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Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  ht»xÙeÞ rþûtý ™er‚ 2020 yk‚„o‚ ftuBÞwr™fuþ™ {xeheÞ÷ ‚iÞth fhðt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : SËeEythxe/DIKSHA/2020/9638-9708 ‚t.07-09-2020 
 

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

¼th‚ Ëhfth îtht ht»xÙeÞ rþûtý ™er‚ 2020 (NEP 2020) yk‚„o‚  rþûtftu îtht ftuBÞwr™fuþ™ 

{xeheÞ÷ ‚iÞth fhðt yk„u™wk ytu™÷tE™ M…Äto™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. rðrðÄ Úte{ …h M…Äto{tk 
¼t„ ÷u™th rþûtftuyu ËkŒŠ¼‚ …ºt {wsƒ Œþtoðu÷ rð»tÞ™e f]r‚ ‚t.24-9-2020 ËwÄe{tk 

ÞwythËe.ftu.ytuŠz™uxh©e™u {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu. Œhuf þt¤t{tkÚte ðÄthu{tk ðÄthu rþûtftu yt M…Äto{tk 

¼t„ ÷u ‚u Ëwr™rù‚ fhðt™wk hnuþu. yt ËtÚtu Ët{u÷ ËkŒŠ¼‚ …ºt™tu [eðx…qðof yÇÞtË fhe ‚u{tk yt…u÷ 
Ëq[™tytu «{týu ðÄw{tk ðÄw f]r‚ytu ‚iÞth fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  
 

‚t.17-09-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 
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પ્રતિ, 
- જિલ્લા તિક્ષણાતિકારીશ્રી, અમદાવાદ િહરે 
- જિલ્લા પ્રાથતમક તિક્ષણાતિકારીશ્રી, અમદાવાદ િહરે 
- િાસનાતિકારીશ્રી, નગર તિક્ષણ સતમતિ, અમદાવાદ િહરે 
 
 તવષયઃ- રાષ્ટ્રીય તિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ અંિગગિ કોમ્યતુનકેિન મટીરીયલ િૈયાર કરવા બાબિ. 
 સદંર્ગઃ- પત્ાકંઃ જીસીઇઆરટી/DIKSHA/૨૦૨૦/૯૬૩૮-૯૭૦૮ િા.૦૭/૦૯/૨૦૨૦ 

શ્રીમાન, 
 ઉપરોકિ તવષય અને સદંર્ગ અનસુાર િણાવવાનુ ં કે ર્ારિ સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય તિક્ષણ નીતિ ૨૦૨૦ 
અંિગગિ તિક્ષકો દ્વારા કોમ્યતુનકેિન મટીરીયલ િૈયાર કરવા અંગેનુ ંઓનલાઇન સ્પિાગન ુ ંઆયોિન કરવામા ંઆવેલ 
છે. ઉપરોકિ સદંર્ર્િિ પત્ જીસીઇઆરટી દ્વારા િા. ૦૭/૦૯/૨૦૨૦ ના રોિ આપશ્રીને મોકલવામા ંઆવેલ હિો જેમાં 
રાિયના તિક્ષકો આ ઓનલાઇન સ્પિાગમા ંિોડાય અને િેમની એન્ટ્રી મોકલી આપે િે માટે જિલ્લા કક્ષાએથી તિક્ષકોને 
પ્રોત્સાહહિ કરવા માટે આપશ્રીને િણાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં જેમા ંનીચે િણાવેલ તવતવિ થીમ પર સ્પિાગન ુ ંઆયોિન 
થનાર છે.   
i.   Early childhood and education: The Foundation of  Learning 
ii.  Foundational Literacy and Numeracy: An urgent & Necessary Prerequisite to Learning  
iii  Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at ALL Levels 
iv  Curriculum and Pedagogy in School’s: Learning should be Holistic, Integrated, Enjoyable  
     and Engaging 
v  Teachers & Teacher Education 
vi. Equitable and Inclusive Education: Learning for ALL 
vii. Efficient Resourcing and Effective Governance through School Complexes/Clusters 
viii. Standard-setting and Accreditation for School education 
ix. Re imaging occasional education 
x.  Adult education 
xi. Promotion of Indian Language, Arts & Culture 
xii. Online and Digital Education Ensuring Equitable Use of Technology  

 ઉપરોકિ તવષયોમાંથી તિક્ષકો નીચેના પૈકીના કોઇ પણ એક ફોમેટમા ંકૃતિ િૈયાર કરી િકિે. 
૧. હફલ્મ – ૧ થી ૨ તમતનટનો સમયગાળો અને MP4 ફોમેટ 

૨. પોસ્ટસગ – 12” ×  8”  સાઇઝના પોસ્ટસગ  

૩. ઇન્ટ્ફોગ્રાહફકસ – સ્લાઇડ કે પાવરપોઇન્ટ્ટ પે્રઝન્ટ્ટેિન સ્વરૂપે. 
 આ સાથે તવગિવાર માહહિી સાથેનુ ંજીસીઇઆરટી, ગાિંીનગરનો પત્ સામેલ છે જે ધ્યાને લઇને સબંતંિિ 
કાયગવાહી કરવા તવનિંી છે.    
                                            

                    પ્રાચાયગ  
                                                                                                જિલ્લા તિક્ષણ અને િાલીમ ર્વન 

                                                                                                              અમદાવાદ-િહરે 
નકલ રવાના જાણ િથા અમલ સારંૂઃ 
૧. બી.આર.સી., કો. ઓ.શ્રી, માડંલ, તવરમગામ અને દેત્ોિ િાલકુો, જિ. અમદાવાદ 
૨. ય.ુઆર.સી. કો. ઓ.શ્રી, િમામ ઝોન, નગર તિક્ષણ સતમતિ, અમદાવાદ 

પ્રાચાયગ 

ક્રમાકંઃિિર્/com material/ર૦૨૦/૧૮૩૪-૧૮૪૩   
જિલ્ લા તિક્ષણ અને િાલીમ ર્વન, અમદાવાદ િહરે 

ગોિા ચોકડી પાસે, ગોિા ઓગણિ રોડ, અમદાવાદ 

ઇ-મેઇલઃ diet-urban-ahd@gujarat.gov.in 

Web : www.dietahmdcity.org 

િારીખઃ 16-09-2020  
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