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િૈરદક કાળથી અને તેનાથી પહે લાના સમયથી શરૂ થયેલી જશક્ષણ વ્યિસ્થા આિે ૨૧મી
સદીમાાં પ્રિેશી છે સમયના આટલા પર પથરાયેલી જશક્ષણ પ્રથાઓ માાં અનેક પરરિતાનો
જનહાળ્યા છે . આિના સમયમાાં માનિ સમાિને સ્પશાતા દરે ક ક્ષેત્રમાાં જિજ્ઞાન અને
ટે કનોલોજીની િાાંજત થતી જોિા મળે છે છે લ્લા એક દાયકામાાં શૈક્ષજણક ટે કનોલોજી નો પ્રભાિ
કે ટલાક ક્ષેત્રોમાાં અદભુત રહ્ો છે . આિના જશક્ષક જિદ્યાથી િગાખાંડ શાળા શૈક્ષજણક
પ્રયુજક્તઓ િગેરે ઉપર શૈક્ષજણક ટે કજનકનો પ્રભાિ પડ્યો છે દરે ક ક્ષેત્રે તકજનકીનો ઉપયોગ
િધતો રહ્ો છે જશક્ષણમાાં નિી તકજનકીનો ઉપયોગ િધી રહ્ો છે .
શાળાના એક િ ક્લાસમાાં િેમ કોયલના કોઈ બેટો સરખા નથી આિની સાંધ્યા કરતા
આિતીકાલની સાંધ્યાની રાંગ છતાાં િુ દી િ હોય છે . તેમ બધા જિદ્યાથીઓના જ્ઞાન લજલધ
સરખી જોિા મળતી નથી જશક્ષકે આિતીકાલના નાગરરકો તૈયાર કરિાના છે તેથી તેમની
શૈક્ષજણક તકનીકી જિષયક જાગૃજત આિશ્યક અને રસપ્રદ બની જાય છે માધ્યજમક શેત્રે
શૈક્ષજણક તકનીકી જિષયક જાગૃજત અાંગે િધારે પ્રમાણમાાં સાંશોધનો થયા નથી િળી આિના
યુગમાાં દેશ-પરદેશમાાં તકજનકીનો ઉપયોગ ખૂબ િ જિપુલ પ્રમાણમાાં િધી રહ્ો છે તેથી
જશક્ષકે દેશના જિકાસ માટે જિદ્યાથીઓને નિીન તકનીકી સાથે જોડિાનુ કામ ખૂબ િ
ઉત્સાહથી કરિુાં જોઈએ.
આિકાલ દરે ક જિદ્યાથી પાસે મોબાઈલ હોય છે . પણ ઘણા જિદ્યાથીઓાં માત્ર ગેમ નો
ઉપયોગ િધારે કરે છે . તો અહી આપેલી આ ૨૨ એપ ની મદદ થી તમે સ્ટુ ડન્દ્ટ તમારી
કાયાક્ષમતા િધારી શકો છો. અને સ્ટડી ને એન્દ્જોય કરી શકો છો.

GOOGLE CLASSROOM: ગુગલ ક્લાસરૂમ એક નિો િ રસ્તો છે પેપરલેસ સ્ટડી નો.
આની મદદ થી ટીચર અને તેમના સ્ટુ ડન્દ્ટ ભણી શકે છે . ટીચર આ એપ ની મદદ થી પોતાના
જિદ્યાથી ઓાં માટે એસાઈમેન્દ્ટ બનાિી શકે છે . અને સ્ટુ ડન્દ્ટ તેને સોલ્િ કરી ને પાછો ટીચર
ને ગ્રેડીંગ માટે મોકલી શકે છે . આમાાં તમે ગુગલ ની બીજી એપ િેિી કે ગુગલ સ્યુટ, કે લેન્દ્ડર,
ડર ાઈિ સાથે િાપરી શકો છો. આ એપ અને તેની સિીસ ગુગલ દ્વારા ફ્રી આપિામાાં આિે છે .

GOOGLE DRIVE: ગુગલ ડર ાઈિ એક ઓનલાઈન ફાઈલ સ્ટોરે િ સિીસ છે . િે તમારા
ગુગલ એકાઉન્દ્ટ ભેગી હોય છે . ફ્રી એકાઉન્દ્ટ માાં તમને 15 GB િેટલી સ્પેસ મળે છે . પણ
તમે િધારે સ્પેસ ખરીદી શકો છો. િેમાાં તમે ૩૦ TB સુધી ની સ્પેસ ખરીદી શકો છો. ગુગલ
નુાં G-SUIT ઉપર કામ કરીને તમે એને ફાઈલ તેના પર સેિ કરી શકો છો. તમે કોઈ ફાઈલ
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નુાં બેકઅપ લઇ શકો છો. ફાઈલ ને બીજા સાથે શેર કરી શકો છો. આિે આ સજિાસ કુ લ ૧
અબિ થી િધારે લોકો િાપરે છે .

GOOGLE KEEP: ગુગલ કીપ એક નોટ ટે રકાંગ એપ છે . મતલબ તમારે કોઈ લીસ્ટ બનાિિી
છે , કોઈ આટીકલ સેિ કરિો છે , ઈમેિ સેિ કરિી છે , અથિા કોઈ ઓરડયો કલીપ સેિ
કરિી છે . તો આ એપ ની મદદ થી કરી શકો છો. તમે આને તમારા કો્પ્યુટર થી િેબસાઈટ
દ્વારા પણ એક્સેસ કરી શકો છો. આ એપ હિે ગુગલ િોઈસ ની મદદ થી પણ િાપરી શકો
છો.

GOOGLE TRANSLATE: આિ ના સમય માાં જો તમને કોઈ ભાષા નથી આિડતી તો કોઈ
િ પ્રોલલેમ નથી. ગુગલ ની ટર ાન્દ્સલેટ એપ તમામ સિાલ ના િિાબ છે . આ એપ ૧૦૩
ભાષા ને સપોટા કરે છે . આ ઉપરાાંત પણ ઘણા ફીચર છે આ એપ ના. જિશ્વ ના ૨૦ કરોડ
થી પણ િધારે લોકો આ એપ નો દરોિ ઉપયોગ કરે છે . અમુક લેન્દ્ગિેિ માટે લાઈિ
ટર ાન્દ્સલેશન પણ કરી શકે છે . અને ગુગલ આને િધારે અને િધારે અપડે ટ કરી રહ્ુાં છે .

GOOGLE LENSE: ગુગલ લેન્દ્સ એ A.I. થી લેસ એક એપ છે . આ એપ નો ઉપયોગ થી
તમે કોઈ િસ્તુ નો ફોટો પાડી તેને ઈન્દ્ટરનેટ થી સચા કરી શકો છો. તમે કોઈ જબલ્ડીંગ, કે
ફૂલ, િાહન અથિા કોઈ પણ ઓલિેક્ટ નો ફોટો પડી તેના જિષે નેટ માાં સચા કરી શકો છો.
અત્યાર સુધી આ એપ ગુગલ ના હાઈ એન્દ્ડ જપક્ષેલ ફોન માાં િ હતી. પરાંતુ હિે આ એન્દ્ડર ોઈડ
અને એપલ ના આઇઓસ ઉપર પણ છે . િેિુાં તમે આ એપ ડાઉનલોડ કરશો તો તમને
ગુગલ ફોટોસ એપ દેખાશે. એ ડાઉનલોડ કરો કોઈ ઓલિેક્ટ નો ફોટો પાડો તેને ગુગલ ફોટો
સાથે ઓપન કરો નીચે તમને લેન્દ્સ િેિુાં એક બટન દેખાશે તેને જક્લક કરો

EVERNOTE: આ એપ એક નોટ ટે રકાંગ એપ છે . પણ આમાાં ઘણી બધી ફીચર છે . આ એક
ફ્રીમીયમ સિીસ છે . મતલબ કે એક ફ્રી િઝાન અને એક પેઈડ િઝાન છે . ફ્રી િઝાન એ તમામ
ફીચર છે િે તમારી દરે ક િરૂરીયાત પૂરી કરી શકે છે . તમે નો્સ બનાિી શકો છો, લીસ્ટ
બનાિી શકો છો, ઈન્દ્ટરનેટ નેટ માાંથી કોઈ આટીકલ ને સેિ કરી શકો છો. અને તમારા
કો્પ્યુટર સાથે સીંક કરી ને કો્પ્યુટર પર િાાંચી શકો છો. આ એપ આિે જિશ્વ ની સૌથી
ટર સ્ટે ડ એપ છે .

CAMSCANNER: જો તમે ક્યારે ય કોઈ ન્દ્યુઝપેપર માાં કે કોઈ બુક માાં સરસ આટીકલ િાાંચ્યો
હોય અથિા કોઈ અગત્ય ના ડોકયુમેન્દ્ટ ને તમારે એને ડીજીટલ માાં કન્દ્િટા કરિો હોય તો?
તમારે સ્કે નર જોઇશે. પણ આ એપ ની મદદ થી તમારો ફોન નો કે મેરો િ તમારા માટે સ્કે નર
નુાં કામ કરશે. ખુબ િ ઉપયોગી અને અગત્ય ની એપ છે આ ખાસ સ્ટુ ડન્દ્ટ માટે .

PHOTOMATH: ગજણત ના પ્રોલલેમ સોલ્િ કરિા હમેશા હાડા હોય છે . પરાંતુ આ એપ ની
મદદ થી એકદમ સરળતા થી કોઈ પણ મે્સ ના દાખલા સોલ્િ કરી શકાય છે . આ એપ ની
મદદ થી તમારો કે મેરો સ્ટાટા કરો અને મે્સ ના પ્રોલલેમ ને સ્કે ન કરો. આ ની જિઝ્યુઅલ
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ટે કનોલોજી ની મદદ થી તેના કે રે ક્ટર ને ઓળખી લેશે અને તમારો મેથ નો પ્રોલલેમ સોલ્િ
કરી લેશે. એકદમ ગુગલ લેન્દ્સ ની િેમ. તમે આમાાં મેથ ના પ્રોલલેમ ને લખી પણ શકો છો.

MY STUDENT HOMEWORK PLANNER: શુાં તમે તમારુાં હોમ િકા કે એસઆઈમેંટ
ટાઈમે નથી કરી શકતા તો આ એપ તમારી મદદ િરૂર કરશે. આ એપ તમારા એસઆઈમેન્દ્ટ
ને ટરે ક કરે છે . તમારી પરીક્ષા ની તારીખ ને યાદ રાખી શકે છે . તમારા હોમિકા મેનેિ કરે છે
આ એપ. આ એપ ના બે િઝાન છે ફ્રી અને પ્રીમીયમ.

SIMPLEMIND : આ એક માઈન્દ્ડ મેપીંગ એપ છે . િે નુાં કામ ડાયાગ્રામ અને રરલેશન
બતાિિાનુાં છે . જો તમે કોઈ પ્રોિેક્ટ પર કામ કરો છો તો તમારે શુાં કરિુાં ક્યાાંથી સ્ટાટા કરિુાં.?
આ સ્ટાટા થી લઇ એન્દ્ડ સુધી એક જિસ્ઝ્યુલ ફોરમેટ માાં તમે એ પ્રોિેક્ટ જોઈ શકો છો. આ
પ્રકાર ની માઈન્દ્ડ મેપીંગ સોલટિેર પ્રોફે શનલ દ્વારા પણ યુઝ કરિામાાં આિે છે .

DUO LINGO: શુાં તમારે ફ્રેંચ, સ્પેનીશ, િમાન ભાષા ઓાં શીખિી છે એ પણ કોઈ ક્લાસ
જોઈન્દ્ટ કયાા િગર તો આ એપ તમારા માટે છે . આ એપ ને “એપ ઓફ ધ યર” નો એિોડા
મળેલો છે . બાંને ગુગલ ના પ્લે-સ્ટોર માાં અને એપલ ના એપ-સ્ટોર માાં. આ એપ ની મદદ
થી તમે ૩૦ થી િધારે ભાષા શીખી શકો છો. આ એપ ના ૩૦ કરોડ થી િધારે યુઝર છે .

HELLO ENGLISH: આ એપ ભારત ની ત્રીજી સૌથી મોટી એજ્યુકેશનલ એપ છે . આ એપ
ખાસ ઈંગ્લીશ શીખિા માટે છે . ભારત ની કોઈ પણ ભાષા માાંથી તમે આ એપ ની મદદ થી
english શીખી શકો છો. આ એપ ૨૨ લેન્દ્ગિેિ સપોટા કરે છે . આ એપ ને “બેસ્ટ મેડ ઇન
ઇંરડયા એપ”,”મોસ્ટ ઇનોિેટીિ એપ” ના એિોડા મળેલો છે .

WOLFRAMALPHA : આ એક આન્દ્સર એન્દ્જીન છે ગુગલ ની િેમ સચા એન્દ્જીન નરહ,
જિશ્વ નુાં સૌથી રે પ્યુટેડ એન્દ્જીન છે . આની ઉપર તમે ગજણત, ઇકોનોજમક, ના સિાલો કરી
શકો છો. બે િસ્તુ િચે ક્પેરીઝન કરી શકો છો. આ િેબસાઈટ તેના સાચા અને એકયુરેટ
ડે ટા માટે જાણીતી છે . જિદ્યાથી ઓાં અને ટીચર માટે આ એપ ઘણી ઉપયોગી છે . આ એક
પેઈડ એપ છે .

KHAN ACADEMY : ખાન એકે ડેમી દુનીયા ની સૌથી પ્રજસદ્ધ અને ઓપન સોસા
ઓનલાઈન લનીાંગ પ્લેટફોમા છે . અને ટોટલી ફ્રી. આ એપ ઘણા જિષય ના જિડીયો તમે
જોઈ શકો છો. ખાલી english માાં િ ૨૦,૦૦૦ થી િધારે જિડીયો આિેલા છે . અને ગુિરાતી
સહીત અનેક ભાષાઓમાાં તમે જોઈ શકો છો.

NCERT APP: CBSE ની દરે ક જિષય ની બુક તમે આ એપ થી િાાંચી શકો છો.આ એપ
ભારત સરકાર ની મદદ થી ચાલે છે .

FLIPBOARD: આ એક ન્દ્યુઝ એપ છે . પણ બીજા કરતા થોડી અલગ આ તમને ન્દ્યુઝ
બતાિશે તમારા ફે િરીટ ટોપીક ઉપર. એક િાર તમે તમારા ફે િરીટ ટોપીક જસલેક્ટ કરો પછી
આ એપ એના ઉપર આટીકલ શોધી આપે છે . િેથી તમારે બીજા કોઈ અલગ અલગ
િેબસાઈટ ઉપર િિા ની િરૂરત નથી.
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FEEDLY: આ એક ન્દ્યુઝ એગ્રેટર એપ છે . મતલબ તમારી ફે િરીટ િેબસાઈટ ના અપડે ટ
તમને આપે છે . મતલબ તમારે દરે ક િેબસાઈટ ઉપર એક પછી એક એમ િિાની િરૂર નથી.
તમારી બધી િેબસાઈટ ના અપડે ટ તમને એક િ િાર માાં મળી જાય છે . આ એક ખુબ િ
ઉપયોગી એપ છે .

LASTPASS: આ એપ ની મદદ થી તમે તમારા િેબસાઈટ ના પાસિડા મેનેિ કરી શકો છો.
એક િાર તમે િેબસાઈટ માટે પાસિડા સેટ કયાા પછી તમારે એને યાદ રાખિા ની િરૂર નરહ
રહે . આ એપ ઓટોમેટીક તમારી એ િેલસાઈટ નો પાસિડા થી લોગીન કરી દેશે.આ એપ માાં
ફ્રી અને પ્રીમીયમ એમ બે સિીસ હોય છે . પ્રીમીયમ િઝાન તમને ૨૫૦૦ રૂપીયા પ્રજત િષા
ચાિા કરે છે . પાસિડા મેનેિમેન્દ્ટ માાં આ એપ સૌથી ટર સ્ટે ડ માનિામાાં આિે છે .

OXFORD DICTIONARY: ઓક્સફોડા રડક્સનરી હિે તમને તમારી ફોન ની એપ માાં પણ
મળે છે . આ એપ માાં english ના ૩,૫૦,૦૦૦ શલદો અને તેના અથા આપેલા છે . આ એપ
હિે િોઈસ સચા અને જિઝ્યુલ સચા પણ સપોટા કરે છે . પ્રીમીયમ િઝાન માાં તમને ઓરડયો
પ્રોનાઉનસીએસન પણ મળે છે .

NASA APP: અમેરરકાની નાસા સાંસ્થા ની આ ઓરફસીયલ એપ છે . આ એપ ની મદદ થી
તમે નાસા ની 16,૦૦૦ થી િધુ ફોટો જોઈ શકો છો. નાસા ટીિી લાઈિ જોઈ શકો છો.
તેમના જમશન જિષે ની જાણકારી મેળિી શકો છો. અને બીિુ ઘણુબધુાં જાણી શકો છો.

SCIENCE JOURNAL : આ એપ ગુગલ દ્વારા ડે િલપ કરિામાાં આિી છે . આ એપ તમારા
મોબાઈલ ફોન ને એક જિજ્ઞાન ના ટૂ લ્સ માાં ફે રિી દે છે . િે તમને જિજ્ઞાન ના અલગ અલગ
પ્રયોગ કરી શકો છો. િેમકે અિાિ ની માત્રા માપિી, પ્રકાશ ની િાઈટનેસ માપિી,
એક્સેલરોમીટર, બેરોમીટર, ક્પાસ િગેરે. પરાંતુ આ બધા આધાર રાખે છે તમારા ફોન માાં
ક્યાાં પ્રકાર ના સેન્દ્સર છે .
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