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ગજુરાતી ભાષા શિક્ષણમાાં ICTનો ઉયોગ : ડકારો, અવરોધો અને િક્યતાઓ 

સારાાંિ  
 

ICTનો બાા શળક્ષણભાાં ઉમોગ અંગેનુાં વભગ્ર અને લાસ્તશલક ચિત્ર જાણલાનો પ્રસ્તતુ ેયભાાં પ્રમત્ન કયલાભાાં 
આવ્મો છે. બાા શળક્ષણભાાં ICTનો ઉમોગ અવયકાયક શોલાનુાં વ ાંળોધન દ્વાયા યુલાય થઈ ચકુ્ુાં છે. બાયતભાાં 
અને ખાવ ગજુયાતભાાં ICTને રગતી તભાભ વગલડતાઓ યૂો ડલાનો પ્રમત્ન વયકાય દ્વાયા થમો છે, યતુાં 
લાસ્તશલક રયસ્સ્થશતભાાં ICTના લગગશળક્ષણભાાં ઉમોગભાાં કેટરાક અલયોધો અને ડકાયો જાણલા ભળ્મા છે. 
ખયેખય ગજુયાત યાજ્મની રયસ્સ્થશત શુાં છે તે જાણલા ભાટે પ્રસ્તતુ વાંળોધન શાથ ધયલાભાાં આવ્્ુાં શત.ુ આ 
વાંળોધનનો મખુ્મ શતે ુ ગજુયાત યાજ્મભાાં ICTના ઉમોગ અંગેના ડકાયો અને અલયોધો તેભજ ળક્યતાઓ 
જાણલાનો શતો. વાંળોધન ભાટે ભારશતીના એકત્રીકયણ ભાટે યુા ગજુયાતનાાં દયેક જીલ્રા ભાાંથી એક એક શળક્ષકને 
વાંદ કયલાભાાં આવ્મા શતા. ભારશતી એકત્રીકયણ ભાટે ગગુર પોભગનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. ભારશતીનુાં 
થૃક્કયણ કયલા ભાટે ટકાલાયી અને આવશૃિનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો શતો. રયણાભભાાં જાણલા ભળ્્ુાં કે 
વયેયાળ 50 % જેટરા મદુ્દાઓ બણાલલા ભાટે ICTનો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે જેભાાંથી કેટરાક લશીલટી અને 
કેટરાક શળક્ષક કે્ષ કાયણો જાણલા ભળ્મા જાણલા ભળ્મા શતા. શળક્ષકોએ ICTનો મોગ્મ ઉમોગ થામ તે ભાટે 
કેટરીક ળક્યતાઓ ણ દળાગલી શતી. આભ ICTના ઉમોગની સ્સ્થશત ઠીક કશી ળકામ તેલી કશી ળકામ અને થોડા 
રયલતગન વાથે લધ ુઉમોગ કયી ળકામ. 
િાલીરૂ ળબ્દો:  ICT, બાા શળક્ષણ 
 
 

 શલશ્વભાાં છેક ૧૯૬૦ થી ટેરીશલઝન, ટેયેકોડગય અને શલડીમો યેકોડગય જેલા વાધનોનો ઉમોગ થતો આવ્મો 
છે. તાજેતયભાાં ટેકનોરોજીને એક ટરૂ તયીકે બાા શળક્ષણભાાં ઉમોગભાાં રેલાનુાં િરણ ખફુ જ લધતુાં જામ છે. 
(Dudenney, 2000; Chapelle, 2001; Young, 2003; Melor Md Yunus, 2007). જો કે ઘણા એલા રયણાભો 
ણ વાભે આવ્મા છે કે જે દળાગલે છે કે ટેકનોરોજીના ઉમોગભાાં કેટરાક કૌળલ્મોનો અબાલ શોમ, ટેકનોરોજીના 
ઉમોગની અલગણના થતી શોમ અથલા ટેકનોરોજીનાાં ઉમોગ ભાટેની યૂી વગલડતાના શોમ. પ્રસ્તતુ ેયભાાં 
ગુાંજયત યાજ્મભાાં ICTનાાં બાા શળક્ષણભાાં થતા ઉમોગ અંગેની લાસ્તશલક રયસ્સ્થશત જાણલાનો પ્રમત્ન કયલાભાાં 
આવ્મો છે. આ ઉયાાંત ICTનાાં બાા શળક્ષણભાાં થતા ઉમોગની ળક્યતાઓ િકાવલાભાાં આલી શતી.  
 
 

સાંિોધન આધારો:- 
 

 અધ્મમન અધ્માનભાાં ICTને વસ્મભચરત કયવુાં તે કોઈ એક દ્ધશત નથી ણ એ એક એવુાં ભાધ્મભ છે જેભાાં 
ઘણી ફધી દ્ધશતઓ, પ્ર્સુ્તતઓ અને દ્ધશતઓનાાં ળાસ્ત્રનો વભન્લમ છે. (Garret, 1991). ઉયનુાં વ ાંળોધન દળાગલે 
છે કે ICTના ઉમોગ કેલી યીતે કયલો તે એક કા છે. ICTનો ઉમોગની અવયકાયકતા તેનો ઉમોગ કેલી યીતે 
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અને ક્યાયે કયલાભાાં આલે છે તેના ય યશરેી છે. જો ICTને વસ્મભચરત કયલાભા ન આલે અને તેને ભાત્ર અણઘડ 
યીતે લાયલાભાાં આલે તો તે અવયકાયક ફની ળકત ુાં નથી. ICTના ઉમોગને ટયટુય અને ટરૂ તયીકે શલબાગી 
ળકામ Taylor (1980). ટયટુોયીઅરભાાં સ્ટે ફામ સ્ટે કેલી યીતે અધ્મમન કયવુાં તે ફાફતનો વભાલેળ થામ છે. 
એટરે કે સ્લ અધ્મમન વાભગ્રી તયીકે ICTનો ઉમોગ કયી ળકામ. ઉદાશયણ તયીકે બાા શળક્ષણભાાં પે્રતટીવ કે 
દ્રઢીકયણ ભાટે ઉમોગ કયલો. જેભકે ઉચ્િાય શદુ્ધદ્ધ ભાટે યેકોડગયનો ઉમોગ, વ્માકયણના શનમભોના ભશાલયા ભાટે 
ઓનરાઈન તલીઝનો ઉમોગ કયલો. ટેકનોરોજીને વશામક ટરૂ તયીકે ણ લાયી ળકામ છે. જેભકે ઘણા ફધા 
ટયટુોયીઅર પ્રોગ્રાભભાાં વશામ રૂે કે ટરૂ રૂે ICTનો ઉમોગ થતો શોમ છે (Means et al., 1993). એલા ઘણા 
ફધા ટરૂવ છે કે જે ને શળક્ષણ ભાટે ઉમોગભાાં રઇ ળકામ છે (Melor Md Yunus, Lubis and Lin, 2009).  આ 
ટરૂ ૈકી ઘણા ફધા ભાત્ર શળક્ષણનાાં શતે ુભાટેજ ફનાલલાભાાં આવ્મા શોમ છે જમાયે કેટરાક અન્મ ફાફતો ભાટે 
ફનાલેર શોમ છે જેનો ઉમોગ શળક્ષણભાાં કયી ળકામ છે. ઉદાશયણ તયીકે આઈ ોડની ળોધ ભનોયાંજન ભાટે થઇ 
છે ણ તેનો કાવ્મગાન ળીખલલા ભાટે કયી ળકામ. આ ફધા ટલૂ્વની વાંદગી તેનો ઉમોગ મોગ્મ દ્ધશત દ્વાયા 
થલો જોઈએ જેથી ICTનો શળક્ષણભાાં રાબ રઇ ળકામ અને તેને જાણી ળકામ (Wilshart and Blease, 1999). ભાત્ર 
ICTનો કયલા ખાતય ઉમોગ ન થલો જોઈએ. Roblyer and Edwards (2000)ના જણાવ્મા પ્રભાણે ICTનો બાા 
શળક્ષણભાાં ઉમોગ ફે યીતે થઇ ળકે એક તો વીધો જ લતગનલાદી શવધ્ધાાંત પ્રભાણે ને ફીજો વાંયિનાલાદી શવદ્ધાાંત 
પ્રભાણે. એટર ેજ્ઞાન આલાભાાં અને જ્ઞાનની વાંયિના કયલા ભાટે ણ ICT લાયવુાં જોઈએ. યોજફયોજના અધ્મન 
અધ્માનભાાં ICT લાયવ ુજોઈએ જેભકે ાલયોઈન્ટ પે્રવેન્ટેળન, કાવ્મગાન, તલીઝ લગેયે તથા વભયિનાલાદી 
અચબગભ પ્રભાણે ણ ICT લાયવુાં જોઈએ અથાગત ટરૂ દ્વાયા યેકોડીંગ કયવુાં, કોઈ જ્ઞાનકોળનો  ઉમોગ કયી 
ળબ્દનો અથગ ળોધલો લગેયે લગેયે.  
 

પ્રસ્તતુ અભ્યાસનુાં ઔચિત્ય   
 

ઉયોતત વાંળોધનોથી જાણલા ભે છે કે ICTનો ઉમોગ એક કા છે જેને શલશલધ સ્લરૂભાાં લાયી ળકામ છે. 
વભજ લૂગકનો ઉમોગ અધ્મમન અધ્માનની ઉત્કૃષ્ઠતાભાાં લધાયો કયે છે. ઉ્ુગતત વાંળોધનોભાાં આઇવીટીના 
ઉમોગની શલશલધ ધ્ધશતઓ શલે પ્રકાળ ાડલાભાાં આવ્મો છે. ઉ્ુગતત વાંળોધનો શલશ્વના અન્મ શલબાગોનુાં ચિત્ર 
યજૂ કયે છે. પ્રસ્તતુ વાંળોધન આઇવીટીના ઉમોગભાાં યશરે અલયોધો, ળક્યતાઓ અને ડકાયો શલે બાયત અને 
ખાવ કયી ને ગજુયાતનુાં ચિત્ર યજૂ કયે છે. ICTનો બાા શળક્ષણભાાં ઉમોગ અંગેનુાં વભગ્ર અને લાસ્તશલક ચિત્ર 
જાણલાનો પ્રસ્તતુ ેયભાાં પ્રમત્ન કયલાભાાં આવ્મો છે. બાા શળક્ષણભાાં ICTનો ઉમોગ અવયકાયક શોલાનુાં 
વ ાંળોધન દ્વાયા યુલાય થઈ ચકુ્ુાં છે. બાયતભાાં અને ખાવ ગજુયાતભાાં ICTને રગતી તભાભ વગલડતાઓ યૂો 
ડલાનો પ્રમત્ન વયકાય દ્વાયા થમો છે, યતુાં લાસ્તશલક રયસ્સ્થશતભાાં ICTના લગગશળક્ષણભાાં ઉમોગભાાં કેટરાક 
અલયોધો અને ડકાયો જાણલા ભળ્મા છે. ખયેખય ગજુયાત યાજ્મની રયસ્સ્થશત શુાં છે તે જાણલા ભાટે પ્રસ્તતુ 
વાંળોધન શાથ ધયલાભાાં આવ્્ુાં શત.ુ આ વાંળોધનનો મખુ્મ શતે ુગજુયાત યાજ્મભાાં ICTના ઉમોગ અંગેના ડકાયો 
અને અલયોધો તેભજ ળક્યતાઓ જાણલાનો શતો. 
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દ્ધશતિાસ્ત્ર  
 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવનો મખુ્મ શતે ુઅઈવીટીનો બાા શળક્ષણભાાં ઉમોગ તાવલાનો શતો. પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં 
બાા શળક્ષણભાાં આઈવીટીના ઉમોગની લાસ્તશલક રયસ્સ્થશત જાણલા ભાટે એક વલેક્ષણ શાથ ધયલાભાાં આવ્્ુાં 
શત ુાં. ગજુયાતના તભાભ જીલ્રા ભાાંથી ૧ ૧ શળક્ષકની વાંદગી કયલાભાાં આલી શતી. ઓનરાઈન પોભગ ફનાલી તેભાાં 
ડેટા ભેલલાભાાં આવ્મા શતા. તેના શલશ્રેણનાાં આધાયે બાા શળક્ષણભાાં આઈવીટીનાાં ઉમોગના અલયોધો, 
ડકાયો અને વાંબાલનાઓ ણ જાણલાભાાં આલી શતી. આ દયેક ફાફતની શલગતે ભારશતી નીિે યજુ કયલાભાાં 
આલી છે.  
 

નમનુા સાંદગી  
 

 ગજુયાત યાજ્મનાાં પ્રાથશભક ળાાભાાં કાભ કયતા શળક્ષકો પ્રસ્તતુ અભ્માવનુાં વ્માશલશ્વ શત ુાં. વ્માશલશ્વભાાંથી 
પ્રશતશનશધરૂ નમનુો વાંદ કયલા ભાટે વ્માશલશ્વને દયેક જીલ્રા અનવુાય સ્તય ાડલાભાાં આવ્મા શતા. આ દયેક 
સ્તય ભાાંથી વશતેકુ જેઓના કોન્ટેક નાંફય શોમ અને જેભની ાવેથી ડેટા ભી યશ ે તે યીતે કુર ૬૦ શળક્ષકોન ે
પ્રશ્નાલરી ભોકરી આલાભાાં આલી શતી જેભાાંથી કુર ૩૩ પ્રશ્નાલરી બયામન ેયત આલી શતી જેભાાં અરગ અરગ 
૨૨ જીલ્રાનો વભાલેળ થતો શતો. એક પ્રશ્નાલરી ગજુયાતી બાાના અધ્માક કે જેઓ લેસ્ટનગ રયજ્મોનર 
ઇન્સ્ટીટ્ટુ બોાર ખાતે છે તેભની ણ આલી શતી. આભ ગજુયાતનાાં ભોટાબાગનાાં જીલ્રાનુાં પ્રશતશનશધત્લ ભી 
યશ ે તે યીતે આખયે નમનુાભાાં ૩૩ ાત્રોનો વભાલેળ થમો શતો. આભ સ્તયીકૃત વશતેકુ યીતે નમનુા વાંદગી 
કયલાભાાં આલી શતી. નમનુાભાાં વાંદ થમેર ાત્રો ભાાંથી ભાત્ર ફે જ વ્મસ્તત ીએિ.ડી. થમેર શતા ફાકીના 
ફી.એડ. અને એભ.એડ.ની રામકાત ધયાલતા શતા.   
 

ઉકરણ  
 પ્રસ્તતુ અબમવભાાં શતેનેુ અનરુૂ ભારશતીના એકત્રીકયણ ભાટે ઉકયણ તયીકે પ્રશ્નાલરીની યિના કયલાભાાં 
આલી શતી. પ્રશ્નાલરીભાાં આઈવીટીનાાં ઉમોગના વાંદબગભાાં કરભોની યિના કયલાભાાં આલી શતી. આઈવીટીનાાં 
ઉમોગ વાંદબે આલતી અડિણો તથા સશુલધા લશીલટી પ્રશ્નોને રગતા કેટરાક પ્રશ્નો શતા કેટરીક કરભો શળક્ષકનાાં 
આઈવીટીનાાં ઉમોગના જ્ઞાનને વાંફાંશધત ણ શતી. કેટરાક મતુત જલાફી પ્રશ્નો દ્વાયા આઈવીટીના ઉમોગની 
વાંબાલનાઓ વ્મતત કયલાનો ણ અલકાળ આલાભાાં આવ્મો શતો. આભ ઉકયણભાાં બાા શળક્ષણભાાં 
આઈવીટીનાાં ઉમોગના અલયોધો, ળક્યતાઓ અને ડકાયોને રગતી શલશલધ તરભો ની યિના કયલાભાાં આલી 
શતી.  
 

માહહતી એકશિકરણની ધ્ધશત  
 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ગજુયાતના દયેક જીલ્રાભાાંથી ભારશતી એકત્ર કયલાની શોલાથી દયેક જગ્મા એ જવુાં ળક્ય 
ન શત ુાં આથી ભારશતી એકશત્રકાયણ ભાટે આધશુનક એલી ઈ ટેકનીકનો ઉમોગ થમો શતો. જેભાાં ગગુરુ પોભગ 
ફનાલાભાાં આવ્્ુાં શત ુાં. આ પોભગને લોટ્વએ ય અરોડ કયી ભારશતી એકત્ર કયલાભાાં આલી શતી.  
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માહહતીનુાં પથૃક્કરણ  
 

 પ્રસ્તતુ અભ્માવભાાં ભારશતીનાાં થૃકકયણ ભાટે ટકાલાયી, ભધ્મક અને આવશૃિનો ઉમોગ કયલાભાાં આવ્મો 
શતો.  
ઉમોગનુાં પ્રભાણ  

 કુર અભ્માવક્રભ ભાાંથી વયેયાળ 48.7931% શલમ લસ્તનુાાં મદુ્દાઓ નુાં અધ્માન કામગ શળક્ષકો ICT દ્વાયા 
કયલાતા શતા.  

 ભાત્ર એકજ શળક્ષક લગગખાંડભાાં આઈવીટીનો ઉમોગ કયતા ન શતા ફાકીનાાં દયેક શળક્ષક લગગખાંડભાાં 
આઈવીટીનો ઉમોગ કયતા શતા. 

o  તેભનુાં ઉમોગ ન કયલા અંગેનુાં કાયણ કમ્્ટુય ન શોલાનુાં જણાવ્્ુાં શત ુાં.  
 અન્મ િાય જીલ્રાભાાં કમ્્ટુય શોલા છતા િાલ ુશારતભાાં ન શતા.  

ICT થી બણાલાતા એકભો  
 જે શળક્ષકો કમ્્ટુયનો લયાળ કયતા શતા તે કાવ્મ, વ્માકયણ, લાતાગ, પ્રલાવ લણગન, કશલ રયિમ, 

ળબ્દકોળ, તલીઝ જેલા મદુ્દાઓ ભાટે કમ્્ટુયનો ઉમોગ કયતા શતા.  
 પ્રલાવ લણગન ભાટે 14 શળક્ષકો ઉમોગ કયતાાં શતા, 20 વ્મસ્તત કશલ રયિમ ભાટે ICT નો ઉમોગ કયતા 

શતા. તલીઝ ભાટે 21 શળક્ષકો આઇવીટીનો ઉમોગ કયતાાં શતા, જ્માયે વ્માકયણ ભાટે 16, લાતાગ ભાટે 17 
અને ઉચ્િાય શદુ્ધદ્ધ 11 શળક્ષકો આઇવીટીનો ઉમોગ કયતાાં શતા. આઇવીટી દ્વાયા ળબ્દકોળના શલશલધ 
ઉમોગો અંગે 12 વ્મસ્તતઓએ અભર કયેર શતો.  

 વૌથી લધાયે 24 રોકો કાવ્મ શળક્ષણ ભાટે આઇવીટીનો ઉમોગ કમો શતો.  
ICT નાાં વાંળાધનો   

 જ્માાં ણ સશુલધા શતી ત્માાં ભોફાઈર, કમ્્ટુય, ટે યેકોડગય, સ્ીકય, પ્રોજેતટય, સ્ભાટગ  ફોડગ, સ્ીકય, 
ઑલયશડે પ્રોજેતટય જેલા વાધનોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલતો શતો.  

 ્ ુ ટયફુ, પોટોળો, ફ્રેળ, ઓનરાઈન તલીઝ, ાલય ોઈન્ટ પે્રઝેન્ટેળન અને અન્મ ભાઈક્રોવોફ્ટનાાં 
પ્રોગ્રાભ, ઈ ભેઈર જેલા દયેક ભાધ્મભનો ઉમોગને ણ શળક્ષણ આલાભાાં આલતુાં શત ુાં.  

ICTનો ઉમોગ લધ ુઅવયકાયક ફનાલલા અંગેના અચબપ્રામો. 
 ICTનો ઉમોગ લધ ુઅવયકાયક ફનાલલાની વાંબાલનાભાાં બાાના ાઠય સુ્તકભા શલશલધ વાંદબગગ્રાંથોની 

ચરિંક આલી જોઇએ તેલા અચબપ્રામ ભળ્મા શતા.  
 અન્મ પ્રશતબાલભાાં કમ્્ટુય ઉમોગની તારીભ અાલલી જોઈએ તેવુાં જાણલા ભળ્્ુાં શત ુાં. 
 અચબપ્રામો અંતગગત ૪ અચબપ્રામોભાાં કમ્્ટુય યીેયીંગ કયલા અંગેનુાં સિૂન ણ ભળ્્ ુશત ુાં. 
 ળાાભા આઈટીવી અંતગગત વાધનોની વગલડ કયલી જોઇએ તેવુાં સિુન 9 અચબપ્રામોભાાં  ભળ્્ુાં શત ુાં. 
 ICTના ઉમોગને લધ ુઅવયકાયક ફનાલલા ભાટે ઇન્ટયનેટ પેવીરીટી યૂી ાડલી તથા તૈમાય ાલય 

ોઇન્ટ પે્રઝન્ટેળન રુૂાં ાડવુાં જોઈએ તેલા ણ ૬ અચબપ્રામ ભળ્મા શતા, 
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 દયેક ળાાઓભાાં ICT ના યૂતા વાધનો યુા ાડલા તેલી ફાફત વાભે આલી શતી. લગગખાંડના 
શળક્ષણકામગભાાં ICTનો બયયૂ ઉમોગ થામ તેલા અભ્માવક્રભોનુાં આમોજન કયવુાં જેલા અચબપ્રામો ણ 
ભળ્મા શતા.  
 

અથથઘટન 
 

ઉયોતત રયણાભોના આધાયે નીિે પ્રભાણે અથગઘટન તાયલી ળકામ.  
 

ICT નાાં સાંિાધનો અને સોફ્ટવેર  
 

ભોફાઈર, કમ્્ટુય, ટે યેકોડગય, સ્ીકય, પ્રોજેતટય, સ્ભાટગ  ફોડગ, સ્ીકય, ઑલયશડે પ્રોજેતટય જેલા તભાભ વાંળાધનો 
જો ઉરબ્ધ શોમ તો લાયલાભાાં આલતા શતા. ઉયાાંત ્ ુટયફુ, પોટોળો, ફ્રેળ, ઓનરાઈન તલીઝ, ાલય 
ોઈન્ટ પે્રઝેન્ટેળન અને અન્મ ભાઈક્રોવોફ્ટનાાં પ્રોગ્રાભ, ઈ ભેઈર જેલા દયેક ભાધ્મભ જો ઉરબ્ધ કયલલાભાાં આલે 
તો તેનો ઉમોગ શળક્ષકો કયે તેવુાં ચિત્ર યજુ થ્ુાં શત ુાં. યાંત ુવાથે વાથે મતુત જલાફી પ્રશ્નોભાાં ભેર પ્રશતબાલો 
યથી કશી ળકામ કે ઉયોતત વાંળાધનો તેભજ પ્રોગ્રાભના ઉમોગની તારીભ આલાભાાં આલે તો લધ ુ વારુાં 
રયણાભ રાલી ળકામ.  
 

શિક્ષકનુાં જ્ઞાન  
 

રયણાભોના આધાયે કશી ળકામ કે ICT ની ઉરબ્ધ તભાભ પ્રકાયની સશુલધાઓનો લધતે ઓછે પ્રભાણભાાં ઉમોગ 
થમો શતો યાંત ુઅમકુ સશુલધાઓ કે જેનો ઉમોગ ઓછો થામ છે તે લધ ુઅવયકાયક યીતે કયલા ભાટે મતુત 
જલાફી અચબપ્રામોભાાં જાણલા ભળ્્ુાં શત ુાં કે આ ફાફતોની તારીભ ખફુ જ જરૂયી છે.  
 

ઉયોગનુાં પ્રમાણ  
 

રયણાભોના આધાયે એવુાં જાણલાભાાં ભળ્્ુાં શત ુાં કે તમ્્ટુયનાાં ઉમોગનુાં પ્રભાણ ભધ્મભ શત ુાં. ઉમોગ ઓછો 
થલાનુાં કાયણ સશુલધાઓનો અબાલ તથા યુતી જાણકાયીનો અબાલ જેલી ફાફતો શતી. લધભુાાં મતુત જલાફી 
અચબપ્રામોના આધાયે એ ણ કશી ળકામ કે તૈમાય ICT ફેઇઝડ ટીચિિંગ રશનિગ ભરટરયઅર રુૂાં ાડલાભાાં આલે તો 
ઉમોગનુાં પ્રભાણ લધાયી ળકામ.   
 

સાંદભથ સાહહત્ય  
 

મતુત જલાફી પ્રશ્નાલરીના આધાયે ભેર રયણાભો દળાગલતા શતા કે ાઠમસુ્તકભાાં ICTના લયાળ અંગેની 
મોગ્મ રીંક આલાભાાં આલે તો ICTનો લધ ુઅવયકાયક ઉમોગ થઈ ળકે. અન્મ લધ ુ વાભગ્રી જેલીકે તૈમાય 
ાલયોઈન્ટ પે્રવેન્ટેળન ણ આી ળકામ.  
 

તારણો અને િિાથ  
 

ઉયોતત રયણાભોના અથગઘટનનાાં આધાયે તાયણ તાયલી ળકામ કે ગજુયાતભાાં ICTનાાં ઉમોગનુાં પ્રભાણ ભધ્મભ 
કશી ળકામ તેવુાં શત ુાં. ICTની સશુલધા અંગેની રયસ્સ્થશત ફાફતે કશી ળકામ કે ICT ભાટે યુતી વાધન સશુલધા દયેક 
જીલ્રાભાાં ઉરબ્ધ નથી. કેટરીક જગ્માએ કમ્્ટુય આ્મા ફાદ તેનુાં ભેન્ટેનન્વ ણ એટરી જ ભશત્લની ફાફત 
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છે જે ગજુયાતભાાં ચકુી જલામ છે તેવુાં જણા્ુાં. કમ્્ટુયનો ઉમોગ અવયકાયક ફનાલલા ભાટે ઈન્ટયનેટ આલશ્મક 
નરશ ણ અશનલામગ ફન્્ુાં છે જે શજુ ળાાઓભાાં ઉરબ્ધ કયાલી ળકા્ુાં નથી. અન્મ કાયણો જોઈએ તો ખયા 
અથગભાાં કમ્્ટુયની તારીભ અાતી નથી તેવુાં કશી ળકામ કાયણકે રયણાભભાાં ICTના ઉમોગ અંગેના કૌળલ્મોનો 
અબાલ ણ જોલા ભળ્મો. તૈમાય ાલયોઈન્ટ પે્રવેન્ટેળન રુૂાં ાડવુાં જોઈએ એ ઉકેર જોલા ભળ્મો શતો તે 
જણાલે છે કે ICT આધારયત વાભગ્રી તૈમાય કયલાના વભમ અને કૌળલ્મનો અબાલને શનલાયી ICTનો અવયકાયક 
ઉમોગ કયી ળકામ. ાઠયસુ્તક તથા અભ્માવક્રભભાાં ચરિંક આલાથી ણ ICTનો ઉમોગ વય ફનાલી ળકામ. 
ઉયોતત ફાફતોના આધાયે ICTનાાં શળક્ષણભાાં ઉમોગ અંગેની રયસ્સ્થશત ગજુયાતભાાં લધ ુવાયી ફનાલી ળકામ. 
આભ ICTના ઉમોગની સ્સ્થશત ઠીક કશી ળકામ તેલી જણામ અને થોડા રયલતગન વાથે લધ ુઉમોગ કયી ળકામ. 
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