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વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમોભા ંICT વફંધંધત ભાખાકીમ સધુલધાનો  એક અભ્માવ : એક 
વલેક્ષણ 

Abstract (વાયાળં) 
       પ્રસ્તતુ વલેક્ષણના ભ્માવથી  વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ં ICT કેટર ઈમગ થામ છે. 
ગ્રથંારમભા ંઈરબ્ધ ICT વાધન કેટરા છે. રાઆબ્રરય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઈમગ કેટરા ગ્રથંારમ કયે 
છે. ગ્રથંારમભા ંઈમગકતાા ભાટે આન્ટયનેટની સવુલધા ઈરબ્ધ છે કે કેભ? ગ્રથંારમભા ં ICT ભાટે દય લે 
નાણાની પાલણી કયલાભા ંઅલે છે કે કેભ?  તેભજ ગ્રથંારમભા ંICT ICT વફવંધત ભાખાકીમ સવુલધા કેલી 
છે તેન ખ્માર અલળે 
 

ચાલીરૂ ળબ્દો (Key Word): ICT વાધન, વફ્ટલેય, આન્ટયનેટ, ભાખાકીમ સવુલધા 
 

૧ પલૂવભધૂભકા 
ઈમગકતાાની ભારશતી પ્રત્મેની જાગવૃત, ઇન્ટયનેટ ય ભારશતી પ્રાપ્તતન લધેર વ્મા લગેયે કાયણને 

રીધે અજે ગ્રથંારમભા ં ICT જરૂરયમાત ઈબી થઆ છે. ICT ના ઈમગને રીધે ભારશતીને રાફંા વભમ સધુી 
સયુક્ષક્ષત જાલી ળકામ છે તેભજ ઓછી જગ્માભા ંલધભુા ંલધ ુભારશતીન વગં્રશ કયી ળકામ છે. એક જગ્માએથી 
ફીજી જગ્માએ ઓછાભા ંઓછા વભમભા ંપ્રત્મામન કયી ળકામ છે. તેથી જ અધવુનક યગુભા ંભારશતી પ્રત્માન 
ટેકનરજજન ઈમગ દયેક ગ્રથંારમ ભાટે જરૂયી ફન્મ છે.  
  

૨. વળંોધનના શતેઓુ. 
૧ વયકાયી કૉરેજ ગ્રથંારમભા ંICT વફંવંધત ઈમગન ભ્માવ કયલ. 
૩ કૉરેજભા ંકેટરા ંકૉરેજ ગ્રથંારમભા ંICT ન ઈમગ થામ છે તે જાણવુ.ં 
૪ વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ંICT વફંવંધત ભાખાકીમ સવુલધાન ભ્માવ કયલ. 
 

૩. વળંોધનનો પ્રકાય  
  પ્રસ્તતુ વળંધનભા ં તેનુ ં લણાન કયલ શતે ુ યશરે છે ને અ વભસ્મા ણ લતાભાન શલાથી 

પ્રસ્તતુ વળંધન લણાનાત્ભક વળંધન પ્રકાયભા ંઅલે છે. 
 

૪. વળંોધનનુ ંભશત્લ 
 અભ, વભગ્ર યીતે જતા કૉરેજના ગ્રથંારમભા ંICT ની સવુલધા અંગે લતાભાન રયસ્સ્થવત કેલી છે તેન 
ખ્માર અલળે. કૉરેજ ગ્રથંારમને ICT થી વજ્જ કયલા ભાટે વલકાવ મજના ઘડલા ભાટે પ્રસ્તતુ વળંધન એ 
અધાય તયીકે ઈમગી ફની ળકે છે.  
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૫.  વળંોધનનો વ્મા અને નમનૂો 
 પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંગજુયાત યાજ્મભા ંઅલેર વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમન વ્માવલશ્વ તયીકે વભાલેળ 
કયેર શત. જેની યેન્ડભરી ૫૦ કરેજને નમનૂા તયીકે વદં કયાલાભા ંઅલી શતી. તેભાથંી ૩૧ પ્રત્યતુ્તય પ્રાતત 
થમા શતા. 
૬.  વળંોધન દ્ધધત  

વલેક્ષણ વળંધન દ્ધવત દ્વાયા નાના કે ભટા વ્માવલશ્વભાથંી નમનૂા વદંગી કયલા પ્રશ્નાલક્ષર કે 
મરુાકાત દ્વાયા ભારશતી ભેલલી ને પ્રાતત ભારશતી યથી થૃક્કયણ કયલા લગેયે જેલા કામો અ દ્ધવત દ્વાયા 
શાથ ધયલાભા ંઅલે છે  પ્રસ્તતુ ભ્માવભા ંવલેક્ષણ વળંધન દ્ધવતન ઈમગ કયલાભા ંઅવ્મ શત.  
૭.  વળંોધન ઉકયણ 

પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંાત્ર દૂય-દૂય જગ્માએ અલેરા શલાથી રૂફરૂ મરુાકાત રેલી ળક્ય ન શમ તેભજ 
ઈત્તયદાતા લગા ણ વળક્ષક્ષત શલાથી પ્રશ્નાલક્ષર દ્વાયા પ્રવતબાલ ભેલી ળકામ તેભ શમ તેથી  પ્રશ્નાલક્ષર ન 
ઈકયણ તયીકે વદં કયેર શતા. 
૮. ભાહશતીનુ ંપથૃક્કયણ અને અથવઘટનની યીત 
     પ્રસ્તતુ વળંધનભા ં પ્રશ્નાલક્ષર દ્વાયા પ્રાતત થમેર ભારશતીનુ ં અવવૃત્ત વલતયણ ને ળતભાન જેલી 
અંકળાસ્ત્રીમ પ્રયસુ્તતઓન ઈમગ કયીને ભારશતીને વાયણી સ્લરૂે યજૂ કયલાભા ં અલી છે. ત્માયફાદ 
લણાનાત્ભક સ્લરૂે થાઘટન કયીને અંતભા ંઅરેખાત્ભક સ્લરૂે યજૂઅત કયલાભા ંઅલી છે.  
૯.  વળંોધનની ભમાવદાઓ   
વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમ વવલામ ન્મ કઇ ગ્રથંારમન નમનૂાભા ંવભાલેળ કયેર નથી. 
૧૦. વફંધંધત વાહશત્મની વભીક્ષા 

(૧) વળંોધક:   કફયી તરુ કે (૨૦૧૬) વભસ્મા: ગજુયાત યાજ્મના નદુાવનત વલશ્વવલદ્યારમ 
ગ્રથંારમભા ંICT અધારયત વેલાઓ : એક ધ્મમન. 
(૨)    વળંોધક: યાભાણી વલઠ્ઠર જે. (૨૦૧૬) વભસ્મા: વોયાષ્ટ્ર યવુનલવવિટી વરંગ્ન કરેજના ગ્રથંારમભા ં
ICT ના ઈમગથી ઈદ્દબલતી વભસ્માઓ : એક ભ્માવ 

ઈયતત ફનંે ભશાળધવનફધંન વફંવંધત વારશત્મની વભીક્ષા તયીકે ભ્માવ કયલાભા ંઅવ્મ શત 
૧૧. ભાહશતીનુ ંપથૃક્કયણ અને અથવઘટન      પ્રસ્તતુ વળંધનભા ંપ્રશ્નાલક્ષર દ્વાયા પ્રાતત થમેર ૩૧ વયકાયી 
કૉરેજન ગ્રથંારમનુ ંથૃ્થકયણ ને  થાઘટન કયલાભા ંઅવ્મ છે.  
પ્રશ્ન-૧ કૉરેજ ગ્રથંારમભા ંICT નો ઉમોગ કયો છો ? 
વાયણી-૧ 
વયકાયી કૉરેજ ગ્રથંારમો ICT ના ઉમોગના પ્રભાણે આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ  ICT નો ઉમોગ 
વયકાયી કૉરેજ 
વખં્મા ટકા 

૧ શા ૨૭ ૮૭.૧૦% 
૨ ના ૩ ૯.૬૮% 
૩ નતુ્તય ૧ ૩.૨૨% 
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 વાયણી-૧ યથી જાણલા ભે છે કે ૩૧ વયકાયી કૉરેજ ગ્રથંારમભાથંી ૨૭ (૮૭.૧૦%) ગ્રથંારમભા ંICT ન 
ઈમગ થત શત. જમાયે ભાત્ર ૩ (૯.૬૮%) ગ્રથંારમભા ંICT ન ઈમગ થત ન શત. જમાયે ૧ (૩.૨૨%) 
કૉરેજ તયપથી કઇ પ્રત્યતુ્તય ભેર નથી 

આરેખ-૧ 
વયકાયી કૉરેજ ગ્રથંારમો ICT ના ઉમોગનો આવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 
 

 

 

 

 

 

 

પ્રશ્ન-૨. ગ્રથંારમભા ંઉરબ્ધ ICT વાધનો દળાવલો. 
વાયણી-૨ 
ICT વાધનોની ઉરબ્ધતતા પ્રભાણે આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ ICT ના વાધનો 
વયકાયી કૉરેજ 
વખં્મા ટકા 

૧ કમ્પતયટૂય ૨૭ ૧૦૦.૦૦% 
૨ વપ્રન્ટય ૧૯ ૭૦.૩૭% 
૩ સ્કેનય ૧૩ ૪૮.૧૫% 
૪ LAN ૧૦ ૩૭.૦૪% 
૫ UPS ૬ ૨૨.૨૨% 
૬ ફાયકડ યીડય ૮ ૨૯.૬૩% 
૭ લેફ કેભેયા ૨ ૭.૪૧% 
૮ પેતવ ૦ ૦ 
૯ CCTV CCTV કેભેયા ૧૨ ૪૪.૪૪% 
૧૦ ઝેયક્ષ ભળીન ૭ ૨૫.૯૩% 
૧૧ ન્મ વાધન ૦ ૦ 

કુર આવધૃિ ૩૧ ૧૦૦% 

૮૭.૧૦% 

૯.૬૮% ૩.૨૨% 
 ICT નો ઉમોગ 

શા 
ના 
નતુ્તય 
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કુર આવધૃિ ૧૦૪ 

વાયણી-૨ યથી જાણલા ભે છે કે વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ંજુદા જુદા પ્રભાણભા ંICT વાધનની 
ઈરબ્ધતા જલા ભતી શતી. તેભા ં વોથી લધ ુ ઈરબ્ધતા કમ્પતયટૂય ૨૭ (૧૦૦.૦૦%) ત્માયફાદ ક્રભળઃ 
વપ્રન્ટય ૧૯ (૭૦.૩૭%), સ્કેનય ૧૩ (૪૮.૧૫%), CCTV કેભેયા ૧૨ (૪૪.૪૪%), LAN  ૧૦ (૩૭.૦૪%), 
ફાયકડ યીડય ૮ (૨૯.૬૩%), ઝેયક્ષ ભળીન ૭ (૨૫.૯૩%), UPS ૬ (૨૨.૨૨%) ને લેફકેભેયા ૨ (૭.૪૧%) 
કૉરેજ ગ્રથંારમભા ંશતી. જમાયે પેતવ ને ન્મ વાધન ઈરબ્ધ શમ તેલા એકણ કૉરેજ ગ્રથંારમ ન શતા.   
 

આરેખ-૨ 
ICT વાધનોની ઉરબ્ધતાના વદંબવભા ંઆવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

            

પ્રશ્ન-૩. રાઇબ્રહય ભેનેજભેન્ટ વોફ્ટલેયનો ઉમોગ કયો છો ? 
વાયણી-૩ 
રાઇબ્રહય ભેનેજભેન્ટ વોફ્ટલેયના ઉમોગના પ્રભાણે આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ વોફ્ટલેય નો ઉમોગ 
વયકાયી કૉરેજ 
વખં્મા ટકા 

૧ શા ૧૫ ૫૫.૫૬% 
૨ ના ૧૨ ૪૪.૪૪% 
૩ નતુ્તય ૦ ૦ 
કુર આવધૃિ ૨૭ ૧૦૦% 

૦.૦૦% 
૧૦.૦૦% 
૨૦.૦૦% 
૩૦.૦૦% 
૪૦.૦૦% 
૫૦.૦૦% 
૬૦.૦૦% 
૭૦.૦૦% 
૮૦.૦૦% 
૯૦.૦૦% 

૧૦૦.૦૦% 

કમ્પ
તય

ટૂય
 

વપ્ર
ન્ટ

ય 

સ્કે
નય

 

LA
N

U
P

S

ફા
યક

ડ 
યી

ડય
 

લેફ
 કે

ભેય
ા 

પેત
વ 

C
C

TV
 C

C
TV

 કેભે
યા

 

ઝેય
ક્ષ

 ભ
ળી

ન 


ન્મ

 વ
ાધ

ન
 

૧૦૦.૦૦% 

૭૦.૩૭% 

૪૮.૧૫% 

૩૭.૦૪% 

૨૨.૨૨% 
૨૯.૬૩% 

૭.૪૧% 
૦ 

૪૪.૪૪% 

૨૫.૯૩% 

૦ 

ICT ના વાધનો 
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વાયણી-૩ યથી જાણલા ભે છે કે વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ંકુર ૨૭ કૉરેજ ગ્રથંારામભાથંી ૧૫ 
(૫૫.૫૬%) ગ્રથંારમભા ં રાઆબ્રરય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઈમગ થત શત. જમાયે ૧૨ (૪૪.૪૪%) 
ગ્રથંારમભા ંરાઆબ્રરય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઈમગ થત ન શત.     

આરેખ-૩ 
રાઇબ્રહય ભેનેજભેન્ટ વોફ્ટલેયના ઉમોગનો આવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

                        
 
પ્રશ્ન-૪  ગ્રથંારમભા ંઉમોગકતાવ ભાટે ઇન્ટયનેટની સધુલધા ઉરબ્ધ છે ?        
વાયણી-૪ 
ઇન્ટયનેટની સધુલધા પ્રભાણે આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ ઇન્ટયનેટની સધુલધા 
વયકાયી કૉરેજ  
વખં્મા ટકા 

૧ શા ૧૨ ૪૪.૪૪% 
૨ ના ૧૫ ૫૫.૫૬% 
કુર આવધૃિ ૨૭ ૧૦૦% 
 વાયણી-૪ યથી જાણલા ભે છે કે વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ં કુર ૨૭ ગ્રથંારમભાથંી ૧૨ 

(૪૪.૪૪%) ગ્રથંારમ આન્ટયનેટની સવુલધા ધયાલતા શતા. જમાયે ૧૫ (૫૫.૫૬%) ગ્રથંારમ આન્ટયનેટની 
સવુલધા ધયાલતા ન શતા.  
આરેખ–૪ 
 ઇન્ટયનેટની સધુલધાનો આવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

               

૫૫.૫૬% 
૪૪.૪૪% 

વોફ્ટલેય નો ઉમોગ 

શા 
ના 

૪૪.૪૪% 

૫૫.૫૬% 

ઇન્ટયનેટની સધુલધા 

શા 
ના 
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પ્રશ્ન-૫  ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વોધળમર ભીહિમાનો ઉમોગ કયો છો ? 
વાયણી-૫ 
ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વોધળમર ભીહિમાનો ઉમોગનો આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ વોધળમર ભીહિમાનો ઉમોગ 
વયકાયી કૉરેજ 
વખં્મા ટકા 

૧ શા ૭ ૨૫.૯૨% 
૨ ના ૨૦ ૭૪.૦૮% 
કુર આવધૃિ ૨૭ ૧૦૦% 

વાયણી-૫ યથી જાણલા ભે છે કે વયકાયી કૉરેજભા ંકુર ૨૭ ગ્રથંારમભાથંી ૭ (૨૫.૯૨%) કૉરજે 
ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વવળમર ભીરડમાન ઈમગ કયતા શતા. જમાયે ૨૦ (૭૪.૦૮%) કૉરેજ 
ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વવળમર ભીરડમાન ઈમગ કયતા ન શતા. 

 

આરેખ-૫ 
ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વોધળમર ભીહિમાનો ઉમોગના 
વદંબવભા ંઆવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

                             

પ્રશ્ન-૬  ગ્રથંારમભા ંICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી કયલાભા ંઆલે છે ?   
વાયણી-૬ 
ICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણીના વદંબવભા ંઆવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ નાણાની પાલણી 
વયકાયી કૉરેજ  
વખં્મા ટકા 

૧ શા ૭ ૨૫.૯૨% 
૨ ના ૨૦ ૭૪.૦૮% 
કુર આવધૃિ ૨૭ ૧૦૦% 

૦.૦૦% 
૧૦.૦૦% 
૨૦.૦૦% 
૩૦.૦૦% 
૪૦.૦૦% 
૫૦.૦૦% 
૬૦.૦૦% 
૭૦.૦૦% 
૮૦.૦૦% 

શા ના 

૨૫.૯૨% 

૭૪.૦૮% 

વોધળમર ભીહિમાનો ઉમોગ 
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વાયણી-૬ યથી જાણલા ભે છે કે વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ં કુર ૨૭ ગ્રથંારમભાથંી ૭ 
(૨૫.૯૨%) કૉરેજ ગ્રથંારમભા ં ICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી કયલાભા ં અલતી શતી. જમાયે ૨૦ 
(૭૪.૦૮%) કૉરેજ ગ્રથંારમભા ંICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી કયલાભા ંઅલતી  ન શતી. 

 

આરેખ-૬ 
ICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણીનો આવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

                         
પ્રશ્ન-૭  ગ્રથંારમભા ંICT વફધંધત ભાખાકીમ સધુલધાનો અબાલ જોલા ભે છે? 
વાયણી-૭ 
ICT વફધંધત ભાખાકીમ સધુલધાનો અબાલના આવધૃિ ધલતયણ 

ક્રભ ભાખાકીમ સધુલધાનો અબાલ 
વયકાયી કૉરેજ  
વખં્મા ટકા 

૧ વંણૂા વભંત ૭ ૨૫.૯૩% 
૨ વભંત ૧૬ ૫૯.૨૬% 
૩ તટસ્થ ૩ ૧૧.૧૧% 
૪ વભંત ૧ ૩.૭૦% 
૫ વંણૂા વભંત ૦ ૦ 
કુર આવધૃિ ૨૭ ૧૦૦% 

વાયણી-૭ યથી જાણલા ભે છે કે વોથી લધ ુ૧૬ (૫૯.૨૬%) કૉરેજ વભંત, ત્માયફાદ ક્રભળઃ ૭ 
(૨૫.૯૩%) કૉરેજ વંણૂા વભંત, ૩ (૧૧.૧૧%) કૉરેજ તટસ્થ, ૧ (૩.૭૦%) કૉરેજ વભંત જલા ભતી 
શતી. જમાયે એકણ કૉરેજ વંણૂા વભતં ન શતી.      

 

 

૨૫.૯૨% 

૭૪.૦૮% 

ICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી 

શા 
ના 
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આરેખ-૭ 
ICT વફધંધત ભાખાકીમ સધુલધાના અબાલનો આવધૃિ ધલતયણ દળાવલતો આરેખ 

                 
 

૧૨.  વળંોધનના તાયણો  
(૧) વયકાયી કરેજભા ં(૮૭.૧૦%) ભટાબાગના ગ્રથંારમભા ંICT ન ઈમગ થત શત 
(૨) વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ં વોથી લધ ુ ઈરબ્ધતા કમ્પતયટૂય ૨૭ (૧૦૦.૦૦%) ને વપ્રન્ટય ૧૯ 
(૭૦.૩૭%) શતી. જમાયે ન્મ વાધનનુ ંપ્રભાણ ઓછુ જલા ભતુ ં 
     શત ુ.ં 
(૩) વયકાયી કૉરેજના ગ્રથંારમભા ં ૫૫.૫૬% ગ્રથંારમભા ં રાઆબ્રરય ભેનેજભેન્ટ વફ્ટલેયન ઈમગ થત 
શત. 
(૪) વયકાયી કૉરેજભા ં૪૪.૪૪% ગ્રથંારમ આન્ટયનેટની સવુલધા ધયાલતા શતા. 
(૫) વયકાયી કૉરેજના ૨૫.૯૨% કૉરેજભા ંગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વવળમર ભીરડમાન ઈમગ 
કયતા શતા. 
(૬) વયકાયી કૉરેજના ૨૫.૯૨% ગ્રથંારમભા ંICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી કયલાભા ં અલતી શતી. 
(૭) વયકાયી કૉરેજના ૫૯.૨૬% ગ્રથંારમભા ં ICT ICTવફવંધત ભાખાકીમ સવુલધાન બાલ જલા ભળ્મ 
શત. 
 

૧૩. ઉવશંાય 
      પ્રસ્તતુ ભ્માવથી જાણલા ભળ્યુ ં કે ભટાબાગના ગ્રથંારમભા ં ICT ન ઈમગ થત શત જેભા ંખાવ 
કયીને કમ્પતયટૂય ને વપ્રન્ટયન વોથી લધ ુ ઈમગ થત શત. જમાયે ન્મ વાધનનુ ં પ્રભાણ ઓછુ જલા 
ભતુ ં શત ુ ં  જેથી ન્મ વાધન, ઇન્ટયનેટની સવુલધા ને ગ્રથંારમ વેલાઓને સદુ્રઢ ફનાલલા વવળમર 
ભીરડમાન ઈમગ લધાયલા જઇએ. અ ભાટે ગ્રથંારમભા ં ICT ભાટે દય લે નાણાની પાલણી કયલી 
જઇએ. ત વળંધન ેેયન શતે ુવાથાક થળે. 
 
 
 
 

૦.૦૦% 
૧૦.૦૦% 
૨૦.૦૦% 
૩૦.૦૦% 
૪૦.૦૦% 
૫૦.૦૦% 
૬૦.૦૦% 

વંણૂા 
વભંત 

વભંત તટસ્થ વભંત વંણૂા 
વભંત 

૨૫.૯૩% 

૫૯.૨૬% 

૧૧.૧૧% 
૩.૭૦% ૦ 

ICT વફધંધત ભાખાકીમ સધુલધાનો અબાલ 
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વદંબવ સચૂચ 
 

I. કફયી, તરુ કે. (૨૦૧૬). ગજુયાત યાજ્મના નદુાવનત વલશ્વવલદ્યારમ ગ્રથંારમભા ંICT અધારયત 
વેલાઓ: એક ધ્મમન. (ભશાળધવનફધં, ગજુયાત વલદ્યાીઠ, ભદાલાદ, બાયત) ભાથંી ભેલામેર.    

II. ઈચાટ, રદનેળચદં્ર એ. (૨૦૦૯). વળક્ષણ ને વાભાજજક વલજ્ઞાનભા ંવળંધનનુ ંદ્ધાવતળાસ્ત્ર. યાજકટ: 
ડૉ.ડી.એ.ઈચાટ. 

 

III. ઘેરટમા, ડૉ. વદંી ને ભશતેા ડૉ. પ્રવતક (૨૦૦૭). કમ્પતયટૂય વળક્ષણ. ભદાલાદ: પ્રથભ પ્રકાળન.  
 

IV. ઠાકય, ધીરુબાઇ (૧૯૯૪). ગજુયાતી વલશ્વકળ. (ખડં-૬) ભદાલાદ: ગજુયાતી વલશ્વકળ રસ્ટ. 
   

V. દેવાઇ, યવલિંદયામ નાયણજી (૧૯૮૩). વાભાજજક વળંધન દ્ધવતઓ. ભદાલાદ: યવુનલવવિટી 
ગ્રથંવનભાાણ ફડા. 

 

VI. યભાય, જમેળકુભાય ભનજીબાઇ (૨૦૧૬). ICT ની વલલેચનાત્ભક વભજ. ભાદાલાદ: નીયલ પ્રકાળન. 
 

VII. ભારી, ડૉ. વભતકુભાય અય. (૨૦૧૫). ICT ન વળક્ષણભા ંવલવનમગ. ભદાલાદ: ભર પ્રકાળન. 
 

VIII. ળાશ, ડૉ. દીવકા બદ્રળે (૨૦૦૪). ળૈક્ષક્ષણક વળંધન. ભદાલાદ: યવુનલવવિટી ગ્રથંવનભાાણ ફડા. 
   

IX. ળાશ, પ્રલીણબાઇ ને ન્મ. (૨૦૦૯). ગ્રથંારમ ને ભારશતી કેન્દ્રના સ્રતન ભશત્તભ ઈમગ. 
ભદાલાદ: ગજુયાત ગ્રથંારમ વેલા વઘં. 

 

X. ળાશ, પ્રલીણબાઇ ને ન્મ. (૨૦૦૭). ગ્રથંારમ અધવુનકયણને ગરે. ભદાલાદ: ગજુયાત ગ્રથંારમ 
વેલા વઘં. 

   

લેફ વાઈટવ 
 

I. http://gujarat-education.gov.in/higher 
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