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રા યની ાથિમક, મા યિમક અન ે

ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓમાં HOME 

LEARNING ારા શૈ િણક વૃિ ઓ 

શ  કરવા સંબંધે સૂચનાઓ િસ  

કરવા બાબત. 
ગુજરાત સરકાર, 
િશ ણ િવભાગ, 

ઠરાવ માંકઃપીઆરઇ/૧૧/૨૦૨૦/૧૯૨૯૩૧/ક 
સિચવાલય,ગાંધીનગર 

તારીખ  ૦૫ /૦૬/૨૦૨૦ 
વંચાણેલીધા: 

૧. િનયામક ી, ાથિમક િશ ણની કચેરીની તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૦ની સ ગલ ફાઇલ પરની ન ધથી 
કરવામાં આવેલ દરખા ત. 

તાવના : 

 કોિવડ-૧૯ની મહામારી અ વય ેસરકાર ી ારા િવિવધ સૂચનાઓ િસ  થયેલ છે. રા યના 

િવિવધ િવ તારોમાં કોરોના વાયરસ (Covid-19)ની હયાત પ રિ થિતન ે યાનમાં લઇન,ે હેર 

આરો યનુ ં હત ખમાય નહ  ત ેરીતે શૈ િણક વૃિ  કેવી રીતે શ  કરવી તેમજ શાળાઓ કેવી રીત ેશ  

કરવી ત ે અંગ ે કાયપ િત ન ી કરવા સદંભ િનયામક ી, ાથિમક િશ ણ ારા સંદભ (૧) હેઠળની 

સ ગલ ફાઇલથી કરવામા ં આવેલ દરખા ત અ વય ે જ રી સૂચનાઓ િસ  કરવાની બાબત 

સરકાર ીની િવચારણા હેઠળ હતી. 

ઠરાવ: 

ઉપયુ ત બાબત ે થયેલ કાળ પૂવકની િવચારણાન ે અંત,ે રા યની સરકારી, િબનસરકારી 
અનુદાિનત( ા ટ-ઇન-એઇડ) અન ે ખાનગી ( વિનભર) ાથિમક, મા યિમક અન ે ઉ ચતર 
મા યિમક શાળાઓમાં નવા શૈ િણક વષની શૈ િણક વૃિ ઓ શ  કરવા સંબંધ ેહાલની િ થિતન ે

અનુલ ીન ેHOME LEARNING માટે  નીચ ેમુજબની સૂચનાઓ િસ  કરવામા ંઆવ ેછે. 

(1). રાજયની તમામ ાથિમક અને મા યિમક શાળાઓમા ં તારીખ ૦૮/૦૬/ર૦ર૦થી  

ઘોરણ-૧  તથા ધોરણ ૯મા ં વેશ આપવાની કામગીરી શ  કરવાની રહેશ ે અને 

વેશ પામેલ િવ ાથ ઓની ડાયસમા ં ડેટા એ ટીની કામગીરીપૂણ કરવાની રહેશ.ે આ 
કામગીરી માટે આવ યક િશ કોન ેમુ યિશ ક/આચાય ીએ જ રયાત મુજબ શાળામા ંહાજર 
રાખવાના રહેશે.કયા િશ કે શાળામા ંકયારે હાજર રહેવુ ંત ેબાબતમા ંસંબંિધત શાળાની િવ ાથ  
સં યાન ેઆધારે કરવાની થતી કામગીરીન ે યાન ેલઈન ેમુ યિશ ક/આચાય ીની સુચનાનુસાર 
િશ ક હાજર રહે ત ેસુિનિ ત કરવાનુ ંરહેશે. 

(2). જ ે િવ ાથ ઓન ેરા ય સરકાર તરફથી િવનામૂ ય ેપા પુ તકો પુરા પાડવામા ંઆવેછે, તેવા 
િવ ાથ ઓને તારીખ ૦૮/૦૬/ર૦ર૦થી તારીખ ૧૩/૦૬/ર૦ર૦ સુઘીમા ંપુ તકો મળી 

ય તે મુજબની યવ થા દરેક શાળાએ ગોઠવવા ની રહેશ.ેઆ માટે Social 

Distancingનું સપંણૂ પાલન કરીન ેદરેક િવ ાથ ઓને અચૂકપણ ેપુ તકો મળી ય ત ેમુજબનુ ં
દરેક શાળાના મુ યિશ ક/આચાય ીએ આયોજન કરવાનુ ંરહેશે. 
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(3). કે  સરકારના ગૃહ િવભાગના હેરનામા અનુસાર તારીખ ૩૦/૦૬/ર૦ર૦ સધુી િવ ાથ ઓ 
માટે શાળામા ં આવવાનુ ં રહેશે નહ  પરંત ુ તેઓન ે ઘરે બેઠા અ યાસ મ મુજબ શૈ િણક 

વૃિ ઓ મળી રહેત ેમુજબ HOME LEARNING ની યા શ  કરવાની રહેશ ે. 

(4). િવ ાથ ઓની HOME LEARNINGની યા (શૈ િણક કાય) ઘેર બેઠા થઈ શકે ત ે
માટે સા હ ય,ઓનલાઈન એ યુકેશન, મોબાઈલના ઉપયોગ ારા, ટેિલિવઝનના 

મા યમ ારા જ રી બધં કરવાનો રહેશ.ે 

(5). તારીખ ૧૫/૦૬/ર૦ર૦થી DD GIRNAR ટેલી િવઝન ચેનલ પરથી બાળકો માટેના 
શૈ િણક કાય મોનુ ં સારણ કરવામા ંઆવશ.ેજનંુે સમય પ ક GCERT અન ેગુજરાત 
મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક િશ ણબોડ ારા આપવામા ં આવશ.ે આ 

સારણની તમામ િવ ાથ ઓન ે ણ થાય તેવી યવ થા શાળાના મુ યિશ ક/આચાય ીએ 
િશ કો મારફત ેકરવાની રહેશે. 

(6). તમામ બાળકો આ કાય મોનો મહ મ લાભ લઇ શકે ત ે માટે દરેક શાળાનાં 
મુ યિશ ક/આચાય ીએ િવ ાથ ના વાલી, એસ.એમ.સી.વગેરે મારફત ે ચોકસાઈપૂવક 
આયોજનબ  ય નો કરવાના ંરહેશે. 

(7). રા ય સરકાર ારા બાળકોના HOME LEARNING માટે સા રત કરવામા ં આવનાર 
દૂરવત  િશ ણ કાય મનો મહ મ લાભ પોતાનાં બાળકો િનયિમત રીતે લઈ શકે તેમાટે જ રી 
મદદ અન ેસહકાર મળી રહે તે માટે વાલીઓન ેપણ અપીલ કરવામાં આવ ેછે. 

(8). ધોરણ ૩ થી ૫ માટે સમ  િશ ા અિભયાન ારા, ધોરણ ૬ થી ૮ માટે  GCERT ારા અન ે
ધોરણ ૧૦ અન ે ૧૨ માટે ગુજરાત મા યિમક અન ે ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ ારા 
Audio-visual Learning Content તૈયાર કરવાનુ ંરહેશે. 

(9). HOME LEARNING ના સમયગાળા દરિમયાન મ યાહન ભોજન માટે કુક ગકો ટ અન ેઅનાજ 
િવતરણની યવ થા રા ય સરકાર તરફથી કરવામાં આવશ.ે 

(10). જ ેખાનગી શાળાઓએ પોતાના િવ ાથ ઓ માટે િવ ાથ ઓન ેઘરે બેઠા િશ ણ મળી રહે 
તેવી યવ થા ગોઠવેલ છે, તેવી શાળાઓએ આર.ટી.ઈ . હેઠળ વેશ પામેલા િવ ાથ ઓ પણ 

આવા િશ ણથી વંિચત ન રહી ય અન ેતેઓ માટે પણ છાપેલ સા હ ય પણ પહ ચાડવાની 
યવ થા કરવાની રહેશ.ે 

આ ઠરાવ આ િવભાગની સરખા માંકની ફાઈલ ઉપર સરકાર ીની તારીખ ૦૫/૦૬/૨૦૨૦થી 
ન ધથી મળલે મંજુરીન ેઅનુલ ીન ેબહાર પાડવામા ંઆવ ેછે.  

        ગુજરાતના રા યપાલ ીના હુકમથી અન ેતેમના નામ,ે 
(સુબોધ ષી) 

ઉપસિચવ 
િશ ણિવભાગ 

     િતઃ 
 માન. રાજયપાલ ીના સિચવ ી, રાજભવન, ગાંધીનગર (પ થી) 
 માન. મુ યમં ી ીના અ સિચવ ી, સિચવાલય, ગાંધીનગર. 
 માન. નાયબ મુ યમં ી ીના અંગત સિચવ ી, સિચવાલય, ગાંધીનગર. 
 માન. મં ી ી (િશ ણ)ના અંગત સિચવ ી, સિચવાલય, ગાંધીનગર. 
 માન. રા.ક.મં ી ી ( ાથિમકિશ ણ)નાઅંગતસિચવ ી, સિચવાલય, ગાંધીનગર. 
 અ સિચવ ી (િશ ણ),િશ ણ િવભાગ,સિચવાલય, ગાધંીનગર. 
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 સિચવ ી ( ા.િશ અન ેમા.િશ),િશ ણ િવભાગ,સિચવાલય, ગાંધીનગર. 
 ટેટ ોજ ે ટ ડાયરે ટર ી, સમ  િશ ા અિભયાન, સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર. 
 િનયામક ી, ગુજરાત રા ય શાળા પા  પુ તકમંડળ, ગાંધીનગર. 
 િનયામક ી, શાળાઓની કચેરી, લોકન.ં૯/૧, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર. 
 િનયામક ી, મ યાહન ભોજનની કચેરી, લોકન.ં૯/૧, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર. 
 િનયામક ી, ાથિમક િશ ણની કચેરી, ડૉ. વરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર. 
 સિચવ ી, ગુજરાત મા યિમક અન ેઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર. 
 િનયામક ી, .સી.ઇ.આર.ટી.,સે ટર-૧૨,ગાંધીનગર. 
 સવ ા કલેકટર ીઓ 
 સવ ા િશ ણાિધકારી ીઓ 
 સવ ા ાથિમક િશ ણાિધકારી ીઓ        (િનયામક ી, ાથિમકિશ ણની કચરેી મારફત.) 
 સવ શાસનાિધકારી ીઓ 
 કો યટુરસેલ, િશ ણિવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગર (આ ઠરાવ િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર 

અપલોડ કરવાની િવનંતી સહ.) 
 િસલેકટફાઇલ. 


