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બૂભીકા:- 

 લતતભાન શળક્ષણની ગુણલત્તાભાાં અશબવુ્રશધધ કયલા , ઉત્ક્રુષ્ટ કક્ષાની અધમમન-અધમાન પ્રશલશધ શલકવાલલા તેભજ ફાકભાાં શલમ પ્રત્ક્મે 

ચેતના પ્રગટાલલાના શેતુથી આ નલા ઠ્મુસ્તકો શલકવાલલાભાાં આલે છે . શળક્ષણની ગુણલત્તા અને વલધતન , ાઠ્મુસ્તકની યચના અને 

અભ્માવરભ વાંદ કયલાની જલાફદાયીનુાં લશન “ગુજયાત ાઠ્મુસ્તક ભાંડ ” ગાાંધીનગય દ્લાયા કયલાભાાં આલે છે . આ ાઠ્મુસ્તકભાાં રેખન 

વુક્ષ્ભ તેભજ ધમેમ ૂલતકનુાં ફને તે શેતુથી તજ્ગ્નશ્રીઓને શનભશિત કયીને રેખનની કાભગીયી કયલાભાાં આલે છે . તેથી ાઠ્મુસ્તક શલદ્યાથીને 

અધમમન-અધમાન કામોભાાં શન:ળક ખૂફ જ ઉમોગી થઇ ડે તેભ છે. 

શળક્ષક અને શલદ્યાથીની વભજના નશલનીકયણ ભાટે ાઠ્મુસ્તકના શલમલસ્તુની ખુફ જ આલશ્મકતા છે . જેટરી શલદ્યાથીઓ ભાટે 

લગત શળક્ષણની આલશ્મકતા છે . તેટરી જ ાઠ્મુસ્તકની આલશ્મકતા છે . આ ફન્નેથી શલદ્યાથીનુ નલવજતન થામ છે . તેથી જ ાઠ્મુસ્તકભાાં 

પ્રલતતભાન વભમગાાની શલમલસ્તુ આધારયત અધમમન ભાશશતી શોલી જઋયી છે . ાઠ્મુસ્તક આજીલન શલદ્યાથી અને શળક્ષકને કાભ આલે તેલુ 

શોલુ જોઇએ. આ ધમેમોને રક્ષભાાં યાખી આ ળોધિ ફનાલલાભા આવ્મુ છે . આ ળોધિ ભાિ વાભાન્મ ઉદેશ્મને ધમાનભાાં યાખીને તૈમાય કયલાભાાં 

આવ્મુ નથી, યાંતુ તે ાઠ્મુસ્તકના અભ્માવ દ્લાયા શલલસ્તુની નાની -નાની ફાફતોની છણાલટ તેભજ વભજભાાં અશબવુ્રશધધ થામ તેલો ઉત્તભ 

નમ્ર પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે . શળક્ષણના નૂતન પ્રલાશ તેભજ અભ્માવરભને ધમાનભાાં યાખી ધોયણ -10 ગુજયાતી ાઠ્મુસ્તકનુ ળોધિ 

ફનાલલાનો પ્રમાવ કયલાભાાં આવ્મો છે. જે નીચે દળાતલેર શેતુઓને વાકાય કયળ.ે 

શળક્ષકો ાઠ્મુસ્તકભા ાં યશેર જીલનરક્ષી અભ્માવરભને જાણે.

જીલનરક્ષી શલમલસ્તુનો અનુબલ ભેલે. 

શલદ્યાથીના જીલન જીલલા ભાટ ેનો અભ્માવરભ જાણે.

ાઠ્મુસ્તકભા ાં જોલા ભતુ જીલનરક્ષી શળક્ષણ. 

 ગુજયાતી બાા વાશશત્ક્મ એ ણ બણલા જેલો, જીલનભાાં ઉમોગી, ઉંડા ઉતયીએ તો યવ ડે એલો અને જીલનને વમુ્રધધ આનાંદૂણત 

ફનાલે એલો શલમ છે. તે આણે જાણલુ જોઇએ. આ ફાફત ત્ક્માયે જ જાણી ળકામ જ્ગમાયે અભ્માવરભ અને ાઠ્મુસ્તકની રુતીઓને વાાંકીને 

આણે શલદ્યાથી વાભે યજુ કયીએ . આલી યજુઆત શલદ્યાથીને તેના બાલી જીલન જીલલા ભાટે ઉમોગી થામ છે . યાંતુ તે ભાટે ગુજયાતી 

ાઠ્મુસ્તકભાાં યશેરી જીલન ઉમોગી રુતીઓને જાણલી અને વભજલી જરુયી છે. શાર તે ભાટે આધુશનક ાઠ્મુસ્તકભાાં “ગુજયાત યાજ્ગમ ળાા 

ાઠ્મુસ્તક ભાંડ ” દ્લાયા રુશતની ાછ શળક્ષકની બૂશભકા ભુકલાભાાં આલી છે . જેના દ્લાયા શળક્ષક જીલનભાાં  ઉમોગી ફાફતોને વભજીને 

શલદ્યાથીને આી ળકે છે. તો અશી આણે ધોયણ-10 ગુજયાતી ાઠ્મુસ્તકની રુશતભાાં યશેરી જીલન ઉમોગી ફાફતોને જાણીએ. 

  લૈષ્ણલજન 

  આ રુશતભાાં શલધમાથી બક્ત ભાણવના રક્ષણો જાણીને તે ગુણોનો ોતાના જીલનભાાં આશલબાતલ કયી ળકે છે. 

  યેવનો ઘોડો. 

  આજના વભમભાાં દયેક લારીની ોતાના ફાક પ્રત્ક્મેની ઇચ્છા લધાયે વ્મક્ત થમેરી જોલા ભે છે . અને તેના રયણાભે ફાકનુાં 

ફાણ છીનલાઇ જામ છે, આ ફાફત જોલા ભે છે.

  શળરલાંત વાધુને 

  આ રુશતભાાં વાચા વાધુની ઓખ ભાટેના રક્ષણો શલદ્યાથી જાણીને જીલનભાાં ઉતાયી ળકે છે. 

  બૂરી ગમા છી 

  આ એકાાંકીભાાં વાંફધ શલચ્છેદ કયી પયી વાંફધ ફાંધાલાની ધટનાઓ યજુ થમેરી  જોલા ભે  છે. જે જીલનભાાં ઉમોગી થામ છે . વાથ-ે

વાથે કોભ સ્િી ણ વાશશવક ફની ળકે તેનુ લણતન કયલાભાાં આવ્મુ છે. 

  દીકયી 

  ભાતા-શતાના જીલનભાાં દીકયી કેટરી વ્માપ્ત છે. તેની લાત આ રુશતભાાં છે. આલી દીકયીઓ વ્મશક્ત, વભાજ કે કોભના બમ લગય જીલી 

ળકે તે, શલદ્યાથીને જણાલીને જીલનભાાં વભાનતાની બાલના કેલી ળકામ છે. 

લાઇયર ઇન્પેકળન 

આ શનફાંધભાાં રેખકે આણા વભાજની અનેક ભમાતદાઓ જણાલી છે . આણે આણા આયો્મની કાજી ફયોફય રેતા નથી . જેના રયણાભે 

અનેક શઠીરા યોગો ળયીયભાાં ઘય કયે છે. જે ફાફત ણ જીલનભાાં ઉમોગી છે. 
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  ડા ાંગલનો અને...... 

  આ શનફાંધભાાં જીલનભાાં િરેખનનુાં ભશત્ક્લ જાણલા ભે છે . આજકાર ભોફાઇર અને ઇન્ટનેટને કાયણે લોટવએ અને બ્રોગનુાં 

ચરણ એટરુ લધમુ છે. તેભ છતા િો જીલનભાાં કામભી વાંબાયણુ ફને છે. તે આ રુશતને આધાયે યજુ થમેરુ જોલા ભે છે.

  શળકાયીને 

  આ કાવ્મભાાં પ્રરુશતનુાં ભાનલ જીલનભાાં કેટરુાં ભશત્ક્લ છે તે  વભજાવ્મુ છે . ભનુષ્મ ોતાના સ્લાથત ભાટે પ્રરુશતનુ શનકાંદન કાઢી યહ્યો છે . 

રયણાભે અવહ્ય ગયભી, ઓજોનના ડનુ તૂટલુાં, દુષ્કા તો ક્માક અકાે લયવાદની યીસ્થીતી છે. આ ફાફતને શલદ્યાથી જીલનભાાં ઉતાયી ળકે તે 

ભાટે આ કૃશતનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. 

  ચોડાની ઇન્રજા 

   ચોડાની ઇન્રજા દ્લાયા રેખકે ભાનલી દ્લાયા ફીજા ભાનલીને છેતયલાની લૃશતનુાં આરેખન કમુત છે . ગયીફ રોકો ળાશુકાય ાવેથી 

ૈવા ઉધાય રે છે. ભજફુયીને કાયણે કયેરા દેલા કયતા વ્માજ લધાયે ચુકલે છે . આ ફફતની જાણ ણ જીલન ઉમોગી છે. જે આ કૃશતનો ઉમોગ 

કયી શલદ્યાથીને વભજાલી ળકામ છે.

  જન્ભોત્ક્વલ 

  ભનુષ્મ ઉત્ક્વલશપ્રમ છે. આણી વાંસ્રુશતભાાં અનેક ઉત્ક્વલો જુદા-જુદા શેતુથી ઉજલામ છે. આ ઉત્ક્વલ શલળેની વાચી વભજ ણ જીલન 

ઉમોગી વાશફત થામ છે. 

  ફોરીએ ના કા ાંઇ 

  આ કવ્મભાાં કલીએ ચૂ યશેલાની લાત કયી છે . ોતાના પ્રશ્નો ોતાની જાતે જ, ોતાની યીતે જ ઉકેરલા જણાલે છે. આ ફાફત ણ 

જીલન જીલલા ભાટે ખુફ જ ઉમોગી છે. 

  ગશતબાંગ 

  આ રઘુકથાભાાં સ્િીની રાગણીની લાત કયી છે, વભાજભાાં જ્ગમાયે ુરુ (શત) હશભત શાયી જામ છે ત્ક્માયે સ્િી જ તેને વશાયો આલા 

વક્ષભ ફને છે. તેલા દામ્ત્ક્મ જીલનની લાસ્તશલક રયશસ્થશત શલદ્યાથીને આ કૃશત દ્લાયા જાણલા ભે છે. 

  રદલવો જુદાઇના જામ છે 

  આ કવ્મભાાં કોઇણ લસ્તુ શચયસ્થામી નથી તેભ વુખ કે દુ :ખ ણ આલ જા કયે છે . એટરે કે આ રુશતભાાં જીલનની ગશતશલધીનો ખ્માર 

જોલા ભે છે. જે શલદ્યાથીને જીલન ઉમોગી થઇ ળકે તેલો છે.

  બૂખથીમ બૂાંડી બીખ 

  જીલનભાાં રયશસ્થશત વાથે વભાધાન કેલી યીતે કયલુાં તેનો ખ્માર આ રુશતભાાં જોલા ભે છે . શલકટ રયશસ્થશતભાાં વાં, વશકાય અને 

વભજથી કાભ રેલુ જોઇએ તે ફાફત આ રુશતભાાંથી જીલનભાાં ઉતાયી ળકામ છે. 

  શલયર શલબૂશત 

  આ ચરયિશનફાંધ દ્લાયા વાભાન્મ ભનુષ્મ ણ ોતાની શતવ્ર વાંકલ્ ળશક્ત , રઢ ભનોફ અને વતત પ્રમાવથી ોતાના શ્રેષ્ઠ સ્થાને 

શોચી ળકે છે. ભાણવભાાંથી ભશાત્ક્ભા ફની ળકે છે. તે ફાફત શલદ્યાથીઓ જીલનભાાં ઉતાયી ળકે છે. 

  ચાાંદશરમો 

  આ રોકગીતભાાં લો વુધી શતાને ત્ક્માાં ોતાની ભયજી ભુજફ જીલીને વાવયે જનાય કન્માને વાવુ -વવયા, જેઠ-જેઠાણી, નણાંદ-

નણદોઇ ફધાાં આત્ક્ભીમ ફની જામ તે ઉત્તભ રયશસ્થશત જોલા ભે છે. આ રયશસ્થશત શલદ્યાથીઓ ોતાના જીલનભાાં ઉતાયી ળકે છે.

  આભ આણે જોઇએ તો ધોયણ -10 ગુજયાતી ાઠ્મુસ્તકની ભોટા બાગની રુશતઓભાાં જીલનરક્ષી શળક્ષણ જોલા ભે છે . જેના 

દ્લાયા શલદ્યાથી ોતાનુ જીલન ઉજ્ગજલ ફનાલી ળકે છે. 

  નલી શળક્ષણનીતી (વૂશચત) ના વદબતભાાં ભાધમશભક-ઉચ્ચતય ભાધમશભક કક્ષાએ બાા-વાશશત્ક્મના શળક્ષણના ભુખ્મ શેતુભાાં આ શેતુાં ણ 

જોલા ભે છે.

  શલદ્યાથીભા ાં વાભાશજક વાંલેદનળીરતા ક ેલામ. 

  શલદ્યાથીને જગત અને જીલનને લધુ યવ ૂલતક અને શનવફત ૂલતક અનુબલલાની અને જીલલાની તારીભ ભે. 

  આ ફન્ને શેતુઓ આ ાઠ્મુસ્તક દ્લાયા વાંૂણત શવધધ થતા આણને જોલા ભે છે. 

ાઠ્મુસ્તક શલળે. 

  બાા વાશશત્ક્મના અભ્માવરભના ઉય દળાતવ્મા તે ભુખ્મ શેતુઓને રયૂણત કયલા ભાટે નભૂનારુ ાઠ્મુસ્તક તૈમાય કયલાનો ઉરભ 

શોમ છે . આ ાઠ્મુસ્તક અને તેભાાં યજુ થમેરી ાઠ્મવાભગ્રી , સ્લાધમામો, બાાશબવ્મશક્ત લગેયે ઉયના શેતુઓને રયૂણત કયલા ભાટેનુાં એક 

નભુનારુ વાધન છે . ધોયણ દવનુાં પ્રથભબાા ગુજયાતીનુ ઇ.વ. 2017 થી અભરભાાં આલેરુ ાઠ્મુસ્તક (અને તેભાાંની ાઠ્મવાભગ્રી) ઉયના 

શેતુઓને રયૂણત કયલાના નભૂનારુ વાધન તયીકે ગુજયતીના શળક્ષકોએ મો્મ યીતે ઉમોગભાાં રેલુાં જોઇએ.  

વાંદબત 

 ૧. ગુજયાતી (પ્રથભબાા), ધોયણ – ૧૦ , ગુજયાત યાજ્ગમ ળાા ાઠ્મુસ્તક ભાંડ , „ શલદ્યામન‟, વેક્ટય ૧૦ -એ, ગાાંધીનગય. તાયીખ :- 
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2. ૨. શળક્ષણ અને યીક્ષણ, (ળૈક્ષશણક પ્રલાશોને લાચા આતુાં વાભાશમક) ગુજયાત ભાધમશભક અને ઉચ્ચતય ભાધમશભક શળક્ષણ ફોડત , ગાાંધીનગય. એશપ્રર, 
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