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ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર ક���ટૂર કાય��મની રચના અને અજમાયશ

સારાશં

િવ�ાન અને ટ�કનોલો�ના િવકાસના કારણે િવ�માં િશ�ણ�ું �ે� પણ તી� ગિતએ પર�વત�ન પામી ર�ું છે. આજની િશ�ણ�થા�ું
માળ�ું પણ ક�ટલાક અપવાદો બાદ કરતાં આ ટ�કનોલો�નાં �વાહથી અલાય�ંુ રહ� શક�ું નથી.  િશ�ણ જગતમાં પણ આવી
જ��રયાતોને નજર સમ� લઈ અનેક સશંોધનો હાથ ધરાયા છે.સા�ંત સમયમાં આ�િુનક તકનીક�ના િવકાસને પ�રણામે અ�યયન
અ�યાપનમાં સહાય�પ બને એવા નવા શ�ૈ�ણક સાધનો અથવા ઉપકરણોની િશ�ણ જગતને ભેટ મળ� છે. ક���ટૂરએ વીસમી સદ�ની
�ાિંતકાર� ભેટ છે.જયાર� એકવીસમી સદ�એ ક���ટૂર, ઈ�ફોમ�શન અને ઈ�ટરનેટની સા�બત થઈ છે. શ�ૈ�ણક સાધનો તર�ક� ક���ટૂરએ
વગ�ખડંમાં �વશે કય� છે. ક���ટૂરએ િશ�ણ �ે�માં �ાિંત કર� છે તે િશ�ણનાં દર�ક �ે�માં ઉપયોગી છે. આ� શાળામાં િવ�ાથ� અનેક
પ�િત �ારા િશ�ણ મેળવે છે �માં ક���ટૂર�ું �ાન તો પાયા�ું અને ફર�જયાત કરવામાં આ��ું છે તે િશ�ણના દર�ક �ે�માં ઉપયોગી
છે.��યેક િવષય િશ�ણ�ું પોતા�ું આગ�ું મહ�વ છે. ��યેક એકબી� સાથે ગાઢ ર�તે જોડાયેલા છે. સામા�જક િવ�ાન િશ�ણ પણ
િવ�ાથ�ઓને માટ� અ�યતં જ�ર� અને ઉપયોગી છે. અ�યતં મહ�વનો હોવા છતાં િવ�ાથ�ઓને ક�ઠન જણાતો આ િવષય આથી જ
સશંોધન માગી લે છે. સામા�જક િવ�ાનના િશ�ક વગ�ખડંને ��ય� અ�ભુવ અને બ�સુાવંદેનીક અ�ભુવ�ું ક��� �નાવ�ું જોઈએ આ
�િૂમકાને �યાનમાં રાખીને સશંોધક� ���તુ િવષય િનધા��રત કય� છે. તેથી સશંોધક� ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત
અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર ક���ટૂર કાય��મની રચના અને અજમાયશ ચકાસવા� ું ન�� ક�ુ� હ� ુ.ં � માટ� ક�ટલાક હ�� ુ ન��
કરવામાં આ�યાં હતા.  �નાં આધાર� ક�ટલીક ઉ�ક�પનાની રચના કર� હતી.  �ા�ત મા�હતીનાં �થૃ�રણ માટ�  ‘ટ�’  કસોટ� અને
ટકાવાર�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો હતો. �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓ �વૂ��ાનનાં સદંભ� સમાન હતા. ક���ટૂર
કાય��મનાં અમલ પછ� �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિ�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના સરાસર� લ��ધ�ક અ��ુમે ૮.૭૨ અને ૭.૨ છે. જયાર� ‘ટ�’
��ૂય ૨.૭૬ હ� ુ ં .આથી કહ� શકાય ક� �ાયો�ગક �ૂથ�ું અ�યયન અને િનયિ�ત �ૂથ કરતાં વ�ુ અસરકારક રહ�ું હ� ુ ં . �ાયો�ગક
�ૂથના છોકરાઓ અને છોકર�ઓ માટ� ક���ટૂર કાય��મની અસરકારકતા સમાન જણાય હતી.  અ�ભ�યાવલી પર �ા�ત થયેલા
તારણોમાં ક���ટૂર કાય��મ �ાયો�ગક �ૂથના િવ�ાથ�ઓને અ�યતં રસ�દ લા�યો ,એકમ ફળદાયી ર�તે શીખી શ�ા, િવ�ાથ�ઓ
એકમને લાબંા સમય �ધુી યાદ રાખી શકયા,અ�ય િવષયોમાં પણ આવા કાય��મ તૈયાર થાય તે� ું ઈ�છતા હતા અને ક���ટૂર કાય��મ
�બુ જ અસરકારક લા�યો હતો.
ચાવી�પ શ�દો : ક���ટૂર કાય��મ, વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન

��તાવના

સા�ંત સમયમાં આ�િુનક િવ�ાન અને તકનીક�ની િવકાસને પ�રણામે એ અ�યયન- અ�યાપનમાં સહાય�પ બને એવા નવાં શ�ૈ�ણક
સાધનો અથવા ઉપકરણોની િશ�ણજગત ને ભેટ મળ� છે.�નો ઉપયોગ થાય તે� ું મનોવ�ૈાિન િસ�ાતંોની ���ટએ અને અ�યયનનાં
િસ�ાતંોની ���ટએ �બૂ મહ�વ છે. સામા�જક િવ�ાન�ું અ�યયન િવ�ાથ�ઓનાં �થમદશ� અ�ભુવો પર આધ�રત છે. આથી િશ�ક
એવા સદંભ� અને ��િૃ�ઓ �રૂાં પાડવા જોઈએ ક� �માં તે �ખ, કાન, નાક, �ભ અને �વચા એ પાચં સવંદેન �ગોનો ઉપયોગ કર�
શક�. સામા�જક િવ�ાનનાં િશ�ક િવિવધ શ�ૈ�ણક સાધનોનો અસરકારક અને ફળદાયી ઉપયોગ કર� એ અનેક ર�તે લાભદાયી અને
આવ�યક છે.

�વત�માન સમયમાં ક���ટૂર એક એ�ું સાધન છે. �ના �ારા દ�ય –�ા�ય ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ કર� િશ�ણકાય� રસ�દ બનાવી
શકાય. િવ�ાથ�ઓ ક�વળ સાભંળે એના કરતાં સભંાળવાની સાથે સાથે દ�ય પણ �ુએ તો કદાચ મેળવલે �ાન �ચર�મરણીય બની રહ�
છે. િવષયવ��નુે ‘ એિનમેશન’ �ારા દશા�વવામાં આવે તો અ�યાપનકાય� રસ�દ બનાવી શકાય. આવી �વૂ� સકં�પના સાથે સશંોધક
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ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર ક���ટૂર કાય��મની રચના અને અજમાયશ
કરવા�ું ન�� ક�ુ� હ� ુ.ં

સશંોધનના હ��ઓુ

ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર ક���ટૂર કાય��મની રચના કરવી.1. 

ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર ક���ટૂર સહાિયત કાય��મની અજમાયશ
કરવી.

2. 

ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમાં  “વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન”  એકમ પર ક���ટૂર સહાિયત કાય��મની
અસરકારકતા તપાસવી.

3. 

ક���ટૂર સહાિયત કાય��મ અને પરંપરાગત પ�િત �ારા થતાં અ�યયનનો �લુના�મક અ�યાસ કરવો.4. 

ક���ટૂર સહાિયત કાય��મ અને પરંપરાગત પ�િત �ારા થતાં અ�યયનની �િતયતા સદંભ�માં �લુના કરવી.5. 

ક���ટૂર સહાિયત કાય��મ �ારા થતાં અ�યયનની ધારણકસોટ� સદંભ�માં �લુના કરવી.6. 

ક���ટૂર સહાિયત કાય��મ �ારા થતાં અ�યયન �ગે િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયોનો અ�યાસ કરવો.7. 

સશંોધનના ઉ�ક�પના

�ાયો�ગક �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના અને ઉતરકસોટ�ના સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.1. 

�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�નાં સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ2. 

�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓના સરાસર� લ��ધ�કના �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.3. 

�ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથના િવ�ાથ�ઓનાં ઉતરકસોટ�નાં સરાસર� �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.4. 

�ાયો�ગક �ૂથના અને છોકરાઓ અને છોકર�ઓના સરાસર� લ��ધ�કના �ા�તાકંો વ�ચે અથ��ચૂક તફાવત જોવા મળશે ન�હ.5. 

સશંોધન�ું મહ�વ

નવીન પ�િતની અસરકારકતા ચકાસી શકશ ે.1. 

િશ�ણની �ણુવ�ા �ધુારવામાં ઉપયોગીતા �રૂવાર થઈ શકશ.ે2. 

આ કાય��મ તાલીમી સ�ંથાઓ, ભાિવ સશંોધકો વગેર�ને પણ ઉપયોગી �રૂવાર થઈ શકશ.ે3. 

િવ�ાથ�ઓ�ું �યાનિવષયમાં ક����ત કર� શકાય.4. 

સશંોધન�ું સીમાકંન

���તુ સશંોધન ધોરણ-૧૦ના સમા�જક િવ�ાન િવષયમા ં“વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન” એકમ પર જ ક���ટૂર કાય��મની
રચના કરવામાં આવી હતી.

1. 

���તુ સશંોધન �રુત શહ�રની �જુરાતી મા�યમની મા� એક જ શાળા ૧૦૦ િવ�ાથ�ઓનો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો.2. 

���તુ સશંોધન શ�ૈ�ણક વષ�- ૨૦૧૨ �રૂ� ું જ મયા��દત હ� ુ.ં3. 

�યાપિવ� અને ન�નૂા પસદંગી

ધોરણ િનયિં�ત �ૂથ �ાયો�ગક �ૂથ �ુલ

૧૦
છોકરા છોકર� છોકરા છોકર�

૧૦૦
૨૫ ૨૫ ૨૫ ૨૫
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�ુલ ૫૦ ૫૦ ૧૦૦

પર��તુ સશંોધન માટ�� ું �યાપિવ� �જુરાત રા�યના ધોરણ-૧૦ માં અ�યાસ કરતાં  વષ�-૨૦૧૧-૨૦૧૨ ના તમામ િવ�ાથ�ઓનો
હતા.ન�નૂા પસદંગી

સારણી-૧.૧ �જુબ છે.

સારણી-૧.૧

સશંોધન યોજના
���તુ સશંોધનમા ં‘�વૂ�કસોટ� – ઉ�રકસોટ� િનયિં�ત �ૂથ’ �ાયો�ગક યોજના પસદં કરવામાં આવી હતી.

સારણી-૧.૨
ચલોની �પ�ટતા

ચલ ચલ�ું �વ�પ

�વત�ં ચલ િશ�ણ પ�િત
પરંપરાગત પ�િત

ક���ટૂર આધા�રત કાય��મ

પરત�ં ચલ ઉ�રકસોટ�ના િસ�� �ા�તાકંો

પ�રવત�ક ચલ �તીયતા
૧. છોકરાઓ         ૨. છોકર�ઓ

��ુિશત ચલ ધોરણ-૧૦,િવષય-સમા�જક િવ�ાન,

એકમ - વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન

�તરવત� ચલ વન�પિત અને વ�ય�વ સસંાધન �ગે�ું �વૂ� �ાન,

રસ, ઉ�સાહ, �જ�ાસા,સમજશ��ત

ઉપકરણની  પસદંગી અને સરંચના
���તુ �યોગ માટ� સશંોધક� બે�કારના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કયો હતો.

ઉપકરણ-૧ �યોગ હાથ ધરવા માટ�� ું ઉપકરણ
- સશંોધન �ારા �વર�ચત ક���ટૂર સહાિયત કાય��મ.

ઉપકરણ-૨ �યોગની અસરકારકતા ચકાસવા માટ�ના ઉપકરણ
-સશંોધન �ારા �વર�ચત
૧.લ�યકસોટ�( �વૂ�કસોટ�/ઉ�રકસોટ�)
૨.અ�ભ�ાયાવલી
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ક���ટૂર કાય��મની રચના

સશંોધક� સશંોધન સબંિંધત દર�ક પાસાનંે �યાનમાં રાખીને ક���ટૂર કાય��મની રચના ધોરણ અને એકમની પસદંગી અને િવષયવ���ુ ું
�થૃ�રણ તેમજ િવષયવ��નુા ��ુાઓને અ�લુ�ીને કર� હતી. �માં િવષયવ��નુા િન�ણાત તેમજ ક���ટૂરના અ�ભુવીના �ચૂનો
અને માગ�દશ�નને �યાનમાં લેવામાં આ�યા હતા. �યારબાદ ���તુ ક���ટૂર કાય��મ �ગે નીચેની બાબતોને �યાનમાં લેવામાં આવી
હતી.

૧. ક���ટૂર કાય��મ �ગેની CD માટ�ની હ�ત�ત તૈયાર કરવી.
૨. ક���ટૂર કાય��મમાં ��ય �ચ�ોની ર�ૂઆત.

૩. ક���ટૂર કાય��મને ��યા��વત કરવા માટ�ના પગિથયા.ં

ક���ટૂર કાય��મ�ું �વૂ��ણ કર� ક���ટૂર કાય��મ �ગેના િવ�ાથ�ઓ અને િન�ણાતો પાસે માગ�દશ�ન મેળ�યા પછ� જ�ર� �ધુારા
વધારા કરવામાં આ�યા હતા.�યોગની અસરકારકતા ચકાસવા માટ�ના બે ઉપકરણોની સરંચના કરવામાં આવી હતી.

૧.લ�યકસોટ�( �વૂ�કસોટ�/ઉ�રકસોટ�)
૨.ક���ટૂર કાય��મ �ગેની અ�ભ�ાયાવલી

લ�યકસોટ�ની રચના

સશંોધક� લ�યકસોટ�ની રચના ���ુ િ��ટ આધા�રત ��પ�ને �યાનમાં રાખીને �ુલ ૩૦ �ણુની લ�યકસોટ�ની રચના કર� હતી. �માં
�ૂંક જવાબી અને િનબધં �કારના ��ોનો સમાવશે કરવામાં આ�યો હતો.

ક���ટૂર કાય��મ �ગેની અ�ભ�ાયાવલી

ક���ટૂર કાય��મ �ગેનાં િવ�ાથ�ઓના અ�ભ�ાયો �ણવા માટ� સશંોધક� ૨૦ િવધાનોની િ��બ��ુ આધા�રત અ�ભ�ાયાવલીની રચના કર�
હતી.

મા�હતી એક�ીકરણની ર�ત

મા�હતી એક�ીકરણ માટ� �રુત શહ�રની એક શાળાની પસદંગી કરવામાં આવી હતી.  �યારબાદ સાલના ધોરણ-૧૦નાં ૧૪૦
િવ�ાથ�ઓમાથંી ૧૦૦ િવ�ાથ�ઓને �ચ�ી ઉપાડ� ૫૦- ૫૦નાં બે �ૂથ બનાવવામાં આ�યા હતા. �માથંી એક �ાયો�ગક �ૂથ અને એક
િનયિં�ત �ૂથ હ� ુ.ં� બનંે �ૂથોને �વૂ�કસોટ� આપવામાં આવી હતી �યારબાદ �ાયો�ગક �ૂથને ક���ટૂર કાય��મ �ારા અને િનયિં�ત
�ૂથ પરંપરાગત પ�િતએ િશ�ણકાય� કરાવવામાં આ��ું હ� ુ ં .�યારબાદ બનંે �ૂથોને ૩૦ �ણુની ઉતરકસોટ� આપવામાં આવી હતી.
કાય��મ સદંભ� િવ�ાથ�ઓના �ણવા માટ� �ાયો�ગક �ૂથને અ�ભ�ાયાવલી આપવામાં આવી હતી.

�કશા�ીય �થૃ�રણની ર�ત

���તુ સશંોધનમાં �વૂ�કસોટ� ઉ�રકસોટ�, ધારણકસોટ� અને લ��ધ�કોનાં �થૃ�રણ માટ� ‘ ટ�’ કસોટ�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો
હતો.જયાર� અ�ભ�ાયાવલી પર �ા�ત અ�ભ�ાયો� ું �થૃ�રણ કરવા માટ� ટકાવાર� અને કાઈવગ� કસોટ�નો ઉપયોગ કરવામાં આ�યો
હતો.

સશંોધનના તારણો

૧.���તુ સશંોધનમાં �ાયો�ગક �ૂથના િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના અને ઉ�રકસોટ�ના �ા�તાકંોની
સરાસર� અ��ુમે ૮.૪૬ અને ૧૭.૧૮ છે, ‘ટ�’ ��ૂય ૨૧.૨૬ છે.� ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક છે. તેથી ઉ�ક�પના-૧ નો અ�વીકાર કરવામાં
આ�યો છે. તૈયાર કર�લ એકમ પર ક���ટૂર કાય��મની અસરકારકતા �ચી જોવા મળ� હતી.
૨.���તુ સશંોધનમાં �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� અ��ુમે ૮.૪૬ અને ૮.૫૦
છે, ‘ટ�’  ��ૂય ૦.૦૯ છે. � ૦.૦૫ ક�ાએ સાથ�ક નથી.તેથી ઉ�ક�પના-૨નો �વીકાર કરવામાં આ�યો છે. તેથી �ાયો�ગક �ૂથ અને
િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના �વૂ�કસોટ�ના સદંભ�માં સમક� હતા.
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૩.���તુ સશંોધનમાં �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના �ા�તાકંોના સરાસર� લ��ધ�ક અ��ુમે ૮.૭૨ અને ૭.૨ છે,

‘ટ�’ ��ૂય ૨.૭૬ છે. � ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક છે. તેથી ઉ�ક�પના-૩નો અ�વીકાર કરવામાં આ�યો. તેથી િનયિં�ત �ૂથ કરતાં �ાયો�ગક
�ૂથનાં િવ�ાથ�ઓની સર�રાશ લ��ધ�ક �ચો �ા�ત થયો હતો.
૪.���તુ સશંોધનમાં �ાયો�ગક �ૂથ અને િનયિં�ત �ૂથનાં િવ�ાથ�ઓના ઉ�રકસોટ�ના �ા�તાકંોની સરાસર� અ��ુમે ૧૭.૧૮ અને
૧૫.૭૦ છે, ‘ટ�’  ��ૂય ૨.૧૧ છે.� ૦.૦૧ ક�ાએ સાથ�ક નથી.તેથી ઉ�ક�પના-૪નો અ�વીકાર કરવામાં આ�યો છે. તેથી ક���ટૂર
કાય��મ �ારા કરાવાયેલ અ�યયન �ાયો�ગક �ૂથ માટ� અસરકારક ર�ુ.ં
૫.���તુ સશંોધનમાં �ાયો�ગક �ૂથના છોકરાઓ અને છોકર�ઓ �ા�તાકંોની સરાસર� અ��ુમે ૮.૭૬ અને ૮.૬૮ છે, ‘ટ�’ ��ૂય ૦.૦૯
છે.� ૦.૦૫ ક�ાએ સાથ�ક નથી તેથી ઉ�ક�પના-૫નો �વીકાર કરવામાં આ�યો છે. તેથી �ાયો�ગક �ૂથના છોકરાઓ અને છોકર�ઓ માટ�
ક���ટૂર કાય��મની અસરકારકતા સમાન જોવા મળ� હતી .

ક���ટૂર કાય��મ �ગે અ�ભ�ાયાવલી પર �ા�ત થયેલા તારણો નીચે �જુબ હતા.

૧. ક���ટૂર કાય��મ �ારા િવ�ાથ�ઓ એકમ ફળદાયી ર�તે શીખી શ�ા.
૨. ક���ટૂર કાય��મમાં �ચ�ો િવષયવ��નુે અ��ુપ હતા.
૩. આ કાય��મમાં િવષયવ���ુ ું �ાન �િમક આપવામાં આ��ું હ� ુ.ં
૪. આ કાય��મએ િવ�ાથ�ઓને શ�આતથી �ત �ધુી જકડ� રા�યા હતા.
૫. ક���ટૂર કાય��મ િવ�ાથ�ઓને ��યત રસ�દ લા�યો.
૬. આ �કારનાં કાય��મ અ�ય િવષયોમાં પણ તૈયાર થાય એ�ું િવ�ાથ�ઓ ઈ�છતા હતા.
આમ તારણો દશા�વે છે ક� ક���ટૂર કાય��મ �ારા થયેલ અ�યયન- અ�યાપન અસરકારક હ� ુ.ં

શૈ��ણક ��ૂચતાથ�

૧.�વત�માન સમયમાં િશ�ણમાં પ�રવત�ન આ��ું છે. હાલ િવ�ાથ�ઓને �ાથિમક િવભાગથી જ ક���ટૂર િશ�ણ આપવામાં આવે છે.

જો િવ�ાથ�ઓને ક���ટૂર સહાિયત િશ�ણ આપવામાં આવે તો ઘ�ું જ અસરકારક સા�બત થઈ શક� છે.

૨. િવ�ાથ�ઓનો રસ જળવાઈ રહ� ટ� માટ� અ�યાપન પ�ધિતમાં પ�રવત�નની �બૂ જ આવ�યકતા છે. આવી પ�ર��થિતમાં ક���ટૂર
કાય��મોની વગ�ખડંમાં ઉપયોગ કર�ને િવ�ાથ�ઓને વગ�ખડં િશ�ણમાં રસ લેતા કર� શકાય.

૩.���તુ સશંોધનનાં પ�રણામો િશ�કોને ક���ટૂર સહાિયત અ�યયન કાય��મ �ારા અ�યાપન કરાવવા �ચૂન કર� છે.

૪.એક વખત અ��ુપ કાય��મ તૈયાર કયા� પછ� ઘણા લાબંા સમય �ધુી િશ�કની મહ�નત બચાવી શકાય છે અને સમયાતંર� પ�રવત�ન
કરવી શકાય છે.

૫.કઠ�ન િવષયવ��નુે પણ સરળતાથી અને રસ�દ ર�તે નવીન પ�િત �ારા શીખવી �ાન �ચર�થાયી બનશ.ે

૬. ક���ટૂર કાય��મ �ારા િશ�ણકાય� કરાવાવાથી િશ�કની �યાવસાિયક સજજતા વધે છે અને િશ�ણની �ણુવ�ા �ધુારવામાં આવા
કાય��મો ઉપકારક�પ િસ� થઇ શક� છે.

૭. ગેરહાજર િવ�ાથ�ઓ પણ આ �કારના કાય��મને આધાર� અ�યયન કર� શક� છે.
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*************************************************** 

�ા. અિનલાબેન સોની
આસી. �ોફ�સર
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�ી મહાવીર િવ�ામ�ંદર ��ટ બી. એડ. કોલેજ, પાડં�સરા – �રુત.
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