
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 67 ‚t.03-10-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
 

rð»tÞ :-  NISHTHA on DIKSHA ‚t÷e{ «tu„út{{tk òuztððt ƒtƒ‚.  

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : yuË.yuË.yu/MIS/2020/33909-941 ‚t.01-10-2020 
 

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

¼th‚ Ëhfth™t yu{.yu[.yth.ze. rð¼t„ îtht ð»to 2020-21 yk‚„o‚ rþûtftu {txu r™»Xt ‚t÷e{ 

{ksqh fhu÷ Au. SËeEythxe „tkÄe™„h îtht 5 ytufxtuƒhÚte 11 ™ðuBƒh ŒhBÞt™ r™ct ‚t÷e{™wk 

ytÞtus™ fhu÷ Au. y„tW™t VuÍ{tk su rþûtftuyu ‚t÷e{ ÷eÄu÷ ™Úte. ‚uðt Ätu.1 Úte 8™t ‚{t{ rþûtftuyu 

yt ytu™÷tE™ ‚t÷e{{tk VhrsÞt‚ he‚u òuztððt™wk hnuþu.  yt ËtÚtu rƒztý …ºt{tk ŒþtoÔÞt {wsƒ 

ytufxtuƒh {rn™t™t …nu÷t yXðtrzÞtÚte Œeûtt Ã÷uxVtu{o W…hÚte ytu™÷tE™ ‚t÷e{ Út™th Au. su {txu 

rþûtfu Œeûtt ytu™÷tE™ ðuƒËtEx …h hSMxÙuþ™ fhe™u SËeEythxe îtht {tuzÞwy÷(1 Úte 18) «{týu 

‚iÞth fhu÷ ftu»to{tk òuELx Útðt™wk hnuþu ‚u{s ftu»to™e Ë{Þ{ÞtoŒt{tk ‚t÷e{ {u¤ððt™e hnuþu. ‚t÷e{™t 

yk‚u Œhuf rþûtf™u ftu»to …qýo fÞto™wk «{tý…ºt {u¤ððt™wk hnuþu. ‚t÷e{ yk„u™t sYh xufr™f÷ {t„oŒþo™ 

yt…™t Ëe.yth.Ëe.ftu.ytu. …tËuÚte {u¤ððt™wk hnuþu. ‚t.5-10-2020 ËwÄe{tk ytu™÷tE™ hSMxÙuþ™ 

fhðt™wk  hnuþu.ƒtfe hnu‚t ‚{t{ rþûtftuyu VhrsÞt‚ he‚u ytu™÷tE™ r™ct ‚t÷e{ {u¤ððt™e hnuþu.  

{wÏÞ rþûtfu þt¤t{tkÚte fux÷t rþûtftu ytu™÷tE™ r™ct ‚t÷e{{tk òuztÞt Au ‚u yk„uu™e rð„‚tu 

ËeythËe.ftu.ytu.™u ™e[u Œþtoðu÷ …ºtf {wsƒ ‚t.5-10-2020 ËwÄe{tk {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu.  
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rƒztý :- 1 ËkŒŠ¼‚ xufr™f÷ Ë…tuxo {txu™tu …ºt  

  2 r™ct ‚t÷e{ {u¤ððt {txu™wk «uÍLxuþ™-1 ‚Útt h  

 

‚t.03-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 























ગજુરાત શૈ�િણક સંશોધન અને
તાલીમ પરીષદ, ગાંધીનગર

િન�ા ઓન દી�ા તાલીમ

આયોજન અને અમલ



આ વષ� િન�ા તાલીમ ઓનલાઇન યો�શે.   

આ તાલીમમાં રાજયના િન�ા તાલીમમાં બાકી 
રહેલ �ાથિમક િશક્ષકોએ જોડાવવાનું રહેશે.

િન�ા ઓનલાઇન તાલીમના તાલીમાથ� િશક્ષકે
૧૮ કોસર્માં ફરિજયાત જોડાવવાનું રહેશે.



મોડયુલ-૧ અભ્યાસક્રમ અને સમાવેશી વગ�ખંડો

મોડયુલ-૨ સામાિજક અને વ્યિકતગત ગુણોનો િવકાસ અને
સલામત અને સ્વસ્થ શાળા પયા�વરણનું િનમા�ણ

મોડયુલ-૩ શાળામાં સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્ય સુખાકારી



મોડયુલ-૪ અધ્યયન અધ્યાપન પ્રિક્રયામાં �િતગત
િશ�ણનું સમાવેશન

મોડયુલ-૫ અધ્યયન, અધ્યાપન અને મૂલ્યાંકનમાં ICT નું
સંકલન

મોડયુલ-૬ કલા સંકિલત િશ�ણ



મોડયુલ-૭ શાળા આધાિરત મૂલ્યાંકન

મોડયુલ-૮ પયા�વરણનું પ�િતશા�

મોડયુલ-૯ ગિણતનું પ�િતશા�



મોડયુલ-૧૦ સામાિજક િવ�ાનનું પ�િતશા�

મોડયુલ-૧૧ ભાષાઓનું પ�િતશા�

મોડયુલ-૧૨ િવ�ાનનું પ�િતશા�



મોડયુલ-૧૩ શાળા નેતૃત્વ

મોડયુલ-૧૪ શાળા િશ�ણમાં પહેલ

મોડયુલ-૧૫ પૂવ� પ્રાથિમક િશ�ણ



મોડયુલ-૧૬ પૂવ� વ્યાવસાિયક િશ�ણ

મોડયુલ-૧૭ કોિવડ-૧૯ની પિરિસ્થતમાં શાળા િશ�ણના
પડકારો

મોડયુલ-૧૮ સી.એસ.એ. અને પોસ્કો



સરકારી, �ાન્ટેડ, કે.�.બી.વી, આ�મશાળા, કેિન્�ય
િવ�ાલય, જવાહર નવોદય િવ�ાલય, રેલ્વે શાળા અને
સૈિનક શાળાના �ાથિમક િશક્ષકો

આ તાલીમ રાજયમાં ૫/૧૦/૨૦૨૦ થી શ� થશે. આ
તાલીમ િશક્ષકે શાળામાં હાજર રહી લેવાની રહેશે.

કેન્� સંચાિલત સંસ્થાઓના િશક્ષકોએ ગુજરાતમાંથી
ર�સ્�ેશન કરવું. તેઓ િહન્દી કે અં�ે� કોસર્માં
જોડાઇ શકશે.



આ તાલીમમાં જોડાવવા િશક્ષકે 
https://diksha.gov.in/explore પર 
ર�સ્�ેશન અને લોગીન કરી સેલ્ફ �ડકલેરેશન 
ફોમર્ તારીખ 4-10-2020 સુધીમાં ફરિજયાત 

ભરવાનું રહેશે અને તેમાં ટીચર કોડ અને શાળા યુ 
ડાયસ કોડ અવશ્ય ભરવાનો રહેશે.

https://diksha.gov.in/explore


િન�ા ઓનલાઇન તાલીમનું સમયપ�ક

મોડયુલ ૧ થી ૩ 
તારીખ ૫-૧૦-૨૦ થી ૧૦-૧૦-૨૦  

દશા�વેલ તારીખના પ્રથમ િદવસથી કોસ� શ�
થશે. આ કોસ�માં િશ�કે દી�ા પ્લટેફોમ�માં
લોગીન કરી કોસ� ટેબમાં જતાં કોસ� જોવા
મળશે. આ કોસ�માં જોડાવવા માટે િશ�કે Join
કોસ� પર કલીક કરવાનંુ રહેશ.ે



મોડયુલ ૪ થી ૬ 
તારીખ ૧૨-૧૦-૨૦ થી ૧૭-૧૦-૨૦  

મોડયુલ ૭ થી ૯ 
તારીખ ૧૯-૧૦-૨૦ થી ૨૪-૧૦-૨૦  

મોડયુલ ૧૦ થી ૧૨ 
તારીખ ૨૬-૧૦-૨૦ થી ૩૧-૧૦-૨૦  



મોડયુલ ૧૩ થી ૧૫ 
તારીખ ૨-૧૧-૨૦ થી ૭-૧૧-૨૦  

મોડયુલ ૧૬ થી ૧૮ 
તારીખ ૯-૧૧-૨૦ થી ૧૧-૧૧-૨૦  

તમામ ૧૮ અભ્યાસ�મોનું પુનરાવતર્ન �ડસેમ્બર માસમાં 



િન�ા ઓનલાઇન તાલીમ દરિમયાન અભ્યાસમાં
સામેલ �રસોસર્ મટેરીયલ્સની ગુજરાતી ભાષામાં
સમજ બાયસેગના માધ્યમથી આપવામાં આવશે.

બાયસેગ �સારણ વંદે ગુજરત 
ચેનલ-૧ અને �ઓ મોબાઇલ

એપમાં પણ જોઇ શકાશે.   



દરરોજ ૭.૩૦ થી ૧૦.૩૦ કોસર્ વાંચન સમય 

દરરોજ ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ બાયસેગ �સારણ સમય 

દરરોજ ૧૨.૦૦ થી ૧૨.૩૦ સ્વાધ્યાયકાયર્નો સમય 



મોડયુલ ૧ થી ૩ 
તારીખ ૬-૧૦-૨૦ થી ૯-૧૦-૨૦  

મોડયુલ ૪ થી ૬ 
તારીખ ૧૩-૧૦-૨૦ થી ૧૬-૧૦-૨૦  

મોડયુલ ૭ થી ૯ 
તારીખ ૨૦-૧૦-૨૦ થી ૨૨-૧૦-૨૦  



મોડયુલ ૧૦ થી ૧૨ 
તારીખ ૨૭-૧૦-૨૦ થી ૨૯-૧૦-૨૦  

મોડયુલ ૧૩ થી ૧૫ 
તારીખ ૩-૧૧-૨૦ થી ૫-૧૧-૨૦  

મોડયુલ ૧૬ થી ૧૮ 
તારીખ ૯-૧૧-૨૦ થી ૧૧-૧૧-૨૦  



દરેક િશક્ષકે તાલીમમાં શીખેલ બાબતોનું વગર્ખંડમાં 
ઉપયોજન કઇ રીતે કરવું તેનો કોસર્વાઇઝ અહેવાલ 

(મોડયુલ વાઇઝ કુલ ૧૮) સ્વાધ્યાયકાયર્ના 
સમયગાળામાં તૈયાર કરી સી.આર.સી.કો.ઓ�ડર્નેટરને 

જમા કરાવવાનું રહેશે.

આ તાલીમ દરિમયાન તાલીમમાં જોડાવવા સંબંધી 
તેમજ શૈક્ષિણક ��નો કે મુશ્કેલીઓ માટે િશક્ષકે તેમના 
સી.આર.સી. કો.ઓ�ડર્નેટરનો સંપકર્ કરવાનો રહેશે.



સી.આર.સી.કો.ઓ�ડર્નેટરે િશક્ષકે કોસર્વાઇઝ જમા 
કરાવેલ અહેવાલ માટેનું ર�સ્ટર 

(મોડયુલ વાઇઝ કુલ ૧૮) નીચે આપેલ નમૂના
મુજબ તૈયાર કરી ૨૫ નવેમ્બર ૨૦૨૦ સુધીમાં 

બી.આર.સી.કો.ઓ�ડર્નેટરને જમા કરાવવાનું રહેશે.

ક્રમ િશ�કનું નામ શાળા
પ્રકાર

િશ�ક ધોરણ ૧ અને
૨ ના / ધોરણ ૩ થી
૫ ના કે ધોરણ ૬ થી
૮ પૈકી કયા છે તે

દશા�વો

મોડયુલવાઇઝ
જમા કરાવેલ

અહેવાલની િવગત
(િટકમાસ� કરવંુ) 
૧ ૨.. ૧૮





NISHTHA on DIKSHA 

Teacher Self Declaration



Step 1: Open DIKSHA App, select 
“Profile” at the right bottom and 
click on LOGIN

Step 2: Select “Sign in with 
Google” and enter your gmail id 
and password to login

Step 3: Accept the terms and 
conditions and click on continue



Step 4: Select Board, Medium 
and Class

Step 5: Click on “Edit” Step 6: Write your correct name 
here as the same will appear on 
the certificate



Step 7: Click on “Submit details”
Step 8: Select I am a “Teacher” 
with “Gujarat”

Step 9: Fill your mobile number, 
email address, school UDISE ID 
and the ID as requested by your 
state. All these fields are 
compulsory. Submit the details.



How to join a 
course on DIKSHA?



Step 1: In DIKSHA app, select 
“Courses” at the bottom.
Select the three line icon at the 
top right corner to filter results

Step 2: In filter, click on 
“Organization”

Step 3: Select “Gujarat”



Step 4: Select the course that 
you want to join

Step 5: Click on “Join Course” 
and start taking the course



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 67-A  ‚t.03-10-2020 

 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  rþûtftu {txu™t ntu{ ÷r™ok„ ytu™÷tR™ ftu»to{tk stuztðt yk„u.  

ËkŒ¼o :- …ºt ¢{tkf : yuË.yuË.yu/QEM/1/2020/33827-901 ‚t.01-10-2020 

 

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

‚t.25-09-2020 Úte ‚t.15-10-2020 ËwÄe ntu{ ÷r™ok„ ytu™÷tR™ ftu»to™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytÔÞwk 

Au. su ƒtƒ‚ æÞt™u ÷R yt…™t ‚{t{ «tÚtr{f rþûtftu ‚t.15-10-2020 ËwÄe{tk ntu{ ÷r™ok„ 

ytu™÷tR™ ftu»to …qýo fhu ‚uðe Ëq[™t yt…þtu ‚Útt ftu»to yk„u yt…ðt{tk ytðu÷ ƒtƒ‚tu rðãtÚteoytu™t rþûtý 

rðftË{tk W…Þtu„ fhðt yt…™e fûttyuÚte òý fhþtu. 

yt ftu»to{tk òuztððt {txu  DIKSHA Ã÷uxVtu{o …hÚte òuztE þftþu. ftu»to{tk yt…u÷ rðzeÞtu òuE 

«&™™t sðtƒ yt…ðt™t Au. ftu»to™e yðÄe {tºt yuf f÷tf™e Au. ftu»to …qýo Út‚t su-‚u rþûtf™u …tu‚t™wk Ëxeo 

«tó Útþu. ‚u™e ™f÷ þt¤t ŒV‚hu ht¾ðt™e hnuþu. yt ËtÚtu rƒztý …ºt{tk yt…u÷ QR ftuz …hÚte rf÷f 

fhðtÚte ftu»to …h sE þftþu.  

 

rƒztý :- ËkŒŠ¼‚ …ºt  

 

‚t.03-10-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 



4 au, àse2-19, il4a. 

G11 i.o0e-23R73133 ArdlAs) 
e-mail spdssa@gmail.com 
Toll Free No.1800-233-7965 

asis:aladaA/QEM/1/2020/ 33R9 G dl.0/10/2020 

ua 

UHuAsdel -uHEIcLlE, 21%2, aSlEa1, q?t. 

E/QE CELL/LETTER/2020-21/SPD SIR 



la. aAasl, (uaMs d qitans), Mau Aeua, »itlaotz. 

lAunSAl, unizll sai\,aieltolR 

HLAnsl, uaAs Mea, aitltne. 
HltAausl,GcERT, itlala. 

E/QE CELL/LETTER/2020-21/SPD SIR 
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