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સારાાં 

(શળક્ષણ એ રયલર્તનળીર, પ્રગશર્ળીર અને પ્રમગાત્ભક છે. કમ્પ્યટૂય લીવભી 

વદીની ક્ાાંશર્કાયી ળધ છે, જમાયે એકલીવભી વદી એ કમ્પ્યટૂય, ઈન્પભેળન અને 

ઈન્ટયનેટની છે. શલશ્વભાાં જ્ઞાન અન ેભારશર્ીન વર્ર્ લધાય થર્ જઈ યહ્ય છે. આજના 

ઈન્ટયનેટ અને કમ્પ્યટૂય ટેકનરજીના જભાનાભાાં શળક્ષણક્ષેતે્ર આમરૂ રયલર્તન થમા 

છે. શલશ્વભાાં જ્ઞાન અને ભારશર્ીન વર્ર્ લધાય થર્ જ યહ્ય છે. શલજ્ઞાન અન ે

ટેકનરજીના કાયણે જ્ઞાનભાાં ઝડી લધાય થામ છે. ઘણા પ્રમગ , ળધ વાંળધનના 

પ સ્લરૂે શળક્ષણના નરૂ્ન પ્રલાશ, સ્લરૂ, દ્ધશર્ઓ, પ્રયરુકર્ઓ અસ્સ્ર્ત્લભાાં આલી છે. 

પ્રસ્તરુ્ વાંળધન સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ જાગશૃર્ અંગે કમ્પ્યટૂય વશામક શળક્ષણ કામતક્ભની 

યચના અને અજભામળ કયી ર્ેની અવયકાયકર્ા ચકાવલા શાથ ધયાયુાં શત ુાં. જે ભાટે 

વાંળધનને અનરુૂ શતેઓુ નક્કી કયલાભાાં આવ્મા શર્ા ર્ેભજ શતેઓુને આધાયે 
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ઉત્ત્નાની યચના કયલાભાાં આલી શર્ી. આ ઉયાાંર્ પ્રમગ શાથ ધયલા ભાટે વાંળધક 

દ્વાયા સ્લયચચર્ CAI  કામતક્ભ અને પ્રમગની અવયકાયકર્ા ચકાવલા વાંળધક દ્વાયા 

સ્લયચચર્ રક્ષ્મકવટી(લૂતકવટી/ઉત્તયકવટી), પ્રશ્નાલચર અને પ્રશર્ચાય ડામયીન 

ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. પ્રા્ર્ ભારશર્ીના થૃક્કયણ ભાટે વશશલચયણ થૃક્કયણ 

(ANCOVA), ટકાલાયી અને ત્તારકિક આગભનાત્ભક ગણુાત્ભક થૃક્કયણન ઉમગ 

કયલાભાાં આવ્મ શર્. આ ઉયાાંર્ વાંળધનભાાં વ્માશલશ્વભાાંથી વશતેકુ નમનૂા 

વાંદગીની યીર્ે ૨ ફી.એડૌ . કૉરેજની વાંદ કયલાભાાં આલી શર્ી. ફાંને ફી.એડૌ . 

કૉરેજભાાં ૭૦+૭૦ એભ કુર ૧૪૦ નમનૂાના ય આ વાંળધન શાથ ધયલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. 

CAI કામતક્ભની અજભામળ ફાદ પ્રામચગક જૂથ અને શનમાંશત્રર્ જૂથના ર્ાચરભાથીઓની 

ઉત્તયકવટીના પ્ર્ર્ાાંકની સધુાયેરી વયાવયીઓ લચ્ચે ર્પાલર્ જલા ભળ્મ શર્. જેને 

આધાયે કશી ળકામ કે કમ્પ્યટૂય વશામક શળક્ષણ કામતક્ભ દ્વ્રાયા શળક્ષણ ભેલર્ા ફાંને 

કૉરેજના પ્રામચગક જૂથના ર્ાચરભાથીઓ દ્વ્રાયા થમેર અધ્મમન અવયકાયક યહ્ુાં શત ુાં. 

ર્ેભજ ફાંને કૉરેજના પ્રામચગક જૂથના ર્ાચરભાથીઓ ભાટે કામતક્ભ વભાન યીરે્ 

અવયકાયક જણામ શર્. કામતક્ભ વાંદબે પ્રશ્નાલચર અને પ્રશર્ચાય ડામયીના ર્ાયણભાાં 

કામતક્ભ યવપ્રદ રાગ્મ શર્. અન્મ શલમભાાં ણ ર્ેભને CAI  કામતક્ભ દ્વાયા શળક્ષણ 

ભેલલાનુાં ગભળે. CAI કામતક્ભ દ્વાયા ર્ેઓ વયર્ાથી અને અવયકાયક ળીખી ળકમા 

શર્ા.)  

પ્રસ્તાળના 

 ઈશર્શાવ દળાતલે છે કે, વભાજ અને યાષ્ટ્રના ઉત્ાદનભાાં અનેક નાયીઓએ 

મગદાન આેરા છે. લૈરદક કાભાાં કઈણ ચરિંગબેદ શલના બાયર્ભાાં સ્ત્રી રુુ 

વભાનબાલે લૈરદક શળક્ષણ ભેલી ળકર્ા શર્ા. ઋગ્લેદના કેટરાક સકુર્ યચલાભાાં 

શલશ્વધાયા, શનલાલાયી, ઘા, અારા, રામદુ્રા જેલી સ્ત્રીઓએ અમ ૂ્ મ પા આ્મ 

છે. આભ બાયર્ીમ વાંસ્કૃશર્ભાાં નાયી દેલીઓનાાં રૂભાાં જૂનીમ અને લાંદનીમ છે.  વભાજ 

અને કુટુાંફભાાં રે્ ભશત્લનુાં સ્થાન ધયાલે છે. યાંત ુલર્તભાન વભમની શલભ રયસ્સ્થશર્ભાાં 

નાયી ર્ાના ગોયલલાંર્ સ્થાનથી ર્નના ભાગ ેશોંચી ગમેર છે. ળણ, અભાન, 

અત્માચાય અને કાભલાવના ર્ે શળકાયી ફની ગમેર  છે. 
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ટે (૨૦૧૪) એ નોંધ્મા મજુફ, સ્લાભી શલલેકાનાંદના ભર્ મજુફ,  ‘‘જમાાં સધુી 

નાયીની સ્સ્થશર્ સધુયળે નરશ ત્માાં સધુી દુશનમાના ક્માણની આળા યાખલી વ્મથત છે.” 

શળક્ષણ એ રયલર્તનળીર, પ્રગશર્ળીર અને પ્રમગાત્ભક છે. લેદ, ઉશનદ, 

ૠશલમોના યગુથી આજના ઈન્ટયનેટ અને કમ્પ્યટૂય ટેકનરજીના જભાનાભાાં શળક્ષણભાાં 

આમરૂ રયલર્તન થમા છે. વાાંપ્રદ વભમભાાં આધશુનક ર્કનીકીના શલકાવના રયણાભે 

અધ્મમન અધ્માનભાાં નલીનર્ા આલી છે. કમ્પ્યટૂયે શળક્ષણક્ષેતે્ર ક્ાાંશર્ વજી છે. ર્ ે

શળક્ષણના દયેક કે્ષત્રભાાં ઉમગી છે. રે્થી જ વાંળધકે દેળનુાં ભાનલ ધન સ્ત્રીળસ્તર્ 

લેડપામ નરશ એટરે કે, દેળના શલકાવભાાં રે્ન સમુગ્મ ઉમગ થામ રે્ ભાટે સ્ત્રી 

વળસ્તર્કયણ જાગશૃર્ અંગે કમ્પ્યટૂય વશામક કામતક્ભની યચના કયી ર્ેની અવયકાયકર્ા 

ચકાવલાનુાં નક્કી કયુું શત ુાં. 
સમસ્યા કથન  

“શક્ષણ મહાશળદ્યાયના તાલમાથીઓ માટે સ્ત્રી સક્તતકરણ જાગશૃત અંગે કમ્પ્યટૂર 

સહાયક શક્ષણ કાયયક્રમની રચના અને અજમાય” 

ચાળીરૂ બ્દ   

કમ્પ્યટૂય વશામક કામતક્ભ, સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ 
 સ્ત્રી સક્તતકરણ 

પ્રસ્તરુ્ વાંળધનભાાં સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ એટરે ફી.એડૌ . કૉરેજભાાં અભ્માવ 

કયર્ી ર્ાચરભાથી ફશનેને સ્ત્રી વળસ્તર્કયણન અથત, સ્ત્રીના શલશલધ દયજ્જજાઓ 

જેભ કે, ળૈક્ષચણક, આશથિક અને કામદાકીમ અને ભરશરા સયુક્ષા લગેયે શલળેની 

ભારશર્ીન વભાલેળ થામ છે. 
 કમ્પ્યટૂર સહાયક શક્ષણ (CAI ) 

  પ્રસ્તરુ્ વાંળધનભાાં CAI  કામતક્ભ એટરે ભાઈક્વફ્ટના ાલયઈન્ટ 

પ્રગ્રાભભાાં  સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ જાગશૃર્ અંગ ે સ્રાઈડ ળ દ્વ્રાયા ર્ૈમાય કયલાભાાં 

આલેર કામતક્ભ. જેના દ્વ્રાયા ફાંને ફી.એડૌ . કૉરેજના પ્રામચગક જૂથના 

ર્ારીભાથીઓને અધ્માન કામત. 
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સાંધન હતેઓુ 

૧. લૂત કવટીના પ્રા્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક-૧ના પ્રામચગક જૂથ 

અને શનમાંશત્રર્ જૂથના ર્ારીભાથીઓની ળૈક્ષચણક શવદ્ધદ્ધ ય શળક્ષણ દ્ધશર્ની 

તરુનાત્ભક અવયકાયકર્ા ર્ાવલી. 

૨. લૂત કવટીના પ્રા્ર્ાાંકન ેવશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક-૨ના પ્રામચગક જૂથ 

અને શનમાંશત્રર્ જૂથના ર્ારીભાથીઓની ળૈક્ષચણક શવદ્ધદ્ધ ય શળક્ષણ દ્ધશર્ની 

તરુનાત્ભક અવયકાયકર્ા ર્ાવલી. 

૩. લૂત કવટીના પ્રા્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક-૧ અને કૉરેજ ક્ભાાંક-

૨ના પ્રામચગક જૂથના ર્ારીભાથીઓની ળૈક્ષચણક શવદ્ધદ્ધ ય શળક્ષણ દ્ધશર્ની 

તરુનાત્ભક અવયકાયકર્ા ર્ાવલી. 
સાંધન ઉત્કલ્નાઓ 

૧. લૂતકવટીના પ્રા્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક-૧ના પ્રામચગક જૂથ 

અને શનમાંશત્રર્ જૂથના ર્ારીભાથીઓની ઉત્તયકવટીના પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે અથતસચૂક 

ર્પાલર્ જલા ભળે નશીં. 

૨. લૂતકવટીના પ્રા્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક-૨ના પ્રામચગક જૂથ 

અને શનમાંશત્રર્ જૂથના ર્ારીભાથીઓની ઉત્તયકવટીના પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે અથતસચૂક 

ર્પાલર્ જલા ભળે નશીં 

૩. લૂતકવટીના પ્રા્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા કૉરેજ ક્ભાાંક - ૧ અને કૉરેજ ક્ભાાંક 

-૨ના પ્રામચગક જૂથના ર્ારીભાથીઓની ઉત્તયકવટીના પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે અથતસચૂક 

ર્પાલર્ જલા ભળે નશીં 
સાંધનનુાં મહત્ળ 

 ર્ાચરભાથીઓને  સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ પ્રત્મે જાગરૃ્ કયી ળકાળે. 

 ર્ાચરભાથીઓને સ્ત્રી વળસ્તર્કયણ અંગેના કામતક્ભભાાં જડાલા પ્રત્વારશર્ કયી 

ળતળે. 

 પ્રસ્તરુ્ વાંળધન CAI કામતક્ભની અવયકાયકર્ા ચકાવલા ભાટે ભશત્લણૂત વાચફર્ 

થળે. 
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સાંધનનુાં સીમાાંકન  

 પ્રસ્તરુ્ વાંળધનનુાં કામતકે્ષત્ર લીય નભતદ દચક્ષણ ગજુયાર્ યશુનલશવિટી વાંરગ્ન 

ળૈક્ષચણક લત ૨૦૧૫-૨૦૧૭ભાાં શળક્ષણ ભશાશલદ્યારમ અભ્માવ કયર્ી ગજુયાર્ી 

ભાધ્મભની ર્ારીભાથી ફશને યૂત ુાં ભમાતરદર્ શત ુાં. 

 CAI કામતક્ભની અવયકાયકર્ા ચકાવલા ભાટે પતર્ ફે જ ફી.એડૌ . કૉરેજના  

ર્ારીભાથીઓન વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 

 પ્રસ્તરુ્ વાંળધનભાાં નમનૂાના ાત્રભાાં શળક્ષણ ભશાશલદ્યારમની અભ્માવ કયર્ી 

૧૪૦ ર્ારીભાથી ફશનેન જ વભાલેળ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 

 ભારશર્ી એકત્રીકયણના ઉકયણ ર્યીકે વાંળધક દ્વ્રાયા સ્લયચચર્ રક્ષ્મકવટી, 

પ્રશ્નાલચર અને પ્રશર્ચાય ન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 
 સાંધનમાાં સમાશળષ્ટ ચ 

સારણી - ૧ 

ક્ભ ચર ચરનુાં સ્લરૂ 

(૧) સ્લર્ાંત્ર ચર  શળક્ષણ દ્ધશર્ 

(૧) CAI  કામતક્ભ દ્વ્રાયા શળક્ષણ 

(૨) રૂરિગર્ દ્ધશર્ દ્વાયા શળક્ષણ 

(૨) યર્ાંત્ર ચર  (૧) ઉત્તયકવટીના પ્રા્ર્ાાંક  

(૨) પ્રશર્ચાય  

(૩) વશચર  લૂતતવટીનાાં પ્રા્ર્ાાંક 

(૪) અંકુશળર્ ચર  (૧) વશામક સ્ર્ય  

(૨) શળક્ષણનુાં ભાધ્મભ 

(૩) જાશર્મર્ા 

(૫)  આંર્યલર્ી ચર  લૂતજ્ઞાન, યવ, ઉત્વાશ, જજજ્ઞાવા, 

વભજળસ્તર્, લગતનુાં લાર્ાલયણ, 

ગ્રશણળસ્તર્ 
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સાંધન પ્રકાર, દ્ધશત અને  યજના  

પ્રસ્તરુ્ વાંળધન વ્મલશારૂ પ્રકાયનુાં શત ુાં. ર્ે પ્રામચગક દ્ધશર્થી શાથ ધયલાભાાં 

આવ્યુાં શત ુાં. રે્ના ભાટે ‘લૂતકવટી-ઉત્તયકવટી શનમાંશત્રર્ જૂથ’ મજના વાંદ કયલાભાાં 

આલી શર્ી. 

વ્યાશળશ્વ અને નમનૂાની સાંદગી 

 વ્યાશળશ્વ 

 લીય નભતદ દચક્ષણ ગજુયાર્ યશુનલશવિટી, સયુર્ વાંરગ્ન ફી.એડૌ . કૉરેજભાાં 

લત ૨૦૧૫ – ૨૦૧૭ભાાં અભ્માવ કયર્ા ર્ભાભ ર્ાચરભાથીઓ પ્રસ્તરુ્ વાંળધન 

ભાટેનુાં વ્માશલશ્વ ફન્મા શર્ા. 
 નમનૂાની સાંદગી 

 પ્રસ્તરુ્ વાંળધનભાાં વાંળધક દ્વ્રાયા વ્માશલશ્વભાાંથી વશતેકુ નમનૂા વાંદગીની 

યીર્ે ૨ ફી.એડૌ . કૉરેજની વાંદ કયલાભાાં આલી શર્ી. ર્ેભજ નમનૂાના ાત્રની 

વાંદગી કયલા ભાટે ફાંને ફી.એડૌ . કૉરેજભાાંથી ૩૫-૩૫ ર્ાચરભાથીઓની 

વાંદગી માદૌ ્ચ્છક નમનૂા વાંદગીની ચચઠ્ઠી ઉાડ દ્ધશર્થી કયલાભાાં આલી 

શર્ી. જે  વાયણી -૨ભાાં દળાતલલાભાાં આવ્મા છે. 
સારણી – ૨ 

નમનૂા તરીકે સમાશળષ્ટ ાત્રની માહહતી 

ક્રમ કૉેજનુાં નામ જૂથ ાત્ર કુ ાત્ર 

૧. શ્રી વલોદમ શળક્ષણ ભાંડ 

વાંચાચરર્ ફી.એડૌ . કૉરેજ. 

પ્રામચગક જૂથ ૩૫   

 ૭૦ 

શનમાંશત્રર્ જૂથ  ૩૫ 

૨. બગલાન ભશાલીય કૉરેજ 

ઓપ એજયકેુળન. 

પ્રામચગક જૂથ ૩૫  

૭૦ 

શનમાંશત્રર્ જૂથ ૩૫ 

ઉકરણની સાંદગી અને સાંરચના 

 પ્રસ્તરુ્ વાંળધન ભાટે વાંળધકે ફે પ્રકાયના ઉકયણન ઉમગ કમો શર્. 

૧ પ્રમગ શાથ ધયલા ભાટેનુાં ઉકયણ : 



Research Guru Volume-11, Issue-4(March-2018) (ISSN:2349-266X) 

Page | 924  

Research Guru: Online Journal of Multidisciplinary Subjects (Peer Reviewed)  

 

 વાંળધક દ્વાયા સ્લયચચર્ CAI  કામતક્ભ. 

૨ પ્રમગની અવયકાયકર્ા ચકાવલા ભાટેના ઉકયણ : 

   વાંળધક દ્વાયા સ્લયચચર્ 

 રક્ષ્મકવટી(લૂતકવટી/ઉત્તયકવટી) 

 પ્રશ્નાલચર 

 પ્રશર્ચાય ડામયી 
માહહતી એકત્રીકરણની પ્રશળશધ 

ભારશર્ી એકત્રીકયણ ભાટે વ્માશલશ્વભાાંથી વશતેકુ નમનૂા વાંદગીની યીર્ે ૨ 

ફી.એડૌ . કૉરેજની વાંદ કયલાભાાં આલી શર્ી. ત્માયફાદ ભારશર્ી એકત્રીકયણની પ્રશલશધ 

ફાંને ફી.એડૌ . કૉરેજભાાં લાયાપયર્ી શાથ ધયલાભાાં આલી શર્ી. ફાંને ફી.એડૌ . કૉરેજભાાં 

૭૦ ર્ાચરભાથીઓના માદૌ ્ચ્છક નમનૂા વાંદગીની ચચઠ્ઠી ઉાડ દ્ધશર્થી ૩૫-૩૫ 

ર્ાચરભાથીઓના ફે જૂથ ફનાલલાભાાં આવ્મા શર્ા. જેભાાંથી એક પ્રામચગક જૂથ અને એક 

શનમાંશત્રર્ જૂથ શત ુાં. આ ફાંને જૂથના લૂતકવટી આલાભાાં આલી શર્ી. ત્માયફાદ 

પ્રામચગક જૂથને CAI  કામતક્ભ દ્વાયા અધ્મમન કયાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં અને શનમાંશત્રર્ 

જૂથને રૂરિગર્ દ્ધશર્ દ્વાયા અધ્મમન કયાલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં. (ફાંને જૂથને ૨-ર્ાવ(૯૦ 

શભશનટ) ળીખલલાભાાં આવ્યુાં શત ુાં.) ત્માયફાદ ફાંને જૂથને ૩૫ ગણુની ઉત્તયકવટી 

આલાભાાં આલી શર્ી. CAI કામતક્ભ વાંદબે પ્રામચગક જૂથને પ્રશ્નાલચર અને પ્રશર્ચાય 

ડામયી આલાભાાં આલી શર્ી, જેન આળમ કામતક્ભ વાંદબે પ્રશર્ચાય જાણલાન શર્. 
અંકાસ્ત્રીય પથૃક્કરણની રીત 

પ્રસ્તરુ્ વાંળધનભાાં ત્રણે ઉત્ત્નાઓના વાંદબતભાાં વશશલચયણ થૃક્કયણન 

ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. જમાયે પ્રશ્નાલચર ભાટે ટકાલાયી અને પ્રશર્ચાય ડામયી 

ભાટે ત્તારકિક આગભનાત્ભક ગણુાત્ભક થૃક્કયણન ઉમગ કયલાભાાં આવ્મ શર્. 
સાંધનના તારણ 

૧. CAI કાયયક્રમની પ્રાયલગક ચકાસણી અંગેના તારણ 

 લૂતકવટીના પ્ર્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા શળક્ષણ અને 

રૂરિગર્ દ્ધશર્ દ્વ્રાયા શળક્ષણ પ્રા્ર્ કયર્ાાં કૉરેજ ક્ભાાંક – ૧ ના ર્ારીભાથીઓનાાં 

ઉત્તયકવટીની સધુાયેરી વયાવયી પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે ર્પાલર્ અથતસચૂક છે. 
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પ્રામચગક જૂથની વયાવયી શનમાંશત્રર્ જૂથની વયાવયી કયર્ાાં ઊંચી છે. એટરે કે, 

ર્ારીભાથીઓ રૂરિગર્ શળક્ષણ દ્ધશર્ કયર્ાાં CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા વાયી યીર્ ેળીખી 

ળક્યા એભ કશી ળકામ. 

 લૂતકવટીના પ્ર્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા શળક્ષણ અને 

રૂરિગર્ દ્ધશર્ દ્વ્રાયા શળક્ષણ પ્રા્ર્ કયર્ાાં કૉરેજ ક્ભાાંક – ૨ ના ર્ારીભાથીઓનાાં 

ઉત્તયકવટીની સધુાયેરી વયાવયી પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે ર્પાલર્ અથતસચૂક છે. 

પ્રામચગક જૂથની વયાવયી શનમાંશત્રર્ જૂથની વયાવયી કયર્ાાં ઊંચી છે. એટરે કે, 

ર્ારીભાથીઓ રૂરિગર્ શળક્ષણ દ્ધશર્ કયર્ાાં CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા વાયી યીર્ ેળીખી 

ળક્યા એભ કશી ળકામ. 

 લૂતકવટીના પ્ર્ર્ાાંકને વશચર ર્યીકે રેર્ા CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા શળક્ષણ પ્રા્ર્ 

કયર્ાાં કૉરેજ ક્ભાાંક - ૧ અને કૉરેજ ક્ભાાંક – ૨ ના ર્ારીભાથીઓનાાં 

ઉત્તયકવટીની સધુાયેરી વયાવયી પ્રા્ર્ાાંક લચ્ચે ર્પાલર્ અથતસચૂક નથી. 

એટરે કે, ફાંને કરેજના પ્રામચગક જૂથના ર્ારીભાથીઓ CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા એક 

વભાન યીર્ે શળક્ષણ ભેલે છે.  

૨. CAI કાયયક્રમની પ્રશ્નાળલ રના પ્રશતચારના મખુ્ય તારણ   

   ર્ાચરભાથીઓને.... 

 CAI કામતક્ભ ખફૂ યવપ્રદ રાગ્મ શર્. 

 અન્મ શલમભાાં ણ CAI  કામતક્ભ દ્વાયા શળક્ષણ ભેલલાનુાં ગભળે. 

 CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા સ્ત્રીના શલશલધ દયજ્જજાઓ અંગ ે ઉંડાણલૂતક ભારશર્ી ભેલી 

ળક્યા શર્ા. 

 CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા આનાંદ ભળ્મ શર્. 
૩. CAI કાયયક્રમની પ્રશતચાર ડાયરી રના પ્રશતચારના મખુ્ય તારણ 

   ર્ાચરભાથીઓને.... 

 CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા અામેર શળક્ષણ યવપ્રદ રાગ્યુાં. 

 CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા અધ્મમન વય રે્ભજ રાાંફા વભમ સધુી માદ યાખી 

ળકલાભાાં ભદદરૂ નીલડ્ુાં શત ુાં. 
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 CAI કામતક્ભ દ્વ્રાયા વભગ્ર શલમલસ્તનુા મદુ્દા વભજલાભાાં વયર્ા ડી શર્ી. 

રે્ઓ વભગ્ર શલમલસ્ત ુઅંગે ભારશર્ી ભેલી ળક્યાાં શર્ાાં. 
સહાયક પલતાથો 

 આલા પ્રકાયના અધ્મમન કામતક્ભ દ્વાયા અધ્મરે્ાભાાં અચબરુચચ લધાયી રે્ભને 

અધ્મમન ભાટે ર્ત્ય ફનાલી ળકામ. 

 શળક્ષણના શલશલધ સ્ર્યના શલશલધ શલમના અધ્મમન ભાટે આ પ્રકાયના CAI  

કામતક્ભની યચના કયી રે્ન ઉમગ કયલાથી શળક્ષણની ગણુલત્તા લધાયી 

ળકામ. 

 CAI કામતક્ભ દ્વાયા શળક્ષક ર્ાના શળક્ષણકામતને નવુાં સ્લરૂ આી ળકે. 
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