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ફી.એડ.ના કોર્સ-૨૦૩ અંતર્સત ‘દૂયસ્થ શિક્ષણ’ એકભ ય કમ્પ્યટુય આધારયત ર્ાભગ્રી(CAI)ની 
યચના અને અજભામિ 

ટૂૂંકર્ાય 

લર્તભાન વદીના પ્રાયંબથી જ વલજ્ઞાન અને ટેકનરજીન લૈવિક પ્રબાલ જલા ભે .ે  આ પ્રબાલભાથંી 
વળક્ષણક્ષેત્ર ણ ફાકાર્ યહ્ય ંનથી  વળક્ષણક્ષેતે્ર યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણ ચં (૧૯૬૪-’૬૬)[એ ળૈક્ષણણક ટેકનરજીનય ં
ભશત્લ સ્લીકાયયું .ે  યાષ્ટ્રીમ જ્ઞાન ચં, નેળનર કાઉન્સવર ઓપ ટીચય એજ્યયકેળન(NCTE)ની ભાગતદવળિકાભા ં
ણ વળક્ષકને ICT વફંધંી ર્ારીભ ભે ર્ેના ય  બાય અામ .ે  આથી જ ર્ારીભ દયમ્માન CAI, CAL અન ે
કમ્્યયટય વફંધંી કામતક્રભ ફી એડ  અભ્માવક્રભન બાગ ફની ગમા .ે  પ્રસ્ત યર્ અભ્માવ ફી એડના કવત-૨૦૩ 
કમ્્યયટય વશાવમર્ વાભગ્રી(CAI)ની યચના કયી ર્નેી અજભામળ દ્વાયા અવયકાયકર્ા ચકાવલાના મયખ્મ આળમ 
વાથે શાથ ધયયું શત ય ં ર્ારીભાથીઓના લૂત કવટી-ઉત્તય કવટીના પ્રા્ર્ાકંની વયાવયી લચ્ચે વાથતક ર્પાલર્ 
નશીં શમ ર્ે ઉત્કલ્ના ચકાવલાભા ંઆલી શર્ી  જેભા ંCAI કામતક્રભ દ્વાયા અધ્માનને સ્લર્તં્ર ચર અને ઉત્તય 
કવટીના વવદ્ધિ પ્રા્ર્ાકંને યર્તં્ર ચર ર્યીકે ન્સ્લકાયી   પ્રામણગક પ્રકાયનય ંવળંધન શાથ ધયયું શત ય ં ફી એડ  
કરેજ પ્રસ્ત યર્ વળંધનનય ંવ્માવલિ શત ય ં જેભા ંમયખ્મ પ્રમગવલવધ શાથ ધયલા ભાટે લીય નભતદ દણક્ષણ ગયજયાર્ 
યયવનલવીટી, સયૂર્  વરંગ્ન ફી એડ  કૉરેજ ૈકી શ્રી ભશાલીય વલદ્યાભદંદય રસ્ટ ફી એડ  કૉરેજની વશતે યક 
વદંગી કયલાભા ંઆલી શર્ી  માદન્સ્ચક યીર્ે ૫૦ ર્ારીભાથીઓ વદં કયી પ્રમગ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મ  
પ્રામણગક કામત ભાટે કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI), અને ભાદશર્ી એકત્રીકયણ ભાટે કવટી અને 
અણબપ્રામાલણર યચી શર્ી  જેભા ંલૂતકવટી-ઉત્તયકવટીનય ંવલમલસ્ત ય અને સ્લરૂ એક વભાન યાખલાભા ંઆવ્યય ં
શત ય ં પ્રથભ તફકે્ક ર્ારીભાથીઓની લૂતકવટી રીધી શર્ી  ત્માયફાદ CAI કામતક્રભની યજૂઆર્ કયી શર્ી  ફીજા 
તફક્કાભા ં ઉત્તય કવટી અને અણબપ્રામ રીધા શર્ા  એકત્ર કયેરી ભાદશર્ીનય ં વલશ્રેણ કયર્ા t-મલૂ્મ અન ે
ટકાલાયી ળધલાભા ં આવ્મા શર્ા  પ્રામણગક જૂથના લૂતકવટી અને ઉત્તયકવટીન વયાવયી આંક અનયક્રભે 
૧૪ ૫૪ અને ૨૩ ૭૬ શર્  રે્ભજ પ્રભાણ વલચરન અનયક્રભે ૩ ૬૮ અને ૩ ૭૭ શત ય ં પ્રભાણભરૂ ૦ ૪૯ જલા 
ભળયય ંશત ય ં t-મલૂ્મ ૧૮ ૮૧ પ્રા્ર્ થયય ંશત ય ં જે ૦ ૦૧ વાથતકર્ાની કક્ષાએ પ્રા્ર્ મલૂ્મ કયર્ા ંલધય ંશત ય ં રે્થી 
ઉત્કલ્ના ‘તારીભાથીઓના પરૂ્સ કર્ોટી-ઉત્તય કર્ોટીના પ્રા્તાૂંકોની ર્યાર્યી ર્ચ્ચે ર્ાથસક તપાર્ત નરિ િોમ’ 
નો અસ્ર્ીકાય થામ .ે  જે વાણફર્ કયે .ે કે લૂત કવટી અને ઉત્તય કવટી લચ્ચે વાથતક ર્પાલર્ જલા ભે .ે  
જે સચૂલે .ે કે CAI કામતક્રભથી વળક્ષણની અવયકાયકર્ા લધે .ે  આભ, CAIના વલવનમગથી અધ્મમન-
અધ્માન પ્રરિમા યોચક, અનબુર્જન્મ અને અથસપણૂસ ફને .ે  
ચાર્ીરૂ િબ્દો: કમ્્યયટય વશાવમર્ કામતક્રભ, દૂયસ્થ વળક્ષણ, ઓન યયવનલવીટી  
  

પ્રસ્ર્ાલના  
લર્તભાન વદીના પ્રાયંબથી જ વલજ્ઞાન અને ટેકનરજીન લૈવિક પ્રબાલ જલા ભે .ે  વળક્ષણક્ષેત્ર ણ 

રે્ભાથંી ફાકાર્ યહ્ય ંનથી  વળક્ષણ દ્વાયા વભાજ દયલર્તન થામ, આલનાયા દયલર્તન અને ડકાય ઝીરામ, 
ચકાવણી થામ રે્ વશજ પ્રદક્રમા .ે  અને એના થકી જ વ્મન્તર્, વભાજ અને યાષ્ટ્રનય ંઘડર્ય થામ .ે  વળક્ષણ 
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ક્ષેતે્ર યાષ્ટ્રીમ વળક્ષણ ચં (૧૯૬૪-’૬૬)[એ ાચં દામકા લૂે ળૈક્ષણણક ટેકનરજીનય ં ભશત્લ સ્લીકાયયું શત ય ં 
વળક્ષણભા ં વલવલધ િવર્ઓ, પ્રયયન્તર્ઓ, વાધન અને વાભગ્રીન વલવનમગ કયી અધ્મમન-અધ્માન કામતને 
અથતણૂત ફનાલલાના પ્રમાવ અવલયર્ થર્ા ંયહ્યા .ે  આભ .ર્ા ંપ્રા્ર્ અનયબલ અને દયણાભ વ્મલશાયભા ં
અભરીકયણની અેક્ષાઓને વંણૂત વરં્ી ળક્યા નથી  

 

વળક્ષણકે્ષતે્ર કમ્્યયટય ટેકનરજીન વલવનમગ આજના વભમની આલશ્મકર્ા .ે  યાષ્ટ્રીમ જ્ઞાન 
ચં(NKC) અને નેળનર કાઉન્સવર ઓપ ટીચય એજ્યયકેળન(NCTE)ની ભાગતદવળિકાભા ં  વળક્ષક ભાટે ICTની 
ર્ારીભ ય બાય અામ .ે  આથી જ લર્તભાનભા ંફી એડ ન અભ્માવ કયી યશરેા ર્ારીભાથીઓ કમ્્યયટયથી 
દૂય યશ ેરે્ ારલે રે્ભ નથી ર્ારીભ દયમ્માન CAI, CAL અને કમ્્યયટય વફંધંી કામતક્રભ ફી એડ  અભ્માવક્રભન 
બાગ ફની ગમા .ે  

 

અશીં> CAI એટરે કમ્્યયટય વશામક વાભગ્રી  આ ખ્મારને વભજાલર્ા શયતરા(૨૦૦૪)એ[ -‘Dictionary 
of Education’ ભા ંનોંધ્યય ં.ે કે – “Computer Assisted Instruction as Educational Programmes delivered 

through the use to Computer and Educational Software” અને CAL એટરે કમ્્યયટય વશાવમર્ અધ્મમન  
વળક્ષક પ્રવળક્ષણ અંર્ગતર્ ર્ારીભાથીઓએ સ્લ-અધ્મમન, કમ્્યયટય વશાવમર્ અધ્મમન અને અધ્મમન અને 
કમ્્યયટય વલળેનય ંઅધ્મમન કયલાનય ં.ે  ઉયારં્, પ્રલર્તભાન વભમભા ંવલવલધ ફી એડ  કૉરેજ ફહયરક્ષી વલવલધ 
અભ્માવક્રભ ળરૂ કયે ર્ જ સ્ધાતભા ંટકી ળકે  વળક્ષકે ણ બાલી ડકાય ભાટે રૈ્માય થલા ફી એડની દલી 
ઉયારં્ વટીદપકેટ અને દડ્રભા ં અભ્માવક્રભથી વંન્ન થલાનય ં .ે  આ આધાય ણફિંદયઓની ભદદથી બાલી 
વળક્ષકને દદળા ર્યપ રઇ જઈ ભાગતદળતન કયલાન વલચાય અધ્મએર્ાને જનમ્મ  

 

ફી એડ ના કય ેવત-૨૦૩ ‘બાયર્ભા ં વળક્ષણ પ્રણારીન વલકાવ અને આંકડાળાસ્ત્ર’> એ વલમ 
અંર્ગતર્ ‘દૂયસ્થ વળક્ષણ’ અને ‘ઓન યયવનલવીટી’ જેલા મયદ્દાઓનય ં અધ્માનકામત કયલાનય ં શમ .ે  આ 
મયદ્દાઓનય ંપરક બફૂજ વલસ્ત  ર્ .ે, સ્લ-અધ્મમન વફંધંી .ે  રે્ કમ્્યયટય વાથે લધય વનસ્ફર્ ધયાલે .ે, ઉયારં્ 
લર્તભાન વભમની જરૂદયમાર્ અનયવાય ઓન યયવનલવીટીન ખ્માર બણલા કયર્ા ંજાણલા અને વભજલાન 
વલળે .ે  આ ફાફર્ને કેસરભા ં યાખી વળંધકે ત્રણ આમાભોભા ં કાભગીયી કયલાન વલચાય કમો  પ્રથભ 
ર્ારીભાથીઓને ઉમગી મયદ્દાઓની ય.ય. કયલી  ફીજા ર્ફક્કાભા ં કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી (CAI) 
એટરેકે ાલય ઈસટ પે્રઝસટેળનભા ં રૈ્માય થમેર સ્રાઈડ ળ અને વલદડઓ ક્તર્વ રે્ભજ લેફવાઈટ ય 
ભાદશર્ીનય ંવનદળતન કયી અધ્મેર્ાઓને જારે્ જારે્ ળીખલા પે્રદયર્ કયલા અને ત્રીજા ર્ફક્કાભા ંપ્રા્ર્ દયણાભનય ં
  થક્કયણ કયી ચક્કવ ર્ાયણ ય આલવય ં 

 

આભ, પ્રલર્તભાન વળક્ષક પ્રવળક્ષણ કામતક્રભભા ંઅધ્મમન કયર્ા ંર્ારીભાથીઓને ઉમગી એલા મયદ્દાઓને 
ધ્માને રઇ રે્ વદંબે કમ્્યયટય વશાવમર્ વાભગ્રી(CAI)ની યચના કયી ર્ેની અજભામળ દ્વાયા અવયકાયકર્ા 
જાણલા વળંધન શાથ ધયયું શત ય ં 

 

ર્ૂંિોધન િતેઓુ  

પ્રસ્ત યર્ વળંધનના શતે યઓ નીચે મયજફ શર્ા  
૧ ફી એડના કવત-૨૦૩ અંર્ગતર્ દૂયસ્થ વળક્ષણ એકભ ય કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI)ની યચના કયલી   



KCG-Portal of Journals 

 

3 | P a g e  

 

૨ ફી એડ ના કવત-૨૦૩ અંર્ગતર્ દૂયસ્થ વળક્ષણ એકભ ય કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી (CAI)ની અજભામળ 
કયલી  
૩ ફી એડ ના કવત-૨૦૩ અંર્ગતર્ દૂયસ્થ એકભ ય કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી વદંબે(CAI) અંગ ે
ર્ારીભાથીઓના અણબપ્રામ ભેલલા  
ર્ૂંિોધનની ઉત્કલ્ના  
પ્રસ્ત યર્ વળંધન દયમ્માન નીચે મયજફની ઉત્કલ્્નાઓ ચકાવલાન પ્રમાવ થમ શર્  
૧ ર્ારીભાથીઓના લૂત કવટી-ઉત્તય કવટીના પ્રા્ર્ાકંની વયાવયી લચ્ચે વાથતક ર્પાલર્ નશીં શમ  
પ્રશ્ન  
૧  CAI કામતક્રભ વદંબે ર્ારીભાથીઓ કેલા પ્રવર્બાલ ધયાલે .ે? 
 

ર્ૂંિોધનભાૂં શર્શર્ધ ચર  
વળંધનના વલવલધ ચર જઈએ ર્-CAI કામતક્રભ દ્વાયા અધ્માન (વળક્ષણ િવર્)-સ્લર્તં્ર ચર, ઉત્તય 

કવટીના વવદ્ધિ પ્રા્ર્ાકં-યર્તં્ર ચર, લૂત કવટીના પ્રા્ર્ાકં[-વશચર, કક્ષા, વલમ અને એકભ એ અંકયવળર્ 
ચર અને દૂયસ્થ વળક્ષણ અંગેનય ંલૂતજ્ઞાન, યવ, ઉત્વાશ, જજજ્ઞાવા, વભજ ળન્તર્, યસ્ય આંર્યદક્રમા-આંર્લતર્ી 
ચર શર્ા   
 

ર્ૂંિોધન દ્ધશત  
પ્રસ્ત યર્ વળંધન પ્રામણગક વળંધન િવર્એ શાથ ધયયું શત ય ં પ્રામણગક વળંધન િવર્ અંર્ગતર્ 

લૂતકવટી–ઉત્તય કવટી મજનાન ઉમગ કમો શર્  જેભા ંકમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI)ની યચના ફાદ 
ર્ેની અજભામળ કયી શર્ી  મયખ્મ શતે યને અનયરૂ યચેરી ઉત્કલ્્નાની ચકાવણી કયી શર્ી  

 

વ્માશર્શ્વ અને નમનૂા ર્ૂંદર્ી  
 લીય નભતદ દણક્ષણ ગયજયાર્ યયવનલવીટી વરંગ્ન ફી એડ  કૉરેજ પ્રસ્ત યર્ વળંધનનય ં વ્મા વલિ શત ય ં 
પ્રસ્ત યર્ વળંધન પ્રામણગક પ્રકાયનય ં શત ય ં મયખ્મ પ્રમગવલવધ શાથ ધયલા ભાટે લીય નભતદ દણક્ષણ ગયજયાર્ 
યયવનલવીટી વરંગ્ન ફી એડ  કૉરેજ ૈકી શ્રી ભશાલીય વલદ્યાભદંદય રસ્ટ ફી એડ  કૉરેજની વશતે યક વદંગી 
કયલાભા ંઆલી શર્ી  જેભા ં૫૦ ર્ારીભાથીઓ ય પ્રમગ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મ શર્  જેની વદંગી માદન્સ્ચક 
યીર્ે કયલાભા ં આલી શર્ી > આભ, શ્રી ભશાલીય વલદ્યાભદંદય રસ્ટ ફી એડ  કૉરેજ, ાડંેવયાના કયર-૫૦ 
ર્ારીભાથીઓ પ્રસ્ત યર્ વળંધનન નમનૂ શર્ા  
 

ર્ૂંિોધન ઉકયણ   
પ્રસ્ત યર્ વળંધનભા ંમયખ્મત્લે ફે પ્રકાયના ઉકયણન ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શર્  
(અ) પ્રામણગક કામત ભાટે કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI)  
(ફ) ભાદશર્ી એકત્રીકયણ ભાટેના ઉકયણ  
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(અ) પ્રામોગર્ક કામસ ભાટે કમ્પ્યટુય આધારયત ર્ાભગ્રી  
          પ્રસ્ત યર્ વળંધનના શતે યઓને અનયરૂ ફી એડના કવત-૨૦૩ અંર્ગતર્ ‘દૂયસ્થ વળક્ષણ’ એકભની 
વદંગી કયલાભા ંઆલી શર્ી  ત્માયફાદ રે્ વફંધંી કમ્્યયટય વાભગ્રી (CAI) ર્ૈમાય કયલા નીચે દળાતલેરા 
વાન અનયવયલાભા ંઆવ્મા શર્ા  
ર્ોાનો: ૧ એકભની વદંગી ૨ એકભનય ં વલશ્રેણ ૩ શતે યઓની યચના ૪ કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI) 
ની યચના ૪ ૧  કાચય ંઆમજન ૪ ૨  ર્જજ્ઞ દ્વાયા ચકાવણી ૪ ૨ ૧  વલમ ર્જજ્ઞ ૪ ૨ ૨  વળંધન ર્જજ્ઞ 
૪ ૨ ૩ બાા ર્જજ્ઞ ૪ ૨ ૪  ળૈક્ષણણક ટેકનરજીના ર્જજ્ઞ ૪ ૩ ર્ારીભાથીઓ ય લૂેક્ષણ ૪ ૪ લેૂક્ષણનય ં
અલરકન અને નોંધ ૪ ૫ લેૂક્ષણ આધાદયર્ આલશ્મક સયધાયાઓ ૪ ૬  અંવર્ભ સ્લરૂ ૪ ૭  ક્ષેત્રીમ 
અજભામળ  
 
 

પ્રામોગર્ક મોજના  
પ્રામણગક મજના ક્યા ં પ્રકાયની અનાલલી રે્ન આધાય વળંધનના શતે યઓ ય .ે  પ્રસ્ત યર્ 

વળંધનભા ં કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI)ની યચના અને અજભામળ કયલાની શલાથી પ્રામણગક 
મજના ‘લૂત કવટી-ઉત્તય કવટી’ વદં કયલાભા ંઆલી શર્ી  પ્રામણગક મજના અનયવાય નીચે મયજફન 
પ્રમગવલવધ શાથ ધયલાભા ંઆવ્મ શર્  જૂથયચના-લૂતકવટી-CAI કામતક્રભ દ્વાયા અધ્મમન-ઉત્તય કવટી-
અણબપ્રામાલણર      

 

(ફ) ભારિતી એકત્રીકયણ ભાટેના ઉકયણો 
 પ્રસ્ત યર્ વળંધનભા ં ભાદશર્ી એકત્રીકયણ કયલા ભાટે વળંધક યણચર્ ઉકયણન ઉમગ કયલાભા ં
આવ્મ શર્  
 

રક્ષ્મ કર્ોટી  
કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI)ની અવયકાયકર્ા જાણલા ભાટે ફનેં ેટા મયદ્દાઓને આલયી રેર્ી રક્ષ્મ 

કવટીની યચના કયલાભા ંઆલી શર્ી  જેભા ં કયર ૪૦ ફહયવલકલ્ પ્રશ્નની યચના કયી શર્ી  જેન ઉમગ 
કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી દ્વાયા વળક્ષણ કામત શરેા ‘લૂત કવટી’ ર્યીકે અને જે-રે્ મયદ્દાઓ ભાટેની કમ્્યયટય 
આધાદયર્ વાભગ્રી(CAI) દ્વાયા વળક્ષણના અંર્ે ‘ઉત્તય કવટી’ ર્યીકે ઉમગ કયલાભા ંઆવ્મ શર્  

 

અગબપ્રામાર્ગર 

કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રીની અજભામળ ફાદ કમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રી દ્વાયા અધ્મમન પ્રત્મ ે
ર્ારીભાથીઓના પ્રવર્બાલ કેલા .ે? ર્ે જાણવય ંજરૂયી શલાથી આ ભાટે ૨૦ કરભની યચના કયી વત્ર-ણફિંદય  ય 
અણબપ્રામ ભેલલાભા ંઆવ્મા શર્ા ં  

ભાદશર્ી એકત્રીકયણના ઉકયણની યચના ભાટે ચક્કવ પ્રદક્રમાને અનયવયી અંવર્ભ સ્લરૂ આલાભા ં
આવ્યય ંશત ય ં 
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કામસિભનુૂં અભરીકયણ અને ભારિતીનુૂં એકત્રીકયણ 

અધ્મેર્ાએ વો પ્રથભ વલમને અનયરૂ વદંબોનય ં વલળદ અધ્મમન કયી શતે યઓને ધ્માનભા ંયાખી કાચી 
ભાદશર્ી રૈ્માય કયી શર્ી  રે્ની ચકાવણી ફાદ ાક મયવદ્દ રૈ્માય કયી રે્ ભાદશર્ી આધાયે ર્જજ્ઞની ભદદથી 
ાલય ઈસટ પે્રઝસટેળન સ્લરૂે CAI કામતક્રભ ફનાવ્મ શર્  ત્માય  ફાદ વનધાતદયર્ ર્ાયીખે ર્ારીભાથીઓ 
વભક્ષ યજૂ કયલાભા ંઆવ્મ શર્  વભગ્ર કામતક્રભના વનદળતન ભાટે ૧ કરાક પાવ્મ શર્    

 

 ભાદશર્ી એકત્રીકયણ ફે ર્ફક્કાભા ં થયય ં શત ય ં પ્રથભ તફકે્ક ર્ારીભાથીઓની લૂતકવટી રીધી શર્ી  
ત્માયફાદ CAI કામતક્રભની યજૂઆર્ કયી શર્ી  ફીજા તફક્કાભા ં ઉત્તય કવટી અને અણબપ્રામ રીધા શર્ા  
ભાદશર્ી પ્રાક્્ર્ ભાટે લૂતકવટી-ઉત્તય કવટીનય ંવલમલસ્ત ય અને સ્લરૂ એક વભાન યાખલાભા ંઆવ્યય ંશત ય ં  
 

ભારિતી શર્શ્રેષણની દ્ધશત  
પ્રસ્ત યર્ વળંધનભા ંએકત્ર કયેરી ભાદશર્ીનય ં વલશ્રેણ કયર્ા t-મલૂ્મ અને ટકાર્ાયી ળધલાભા ંઆવ્મા 

શર્ા  
 

તાયણો  
પ્રમોર્ના અંતે પ્રા્ત ભારિતીનુૂં શર્શ્રેષણ કયતાૂં નીચેના તાયણો પ્રા્ત થમા િતા. 

પ્રામણગક જૂથના લૂતકવટી અને ઉત્તય કવટીન વયાવયી આંક અનયક્રભે ૧૪ ૫૪ અને ૨૩ ૭૬ શર્  
રે્ભજ પ્રભાણ વલચરન અનયક્રભે ૩ ૬૮ અને ૩ ૭૭ શત ય ં પ્રભાણભરૂ ૦ ૪૯ જલા ભી શર્ી  t-મલૂ્મ ૧૮ ૮૧ 
પ્રા્ર્ થયય ંશત ય ં જે ૦ ૦૧ વાથતકર્ાની કક્ષાએ પ્રા્ર્ મલૂ્મ કયર્ા ંલધય ંશત ય ં રે્થી ઉત્કલ્ના ‘ર્ારીભાથીઓના 
લૂત કવટી-ઉત્તય કવટીના પ્રા્ર્ાકંની વયાવયી લચ્ચે વાથતક ર્પાલર્ નદશ શમ’ન અસ્લીકાય થામ .ે  જે 
વાણફર્ કયે .ે કે લૂત કવટી અને ઉત્તય કવટી લચ્ચે વાથતક ર્પાલર્ જલા ભે .ે  જેથી દયણાભના આધાયે 
કશી ળકામ કે ફી એડના કવત-૨૦૩ અંર્ગતર્ ‘દૂયસ્થ વળક્ષણ’ એકભ ય યચેર કમ્્યયટય આધાદયર્ 
વાભગ્રી(CAI) અવયકાયક યશી શર્ી   

 

અગબપ્રામાર્ગર ય પ્રા્ત ભારિતીના શર્શ્રેષણ આધારયત તાયણો નીચે મજુફ િતા. 
 વળક્ષણ કામત યવપ્રદ ફસયય ંજેભા ંર્ારીભાથીઓએ  વળસ્ર્ફિ યીરે્ અથતણૂત અધ્મમન કયયું   
 કમ્્યયટય આધાદયર્ િવર્ઓના લગતખડં વલવનમગની આલશ્મકર્ા .ે, જેભા ંઅધ્મેર્ાની વદક્રમર્ા લધે 

.ે  
 ણચત્ર-અલાજના વભશ્રણથી રૈ્માય થર્ા ંકામતક્રભ વળક્ષકની ગેયશાજયીભા ંઉમગી ફની ળકે .ે  
 વૈધાવંર્ક ભાદશર્ીએ ફધી ફાફર્ જ આલયી રીધી શર્ી   
 યજૂ કયલાભા ંઆલેરી વાભગ્રી લાસ્ર્વલક, ક્રવભક, યચક અને ક્ષભર્ારક્ષી શર્ી  
 CAI જેલા કામતક્રભ શવળમાય અને નફા ંફનેં પ્રકાયના ર્ારીભાથીઓ ય રાફંાગાાની અવય .ડે 

.ે  
 દૂયસ્થ વળક્ષણના લાસ્ર્વલક અભ્માવ ભાટે આ પ્રકાયની વાભગ્રી લધય ઉયયતર્ જણામ .ે  
 યજૂ થમેરા ણચતે્ર રખાણ લધય સ્ષ્ટ્ટ ફનાલલાની જરૂદયમાર્ જણાઈ ન શર્ી  
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આભ, ફી એડ ના પ્રવળક્ષણભા ંવલવલધ મયદ્દાઓભા ંકમ્્યયટય આધાદયર્ વાભગ્રીન વલવનમગ કયર્ા ંપ્રા્ર્ 
થમેરા દયણાભ અસમ વલમભા ં પ્રમાવ કયલા ભાટે પે્રયે .ે  જેને રીધે પ્રવળક્ષણ દયમ્માન અધ્મમન-
અધ્માન પ્રદક્રમા યચક, અનયબલજસમ અને અથતણૂત ફની ળકે .ે   

 

 ર્ૂંદબસસગૂચ 

 

I. દેવાઈ,ડી એભ (૧૯૬૭) કેલણીનય ં નલવનભાતણ કઠાયી વળક્ષણ ચંની બરાભણ (એક  વભીક્ષા), 
લડદયા:એ આય ળેઠની કંની, એજ્યયકેળન બ્લરળવત, ગયજયાર્ યાજ્મ  

 

II. દેવાઈ,એચ જી અને દેવાઈ, કે જી (૧૯૮૭)  વળંધન િવર્ઓ અને પ્રવલવધઓ  અભદાલાદ:યયવનલવીટી 
ગ્રથંવનભાતણ ફડત, ગયજયાર્ યાજ્મ   

 

III.      નામક,ડી એચ (૨૦૦૦)  ગણણર્ કેટરાક એકભના કમ્્યયટય આધાદયર્ અધ્મમન વંયટની યચના અને 
અજભામળ  અપ્રકાવળર્ ભશાળધ વનફધં  યાજકટ: વોયાષ્ટ્ર યયવનલવીટી, વળક્ષણળાસ્ત્ર બલન, ગયજયાર્ 
યાજ્મ  

 

IV. ળાશ ડી ફી (૧૯૯૩)  ળૈક્ષણણક પ્રધણગકી  અભદાલાદ: યયવનલવીટી ગ્રથંવનભાતણ ફડત, ગયજયાર્ યાજ્મ  
 

V. ળાશ ડી ફી (૨૦૦૪)  ળૈક્ષણણક વળંધન  અભદાલાદ: યયવનલવીટી ગ્રથંવનભાતણ ફડત, ગયજયાર્ યાજ્મ  
 

VI. ળાશ લી ી (૧૯૯૭) વળંધન ડીઝાઇન  અભદાલાદ:યયવનલવીટી ગ્રથંવનભાતણ ફડત, ગયજયાર્ યાજ્મ  
 

VII.     Shukla, R. (2005) Dictionary of Education. New Delhi: APH Publishing Corporation. 
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