
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.120  ‚t.18-2-19 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ :- ‘‘ rðï {t‚]¼t»tt rŒðË’’ ™e Wsðýe fhðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf SËeEythxe/yÇÞtË¢{/{t‚]¼t»tt/4375-4452 ‚t.15-2-19 
 

આથી તમામ �	િુન. શાળાના ��ુય િશ�ક�ીઓ જણાવવા�ુ ંક�4 �િત વષ� તા.૨૧ ફ�્$આુર& ના રોજ  

'' િવ) મા*ભૃાષા -દવસ ''ની ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. આપણી મા*ભૃાષા 4જુરાતી�ુ ંમહ6 વ વધે અને 

શાળાના બાળકો 4જુરાતી ભાષાના િશ:ટ સા-હ6 ય અને ભાષાના મહ6 વને સમ< તે માટ� આ વષ� પણ 

તા.ર૧ ફ�$આુર& ના રોજ રાજય સરકાર =ારા દર�ક શાળામા ં િવ) મા*ભૃાષા -દવસની ઉજવણી કરવામા ં

આવે તે>ુ ંનકક& કરવામા ંઆવેલ છે. રાજયની તમામ �ાથિમક શાળાઓએ િવ) મા*ભૃાષા -દવસ િનિમA ે

આ સાથે Bબડાણ પD �જુબની �>િૃAઓ પૈક& F થાિનક અ�Gુળૂતા �જુબ �>િૃતઓ યોજવાની રહ�શે.  

આ સાથે Bબડાણ પD �જુબમા ંજણાવેલ પDક-૧ �જુબની મા-હતી તા.૨૫/૦૨/૨૦૧૯ Nધુીમા ં

Bબટ Nપુરવાઇઝર�ીને મોકલી આપવાની રહ�શે.  
  

Bબડાણ- સદંBભQત પD   
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 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k.120-A  ‚t.18-2-19 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :- 

 

િવષય :- 4જુરાત એBચવમેT ટ સવ� (V.એ.એસ.-૨૦૧૯) ના અમલીકરણ બાબત.  

સદંભX :-  Yમાકંઃ Vસીઇઆરટ&/સશંોધન/૨૦૧૯/૪૬૨૫-૭૮ તા.૧૬-૨-૨૦૧૯. 
 

આથી તમામ �	િુન. શાળાના ��ુય િશ�ક�ીઓને ઉપરોકત િવષય અને સદંભX અT વયે જણાવવા�ુ ં

ક�4 Vસીઇઆરટ& =ારા સમ_ રાજયમા ં એક સાથે તા.૨૭-૨-૨૦૧૯ ના રોજ 4જુરાત એBચવમેT ટ સવ� 

(V.એ.એસ.-૨૦૧૯) `તગXત ધો.૪, ૬ અને ૭ ના િવધાથcઓની કસોટ& લેવા�ુ ંઆયોજન થયેલ છે. આ 

-દવસે રાજયના તમામ dજe લાઓમા ંન�નૂામા ંપસદં થયેલ શાળાઓમા ંV.એ.એસ.-ર૦૧૯ હાથ ધરવા�ુ ં

આયોજન થયેલ છે. પસદં થયેલ શાળાઓની યાદ& Bબડાણમા ંસામેલ છે. 

��� ��� (�.
.
�.-2019) 
 к�� ш���, �ш�к к� ���к��� �� к!"! # $%���к& &'( ). 

V.એ.એસ. ધો.૪, ૬ અને ૭ માટ� પસદં થયેલ શાળાઓ તટF થ ર&તે સવ�મા ંસહભાગી થવા�ુ ંછે.  

� તા. ૨૧-૨-૨૦૧૯ ના રોજ પસદં થયેલ શાળાઓના ��ુ ય િશ�ક�ીઓ માટ� ઓર&એT ટ�શન તાલીમ 

બાયસેગથી બપોર� ૩-૦૦ વાg યાથી ટ�BલકોT ફરT સ�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે. સી.આર.સી., 

	.ુઆર.સી. તેમજ Nપુરવાઇઝ�ીએ પણ ટ�BલકોT ફરT સ િનહાળવાની રહ�શે.  

� V.એ.એસ.-૨૦૧૯ `તગXત પસદં થયેલ શાળાઓમા ં િવધાથcઓની કસોટ& તા.૨૭-૨-૧૯ના રોજ 

સવાર� ૧૨-૩૦ વાg યાથી સમ_ રાજયમા ંએક જ સમયે શh કરવાની રહ�શે. તેમજ શાળાઓમા ં

બપોર� ૧૨-૧૫ કલાક Nધુી િવધાથcઓ મi યાહન ભોજન jણૂX કર& શક� તે �જુબની k યવF થા 

કરવાની રહ�શે. પાળ& પi ધિતમા ં ચાલતી શાળાઓએ કસોટ&ને દશાXવેલ સમયને અ�hુપ પસદં 

થયેલ <-તે ધોરણ માટ� બેઠક k યવF થા કરવાની રહ�શે. <-તે પસદંગીના ધોરણના તમામ 

વગm(અ,બ,ક......) અને તેના વગX િશ�કોએ હાજર રહ�>ુ ં અTય ધોરણો માટ� શાળાનો શૈB�ણક 

સમય રાબેતા �જુબનો રહ�શે. < તે વગXના તમામ બાળકો હાજર રહ� તે Nિુનિ)ત કરવા�ુ ંરહ�શે.     

� તા.૨૭-૨-૨૦૧૯ ના રોજ ફ&e ડ ઇT વેF ટ&ગેટર કસોટ& સદંભXની કામગીર& માટ� શાળામા ંઆવે 6 યાર� 

તેમને jરુ�jરુો સહકાર આપવાનો રહ�શે.  

Bબડાણ- V.એ.એસ. `તગXત પસદં થયેલ શાળાઓની યાદ&  
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