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 ઉપકરણોની ઉપલબ્ધતા વિનાના વિદ્યાર્થીઓ (SWoD) માટે સતત શીખિાની યોજના 

માટેની માર્ગદવશિકા/ હસ્તકે્ષપો :  
 

1. ઉદે્દશો: 
● ડિજિટલ શિક્ષણના ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓને ઓળખિા અન ે મહામારીના સમયગાળામાાં 

સતત િીખિાની તકો સશુનશિત કરિા માટે તેઓની પાસ ેપહોંચવુાં. 

● સાતત્ય માટેના હસ્તક્ષેપની યોિના બનાિિી, િીખિાના અંતરન ેદૂર કરવુાં અને ઉપકરણો શિનાના 

બાળકોનુાં શિક્ષણ િધારવુાં. 

● દરેક શિદ્યાર્થીની િીખિાની પ્રગશતનુાં શનરીક્ષણ કરવુાં અન ેકોઈ બાળક ભણિામાાં પાછળ ન રહ ે તે 

સશુનશિત કરવુાં. 
 

 

2. ઉપકરણ વિનાના વિદ્યાર્થીને કેિી રીતે ઓળખિા અને પ્રોત્સાહન આપવ ું?  
 િાળા કક્ષાના સિકે્ષણ આધારે ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓની ઓળખ કરી તયૈાર કરિામાાં 

આિેલ ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓનો રાજ્ય કક્ષાનો સારાાંિ નીચે મિુબ છે. 

 

ક્રમ િપરાશના પ્રકાર 
સરકારી શાળાઓના ક લ 

વિદ્યાર્થીઓ (%) માું 

ગ્રાન્ટઇનએઇડ  શાળાઓના 

ક લ વિદ્યાર્થીઓ (%) માું 

૧ સ્માટટ  ફોન ધરાિતા ૪૩% ૬૭% 

૨ ટીિી ધરાિતા ૫૨% ૫૪% 

૩ સાદા ફોન ધરાિતા ૩૫% ૧૯% 

૪ ઉપકરણ શિનાના ૯% ૩% 

 

 ઉપરોક્ત બાબતન ેધ્યાને લઇ,  રાજ્ય સરકારે જી.િી.એસ. અન ેિી.િી. ગગરનાર કાયટક્રમો દ્વારા હોમ 

લશનિંગ અંતગટત મોબાઈલ ફોન્સ અન ે ટીિીનો િપરાિ ધરાિતા શિદ્યાર્થીઓ માટે િીખિાની સાતત્યતા 

સશુનશિત કરિા માટે વ્યાપક પગલા લીધા છે. તમે છતાાં,  તેમ છતાાં અમારી મખુ્ય ગચિંતાઓ હજી પણ એ 
શિદ્યાર્થીઓ માટે છે જેઓ પાસે હોમ લશનિંગ માટે સ્માટટ ફોન્સ અને ટેગલશિઝન ઉપલબ્ધ નર્થી. એટલે આ 

દસ્તાિેજ સ્માટગફોન્સ અને ટેલલવિઝનનો િપરાશ કયાગ વિના વિદ્યાર્થીઓને શીખિાની સહાય માટે માર્ગદવશિકા 

પ્રદાન કરિા પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરે છે. 

 

 

 

 

 



 કાયગનો પ્રિાહ નીચે મ જબ છે: 

 

 
 

 

3. ઉપકરણ વિનાના વિદ્યાર્થીઓના શીખિાના સાતત્ય માટેની હાલની પહલે: 

 

 પાઠયપ સ્તક:  

રાજ્ય દ્વારા પહલેાર્થી િ બધા શિદ્યાર્થીઓ માટે પાઠયપસુ્તકો પ્રદાન કરિામાાં આવ્યા છે. િાળાએ 

ખાતરી કરિી આિશ્યક છે કે દરેક િગટના દરેક બાળકને ઘરે પાઠયપસુ્તકોનો સાંપણૂટ સેટ ઉપલબ્ધ 

છે. 
 

 ટેલલફોવનક સુંપકગ :  

દરરોિ દરેક શિક્ષકે ટેગલફોન દ્વારા શિદ્યાર્થીઓ અને માતાશપતાનો સાંપકટ કરિો િોઈએ 

(શિદ્યાર્થીઓ / માતા-શપતા પાસે ફોન હોય ત્યાાં) અને િરૂરી માગટદિટન અન ેિૈક્ષગણક સહાયતા 

પરૂી પાિિી િોઈએ.  
 

 એકમ કસોટી (પીએટી):  

િાળાએ ખાતરી કરિી િોઈએ કે બધા શિદ્યાર્થીઓએ એકમ કસોટી (પીએટી) માટે િિાબ 

બકુલેટ પહોંચી છે. ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓએ એકમ કસોટી (પીએટી) માટે પેપર 

સમયસર પ્રાપ્ત કયાટ હોય અને પરીક્ષા આપેલ છે તેની ખાતરી કરિા માટે શિક્ષકોએ ખાસ 

ધ્યાન આપવુાં. મખુ્ય શિક્ષક/આચાયટએ સશુનશિત કરવુાં કે શિક્ષકોએ એકમ કસોટી (પીએટી)ના 

પરફોમટન્સના આધારે બધા શિદ્યાર્થીઓને ફીિબેક અને માગટદિટન પરુૂાં પાિ્ુાં છે અને આ દરેક 

શિદ્યાર્થી માટે શિક્ષણન ેયોિનાને અપિટે કરી છે. 
 

 ઘરે વશખીએ િકગશીટ્સ : 

 જી.સી.ઇ.આર.ટી. દ્વારા હાિટકોપીમાાં ધોરણ ૧ ર્થી ૮ શિદ્યાર્થીઓને પ્રેક્ક્ટસ િકટિીટ્સ આપિામાાં 

આિે છે. િાળાઓએ ખાતરી કરિી કે આ િકટિીટ્સ દરેક શિદ્યાર્થી સધુી સમયસર પહોંચે છે 

અને તેઓન ેિરૂરી માગટદિટન અને સહયતા મળે છે. જિલ્લાએ સી.આર.સી./બી.આર.સી. સાર્થ ે

ફોલોઅપ કરવુાં અને શિતરણ અંગેનુાં મોનીટરીંગ કરવુાં િોઈએ.  
 

 



4. ઉપકરણો વિના વિદ્યાર્થીઓ (SWoD) માટે િધારાના હસ્તકે્ષપો (િધારાની કાયગપદ્ધવત) :   
 દરેક િાળાએ દરેક શિદ્યાર્થીના ઓનલાઇન / ડિજિટલ શિક્ષણ માટે ઉપકરણોની ઉપલબ્ધતા અન ે

િપરાિ માટે શનરીક્ષણન ેસતત અપિટે કરવુાં િોઈએ. િાળાએ દરેક બાળક માટે સતત િીખિાની યોિના 

તૈયાર કરિી િોઈએ. સાંબાંશધત િાળાની િિાબદારી છે કે ઉપકરણોના િપરાિ કે શિના િપરાિન ેધ્યાનમાાં 

લીધા િગર તે ખાતરી કરે કે િાળામાાં દાખલ ર્થયેલ કોઈ પણ શિદ્યાર્થી ભણતરર્થી િાંગચત ન રહ.ે શિક્ષકોએ 

િીખિાના ડિજિટલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કયાટ શિના દરેક બાળકો માટે અલગર્થી િીખિાની યોિનાઓ 

તૈયાર કરિાની િરૂર છે. 

 ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓને ટે્રડકિંગ અન ેિીખિાની સશુિધા પરૂી પાિિા માટે ડિિાઇસીસ મેશપિંગ 

અન ેએસ.એમ.સી./એસ.એમ.િી.સી. સભ્યો સાર્થેના પરામિટનના આધારે, િાળા નીચેની યોિના બનાિી િકે 

છે: 

 

1. મોહલ્લા (ફળીયા) વશક્ષણ:  

● શિક્ષકો માતાશપતા / િાલીઓ, મોટા ભાઈ-બહને અર્થિા સ્િયાંસેિકો સાર્થ ેસાંપકટ  કરી િકે છે અન ે

બાળકોન ેિીખિાની સહાયતા પ્રદાન કરિા માટે માગટદિટન આપી િકે છે. 

● િાળા સરકારી માગટદશિિકાને અનસુરીને નજીકના ગામો / શનિાસસ્ર્થાનોની મલુાકાત લેિા અન ે

ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓ માટે િગો યોિિામાાં બાલશમત્રની મદદ લઈ િકે છે. 

● િાળાઓએ શિદ્યાર્થીઓને િીખિામાાં સહાયતા પ્રદાન કરિા માટે સાંબાંશધત ગામિા / શનિાસસ્ર્થાનોમાાં 

રહતેા NYKs/NCC/NSS ના સ્િયાંસેિકોનો સહકાર લઇ િકે છે.  
 

2. ડીિાઈઝ ન ધરાિતા અને ડીિાઈઝ ધરાિતા વિદ્યાર્થીઓને જોડિા (Pairing):  
● િાળા ટીિી, મોબાઇલ અન ેઅન્ય ગેજેટ્સ ધરાિતા બાળકોને ઓળખી તેમન ેઉપકરણો ન ધરાિતા 

બાળકો સાર્થ ેિોિી ઓનલાઇન િગો કરિા માટે પ્રયાસ કરી િકે છે. 

 

3. મોબાઇલ બેંક: 

● િાળા એસએમસી / એસએમિીસી સાર્થે મોબાઇલ બેંક બનાિિા માટે પરામિટ કરી િકે છે જેમાાં 

સમદુાયના લોકો તેમના જૂના સ્માટટ  ફોન્સ દાન કરી િકે છે. આ પછી ઉપકરણો શિનાના 

શિદ્યાર્થીઓને આ ફોન્સ શિતડરત કરી િકાય છે. 

 

4. ઈચ-િન ટીચ-િન (Each One - Teach One) : 
● મખુ્ય શિક્ષક/આચાયટ એસ.એમ.સી./એસ.એમ.િી.સી. અને ગ્રામ પાંચાયત સારે્થ પરામિટ કરીને 

સમદુાશયક શિક્ષણ કાયટક્રમની સાંભાિનાને અન્િેષણ કરી િકે છે. જેમ કે ઈચ-િન ટીચ-િન 

જેિા કાયટક્રમ ર્થકી ઉપકરણો શિનાના શિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણમાાં સહાયતા પરૂી પાિ ે છે એટલે કે 

એક વ્યક્ક્ત અન્ય એક વ્યક્ક્તને ભણાિે.  
 

 
 



 

5. ટેબલેટ / મોબાઈલ આધારરત ઓફલાઇન વશક્ષણ: 

● દીક્ષા અન ે ગિુરાત ઇ-ક્લાસની સામગ્રીને િાળાઓમાાં ટેબ્લેટ્સમાાં પ્રીલોિ કરી િકાય છે અન ે

દરરોિ / અઠિાડિયામાાં તેન ેઅપિટે કરી િકાય છે. 

● બાલશમત્ર અન ેARVE ફીલ્િ સ્ટાફે સાંબાંશધત િાળાની સલાહ સાર્થ ેહોમ શિગઝટનુાં શિિ્લુ તૈયાર કરવુાં 

િોઈએ અન ેમલુાકાત દરશમયાન શિદ્યાર્થીઓન ેઇ-ક્લાસ સામગ્રી બતાિિી િોઈએ. 

 

6. નાર્રરક સેિા કેન્િો (CSCs) અને ગ્રામ પુંચાયત કચેરીઓ: 

● એસ.એમ.સી. ગામના સરપાંચ અન ેસ્ર્થાશનક સમદુાયના આગેિાનો અન ેસી.એસ.સી. સાર્થ ેસાંકલન 

કરી, બાળકોન ેપાંચાયત ભિન, સી.એસ.સી. અર્થિા અન્ય સલામત જાહરે સ્ર્થળોએ સામાજિક અંતર 

અન ે આરોગ્ય અંગેની સરકારી માગટદશિિકાઓન ે અનસુરીને ઓનલાઇન િગોમાાં ભાગ લેિા માટે 

મદદ કરિા માટે સમાશિષ્ટ ર્થઈ િકે છે. 

 

7. મોબાઇલ લવનિંર્ િેન: 

● દૂરસ્ર્થ ગામો, આિાસો અર્થિા ઇન્ટરનેટ કે ટીિી કિરેિ શિનાના શિસ્તારોના ડકસ્સામાાં, િાળાઓ 

મોબાઇલ લશનિંગ િેન દ્વારા સપોટટ  માટે જિલ્લા કચેરી દ્વારા દરખાસ્ત મોકલી િકે છે. 

 

5. SWoD માટે શૈક્ષલણક સહાયતાની યોજનાઓના મેવપિંર્ અને મોવનટરરિંર્ન ું માળખ ું: 

ક્રમ વિદ્યાર્થીન ું નામ 

પ્રોત્સાહન પરૂ ું  પાડનાર 

વશક્ષક / બાલવમત્ર / 

સ્િયુંસેિકન ું નામ 

સતત શીખિાની યોજના 
તૈયાર 

 (હા / ના) 

હસ્તકે્ષપ સપોટગના 
પ્રકારો 

૧     

૨     

૩     

૪     

૫     

૬     

૭     

૮     

૯     

૧૦     

 


