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1. પ્રસ્તાવના :  

પ્રસ્તુત સંશોધન વિષયમ ં સમ વિષ્ટ દરકે”શબ્દ” પોતે એક ગહન વિષય છે. જમેકે વશક્ષણ જમે ં પ્ર થવમક, મ ધ્યવમક, 

ઉચ્ચતર મ ધ્યવમક થી લઈ ડોકટરલ ડીગ્રીનો સમ િશે થ ય છે; “સશંોધન” મ ં સમગ્ર જ્ઞ ન વિશ્વમ ં સમ યેલ દરકે વિષય અન્િયનેુ ં

સંશોધન ક યય તથ  મ વહતી-પ્રત્ય યન સંસ ધનો જમે ં એક તરફી-દ્વી તરફી પ્રત્ય યન સ ધનોનો સમ િેશ થ ય છે. િષય ૨૦૨૦ મ ં 

આિેલ કોરોન  મહ મ રીએ પ્રત્ય યનન  દરકે સ ધનોની ઉપયોગીત મ ં અનહદ િધ રો કયો છે. મ વહતી પ્રત્ય યન ન  યુગની 

શરૂઆતમ  ંજ-ેજ ેધ રણ ઓ તેની ઉપયોગીત  અથે કરિ મ ં આિી હતી; જમેકે તે ખૂબ જ મ ોંઘી તકનીકી છે, સામાન્ય માણસ  

તેન  ઉપય ગ નહિ કરી શકે, આ તકનીકી સમજવા અને ઉપય ગ કરવા અોંગ્રજેી ભાષાન ોં જ્ઞાન િ વ ોં જરૂરી છે, વગેર ેઅત્ય ર ેમહદ 

અંશે ખ ટી પડી છે. વશક્ષણ અને સશંોધનન  ક યો જ ેકદ ચ મહ મ રીમ ં તદ્દન બંધ પડી જશે એિો ભય વશક્ષણવિદ્દો ન ેહતો 

પણ એ ભય ઝ ંઝિ ન  જળ સમ ન બની ગય ! સમગ્ર વશક્ષણ જગત મ વહતી-પ્રત્ય યન સ ધનોનો મહત્તમ ઉપયોગકત ય બની 

આજ ેપણ અડીખમ ઉભંુ રહ્ું છે. આજ ેવિશ્વભર ની શકૈ્ષવણક સંસ્થ ઓ વિદ્ય થીન  ઘેર-ઘેર પહોચી છે. મ વહતી-તકનીકી ન  

સહયોગથી આજનો વિદ્ય થી વશક્ષણવિદ્્દ અને સંસોધનકત ય પણ પોત ન  ક યોની ચરમસીમ  સુધી પહોચ્ય  છે. મ વહતી-

પ્રત્ય યન સ ધનો પણ એટલી જ તત્પરત  સ થે વિકસીત થયા છે; મિત્તમ સેિ હકય વિભ ગ , ધંધ કીય વિભ ગ , વશક્ષણ વિભ ગ, 

મ નિ-સંસ ધન વિભ ગ, અથયતંત્ર વિભ ગ એમ અનકેવિધ વિભ ગો તથા તે અોંતગગત આવતા પ્રભ ગ  મહ મ રીન  સમયમ  ં

પોત નું અસ્તીત્િ ટક િી ર ખી શક્ય  છે. મ વહતી-પ્રત્ય યન તકનીકી એ પણ વિક સદોર સ ધી તેમ ં મળૂભૂત ઢ ચં મં ં ઘણો 

બદલ િ લાવી છે. જો તેન  મળૂ જોઈએ તો શરૂઆતન  તબક્ક મ  ંમ ત્ર “અક્ષરો રૂપી મ વહતી”નું પ્રત્ય યન થતંુ હતંુ. આજ ેતે 

સારસંક્ષેપ: માહિતી પ્રત્યાયન નાોં સાધન  એ માનવજીવન ખૂબ જ ઝડપી બનાવી દીધ ોં છે. તેની અસર આપણે દરકે 

જગ્યાએ જ ઈએ શકી એ છીએ; પછી એ સેવાકીય  સોંસ્થાન , બજાર , ઉત્પાદન કેન્ર  કે શૈક્ષહણકકાયગ ક્ષેત્ર  િ ય શકે છે. 

હશક્ષણ ક્ષેત્રની યાત્રા ક ર ના મિામારી માોં ખૂબજ અઘરી બની િ ત! પણ માશિતી-પ્રત્ર્યાર્યન - સંસાધન  આશીવાગદરૂપ 

બની ગયા ને હશક્ષણ કાયો આગળ વધતા રહ્યા. આ કાયગ અોંતગગત આવતા સોંસાધન  અનેક છે; જમેાના કેટલાક જવેાકે 

ગૂગલ કલાસરૂમ, હવડીય  હમહટોંગ માોંટે ઉપય ગી સોંસાધન , માહિતી સ્ત્ર ત  નાોં સોંગ્રિ માોંટે વાપરતા સોંસાધન  જવેા અનેક 

ન  સમાવશે અિી કરવામાોં આવ્ય  છે. આ લેખ માોં હશક્ષણ કાયોને મ ખ્યત્વે ત્રણ ભાગમાોં ૧. હશક્ષકલક્ષી કાયો ૨. 

હવદ્યાથીલક્ષી કાયો અને ૩. સોંશ ધનલક્ષી કાયો માોં વિેચવામાોં આવ્યા છે તથા આ અન સોંધાને પ્રત્યાયન સોંસાધન ન ોં 

હવભાજન દશાગવવામાોં આવ્ય ોં છે.  

આ લેખ માોં સોંશ ધન ક્ષેતે્ર કાયગરત સોંસ્થા INFLIBNET ની વેબસાઈટ પર ઉઅપબ્ધ માહિતી ન ોં પણ વણગન કરવામાોં આવ્ય ોં 

છે. અિી સમગ્ર ભારતદેશ ની શૈક્ષહણક સોંસ્થાઓ તરફથી મિાહનબોંધ  ની ડીજીટલ પ્રસ્ત હત િેત  INFLIBNET ને સબહમટ 

કરલેા છે તેની આોંકડાકીય હવગત  અને હવષયવાર હવભાજન ગ્રાહફક પધ્ધહત દ્વારા દશાગવ્ય ોં છે.  

આ પ્રસ્ત હત થકી હશક્ષણ જગત ને હવવધ માહિતી પ્રત્યાયન સોંસાધન ન  પહરચય મળશે તથા તેના ઉપય ગ  હવષે જાણકારી 

મળશે.  

ચાવીરૂપ િબ્દો: માહિતી પ્રત્યાયન સોંસાધન , હશક્ષણલક્ષી-હવદ્યાથીલક્ષી-સોંશ ધન લક્ષી કાયો, માહિતી સ્ત્ર ત સોંગ્રિ, 

હવડીય  સોંસાધન .                
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વિડીયો ન  મ ધ્યમથી િધ ુસર હનીય બન્યુ ંછે. વશક્ષણ અને સશંોધનન ં ક યોમ ં મ વહતી-પ્રત્ય યનન ં સ ધનો આવશિ યદરૂપ 

બન્ય ં છે, તે આ લેખ દ્વ ર  જાણી શક ય છે.  

2.  પૂવવ થરે્યલ સંિોધનોની સમીક્ષા :  

આ વિષય અનુલક્ષી અનેક સંશોધનો કોમ્યુટર તથ  મ હિતી પ્રત્ય યન વિજ્ઞ ન વિષય અંતગયત થયેલ  છે; પરંતુ અત્ર ે

પ્રસ્તુત વિષય ન ેઅનુલક્ષત  અગ ઉ થયેલ સશંોધનો અંગ્રજેી ભ ષ મ ં પ્રક વશત છે, આ પ્રસ્ત હત સોંપણૂગ ભ ષ ંતર નહિ પરોંત  લેખક 

ની સ જબજૂ નાોં આધાર ેઅિી રજુ કરિ મ ં આવ્યુ છે.  

ગુમા, અલી; ફારૂખ એ િલ્દિ, ખુિી મુિમ્મદ :-  

આ સંશોધન લેખમ ં પ્રસ્તુતકત યઓ છે ICT સંસાધન  જનેો ઉચ્ચ અભ્ય સમ ં વશક્ષકો તથ  વિદ્ય થીઓ દ્વ ર  ક યો પવૂતય 

હેતુ કરિ મ ં આિે છે તે જાણિ નો પ્રય સ કયો છે તથ  આ અન્િયે વિસ્તૃત સંશોધન પધ્ધવતનો ઉપયોગ કયો છે. અત્ર ેઉલ્લેખનીય 

છે કે મ વહતી પ્રત્ય યનન  સશંોધનોનો ઉપયોગ મહદ્અંશ ેઉચ્ચ અભ્ય સ મ ં થ ય છે. જમે ં મ વહતી આપ-લે તથા પ્રસ્ત હત માટે 

ન  સશંોધનો નો ઉલ્લેખ કરલેો છે.  

સુકાન્તા સિકાિ :  

પ્રસ્તુત લેખમ ં લેખકે મ વહતી-પ્રત્ય યન તકનીકીથી ઉચ્ચ અભ્ય સન  વિવિધ ક્ષતે્રોમ ં ચોક્કસ હેતુ આધ વરત 

ઉપયોગોની સમીક્ષ  કરી છે. અહી લેખક દશ યિ ેછે કે આ તકનીકી થકી વિશ્વન  વિકસીત તથ  વિક સશીલ ર ષ્ટર ોમ ં વશક્ષણ 

અને સશંોધનન  ક યોને િગે મળ્યો છે. વશક્ષક તથ  વિદ્ય થી મહત્તમ શૈક્ષવણક સ્તોત્રો સુધી પહોચી શક્યો છે. અહી ંલેખક એ 

શૈક્ષવણક ક યોન  વિશ ળ િગો તથ  સશંોધન ક યો અથે મ વહતી-પ્રત્ય યન તકનીકીની ઉપયોગીત  વિશે વિસ્તૃત ચચ ય કરી છે.  

3.  આ લેખના મખુ્ર્ય િેતુઓ :-આ લેખના મખુ્ર્ય િેતુઓ નીચે મજુબ છે.  

(૧) શૈક્ષવણક ક યો મખુ્યત્િે કલ સરૂમ ટીચીગં, એસ ઈમને્ટ/હોમિકય  આપિું તથ  તેનુ ંમુલ્ય કંન કરિું. આ ક યોમ  ં

ઉપયોગી મ વહતી પ્રત્ય યન ન ં સ ધનોનો પવરચય આપિો.  

(૨) સશંોધન ક યો જિે  કે મ વહતીનું એકત્રીકરણ, એકત્રીકરણનું સ ધન-વિક સ, આંકડ કીય ગણતરી તથ  પ્રસ્તુતીમ  ં

ઉપયોગી મ વહતી-પ્રત્ય યન પ્લેટફોમય નો પવરચય આપિો. 

(૩) મહ મ રી યુગમ ં સશંોધન ક યોન  વિક સને મળેલ િગેનું ઉદ હરણ આંકડ કીય મ વહતી સ થે રજુ કરિું.  

4.  સંિોધનોનું મિત્વ/લખેનું મિત્વ :  

શૈક્ષવણક ક યોમ ં ઉપયોગી મ વહતી-પ્રત્ય યનન  સ ધનો અને તેની વિશેષત ઓનો પવરચય મળી શકશે.  

સંશોધન ક યોમ ં પણ મહત્િપૂણય ક યો જિે  કે મ વહતી એકત્રીકરણ–મ વહતી વિશ્લષેણ-આંકડ કીય સશંોધન વિશ્લેષણ 

તથ  વિવિધ કસોટીઓમ ં ઉપયોગી થત ં સ ધનો કે પ્લટેફોમય ઓળખી શક શે.  

5.  સંિોધનોનું સીમાંકન :- 

- પ્રસ્તુત લેખ શૈક્ષવણક અને સશંોધન ક યોમ ં મદદરૂપ થત ં મ વહતી-પ્રત્ય યન સંસ ધનો પુરતું જ સીવમત છે. આ લેખ 

ફક્ત મ વહતી-પ્રત્ય યનન ં સસં ધનોનો પવરચય આપે છે. 

સંશોધન ક યયમ ં વિક સનું ઉદ હરણ સંસોધન વનબંધનુ ંડીઝીટલ રૂપ ેસંગ્રહ કરતુ ંસરક રી-અધયસરક રી સંસ્થ નની િેબસ ઈટ 

પરથી મ વહતી મેળિી પ્રસ્તુત કરિ નું છે.  

6.  સંિોધનોની પધ્ધશત :  

આ લેખન ક યય હેતુ િેબ સ મગ્રી વિશ્લષેણ પધ્ધવતનો ઉપયોગ કયો છે.  
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આ લેખન  મ ધ્યમથી શૈક્ષવણક ક યોમ ં તથ  સશંોધન ક યોમ ં ઉપયોગી મ વહતી-પ્રત્ય યન સ ધનોનો સમ િશે કરિ મ ં આવ્યો 

છે, અન્ય રીતે જોડ યેલ તકનીકીનો સમ િેશ કરલે નથી.  

પ્રસ્તુત લેખમાં વેબ સામગ્રી શવશ્લેષણ િેતુ સ્વશનમીત/સ્વસમજણ આધાિીત કિલેુ ંછે.  

માશિતી એકત્રીકિણ :  

પ્રસ્તુત લેખની મ વહતી પ્ર વિ હેતુ (મ વહતી-પ્રત્ય યન સંશોધનની) શૈક્ષવણક તથ  સશંોધન ક યો મ ં ઉપયોગી મ વહતી-

પ્રત્ય યન સંશોધનનો ઉંડ ણ પુિયકન  અભ્ય સ અથે િેબસ ઈટની મુલ ક ત લીધી છે. અત્ર ેએ નોધનીય છે કે દરકે િેબસ ઈટ ની 

વિશ્વસનીયત  ની ચક સણી લેખક દ્વ ર  સ્િયં સુઝ મજુબ તથ  તે અન્િયે ન  કેટલ ંક ધ ર  ધોરણો ને પણ ધ્ય નમ ં ર ખ્ય  છે.  

િૈક્ષશણક કાર્યોનું શવભાજન/વગીકિણ :  

પ ય રૂપ શકૈ્ષવણક ક યોનું િગીકરણ નીચે મજુબ કરિ મ  ંઆવ્યું છે.  

શિક્ષકલક્ષી કાર્યો :  

- રૂવચન  વિષય તથ  ફ ળિેલ વિષય અનુસ ર િ ચંન સ મગ્રી તૈય ર કરિી તથ  તે વિદ્ય થીઓ સુધી પહોચ ડિી.  

- અભ્ય સક્રમ અને સમયપત્રક ન ેઅનસુરિું.  

- વિદ્ય થીની વિદ્ય લક્ષી તથ  િ ંચનલક્ષી અવભરૂચી િધ રિ ન  પ્રયત્નો કરિ .  

- પરીક્ષ -પ્રશ્નપત્રો, એસ ઈમેન્ટ પ્રશ્નો તથ  ઘરક મ/હોમિકયલશેન તૈય ર કરિ  અને વિદ્ય થીઓને પહોચ ડિ .  

- મુલ્ય કંન અને પવરણ મ તૈય ર કરિ .  

 

શવદ્યાથીલક્ષી કાર્યો :  

- અભ્ય સક્રમનો લગત  દરકે િગયમ ં પ્રસ્તુત રહેિું.  

- મળેલ િ ંચન સ મગ્રી નું િ ચંન અને વિશ્લષેણ કરિું.  

- િગયમ ં આયોજીત દરકે પ્રિવૃત્તમ ં ભ ગ લેિો.  

- મુલ્ય કંન હેતુ તૈય ર કરલે જિ બિહી અન્ય લેખો; વિષય અનરુૂપ વશક્ષકોને મોકલિ ં.  

- પોત ન  વ્યવકતગત વિક સલક્ષી ક યો.  

સંિોધનલક્ષી કાર્યો :  

- વિષય અન્િયેનું લેખન ક યય  

- ભ ષ  આધ વરત પ્રત્ય યન સ ધનોની ઓળખ  

- વિષય નસુ ર મ વહતી એકત્રીત કરિ ન  આધુવનક સ ધનોની ઓળખ  

- વિશ્લષેીત મ વહતીનું પ્રસ્તુતીકરણ  

- લખ ણ ચોરી અન્િયે પ્રસ્તુતીની ચક સણી તથ  પ્રમ ણપત્ર લેિ ં  

- અન્ય  
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આમ ઉપરોકત િગીકરણમ ં અનેક ક યો ઉમેરી શક ય છે, અત્રે ઉલ્લેવખત કાયોને  આજન  કોવિડ મહ મ રી સમયમ  ં

પણ ક યયરત કરી શકે તેિ  તકનીકી સ ધનો છે, જનેો અહી પવરચય આપિ મ ં આવ્યો છે. આ તકનીકીઓમ  ંમ ઈક્રોસોફટ 

એપ્લીકેશન તથ  ગુગલ એપ્લીકેશન મહત્િની છે. અત્ર ેએ નોધંનીય છે કે આ દરકે એપ્લીકેશનને ઓફ લ ઈન તથ  ઓનલ ઈન 

ઉપયોગ કરી શક ય છે. તદ્દઉપર ંત અન્ય સ થે સહક ર ક યય અથે મોકલ  શક ય છે. અહી ંએ નોધંનીય બ બત છે કે અન્ય સ થ ે

િહેંચિ મ ં આિેલ કોઈપણ એપ્લીકેશનન  ંડોક્યુમેન્ટમ ં થત ં સુધ ર  િધ ર  સહક યયમ ં જોડ યેલ દરકે વ્યવક્ત એક સ થે જોઈ 

શકે છે.  

(૧) કેલેન્ડિ :- ગગુલ તથ  મ ઈક્રોસોફટ બનંેમ ં આપેલુ ંછે. અહી ંદરકે વદિસને ૨૪ કલ કમ ં વિભ જીત કરિ મ ં આવ્ય ં હોિ થી 

વશક્ષક પોત નું સમયપત્રક, ત રીખ, િ ર, સમય તથ  વિષયન  ન મ સ થે નોધં બન િી શકે છે. આ ઉપર ંત િગયમ ં યોજાન રી 

પ્રિવૃત્તઓનું પણ આયોજન કરી શકે છે. આનો ઉપયોગ દરકે વ્યવકત પોત ની સગિડ અનુસ રન  સ ધન જિે ં કે ડેસ્કટોપ, 

લેપટોપ કે મોબ ઈલમ ં પણ કરી શકે છે.  

(૨) કલાસનોટબુક :- મ ઈક્રોસોફટની આ ખુબ જ ઉપયોગી એપ્લીકેશન. અહી વશક્ષક પોત ન  રૂવચન  વિષયો મ ટે પણ લેખ 

તૈય ર કરી શકે છે. ફ ળિેલ વિષયન  વિદ્ય થીલક્ષી નોધંો તૈય ર કરી શકે છે તથ  વિદ્ય થીઓને આપી શકે છે. બધંુ જ લેખન ક યય, 

િગયમ ં આપેલ ઘરક મ/હોમિકય  અહી ં વિદ્ય થી સબમીટ કર ે છે તથ  વશક્ષક તેનું મુલ્ય ંકન કરી તપ સેલ કોપી સચૂન  સાથ ે

હવદ્યાથીને પવરક્ષ  હેતુ પરત મ કલી શકે છે.  

(૩) વડવ ડોક્યુમેન્ટઃ- આ એક સ દંુ વ્હ ઈટ પપેર છે. જનેી સરખ મણી નોટબુક કે રજીસ્ટરન  પજે સ થે કરી શક ય છે. આ 

એપ્લીકેશનની વિશષેત  એ છે કે લેખન ક યયમ ં ઉપયોગી એિી સ્ટેશનરી ની તમ મ િસ્તુઓ અહી ંઅપ્રત્યક્ષ રીતે એક વસમ્બોલ 

કે વચન્હન  સ્િરૂપમ ં આપી હોય છે જનેો ઉપયોગ લેખન કત ય જરૂરીય ત અનુસ ર કરી શકે છે.  

(૪) એક્સલ ડોક્યુમેન્ટ:- એક્સલ ડોક્યુમેન્ટની સરખ મણી ‘ગ્ર ફ પેપર’ સ થે કરી શક ય છે. પણ અહી ઉપયોગમ ં લિે ત  

ગ્ર ફન  ઉભ -આડ  ખ ન ન ે જરૂરીય ત અનુસ ર ર ખી શકે છે. આ એપ્લીકેશનમ  ં પણ સ્ટેશનરી સ મગ્રી ઉપર ંત ડેટ  

પ્રસ્તુતીમ ં ઉપયોગી ચ ટો અને આંકડ કીય વિશ્લષેણ મ ટે પણ ગણતરી ઉપલબ્ધ કરી છે જિેી કે મધ્યક, મધ્યસ્થ, બહુલક, તથ  

આંકડ કીય ટેસ્ટ જમે કે chi, T, standard deviation, િગરે.ે   

(૫) પાવિ પોઈન્ટ :- મ વહતી પ્રસ્તુતી મ ટેનું આ સૌથી િધ ુલોકવપ્રય એપ્લીકેશન છે. આની વિશેષત  એ છે કે અહી ંપ્રસ્તુતી 

મ ટે “એનીમેશન” ટુલ આપેલુ ંછે. એનીમશેનની મદદથી મ વહતીને િધુ સ્પષ્ટ, રંગીન તથ  રસપ્રદ બન િી શક ય છે. આ વસિ ય 

બીજા અનકે ફ યદ  આ ટુલમ ં આપેલ  છે. એનીમેશન સ થેની પ્રસ્તુતીનુ ંસમય વ્યિસ્થ પન પણ કરી શક તંુ હોિ થી મહદ્દઅંશ ે

વશક્ષણવિદ્દ તથ  સંશોધનક રો આનો ઉપયોગ કરત ં હોય છે.  

(૬) આઉટ લુક :- આ ઈ-મઈેલ આપ-લે ની એપ્લીકેશન છે. જમે ં ચોક્કસ ઈ-મેઈલ એડર ેસ પર વ્યવક્તગત કે ગપૃ સ થે મ વહતી 

આપ-લે કરી શક ય છે. અત્ર ેઉલ્લેખનીય છે કે અહી લવેખત મેસજે સ થે કોઈપણ ડોક્યમુેન્ટ, ફોટોગ્ર ફ, ઓવડયો કે વિડીયો એટેચ 

કરી મોકલી શક ય છે. અહી ંધ્િવનગ્રાિી માહિતી સ્વરૂપ પોત ન  વિચ રો કે મંતવ્યો અનુસ ર એટેચ ડોક્યમુેન્ટમ ં સુધ રો કરી 

(એડીટ) કરી જ-ેતે ઈ-મેઈલનો પ્રવત ઉત્તર આપી શકે છે, તથ  અન્યને પણ મોકલી શકે છે. મ વહતી પ્રત્ય યનું આ સિયશ્રેષ્ઠ સ ધન 

તથ  િધુ ઉપયોગમ ં આિતુ ંસ ધન છે.  

(૭) ટીમ :- આ શૈક્ષવણક ક યોનું એક સંપણુય સ ધન છે. અહી ં વશક્ષકો, વિદ્ય થીઓ તથ  બન િેલ ડોક્યમુેન્ટનો સંગ્રહ પણ 

આર મથી થઈ શકે છે. શૈક્ષવણક સંસ્થ ન  વશક્ષકલક્ષી, વિદ્ય થીલક્ષી તથ  સશંોધનલક્ષી ક યો મ ટે આ ખુબ જ ઉપયોગી છે. 

અહી ંવિડીયો કોન્ફરન્સ મીટીગંની પણ સવુિધ  આપેલ છે જથેી વિદ્ય થીઓ તથ  વશક્ષકો સમય-પત્રક અનુસ ર વિડીયો મીટીગં 

કરી શકે છે, અહી ંચ લુ ંમીટીગંમ ં ડોક્યમુેન્ટ શેર તથ  વ્હ ઈટ બોડયન  ઓપ્શનનો ઉપયોગ કરી વશક્ષક િરસ્યઅુલ કલ સ રૂમમ ં 

પણ િ સ્તવિક કલ સ રૂમની અનુભુતી કર િી શકે છે. વિદ્ય થીઓને એસ ઈમેન્ટ, હોમિકય  આપી શકે છે તથ  પવરક્ષ નું પણ 

આયોજન કરી શકે છે. અપલોડ કરલે એસ ઈમેન્ટ, જિ બિહી તથ  પ્રસ્તુતીનું મુલ્ય ંકન કરી પવરણ મ આપી શકે છે.  

ફોમવ (Form):- વિદ્ય થીઓની અભ્ય સ પ્રત્ય ેરૂવચ િધ રિ  હેતુ વશક્ષકો પ્રશ્નોત્તરી, કોયડ , કૂટ પ્રશ્નોનું આયોજન કર ેછે. આ અથ ે

આ એપ્લીકેશન દ્વ ર  સરળત થી આયોજન કરી શક ય છે. આ સ ધન સંશોધન ક યો મ ટે પણ ખુબ જ ઉપયોગી છે, તેની 
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મદદથી મ વહતી એકત્રીકરણનું સ ધન બન િી શકે છે તથ  ઈ-મેઈલન  મ ધ્યમથી સંભિીત મ વહતી દ ત ઓ સુધી પહોચી શકે 

છે અન ેમ વહતી પ્ર િ કરી શકે છે. અત્ર ેએ ઉલ્લેખનીય છે કે મેળિેલ મ વહતીનું વિવિધ રીતે પ્રસ્તુતી કરિી પણ અહી ંજ થઈ શકે 

છે.  

Google Map :- ગુગલની આ ખુબ જ રસપ્રદ એપ્લીકેશન છે. વશક્ષણવિદો અને સંશોધનકત યઓ આનો ઉપયોગ પોત ન  રસન  

વિષયન  વિદ્વ નો તથ  શૈક્ષવણક, સશંોધન અન ેમ વહતી સંસ્થ નોનું સ્થ ન વનધ યરણ જાણિ  હેતુ કર ેછે. પોત ન  ડોક્યુમને્ટ, 

ઓવડયો, વિડીયો, ફોટોગ્ર ફ, પ્રોગ્ર મ ફ ઈલ જિે ં અનકે અગત્યન  સશં ધનોનો સગં્રહ કરી શકે છે. અહી ંનિ  ડોક્યુમેન્ટ બન િી 

પણ શકે છે, તથ  જરૂરીય ત અનુસ ર ન  ડોક્યમુેન્ટ અન્ય સ થે િહેંચી શકે છે.  

GoogleTranlation :- આએપ્લીકેશનની મદદથી ભ રતની આશર ે૧૧ જટેલી ભ ષ ઓ સ થે અન્ય ૮૦ જટેલી આંતરર ષ્ટર ીય 

ભ ષ ઓનો સમ િશે થયો છે. જથેી ભ ષ ંતર ક યય સરળ બની ગયું છે. અત્ર ેએ ઉલ્લેખનીય છે કે દરકે ભ ષ ઓ સ થે તેન  

આધ વરત શબ્દકોશ પણ આ એપ્લીકેશન સ થે જોડ યલેો હોિ થી આખ ં િ ક્યોનો અનુિ દ તથ  દરકે શબ્દોન  સ મ ન થી 

અને કેટલ ંક અશંે વિરૂધ્ધ થી શબ્દ પણ જાણી શક ય છે. અહી ંભ ષ ંતરીત લેખને (વહસ્ટર ીમ ં) સ ચિી ર ખિો તથ  તેમ ં સુધ રો 

કરિ ની પણ સવુિધ  આપેલી છે.  

ગુગલ ક્લાસરૂમ :- આ આભ સી િગયખંડમ ં વિદ્ય થીઓન  એસ ઈમેન્ટ, પ્રશ્નોત્તરી તથ  હોમિકય  આપી શક ય છે. તેનું મુલ્ય ંકન 

કરી શક ય છે અને પવરણ મ વિદ્ય થીઓ સુધી પહોચ ડી શક ય છે. અહી ં વશક્ષક, કલ સ મોનીટર તથ  અન્ય વશક્ષકને પણ 

મુલ્ય કંન અથે આમવંત્રત કરી શકે છે. આમ મ ઈક્રોસોફટ અને ગુગલની એિી કેટલીય સુવિધ ઓ છે, જમે ં વ્યવક્તગત બ્લોગ, 

ટીમ, િેબસ ઈટ, વિડીયો કેન્ફરન્સ, ચેટ મેસજે, પવબ્લકેશન જિેી અસંખ્ય એપ્લીકેશનનો સમ િશે થ ય છે. જ ેશૈક્ષવણક ક યો, 

વિદ્ય થીલક્ષી ક યો તથ  સશંોધન ક યોમ ં ઉપયોગી છે. સમય અિક શ ને ધ્ય નમ ં ર ખી.  

7. કોશવડ-૧૯ મિામાિીના રુ્યગમાં સંિોધન કાર્યોના વગેને પ્રદશિવત કિવુ.ં  

સમગ્ર ભ રતની શૈક્ષવણક સસં્થ ઓમ ં થત  ંસંશોધન ક યોને મ ત્ર ભ રત જ નહી વિશ્વ સમક્ષ પ્રદવશયત કરિ  હેતુ 

યુવનિવસયટી ગ્ર ન્ટ કવમશન દ્વ ર  એક પ્રોજકેટ સ્િરૂપ શરૂઆત કરિ મ ં આિી હતી. સમય ંતર ે૧૯૯૬-જુન મ ં આ INFLIBNET 

એક સ્િ યત્ત કેન્ર બન્યું. આ કેન્ર અંતગયત વિશ્વ વિદ્ય લય ન  ગ્રથં લયોને આધુવનક બન િિ નું ક યય પણ થયું જમે ં SOUL 

સોફટિેરનો સમ િેશ છ ય છે. આ ઉપર ંત આ સંસ્થ નની ક યયરીતીઓને મખુ્યત્િે ચ ર ભ ગો (૧) ઈ-કન્સોરટીયમ (૨) ઓપન 

એક્સેસ ઈવનવસએટીિ (૩) વિવિધ પ્રોજકે્ટ સવિયસીસ (૪) લ ઈબે્રરી સ્િંસચં લન માોંટે ન ોં સ લ સ ફ્ટવેરમ ં િહેચ યેલુ ંછે. સંશોધન 

ક યોને પ્રદવશયત કરત ં આ સંસ્થ નનો મહત્િનો પ્રોજકેટ “શોધગંગ ” છે. આ એક ઈન્સ્ટીટયશુન રીપોઝીટરી છે જમે ં ભ રતની 

અનેક યુવનિવસયટી મ ંથી એિોડય  થયેલ Ph.D ન  મહ વનબંધોનો વડઝીટલ સ્િરૂપે સગં્રહ કર યેલ છે. ત રીખ-૨૫-૦૪-૨૦૨૧ ન  

રોજ આ િેબસ ઈટમ ં દશ યિલે આંકડ  અનુસ ર િષય ૨૦૨૦ ન  મહ મ રી સમય (jan-Dec) મ ં કુલ ૪૧૨૩૮ મહ વનબંધો ભ રતની 

વિવિધ યવુનિવસયટીઓ દ્વ ર  ઓપન એક્સેસ ઈવનવસએટીિ અંતગયત “શોધગંગ ” ન ે હવશ્વ ફલક પર જ ઈ શકવાના િેત  થી 

સબહમટ કય ય છે. જમે ં સંશોધનકત ય તથ  વશક્ષણવિદ્દો આ વનબંધોને જોઈ શકે છે, િ ંચી શકે છે તથ  ત રીખ-૦૯-૦૪-૨૦૧૧ન  

રોજ આ સસં્થ નમ ં સબવમટ થયેલ  Ph.D વનબંધો ની આંકડ કીય મ વહતી નીછે આપેલ ફોટોગ્ર ફ જ ે INFLIBNET ની િબે 

સ ઈટ પરથી લીધેલ, મળી શકે છે.  
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ઉપરોક્ત ફોટોગ્ર ફ દશ યિે છે કે એવપ્રલ-૨૦૨૦ થી મ ચય – ૨૦૨૧ દરહમયાન  ૨૬૦૦૦ થી પણ િધ ુસશંોધનો સબવમટ થય  છે જમે  ં

સ્િેમ્બેર – ૨૦૨૦મ ં ૪૭૩૦ સૌથી િધ ુછે.  

 

આ ફોટો શોધ ગંગ  E Thesis Repository ન ં ટોટલ સશંોધનોનો આંકડો વિષયિ ર દશ યિે છે. જમે  ંchemistry વિષય ન  ં

સૌથી િધ ુ૨૬૧૫૦ સશંોધન વનબંધો નો સમ િશે થયો છે.  

 

8. પ્રસ્તુતીની સમીક્ષા :-  

આ પ્રસ્તુતી સમય અિક શન ેધ્ય નમ ં ર ખી તેય ર કરતી હોિ થી એિી અનકે એપ્લીકેશનનો અહી ંસમ િશે કર િ મ ં 

આવ્યો નથી. અહી ંવ્યક્ત કરલે એપ્લીકેશન નું િ સ્તવિક સ્િરૂપ ખૂબ જ વિશ ળ છે. જનેે આ પ્રસ્તુતીમ ં સમ િિ ન ં પરૂતો 

પ્રયત્ન કયો છે. તેમ છત ં અનેક વિશેષત ઓ દશ યિિ ની બ કી રહી ગઈ છે. દરકે એપ્લીકેશનની વિશષેત ઓ અન ેમય યદ ઓ 
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તેન  ઉપયોગન  પ્રત્યક્ષ અનભુિ થી જ જાણિી િધ ુવહત િહ હોય છે, આથી તેન  ફ યદ -મય યદ  સ્પષ્ટપણે દશ યવ્ય  નથી, પરંતુ 

દરકેની વિશેષત ઓ તો સર હનીય છે જ ેમહદ્દઅંશ ેવશક્ષક અને વિદ્ય થી િચ્ચે કલ સ રૂમનો આભ સી અનુભિ કર િી શકે છે. 

મહ મ રીન  સમયમ ં આ તકનીકી સ ધનો વશક્ષણ જગતને ધબકતુ ંર ખિ મ ં ઘણી મદદ કરી છે. જો કે મ નિીની લ ગણીની 

સુગંધ અહી ગરેહ જર હોય છે. પણ સમય મ ટે કહેિ ય છે કે મ રી ‘આજ’ હંુ આનદંથી જીવ્યો છંુ, ‘આિતીક લ’ન ેજ ેકરિું હોય 

તે કર.ે.!!  
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