[VOLUME 4 I ISSUE 3 I JULY – SEPT. 2017]
http://ijrar.com/

e ISSN 2348 –1269, Print ISSN 2349-5138
Cosmos Impact Factor 4.236

ગણિત શિક્ષિમા સ્વઅધ્યયન સામગ્રી તથા મોડની રચના અને અસરકારકતા.
Dr. Haresh B. Bambhaniya
Assistant Teacher, SMT. VPG Girls High School,
Dhari, Amreli.
Received Sept 16, 2017

Accepted Oct. 15, 2017

પ્રસ્તાવના :
ગણિત ભાટે ઈ.વ.  ૂલે ૧૧૦૦નાાં વભમ દયમભમાન યચામેરા લેદાાંત જ્મોમત નાભના ગ્રાંથભાાં કશેલાભાાં આવયયાં છે કે , ભયયયની
ળીખાઓ અને નાગના ભિીઓ જેભ વૌથી ઉંચા સ્થાને આલેરા છે . લેદાાંત ળાસ્ત્રોભાાં ગણિતનયાં સ્થાન વૌથી ઉચયાં છે . પ્રાચીન વભમથી
મલશ્વને ગણિતના ામાના જ્ઞાન અને અજોડ મવદ્ાાંતની બેટ બાયત તયપથી ભી છે .
આભ છતાાં પ્રલતતભાન વભમભાાં ગણિત મળક્ષિ એ ળાાઓ અને લારીઓ ભાટે મક્ષ પ્રશ્ન વભાન ફન્મો છે . ગણિત મળક્ષિ
દ્મતઓ ય અનેક પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે . તાજેતયભાાં બાયત વયકાયે િ ગણિતની પ્રમોગળાા ભાટે હશભામત કયી છે . ગણિત જેલા અમ ૂતત
વાંકલ્નાઓના મલમભાાં ળૈક્ષણિક ટે કનોરોજીનો ઉમોગ િ ભમાતહદત થમો છે (જોી,૨૦૦૩). મલદ્યાથીઓ જાતે લાાંચીને તૈમાય થામ
સ્લઅધ્મન વાભગ્રી ગણિત જેલા મલમભાાં પ્રાપ્મ નથી. આ ઉયાાંત અમ ૂતત વાંકલ્નાઓને મ ૂતત સ્લરૂે યજય કયતા ળૈક્ષણિક વાધનોનો જય જ
ભાત્રાભાાં મલકાવ થમો છે ત્માયે તેનો લગત મલમનમોગ, કૌળલ્મ, અણબગભ, અલયોધ, અને તેની અવયકાયકતા જેલા ક્ષેત્રો ય ઘણયાં કાભ
કયલાનયાં ફાકી છે .
આભ ગણિત અધ્માનભાાં મલદ્યાથીઓને કઠ્ીન જિાતાાં મયદ્દાઓને વયતાથી વભજાલલાની ધ્ધમત અને તેની અવયકાયકતા
અંગે વાંળોધક ણચિંતનળીર અણબગભ ધયાલતા શોલાથી વાંળોધકે અભ્માવનયાં ક્ષેત્ર પ્રામોણગક વાંદ કયય.ું
વાાંપ્રત વભમભાાં ગણિત મળક્ષિ ભાટે મલમલધ પ્રયયક્તતઓ જેલી કે , આગભન પ્રયયક્તત, મનગભન પ્રયયક્તત, વભસ્મા ઉકે ર પ્રયયક્તત,
 ૃથ્થકયિ, વાંમોગીકયિ, પ્રશ્નપ્રલાહશતા, ઉદાશયિ, સ્ષ્ટટકયિ, લગેયેનો ઉમોગ થતો આવમો છે . યાં ત ય ભેડભ ભોન્ટે વયીનાાં ળબ્દોભાાં
જોઈએ તો સ્લઅધ્મન એ ઉત્તભ ળૈક્ષણિક ધ્ધમત છે . તેના દ્વાયા મલદ્યાથીઓ ોતાની યીતે અને સ્લગમતએ ળીખે છે . મલદે ળભાાં િ
મલદ્યાથીઓ ભોટા બાગે સ્લઅધ્મન દ્વાયા ળીખે છે . જરૂય જિામ ત્માાં મળક્ષકોનયાં ભાગતદળતન ભેલે છે . યાં ત ય ફીજી તયપ ગણિત અધ્માન
મલમલધ ળૈક્ષણિક ઉકયિો, જેલા કે , ચાટત , ભોડર, હપલ્ભ, સ્રી, જીઓ ફોડત લગેયે ઉકયિોનો ઉમોગ થામ છે . રૂવો ભાને છે કે , ફને ત્માાં
સયધી ફાકોને હિમા દ્વાયા જ ળીખલવયાં જોઈએ. ળબ્દોનો આળયો તો અમનલામત શોમ અને હિમા દ્વાયા મળક્ષિ ળક્ય ન શોમ ત્માયે જ રેલો
જોઈએ. મળક્ષિની પ્રહિમાભાાં પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન ઘણયાં ભશત્લનયાં છે .
વાંળોધકે સ્લઅધ્મન ભાટે ઉમોગી થઇ ળકે તેવ યાં વાહશત્મ ફનાલલા ભાટે તજજ્ઞ અને અનયબલી મળક્ષકો, મળક્ષિભાાં મલદ્યારમનાાં
પ્રાધ્માક તેભજ મળક્ષિળાસ્ત્ર બલનનાાં તજજ્ઞશ્રીઓનો વાંકત કમો. ત્માયફાદ મલદ્યાથીઓના અધ્માન કામોભાાં ઉમોગી થામ તેલા
મલમળટટ ઉકયિો અને સ્લઅધ્મન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિની અવયકાયકતા અંગે ગશન મલચાય કમો. ત્માયફાદ અધ્માનની પ્રયયક્તતઓ
અને ઉકયિોની ભાહશતી ભેલલા સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા અધ્માનની અવયકાયકતા ય આધાહયત  ૂલે
થમેરા વાંળોધનોના અભ્માવ ફાદ એક પ્રામોણગક અભ્માવ કયલાભાાં આવમો.
ુ
અભ્યાસના હેતઓ
ય અભ્માવનો મયખ્મ શેત ય સ્લઅધ્મન અને સ્લમનમભિત ભોડેરનયાં મનભાતિ કયી ગણિત મળક્ષિ વાંદબે તયરનાત્ભક અભ્માવ
પ્રસ્તત
કયલાનો શતો. આ વાંદબે ધોયિ – ૮નાાં ગણિતના ાઠ્યિભ ભાાંથી વાંદ કયે રા ભ ૂમભમત ય આધાયીત એકભો ય સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને
સ્લમનમભિત ભોડરનયાં મનભાતિ કયી તેની રૂહિગત મળક્ષિ ધ્ધમત વાથે તયરના કયલાનો શતો. સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડર ૈકી
કઈ ધ્ધમત વાંહદત એકભ ભાટે ઉત્તભ તે જાિલાનો શતો. આ ઉયાાંત અભ્માવભાાં વભામલટટ દયે ક એકભ ભાટે સ્લઅધ્મન વાભગ્રી,
સ્લમનમભિત ભોડર તથા રૂહિગત મળક્ષિ ધ્ધમતની તયરનાત્ભક અવયકાયકતા ચકાવલાનો શતો.
અભ્યાસનુું મહત્વ
ય ધોયિ આઠ્ના ગણિત મલમના ભ ૂમભમતનાાં એતભો ભાટે સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડરની અવયકાયકતા
પ્રસ્તત
તાવતો શોલાથી અવયકાયકતા લગતળીક્ષિ ભાટે નોંધાત્ર ફની ળકળે. સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા અધ્માન કામત
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કયલાનયાં શોલાથી અધ્મેતાની ગણિત મલમક ધાયિ ળક્તતનયાં ઉધ્લીકયિ કયી ળકાળે. પ્રસ્તયત અભ્માવથી ધોયિ આઠ્ના ગણિત મલમના
ભ ૂમભમતના એકભો “ ખ ૂિો”, “ લતય
ત ” તથા “ ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” અને ઘનપ’ પ્રકયિ ભાટે ની સ્લઅધ્મન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત
વાધનો અને તેના મલનીમોગ પ્રત્મેન યાં લરિ ઘડાળે. આજનાાં લગતખડાં ોની યાં યાગત ધ્ધતીના મલકલ્ભાાં સ્લઅધ્મન વાભગ્રી તેભજ
સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા અધ્માન કામતકયલા ભાટે નાાં મનમતિ રેલાભાાં વશામક ફને તેવ યાં લૈજ્ઞામનક જ્ઞાન વાંળોધકો દ્વાયા સયરબ ફનળે.
સ્લઅધ્મન વાભગ્રી તેભજ સ્લમનમભિત વાધનોનાાં દ્વાયા બિાલેરા ધોયિ આઠ્ના ગણિતના પ્રકયિો “ ખ ૂિો”, “ લતય
ત ” તથા
“ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” યત્લેની મલદ્યાથીઓની ળૈક્ષણિક મવદ્ધદ્નયાં ભાન થઇ ળકળે.
સુંિોધનની ક્ષેત્રમયાાદા
વાંળોધકે ભાધ્મમભક ળાા સ્તયના મલધાથીઓ ય અભ્માવ શાથ ધમો શતો. જેથી પ્રાપ્મ વભમ, ળક્તત, નાિા ને ધ્માનભાાં રઈને
પ્રસ્તયત અભ્માવને અમયક અંળે ભામાતહદત ફનાલાભાાં આવમો શતો. આ ભમાતદાઓ આ પ્રભાિે છે .
૧. પ્રસ્તયત અભ્માવભાાં નમયના તયીકે ગયજયાતી ભાધ્મભની ળાા જ વાંદ કયલાભાાં આલી શતી.
૨. પ્રસ્તયત અભ્માવ ગણિત મલમભાાં ભાત્ર ખ ૂિો”, “લતય
ત ”તથા ‘ક્ષેત્રપ અને ઘનપ’ એકભ ભાટે જ યચલાભાાં આવમો શતો.
૩. પ્રસ્તયત અભ્માવભાાં નમયના તયીકે વાલયકય ાંડરા ળશેયની શ્રી ી.એચ. ફનજાયા શાઈસ્કૂરનાાં મલદ્યાથીઓને જ રેલાભાાં આવમા શતા.
૪. પ્રસ્તયત અભ્માવભાાં નમ ૂનાની વાંદગી વશેતકય નમયના વાંદથી કયલાભાાં આલી શતી.
૫. પ્રસ્તયત અભ્માવ ળૈક્ષણિક લત : ૨૦૦૮-૦૯ભાાં શાથ ધયલાભાાં આવમો શતો.
ાત્રો અને જૂથ યોજના
ય વાંળોધન પ્રામોણગક પ્રકાયનયાં શોલાથી નમયનો ભોટો રેલાની અભ્માવકને જરૂય જિાઈ ન શતી આથી પ્રસ્તયત વાંળોધનભાાં
પ્રસ્તત
અભયે રી જીલ્રાની ભાધ્મમભક ળાાનાાં મલદ્યાથીઓ આ અભ્માવનયાં વમામલશ્વ શતયાં અને અભયે રી જીલ્રાના વાલયકય ાંડરા ળશેયભાાં શ્રી
ી.એચ. ફનજાયા શાઈસ્કૂર ભાધ્મમભક ળાાનાાં ધોયિ આઠ્નાાં ળૈક્ષણિક લત : ૨૦૦૮-૦૯નાાં કય ર ૧૨૦ મલદ્યાથીઓને નમયના તયીકે
ય વાંળોધનભાાં ત્રિ ળૈક્ષણિક ધ્ધમતઓની અવયકાયકતાની ચકાવિી કયલાની શોલાથી ૪૦-૪૦ મલદ્યાથીઓનાાં ત્રિ
રેલામા શતા. પ્રસ્તત
વભકક્ષ જૂથને ળાાના પ્રથભ વાંત્રાત યીક્ષા અને હિતીમ વત્રાાંત યીક્ષાના ગયિાાંકનનાાં આધાયે ફનાલાભાાં આવમા શતા. આ ત્રિેમ ૈકી
એક જૂથને મદચ્છ યીતે મનમાંમત્રત જૂથ ફીજાને પ્રામોણગક જૂથ -૧ અને ત્રીજા જૂથને પ્રામોણગક જૂથ -૨ તયીકે રેલાભાાં આવયયાં શતય.ાં મનમાંમત્રત
જૂથને ચીરાચાય મળક્ષિ દ્ધદ્તથી, પ્રામોણગક જૂથ -૧ ને સ્લઅધ્મન વાભગ્રી દ્વાયા અને પ્રામોણગક જૂથ -૨ ને ભોડર દ્વાયા બિાલલાભાાં
આવમા શતા.
ઉકરિ
ય અભ્માવભાાં ત્રિ ઉકયિોની યચના કયલાભાાં આલી શતી.
પ્રસ્તત
૧.

સ્લઅધ્મન વાભગ્રીની યચના

૨.

ભોડરની યચના

૩.

કવોટીઓની યચના

સ્વઅધ્યન સામગ્રીની રચના
ય વાંવોધનભાાં ગયજયાત યાજ્મની ભાધ્મમભક ળાાનાાં આઠ્ભા ધોયિભાાં ગણિત મલમભાાં ાઠ્મયસ્તકભાાં વભામલટટ
પ્રસ્તત
પ્રકયિો ખ ૂિો, લત
ત ય , તથા ક્ષેત્રપ અને ઘનપનો વભાલેળ કયલાભાાં આવમો શતો. આ ત્રમેિ પ્રકયિોની પ્રામોણગક જૂથ -૧ ભાટે તાવ
મયજફની સ્લઅધ્મમન વાભગ્રીની યચનાાં કયલાભાાં આલી શતી અને સ્લઅધ્મમન વાભગ્રીભાાં જરય યી નમ ૂનાઓ તૈમાય કયલાભાાં આવમા શતા
તેની તજજ્ઞ મળક્ષક ાવે ચકાવિી કયલાભાાં આલી શતી.
મોડની રચના
“ખ ૂિા”, “લત
ત ય ”, તથા “ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” પ્રકયિભાાં વભામલટટ મલમાાંગના મયદ્દાઓને વયતાથી વભજાલી ળકામ તેલા
મલમલધ ભોડરોની યચના કયલાભાાં આલી શતી દયે ક ભોડરની તજજ્ઞ મળક્ષક ાવે ચકાવિી કયાલી ભે llર અણબપ્રામનાાં આધાયે જરૂયી
સયધાયાઓ કયલાભાાં આવમા શતા.
કસોટીઓની રચના
વાભાન્મ મળક્ષિ ધ્ધમત, સ્લ અધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને ભોડર દ્વાયા મળક્ષિનયાં અવયકાયકતાની ચકાવિી કયલા ભાટે
ય
“ખ ૂિા” “ લતય
ત ”, તથા “ ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” પ્રકયિની અભ્માવના શેતઓ
ને ધ્માનભાાં યાખી ને ૨૫ ગયિની એકભ કવોટી ભાટે
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ય પ્રભાિે, અને મલમ
બ્યમપ્રન્ટની યચના કયલાભાાં આલી શતી. દયે ક પ્રકયિની બ્યમપ્રન્ટભાાં વભાલેરા મયદ્દાઓની પ્રશ્ના પ્રકાય પ્રભાિે, શેતઓ
લસ્તય પ્રભાિે એભ ત્રિ કે તેથી લધય કરભોની યચના કયલાભાાં આલી શતી અને તેની તજજ્ઞ મળક્ષકો ાવે ચકાવિી કયાલી કવોટી યચનાની
િષ્ટટએ, કઠ્ીનતા મયલ્મની િષ્ટટએ અને શેત ય મવદ્ધદ્ની િષ્ટટએ ઉત્તભ કરભોની વાંદગી કયલાભાાં આલી, તેના આધાયે દયે ક પ્રકયિની ત્રિત્રિ વભાન કવોટીઓની યચના કયલાભાાં આલી શતી. ત્રિ કવોટીઓ ૈકી મદચ્છ યીતે એક ને  ૂલત કવોટી ફીજીને ઉતય કવોટી અને ત્રીજી
ને યનઃ કવોટી તયીકે ગિલાભાાં આલી શતી.
માહહતી એકત્રીકરિ
મનમમત્રત જૂથ, પ્રમોગ જૂથ -૧ અને જૂથ પ્રમોગ જૂથ -૨નાાં મલદ્યાથીઓનો ખ ૂિો એકભની પ્રથભ તાવ ભાટે  ૂલત કવોટી રેલાભાાં
શતી ત્માયફાદ વભાન હદલવે, વભાન વભમે, વભાન તાવભાાં ત્રમેિ જૂથના મલદ્યાથીઓ ને નક્કી કયે ર ળૈક્ષણિક દ્મતઓ દ્વાયા અધ્માન
કયાલલાભાાં આવયયાં શત.યાં જેભાાં મનમાંમત્રત જૂથનાાં મલદ્યાથી ઓ ને ળાાના તજજ્ઞ મળક્ષક દ્વાયા આમોજન મયજફ નક્કી કયે ર તાવની વાંખ્માભાાં
વાભાન્મ મળક્ષિ ધ્ધમતથી અધ્માન કયલાભાાં આવયયાં શતય.ાં પ્રમોગીક જૂથ - ૧નાાં મલદ્યાથીઓને ળાાનાાં ફીજા તજજ્ઞ મળક્ષક દ્વાયા
આમોજન મયજફ નક્કી કયે ર તાવની વાંખ્માભાાં સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા અને પ્રમોગીક જૂથ - ૨નાાં મલદ્યાથીઓ ને વાંળોધક દ્વાયા
આમોજન મયજફ નક્કી કયે ર તાવની વાંખ્માભાાં ભોડેર દ્વાયા અધ્માન કયાલાભાાં આવયયાં શતયાં વભગ્ર એકભનયાં અધ્માન  ૂિત થમા છીના
હદલવે દયે ક જૂથની પ્રથભ તાવભાાં ઉતય કવોટી રેલાભાાં આલી. ઉતય કવોટી છીના દવ હદલવના અંતે દયે ક જૂથની પ્રથભ તાવભાાં યનઃ
કવોટી રેલાભાાં આલી શતી. અન્મ ફે એકભો “ લતય
ત ”તથા ‘ ક્ષેત્રપ અને ઘનપ’ એકભ ભાટે િ પ્રથભ દયે ક જૂથની  ૂલતક કવોટી,
ત્માયફાદ જૂથ મયજફ અધ્માન, ત્માયફાદ દયે ક જૂથની ઉતય કવોટી અને અંતે દયે ક જૂથની યનઃ કવોટી રેલાભાાં આલી શતી.
માહહતી શવશ્ેષિની રીત
ય વાંળોધનભાાં અભ્માવ દયમભમાન ભાહશતી ત્રિ તફક્કભાાં પ્રાપ્ત કયી મલશ્રેિ કયલાભાાં આવયયાં શતય.ાં
પ્રસ્તત
ય અભ્માવભાાં વભામલટટ મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથના ૧૨૦ મલદ્યાથીઓની  ૂલતકવોટીની પ્રપ્તાાંકો, ઉતયકવોટીના
પ્રસ્તત
પ્રપ્તાાંકો અને યનઃ કવોટીના પ્રપ્તાાંકો યથી ત્રિેમ એકભોની ત્રિેમ ધ્ધમતઓ દ્વાયા અધ્માાનની અવયકાયકતાની ચકાવિી
વશમલચયિ  ૃથક્કયિ (ANOVA ANALYSIS OF VARIANCE) દ્મત કયી એપ મયલ્મ ળોધલાભાાં આવયયાં શતયાં (ANOVA ની ગિતયી ભાટે SPSS
કમ્પપ્યયટયની ભદદ રેલાભાાં આલી શતી).
અભ્યાસના તારિો
૧. ખ ૂિા એકભ ભાટે મલદ્યાથીઓતની  ૂલત કવોટી અને ઉતય કવોટીના પ્રપ્તાાંકો વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત, પ્રામોણગક જૂથ - ૧ અને
પ્રામોણગક જૂથ -૨ ભાટે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથતક શતો. જે સ ૂચલે છે કે , ખ ૂિા એકભ ભાટે યાં યાગત મળક્ષિ ધ્ધમત સ્લધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા
મળક્ષિ અને સ્લ મનમભિત ભોડર દ્વાયા એભ ત્રિેમ મળક્ષિ દ્મત અવયકાયક શતી.
૨. “લતય
ત ” એકભ ભાટે મલદ્યાથીઓની  ૂલત કવોટી અને ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત જૂથ -૧ ભાટે ૦.૦૫
કક્ષાએ વાથતક ન શત યાં જમાયે પ્રામોણગક જૂથ -૧ અને પ્રામોણગક જૂથ -૨ ભાટે ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક શતો જે સ ૂચલે છે કે , લતય
ત એકભ ભાટે
યાં યાગત મળક્ષિ ધ્ધમત અવયકાયક ન શતી સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી મળક્ષિ ધ્ધમત અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ ધ્ધમત ફાંને
અવયકાયક શતા.
૩. ‘ક્ષેત્રપ અને ઘનપ’ ભાટે મલદ્યાથીઓની  ૂલત કવોટી અને ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત જૂથ, પ્રામોણગક
જૂથ - ૧ અને પ્રામોણગક જૂથ - ૨ ભાટે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથતક શત યાં જે સ ૂચલે છે કે , ક્ષેત્રપ અને ઘનપ’ એકભ ભાટે યાં યાગત મળક્ષિ
સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ અવયકાયક શતા.
૪. “ ખ ૂિા” એકભ ભાટે મલદ્યાથીઓની ઉતય કવોટી અને યનઃ કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત જૂથ, ભાટે ૦.૦૫
કક્ષાએ વાથતક ન શતો, પ્રામોણગક જૂથ-૧ ભાટે ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક શતો. જમાયે પ્રામોણગક જૂથ-૨ ભાટે ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક ન શતો જે
સ ૂચલે છે કે , યાં યાગત મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ ફાદ મલદ્યાથીઓની ધાયિ ળક્તતભાાં વાથતક ઘટાડો જોલા ભળ્મો ન
શતો જમાયે સ્લઅધ્મામન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ ફાદ મલદ્યાથીઓ ની ધાયિ ળક્તતભાાં વાથતક ઘટાડો જોલા ભળ્મો શતો.
૫. “ લતય
ત ” એકભ ભાટે ની મલદ્યાથીઓની ઉતય કવોટી અને યનઃ કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત જૂથ, પ્રામોણગક
જૂથ- ૧ અને પ્રામોણગક જૂથ- ૨ ભાટે ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક ન શતો જે સ ૂચલે છે કે , લતય
ત એકભ ભાટે યાં યાગત મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત
ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ ફાદ મલદ્યાથીઓની ધાયિ ળક્તતભાાં ઘટાડો જિામો ન શતો.
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૬. “ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે મલધાથીઓની ઉતય કવોટી અને યનઃ કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત મનમાંમત્રત જૂથ,
પ્રામોણગક જૂથ- ૧ ભાટે ૦.૦૧ કક્ષાએ વાથતક શતો જમાયે પ્રામોણગક જૂથ-૧ અને પ્રામોણગક જૂથ-૨ ભાટે ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક ન શતો. જે
સ ૂચલે છે કે યાં યાગત મળક્ષિ ધ્ધમત દ્વાયા મળક્ષિ ફાદ મલદ્યાથીઓની ધાયિ ળક્તતભાાં ઘટાડો જિામો શતો. જમાયે સ્લઅધ્મમન
વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ ફાદ મલદ્યાથીઓની ધાયિ ળક્તતભાાં કોઈ ઘટાડો જિામો ન શતો.
૭. “ ખ ૂિા”, “ લત
ત ય ”, તથા “ ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૧ નાાં મલદ્યાથીઓ ઉતય કવોટીના
પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક શતો. જમાયે “લતય
ત ”, તથા “ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને
પ્રામોણગક જૂથ-૨નાાં મલદ્યાથીઓ ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક શતો. યાં ત ય “ખ ૂિા”, “લતય
ત ”, તથા
“ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૧ અને એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૨ નાાં
મલદ્યાથીઓ ની ઉતય કવોટીના પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત ૦.૦૫ કક્ષાએ ન વાથતક શતો જે સ ૂચલે છે કે ત્રિેમએકભો યાં યાગત
દ્મત દ્વાયા મળક્ષિ કયતા સ્લઅધ્માનન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ અવયકાયક જિાયયાં શતય.ાં જમાયે સ્લઅધ્માનન
વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને ભોડર દ્વાયા મળક્ષિની અવયકાયકતા વભાન જિામ શતી.
૮. “લત
ત ય ”, તથા “ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૧ તથા મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૨નાાં
મલદ્યાથીઓની યનઃ કવોટીનાાં પ્રપ્તાકોની વયાવયીભાાં તપાલત ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક શતો જમાયે ખ ૂિા એકભ ભાટે મનમાંમત્રત જૂથ અને
પ્રામોણગક જૂથ - ૧નાાં તથા મનમાંમત્રત જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૨નાાં મલદ્યાથીની યનઃ કવોટીનાાં પ્રાપ્તાાંકોની વયાવયીનો તપાલત ૦.૦૫
કક્ષાએ વાથતક ન શતો. યાં ત ય “ ખ ૂિા”, “ લતય
ત ”, તથા “ ક્ષેત્રપ અને ઘનપ” એકભ ભાટે પ્રામોણગક જૂથ અને પ્રામોણગક જૂથ-૨ના
મલદ્યાથીની યનઃ કવોટીનાાં પ્રપ્તાકોની વયાવયીભાાં તપાલત ૦.૦૫ કક્ષાએ વાથતક ન શતો. જે સ ૂચલે લતય
ત તથા “ક્ષેત્રપ અને ઘનપ”
એકભ ભાટે યાં યાગત મળક્ષિ દ્તી કયતા સ્લઅધ્મનન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિ દયમભમાન ધાયિ
ળક્તત ઊંચી જોલા ભી શતી. જમાયે ખ ૂિા એકભ ભાટે ત્રિેમ મળક્ષિ દ્મતની ધાયિ ળક્તત વભાિ જિામ શતી જમાયે ત્રિેમ એકભો ભાટે
સ્લઅધ્મનન વાભગ્રી દ્વાયા મળક્ષિ અને સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા મળક્ષિની ધાયિ ળક્તત વભાન જિામ શતી.
િૈક્ષણિક પણતાથા
અભ્માવના તાયિોને આધાહયત નીચે મયજફના ળૈક્ષણિક પણરતાથો સ ૂચલલાભાાં આવમા છે .
૧. મલદ્યાથીઓ મોગ્મ અધ્માન પ્રયયક્તતઓના અબાલે દાખરા ગિલાભાાં, મવધ્ધાાંત વભજલાભાાં કે , મલમાાંગ મયદ્દાનયાં ઉપ્મોજન કયલાાંભાાં
મયશ્કે રી અનયબલે છે . તેન યાં સ્લઅધ્મન વાભગ્રી સ્લમનમભિત ભોડેર જેલી અધ્માન પ્રયયક્તત દ્વાયા મનલાયિ રાલી ળકામ છે .
૨. આલી પ્રયયક્તત દ્વાયા ગણિતની ામાની વાંકલ્નાાંઓ ળીખલાભાાં મલદ્યાથીઓને યવ ડે, મલદ્યાથીઓને કઠ્ીન રાગતા મયદ્દાઓ
વયતાથી સ્લગમત એ ળીખલી ળકે . જેથી અવયકાયક અધ્માન થઇ ળકે .
૩. પ્રસ્તયત વાંળોધનભાાં સ્લઅધ્મન વાભગ્રીની યચના સ્લમનમભિત ભોડેરનયાં મનભાતિ અને તેનો મલમનમોગ કમો શોઈ બાલી પ્રમોજકોને
અધ્માન કામત કયલા ભાાંગતા તારીભાથીઓને અને મળક્ષકોને અન્મ એકભો ભાટે આલી પ્રયયક્તતનાાં ઉમોગ અને ઉકયિોનાાં મનભાતિભાાં
ભાગતદળતન ભી યશેળ.ે
૪. ખાવ કયીને ગણિત જેલા અમ ૂતત મલમભાાં મલદ્યાથીઓનયાં ધાયિ અલ્કારીન યશેત યાં શોમ છે . તેભજ વમલશાયભાાં ઉપ્મોજન થઇ ળકતયાં
નથી, જેનયાં સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી તેભ સ્લમનમભિત ભોડરભાાં મનદે મળત પ્રયયક્તતઓ દ્વાયા મનલાયિ રાલી ળકાળે.
૫. સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી અને સ્લ મનમભિત ભોડર દ્વાયા અધ્મન દયમભમાન મલદ્યાથીઓ ને પ્રત્મક્ષ અનયબલ  ૂયો ાડી ળકાતો શોમ
મલદ્યાથીઓની જ્ઞાનેન્િીઓને લધયભાાં લધય પ્રવ ૃત કયી અથત ૂિત અધ્માન કયાલી ળકામ છે .
૬. સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા અધ્માન દયમભમાન મલદ્યાથીઓ જય થભાાં અભ્માવ કયતા, પ્રવ ૃમત્ત કયતા જતા શોઈ મલદ્યાથીભાાં વમ ૂશ
બાલના, યસ્યનો વશકાય, એકતા જેલા ગયિોનો મલકાવ થામ છે .
૭. સ્લમનમભિત ભોડેર દ્વાયા અધ્માન ભાટે ના ભોડl મલદ્યાથીઓ ભાગતદળતન શેઠ્ ફનાલતા શોઈ મલધાથીઓનાાં ટે કનીકર કૌળલ્મ,
આંતયસયજ, વર્જનાત્ભકતા જેલા અન્મ કૌળલ્મનો મલકાવ કયી ળકામ છે .
૮. સ્લ-અધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા મલદ્યાથીઓ મળક્ષકની ભદદ લગય સ્લ પ્રય્તને, સ્લ ગમતએ, ળીખી ળકળે. તેભજ ળીખેરા મયદ્દાઓનયાં
વમલશાયભાાં ઉપ્મોજન કયી ળકળે.
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ભામિો
કોઈિ વાંળોધનએ  ૂિતમલયાભ નથી. પ્રત્મેક વાંળોધન નલા વાંળોધનનાાં મલમોનયાં હદળા દળતન કયતય શોમ છે . પ્રસ્તયત અભ્માવભાાંથી િ
એલા કે ટરાક મલમો વાંળોધક ને ધ્માનભાાં આવમા તેભ જ ળૈક્ષણિક મવદ્ધદ્ વફાંમધત ઘિા ચારોને અભ્માવભાાં આલયી ળક્યા ન શતા ત્માયે
વાંળોધન ક્ષેત્રની મલસ્તયતી વીભાઓ ધ્માનભાાં રઇ બમલટમભાાં વાંળોધન શાથ ધયનાય વમક્તતને નીચેની બરાભિો ઉમોગી નીલડળે.
૧.

ગણિતનાાં અન્મ ધોયિ અને અન્મ એકભો ભાટે સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડરનયાં મનભાતિ કયલાનો અભ્માવ શાથ

ધયી ળકામ.
૨.

ગણિત મવલામના અન્મ મલમો ભાટે સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી, સ્લમનમભિત ભોડર, કોઈ મલમળટટ ળૈક્ષણિક પ્રયયક્તતઓ, કોમ્પયટય

આધાયીત અધ્મમન વાંટય જેલી અધ્મમન પ્રયયક્તતઓની અવયકાયતા અંગે અભ્માવ શાથ ધયી ળકાળે.
૩.

સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી અને સ્લમનમભિત ભોડર, દ્વાયા અધ્માનની અવયકાયતાનો તયરનાત્ભકઅભ્માવ, મલસ્તાય, જાતીમતા,

વભમગાો જેલા ચરો ભાટે કયી ળકામ.
૪.

જય દા મલમોભાાં સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી ભાટે ન યાં ભોડયયર તૈમાય કયી તેની અવયકાયકતા ચકાવી ળકામ.

૫. સ્લમનમભિત ભોડર દ્વાયા અધ્માન અને સ્લઅધ્મમન વાભગ્રી દ્વાયા અધ્માન વાથે કોમ્પપ્યયટ ટે કનોરોજીનાાં એનીભેળન પ્રયયક્તતનો
ઉમોગ કયી વોફ્ટલેય મલકવાલલી તેની અવયકાયકતા ચકાવી ળકામ.
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