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Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
VFYL TDFD dI]lGP XF/FGF D]bIlX1FSzLVMG[ H6FJJFG]\ S[ ZFHIGL 5|FYlDS XF/FVMGF 5|FZ\lES  

WMZ6MDF\ VeIF; SZTF\ lJnFYL"VMDF\ VY"U|C6I]ST વાચંન કૌશ ય કળવાય તો જ તમામ િવષયો ુ ં યાયન સભંવ 
બને. િવ ાથ ઓ ળૂા ર, મા ા ુ ત ક ટક શ દો ુ ંઅથ હણ વગર મા  ઉ ચારણ કર ત ેવાચંન નથી. વા  ક 
િવચાર (ફકરા ુ)ં અથ હણ ુ ત વાચંન મહ વ ુ ં છે. પાઠ  સામ ીના વાચંન મહાવરા સાથે શ આતથી જ િવ ાથ ઓ 
વતમાનપ , સામિયકો, બાળ સા હ ય સમજ વૂક વાચં ેત ેમહ વ ુ ંછે. આ લ યાકંની આ િૂત માટ  સહઅ યાિસક િત ુ ં
આયોજન આવ યક છે. 
 ાથિમક શાળામા ંઅ યાસ કરતા તમામ િવ ાથ ઓ  તે ધોરણ અ ુ પ અપે ત વાચંન કૌશ ય કળવે ત ેમાટ 
વષ ૨૦૧૧-૧૨, ૨૦૧૨-૧૩ અને ૨૦૧૩-૧૪ દર યાન ‘વાચંન સ તાહ’ ઉજવવામા ંઆવેલ છે. ચા  ુવષ તા. ૧૪/૩/૨૦૧૬ થી 
તા. ૧૯/૩/૨૦૧૬ દર યાન સમ  રા યમા ંવાચંન સ તાહ ઉજવવામા ંઆવશે.  
 લોઅર ાયમર  ૂલના િવ ાથ ઓ માટ ૨ (બે) પધાના પધા દ ઠ િવ તા માકં ૧ અને ૨ મળ ન ે૪ િવ તા 
તેમજ િશ કો માટની ૧ (એક) પધાના િવ તા માકં ૧ મળ ન ેલોઅર ાયમર  લૂના ુલ ૫ િવ તા તથા અપર 
ાયમર ના ણ પધા દ ઠ િવ તા માકં ૧ અને ૨ મળ ન ે૬ િવ તા, તેમજ િશ કો માટ ૧ (એક) પધાના િવ તા માકં 

(૧) મળ ન ેઅપર ાયમર  ૂલના ૭ (સાત) િવ તા પોતાની પસદંગી ુ ંવાચન સા હ ય વસાવી શક તે માટ િવ તા દ ઠ 
 ૬૦/- ો સાહન વ પ ે  તે શાળાની એસ.એમ.સી. ના બક ખાતામાથંી િવ તા બનેલ િવ ાથ ઓ અને િશ કોના બક 
ખાતામા ંજમા આપવાના રહશે. લોઅર ાયમર  શાળા દ ઠ . ૩૦૦/- અને અપર ાયમર  શાળા દ ઠ . ૪૨૦/- લખેે 
ા ટ  તે શાળાના સબંિંધત એસ.એમ.સી. ના બક ખાતામા ંફાળવવામા ંઆવશે.  

તા. ૧૪/૩/૨૦૧૬ થી તા. ૧૯/૩/૨૦૧૬ ધુીની પધાઓની યાદ  અને પધાની િવગતો સામેલ પ ક જુબ 
કરવાની રહશે.  

 વાચન પધાઓ : ાથના કાય મ દર યાન ૨૦ િમિનટમા ં કરવી. વગમા ં જ પધા કર ન ે થમ પાચં 
િવ ાિથઓની ર ુઆત  ત ે દવસે  ાથના કાય મ દર યાન કરવી. 

 સ તાહ દર યાન ાથના કાય મમા ં યાન અને ાથના બાદ રુતજ વાચંન પધા કરવી( નૂ, ભજન, બાળગીત, 
ઘ ડયાગાન ....વગેર લુતવી રાખ ુ.ં) 

 િવષય િશ ણના કાય દવસ ન બગડ તે ર તે આયોજન કર ુ ં
 વાચંન સ તાહની પધાઓના તમામ િવ તાઓને ો સાહન વ પે આપવાની રકમ “વાચંન સ તાહ“ ની 
ઉજવણી ણૂ થાય એટલ ે રુતજ તેઓના બક ખાતામા ંજમા આપવી કોઇ પણ સજંોગોમા ંરોકડ વ પ ેફાળવણી 
કરવી નહ . 

 આ સ તાહની ઉજવણી એક િૃત મા  ન બની રહ પરં  ુ િવ ાથ , વાલીઓ અને િશ કો કાયમ માટ વાચંન 
શોખ કળવ ેતે માટ સમયાતંર આ કારની અ યાસ રૂક િૃતઓ કર  શકાય. 

 વાચંનની િૃત TLP નો એકજ ભાગ હોવાથી તે ુ ંવગ િશ ણ અને િવષય િશ ણ સાથ ેજોડાણ થાય તે અપે ત 
છે. 

તા. ૧૪/૩/૨૦૧૬ થી તા ૧૯/૩/૨૦૧૬ દર યાન ધોરણ ૨ થી ૮ ના િવ ાથ ઓ માટ ‘વાચંન સ તાહ’ ની ઉજવણી થાય 
તે પછ  તા. ૨૮/૩/૨૦૧૬ ધુી વાચંન સ તાહનો અહવાલ સી.આર.સી. કો. ઓડ. ને મોકલી આપવાનો રહશે. 
 

‚t.11-3-16                ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                     þtË™trÄfthe 
™tUÄ :- ytÚte {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu BÞwr™. þt¤tytu{tk nðu ft{„ehe VuhVthðt¤t ftuE «tÚtr{f rþûtf / Wå[ «tÚtr{f 

rþûtf fu rðãtËntÞf hnu‚t ™Úte. yt{ A‚tk ytðt ftuE «tÚtr{f rþûtf / Wå[ «tÚtr{f rþûtf fu rðãtËntÞf hne „Þt ntuÞ ‚tu 
su-‚u Ítu™™t ytrË.yu.ytu.™u ÷ur¾‚{tk rh…tuxo ËtÚtu Ëk…fo fhe ytŒuþ {u¤ðe …tu‚t™e {q¤ þt¤t{tk ‚tfeŒu …h‚ ntsh Útðt 
sýtððt{tk ytðu Au. yt ™tUÄ þt¤t™t Œhuf f{o[theytuu ÷uðztðe Ëne {u¤ðe þt¤t ŒV‚hu ht¾ðe.  
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