
 

 

 આ યોજના મ ુંબઈ(ચચચગેટ થી વિરાર,સી.એસ.ટી/િી.ટી. થી કલ્યાણ,ભ િંિડી અન ેપનિેલ),સ રત, 
બરોડા,અમદાવાદ અને જ નાગઢની સુંઘ સુંચાલિત પાઠશાળાઓ માટે છે. 

 આ યોજનામાું તમામ શ્વતેાુંબર મરૂ્તિપજૂક જૈન સુંઘો(તપાગચ્છ,અચિગચ્છ,ખરતરગચ્છ,પાઈચદંગચ્છ 

ર્વગેરે) જોડાઈ શકશ.ે 
 આ યોજનામાું ૮ થી િઈને ૪૮ વર્ષ સ ધીના બધા ભાઈઓ અને બહનેો ભાગ િઇ શકશે.  
 આ યોજના ૨ જુલાઈ ૨૦૧૯ થી ૨૯ ફેબ્રઆુરી ૨૦૨૦ સ ધી રહશેે. (અંદાજજત આઠ મહહના) 

  આ ૮ મહહના દરર્મયાન યોજનામાું ભાગ િેનાર  ાઈઓ-બહનેોએ ઓછામાું ઓછી ૬૮ નવી ગાથા અન ે
૧૨૫ હદવસ ની હાજરી સાથે પરૂી કરવાની રહશેે. 

 આપની પાઠશાળાની હાજરી પાઠશાળામાું રહિેા ર્શક્ષક-ર્શલક્ષકાની સહી દરરોજ કરવાની રહશેે,જેની 
જવાબદારી યોજનામાું ભાગ િઇ રહિેા ભાઈઓ-બહનેો તથા સુંઘના ર્શક્ષક/ર્શલક્ષકાઓની રહશેે. 

 આ યોજનામાું ભાગ િઇ રહિેા ભાઈઓ-બહનેોએ દરેક મહહનાના અંતે ,તે મહહનામાું કરેિી  ક િ નવી 
ગાથા અને તે મહહનાની ક િ હાજરી િખીને,બ કમાું નીચનેી બાજ એ આપે સુંઘનો અથવા પાઠશાળાનો 
સ્ટેમ્પ અને પાઠશાળાના ર્શક્ષક/ર્શલક્ષકા પાસ ેચેક કરાવી અન ેસહી કરાવવાની રહશેે. 

 જે મહહનો પરૂો થઈ ગયો છે તે મહહનાની હાજરી અને કરેિી નવી ગાથાન  હાજરી પત્રક આપે તનેા 
પછીના મહહનામાું ૧ થી ૧૦ તારીખ ની વચ્ચે આપેિ િીંક પર અપિોડ કરવાન ું રહશેે . (જે લિિંક આપન ે 
મળેિા કન્ફમેશન ઈમેિ ઉપર આપેિી છે)  

 બેસ્ટ ર્વદ્યાથીનો એવોડષ તેણ ેનવી કરેિી ગાથાની સુંખ્યા તથા તેની ક િ હાજરીની સુંખ્યાથી ગણવામાું 
આવશ.ે 

 

  નવા બધા સતૂ્રો માટે 1 ગાથા = 1 ગાથા(અર્તચાર ર્સવાય)  

 અર્તચાર માટે   
 1 સ્થિૂ,વ્રત = 4 ગાથા (નિી ગાથા માટે) 

 1 સ્થિૂ,વ્રત = 2 ગાથા (પનુરાિર્ચન  માટે) 
 શક્રસ્તવ - ૪૦ ગાથા, પચં સતૂ્ર(1st સતૂ્ર) - ૪૦ ગાથા, તત્વાથથ સતૂ્ર(સપંરંૂ્ણ) - ૧૫૦ ગાથા 
 નવા સ્ત  ર્ત સ્તવન સજ્જાય માટે 4 ગાથા = 1 ગાથા 
 પ નરાવતષન (પહિેા કરેિા સ ત્રો)  

 બે પ્રર્તકમણ સ ધીના સતૂ્રો માટે 10 સતૂ્રો = 1 ગાથા 



 

 

 બે પ્રર્તક્રમણથી ઉપરના સતૂ્રો માટે અને વુંહદત   સ ત્ર માટે 10 ગાથા = 1 ગાથા 
 જ ના કરેિા સ્ત  ર્ત સ્તવન અને સજ્જાય પ નરાવતષન માું નવી ગાથા તરીકે ગણાશે નહીં 

 

 એક હાજરી મેળવવા માટે પાઠશાળામાું ઓછામાું ઓછી 30 ર્મર્નટની આપની હાજરી જરૂરી 
છે.  

 બીા જરૂરી કારણોસર અન ેસ્કિૂની પરીક્ષાના સમય ેઆપની ઓછામાું ઓછી 15 ર્મર્નટની 
હાજરી ગણાશે. 

  ચૌદશ અને પર્ ષર્ણના હદવસોમાું  સુંઘમાું કરેિ પ્રર્તક્રમણની તે હદવસની એક હાજરી મળશ ે

(જેની સહી આપે આપના પાઠશાળાના ર્શક્ષક/ર્શલક્ષકા બહનેો પાસે તેના પછીના હદવસ ે
િેવાની રહશેે)  

  આપના સુંઘમાું ચાિતી સુંસ્કાર વાહટકા, ર્શક્ષણ સુંઘ અને Learn & Turnમાું તમારી હાજરી 
એ તે હદવસની 1 હાજરી બરાબર ગણાશ ે

 જો આ યોજના દરર્મયાન આપ ઉપધ્યાન કરવા અથવા માહરાજ સાહબે પાસે રહવેા ાવ 
છો( એક સાથે ઓછામાું ઓછા પાુંચ હદવસ) તો તેમાું 5 હદવસ =3 હાજરી આપને 
મળશ.ે(રોકાયેલ દિવસોની તમને ૬૦% હાજરી મળશે) 

  અગર જો આપ આપના સ્વજનના તયાું છો કામથી બહારગામ છો અથવા આપ બીજે ર્શફ્ટ 
થઈ ગયા છો (મ ુંબઇ,અમદાવાદ,સ રત,બરોડા,જ નાગઢ  આમાુંથી કોઈ શહરેમાું)  તો આપ 

તયાુંની નજીકની પાઠશાળામાું જયાું આ યોજના ચાલ  છે તયાું જઈ તયાુંના ર્શક્ષક/ર્શલક્ષકાની 
સહી અને પત્ર િઇ તયાું પાઠશાળા જઈ શકશો. 

 આ વસિાયની બીજી કોઈ પણ રીરે્ હાજરી આ યોજનામા ંગણાશ ેનહહ. 
 

 ૨૫ પાઠશાળાના િકી ડ્રો માટે ઓછામાું ઓછા 20 ર્વદ્યાથીઓએ તે પાઠશાળામાુંથી આ 
યોજનામાું ભાગ િીધિેો હોવો જોઈએ.(ઈનામમાું મળેિી રકમ પાઠશાળાના ર્શક્ષક/ ર્શલક્ષકા 
વચ્ચે વહેંચાશે)  

 જો એક સઘંમા ંકે એક એરીયામા ંચાલર્ી બાળક,બાભલકા, ાઈઓ,બહનેોની જુદી જુદી બધી જ 

પાઠશાળાને રે્ સઘંની એક જ પાઠશાળા ગણિામા ંઆિશ.ે 

 

 આમાુંથી કોઈપણ ર્નયમોમાું ફેરફાર કરવાનો અર્ધકાર સમહકત ગ્ર પને છે. 


