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અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકના વનભાથણ વફંધંી વ્યશૂયચનાઓ 
ટૂંકવાય  
શળક્ષણની શિ-ધ્રલુી પ્રક્રિમા છે. આ િણ ધ્રલુ એટરે શલદ્યાથી, શળક્ષક અન ેઅભ્માવિભ. જેભાાં અભ્માવિભને 
સવુ્મલસ્થથત બોશતક થલરૂે યજૂ કયલાનુાં ભાધ્મભ એટરે ાઠ્યથુતક. આથી  ાઠ્યથુતક શળક્ષણન ભશત્લન 
ધ્રલુ છે. અધ્મમન અને અધ્માનની વભગ્ર પ્રક્રિમાને ક્રયણાભદામી ફનાલલાનુાં કામય ાઠ્યથુતક ્ાયા થામ 
છે. આથી જ ‘ાઠ્યસુ્તક ઉત્તભ શળે ત રયણાભ શે્રષ્ઠ્ ભળે’ એલી ધાયણા વાથે પ્રથતતુ અભ્માવભાાં 
અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકના વનભાથણ વફંધંી વ્યશૂયચનાઓ વાંફાંધી ચ િંતન કયુું છે. વ્યશૂય નાઓના 
ઘડતય ભાટે આલશ્મક ભાક્રશતી શલશલધ સ્ત્રત જેલા કે અથયળાસ્ત્રના પ્રલતયભાન ાઠ્યથુતકની વભીક્ષા, 
ાઠ્યથુતક વાંદબે તારીભાથીઓના રેચિત સ ૂન અને અથયળાસ્ત્રનુાં અધ્માન કયતાાં શળક્ષક ાઠ્યથુતક 
શલળેના અનબુલ જાણી તભેજ ઈન્ટયનેટભાાંથી ભેલી શતી. આ વાંળધન લણયનાત્ભક પ્રકાયનુાં શત ુાં જેભાાં વલેક્ષણ 
કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. અભ્માવ અંતર્યત ફી.એડ. કૉરેજના ૨૦ તારીભાથીઓ, ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ 
અથયળાસ્ત્રનુાં અધ્માન કયતાાં ાાં  શળક્ષકને નમનૂા તયીકે વાંદ કમાય શતાાં. અભ્માવભાાં ભાક્રશતી પ્રાપ્તિનતના 
ઉકયણ તયીકે પ્રથતતુ અભ્માવભાાં ‘લઇૂવ લાગંરે સચૂચત ભાદંડ’ ન ઉમગ કમો શત. જેની ભદદથી 
અથયળાસ્ત્રના લતયભાન ાઠ્યથુતકનુાં મ ૂ્ માાંકન કયાવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં  ુર ાાં  આધાય ય લતયભાન વભમભાાં 
ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ અભરી અથયળાસ્ત્રના ાઠ્યથુતક  કાવલાભાાં આવ્મા શતા. આ ઉયાાંત 
ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા સધુાયલા વાંફાંધી સ ૂન કયલા એક મકુ્ત જલાફી પ્રશ્ન છૂય શત. પ્રાનત ભાક્રશતીનુાં  
લણયનાત્ભક આંકડાળાસ્ત્રની ભદદથી શલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં પ્રાનત ભાક્રશતીનુાં વાભાન્મીકયણ કયી 
તાયણ તાયવ્મા શતા. જે મજુફ- તારીભાથીઓન ેધયણ-૧૧ના અથયળાસ્ત્રનુાં થતય કક્રઠ્ન રાગયુાં શત ુાં. ધયણ-
૧૨ભાાં લતયભાન વભમને અનરુૂ શલશલધ મદુ્દાઓ વભાલલાની આલશ્મકતા છે. કેટરાાંક મદુ્દાઓભાાં તાજી (letest) 
ભાક્રશતી યજૂ થામ તેની આલશ્મકતા જણાલી શતી. ાઠ્યથુતકભાાં ટેફર,  ાટય , કઠ્ાની યજૂઆત ધયણ 
અનવુાય થલી જઈએ. િાવ કયીને શલળે અભ્માવ ભાટે વાંદબો અને લેફવાઈટન ઉ્રેિ આલશ્મક ર્ણાવ્મ 
શત. 
ચાલીરૂ ળબ્દ: ાઠ્યથુતક, વ્યશૂય નાઓ. 
પ્રસ્તાલના 

શળક્ષણની શિ-ધ્રલુી પ્રક્રિમા છે. આ િણ ધ્રલુ એટરે શલદ્યાથી, શળક્ષક અને અભ્માવિભ. અભ્માવિભને 
બોશતક થલરૂે સવુ્મલસ્થથત યજૂ કયલાનુાં ભાધ્મભ એટરે ાઠ્યથુતક. આભ, શળક્ષણન એક અશત ભશત્લન ધ્રલુ 
છે, ાઠ્યથુતક. અધ્મમન અને અધ્માનને ક્રયણાભદામી ફનાલલાનુાં કામય ાઠ્યથુતકના ભાધ્મભથી થામ 
છે. ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ વાભાન્મ પ્રલાશભાાં અભ્માવ કયતા શલદ્યાથીઓ ભાટે અથયળાસ્ત્ર શલમ નલ અન ે
પ્રભાણભાાં કક્રઠ્ન ર્ણામ. આ તફકે્ક ાઠ્યિભના અભ્માવ ભાટે ાઠ્યથુતક એકભાિ આધાય શમ છે. 
ાઠ્યથુતક  શલદ્યાથીનુાં થતય શનધાયયણ કયલાભાાં ભશત્લની ભશૂભકા બજલે છે. કઠ્ાયી કશભળન(૧૯૬૪-’૬૬)એ 
‘+૨ તફકે્ક શલદ્યાથીઓ થલ-અધ્મમન કયતાાં થામ’ એલી એક અેક્ષા દળાયલેર તે શતે ુણ િય. ફે લયના 
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અભ્માવ દયમ્માન શલદ્યાથીઓ એકભરક્ષી અને વભગ્રરક્ષી અથયળાસ્ત્રના વશભશ્રણ લાા અભ્માવિભ અન ે
બાયતની આશથિક વભથમાઓનુાં અધ્મમન કયે. આ વભગ્ર પ્રક્રિમાની નીજ એટરે એક આશથિક પ્રલાશને વભજે 
તેલ ચ િંતનળીર નાર્ક્રયક તૈમાય થામ. આ મખુ્મ શતેનુી વાથયકતા ભાટે ાઠ્યથુતક એ ભશત્લન ધ્રલુ ર્ણામ. 
અથયળાસ્ત્ર શલમના અભ્માવિભભાાં કેટરા વભમર્ાા છી ક્રયલતયન આવ્મા? ક્ાાં ક્ાાં ક્રયલતયન આવ્મા? 
અર્ાઉના ાઠ્યથુતક કયતા લતયભાન થુતક શુાં આર્લાણુાં ધયાલે છે? લતયભાન ાઠ્યથુતકભાાં કઈ કઈ 
ક ાળ યશી ર્ઈ છે? જેલા પ્રશ્ન ય પ્રાનત ઉત્તયના આધાયે પ્રાનત વાંકેત અનવુાય અથથળાસ્ત્ર વલમના 
ાઠ્યસુ્તકના વનભાથણ વફંધંી વ્યશૂયચનાઓ યજૂ કયી છે. 
મખુ્મ ળબ્દની વ્માખ્મા 
ાઠ્યસુ્તક 

A book used as a standard work for the study of a particular subject. 

વાભાન્મતઃ ાઠ્યથુતકભાાં મખુ્મત્લે ની ેની ફાફત શમ છે. 
 નલા શલમાાંર્ન ક્રય મ.  
 શલમાાંર્ને અનરુૂ ઉદાશયણ.  
 લતયભાન વલમાગં બ્રકભા ંદળાથવ્મા શમ.  
 મદુ્દાઓને વ્મલશાયભાાં રાલલા પે્રક્રયત કયે. 
 પ્રશ્ન ઉકેરલા આે. 
 વ્મસ્ક્તર્ત અભ્માવ કયલા પે્રક્રયત કયે. 
 શનમશભત યીતે લધાયાના સ્ત્રત યૂા ાડે. 
 અધ્મમનનુાં ક્રયક્ષણ. 

વ્યશૂયચના 
A plan of action designed to achieve a long term or overall aim. 

ાઠ્યસુ્તક વફંધંી અવયકાયક વ્યશૂયચના 
જે થુતકભાાં અધ્મેતાઓ જેના શલળે જાણે છે તે વાંદબે નલા શલમાાંર્ યજૂ થતાાં શમ, શલમલથતનુા 

મદુ્દાઓ વાથે ચ િની યજૂઆત કયી શમ, જુદાજુદા શલમાાંર્ અને કોળ્મ વાંફાંશધત ભાક્રશતી યજૂ થઇ શમ, 
તૈમાય થુતક શલદ્યાથી સધુી શોં ે તેની શલતયણ વ્મલથથા ર્ઠ્લી શમ, થુતક વાંફાંધી વભથમાઓ જાણીને 
ઉકેરી શમ, થુતકભાાં થલતાંિ અભ્માવના કોળ્મ શલકવે તેલી વ્મલથથા થઇ શમ, વાયી ધાયણળસ્ક્ત ભાટે 
લાયાંલાય મ ૂ્ માાંકન થત ુાં શમ. 
શતેઓુ  
પ્રથતતુ અભ્માવ ની ેના શતેઓુ વશ શાથ ધયલાભાાં આવ્મ શત. 

1. ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ અભરી અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકની વભીક્ષા શાથ ધયલી. 
1.1. ફી.એડના તારીભાથીઓ ાવેથી અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા ભાટેના સ ૂન 

ભેલલા. 
1.2. ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ અથયળાસ્ત્ર ળીિલતા શળક્ષકના ાઠ્યથુતક વાંફાંધી અનબુલ 

જાણલા. 
2. અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકને અવયકાયક ફનાલલાની વ્યશૂય નાઓ દળાયલલી. 
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પ્રશ્ન  
પ્રસ્તતુ અભ્માવ અંતગથત નીચે દળાથલેર પ્રશ્નના ઉત્તય પ્રાપ્ત કયલાભા ંઆવ્મા શતા.  

1. ઉચ્ તય ભાધ્મશભક કક્ષાએ અભરી અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકનાાં વાયા-નયવાાં ાવાાં કમા કમા 
છે? 
1.1. અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે શુાં કયી ળકામ? 
1.2 અથયળાસ્ત્ર ળીિલતા શળક્ષક ાઠ્યથુતક વાંફાંધી કેલા અનબુલ ધયાલે છે? 

2. અથયળાસ્ત્ર શલમના ાઠ્યથુતકને અવયકાયક ફનાલલા કઈ કઈ વ્યશૂય નાઓ અનાલી ળકામ?  
વીભાકંન  

 પ્રથતતુ અભ્માવ ભાટે ધ-૧૧ અને ૧૨ના અથયળાસ્ત્રના પ્રલતયભાન ાઠ્યથુતકન ઉમર્ કયલાભાાં 
આવ્મ શત.   

  પ્રથતતુ અભ્માવભાાં નમનૂા તયીકે લીય નભયદ દચક્ષણ ગજુયાત યશુનલશવિટી, સયુત વાથે વાંરગન એક 
ચફન અનદુાશનત ફી.એડ. કૉરેજના ૨૦ તારીભાથીઓ અને સયુત ળશયેની ઉચ્ તય ભાધ્મશભક 
ળાાઓભાાં અથયળાસ્ત્ર શલમ ળીિલતા ાાં  શળક્ષકને વભાવ્મા શતાાં. 

 વાંળધન ઉકયણ તયીકે તારીભાથીઓ ભાટે થુતકની વભીક્ષા કયલા લઇૂવ લાગંરે સચૂચત 
ભાદંડ અને એક મકુ્ત જલાફી પ્રશ્નન ઉમર્ કયલાભાાં આવ્મ શત. 

 પ્રાનત ભાક્રશતીના આધાયે જ અથયળાસ્ત્રના ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા વાંફાંધી વ્યશૂય નાઓ 
દળાયલલાભાાં આલી શતી.  

વ્માવલશ્વ અને નમનૂા વદંગી  
લીય નભયદ દચક્ષણ ગજુયાત યશુનલશવિટી, સયુત વાથે વાંરગન ચફનઅનદુાશનત ફી.એડ. કૉરજેભાાં 

અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓ અન ે ઉચ્ તય ભાધ્મશભક ળાાઓભાાં અથયળાસ્ત્ર શલમ ળીિલતા શળક્ષક પ્રથતતુ 
અભ્માવનુાં વ્માશલશ્વ શત ુાં. જે ૈકી શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય ટ્રથટ ફી.એડ. કૉરેજના ૨૦ શલદ્યાથીઓ અને સયુત 
ળશયેની ઉચ્ તય ભાધ્મશભક ળાાઓભાાં અથયળાસ્ત્ર ળીિલતા ાાં  શળક્ષકન ેશાથલર્ા નમનૂા વાંદર્ીની યીત ે
વાંદ કમાય શતાાં. 
વળંધન દ્ધવત   

પ્રથતતુ વાંળધન લણયનાત્ભક વાંળધન દ્ધશત અંતર્યત વલેક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
 ઉકયણની વદંગી અને વયંચના  

પ્રથતતુ અભ્માવભાાં અથયળાસ્ત્રના ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા લધાયલા વાંફાંધી વ્યશૂય નાઓ દળાયલલા લૂ ે
ફી.એડ. કૉરેજના તારીભાથીઓ અને અથયળાસ્ત્રના શળક્ષકને લઇૂવ લાગંરે સચૂચત ભાદંડ આી ધયણ ૧૧ 
અને ૧૨ના અથયળાસ્ત્રના પ્રલતયભાન ાઠ્યથુતકનુાં મ ૂ્ માાંકન કયાવ્યુાં શત ુાં. જેભાાં  ુર ાાં  આધાય ય 
ાઠ્યથુતકના શલશલધ ાવાાં  કાવલાભાાં આવ્મા શતા. આ ઉયાાંત ાઠ્યથુતકની ગણુલત્તા ભાટેના સ ૂન 
ભેલલા એક મકુ્ત જલાફી પ્રશ્ન છૂય શત. 
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ભારશતી એકત્રીકયણની યીત  
શનમત ઉકયણની ભદદથી ફી.એડ.ના પ્રથભ ળૈક્ષચણક લય:૨૦૧૮ના ફીજા વેભેથટયભાાં ભા ય ભાવની 

૧૫ભી તાયીિ સધુીભાાં ભાક્રશતીનુાં એકશિકયણ કયલાભાાં આવ્યુાં. નમનૂાના ાિને ભાક્રશતી પ્રાપ્તિનતન ઉદેશ્મ 
વભજાલી વાયજુ્મ થથાી ભાક્રશતી પ્રાનત કયલાભાાં આલી શતી. 
ભારશતી વલશ્રેણની યીત  

પ્રથતતુ અભ્માવભાાં પ્રાનત ભાક્રશતીનુાં લણયનાત્ભક આંકડાળાસ્ત્રની ભદદથી શલશ્રેણ કયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 
જેભાાં લઇૂવ લાગંરે સચૂચત ભાદંડ ્ાયા પ્રાનત ભાક્રશતીનુાં શલશ્રેણ કયલા ભાટે વાયણીન ઉમર્ કયલાભાાં 
આવ્મ શત. મકુ્ત જલાફી પ્રશ્ન ય પ્રાનત ભાક્રશતીનુાં વાભાન્મીકયણ કયુું શત.ુ જેભાાં વભાન ઉત્તયની આવશૃત્ત 
ભેલી વોથી લધ ુઆવશૃત્તલાા સ ૂનને પ્રથભ િભ આી તે ફાદ ઉતયતા િભે દળાયવ્મા શતા. અભ્માવ 
અંતર્યત ભાદાંડ અને મકુ્ત જલાફી પ્રશ્નના ઉત્તય થલરૂે પ્રાનત ભાક્રશતીના આધાયે ાઠ્ય થુતકને અવયકાયક 
ફનાલલા શાથ ધયી ળકામ તેલા વાંકેત ભળ્મા શતા જેને વ્યશૂય ના થલરૂે થલીકામાય શતા.   
અભ્માવના તાયણ  
અભ્માવના ક્રયણાભના આધાયે પ્રાનત થતાાં તાયણ  ની ે મજુફ છે.   
અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકના ંવાયા-નયવા ંાવા ં
૧. વલમલસ્ત:ુ વાંદબો દળાયવ્મા નથી. ધયણ-૧૧ ભાાં ભાક્રશતી ર્ી  છે. આરેિન ઉ્રેિ ફાંને લયભાાં થમ છે. 
૨. વલમની યજૂઆત: નલીન શવદ્ધાાંત, વ્માખ્મા, ક્રયણાભ ફ્ડ અક્ષયે ન દળાયલતા ભાિ ળીયક જ ફ્ડ 
દળાયવ્મા છે. અન્મ દ્ધશતઓન ઉ્રેિ ઓછ થમ છે.  
૩. વલમલસ્તનુી ગઠ્લણી: શલશલધ થતય અને શલથતાયના શલદ્યાથીઓ અનવુાય યજૂઆત થમેર નથી. તેભજ 
લધાયાની ભાક્રશતી દૂય થઇ ળકે તેભ નથી. 
૪. આકૃવત, પટગ્રાફ્વ, આરેખ, ચચત્ર અને અનસુચૂચ: ઈતય લાાં ન ભાટેના વાંદબોન ઉ્રેિ નથી. ધયણ-
૧૧ના ાઠ્યથુતકભાાં કેટરીક અનસુચૂ ઓના ળીયક નથી, ધયણ-૧૨ના ાઠ્યથુતકભાાં ળીયક અને સ્ત્રત 
દળાયવ્મ છે. ણ મગમળૈરીભાાં યજૂ નથી થમેર. ફાંને થુતકભાાં વાયાાંળ દળાયલેર નથી.     
૫. બોવતક ફાફત: ફાંને થુતક ૧/૪ વાઈઝના છે. ધયણ-૧૧ના થુતકભાાં અક્ષય નાના છે.   
ાઠ્યસુ્તકની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટેના તારીભાથીઓએ કયેરા સચૂન 

 થુતક યાષ્ટ્ટ્રીમ થતયનુાં  યાિવુાં. 
 ધયણ-૧૧ન અભ્માવિભ કક્રઠ્ન છે. 
 થલ-અધ્મમનને પ્રત્વાક્રશત કયે તેલી ફાફત લધ ુવભાલલી જઈએ. 
 પ્રકયણન ટૂાંકવાય દળાયલલ જરૂયી. 
 વભમાાંતયે અભ્માવિભભાાં ક્રયલતયન કયવુાં જઈએ. 
 ધયણ-૧૨ભાાં લતયભાન પ્રલાશને અનરુૂ શલમાાંર્ વભાલલા જરૂયી.  
 તાજી આંકડાકીમ ભાક્રશતી વભાલલાની મજના શલ ાયી ળકામ.   
 થતય અને શલથતાય અનવુાય ઉદાશયણ મકૂલા જઈએ.  
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અથથળાસ્ત્ર ળીખલતા વળક્ષકના ાઠ્યસુ્તક વફંધંી અનબુલ 
 ધયણ-૧૧ભાાં અથયળાસ્ત્ર શલમન અભ્માવિભ કક્રઠ્ન છે. 
 કેટરાક મદુ્દાઓની યજૂઆત વયતાથી કક્રઠ્નતા મજુફ નથી. 
 ધયણ-૧૧ભાાં એકભરક્ષી અને વભગ્રરક્ષી અથયળાસ્ત્રનુાં શભશ્રણ શલદ્યાથીઓને કક્રઠ્ન જણામ છે.  
 કેટરાક મદુ્દાઓ ર્િણટ્ટી ભાટે પે્રયે છે. 
 આંકડાકીમ ભાક્રશતી, ચ િ, અનસુચુ  તાક્રકિક ભાક્રશતી વાથે યજૂ કયલી. 

અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકને અવયકાયક ફનાલલાની વ્યશૂયચનાઓ 
 અભ્માવિભ આધશુનક ફનાલલ. 
 આધશુનક પ્રલાશને થથાન આવુાં. 
 વયતાથી કક્રઠ્ન યજૂઆત. 
 ાઠ્ય થુતકન દેિાલ અવયકાયક ફનાલલી.  
 ભાક્રશતીને અદ્યતન યાિલી. 
 ભાક્રશતીના સ્ત્રતની યજૂઆત કયલી. 
 થલાધ્મામના થલરૂને ફદરવુાં. 
 પ્રથતશુતકયણ અવયકાયક ફનાલવુાં. 

ળૈક્ષચણક પચરતાથો   
o અભ્માવિભ ઘડતી લેાએ શલદ્યાથીઓની લમકક્ષા અને શલમનુાં નાશલન્મ જેલી ફાફત ધ્માને રેલી 

જઈએ. 
o NCERT ્ાયા સ ૂલાતા, નલા વજાયતા મદુ્દાઓને વભાલલાની મજના શલ ાયલી જઈએ.  
o ાઠ્યથુતકભાાં લિત લિત ઉભેયાતી નલી ભાક્રશતી ભાટે કાંઇક વ્મલથથા કયલી જઈએ. જેભકે 

ાઠ્યથુતકને અંતે કઠ્ા આી ળકામ. 
o આધશુનક વભમભાાં ાઠ્યથુતકને ય ક, ઉમર્ી અન ેઅથયણૂય ફનાલલા જરૂયી ફાફતભાાં પેયપાય 

કયલ, નલી ઉભેયલી જઈએ. 
o કમ્નયટુય અને ઈંટયનેટના લયાળ ્ાયા વઘન શળક્ષણ ભાટે ાઠ્ય થુતકભાાં તેની ભાક્રશતી આલી 

જઈએ. 
o પ્રવશૃત્ત, જે-તે મદુ્દાને અનરુૂ અધ્માન દ્ધશતઓની નોંધ,  ાટય , ચ િ, આરેિ, નકળા વભાલી 

થુતકને ય ક ફનાલવુાં જઈએ.   
 

વદંબથસચુચ 

I. દેવાઈ, કે. અને ળાશ, જે. (૨૦૦૦). વાંળધન અને દ્ધશતઓ. અભદાલાદ: યશુનલશવિટી ગ્રાંથશનભાયણ ફડય. 
II. દેવાઈ, કે., ળાશ, જે. અને ળાશ, આય. (૧૯૮૪). ળૈક્ષચણક ક્રયબાા અને શલબાલના. અભદાલાદ: 

યશુનલશવિટી ગ્રાંથશનભાયણ ફડય.  
III. બટ્ટ, કે. અને અન્મ. (૨૦૧૬). અથયળાસ્ત્ર ધયણ-૧૧. ર્ાાંધીનર્ય: ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યથુતક 

ભાંડ.  
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IV. બટ્ટ, કે. અને અન્મ. (૨૦૧૭). અથયળાસ્ત્ર ધયણ-૧૨. ર્ાાંધીનર્ય: ગજુયાત યાજ્મ ળાા ાઠ્યથુતક 
ભાંડ. 

V. ળાશ, ડી. (૨૦૦૯). ળૈક્ષચણક વાંળધન (ક્રદળાદળયન). અભદાલાદ: પ્રમિુ પ્રકાળન. 
VI. લયા, એન. અને અન્મ. (૨૦૦૮). અથયળાસ્ત્રનુાં અચબનલ અધ્માન. અભદાલાદ: નીયલ પ્રકાળન.  

VII. www.josepicardo.com>education 
VIII. http://thecornersstoneforteachers.com   

 

વાયણી-૧ 
ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક કક્ષાએ અભરી અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકના ંવાયા-નયવા ંાવા ં
ક્રભ ઘટક  ેટા ઘટક ધયણ-૧૧ ધયણ-૧૨ 

વારંુ ાસુ ં નફળં ાસુ ં વારંુ ાસુ ં નફળં ાસુ ં
૧. વલમલસ્ત ુ 

 
ાઠ્યિભ મજુફ 
મદુ્દાઓ 
 

છે  અમકૂ પ્રકયણભા ં
એકથી લધ ુ
ફાફતનુ ંવભશ્રણ  

છે  - 

  વાંદબય 
 

- નથી  - નથી  

  ઐશતશાશવક 
અચબર્ભ  
 

છે  - છે  - 

   આધશુનક જ્ઞાન 
 

છે  - છે  
૨૦૧૪-’૧૫ 
સધુીના 
આંકડા 
દળાથલેર છે  

- 

  વાભાજજક વાંફાંધ  છે - છે  - 
૨. વલમની યજૂઆત  

 
આર્ભશનક 
અચબર્ભ 
 

 - નથી  છે  -  

  પ્રશ્ન દ્ધશત 
 

છે  અન્મ 
દ્ધવતઓન 
ઉલ્રેખ નથી  

છે  અન્મ 
દ્ધવતઓન 
ઉલ્રેખ નથી  

  ળૈરી ઘયર્થ્થ ુઅને 
યવભમ 
 

છે  - છે  - 

  ાક્રયબાશક ળબ્દ છે  - છે  - 

http://thecornersstoneforteachers.com/
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ફ્ડ પેવભાાં 
 

  નલીન શવદ્ધાાંત 
વ્માખ્માઓ, પ્રમર્, 
ક્રયણાભ ભટા 
અક્ષયે 

ભાત્ર 
ળીથક 
ફલ્ડ 
દળાથવ્મા 
છે. 

- ભાત્ર ળીથક 
ફલ્ડ 
દળાથવ્મા છે  

- 

૩. વલમલસ્તનુી 
ગઠ્લણી  
 

શલશલધ થતયના 
શલદ્યાથીઓની 
ક્ષભતા અનવુાય 
 

- નથી  છે  - 

   શલથતાયર્ત 
તપાલતને કેન્રભાાં 
યાિી 
 

- નથી   - નથી  

  લધાયાની ભાક્રશતી 
દૂય થઇ ળકે તેભ 
યજૂઆત 
 

- નથી  - નથી  

  તટથથ રિાણ છે  - છે  - 
૪. આકૃવત, 

પટગ્રાફ્વ, 
આરેખ, ચચત્ર 
અને અનસુચૂચ 
 

ઈતયલાાં ન ભાટે 
વાંદબોન ઉ્રેિ 

- નથી  - નથી  

  વાયાાંળ 
 

- નથી  - નથી  

  થલાધ્મામ 
 

છે 
 

- છે  - 

  આ ૃશત, પટગ્રાફ્વ, 
આરેિ, ચ િ અને 
અનસુચૂ ઓ  

છે  ક્ાકં 
વાયણીઓના 
ળીથક નથી  

છે  પટગ્રાપ અને 
ચચત્ર નથી  

૫. બોવતક ફાફત  
 

મિુષૃ્ટ્ઠ્ 
 

છે  તારકિક ક્રભ જરૂયી   છે  - 
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  કદ 
 

૧/૪ size  - ૧/૪ size  - 

  કાર્/ષૃ્ટ્ઠ્ની 
ગણુલત્તા 
 

વાયી  - વાયી  - 

  અક્ષયનુાં કદ, 
જાડાઈ, રિાણ 

- નાના, ખફૂ જ 
ગીચ  

મગ્મ છે  - 

  લા નક્ષભ 
 

છે  - છે  - 

  ક્રકિંભત  - લધ ુ - લધ ુ 
 
વાયણી-૨  
અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તકની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે તારીભાથીઓના સચૂન 
ક્રભ સચૂન આવવૃત્ત 
૧. થુતક થતય યાષ્ટ્ટ્રીમ ધયણ અનવુાય ફનાલવુાં. ૧૧ 
૨. અભ્માવિભ કક્રઠ્નતા શલદ્યાથીઓની લમકક્ષા મજૂફ યાિલી. ૧૨ 
૩. કેટરાક મદુ્દાઓને શલળદ વભજાલલા જરૂયી. ૧૦ 
૪. લધ ુલા ન ભાટેના સ્ત્રત દળાયલલા જરૂયી. ૧૪ 
૫. વયતાથી કક્રઠ્નતાના િભભાાં યજૂઆત થલી જઈએ.  ૦૭ 
૬. થલ-અધ્મમનને પ્રત્વાક્રશત કયે તેલી ફાફત લધ ુવભાલલી જઈએ. ૦૬ 
૭. પ્રકયણના અંતે ટૂાંકવાય દળાયલલ જરૂયી. ૦૭ 
૮. વભમાાંતયે અભ્માવિભભાાં ક્રયલતયન કયવુાં જઈએ. ૧૨ 
૯. ધયણ-૧૨ભાાં લતયભાન પ્રલાશને અનરુૂ શલમાાંર્ વભાલલા જરૂયી.  ૧૨ 
૧૦. યજૂઆતળૈરીભાાં ક્ષશત્ત ન યશ ેતેની કાજી યાિલી. ૦૫ 
૧૧. થલાધ્મામભાાં શલશલધતા રાલી ળકામ. ૦૮ 
૧૨. તાજી આંકડાકીમ ભાક્રશતી વભાલલાની મગમ મજના શલ ાયી ળકામ.   ૨૦ 
૧૩. શલદ્યાથીઓના થતય અને શલથતાય અનવુાય ઉદાશયણ મકૂલા જઈએ.  ૧૭ 
૧૪. E-BOOK ભાટેની મજના શલ ાયલી જઈએ.  ૦૩ 
 
વાયણી-૩  
ઉચ્ચતય ભાધ્મવભક કક્ષાએ અથથળાસ્ત્ર ળીખલતા વળક્ષકના ાઠ્યસુ્તક વફંધંી અનબુલ 

વળક્ષક સુ્તક વફંધંી અનબુલ 
૧. ધયણ-૧૧ભાાં શલધાથીઓ ભાટે અથયળાસ્ત્ર કક્રઠ્ન શલમ છે., ક્ાાંક ભાક્રશતીન બયાલ, 

થથાશનક ઉદાશયણ નથી. ધયણ-૧૧ના થુતકભાાં અક્ષયનુાં કદ નાનુાં છે.   



KCG-Portal of Journals 

 

9 | P a g e  
 

૨. ધયણ-૧૧ભાાં શલમાાંર્ન િભ વયતા થી કક્રઠ્નતા મજુફ નથી.,  ાટય , ચ િ  
વીશભત, આંકડાકીમ ભાક્રશતી લધ.ુ 

૩. વ્મસ્ક્તરક્ષી અને વભગ્રરક્ષી અથયળાસ્ત્ર શલદ્યાથીઓ ભાટે લધ ુ કક્રઠ્ન છે., આશથિક 
શલ ાયભાાં લધ ુશલ ાયકને વભાલલા જઈએ. 

૪. કેટલકુ શલમલથત ુભાિ ર્િણટ્ટી ભાટે પે્રયે છે, અન્મ દ્ધશતઓન શનદેળ થમેર  
નથી, થલાધ્મામભાાં શલશલધતા અન્મ શતેઓુ  કાવે તેલા પ્રશ્ન ઓછા.  

૫.  ાટય , ચ િ, આરેિ ઓછા, લધ ુભાક્રશતીવબય, અક્ષયનુાં કદ નાનુાં., વાયણીઓની 
યજૂઆત મગમ યીતે થઇ નથી. 

 
વાયણી-૪  
અથથળાસ્ત્ર વલમના ાઠ્યસુ્તક વફંધંી વ્યશૂયચનાઓ અને અભરીકયણ મજના 
ક્રભ વ્યશૂયચના અભરીકયણ મજના 
૧. અભ્માવિભ આધશુનક ફનાલલ.  અમકુ લો છી અભ્માવિભભાાં ક્રયલતયન આલલા જરૂયી. યાષ્ટ્ટ્રીમ 

કક્ષા અનવુાય યાિી ળકામ, CBSE અનવુાય યાિી ળકામ. 
૨. આશથિક ક્ષેિે આલતા ક્રયલતયન 

અને આધશુનક પ્રલાશન ે થથાન 
આવુાં. 

RBI, ફેંક્રકિંર્, ઉદ્યર્, આંતય ભાિાકીમ, ક્રયલશન, શલદેળનીશત, 
આમજન, ફજેટ જેલા ાવાાં છે્રા અમકૂ લયભાાં ક્રયલતયન ામ્મા 
છે, તેને થથાન ભવુાં જઈએ. 

૩. વયતાથી કક્રઠ્ન યજૂઆત.  ધયણ-૧૧ અને ૧૨ના ાઠ્યથુતકભાાં શલદ્યાથીઓની લમકક્ષા 
અનવુાય પ્રકયણની નુઃ ય ના અને નુઃ ર્ઠ્લણી જરૂયી  

૪. દેિાલ અવયકાયક ફનાલલી.  ષૃ્ટ્ઠ્ની ગણુલત્તા, યાંર્ીન મદુ્દાઓ અને યજૂઆત ળૈરી ય ક 
ફનાલલી., અક્ષયનુાં કદ વશજે ભટુાં યાિવુાં.  

૫. ભાક્રશતીને અદ્યતન યાિલી. અમકુ લે નુઃ રેિન, નલીન આંકડા કે ફદરાતી ભાક્રશતી ભાટે 
થુતકભાાં છે્રે કઠ્ાઓભાાં જગમા આી ળકામ. 

૬. ભાક્રશતીના સ્ત્રતની યજૂઆત. પ્રકયણના અંતે લધ ુ અભ્માવ ભાટેન સ્ત્રત થુતક કે લેફવાઈટ 
થલરૂભાાં દળાયલલ., ઈન્ટયનેટ રીંક, લેફવાઈટ દળાયલલી. 

૭. થલાધ્મામના થલરૂને ફદરવુાં.  થલાધ્મામભાાં જ્ઞાનાત્ભક ાવાાં ને થથાને અનબુલના ાવાાં ય લધ ુ
બાય આલ.   

૮. પ્રથતશુતકયણ અવયકાયક 
ફનાલવુાં. 

કઠ્ા,  ાટય ,  સ્ત્રતને ભાક્રશતીવબય અને અવયકાયક ફનાલી ળકામ. 
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*********************************************************************************** 

ડૉ.બાલેળ યાલર  
આ ામય  
શ્રી ભશાલીય શલદ્યાભાંક્રદય ટ્રથટ ફી.એડ. કૉરેજ 
ાાંડેવયા 
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