ ,ં ટી.લી. જલાન ,ં ાત  પ્રાણીએ વાથે યભલાન ,ં વલળે વાથે 

યભલાન  ં

યભઑડા,ં ભ ત્ર ભ ત્રઑાભ. 

5.5.2 રયલાયની ભવૂભ 

• જમાયે ભટાબાઓના રઑ ેયેંરટિંઓ વલળે વલ ાયે છે, ત્માયે તેએ ડામય, ફદરાતા યાઑના વભમ, ન ે

ઓી  ઑરયમાણાની દ ઑાન િાયા  ીવ ાડતા ફાઑન ીછ ઑયલ. યંત   ેયેંરટિંઓ ખફૂ દૂય જામ છેફાઑની 

મૂભતૂ ક્સ્તત્લ ભાટેની જફૃરયમાતને શોં ી લલા ભાટેની અલશ્મઑતાએ, ને ભાતા-વતાભા ંનોંધાત્ર 

છે 

તેભના વ્મક્તતત્લ, બાલનાત્ભઑ વલઑાવ, ને વરશત, ફાઑ ઑેલી યીતે ફશાય અલે તેના ય પ્રબાલ 

લતણણઑૂીમ ટેલ, તેભજ ન્મ રયફન મજભાન. તે ઌઑંદય વલઑાવ ભાટે ભશત્લણૂણ છે 

ફાઑ ઑે જે ભાતાવતા તેભને ટેઑ અલા ભાટે યૂતી શાજય છે, ને અ ટેઑ અત્ભવલશ્વાવને પ્રત્વાશન 

અે છે 

ઔણા ક્ષેત્રભા ંવલઑાવ. 

• ઑેટરીઑલાય, પતત ળાયીરયઑ યીતે શાજય શવ  ંયૂત   ંનથી. ભાતાવતા જે નજીઑ શઇ ળઑે છે યંત   તે છે 

બાલનાત્ભઑ યીતે યઑાણ થલા પ્રવતબાલ અનાયા ફાઑને લધ  તઑરીપલાા ને એછા ફાઑને 

ઈછેયલાભા ંનશીં અલ ે

તેભના નાટઑ થલા પ્રવવૃિએ વાથે વઑંામેર. ભાતાવતા લચ્ ે જડાણની તાવની ઌઑ ભ્માવ 

યઑાણ ને ફાઑની મગ્મતા સ ૂલે છે ઑે ભાતાવતાની બાલનાત્ભઑ વડંલણી યેય 

તેના ફાઑની બાલનાત્ભઑ ક્ષભતા ને વનમભનના રયણાભને વય ઑયે છે ને વય ઑયે છે. ભા - ફા 

જમાયે તેએ તેભના ફાઑ વાથે જે વભમ વાય ઑયે છે તેની ગ ણલિા ધ્માનભા ંયાીને ધ્માનભા ંયાવ  ં

જઇઌ, 

ઑાયણ ઑે જ તેએ બાલનાત્ભઑ યીતે યેડલાભા ંતેભના વભમ ને પ્રવતફદ્તાને યૂતા પ્રભાણભા ંયઑાણ ઑયતા 

નથી 

તેભના ફાઑન,ે ફાઑ તેની રાઓણીએને ઑેલી યીતે વનમવંત્રત ઑયવ  ંને ન્મ રઑ વાથે ઑેલી યીતે 

લાત ીત ઑયલી તે ળીલા ભાટે વઔંણ ઑયળે 

મગ્મ યીતે 

• ઌન્વલથણના વલભ ત્ર રયક્સ્થવતના પ્રમઓના રયણાભના ભ્માવભા,ં ઌર. ઌરન સ્રપે તે ળધી ઑાઢ્  ં
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પ્રાયંભબઑ જડાણ વફંધંની ળૈરી છીથી ફાઑના બાલનાત્ભઑ વલઑાવની અઓાશી ઑયે છે. સ્રપ 

બાયલૂણઑ જણાલે છે ઑે, "વફંધંની ગ ણલિા [પેયપાયની ગ ણલિા] અન લવંળઑ યીતે અધારયત નથી 

વળશ ના રક્ષણ યંત   ભાતાવતા વાથેની રક્રમાપ્રવતરક્રમાના આવતશાવની ". અ જડાણ સ ૂલે છે 

ળૈરીએ જન્ભજાત નથી યંત   ભાતાવતા તેભના ંફાઑને જન્ભથી ઑેલી યીતે રક્રમાપ્રવતરક્રમા ઑયે છે તેના 

િાયા  રાલલાભા ંઅલે છે. ર વધયાભબવયણ 

જડાણ ભ્માવ દળાણલે છે ઑે ભ િંતાજનઑ જડાણલાા ફાઑ બાલનાત્ભઑ શલાન  ંવબંલ છે 

વલક્ષેવત ને એછ અત્ભવમંભ છે (સ્રપ). જ જડાણના સ્લફૃભા ંઅટ  ંરાફં વભમ  ારત શમ 

ફાઑ યની વય, તે સ્ષ્ટ છે ઑે ભાતા-વતાઌ તેભના ફાઑને સ યભક્ષત યીતે પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ 

ફાઑને બાલનાત્ભઑ યીતે ક્સ્થય રઑળય ને  ખ્ત લમના રઑભા ંલધલા ભાટે જડાણ. 

• ફાઑના બાલનાત્ભઑ વલઑાવભા ંઌઑ ભશત્લણૂણ રયફ ઌ છે ઑે ઑેલી યીતે ઈભદા વબંા યાનાયા શમ 

છે, ન ે

ભાનવવઑ વલઑાવ ય શતાળ ભાતાએની વય ળધલા ભાટે ભ્માવ ઑયલાભા ંઅવ્મા છે 

ફાઑ રડપ્રેવનલાી ભાતાએભા ંમગ્મ વલ ાય, લરણ ને લતણન શમ છે, ને અ, 

ભાતા તયીઑે વભાન તણાલણૂણ લાતાલયણભા ંશલાને રીધે, ફાઑને વલઑાવના જભભા ંમઑેૂ છે 

તાની બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ. રડપે્રવનલાી ભાતા પ્રત્મે ઈદાવી યશલેાની ળક્યતા છે 

તેભના ફાઑ, તેભને એછા વાભાજજઑ રયક્સ્થવતએભા ંમઑૂી દે છે, ને વાભાન્મ યીતે તેભના ભાટે એછી 

ઈિેજના પ્રદાન ઑયે છે 

ફાઑ, વાભાન્મ બાલનાત્ભઑ વલઑાવ પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે ફાઑને ઓેયરાબભા ંમઑેૂ છે. 

• ફાઑભા ંબાલનાત્ભઑ વલઑાવન ઌઑ મ ખ્મ ાવા રાઓણીએને ઑેલી યીતે વનમવંત્રત ઑયલ તે ળીી યહ્ય  ંછે. 

ફાઑ 

જ એ ઑે તેભના ભાતા-વતા ઑેલી યીતે રાઓણીએ જ ઌ છે ને ફીજા રઑ વાથે ઑેલી યીતે લાત ઑયે છે, ને 

તેએ જે ઑયે છે તેન  ંન ઑયણ ઑયે છે 

તેભના ભાતાવતા રાઓણીએ વનમભન ઑયલા ભાટે જ એ. ફાઑના સ્લબાલ તેભની બાલનાભા ંણ ભવૂભઑા 

બજલે છે 

વનમભન, તેએ પ્રાપ્ત લારીણા ળૈરી િાયા ભાઓણદળણન. દારા તયીઑે, ફાઑ લધ  નેઓેરટલ થલાની 

વબંાલના છે 

રાઓણીએ થલા ગ સ્વાના ઌવવડ્વ ઔણી લત વલયધી ને ઈેભક્ષત લારીણાથી પ્રબાવલત થામ છે, 

જે ભટેબાઓે ગ્રણી છે 
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લધ  લતણણઑૂ વભસ્માએ ભાટે. મ શ્ઑેર સ્લબાલ ઌઑ ભફડયેતળનર વભસ્મા ફની ળઑે છે 

જ ભવનટય ઑયલાભા ંન અલે ત ભાતાવતા તયપથી લધ  નઑાયાત્ભઑ રાઓણીએ ઈબી થામ છે. ભાતાવતા 

શવ  ંજઇઌ 

ધ્માન યા ઑે પતત તાની રાઓણીએ ને લારીણા ળૈરી જ બાલનાત્ભઑ રયણાભને વય ઑયે છે 

તેભના ફાઑ, યંત   જ તેએ તેભના ફાઑના તીવ્રતાને ઑેલી યીતે વય ઑયે છે તે વલળે તેએ જાણતા 

નથી, ત તેએ ડી ળઑે છે 

ભફનવયઑાયઑ ને ઈદાવીન લારીણાના વાણઑાયભા ંજે અઓ નઑાયાત્ભઑ લતણણ ૂઑંભા ંપા અે છે 

ફાઑ તયપથી 

• લી, ભાતા-વતા તેભના ફાઑની રાઓણીએને ઑેલી યીતે વફંવધત ઑયે છે ને તેનાથી તેભને ઑેલી યીતે 

વય થામ છે તે વય ઑયે છે 

ફાઑને રાઓે છે ઑે તેએ શઇ ળઑે છે. અર ના થલા પ્રવતકૂતાને લયધે છે થલા પ્રવતરક્રમા અે 

છે 

ફાઑના ગ સ્વાથી લાત ીત થામ છે ઑે તેભની રાઓણીએ ભાન્મ થલા મગ્મ નથી, જે ઑાયણ ફની ળઑે છે 

ફાઑ તે નઑાયાત્ભઑ રાઓણીએને લધ  પ્રવતઑાય ઑયે છે ને તાણન વાભન ઑયલા ભાટે એછા વક્ષભ શમ 

છે. 

તેના ફદર,ે ફાઑની રાઓણીએને ભાઓણદળણન અવ  ંને તદં યસ્તભા ંતેભને વ્મતત ઑયલાના યસ્તા 

ળધલાભા ંતેભની વશામ ઑયલી 

અ યીતે તેભને ડઑાય વાભેના તેભના પ્રવતબાલન  ંવનમભન  ા  યાલાભા ંને તેભના ળૈક્ષભણઑ વશામ 

ભાટે ભદદ ઑયે છે ને વાભાજજઑ વક્ષભતા. અ પ્રઑાયના બાલના ઑભ િંઓથી બવલષ્મની વભસ્માભા ંઔટાડ 

ઑયલાભા ંભદદ ભે છે 

ફાઑભા ંલતણન 

• તાની રાઓણીએ વ્મતત ઑયલા ઈયાતં, વાભાજજઑ રયક્સ્થવતએભા ંતે ભશત્લણૂણ છે 

ફાઑ તેભની અવાવના રઑની રાઓણીએ એલા ને તેભની વાથે વ્મલશાય ઑયલાભા ંવક્ષભ 

ફનળ.ે ભાતાવતા ભાટે ભડરે 

શવતા શમ તેલા ઑઇની વાભે યડતા થલા ક્સ્ભત ઑયતા શમ તેલા ઑઇ ણને ઑેલી યીતે રદરાવ અલ 

તેના ફાઑન ે

ન્મ ેયેંટર લતણણ ૂઑં ણ પ્રબાવલત ઑયે છે ઑે ઑેલી યીતે તેભના ફાઑની રાઓણીએ વભજી ળઑે છે 
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ન્મ. ઌવ  ંજાણલા ભળ્ય  ંછે ઑે ભાતાવતા લચ્ ેની રક્રમાપ્રવતરક્રમા ફાઑના બાલનાત્ભઑ ને વાભાજજઑને 

વય ઑયે છે 

વલઑાવ, ને લૈલારશઑ વઔંણ અ વલઑાવળીર વલસ્તાયભા ંવભસ્માએન  ંમઓદાન અે છે. વોથી ભટા 

ફાઑના બાલનાત્ભઑ વલઑાવને વય ઑયતી લૈલારશઑ વફંધંભા ંપા અનાય રયફ ઌ છે ઑે 

ફાઑ ભાતાવતા વાભે રડ ેછે. અ ફાઑના લાતાલયણભા ં"ફેઑગ્રાઈન્ડ ગ સ્વ" તયીઑે એામ છે 

ને જ ફાઑ તેના વંઑણભા ંઅલે છે, તે ફાઑ ય વનદેવળત ન શલા છતા,ં બાલનાત્ભઑ વભસ્માએ 

વરાભતી ને વનમભન તેભાથંી રયણભળે. 

• ેયેંરટિંઓ વનણણમ વય ઑયે છે ઑે ફાઑ ળાયીરયઑ, વાભાજજઑ ને બાલનાત્ભઑ ફૃે ઑેલી યીતે પયે છે, યંત   

તે છે 

ભાતા-વતાઌ વંણૂણણે સ વ્મલક્સ્થત થલા ભાટે ઑેટરાઑ ઓરાએને ન વયીને ભ્રવભત થવ  ંજઇઌ નશીં 

ફાઑ. ભે સ્લીઑાયીઌ છીઌ ઑે ભાતા-વતા લતણન ભડરે ઑયલા થલા ફાઑ વાથે લાત ઑયલા ભાટે ઑઇ 

વંણૂણ પર્મય ણરા નથી 

તેભને વંણૂણ બાલનાત્ભઑ વલઑાવ ન બલ ફનાલલા ભાટેના ઑેટરાઑ યસ્તાએભા,ં ને તે સ્થાન ઌ 

અ વલમની ભાયી ળધ ય ભમાણદા. ભાતા-વતા તેભના ફાઑને બાલનાત્ભઑ યીતે વલઑવાલલાભા ંભદદ 

ઑયી ળઑે છે 

ક્સ્થય રઑ તેભને વશામઑ લાતાલયણ, શઑાયાત્ભઑ પ્રવતવાદ, સ્લસ્થ ની ભવૂભઑા ભડલે્વ અીને 

લતણન ને રક્રમાપ્રવતરક્રમાએ, ને તેભની રાઓણીળીર પ્રવતરક્રમાએ વલળે લાત ઑયલા ભાટે ઑઇઑ 

ન બલ 

• પ્રાયંબથી ફાઑની વાભાજજઑ, બાલનાત્ભઑ, જ્ઞાનાત્ભઑ ને ળાયીરયઑ સ ાઑાયી ભાટે પ્રે અલશ્મઑ છે 

પ્રાયંભબઑ ફાણભા.ં ફાઑ વશાન ભવૂતને વલઑવવત ઑયલા ભાટે ઌઑ વશજ વાધન છે ઑાયણ ઑે તેએ વશઑાય 

રેતા ળીે છે, 

ડઑાયન વાભન ઑયલ, ને ન્મ રઑ વાથે લાટાઔાટ ઑયલી. Play ફાઑને વજૉનાત્ભઑ ફનલાની ણ 

ભજૂંયી અે છે. તે રૂ ં ાડ ેછે 

ભાતાવતા તેભના ફાઑ વાથે વંણૂણ યીતે વઑંામેરા થલા, તેભના ફાઑ વાથે ફરાલલા ને જલા 

ભાટેન વભમ 

તેભના ફાઑના રયપ્રેક્ષ્મથી વલશ્વ. જ ઑે, જે ફાઑ ઓયીફીભા ંજીલે છે તેએ ઔણી લાય વાભન ઑયે છે 

વાભાજજઑ અવથિઑ લયધ ઑે જે પ્રેટાઆભ ધયાલલાના તેભના વધઑાયને લયધે છે, અભ તેએ તેભના 

સ્લસ્થને વય ઑયે છે 
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વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવ. ફાઑ ભાટે જે તેભની ઈચ્ તભ વબંવલતતા સ ધી શોં લા ભાટે પયીથી સ્રત 

શઠે છે, 

તે અલશ્મઑ છે ઑે ભાતાવતા, વળક્ષઑ ને ફાયઓવલદ્યાથીએ અજીલન રાબના ભશત્લને એે છે 

ઑે ફાઑ નાટઑ ભેલલા. 

5.5.3 ભીરડમાની ભવૂભઑ 

ભાવ ભીરડમા ભટાબાઓના રઑના જીલનભા ંભશત્લણૂણ ભવૂભઑા બજલે છે, ઑોટ ંભફઑ યજજિંદાને વય ઑયે છે, 

વાભાજજઑ રક્રમાપ્રવતરક્રમાએ, 

વાસં્કૃવતઑ ધયણ, ને રેઝય પ્રવવૃિએ - જે તભાભ વભઑારીન ફા-હડૂ ય વય ઑયે છે. ટેભરવલઝન 

પ્રાયંભબઑ ફાણભા ંાવ ઑયીને નોંધાત્ર છે; તે ફાઑન શરે ને વોથી વશનળીર વંઑણ છે 

વમશૂ ભાધ્મભ ને ઌઑંદય માણલયણન ઌઑ ભબન્ન બાઓ જેભા ંપ્રાયંભબઑ ફાણ વલઑાવ 

થામ છે. પ્રાયંભબઑ ફાણ વલઑાવ ને ટેભરવલઝન લચ્ ેની આંતય-જડાણ પ્રાયંબથી ળફૃ થામ છે 

જીલન, ટેભરવલઝનના વંઑણભા ંઅલવ  ંઌ ફાણના વોથી લધ  ટઑાઈ ને વાતત્મણૂણ ન બલ ૈઑીન  ં

ઌઑ છે, 

ને દરીરલૂણઑ ઌઑ વોથી ળક્તતળાી. ફા અયગ્મ, સ ાઑાયીના વફંધંભા ંભીરડમા ઌઑ ભશત્લણૂણ મ દ્દ 

છે 

ને વલઑાવ. જમાયે જ્ઞાનાત્ભઑ, વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ ને ળાયીરયઑ વલઑાવ થામ છે 

ફાઑ ટેભરવલઝન ય ષૃ્ઠભવૂભ ને ગ્રઓણ્મ વંઑણ ન બલ ઑયે છે, જેનાથી ફાઑને વય થામ છે 

વલઑાવ (ભઓજ વલઑાવ વરશત), અયગ્મ ને સ ાઑાયી. ફાઑ બાયે ગ્રાશઑ છે 

ટેભરવલઝન. તાજેતયના એસ્ટે્રભરમન ડટેા દળાણલે છે ઑે ખફૂ જ નાના ફાઑ વાભાન્મ યીતે લધ  વભમ જઇ 

યહ્યા છે 

ઑઇણ ન્મ જાગવૃત પ્રવવૃિ ઑયતા ંટેભરવલઝન. ટીલી જલાન  ંફૃરઢચ સ્ત યીતે અંદાજે 44 વભવનટભા ંથામ છે 

વયેયાળ 4 ભરશનાના વળશ  ભાટે દયયજ ને 0-4 લણની લમના રઑ ભાટે 194 વભવનટ વયેયાળ યશ ેછે 

વચ્બ્સ્ક્રપ્ળન ટેભરવલઝન વાથેના ઔયભા.ં ય લાન ફાઑ તેભના તાના ય ટેભરવલઝન જ ઌ છે 

ને તેભના ન બલને વનમભન થલા ભધ્મસ્થી ઑયલા ભાટે ભાતાવતા (થલા ભટી ફશને) ની શાજયી 

વલના. તાજેતયના વળંધન શલેાર સ ૂલે છે ઑે ફે લણથી નાના ફાઑ ભાટે, તે ાછુ ંશઇ ળઑે છે 

ઑેવ.  યાલાના લધતા ળયીય ફતાલે છે ઑે ટેભરવલઝન વલઑાવ ય નઑાયાત્ભઑ વય ઑયી ળઑે છે 

વળશ એ ને નાના ફાઑ, વાભાન્મ યીતે વફંવંધત ભ િંતાએ વાથે: 

• ટેભરવલઝન ઑામણક્રભની વાભગ્રી, ાવ ઑયીને રશિંવઑ વાભગ્રી. 
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• ટેભરવલઝન જલાભા ંવભમ વાય ઑમો છે (ટેભરવલઝનની નઑાયાત્ભઑ વય ઌતવઝય તયીઑે લધે છે 

લધે છે). 

• જમાયે તેએ ટેભરવલઝન જતા શમ ત્માયે ફાઑ શ  ંઑયે છે તેના વફંવંધત મ દ્દા (અ ભરિંતવ 

સ્થૂતા વલળે વીધી ભ િંતા). 

5.6 ય .ઌવ. ય .ઌવ. 

ફાણભા ં6 લણથી 12 લણની ઉંભયન વભાલેળ થામ છે. તેના વલઑાવને ધ્માનભા ંયાીન ે

રાક્ષભણઑતાએ તે પયીથી 6 થી 8 લણ ને ફાણના અંતભા ંફાણભા ંલશેં ી ળઑામ છે 

9 થી 12 લણ સ ધી. 

• સ્લસ્થ ફાણ ભાનવવઑ ફૃે લધ  નોંધાત્ર રાઓે છે 

• ફાણના તફક્કાભા ંવ્મક્તતની વંણૂણ વબંવલતતાએ ને વબંવલત વબંાલનાએ તેને વંણૂણણે ણૂણ ઑયે 

છે 

છીના તફક્કાભા ંભેદાનભા ંઈછમાણ. 

• ફાઑ ન્લેણ, તાવ, વભસ્માન  ંવનયાઑયણ ને લાટાઔાટ િાયા ળીે છે. તેએ નથી 

ઌઑરતા ભા ંક ળતા ળીલા; તેથી ઌઑ ક્ષેત્રભા ંમ શ્ઑેરીએ ન્મ વલસ્તાયભા ંપ્રબાલને વય ઑયી ળઑે છે. 

• ભાતા-વતા, વબંા યાનાયા ને વાથીએ, જે યીતે ફાઑ વ્મક્તતઓત સ્લચ્છતા ય શોં ે છે તે 

પ્રબાવલત ઑયી ળઑે છે, 

જે જીલન ભાટે તેભની વાથે યશળેે. વાયી સ્લચ્છતા ય ફાઑને વળક્ષણ અવ  ંઌ ટાલાન શે્રષ્ઠ ભાઓણ છે 

 ે ને રડવએડણયન પેરાલ ને ભાત્ર ફાણની પરયમાદ ભાટે નશીં. 

• સ્લચ્છતાના મગ્મ વવદ્ાતંને ધ્મમન ઑયવ  ંળક્ય તેટરી લશરેી ઉંભયે ળફૃ થવ  ંજઇઌ. તે ભદદ ઑયળ ે

 ે ને યઓના પેરાલાને યઑલા જે ા ન ભાઓણ, શ્વવનને ન ઑવાન શોં ાડી ળઑે છે 

ભાઓણ, ને ળયીયના ફાહ્ય રક્ષણ. 

• મગ્મ સ્લચ્છતા જાલલાથી ફાઑ સ્લતતં્ર ફનળે ને વબંવલતતા એછી થળ ે

ધભઑાલવ  ંજ તેએ સ્લચ્છ ને વ્મલક્સ્થત યાલાભા ંઅલે ને વફંવંધત પરયમાદથી ીડામ નશીં. 

• અજીલન ટેલ પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે મગ્મ ને સ્લીઑામણ સ્લચ્છતા વવદ્ાતં ળીલી ભશત્લણૂણ છે 

વનલાયણ ને ફીભાયીએ ને  ેન પેરાલ, ણ મગ્મ દેાલ જાલી યાલા ને 

ન્મને ભાન ઑયલાન  ંટા. 

• વાભાજજઑ ને રાઓણીળીર વભસ્માએ ધયાલતા ઔણા વલદ્યાથીએભા ંવનષ્પતાને રીધે યાફ સ્લ-ખ્માર 

શમ છે 
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જીલનના તભાભ મ ખ્મ ક્ષેત્ર. ઓેયલતણન, છડી દેલા ને ઈાડલા ઌ ફાઑના વાભાન્મ ભ હ્ન છે 

ઓયીફ સ્લ-ખ્માર વાથ.ે ફાઑના ળાાભા ંશઑાયાત્ભઑ સ્લ-ખ્મારન વલઑાવ ઑયલ ભશત્લણૂણ છે 

વપતા, પ્રેયણા, ને બાવલ વળક્ષણ. 

• વળક્ષઑ લઓણભા ંવભાજ-બાલનાત્ભઑ વલઑાવને તેના વળક્ષણને ઌર્મફેડ ઑયીને પ્રત્વારશત ઑયી ળઑે છે 

રદલવ દયવભમાન પ્રેન્દ્તટવ. 

• ફાઑભા ંબાલનાત્ભઑ વલઑાવન ઌઑ મ ખ્મ ાવા રાઓણીએને ઑેલી યીતે વનમવંત્રત ઑયલ તે ળીી યહ્ય  ંછે. 

ફાઑ 

જ એ ઑે તેભના ભાતા-વતા ઑેલી યીતે રાઓણીએ જ ઌ છે ને ફીજા રઑ વાથે ઑેલી યીતે લાત ઑયે છે, ને 

તેએ જે ઑયે છે તેન  ંન ઑયણ ઑયે છે 

તેભના ભાતાવતા રાઓણીએ વનમભન ઑયલા ભાટે જ એ. 

• ભટાબાઓના રઑના જીલનભા ંભાવ ભીરડમા ભશત્લણૂણ ભવૂભઑા બજલે છે, ક ટ ંફના યજજિંદા જીલનને વય 

ઑયે છે, વાભાજજઑ 

રક્રમાપ્રવતરક્રમાએ, વાસં્કૃવતઑ ધયણ ને ફુયવદની પ્રવવૃિએ - જે તભાભ વભઑારીન ફાણ ય વય 

ઑયે છે.  

5.7 તભાયા પ્રઓવતને તાવલા ભાટેના જલાફ 

1. જીલનભા ંવંણૂણ ટેલ પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે મગ્મ ને સ્લીઑામણ સ્લચ્છતા વવદ્ાતં ળીલી ભશત્લણૂણ છે 

યઓ ને  ે ટઑાલવ  ંને પેરાલ. 

2. ળાા સ્લચ્છતા થલા ળાા સ્લચ્છતા વળક્ષણ ઌ શલે્થઑેય વલજ્ઞાન છે, જે વલળા ળાાન  ંઌઑ સ્લફૃ છે 

અયગ્મ વળક્ષણ. ળાા સ્લચ્છતા ઌ ળાા માણલયણ પ્રબાલન ભ્માવ છે; તે સ્નેશ ળધે છે 

વલદ્યાથીએના ભાનવવઑ ને ળાયીરયઑ સ્લાસ્થ્મ ભાટે વળક્ષણ. 

3. વશાન ભવૂતને ન્મની રાઓણીએ ને રાઓણીએની વભજની જફૃય છે. 

4. વશાન ભવૂતને ન્મની રાઓણીએ ને રાઓણીએની વભજની જફૃય છે, યંત   તે ઈયાતં, તે 

ફીજા વ્મક્તતની જગ્માઌ તાને ઑલ્ના ઑયલાની અલશ્મઑતા છે. 
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5.9 ય વનટ ઌન્ડ ઌતવયવાઆઝ 

1. ફાણના તફક્કાભા ંમ ખ્મ રાક્ષભણઑતાએ શ  ંછે? 

ફાણની ભ િંતાએથી તભે શ  ંભાન છ? વલઓતલાય ર. 
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3. ફાઑભા ંસ્લચ્છતાના વયઑાયઑ ભ્માવભા ંળાા ઑેલી યીતે ભદદ ઑયે છે? વલસ્તતૃ 

4.  ેી યઓને વનમવંત્રત ઑયલા ભાટે વળક્ષઑ ને ભાતા-વતાઌ ઑમા રદળાવનદેળને ન વયવ  ંજઇઌ 

ફાઑ? 

5. ફાણના તફક્કાભા ંવલવલધ વાભાજજઑ-રાઓણીળીર યીત ઑઇ છે? લણણલ 

ફાઑના વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વભસ્માએના વયઑાયઑ વ ંારનભા ંઑેલી યીતે યભત ભદદ ઑયી ળઑે છે? 

  ાણ ઑય 

7. ફાઑની વાભાજજઑ-બાલનાત્ભઑ વભસ્માએના વયઑાયઑ વ ંારનભા ંભીરડમાની ભવૂભઑા ય   ાણ ઑય. 

8. ફાઑભા ંવયઑાયઑ અયગ્મ ને સ્લચ્છતા રાલલાભા ંક ટ ંફની ભવૂભઑા વલળે   ાણ ઑય. ય વનટ 6: 

ઑંરડળવનિંઓ ળીવ  ં

માણલયણ 

ય ના 

6.0 રય મ 

6.1 રવનિંઓ ઈદે્દશ્મ 

6.2 ભૈત્રીણૂણ રવનિંઓ ઌન્લામનણભેન્ટની મ ખ્મ રાક્ષભણઑતાએ 

6.2.1 ળીનાય ને ળીલાની વભજ 

6.2.2 ળીનાયભા ંતૈમાયીન  ંભશત્લ 

6.2.3 ફાઑની જફૃરયમાત ભાટે ળાાના ઑાભની સ વઓંતતાની ભવૂભઑા 

6.2.4 ળીલાની જફૃરયમાતની પ્રકૃવત ને વલઑાવ 

6.2.5 ળીલાની સ વલધાભા ંશતે  એ ને પ્રત્વાશનન ઈમઓ 

6.3 બાયતીમ વદંબણભા ંળીલાની માણલયણ 

6.4 વ્માઑ લઓણડં માણલયણ 

6.5 વળક્ષઑ ને ળૈક્ષભણઑ વ ંારઑની ભવૂભઑા 

6.6 ભને વભાપ્ત ઑયીઌ 

6.7 સ ૂલેરા લા ંન ને વદંબો 

6.8 ઌઑભ અંત ઑવયત 

6.0 રય મ 

"હ  ંળીલા ભાગં  ંછુ,ં યંત   ળીલલાભા ંનપયત ઑર ં છુ"ં -વલસ્ટન  ભ િર 
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જ ફઑેટભા ંવનમત દય ય ાણી યેડલાભા ંઅલે છે, ત તે વતત ને વભાનફૃે બયાળે. શ  ંઅ વભાનતા 

શઇ ળઑે છે 

ળીલાની વભાન?  ાર જઇઌ, જ વનલામણણે વનન્દ્ષ્ક્રમતાને 'બયી' યાલાભા ંઅલતી શમ ત 

જ્ઞાન (ાણી) વાથે ળીનાય (ડર), ભ્માવ લચ્ ે ઌઑ વંણૂણ વશવફંધં શળે 

વભમ ને જ્ઞાન વંાદન. શલે રાઓે છે ઑે તે ભન ષ્મ વાથે ળક્ય છે? તે ખફૂ જ સ્ષ્ટ છે 

જમા ંસ ધી વળક્ષણ-ળીલાની પ્રરક્રમા વફંવંધત છે ત્મા ંસ ધી વભાનતા ત્મતં ભ્રાભઑ છે. ઌઑ વલદ્યાથી, 

જ્ઞાન ને વળક્ષણને ન ક્રભે ડર, ાણી ને બયણ વાથે વયાલી ળઑાત   ંનથી. ળીવ  ંછે 

ઔણા પ્રબાલ િાયા વયગ્રસ્ત. રવનિંઓ ઌ વતત ને વ ંમી પ્રરક્રમા છે જે ભાતાથી ળફૃ થામ છે 

ઓબાણળમ ત.ે ફધા ભન ષ્મ પ્રાકૃવતઑ ળીનાયા છે ને ળીલાની આચ્છા ને જજજ્ઞાવા છે. ળીવ  ંઌ છે 

વાલણવત્રઑ ભાનલ ન બલ. રવનિંઓ ભટાબાઓે લાયંલાય તે પ્રરક્રમા તયીઑે વલ ાયલાભા ંઅલે છે, જેના ંરયણાભ ે

તારીભ ને ન બલ, નલા થલા ફદરામેર જલાફ તયપ દયી જામ છે. તે વ્માખ્માવમત ઑયલા ભાટે લધ  

મગ્મ યશળેે 

તે પ્રરક્રમા તયીઑે ળીવ  ંજેના િાયા ભે ભાયા લતણનને નલા લતણનભા ંઓઠલીઌ છીઌ. તે વાભાન્મ યીતે છે 

સ્લીકૃત તથ્મ ઑે 'ઑઇ ણ લસ્ત   ળીલી ળક્ય નથી; તેભા ંરયક્સ્થવત ઉબી ઑયલી પતત ળક્ય છે 

જે ળીી ળઑામ છે '. ફાઑ 'સ્ઑૅન સ્રેટ' તયીઑે ળાાભા ંઅલે તે ભાન્મતા શલે નથી 

ટેઑેફર ળીનાય તભાભ ળીલાની રયક્સ્થવતન ઑેન્દ્ર શલ જઇઌ. સ્લાભી વલલેઑાનદેં ઑહ્ય  ંઑે, 

"તભે ઌઑ છડ લધાયી ળઑ તે ઑયતા ંતભે ફાઑને લધ  ળીલી ળઑતા નથી. છડ તાની જાત વલઑવાલે 

છે. અ 

ફાઑ તે ણ ળીલે છે. યંત   તભે તેના તાના ભાઓણભા ંઅઓ લધલાભા ંભદદ ઑયી ળઑ છ. તભે 

દૂય ઑયી ળઑ છ 

લયધ, ને જ્ઞાન તેના તાના સ્લબાલભાથંી ફશાય અલે છે. ભાટીને નાન છડ, જેથી તે ફશાય અલી 

ળઑે 

વયતાથી. શજે ઓ પેયલ; જ એ ઑે તે ઑંઇણ િાયા ભામાણ નથી. તભે લધતી જતી ફીજને અી ળઑ છ 

તેના ળયીયની ય ના ભાટે વાભગ્રી, તે થૃ્લી, ાણી, તે આચ્છે છે તે શલા, તે ભાટે brining. ને 

ત્મા ંતભાર ં ઑાભ ફધં થામ છે. તે તેના તાના સ્લબાલથી જે જઇઌ તે રેળે. વળક્ષઑ ફધ  ંફઓાડ ેછે 

વલ ાયીને તે ળીલે છે ". યવલન્દ્રનાથ ટાઓયે ઌઑ લત રખ્ય  ંશત   ંઑે "ળાા ન વાય, જીલન વંણૂણ છે 

જમાયે તે તાને મતૃ તયીઑે ભાનલાભા ંઅલે છે, તે વભપ્રભાણતાણૂણ વઓલડભા ંઑાી ળઑે છે. ને અ શતી 
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જમાયે ભને ળાાભા ંભઑરલાભા ંઅવ્મા શતા ત્માયે ભને તઑરીપન વાભન ઑયલ ડ્ શત.  ાનઑ ભને 

જણાય  ંઑે ભાર ં વલશ્વ દૃશ્મ થઇ યહ્ય  ંછે 

ભાયી અવાવ, રાઑડાની ફેન્  ને વીધી રદલારને ારી થયથી ભાયી તયપ જતા 

અંધ ". અલા માણલયણભા ંઑઇ થણણૂણ રવનિંઓ થળે નશીં ને તેથી અણે ફનાલલાની જફૃય છે 

વશામઑ ળીલાની લાતાલયણ. ન કૂ ળીલાની લાતાલયણ ભાટેન  ંભાખ  ંજઆ ળઑામ છે 

ની ે અેર અકૃવત: 

વળક્ષઑ: ટી-ઌર 

સ વલધા અનાય 

રનણય 

આન્ફ્રાસ્ટ્રત ય 

વળંધન 

ઈમઓ ઑયીને ગ ણલિા રક્રમાપ્રવતરક્રમા 

વલવલધ સ ૂનાત્ભઑ 

તઑનીઑ 

પ્રવતભફિંફ ને જરટર 

વલ ાયવ  ં

અયાભદામઑ ને વફંધન 

ફાઑની જફૃરયમાત ભાટે 

ાવ જફૃરયમાત વાથ ે

િાયા ઌતળન રયવ ણ 

વળક્ષઑ & 

વ ંારઑ 

વનષ્ક્રીમ 

ળીવ  ં

6.1 ળીલાની આચ્છાએ 

અ ઌઑભભાથંી વાય થમા છી તભે અ ઑયી ળઑળ: 

• ળીલાના થણ ને ખ્મારને વભજ 

• ન કૂ ળીલાની લાતાલયણના થણ ને ભશત્લને વભજ 
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• ન કૂ ળીલાની લાતાલયણની મ ખ્મ રાક્ષભણઑતાએની ફૃયેા 

• બાયતીમ વદંબણભા ંળીલાની લાતાલયણને વભજ 

• વ્માઑ લઓણડંના માણલયણને વભજવ  ં

• વશામઑ વળક્ષણ ફનાલલા વળક્ષઑ ને ળૈક્ષભણઑ લશીલટઑતાણએની ભવૂભઑા વભજ 

માણલયણ 

6.2 ન કૂ ળીલાની માણલયણની વાન કૂ સ વલધાએ: 

ન કૂ ળીલાની લાતાલયણની મ ખ્મ વલળેતાએની   ાણ ઑયતા ંશરેા ંતભાયે જાણવ  ંજઇઌ 

ગ ણલિા પ્રવળક્ષણ માણલયણ સ્થાલા ભાટેના વવદ્ાતં; અણે ભ ત્રભા ંઑેટરાઑ વવદ્ાતંની   ાણ ઑયીશ  ં

પભણ:  

ગ ણલિા પ્રવળક્ષણ માણલયણ સ્થાવત ઑયલા ભાટેના વવદ્ાતં 

1. વળક્ષઑ ને વળષ્મ લચ્ ે ઈચ્  વલશ્વાવ ને અદયની સ્થાના ઑય 

2. ાતયી ઑય ઑે વળક્ષઑ ને ળીનાય ફનેં ળીનાયની વપતા ભાટે પ્રવતફદ્ છે 

3. વાભગ્રી વલતયણ ને ળીલાની શરેા ંળીનાયની પ્રવતફદ્તાને ાતયી ઑય 

4. તભાયા વલદ્યાથીએને તેભની શે્રષ્ઠ વબંવલતતા રાલલા ભાટે ડઑાય અ 

5. સ્ષ્ટ ને ઈચ્  ેક્ષાએ વેટ ઑય 

6. વાયી વનયીક્ષણ ળયતભા ંજભ રેલાની ક્ષભતાને પ્રત્વારશત ઑય 

7. વલદ્યાથીએ વનમવભતણે વતત પ્રવતરક્રમા રેલી જઇઌ 

8. વળક્ષઑ ને ળીનાય ફનેંન  ંભા ને દસ્તાલેજ પ્રઓવત 

9. ઌઑ વશઑાયી ને વશમઓી વળક્ષણ જગ્મા ફનાલ 

10. ભાખ  ંને સ ઓભતા લચ્ ે વતં  રન ફનાલ 

જેભ   ાણ થઇ છે ઑે, 'ઑંઇણ ળીવ  ંળક્ય નથી; રયક્સ્થવત ઉબી ઑયલી પતત ળક્ય છે 

જેભા ંવળક્ષણ થઇ ળઑે છે '. અ ઌઑભભા ંતભે તે સ વલધાએથી ખ લ્રા થળ જે ળીલે છે 

માણલયણ વશામઑ, અ શતે   ભાટે અ લતણભાન ઌઑભ ની ે પ્રભાણે ા ં મ ખ્મ ાવાએ ય   ાણ ઑયળે: 

6.2.1 ળીનાય ને ળીલાની વભજ 

6.2.2 ળીનાયભા ંતૈમાયીન  ંભશત્લ 

6.2.3 ફાઑની જફૃરયમાત ભાટે ળાાના ઑાભની સ વઓંતતાની ભવૂભઑા 

6.2.4 ળીલાની જફૃરયમાતની પ્રકૃવત ને વલઑાવ 

6.2.5 ળીલાની સ વલધાભા ંશતે  એ ને પ્રત્વાશનન ઈમઓ 
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 ાર અ  ાલીફૃ ાવા ંવલળે થડ  ંવલઓતલાય   ાણ ઑયીઌ. 

6.2.1 ધ્મમન ને ધ્મમનની વભજણ 

દયેઑ ફાઑ નન્મ છે ને તેની ક્ષભતા ને ર ભ એ મ જફ જ દી-જ દી ળૈક્ષભણઑ ળૈરીએ નાલે છે. તેથી 

ળીનાયાએ લચ્ ે ભતબેદન વાભન ઑયલ ઌ વળક્ષઑની જલાફદાયી છે. લચ્ ે તપાલત 

ળીનાયાએ શઇ ળઑે છે: 

• ઑઇ ળૈક્ષભણઑ વંઑણ વલના ભાતાવતા 

• વનલાવી ને વલળે ળાાએભા ંભ્માવ ઑયતા ફાઑ 

• લૂણ-ળાા વળક્ષણન ઑઇ વંઑણ નથી 

• ભવભી સ્થાતંય ભાતાવતા 

• ફાઑના ઔયે યશતેા ંફાઑ 

• લતણણઑૂ ને બાલનાત્ભઑ મ શ્ઑેરીએલાા ફાઑ 

• તફીફી વભસ્માએથી ીરડત ફાઑ, ક ટ ંફ થલા સ્લભા ં

• નાથ ફાઑ 

• વલવલધ ધાવભિઑ, લળંીમ ને રઘ ભતી જૂથના ફાઑ 

• ફાઑ જેની ઔયની બાા ળાા બાાથી રઓ છે 

• ળાયીરયઑ વલઑરાઓંતા તભાભ ફાઑની વશબાભઓતા લધાયલા ને તેભની જફૃરયમાતને ણૂણ ઑયલા, વળક્ષઑ 

ભાટે તે ભશત્લણૂણ છે 

દયેઑ ફાઑના વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ ને ળાયીરયઑ સ્લાસ્થ્મ વલળે જાગતૃ. લધ ભા,ં તેએ ણ વભજલાની જફૃય 

છે 

તે ભફન-ળૈક્ષભણઑ રયફ તેભના વળક્ષણને  ક્કવ અંળે પ્રબાવલત ઑયે છે. ઔણા વાભાજજઑ રયફ ઑે 

ળીલાની વય તયત જ ફદરી ળઑાતી નથી, જ ઑે અ રયફને વભજલાથી વળક્ષઑને ભદદ ભળે 

ળા ભાટે ળીનાયાએ ક્યાયેઑ ેક્ષા મ જફ ઑામણ ઑયે છે તે જલા ભાટે. ફાઑ વાથે લાત ીત ઑયતી લત,ે 

તે ભશત્લણૂણ છે 

તેભની લચ્ ેના તપાલતની પ્રળવંા ઑયલા ને તે શઑીઑતને ભાન અવ  ંઑે તેએ વભજળે ને તેન જલાફ 

અળ ે

ળીતી લતે રઓ રઓ યીતે. 

 ાર જઇઌ ઑે અણે ફાઑના વળક્ષણને ઑેલી યીતે પ્રત્વારશત ઑયી ળઑીઌ તેના ય પ્રવતભફિંભફત ઑયીઌ. 

ફાઑ વાયી યીતે ળીળે જ: 
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• તેભન ટવભિનર લતણણ ૂઑં લતણણઑૂ દાર ઑયલા ય અધારયત છે. ફાઑ ારી ળાાભા ંઅલતા ંનથી 

સ્રે્વ ફદરે તેએ ઔણા ન બલ વાથે અલે છે. 

• ળાાના  ાય રદલારભા ંવાય થતા ંવભમ સ ધી રવનિંઓ ઌ ભમાણરદત નથી. તે ઌઑ વતત પ્રરક્રમા છે 

ને તેથી, લઓણડં ળીલાની વાથે ફાઑના ઔયના લાતાલયણ ને દયયજ વફંવંધત શલા જફૃયી છે 

જીલન ન બલ. 

• વળક્ષઑ િાયા જ્ઞાન ફશાય ાડલાભા ંઅલત  ંનથી, ફાઑ તેના તાના જ્ઞાનન  ંવનભાણણ ઑયે છે. 

ફાઑને વલેંદના િાયા વલવલધ શે્રણી ને ન બલની વલવલધતા યૂી ાડલી જઇઌ 

ઈિેજના 

• વશઑાય ને વશઑાયી વળક્ષણને પ્રત્વારશત ઑયલા ભાટે તઑ અલી જઇઌ. 

• ફાઑને તેભની ઓવતઌ ળીલાની છૂટ અલી જઇઌ ને તેથી તેભા ંરલ ીઑતા ખફૂ જ ભશત્લણૂણ છે 

લઓણડં 

• વલબાજજત ને વલબાજજત જ્ઞાનની જગ્માઌ, વઑંભરત ભબઓભને પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ. 

• ભાત્ર વવદ્વદ્એ જ નરશ ણ પ્રમત્નની પ્રળવંા ઑયલી જઇઌ. 

• ફાઑ જમા ંઅનદંદામઑ વળક્ષણ-ળીલાની વાથે ફાઑને યવપ્રદ ને ભનયંજઑ શવ  ંજઇઌ 

વરક્રમ બાઓીદાયી ને યભલા ભાટે યલાનઓી અલી જઇઌ. 

તભે ફધા વ્મક્તતઓત તપાલતની ખ્માર ય જાગતૃ છ, શીં તે વભજવ  ંભશત્લણૂણ છે 

ફાઑ તેભના જ્ઞાનાત્ભઑ, રાઓણીળીર ને ભનવલશ્રેઑ ળૈરીભા ંફદરામ છે ને તેથી તેએ તેભની 

વલ ાયવયણીભા ંરઓ ડ ેછે, 

તઑણ , ભબવ્મક્તત, ભબનમ લઓેયે. દારા તયીઑે, તભાયે ઑેટરાઑ ફાઑ જમા શલા જઇઌ 

ક દયત લધ  પ્રવતભફિંફીત ને જલાફ અલા થલા ઈઑેર સ ધી શોં તા ંશરેા ંતેએ ઊંડા વલ ાય ઑયે છે 

ન્મ લધ  વ્મલક્સ્થત છે ને તાત્ઑાભરઑ જલાફ અે છે. તેથી દયેઑ વળક્ષઑ પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે તૈમાય 

શવ  ંજ જઇઌ 

વભાન રયક્સ્થવતએભા ંજ દા જ દા પ્રઑાયના ંજ દા જ દા પ્રવતબાલ. 

રયભ તથી જાણ્મા ને વલવળષ્ટ ફૃ,ે ફાઑન  ંવળક્ષણ ઑૉંરક્રટથી મતૂણ સ ધી અઓ લધે છે 

વાભાન્મ. તેથી, તેભને ભદદ ઑયલા ભાટે ઔણા ફધા નક્કય ન બલ ને ઈદાશયણ પ્રદાન ઑયલા જઇઌ 

વનષ્ઑણ, વનમભ ને વવદ્ાતં ય શોં . પ્રાયંભબઑ તફકે્ક 'ઑવયતન ઑામદ' ન વયલ જઇઌ 

ને તેથી ાવ ઑયીને  ક્કવ ક ળતાના વલઑાવ ભાટે પે્રન્દ્તટવ ને રિર પ્રદાન ઑયલાની જફૃય છે. 

તેભ છતા,ં ઑાજી રેલા જઇઌ ઑાયણ ઑે તેએ ઌઑવલધ  નયાલતણનન અનદં ભાણતા નથી. 
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6.2.2 ધ્મમનભા ંપ્રાધાન્મતાના ભશત્લ 

તૈમાયીને વાભાન્મ યીતે બોવતઑ ને ભાનવવઑ ક્ષભતા તયીઑે વ્માખ્માવમત ઑયી ળઑામ છે જે તે વાથે છે 

આચ્છા ને ક ળતા ને અવ  ંઑયલા ભાટે મગ્મ ષૃ્ઠભવૂભ. તે ઑઇણ લઓણ ભાટે ને ઑઇણ વલમ ભાટે 

ભશત્લણૂણ છે. 

શઑીઑતભા ંતે તે મ દ્દ છે ઑે જેનાથી તભાભ વળક્ષણ ળફૃ થવ  ંઅલશ્મઑ છે. જ તૈમાયી શાજય નથી, ત 

ળીલાની પ્રરક્રમા અઓ લધી ળઑે છે 

ભાત્ર ભશાન ભફનઑામણક્ષભતા વાથ.ે વળક્ષઑને તેભના લઓણભાનંા ફાઑની શદ ઑેટરી છે તે જાણલાની જફૃય છે 

નલી ળીલાની રયક્સ્થવતએને શોં ી લલા ભાટે તૈમાય છે જેથી તેએ વાભગ્રી યજૂ ઑયી ળઑે જેથી તે 

વભજૂતીભા ંયશળેે 

ફાઑની તૈમાયીના તફક્કા વાથે. ઑેટરીઑલાય અન થણ ઌ થામ ઑે ઑામણની પ્રરક્રમા સ ધી ઑામણને 

સ્થાનાતંરયત ઑયવ  ં

વલઑાવ ફાઑને તૈમાયીના મ દ્દા ય રાલે છે, ત્મા ંસ ધી તે નપાભા ંમાણપ્ત ષૃ્ઠભવૂભ ભેલે નશીં નલા 

ળીલાના ન બલથી થલા તે જમા ંસ ધી તે / તેણીને ળીલા ભાટે પે્રરયત ઑયી ળઑામ ત્મા ંસ ધી. તે છે 

જમા ંસ ધી ળીનાય તેને ઑાે દફાણ ઑયતા નશીં ત્મા ંસ ધી ળીલાની ન બલભા ંવલરફં થામ ત્મા ંસ ધી 

શભેંળા ંલધ  વાર ં. 

ઌવ  ંજાણલા ભળ્ય  ંછે ઑે ફાઑ ઑે જેએન  ંવળક્ષણ તૈમાય થામ ત્મા ંસ ધી વલરફં થામ છે તે ટૂંઑ વભમભા ં

ન્મને ઑડી રે છે 

ફાઑ જેભણે તૈમાય થમા તે શરેા ંતૈમાય થલાન  ંળફૃ થય ,ં છીથી જમાયે લધ  વભમ અલાભા ંઅવ્મ 

ને સ ૂના. 

વળક્ષઑ વબંવલત ળીનાયની ળીલાની તૈમાયીન  ંમલૂ્માઑંન ઑયલા ભાટે વલવલધ લસ્ત  એ ઑયી ળઑે છે. ભશાન 

ભશત્લ 

ફાઑના સ્લાસ્થ્મ, બાલનાત્ભઑ ઓઠલણ, ફોદ્વદ્ઑ રયતલતા ને ાછરી ષૃ્ઠભવૂભન અંદાજ છે 

ળીલાની ન બલ જે ફાઑ ફીભાય છે થલા જઇ ળઑત નથી થલા વાબંત નથી તે ળીલા ભાટે 

નફી તૈમાય છે. 

વળક્ષઑ ફીભાય અયગ્મ થલા નફી સ નાલણી થલા દૃન્દ્ષ્ટના રક્ષણ ભાટે જઇને ભદદ ઑયી ળઑે છે. 

ઌઑ ફાઑ જે છે 

દ ઃદામઑ યીતે નાખ ળ ળાાના ઑામણને વયઑાયઑ યીતે ઑયી ળઑતા નથી, ન કૂતાને ઈદ્ભલે છે ઑે નશીં તે 

ધ્માનભા ંરીધા લઓય 
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તાના ઔયભા,ં આંતયલૈમક્તતઑ વફંધં થલા તેના ળાાના ઑામણ વાથે જડામેર વભસ્માએભા.ં ઔણા ં

ફાઑ સ યભક્ષત છે ને તેભની ાવે વલવલધ જફૃરયમાત છે જે ળાાભા ંળીતા શરેા ધ્માનભા ંરેલા 

અલશ્મઑ છે 

ળક્ય. 

ળીલાની તૈમાયીએને ધ્માનભા ંયાીને ફાઑભા ંવાભાન્મ ક્ષભતા ઌ લૂણળયત છે. ઌઑ ફાઑ જે ાવે 

નથી 

વલમના ઔટઑ વાથે અયાભદામઑ યીતે ઑાભ ઑયલા ભાટે જફૃયી ભાનવવઑ રયતલતાભા ંમ શ્ઑેરી ડળે 

તે ળીલા ભા.ં ળીલાની તૈમાયી વાભાન્મ યીતે  ક્કવ વાભગ્રી ળીલા ભાટે તૈમાયી તયીઑે જલી જઇઌ 

વાભાન્મ યીતે વજ્જતાને ફદરે અેરા વાભગ્રી ક્ષેત્રભા.ં ઌઑ ફાઑ જે લા ંલાન  ંળીલા તૈમાય છે તે શઇ 

ળઑે નશીં 

અંઑઓભણત ળીલા ભાટે વભાન તૈમાય. અંઑઓભણત ળીલાની તૈમાયી પતત ભાનવવઑ રયતલતાન  ંરયણાભ 

નથી; 

તૈમાયી લા ંલાની જેભ, તે લરણ, રશત, ઓાઈના ન બલ, ઈદે્દશ્મ ને રયણાભન  ંણ રયણાભ છે 

ળીલાની દ્વતએ. ઓાઈની થણણૂણ રવનિંઓ વાથે તૈમાયણ  ંશઑાયાત્ભઑ યીતે ણ વઑંામે  ંછે. 

6.2.3 ળાા ઑામણની યાશતની ભવૂભઑા 

ફાઑની જફૃય છે 

શલે તભે ઈયતત   ાણના ઔણા ાવાએ ય જાગતૃ છ, તૈમાયીના તે ાવા ંઈયાતં, 

તે ણ અલશ્મઑ છે ઑે ળાાના ઑાભ ફાઑના ન બલ વાથે સ વઓંત શમ, તેના જીલન / 

તેણીના વમ દામ ને તેની જફૃરયમાત ને બાવલ મજનાએ ઑે જે તેભની ાવે ીર છે. 'યવ' યની 

વભજ 

ઌ શઑીઑત ફશાય રાલી ઑે ફાઑના રશતના સ્લબાલભા ંધીભે ધીભે વલઑાવ થમ છે 

લધ  વાભાજજઑ, જરટર ને ફોદ્વદ્ઑ ભાટે વરક્રમ ને નાટઑીમ. ઌવ  ંજાણલા ભળ્ય  ંછે ઑે ત્મા ંનોંધાત્ર છે 

છઑયાએ ને છઑયીએના રશતભા ંતપાલત. ળાાના લો દયવભમાન ફાઑ ભટા પ્રભાણભા ંપ્રબાવલત 

થામ છે 

જૂથની લતણણ ૂઑં ને વભેંરન િાયા તેએ જડામ છે. અ ફધા રયફ ભશત્લણૂણ છે 

ફાઑના વળક્ષણની વયઑાયઑતા ય ફેરયિંગ્વ. ળાાના ઑામો ને જે યીતે તેએ વંઑણભા ંઅલે છે 

અ રયફના વદંબણભા ંઑાજીલૂણઑ ધ્માનભા ંરેવ  ંજઇઌ, પ્રાથવભઑ ળાાઌ અન ખ્માર રેલ જઇઌ. 

શારના વદંબણભા,ં ળાા ઑામણક્રભ શલે શરેા ંઑયતા ંવમ દામ જીલન વાથે લધ  વંઑો ધયાલે છે, યંત   
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અ વંઑો આન્દ્ન્ટગ્રરને ફદરે ઌવવરડઑ ને અન ભંઓઑ શમ છે. ઑન્ઝલેટીલ ળાાએ નાબદૂ 

વ્મલવાવમઑ યવન ઈમઓ ઑયલાને ફદરે. વફંવંધત ઑાભ ઑયલા ભાટે વતત ઈિભ ઑાભ ઑયલાભા ંઅલે છે 

ફાઑની ળીલાની ન બલ તેભની જફૃરયમાત ને ર ભ એ ભાટે, ને અ રદળાભા ંલરણ વતત છે 

લધાય થમ. તે તૈમાયી ને વરંગ્નતાની   ાણથી ન વયે છે ઑે વળક્ષણભા ંવભસ્મા છે 

રક્ષ્માઑં ને પ્રવવૃિએ યૂી ાડ જે દયેઑ ફાઑની ક્ષભતાએ ભાટે શે્રષ્ઠ ળક્ય છે, 

વવદ્વદ્એ ને યવ. ત્મા ંતૈમાયી િાયા ળાા ને ફાઑ વાથે ભે ાતા શલા જઇઌ 

વાભગ્રીના ળીનાય ને સ વઓંતતા. 

6.2.4 રનણયની જફૃરયમાતના વલઑાવ ને વલઑાવ 

ફાઑની લતણણઑૂ તેભની જફૃરયમાત િાયા ળફૃ ને વનદેવળત ઑયલાભા ંઅલે છે. વતંવત જફૃરયમાતન  ં

ક્સ્તત્લ વનભાણણ ઑયે છે 

ફાઑની અંદય તણાલ જે તેભને તેભની જફૃરયમાતને વતંલા ભાટે ઓણતયીની રક્રમાને ન વયલા ભાટે 

પે્રરયત ઑયે છે 

ને તેથી તેના તણાલ ઔટાડ ેછે. જફૃરયમાતન  ંક્સ્તત્લ લતણન તયપ દયી જામ છે જે ળીલાન  ંળક્ય 

ફનાલે છે. ફાઑની મૂ જફૃરયમાત: 

જમાયે ફાઑન જન્ભ થમ શમ ત્માયે તેની ાવે ફામજેવનઑ થલા ળાયીરયઑ ને ેળીએની જફૃરયમાત છે 

તેભના જૈવલઑ સ્લબાલના બાઓ. અ ફામજેવનઑ જફૃરયમાતને રેરઑાયઑ ને વપ્રમ રાઓણીએ તયીઑે 

ન બલલાભા ંઅલે છે 

થલા ઈિેજના. અભા ંતયવ, વનયંક ળ તાણ ને ભૂ pangs છે. તેભના જીલનના પ્રથભ રદલવભા ં

ફાઑ તેના માણલયણના ઈમઓ િાયા તેની ફામૉજેવનઑ જફૃરયમાત વતંલાના વલવલધ ભાઓો ળીલાન  ં

ળફૃ ઑયે છે. 

તેભના લતણનની ઔણી લાય ઔણી આચ્છાએ આચ્છનીમ શમ છે, લધ  લત તે તેભને  નયાલવતિત ઑયે છે. 

વામઑજેવનઑ જફૃરયમાતન વલઑાવ: 

જેભ ફાઑ ફાઑની જૈવલઑ જફૃરયમાતને વતંલાના ભાઓો ળીે છે, તે / તેણી 'ઈયાતં' ન બલલાન  ંળફૃ 

ઑયલાન  ંળફૃ ઑયે છે 

તેની ફામજેવનઑ જફૃરયમાતને વતં. અ નલી જફૃરયમાતને ભાનવવઑ જફૃરયમાત ઑશલેાભા ંઅલે છે, તે 

ળીલાથી રયણભે છે; 

ને ઑાયણ ઑે ફે વ્મક્તતએના ન બલ ફયાફય ઌઑવયા નથી, તે વ્મક્તતઓતથી રઓ રઓ શમ છે. 

જેભ 
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જેટ  ંફાઑ તેના માણલયણ વાથેન વંઑણ વલસ્તતૃ ઑયે છે, તે / તેણીને તેની વતં ભે છે 

ભનલૈજ્ઞાવનઑ જફૃરયમાતને ઑેટરીઑ લત લયવધત ઑયલાભા ંઅલે છે ને તે / તેણીની પ્રવવૃિએને 

વ્મરઑતઓત પ્રવવૃિએભા ંવાભેર ઑયે છે 

લસ્ત એ જે અ જફૃરયમાતની અંવતભ વતં તયપ દયી જામ છે. વપતા ને ફાઑ વનષ્પ જામ છે 

અ પ્રવવૃિએભા ંન બલ શજ  ણ લધ  ભાનવવઑ જફૃરયમાતના વલઑાવ તયપ દયી જામ છે; નવ  ં

ભાનવવઑ જફૃરયમાત ઓાઈના ઌઑ થી વલઑાવ. ઈદાશયણ તયીઑે, ફાઑની ભૂ, ઌઑ જૈવલઑ જફૃરયમાત, તયપ 

દયી ઓઇ 

તેની ભાતા ને તેના સ્નેશ ભાટે ભાનવવઑ જફૃરયમાત. 

જફૃરયમાતના વલઑાવની ન ક્રભભણઑા: 

ભાનલીમ જીલતતં્રભા ંભાનવવઑ જફૃરયમાતના વલઑાવન  ંન ક્રભભણઑા ન વયલાન  ંજણામ છે 

ક્રભાન વાય ેટનણ, ઑાયણ ઑે તેએ તાઑાતની દ્રન્દ્ષ્ટઌ ઌઑ ફીજાના વફંધંભા ંતાની જાતને ઓઠલે છે. તે ઑશ ે

છે, 

ઑેટરીઑ જફૃરયમાત ન્મ ઑયતા ંલધ  ભજબતૂ શમ છે ને તેભની વતં અલશ્મઑતાએ ય ગ્રતા રે છે 

ભજબતૂ જ જફૃરયમાત ખફૂ જ ભજબતૂ શમ, ત વ્મક્તત એછી શમ તે વતંલા શરેા તેને વતંલાન 

પ્રમત્ન ઑયળ ે

ભજબતૂ ઔણી લાય, તે રક્રમા ઑયી ળઑે છે જે ઌઑ વાથે ભજબતૂ ને ઌઑ ફનેંને વતંળે 

નફા જફૃરયમાત, ભાસ્ર, જફૃરયમાતના ઈદ્ભલ ને તેભની વફંવંધત ળક્તતભા ંવાયી યીતે   ાણ ઑયી છે 

ની ેની ા ં શ્રેણીએ: 

1. ળાયીરયઑ જફૃરયમાત 

2. સ યક્ષા જફૃરયમાત 

3. સ્નેશ ને રાઓણી ભાટે જફૃયી છે 

4. ઌન્દ્સ્ટભની જફૃય છે 

5. સ્લ-લાસ્તવલઑતા 

જમાયે ફાઑ પ્રથભ ળાાભા ંપ્રલેળ ઑયે છે ત્માયે તેએ વભાજઑયણની વલસ્તતૃ પ્રરક્રમાના ઈત્ાદન છે ને 

તેએ 

તેભના વલશ્વને વાભાજજઑ ભાણવ તયીઑે એલા ને વભજલા ભાટે ઈઓાડલાભા ંઅવ્મા છે. વ્મલશાર  યીતે, 

વળક્ષઑ ભાટે તે અલશ્મઑ છે 
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ફાઑની વાભાજીઑ પ્રકૃવતને ધ્માનભા ંર જેની વાથે તેએ ઑાભ ઑયે છે. અ યીતે વળક્ષઑ ય ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત 

ઑયવ  ંજઇઌ 

લઓણડંભા ંમાણલયણને ન કૂ ફનાલલા ભાટે ફાઑની પ્રકૃવત ને જફૃરયમાત. 

6.2.5 પેવવભરટીંઓભા ંપ્રત્વાશન ને આન્વેન્દ્ન્ટવ્વન ઈમઓ 

ળીવ  ં

જે ધ્મેમ પ્રાચ્પ્તઑતાણ વાભાન્મ યીતે ભાને છે તે પ્રાપ્ત ઑયલા ભાટે વનદેવળત ઓરાભાથંી રયણાભ ળીવ  ં

જફૃરયમાત વતંલા. ઈદે્દશ્મ તયીઑે એાત   ંધ્મેમ બ્જેતટ, પ્રવવૃિ, વ્મક્તત િાયા યજૂ ઑયી ળઑામ છે 

થલા ક્સ્થવત પ્રાચ્પ્ત. વતંની જફૃરયમાત ધયાલતી વ્મક્તત તાણની ક્સ્થવતભા ંશમ છે જે તેને પે્રયે છે 

પ્રવવૃિ ઑે જે જફૃરયમાતને વતંી ળઑે છે ને તેના તણાલ ઔટાડ ેછે. અલશ્મઑતા ય અધારયત છે ઑે 

અડવય 

પે્રયણા ઑશલેાતી જફૃરયમાતને વતંલા ભાટે ઑંઇઑ. જફૃરયમાત લધાયે ભજબતૂ, પે્રયણા લધાયે છે, 

ને તેથી જફૃરયમાત વતં તયપ દયી જામ તેલી રક્રમા લધ  ટઑાઈ છે. ક્યાયેઑ જફૃય છે 

પતત વફંવંધત પ્રત્વાશનની રાફંી શ્ર ૃંરાથી વતં  ષ્ટ થાએ. પે્રયણા આંતરયઑ થલા ફાહ્ય તયીઑે લઓીકૃત 

ઑયલાભા ંઅલી છે. આંતરયઑ પે્રયણાને યાજમ તયીઑે વ્માખ્માવમત ઑયલાભા ંઅલે છે 

જે વ્મક્તત તાના ાતય ઑંઇઑ ઑયલા થલા ળીલા ભાઓંે છે. ળૈક્ષભણઑ ભાટે વય 

પ્રેન્દ્તટવ સ્ષ્ટ છે, ાવ ઑયીને પ્રવવૃિભા ંવાભેર થલાની ખફૂ જ રક્રમા વપતાની ઌઑ સ્લફૃ છે 

તેથી ભજબતૂ છે. વળક્ષઑ જે ળાાભા ંફાઑને ળીલાની ઑલ્નાથી પ્રબાવલત ઑયી ળઑે છે ઑાયણ ઑે 

તે વતંઑાયઑ છે ને તે ળીલાની રક્રમાને તાને રાબદામી ભાને છે, તે વોથી ળક્તતળાીભાનંી ઌઑન 

ઈમઓ ઑયે છે 

દ્વતવય ળસ્ત્રાઓાયભા ંળસ્ત્ર. ફાહ્ય પે્રયણા ઌ ઌઑ યાજમ તયીઑે વ્માખ્માવમત ઑયલાભા ંઅલે છે જેભા ંઌઑ 

વ્મક્તત 

ઑંઆઑ ળીે છે, તેના ભાટે નશીં, યંત   ઑેટરાઑ આચ્છનીમ ધ્મેમ ભેલલાના વાધન તયીઑે 

કૃવત્રભ યીતે પ્રવવૃિથી વફંવંધત. અભ, ફાહ્ય પે્રયણા ઌભા ંયશરેી ઑઇણ લસ્ત  ભાથંી ક્સ્થય થતી નથી 

ળીનાય થલા ળીલાની રયક્સ્થવત, યંત   કૃવત્રભ યીતે યજૂ ઑયામેરા પ્રત્વાશનના રયણાભે છે. વળક્ષણ 

ફાઑની પ્રઓવત ઑયલાભા ંભદદ ઑયલાની પ્રરક્રમા છે. આંતરયઑ પ્રેયણા શ્રેષ્ઠ, વોથી વય ને રાઓે છે 

અ પ્રરક્રમાભા ંવોથી લધ  અનદંપ્રદ ભબઓભ, યંત   જમાયે તે વબંવલત નથી શત   ંત્માયે ફાહ્ય ફાહ્ય પે્રયણા 

ઌ છે 

સ્લીઑામણ વલઑલ્. 
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તેથી તરાવ રવનિંઓ ઌન્લાનણભેન્ટને ન કૂ ફનાલલા ભાટે વળક્ષઑ ઈમઓભા ંરેલાન  ંવલ ાયે છે 

ફાઑના રશત, ધ્મેમ વતત યાલા, વતં, પ્રત્વાશન ને ેભક્ષત અલશ્મઑતા વાથે પ્રેયણા 

વતં,  ખ્તની ભજૂંયી ભાટે વલેંદનળીરતા,  યસ્ઑાય ને વજ્જતા ઈઑયણને પ્રત્વારશત ઑયલા લઓેયે. 

6.3 બાયતીમ CONTEXT ભા ંળીલાની માણલયણ 

તભે જાણ છ ઑે બાયતભા ંપ્રલતણભાન ળીલાની લાતાલયણ માણલયણ જેટ  ંન કૂ નથી 

ભટાબાઓની ળાાએ વયઑાય ને ાનઓી ફનંે વફંવંધત છે. ળીલાની લાતાલયણ ીડામ છે 

ગ ણલિા ને ભાનલ વવંાધનના જથ્થા, બોવતઑ વવંાધન ને નાણાઑીમ ત્રણેમ ત્રાવને ઑાયણ ે

વવંાધન ભટા બાઓના ળૈક્ષભણઑ વસં્થાએ વલઑવવત દેળ વાથે ઓવત જાલી ળઑતા નથી 

થલા તેએ વળક્ષણ પ્રણારીની તાની પ્રા ીન લાયવને જાલી ળઑતા નથી. માણલયણ ળીલી 

19 ભી ળતાબ્દીથી ત્માય સ ધી 21 ભી વદીથી બાયત ફદરાય  ંનથી. ઌનવીઌપ, અયટીઇ ને શલા છતા ં

વયઑાય, વભાજ ને ન્મ વસં્થાએ િાયા ન્મ ઔણા શસ્તક્ષે નોંધાત્ર યીતે ભ દ્વહ્નત ઑયી ળક્યા નથી 

ઇન્ફ્રાસ્ટ્રત ય, વલદ્યાથી-વળક્ષઑ ગ ણિય, ધ્માન, વળક્ષઑની ગ ણલિા ને ન્મ ઓત્મન  ંરયલતણન 

ગ ણલિા વનદેળઑ ભ િંવતત છે. વસં્થાએની વખં્મા ને નોંધણીભા ંઑઇ ળઑંા નથી 

બાયતીમ લસ્તીભા ંઌઑી વાથે સ્લતતં્રતા છીથી સ્થાન રીધ .ં તે વાભાન્મ યીતે ણ છે 

સ્લીકૃત શઑીઑત ઌ છે ઑે બાયતે પ્રાયંભબઑ વળક્ષણન  ંવલશ્વવ્માીઑયણ ઑય ું છે યંત   ગ ણલિા 

રયભાણ શજ  સ ધી મગ્મ યીતે વફંધલાભા ંઅલે છે. 

"વળક્ષણન શરે વવદ્ાતં ઌ છે ઑે ઑશ  ંળીલી ળઑામ નશીં". શ્રી એયભફિંદન  ંઅ વનલેદન 

વળક્ષણની ઌઑંદય વવદ્ાતં ને વળક્ષણના ભબન્ન ભબઓભની નજીઑના ધ્મમનના નલા સ્લફૃ. 

તે ઈયતત વળક્ષણ ળીલે છે. તે સ્લમ-ંપ્રાયંભબઑ, સ્લમ ંપ્રેભરિંઓ પ્રરક્રમા ળીે છે. તે પયીથી વ્માખ્માવમત 

ઑયે છે 

ભાત્ર વળક્ષઑની ભારશતી ભેલનાય ને ળીનાય ભાટે ભાઓણદવળિઑાભાથંી વળક્ષઑની ભવૂભઑા. 

યવલન્દ્રનાથ ટાઓયે ઌઑ લાય રખ્ય  ંશત   ંઑે, "ભાયા ફાણને જીલનના િાફ્ટન  ંવંણૂણ ભા અવ  ંજઇઌ 

જેભા ંતેની ઌઑદભ તયવ છે ...... હ  ંભાન  ંછુ ંઑે ફાઑ તેભના વ્મલક્સ્થત ભન ઑયતા ંલધ  વરક્રમ શમ છે 

તેભની વબાન બ દ્વદ્. અણા િાયા વોથી ભશત્લના ાઠ ળીલલાભા ંઅવ્મા ંછે 

અ વખં્મ ેઢીએના ન બલ તેની પ્રકૃવતભા ંપતત તેના િાયા જ નશીં, ણ પ્રઓટ થમા છે 

ભને ઑઇ થાઑ ન શોં ાડ,ે ણ ભને અનદં અે છે. જ્ઞાનન અ વ્મલક્સ્થત પેઑલ્ટી વંણૂણણે છે 

અણા જીલન વાથે ઌઑ. તે ઌઑ પાનવ જેવ  ંનથી જે ફશાયથી ફશાય પેંઑી ને છાટંલાભા ંઅલે છે, યંત   તે 

અ જેવ  ંછે 
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પ્રઑાળ ઑે ઑીડી તેના જીલન પ્રરક્રમાના ઈમઓ િાયા ધયાલે છે ... .. હ  ંભાયા બાઓ ભાટે ભાને છે 

જીલનના વવદ્ાતં, ભાણવના અત્ભાભા,ં દ્વતએ ઑયતા ંલધ . હ  ંભાન  ંછુ ંઑે વળક્ષણન શતે   ઌ છે 

ભનની સ્લતતં્રતા જે પતત સ્લતતં્રતાના ભાઓણ િાયા પ્રાપ્ત થઇ ળઑે છે - જઑે સ્લાતતં્ર્મન  ંજભ છે 

ને જજિંદઓીની જલાફદાયી. "જે. કૃષ્ણમવૂતિઌ ઌઑ લાય ઑહ્ય  ંઑે," વળક્ષણ પતત ળીલાની જ નથી 

 સ્તઑભાથંી, ઑેટરાઑ શઑીઑત માદ યાવ ,ં ણ ઑેલી યીતે જલાન  ંળીવ ,ં  સ્તઑ શ  ંછે તે વાબંવ  ં

તે ઑશ ેછે, ક્ષીએને વાબંલા, અઑાળ જલા, વકૃ્ષ ને અઑાયની વાધાયણ સ દંયતા જલા ભાટે 

લણતન ને તેભની વાથે ન બલ ઑયલા, યેય તેભની વાથે વંઑણભા ંયશલેા ભાટે. " શ્રી એયભફિંદ, 

યવલન્દ્રનાથ ટાઓય ને જે. કૃષ્ણામવૂતિની અ યેાએભાથંી વાય થવ ,ં તભે વયતાથી 

વભજ ઑે લતણભાનભા ંબાયત ફનેં ભય ે બાલ છે જેભ ઑે. ળાયીરયઑ ને ભનલૈજ્ઞાવનઑ રયભાણ 

લઓણડંન  ંલાતાલયણ જે ભશત્લણૂણ છે તેટ  ંજ છે જમા ંસ ધી ફહ ભતી ળાાએ છે 

વફંવંધત અ   ાણ ને લધ  વભજણ ભાટે તભાયે યાષ્ટ્રીમ ભ્માવક્રભના પ્રઑયણ  ાય લા ંવ  ંઅલશ્મઑ છે 

ફે્રભલઑણ - 2005, "સ્કરૂ ઌન્ડ તરાવફૃભ ઌન્લામનણભેન્ટ" શઑદાય. યેાએ ઈયના લતયણન થણ ઌ નથી 

ઑે ભને વળક્ષણ ને વળક્ષણ ભાટે જઓંરભા ંજલાની જફૃય છે. ફધા પ્રઓવતળીર વલ ાયઑ તયપેણભા ંછે 

ભાયી જફૃરયમાતની મૂભતૂ રાક્ષભણઑતાએ વાથે નલી ળધ ને ળધ વાથે નાલલા ને વભાલલા 

ભાટે, 

વદંબણ, માણલયણ ને વાસં્કૃવતઑ મૂ. ભે અઆવીટીના ય ઓભા ંજીલી યહ્યા છીઌ તેથી ભાયે તેને ભાયી 

વાથે વભશ્ર ઑયલાની જફૃય છે 

વાસં્કૃવતઑ, વદંભબિત ને સ્લદેળી લાયવ, ભાયા ફાઑને વંણૂણ વલઑવવત ઑયલાભા ંને 

21 ભી વદીની અલશ્મઑતા ને અલશ્મઑતાએને વફંધલાભા ંતેભને વક્ષભ ફનાલે છે. 

ગ ણલિા પ્રવળક્ષણ માણલયણ વફંવંધત મ દ્દાએ 

1. વલદ્યાથીએને ળીલાની અદેળ ફદરવ  ં

2. વલદ્યાથીએને પ્રેયણા અલી 

3. ળીનાયાએની વલવલધતાને વફંવધત ઑયલી 

4. ળીલાની સ ધાયણા મલૂ્માઑંન તયપ લશીલટી લરણ 

5. વલદ્યાથીએ લઓણ ભાટે તૈમાય ઑમાણ 

6. માણલયણભા ંમલૂ્માઑંન વસં્કૃવત ફનાલલી 

7. ઑમા ભ્માવક્રભ ળીલલ જઇઌ તે વભજદાયીથી નક્કી ઑયવ  ં

8. ઑણ, શ ,ં ક્યા,ં ઑેલી યીતે, જમાયે, દાર થલા શરેા ંળીલાની-ળીલાની વાથે વફંવંધત 
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લઓણ 

અભ, વદંબણ, વસં્કૃવત ને સ્લદેળી દૃન્દ્ષ્ટને ધ્માનભા ંયાીને માણલયણને ળીલાની જફૃય છે 

વભાજની પ્રકૃવત તેભજ 21 ભી વદી ને લૈવશ્વઑીઑયણની જફૃરયમાત. 

6.4 વભાલેળ થામ છે તરાવયભ માણલયણ 

વભાવલષ્ટ વળક્ષણને સ્કભૂરિંઓના તભાભ ાવાએંભા ંપેયપાયની અલશ્મઑતા છે, દા.ત. ભ્માવક્રભ, આભાયત, 

ળાા વસં્થા, વળક્ષણળાસ્ત્ર, મલૂ્માઑંન, ઑભણ ાયીઓણ, સ્કરૂ આથવ ને વલળે ભ્માવક્રભ 

પ્રવવૃિએ - ય નેસ્ઑ, 1994. 

મૂભતૂ ખ્માર જે વભાન તઑ અે છે ને તભાભ ફાઑની શોં  અે છે તેન ઈ ાય ઑયલાન થણ 

ઌ નથી 

દયેઑ જણ તે જ વલવલધ જફૃરયમાતને વફંધળે નશીં. ળૈક્ષભણઑ તઑ વભાનતા 

વપતા ભાટે ળયતની વભજ જફૃયી છે જમા ંવલવલધ જફૃરયમાત ધયાલતા ફાઑને અલાભા ંઅલળે 

વપતા ને વવદ્વદ્ ભાટે વભાન તઑની ઋતવેવ ભેલલા ભાટે લધાયાના જઓલાઇએ ને વટણ 

વાભાન્મ લઓણડંભા.ં અ થામ તે સ વનવિત ઑયલા ભાટે ભને ળાભેર લઓણડંને પ્રત્વારશત ઑયલાની જફૃય છે 

ળાભેર ળાાએ. વભાવલષ્ટ દયેઑને ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત ઑયીને દયેઑની ળીલાની અલશ્મઑતાએને વફંધલા 

ભાઓંે છે 

જેએ વીભાભ હ્નતા ને ફાઑાત ભાટે નફા છે. તે ફધા ળીનાયાએના વધઑાય ય અધારયત છે 

ગ ણલિાય તત વળક્ષણ જે મૂભતૂ વળક્ષણ જફૃરયમાતને ણૂણ ઑયે છે ને જીલનને વમદૃ્ ફનાલલા ને વંણૂણ 

વબંવલત વલઑાવભા ંવશામ ઑયે છે 

દયેઑ વ્મક્તતની. ભાર ં લઓણડં, ફાઑના પ્રઑાયના ંવદંબણભા ંવલવલધ પ્રઑાયના ંશલા જઇઌ 

ળીલ ને ળીનાયાએના ભાઓો ળી. વલવલધ લઓણડંને ફધા ળીનાયા ને વળક્ષઑ ભાટે પામદા છે. 

ફાઑને વલવલધ ન બલ, ક ળતા, જ્ઞાન, મલૂ્મ ને ક્ષભતાએ પા અી ળઑે છે ને રાલી ળઑે છે 

લઓણના વળક્ષણ-ળીલાની પ્રરક્રમાભા ંઑેટરાઑ ય નાત્ભઑ ઔટઑ. તેથી દયેઑ ળાા 

ને દયેઑ લઓણને મૂભતૂ મલૂ્મ તયીઑે સ્લીઑાયલાની જફૃય છે. વ્માઑ લઓણડંભા ંવળક્ષણ ઌન ઈમઓ ઑયે 

છે વ્મક્તતઓત ભબન્નતા ને ભબન્ન બણતયને શોં ી લલા ભાટે વળક્ષણ દ્વતએ ને પ્રવવૃિએની 

વલવલધતા 

અણા ફાઑની જફૃરયમાત ઌનવીઌપ -2005 જણાલે છે ઑે, "વભાવલષ્ટ ઑયલાની નીવતને ભરભા ં

મઑૂલાની જફૃય છે 

ળાાએ ને ભાયી ળૈક્ષભણઑ વવસ્ટભ વભગ્ર. તભાભ ફાઑની વશબાઓીતાની ાતયી ઑયલાની જફૃય છે 
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ળાાભા ંને ફશાય તેભના જીલનના તભાભ ક્ષેત્ર. ળાાએને ઑેન્દ્ર ફનાલલાની જફૃય છે જે ફાઑને તૈમાય 

ઑયે છે 

જીલન ભાટે ને ાતયી ઑય ઑે તભાભ ફાઑ ાવ ઑયીને શાસ્માસ્દ વલબાઓભાથંી રઓ રઓ વક્ષભ 

ફાઑ, 

ને મ શ્ઑેર વજંઓભા ંફાઑને વળક્ષણના અ વનણાણમઑ ક્ષેત્રન ભશિભ રાબ ભે છે (ી.85) ". 

• વંવિ તયીઑે ને વલવલધતાને સ્લીઑાયી ને પ્રળવંા ઑયલાના વભાલેળભા ંમ ખ્મ ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત ઑયવ  ં

જલાફદાયી તયીઑે. 

• ાવ જફૃરયમાતલાા ફાઑને વભજવ  ંભશત્લણૂણ છે. 

• વળક્ષઑને ાવ ઑયીને ફાઑ વાથે વફંવંધત નીવતએ, ઑામદાએ ને મજનાએથી રયભ ત શવ  ં

અલશ્મઑ છે 

જફૃરયમાત 

• ળાભેર વેરટિંઓભા ંઑામણ ઑયલા ભાટે વળક્ષઑને ક્ષભતા વનભાણણ ભાટે રદળા વનદેળ અલ અલશ્મઑ છે. 

• ળાાના ફાઑની લૈવલધ્મતાને વભાલલા ભાટે ભ્માવક્રભને રલ ીઑ ને મગ્મ ફનાલલ જઇઌ 

જ્ઞાનાત્ભઑ ને ભફન-જ્ઞાનાત્ભઑ ક્ષેત્રભા ંઓંતાલાા રઑન ણ વભાલેળ થામ છે. 

• મતૂણ મ દ્દાએ તેભજ લાસ્તવલઑ ન બલના ક્ષેતે્ર લચ્ય ણરી રવનિંઓ ઓઠલવ  ંજઇઌ 

વ્મલસ્થા ઑયલી મ શ્ઑેર છે. 

• લઓણડં વલદ્યાથીએની જફૃરયમાતને ન કૂ શવ  ંજઇઌ. 

• વમદૃ્વદ્ ને લૈવલધ્મતાના સ્ત્રત તયીઑે વ્મક્તતઓત તપાલત જલી ને ઑઇ વભસ્મા નથી. 

• વલદ્યાથીએની વલઑાવની જફૃરયમાત ને ઓવતની વલવલધતાને વ્માઑ ફૃે વફંવધત ઑયલી જઇઌ 

ને પ્રવતબાલની રલ ીઑ શ્રેણી. 

• દદી ને ય નાત્ભઑ ભબઓભલાા વલદ્યાથીએની વાભાન્મ લઓણડંની વભસ્માએને વફંવધત ઑયલી. 

• મલૂ્માઑંનના વશમઓી સ્લફૃન ઈમઓ યંયાઓત અઑાયણીને ફદરે ઑયલ જઇઌ. 

• લધ  ભાટે ય નાત્ભઑ પ્રવતવાદ અલા ભાટે વતત ને વલસ્તતૃ મલૂ્માઑંનન ઈમઓ ઑયલ જઇઌ 

પ્રઓવત ને સ ધાયણા. 

• ળારયયીઑ લાતાલયણની ઑાજીલૂણઑ અમજન ઑયલાની મજના છે ને તેથી ભાનવવઑ-વાભાજજઑ 

લાતાલયણ ણ છે. 

• ધ્માન-ળીલાની વાભગ્રીને વળક્ષઑ, વપ્રક્ન્વલ્વ ને ન્મ વધઑાયીએ તયપથી વલળે ધ્માનની જફૃય 

છે 
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ળાા વ્મલસ્થાન. 

વળક્ષણ ને ઑોળલ્મ વલબાઓ, રડંન િાયા લઓણડંની અફશલાના મ ખ્મ રયભાણ ની ે પ્રભાણે અલાભા ં

અવ્મા છે: 

તરાસ્રભ તરાઆભેટના મ ખ્મ ડામભેન્વન્વ 

સ્ષ્ટતા: દયેઑ ાઠ વ્માઑ વલમ વાથે ને રક્ષ્મ ફાફતે સ્ષ્ટતા વાથે ઑેલી યીતે વફંવંધત છે 

ને ળાાના ઈદે્દશ્મ 

એડણય વળસ્ત, ક્રભભા ંને વસં્કૃવતભા ંલ ણસ્લ જાલલાભા ંઅલે છે 

ધયણ વલદ્યાથીએના લતણન ઑેલી યીતે લતણવ  ંજઇઌ ને દયેઑ વ્મક્તતઌ શ  ંઑયવ  ંજઇઌ તે ધયણન 

સ્ષ્ટ વમશૂ 

ઑયવ  ંને એછાભા ંએછા ધયણ ઑયતા ંલધ  ય સ્ષ્ટ ધ્માન ઑેન્દ્ન્દ્રત ઑયલા ભાટે, પ્રાપ્ત ઑયલાન પ્રમાવ 

ઑય 

વનષ્ક્ષતા ઌ ઌલી રડગ્રી છે ઑે જેભા ંક્ષાતની ઓેયશાજયી છે ને લચ્ ે ઌઑ સ વઓંત ભરિંઑ છે 

લઓણડં ને લાસ્તવલઑ પ્રવવૃિએભા ં યસ્ઑાય 

બાઓીદાયી વલદ્યાથીએ િાયા   ાણ િાયા લઓણભા ંવરક્રમણે બાઓ રેલાની તઑ, 

છૂયછ, વાભગ્રી અલી, ને ન્મ વભાન પ્રવવૃિએ 

વટણ તરાવવઑભા ંબાલનાત્ભઑ યીતે ટેઑ ન બલે છે, જેથી વલદ્યાથીએ પ્રમાવ ઑયલા તૈમાય શમ 

નલી લસ્ત  એ ને ભરૂભાથંી ળી વરાભતી ઑે જેભા ંલઓણડં વરાભત સ્થ છે, જમા ંવલદ્યાથીએને જભ 

નથી 

બાલનાત્ભઑ થલા ળાયીરયઑ ધભઑી થલા ન્મ ડય-ઈિેજઑ રયફ 

યવ ઌ રાઓણી ઑે લઓણડં યવપ્રદ ને ઈિેજઑ સ્થાન છે, જમા ં

વલદ્યાથીએ ળીલા ઈિેજજત રાઓે છે 

માણલયણ ઌ ન ભવૂત ઑે લઓણડં અયાભદામઑ, સ વઓંરઠત, સ્લચ્છ ને અઑણઑ છે 

ળાયીરયઑ લાતાલયણ 

અભ, વભાલેળ ઌ યેય વ્મલશાર  રયલતણન છે જે અણે ફનાલી ળઑીઌ છીઌ જેથી વલવલધ 

જફૃરયમાતલાા ફાઑ 

ભાયા લઓણડં ને ળાાભા ંવપ થઇ ળઑે છે. વલદ્યાથીના વળક્ષઑની વલવલધ અલશ્મઑતાએને શોં ી 

લલા ભાટે 
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જ્ઞાન, ક ળતા ને વભજણને તેભના ારટિરની ક્ષભતાએને ન કૂ ઌલા ભાઓોઌ ળીલી જઇઌ. 

ભશિભ 

વલવલધ જફૃરયમાત ધ્માનભા ંરઇને ફધા ફાઑને ળીલાની દયેઑ શલી જઇઌ 

ળીનાયને વયઑાયઑ યીતે ળીલાની તઑ યૂી ાડલા ભાટે ળાા ને વળક્ષઑ વજ્જ શવ  ંજઇઌ 

જે ફધા ફાઑ ભાટે મગ્મ છે. 

6.5 વળક્ષઑ ને ળૈક્ષભણઑ લશીલટઑતાણએની ભવૂભઑ 

વળક્ષણ ઌ બોવતઑ લસ્ત   નથી જે સ્ટ િાયા થલા વળક્ષઑ િાયા અી ળઑામ છે. પદ્ર   ને 

ભજબતૂ વળક્ષણ શભેંળા ંફનાલલાભા ંઅલે છે, જે ફાઑની બોવતઑ ને વાસં્કૃવતઑ ભવૂભભા ંર ભ  છે. ભવૂભઑા 

ન ે

અ વદંબણભા ંવળક્ષઑ, લશીલટઑતાણએ ને ળાાએની પ્રવતષ્ઠાને ભજબતૂ ફનાલલી અલશ્મઑ છે. ળાા ન ે

લઓણડં ઌલા જગ્માએ છે જમા ંપ્રવતબાને લાભા ંઅલે છે ને વજૉનાત્ભઑતા શ દ્ થામ છે. શીં 

વલદ્યાથીએ તૈમાય છે 

જીલનની લધતી ભાઓં ને ડઑાયને શોં ી લલા. ળૈક્ષભણઑ સ ધાયણા વોથી ળક્તતળાી રીલય 

વવસ્ટભ વળક્ષઑ ને વ ંારઑ છે, તેથી તેભની ભવૂભઑા, જલાફદાયી ને ઑામો સ્ષ્ટણે શલા અલશ્મઑ છે 

ફૃયેા, જે જીલન વાથેના તેભના પ્રમઓભા ંભશિભ વપતા ભાટે ળીનાયાએને દયી ળઑે છે. 

તે વાભાન્મ યીતે સ્લીકૃત શઑીઑત છે ઑે ળાયીરયઑ ને વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ લાતાલયણ વલદ્યાથીએના વળક્ષણને 

વય ઑયે છે. 

તે વયઑાયઑ વળક્ષઑના શાથભા ંમાણલયણીમ ઓેયપામદાને રાબ થલા લાઆવલવાણભા ંપેયલલા ભાટે છે. 

જઑે બોવતઑ, વાભાજજઑ ને વાસં્કૃવતઑ લાતાલયણને પ્રવતકૂ ઑયી ળઑે છે, વળક્ષઑ ઌઑ ફનાલી ળઑે છે 

ફધા ફાઑ ભાટે લઓણભા ંન કૂ ળીલાની લાતાલયણ ઉભ  ંઑયલાભા ંનોંધાત્ર તપાલત. 

દયેઑ ળાા ને લઓણડંના લાતાલયણભા ંફે ાવા ંછે - બોવતઑ ને વાભાજજઑ-વાસં્કૃવતઑ. ભાટે 

વલદ્યાથીએન  ંવળક્ષણ લધાયવ ,ં વળક્ષણની ગ ણલિાભા ંસ ધાય ઑયલ ને ઈચ્  સ્તયની ઓવતળીર ભન ેદા 

ઑયલી 

પ્રાલીણ્મ, અજે જે જઇઌ છે તે વભવિત ને પે્રરયત વળક્ષઑ છે જે ઑવણ ફદરી ળઑે છે 

યંયાઓત લઓણડંભા ંવેટ ને ળીલાની ન કૂ લાતાલયણને પ્રત્વાશન અે છે. જમાયે વળક્ષઑ ન 

ઑયી ળઑે 

લઓણડંના ળાયીરયઑ લાતાલયણના ઑેટરાઑ ાવાએ ઈય ઑઇણ વનમતં્રણન ઈમઓ ઑય ને શીં અલે 

છે 
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વ ંારઑની ભવૂભઑા. 

ની ે પ્રભાણે વળક્ષઑ ફનેંની મ ખ્મ ભવૂભઑા છે: 

• ધ્મમન-ળીલાની વાભગ્રી ને ન્મ વવંાધનની ઋતવેવવભફભરટીની ાતયી ઑયલી 

• લૂણગ્રશને શનૂ્મભા ંઔટાડલા 

• વભાવલષ્ટ વેરટિંઓ ાતયી 

• સ ૂનાત્ભઑ તઑનીઑ વાથે પ્રમઓ. વશઑાયી જેલા વલવલધ સ ૂનાત્ભઑ દ્વતએ 

ળીલાની, ીય ટ્ ટરયિંઓ, વન ણતા ળીલી લઓેયેની ળીલાની અલશ્મઑતાએ મ જફ વભાલેળ ઑયી 

ળઑામ છે 

વલદ્યાથીએ 

• લઓણને ઌઑ અઑણઑ ળીલાની લાતાલયણભા ંફનાલે છે 

• વભાજળાસ્ત્રના જ્ઞાન 

• વશામઑ માણલયણ ાતયી 

• સ્લીકૃવત ને વશનળીરતા ફતાલે છે 

• વળક્ષણ અંદય તઑ વભાનતા ાતયી 

• વાભાજજઑ વફંધં ફાધંલી 

વળક્ષઑ િાયા ઌઑ વઑાયાત્ભઑ ને વશામઑ લાતાલયણ પતત ત્માયે જ ફનાલી ળઑામ જમાયે તે / તેણી 

તેના વલદ્યાથીએન અદય ઑયે છે, તાના વલદ્યાથીએ જાણે છે ને ભશાન ભલા ભાટે તેભના ન બલ 

ળીલાની વ્મલસ્થા ઑયે છે 

ેક્ષાએ ને લાસ્તવલઑ રક્ષ્મ રયણૂણ. ળફૃઅતથી વલદ્યાથીએ ભાટે લસ્ત  એ સ્ષ્ટ ઑય 

ને તેભના વશઑાયને ઑભાલલા ને જ્ઞાનના ભાઓણ ય વેટ ઑયલા ભાટે વનમવભત ધયણે ભશત્લણૂણ છે. 

ઌઑના વલદ્યાથીએના હૃદમ જીતીને વળક્ષઑ ભાટે ન કૂ ને શઑાયાત્ભઑ ફનાલલા ભાટે ઌઑ ભશત્લણૂણ 

ભવૂભઑા બજલળે 

લઓણડં ભા ંળીલા ભાટે માણલયણ. 

વ ંારઑની મ ખ્મ ભવૂભઑા ની ે મ જફ છે: 

• લશીલટઑતાણએઌ રયલાય વાથે વશમઓ ઑયીને તભાભ વલદ્યાથીએની વપતાને પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ 

વમ દામના વભ્મ, વલવલધ વમ દામના રશત ને જફૃરયમાતને પ્રવતબાલ અતા, ને ઓવતળીરતા 

વમ દામ વવંાધન. 
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• લશીલટઑતાણઌ વંણૂણતા, વનષ્ક્ષતા, ને વાથે ઑાભ ઑયીને તભાભ વલદ્યાથીએની વપતાને પ્રત્વાશન 

અવ  ંજઇઌ 

નૈવતઑ યીત.ે 

• ઌડવભવનસ્ટે્રટયને વભજલા, જલાફ અલા, ને િાયા ફધા વલદ્યાથીએની વપતાને પ્રત્વાશન અવ  ં

જઇઌ 

ભટા યાજઑીમ, વાભાજજઑ, અવથિઑ, ઑાનનૂી ને વાસં્કૃવતઑ વદંબણને પ્રબાવલત ઑયે છે. 

• વ્મલસ્થાઑની ાતયી ઑયીને તભાભ વલદ્યાથીએની વપતાને પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ 

વરાભત, ઑામણક્ષભ ને વયઑાયઑ ળીલાની લાતાલયણ ભાટે વસં્થા, ઑાભઓીયી, ને વવંાધન. 

• લશીલટઑતાણ ઌઑ ળૈક્ષભણઑ નેતા છે જે તભાભ વલદ્યાથીએની રશભામત ઑયીને વપતાને પ્રત્વારશત ઑયે છે, 

વલદ્યાથી વળક્ષણ ભાટે ન કૂ ઌઑ ળાા વસં્કૃવત ને સ ૂનાત્ભઑ ઑામણક્રભ ટઑાલી યાલા, ને ટઑાલી યાવ  ં

ને સ્ટાપ વ્માલવાવમઑ વદૃ્વદ્. 

• લશીલટઑતાણઌ વલઑાવને વય ફનાલતા તભાભ વલદ્યાથીએની વપતાને પ્રત્વાશન અવ  ંજઇઌ, 

ળેરયિંઓ ને ટેઑ અપ્મ છે તે ળીલાની દ્રન્દ્ષ્ટની યજૂઅત, ભરીઑયણ ને ઑામણલાશી 

ળાા વમ દામ િાયા. 

• લશીલટઑતાણને વલદ્યાથી ભાટે બાઓીદાયીની જલાફદાયી ફનાલલા ભાટે વમ દામને વરક્રમણે જડવ  ંજઇઌ 

ને ળાા વપતા. 

• ઌઑ ઌડવભવનસ્ટે્રટયને મલૂ્માઑંન, એ ને વનદાન ઑયલા ભાટે ડામગ્નન્દ્સ્ટઑ વાધન તયીઑે ડટેાના 

ફહ વલધ સ્રતન ઈમઓ ઑયલ જઇઌ 

સ ૂનાત્ભઑ સ ધાયણા રાગ  ઑય. 

• લશીલટઑતાણઌ વાભગ્રી ને સ ૂનાની ભાઓં ઑયલી જઇઌ જે વલદ્યાથીએની વવદ્વદ્ની ાતયી ઑયે 

ળૈક્ષભણઑ ધયણ ય "વશભત". 

• લશીલટઑતાણઌ ળૈક્ષભણઑ ને વાભાજજઑ ભાટે ઈચ્  ેક્ષાએ ને ધયણ નક્કી ઑયવ  ંજઇઌ 

ફધા વલદ્યાથીએના વલઑાવ ને  ખ્તલમન પ્રબાલ. 

અભ, વળક્ષઑ ને વ ંારઑભા ંન કૂ નઑાભી લાતાલયણ ઉભ  ંઑયલાની મ ખ્મ જલાફદાયી છે 

ગ ણલિા પ્રવળક્ષણ-ળીલાની પ્રરક્રમાને વય ફનાલલા ને લઓણડંભા ંળાભેર થલાને પ્રત્વારશત ઑયલા. 

6.6 ય .ઌવ. ય .ઌવ. 

જ ઑે ફધા વલદ્યાથી વળક્ષણભા ંવશામઑ લાતાલયણની અલશ્મઑતા શમ છે, જમાયે ઑઇ ગ ણલિાય તત વળક્ષણ 

ફનાલે છે 
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માણલયણ, ાવ ઑયીને ઌલા વલદ્યાથીએ ભાટે શાજયી અલી જઇઌ જેએ અત્ભવલશ્વાવ, વાયા ભ્માવની 

ટેલ, અ 

ઑઇણ થણભા ંવયઑાયઑ યીતે ને વીભાભ હ્ન વાથે ભીને ઑાભ ઑયલાની ક્ષભતા. ગ ણલિા ફનાલલા 

ભાટે દયેઑ ઓ  ં

દયેઑ લઓણ ભાટે રવનિંઓ ઌન્લામનણભેન્ટ ભરભા ંમઑૂવ  ંઅલશ્મઑ છે, યંત   ાવ ધ્માન જફૃયી છે 

પ્રલેળ લઓો. જમા ંસ ધી વલદ્યાથીએ ટેઑ અતા નથી, અદય ઑયે છે ને જભ રેલા તૈમાય છે, તે થડ  ં

વભજણ અે છે 

તેભને ઊંડાણલૂણઑની વાભગ્રી ળીલાની ેક્ષા છે. પ્રલેળ લઓો ભાટેન ઌઑ વાય રક્ષ્મ નોંધાત્ર 

સ ધાયણા છે અઑાયણી ક ળતા ને મલૂ્માઑંનના તભાભ તફક્કાએન ન બલ. ઌઑલાય ળીલાની 

લાતાલયણ છે 

ઌન્ટ્રી તરાવ દયવભમાન વાયી યીતે સ્થાવત ઑયલાભા ંઅલી છે, તે છીના લઓોભા ંતેને પયીથી ફનાલવ  ંલધ  

વય છે. 

અભ, તે લશીલટઑતાણએને વળક્ષઑના મલૂ્મની વશામ ને અ માણલયણભા ંવરક્રમણે મઓદાન અલા ભાટે 

લતણન ઑયે છે. 

ળફૃઅતથી જ દયેઑ વલદ્યાથી વાથે વઑાયાત્ભઑ વળક્ષણ લાતાલયણ સ્થાવત ઑયવ  ંજફૃયી છે. 
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6.8 ઌઑીઑયણની અંવતભ રક્રમાએ 



522-2.વલબાઓ-2. 
 

Created By : www.mnmeniya.in Page 96 
 

1. ન કૂ ળીલાની લાતાલયણ ફનાલલા ભા ંળીનાયની ભવૂભઑાની ફૃયેા. 

2. વશામઑ ળીલાની લાતાલયણને ફનાલલા ભાટે વવંાધન ઑેલી વયઑાયઑ છે? 

3. ન કૂ ળીલાની લાતાલયણ ઉભ  ંઑયલાભા ંબાયતીમ વદંબણ ઑેલી યીતે ભદદ ઑયળે? 

4. વ્માઑ લઓણડંની અલશ્મઑ સ વલધાએની ફૃયેા. 

5. વશામઑ વળક્ષણ ફનાલલા વળક્ષઑ ને વ ંારઑની ભવૂભઑા ને જલાફદાયીન  ંલણણન ઑય 

માણલયણ. 


