
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.17 ‚t.06-06-2020 
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

rð»tÞ :-  þt¤tytu{tk HOME LEARNING îtht þiûtrýf «ð]r¥tytu þY fhðt ‚Útt ™ðt þiûtrýf 
Ëºt {txu™e ft{„ehe ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- „wsht‚ Ëhfth rþûtý rð¼t„ Xhtð ¢{tkf : …eytEE/11/2020/192931/f 
Ër[ðt÷Þ, „tkÄe™„h™tu ‚t.5-6-2020™tu Xhtð 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

nt÷{tk COVID 19 ™e{nt{the yLðÞu Ëhfth©e îtht rðrðÄ Ëq[™tu «rËØ ÚtÞu÷ Auu. ftuhtu™t ðtÞhË™e 

nÞt‚ …rhÂMÚtr‚™u æÞt™{tk ÷E™u  ònuh ythtuøÞ™wk rn‚ òu¾{tÞ ™ne ‚u he‚u þiûtrýf «ð]r¥t fuðe he‚u 

þY fhðe ‚u{s þt¤tytu fuðe he‚u þY fhðe ‚u yk„u ftÞo…Ør‚ ËkŒŠ¼‚ rƒztý {wsƒ™t Xhtð{tk sýtðu÷ 

Au. Xhtð™wk [qM‚ he‚u …t÷™ fhðt™wk hnuþu.  

8 sq™-2020 Úte þY Út‚t ™ðt þiûtrýf Ëºt{tk ™e[u {wsƒ™e Ëq[™tytu™tu y{÷ fhðt sýtððt{tk 

ytðu Au.  

1. yt„t{e þiûtrýf Ëºt 8-sq™, 2020 Úte þY ÚttÞ Au íÞthu ƒeS Ëq[™t ™ {¤u íÞtk ËwÄe ‚{t{ 

þt¤tytu™tu (‚{t{ {tæÞ{,‚{t{ …t¤e y™u swr™Þh Ëe™eÞh fu.S. Ërn‚) Ëtu{ðth Úte 

þw¢ðth™tu Ë{Þ 7-30 Úte 12-30 ™tu hnuþu y™u þr™ðth™tu Ë{Þ 7-30 Úte 11-30 ™tu hnuþu.  

2. ‚{t{ «tÚtr{f þt¤tytu{tk Ätu.1™t «ðuþ™e ft{„ehe þY fhðt™e hnuþu.  

3. ™ðe™ «ðuþ …t{u÷ rðãtÚteoytu™e ztÞË zuxt{tk yuLxÙe …qýo fhðt™e hnuþu.  

4. {wÏÞ rþûtf©eyu sYrhÞt‚ {wsƒ ytð~Þf rþûtftu™u þt¤t{tk ntsh ht¾ðt™t hnuþu.fÞt rþûtfu 

þt¤t{tk fÞthu ntsh hnuðwk ‚u ƒtƒ‚{tk ËkƒkrÄ‚ þt¤t™e rðãtÚteo ËkÏÞt™u ytÄthu fhðt™e Út‚e 

ft{„ehe™u æÞt™u ÷E™u {wÏÞ rþûtf©e™e Ëq[™t y™wËth rþûtf ntsh hnu ‚u Ëwr™rù‚ fhðt™wk 

hnuþu.  

5. Ätuhý-1 Úte 8™t ‚{t{ rðãtÚteoytu™u ‚t.8-6-2020 Úte ‚t.13-6-2020 ËwÄe{tk rð™t{qÕÞu 

…tXÞ…wM‚ftu {¤e òÞ ‚uðe ÔÞðMÚtt fhðt™e hnuþu.…tXÞ…wM‚f ðnU[‚e ð¾‚u ËtuþeÞ÷ 

zeMxLËª„™wk Ëk…qýo …t÷™ fhðt™wk hnuþu.    

6. fuLÿ Ëhfth™t „]nrð¼t„™t ònuh™t{t y™wËth ‚t.30-6-2020 ËwÄe rðãtÚteoytuyu þt¤t{tk 

ytððt™wk hnuþu ™nª …hk‚w ‚uytu™u ½hu ƒuXt yÇÞtË¢{ {wsƒ þiûtrýf «ð]r¥tytu {¤e hnu ‚u {txu 

HOME LEARNING ™e «r¢Þt™t ¼t„Y…u ‘½hu rþ¾eyu’ ™t{™e Ätu.1 Úte 8™e ‚{t{ rðãtÚteoytu 

{txu …wÂM‚ftytu yt…ðt™e hnuþu. yt …wÂM‚ftytu ‚t.9-6-2020™t htus ‚{the Ítu™ f[uheyuÚte 
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su-‚u {ŒŒ™eþ þtË™trÄfthe©e™e Ëq[™t y™wËth {u¤ðe ÷E™u ‚{t{ rðãtÚteoytu™u su-‚u 

ð„orþûtf {thV‚u …ntU[tzðt™e hnuþu.  

7. HOME LEARNING {txu yt…ðt{tk ytðu÷ ËtrníÞ Œhuf ƒt¤f™u {¤e hnu ‚uðe ÔÞðMÚtt fhðt™e 

hnuþu.yt ŒhBÞt™ ftuðez-19™e ËtuþeÞ÷ zeMxLËª„ {txu™t {t„oŒþo™ Ëq[™tu™tu y{÷ fhðt™tu 

hnuþu. 

8. ‚t.15-6-2020 Úte ze.ze.r„h™th xu÷erðÍ™ [u™÷ …hÚte ƒt¤ftu {txu™t þiûtrýf ftÞo¢{tu™wk 

«Ëthý fhðt{tk ytðþu su™wk Ë{Þ…ºtf SËeEythxe îtht {tuf÷e yt…ðt{tk ytðþu. yt 

«Ëthý™e ‚{t{ rðãtÚteoytu™u òý ÚttÞ ‚uðe ÔÞðMÚtt þt¤t™t {wÏÞ rþûtfu rþûtftu {thV‚u 

fhðt™e hnuþu. yt ftÞo¢{™tu {n¥t{ ÷t¼ Œhuf rðãtÚteo™u {¤u ‚u {txu rðãtÚteo™t ðt÷e, 

yuË.yu{.Ëe. ð„uhu {thV‚u [tufËtE…qðof ytÞtus™ƒØ «Þí™ fhðt™t hnuþu. 

9. HOME LEARNING ™t yt Ë{Þ„t¤t ŒhBÞt™ {æÞtn™ ¼tus™ {txu fwfª„ ftuMx y™u y™ts 

rð‚hý™e ÔÞðMÚtt htsÞ Ëhfth©e ‚hVÚte fhðt{tk ytðþu. 

10. Ätuhý-1{tk ™t{tkf™ ftÞo fhðwk ‚Útt ™t{tkf™ ÚtÞu÷ ƒt¤ftu™u S.yth.…h [ztððt y™u Ëðuo 

hSMxh y…-zux fhðt™wk hnuþu. 

11. „‚T Ëºt™t ðtŠ»tf …rhýt{ …ºtftu™e ‚{t{ ft{„ehe …qýo fhðe. 

12. ðtŠ»tf …rhýt{…ºtftu Ëw…hðtEÍh …tËu [uf fhtððt. 

13. Ë‚‚ Ëðo„útne {wÕÞtkf™™t …ºtftu y…-zux fhðt™t hnuþu.  

14. ð»to-2019-20™t þt¤t r™hûtý yk‚„o‚ òu þt¤t™wk ðneðxe ELË…ufþ™ ƒtfe ntuÞ ‚tu ‚u Ëíðhu 

…qýo fhtððwk. 

15. þt¤t™t zuzMxtuf™wk ðuherVfuþ™ fhe™u ƒtŒ™t Ët{t™™tu r™ft÷ fhðt Œh¾tM‚ fhðe.  

16. ðåÞow÷ f÷tË™tu ðÄthu{tk ðÄthu rþûtftu y™u ƒt¤ftu ÷t¼ ÷u ‚uðt «Þí™tu fhðt™t hnuþu.  

17. ytu™÷tE™ ytð‚t rðzeÞtu ÷uþ™ Œhuf ƒt¤f r™nt¤u ‚uðwk ytÞtus™ y™u y{÷efhý fhðt™wk 

hnuþu.  

18. yuËyuyuË{tk ƒtfe hnu‚tu zuxt ‚Útt ™ðtu zuxt y…÷tuz fhðtu. 

19. rðãt÷û{e ƒtuLz y™u Mftu÷hþe…™e Œh¾tM‚tu ‚iÞth fhðt™e hnuþu.   

20. yu{.ze.yu{.™e ƒtfe hnu‚e hf{ ƒt¤ftu™t ¾t‚t{tk s{t fhtððt™e hnuþu.  

21. yuËyuËyu îtht yt…ðt{tk ytðu÷e „útLx™t hSMxhtu y…-zux fhe Ëq[™t {¤uÚte ‚u™wk yturzx 

fhtððt™wk hnuþu.  
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22. ƒt¤ftu™t ƒUf yuftWLx™e ft{„ehe …qýo fhtððe.  

23. þt¤t ƒnth™t ƒt¤ftu™wk [tEÕz xÙufª„ fhðt™wk hnuþu.  

24. xÙtLË…tuxuoþ™ y™u þt¤t ƒnth™t ƒt¤ftu™t rþûtý {txu yuË.xe.…e. ð„o™e Œh¾tM‚tu ‚iÞth fhe 

{tuf÷e yt…ðe.  

25. rŒÔÞtk„ ƒt¤ftu™u rþûtý {¤u y™u ‚u{™u {¤‚t ÷t¼tu yk„u™e ÔÞðMÚtt fhðt™e hnuþu.  

26. þt¤t ÷tÞƒúuhe hSMxh y…-zux fhðt™wk hnuþu.  

27. Eftuf÷ƒ y™u …Þtoðhý ÷uƒ™e «ð]r¥tytu™wk ðtŠ»tf ytÞtus™ fhðt™wk hnuuþu.  

28. ð„oƒkÄthý ƒ™tðe ‚u™wk y{÷efhý fhðt™wk hnuþu.  

29. þt¤t yu¢ezexuþ™ {txu™e …qðo ‚iÞthe y™u ðtŠ»tf ytÞtus™ fhðt™wk hnuþu.  

30. þt¤t MðåA‚t yuðtuzo {txu™e ‚iÞthe fhðt™e hnuþu.  

31. ©u»X rþûtf …trh‚tur»tf {txu™e r™Þ{tu™wËth Œh¾tM‚ {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu.  
 

W…htuf‚ ‚{t{ ft{„ehe HOME LEARNING ™t Ë{Þ„t¤t ŒhBÞt™ Ë{Þ{ÞtoŒt{tk …qýo 

fhðt™e hnuþu.ftuE…ý Ëkòu„tu{tk þt¤t ¾t‚u ËtuþeÞ÷ zeMxLËª„™tu ¼k„ ™ ÚttÞ ‚u ¾tË òuðt™wk hnuþu. 

‚{t{ MxtV {tMf …nuhe™u ytðu, þt¤t ¾t‚u yt…ðt{tk ytðu÷ Ëu™extEÍh ðzu ðthkðth ntÚt ËtV fhu ‚u 

Ëwr™rù‚ fhðwk ‚Útt COVID 19 Ëk¢{ýÚte ƒ[ðt yk„u™e {t„oŒŠþft™wk …t÷™ fhðt ƒtƒ‚™t …rh…ºt 

™kk.16 ‚t.5-6-2020™tu [wM‚ y{÷ fhðt sýtððt{tk ytðu Au. rðãtÚteoytu™u ËtrníÞ yt…ðt òð 

íÞthu ðt÷eytu{tk ftuhtu™t Ëk¢{ýÚte ƒ[ðt {txu™e ÷tufò„]r‚ Vu÷tðþtu. ðt÷eytu™u MðåA‚t ht¾ðt, 

ftuhtu™t ËkŒ¼uo ò„]‚ hnuðt sýtðe™u yt ðirïf {nt{the™u r™Þkrºt‚ fh‚t ‘‘ nwk …ý ftuhtu™t ðtìrhÞËo’’ 

[rh‚tÚto fhþtu.  

 

™tUÄ :- òu ftuE þt¤t {tE¢tu fLxuE™{uLx rðM‚th{tk ytð‚e ntuÞ ‚tu ‚u þt¤t™t ‚{t{ MxtVu su-‚u 

Ëw…hðtEÍh©e™wk {t„oŒþo™ {u¤ðe™u ™Sf™e ƒeS þt¤t{tk W…ÂMÚt‚ hne™u W…htuf‚ ft{„ehe 

fhðt™e hnuþu. 
 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ Xhtð  
  
‚t.06-06-2020         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 
              þtË™trÄfthe 
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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. 


