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તે પૈકી કન્યાઓની સંખ્યા 

તપાસ યાદી 

(અ) શાળાન ું ભૌતતક વાતાવરણ

                    જેન્ડિ ઑડીટ માટેની સચૂિત યાદી 

શાળા, તાલુકો અને જિલ્લો 

વર્ગ ( કેટલા ધોરણ છે ) 

કુલ સંખ્યા 

(બ) શાળાન ું શૈક્ષતણક વાતાવરણ

શાળાની દિવાલો પર લર્ાવેલ મહાન ચદરત્રોના ફોટા અને સુવાક્યોમાં મદહલાઓનંુ સ્થાન છે ?

શાળામાં કન્યાઓને સેનેટરી નેપકીન મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા છે ? હા/ના

શાળામાં સેનેટરી નેપકીનના જનકાલની વ્યવસ્થા છે ?

મદહલા જશક્ષકો દ્વારા MHM (Menstrual Hygiene Management) - માજસક સંબંજધ આરોગ્ય 

અને સ્વચ્છતા વ્યવસ્થાપન માટે કન્યાઓ સાથે ચચાગ કરવામાં આવે છે ?

શાળામાં કન્યા/મદહલા સુરક્ષા માટેના કોઇ પ્રકારના હેલ્પલાઇન નંબર દિસપ્લે કરેલા છે ?

કન્યાઓ માટે અલર્ પૂરતા અને ઉપયોર્માં લેવાય તેવા ટોયલેટની વ્યવસ્થા છે ?

કમ્પપ્યુટરનો ઉપયોર્ બંને દ્વારા થાય છે ?

લાયબ્રેરીનો ઉપયોર્ બંને દ્વારા થાય છે ?

બધાિ પ્રકારના સંર્ીત અને અન્ય સાધનો કન્યાઓ દ્વારા વાપરવામાં આવે છે કે કેમ ?

કન્યાઓને સ્વ-રક્ષણની તાલીમ આપવામાં આવે છે ?

બધાિ પ્રકારના રમત-ર્મત અને વ્યાયામના સાધનો કન્યાઓ દ્વારા ઉપયોર્માં આવે છે કે કેમ ?

(ક) તશક્ષક તવદ્યાર્થી આુંતરવ્યવહાર 

વર્ગખંિમાં બેઠક વ્યવસ્થા લૈજરં્ક પુવગગ્રહ વર્રની છે ?

પ્રાથગના સભામાં બેઠક વ્યવસ્થા લૈજરં્ક પુવગગ્રહ વર્રની છે ?

પ્રાથગના સભામાં કન્યા અને કુમારની સામેલર્ીરી સમાન અને સદિય છે ?

કોઇપણ જવષયમાં વર્ગ વ્યવહાર િરજમયાન અપાતા ઉિાહરણો લૈજરં્ક પૂવગગ્રહ મુક્ત છે ?

શાળામાં બાળ સંસિ કાયગરત છે ?

શાળામાં સફાઇ સંબંજધત કામર્ીરી લૈજરં્ક પૂવગગ્રહ મુક્ત છે ?

શાળામાં બાળકોની સોંપવામાં આવેલ કામર્ીરીની વહેચણી / િવાબિારીમાં લૈજરં્ક પૂવગગ્રહ તો      નથી 

ને ? િા.ત. અમુક કામ કન્યાઓને અને અમુક કુમારો િ કરે

શાળામાં થતી જવજવધ પ્રવૃજિઓ/કાયગિમોમાં બંનેની સામેલર્ીરી લૈજરં્ક પૂવગગ્રહ મુક્ત છે ?

કન્યાઓને વર્ગખંિમાં કે શાળાની અન્ય પ્રવૃજિઓમાં િૂથ લીિર બનાવવામાં આવી છે ?

એસ.એમ.સી. વાલી સભ્યોમાં કન્યા જવદ્યાથીના વાલી સભ્ય છે ? હા/ના

મેિાનમાં કન્યા અને કુમારને સંયુક્ત રમતોનુ આયોિન થાય છે ?

*મલુાકાત લેનાર આ યાદીમાાં કોઇ વિશેષ િાત ઉમેરિા ધારેતો તે આિકાયય છે.

મુલાકાત લેનારનંુ નામ

હોદ્દો

વર્ગ વ્યવહાર િરજમયાન કન્યા અને કુમાર પુરતા પ્રમાણમાં પ્રશ્નો પૂછે છે ?

જશક્ષક દ્વારા બંનેને પ્રશ્નો પૂછવાની અને સામેલર્ીરીની આવૃજિ એક સરખી છે ?

જશક્ષક અને સહપાઠીઓ દ્વારા કન્યાઓને કરાતા સંબોધનમાં માન િળવાય છે ?

શાળામાં અલર્થી જશક્ષક દ્વારા કુમારો સાથે તરુણાવસ્થાના પ્રશ્નો / મંુઝવણો બાબતે ચચાગ કરવામાં 

આવે છે ?

શાળામાં અલર્થી જશક્ષક દ્વારા કન્યાઓ સાથે તરુણાવસ્થાના પ્રશ્નો / મંુઝવણો બાબતે ચચાગ કરવામાં 

આવે છે ?

શાળામાં બાળકોના અંર્ત પ્રશ્નો/મંુિવણો માટે ફદરયાિ જનવારણ માટેની વ્યવસ્થા છે ?


