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ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક મડંળ 

સ્થાપના દિન - ૨૧મી ઓક્ટોબર 

 ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠય પસુ્તક મડંળ 

"વિઘાયન', સેક્ટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર 

 

ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્તક મડંળની સ્થાપના ઈ.સ. ૧૯૬૯ની ૨૧મી ઓક્ટોબરના રોજ કરવામા ંઆવી 
હતી, છેતાલીસ વર્ષથી મડંળે પોતાનુ ં મખુ્ય લક્ષ્ય, ઉચ્ચ ગણુવત્તાવાળા ં પાઠયપસુ્તકોનુ ં પ્રકાશન કરી તથા 
ગજુરાતના વવઘાથીઓને વાજબી કકિંમતે એ સલુભ બનાવીને, પાર પાડયુ ંછે. 
 મડંળ તરફથી ધોરણ 1 થી ૧૨ના ં ગજુરાતી માધ્યમના ં પાઠયપસુ્તકો પ્રકાવશત કરવામા ં આવે છે. તદુપરાતં 
કહન્દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, વસન્ધી, ઉદદષ , સસં્ કૃત ેન ેતવમલ ભાર્ામા ંપણ પાઠયપસુ્તકોનુ ંપ્રકાશન કરવામા ંઆવે છે. 
સભા-સવમવતઓ 

 મડંળનુ ંસમગ્ર સચંાલન સારી રીતે થાય તેના વનવિત ઉદે્દશો પાર પડ ેતે માટે નીચે મજુબની સભા-સવમવતની 
રચના કરવામા ંઆવે છે. 
 
(૧) સામાન્ય સભા (૨) વનયામક સભા (૩) કાયષવાહક સવમવત (૪) શૈક્ષણણક સવમવત (૫) સશંોધન સવમવત (૬) 
ઉત્પાદન સવમવત 

 ઉપરની સવમવતઓ મડંળનો સમગ્ર વહીવટ સારી રીતે ચાલે એ અંગેના ંસલાહ-સ દચનો આપે છે 

મડંળની વિતરણ અંગેની કામગીરી 
 મકુિત થયેલા ંપાઠયપસુ્તકોનુ ંવવતરણ સમગ્ર ગજુરાતમા ંસહકારી ધોરણે કામ કરતી સસં્થાઓ મારફતે કરવામા ં
આવે છે. દરેક જજલ્લાના વવતરક સાથે પાઠયપસુ્તકોના છૂટક વેચાણની કામગીરી માટે વવકે્રતાઓને જોડી દેવામા ં
આવ ે છે. છૂટક વેચાણ કરનારા વવકે્રતાઓની નોંધણી મડંળમા કરવામા ં આવ ે છે. આ વ્યવસ્થાની તમામ 

વવઘાથીઓને પાઠયપસુ્તકો સરળતાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ેમદાવાદમા ંપણ મડંળનુ ં પોતાનુ ં વેચાણ કેન્િ (સેલ 
ડપેો, ગોડાઉન ન.ં ૯, ેસારવા પલુ નીચ,ે ેમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૧૬ ફોનઃ ૨૨૧૩૩૯૨૦) ચાલે છે. કોઈ પણ 
સસં્થાને કે વ્યક્ક્તગત ધોરણે કોઈ પણ વવઘાથીન ેઆ વેચાણ કેન્િ ઉપરથી પાઠયપસુ્તકો છૂટક વેચાણના ધોરણ ે
મળી શકે છે. બહારગામથી મનીઓડષર કે બેન્કડ્રાફ્ટ દ્વારા પણ પાઠયપસુ્તકો મેળવી શકાય છે. 
મડંળની સશંોધન અંગેની કામગીરી 
 પાઠયપસુ્તક મડંળ પાઠયપસુ્તકોનુ ંપ્રકાશનકાયષ કરીને જ સતંોર્ માનતુ ંનથી. પાઠયપસુ્તકોની ગણુવત્તા સતત 
સધુરતી રહ ે તે માટે સશંોધન અંગેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામા ં આવે છે. પ્રાથવમક વશક્ષકોથી માડંીન ે
યવુનવવસિટીના ેધ્યાપકો સધુીની પ્રવતભાશાળી વ્યક્ક્તઓને મ દલ્યાકંન કાયષક્રમ તથા ેન્ય શૈક્ષણણક કાયષક્રમોમા ં
જોડવામા ંઆવે છે. પાઠયપસુ્તક સપંાદન તાલીમ વશણબર ેને પાઠયપસુ્તકોના લેખકો, પરામશષકો, ેનવુાદકો 
વગેરે માટેનો પ્રવતભાશોધ કાયષક્રમ હાથ ધરવામા ંઆવ્યા ંછે. 
મડંળની નિા ંકે્ષત્રોમાનંી કામગીરી 
 બવુનયાદી વવર્યોના ંપાઠયપસુ્તકો : ઈ.સ. ૧૯૯૯થી ધોરણ ૧૧-૧૨ના બવુનયાદી વવર્યોના ં૨૬ પાઠયપસુ્તકોનુ ં
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પ્રકાશન કરીને મડંળે જાહરે પરીક્ષા માટેના વધારે વવર્યોના ં પાઠયપસુ્તકો દ્વારા જે-તે ક્ષતે્રના વવઘાથીઓન ે
આધારભ દત સાકહત્ય પ દરંુ પાડયુ ં છે. આથી ગ્રામ ેને કૃવર્ના ં ક્ષેત્રોમા ં પણ મડંળ માનવ સશંોધન વવકાસના 
મહત્ત્વના કાયષમા ંપોતાનો ફાળો આપી શક્ુ ંછે. 
મડંળના ઉદે્દશો  
 

. 

 ગજુરાત સરકારે મજંદર કરેલ ેભ્ યાસક્રમ ેનસુાર ધોરણ ૧ થી ૧૨ ના ં ગજુરાતી માધ્ યમ ઉપરાતં 
ેન્ ય સાત માધ્ યમો - કહન્ દી, અંગ્રેજી, મરાઠી, વસન્ ધી, ઉદદષ , સસં્ કૃત ેને તવમલમા ંસારી ગણુવત્તાવાળા ં
પાઠયપસુ્ તકો તૈયાર કરી, તેનુ ં મિુણ કરાવી વવદ્યાથીઓને વાજબી કકિંમતે સમયસર મળે તે મજુબ 
વવતરણ કરવુ.ં 

.  વશક્ષક ેધ્ યાપનપોથીઓ, સ્ વાધ્ યાયપોથીઓ ેને ેન્ ય શૈક્ષણણક સામગ્રી તયૈાર કરવી.  

. 
 પ્રાથવમક, માધ્ યવમક ેન ે ઉચ્ ચતર માધ્ યવમક સ્ તરના ેભ્ યાસક્રમ સધુારવા માટેના સશંોધનો હાથ 

ધરવા ેને તેને પ્રોત્ સાહન આપવુ.ં છે. 

. 
 પ્રાથવમક , માધ્ યવમક ેને ઉચ્ ચતર માધ્ યવમક સ્ તરના વવદ્યાથીઓ માટે પ દરક વાચન સામગ્રી તૈયાર 

કરવી. 

. 
 પ્રાથવમક , માધ્ યવમક ેન ેઉચ્ ચતર વશક્ષણની પ્રગવત ેને ગણુવત્તા સધુારણામા ંસહાય કરવી ેને તેને 

વેગ આપવો.  
  

મડંળની પ્રવવૃત્તઓ 
 

. નવા ેભ્ યાસક્રમ મજુબના ધોરણ ૫ થી ૧૨ ના ંપાઠયપસુ્ તકોનુ ંવનમાષણ, ેનવુાદ ેને વવતરણ  

 

. જુન, ૨૦૦૪ મા ંધોરણ ૮ ેને ૧૧ 

. જદન, ૨૦૦૫ મા ંધોરણ ૯ ેને ૧૨  

. જદન, ૨૦૦૬ મા ંધોરણ ૧૦  

. જદન, ૨૦૦૭ મા ંધોરણ ૫ ેને ૬  

. જદન, ૨૦૦૮ મા ંધોરણ ૭ 

. જદન, ૨૦૦૮ ધોરણ ૮ ના અંગ્રેજી વવર્ય માટે સપ્ લીમેન્ રી રીકડિંગ માટેનુ ંપસુ્ તક  

. જુન-૨૦૦૮, ધોરણ ૮ (પ્રથમ-૧) સસં્ કૃત પાઠશાળાઓ માટેના પાઠયપસુ્ તકો 

. 
જુન ૨૦૦૮ થી ધોરણ ૧૧ કોમ્ પ્ યટુર પકરચય પાઠયપસુ્ તકો (તમામ પ્રવાહોના ેવધકારો સકહત) 

ધોરણ ૮ યોગ, સ્ વાસ્ ્ ય ેને શારીકરક વશક્ષણ (સવંવશન આવવૃત્ત) 
 

. ધોરણ ૮ થી ૧૨ ના વવજ્ઞાન વવર્યની પ્રયોગપોથીઓનુ ંવનમાષણ, ેનવુાદ ેને વવતરણ  

. ધોરણ ૧૦ ના ંમખુ્ ય પાચં વવર્યોની સ્ વ-ેધ્ યયનપોથી (વકષબકુ) નુ ંવનમાષણ ેને વવતરણ  

. 
ધોરણ ૧૨ ના ં વવજ્ઞાનપ્રવાહ ેને સામાન્ યપ્રવાહના મખુ્ ય ૧૦ વવર્યોની સ્ વ-ેધ્ યયનપોથી (વકષબકુ) નુ ં
વનમાષણ ેને વવતરણ  

. ધોરણ ૩ ેને ૪ ની સ્ વ-ેધ્ યયન પોથી (વકષબકુ) નુ ંવનમાષણ ેને વવતરણ (માધ્ યમો સકહત) 

. ધોરણ ૫ ેને ૬ ની પ્રયોગપોથી ેને નકશાપોથીનુ ંવનમાષણ (માધ્ યમો સકહત) 

. 

સવષ વશક્ષા ેણભયાન વમશન અંતગષત એસ.સી./એસ.ટી. ના ં બાળકો માટે ઇનોવેકટવ એકકટવવટીના ભાગરૂપ ે
ધોરણ ૧ અંકલેખન (૧ થી ૫૦), ધોરણ ૪ કહન્ દી મ દળાક્ષર ેને ધોરણ ૫ માટે અંગ્રેજી મ દળાક્ષરના પાઠયપસુ્ તકોનુ ં
પ્રકાશન ેને વવતરણ  

  

િષ્ટટ 
 

ગજુરાત રાજ્ય શાળા પાઠયપસુ્ તક મડંળ 
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 પ્રાથવમક, માધ્ યવમક ેને ઉચ્ ચ માધ્ યવમક વશક્ષણની મદદ ેને પ્રવાસના વેગ માટે ગજુરાત સરકાર તરફથી 
માન્ ય રાખેલ જુદા જુદા પાઠયપસુ્ તકોના વવશેર્સ દણચ – ેભ્ યાસક્રમ પ્રકાવશત કરવા.  

 વેબસાઇટ :  
 

http://gujarat-education.gov.in/TextBook/index-guj.htm 
 

 


