રા યની
ાથિમક, મા યિમક અને
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 વયે સરકાર ી ારા િવિવધ સૂચનાઓ િસ થયેલ છે . રા યના
િવિવધ િવ તારોમાં કોરોના વાયરસ (Covid-19)ની હયાત પ રિ થિતને યાનમાં લઇને, હે ર
આરો યનું હત ખમાય નહ તે રીતે શૈ િણક વૃિ કે વી રીતે શ કરવી તેમજ શાળાઓ કે વી રીતે શ
કરવી તે અંગે કાયપ િત ન ી કરવા સંદભ િનયામક ી, ાથિમક િશ ણ ારા સંદભ (૧) હે ઠળની
સ ગલ ફાઇલથી કરવામાં આવેલ દરખા ત અ વયે જ રી સૂચનાઓ િસ કરવાની બાબત
સરકાર ીની િવચારણા હે ઠળ હતી.
ઠરાવ:
ઉપયુ ત બાબતે થયેલ કાળ પૂવકની િવચારણાને અંત,ે રા યની સરકારી, િબનસરકારી
અનુદાિનત( ા ટ-ઇન-એઇડ) અને ખાનગી ( વિનભર) ાથિમક, મા યિમક અને ઉ ચતર
મા યિમક શાળાઓમાં નવા શૈ િણક વષની શૈ િણક વૃિ ઓ શ કરવા સંબંધે હાલની િ થિતને
અનુલ ીને HOME LEARNING માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ િસ કરવામાં આવે છે .
(1). રાજયની તમામ

ઘોરણ-૧

ાથિમક અને મા યિમક શાળાઓમાં તારીખ ૦૮/૦૬/ર૦ર૦થી

તથા ધોરણ ૯માં

વેશ આપવાની કામગીરી શ

કરવાની રહે શે અને

વેશ પામેલ િવ ાથ ઓની ડાયસમાં ડે ટા એ ટીની કામગીરીપૂણ કરવાની રહે શ.ે આ
કામગીરી માટે આવ યક િશ કોને મુ યિશ ક/આચાય ીએ જ રયાત મુજબ શાળામાં હાજર
રાખવાના રહે શે.કયા િશ કે શાળામાં કયારે હાજર રહે વું તે બાબતમાં સંબંિધત શાળાની િવ ાથ
સં યાને આધારે કરવાની થતી કામગીરીને યાને લઈને મુ યિશ ક/આચાય ીની સુચનાનુસાર
િશ ક હાજર રહે તે સુિનિ ત કરવાનું રહે શે.
(2). જે િવ ાથ ઓને રા ય સરકાર તરફથી િવનામૂ યે પા પુ તકો પુરા પાડવામાં આવેછે, તેવા
િવ ાથ ઓને તારીખ ૦૮/૦૬/ર૦ર૦થી તારીખ ૧૩/૦૬/ર૦ર૦ સુઘીમાં પુ તકો મળી
ય તે મુજબની યવ થા દરે ક શાળાએ ગોઠવવા ની રહે શ.ે આ માટે Social
Distancingનું સંપણ
ૂ પાલન કરીને દરે ક િવ ાથ ઓને અચૂકપણે પુ તકો મળી ય તે મુજબનું
દરે ક શાળાના મુ યિશ ક/આચાય ીએ આયોજન કરવાનું રહે શે.
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(3). કે

સરકારના ગૃહ િવભાગના હે રનામા અનુસાર તારીખ ૩૦/૦૬/ર૦ર૦ સુધી િવ ાથ ઓ
માટે શાળામાં આવવાનું રહે શે નહ પરંતુ તેઓને ઘરે બેઠા અ યાસ મ મુજબ શૈ િણક
વૃિ ઓ મળી રહે તે મુજબ HOME LEARNING ની
યા શ કરવાની રહે શે .

(4). િવ ાથ ઓની HOME LEARNINGની

યા (શૈ િણક કાય) ઘેર બેઠા થઈ શકે તે
માટે સા હ ય,ઓનલાઈન એ યુકેશન, મોબાઈલના ઉપયોગ
ારા, ટે િલિવઝનના
મા યમ ારા જ રી બંધ કરવાનો રહે શ.ે

(5). તારીખ ૧૫/૦૬/ર૦ર૦થી DD GIRNAR ટે લી િવઝન ચેનલ પરથી બાળકો માટે ના

શૈ િણક કાય મોનું સારણ કરવામાં આવશે.જેનું સમય પ ક GCERT અને ગુજરાત
મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણબોડ
ારા આપવામાં આવશે. આ
સારણની તમામ િવ ાથ ઓને ણ થાય તેવી યવ થા શાળાના મુ યિશ ક/આચાય ીએ
િશ કો મારફતે કરવાની રહે શે.
(6). તમામ

બાળકો આ કાય મોનો મહ મ લાભ લઇ શકે તે માટે દરે ક શાળાનાં
મુ યિશ ક/આચાય ીએ િવ ાથ ના વાલી, એસ.એમ.સી.વગેરે મારફતે ચોકસાઈપૂવક
આયોજનબ
ય નો કરવાનાં રહે શે.
(7). રા ય સરકાર
ારા બાળકોના HOME LEARNING માટે સા રત કરવામાં આવનાર
દૂરવત િશ ણ કાય મનો મહ મ લાભ પોતાનાં બાળકો િનયિમત રીતે લઈ શકે તેમાટે જ રી
મદદ અને સહકાર મળી રહે તે માટે વાલીઓને પણ અપીલ કરવામાં આવે છે .
(8). ધોરણ ૩ થી ૫ માટે સમ

િશ ા અિભયાન ારા, ધોરણ ૬ થી ૮ માટે GCERT ારા અને
ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ માટે ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ ારા
Audio-visual Learning Content તૈયાર કરવાનું રહે શ.ે

(9). HOME LEARNING ના સમયગાળા દરિમયાન મ યાહન ભોજન માટે કુ ક ગકો ટ અને અનાજ

િવતરણની યવ થા રા ય સરકાર તરફથી કરવામાં આવશે.
(10). જે ખાનગી શાળાઓએ પોતાના િવ ાથ ઓ માટે િવ ાથ ઓને ઘરે બેઠા િશ ણ મળી રહે

તેવી યવ થા ગોઠવેલ છે , તેવી શાળાઓએ આર.ટી.ઈ .હે ઠળ વેશ પામેલા િવ ાથ ઓ પણ
આવા િશ ણથી વંિચત ન રહી ય અને તેઓ માટે પણ છાપેલ સા હ ય પણ પહ ચાડવાની
યવ થા કરવાની રહે શ.ે
આ ઠરાવ આ િવભાગની સરખા માંકની ફાઈલ ઉપર સરકાર ીની તારીખ ૦૫/૦૬/૨૦૨૦થી
ન ધથી મળેલ મંજુરીને અનુલ ીને બહાર પાડવામાં આવે છે .
ગુજરાતના રા યપાલ ીના હુકમથી અને તેમના નામે,
(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, ગાંધીનગર.
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સિચવ ી ( ા.િશ અને મા.િશ),િશ ણ િવભાગ,સિચવાલય, ગાંધીનગર.
ટે ટ ોજે ટ ડાયરે ટર ી, સમ િશ ા અિભયાન, સે ટર-૧૭, ગાંધીનગર.
િનયામક ી, ગુજરાત રા ય શાળા પા પુ તકમંડળ, ગાંધીનગર.
િનયામક ી, શાળાઓની કચેરી, લોકનં.૯/૧, ડૉ. વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર.
િનયામક ી, મ યાહન ભોજનની કચેરી, લોકનં.૯/૧, ડૉ. વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર.
િનયામક ી, ાથિમક િશ ણની કચેરી, ડૉ. વરાજ મહે તા ભવન, ગાંધીનગર.
સિચવ ી, ગુજરાત મા યિમક અને 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 કચેરી મારફત.)
સવ શાસનાિધકારી ીઓ
કો યુટરસેલ, િશ ણિવભાગ, સિચવાલય, ગાંધીનગર (આ ઠરાવ િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર
અપલોડ કરવાની િવનંતી સહ.)
િસલેકટફાઇલ.
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