
 
 

Let Us Welcome New Year 2021 With 

English Reading competition 2020 

वाचन स्पर्ाा 
 

Date. दिनाांक        Venue दिकाण  

25th December.       Your home 

IMPORTANT  DATES. महत्वाच्या तारखा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1st Prize 
Rs. 1000 

Medal 

2nd Prize 
Rs. 600 

Medal 

3rd Prize 
Rs. 400 

Medal 

श्रीराम रार्ाकृष्णन मेमोररयल ट्रस्ट 

नेरुळ, नवी म ांबई 

आयोदित 

प्रोत्साहन पर बक्षिसे आक्षि सर्व स्पर्वकाांना सक्षटवक्षिकेट 

Prize Distribution – 25 December 

अदर्क मादहतीसािी खाली दिलेल्या नांबर वर सांपका  करा  

Whatsapp No. 9773307384/ 9653211530 

स्पर्वक अक्षर्क आल्यास बक्षिसाची रक्कम र्ाढर्ण्यात येईल. 

10 December -- Last date of entrance 

प्ररे्शाची अांक्षतम तारीख 

13 December  -- Last date of Round 1 

19 December  -- last date of Round 2 

20 December  -- Declaration of finalist 

24 December  -- Online Reading Final 

25 December  --  Winner Declaration. 

 



 

नमस्कार क्षमत्ाांनो. 

आज मी राहुल पर्ार तुमच्यासमोर एक रे्गळी स्पर्ाव 

घेऊन आलो आहे.  आता हा मक्षहना म्हिजे क्षिसेंबर. 25 तारखेला क्षिसमस म्हिजे 

नाताळ. 

या नाताळक्षनक्षमत्त आपि एक स्पर्ाव भरर्त आहोत. ही स्पर्ाव आहे .... 

इांग्रजी र्ाचन स्पर्ाव. 

  

ही  स्पर्ाव भरर्ली जात आहे,  ती म्हिजे 

श्रीराम रार्ाकृष्णन मेमोररयल टरस्ट 

नेरूळ , नर्ी मुांबई 

याांच्यामािव त . 

क्षशिििेत्ात खूप उत्तम काम करिारी ही एक 

सांस्था आहे.  या सांस्थेतील या स्परे्त नक्की तुम्ही सर्ाांनी सहभाग घेऊन आम्हाला साथ 

द्यार्ी . 

 

स्परे्चा उदे्दश 

# आपि या स्परे्तून इांग्रजी र्ाचन दृढ करिार आहोत.  सुर्ारिार आहोत. 

 

# याच बरोबर  या स्परे्तून आपिास पाररतोक्षिक क्षमळेल आक्षि सक्षटवक्षिकेट 

त्याच्यसोबत अनेक बक्षिसेही क्षजांकण्याची सांर्ी. 

 

स्परे्त भाग घेण्यासाठी आपिास काय करारे् लागेल याक्षर्ियी माक्षहती. 

# आपल्याला सर्वप्रथम मी व्हाट्सअप गु्रप र्र एक गोष्ट इांग्रजीतून क्षलहून पाठर्िार आहे. 

ही गोष्ट तुम्ही प्रथम र्हीत क्षलहून काढायची आक्षि त्यानांतर ती र्ही घेऊन उभे राहून  



गोष्ट र्ाचताना चा व्हव्हक्षिओ बनर्ायचा आहे. तो व्हव्हक्षिओ मला व्हाट्सअप  र्र 10 क्षिसेंबर 

पयांत पाठर्ायचा आहे. 

 

What's up नांबर आहे 

9773307384/9653211530 

 

तुम्ही या गोष्टीचे पाच रे्ळा व्हव्हक्षिओ बनरू्न पाठरू् शकता. 

दहा तारखे नांतर मात् व्हव्हक्षियो पाठर्ले असता स्वीकारले जािार नाहीत. 

त्यानांतर प्रते्यक स्पर्वकाच्या व्हव्हक्षिओ पाहून आम्ही त्याांचे क्षकती बरोबर आहे क्षकती चुकलां,  

यानुसार त्याांना माकव  देऊ. 

त्यानुसार ज्या मुलाांचे खालीलप्रमािे तीन गु्रप केले जातील. 

80% पेिा अक्षर्क गुि असतील त्या मुलाांना मुलाांचा 

पक्षहला गट – Golden Group 

30% ते 80% या  दरम्यान माकव  क्षमळालेल्या मुलाांचा 

दुसरा गट – Silver Group 

30% पेिा कमी गुि असतील तर त्याांचा 

क्षतसरा गट – Bronze Group 

 

या तीन रे्गरे्गळ्या गटाांमधे्य स्पर्ाव होऊन क्षर्द्यार्थ्ाांना खालील प्रमािे पाररतोक्षिके क्षदली 

जातील. 

पाररतोक्षिक 

 

 

 

 

प्रथम पाररतोक्षिक 

1000 रुपये, 

मेिल आक्षि सक्षटवक्षिकेट. 

क्षितीय पाररतोक्षिक 

500 रुपये, 

मेिल आक्षि सक्षटवक्षिकेट. 

तृतीय पाररतोक्षिक 

300 रुपये, 

मेिल आक्षि सक्षटवक्षिकेट 

# प्रोत्साहनपर पाररतोक्षिक सुद्धा देण्यात येतील. 

# Tip-- स्परे्त सहभागी होिाऱ्या प्रते्यक स्पर्वकाांना सांस्थेच्या मािव त 



. 

 

महत्त्वाच्या क्षदनाांक.    Important Dates 
 

#प्ररे्श घेण्याची अांक्षतम तारीख- 10 क्षिसेंबर 

#  पक्षहला राऊां ि -- 13 क्षिसेंबर 

# दुसरा राउांि  --. 20 क्षिसेंबर 

# स्परे्चा अांक्षतम िेरी --Grand finale 

24 क्षिसेंबर 

आक्षि 

बिीस क्षर्तरि सोहळा 

Prize distribution -- 25 क्षिसेंबर 
 

स्वरूप ---------- पक्षहली पायरी 

*** स्परे्चा प्ररे्श 

मी तुम्हाला या व्हव्हक्षिओच्या अांक्षतम एक क्षलांक पाठर्त आहे या क्षलांक र्र तुम्हाला एक गोष्ट 

क्षमळेल 

क्षकां र्ा ज्याांना स्परे्त भाग घ्यायचा आहे त्याांनी मला व्हाट्सअप केल्यास मी त्याांच्या व्हाट्सअप 

र्र ही गोष्ट पाठरू्न देईन. 

ही गोष्ट तुम्ही र्हीत क्षलहून काढायची आक्षि क्षह गोष्ट र्ाचताना तुम्हाला तुमचा व्हव्हक्षिओ 

बनरू्न मला व्हाट्सअप नांबर र्र पाठर्ायचा आहे. 

र् सर्व स्पर्वकाांना प्ररे्श स्परे्मधे्य देण्यात येईल. 
 

* आजच मला या स्परे्साठी सार्ना मसे्क इयत्ता आठर्ी पनरे्ल या क्षठकािाहून पक्षहल्या 

स्पर्वकाने एक व्हव्हक्षिओ बनरू्न पाठर्ला आहे. ही क्षर्द्याथीनी या स्परे्तील पक्षहलीच स्पर्वक 

आहे. क्षतचे अक्षभनांदन. 

क्षतने हा व्हव्हक्षिओ बनर्ला तसाच तुम्हीही बनर्ा र् पाठर्ा. तुम्हाला र्ाटल्यास  तुम्ही दुसरा 

प्रयत्न सुद्धा करू शकता.   तुम्ही  असे एकूि  पाच रे्ळा व्हव्हक्षिओ बनरू्न पाठरू् शकता. 



परां तु  दहा तारखे नांतर मात् व्हव्हक्षिओ पाठरू् नये. ते स्वीकारले जािार नाहीत. 

व्हव्हक्षिओ बनर्ताना प्रथम क्षकां र्ा शेर्टी तुम्ही तुमचां नार् आक्षि ईयत्ता साांगायची आहे. 

हा व्हव्हक्षिओ या what's up नांबर 

9653211530 या नांबर र्र पाठर्ा. 

 

# स्परे्त कोि भाग घेऊ शकत? 
 

या स्परे्त इयत्ता दहार्ी पयांत च्या सर्व क्षर्द्यार्थ्ाांना प्ररे्श देण्यात येईल.  महाराष्टर ात कुठेही 

राहिारा मराठी माध्यम क्षकां र्ा क्षहांदी माध्यम क्षकां र्ा सेमी इांग्रजी माध्यमातून क्षशकिारा क्षर्द्याथी 

या स्परे्त सहभागी होऊ शकतो. 
 

#  पक्षहला राऊां ि -- 13 क्षिसेंबर 

10 क्षिसेंबर पयांत ज्या स्पर्वकाांनी स्परे्त सहभाग घेतला.  त्या सर्व स्पर्वकाांना दहा तारखेला 

मी पुन्हा तुमच्या  व्हाट्सअप नांबर र्र पाच गोष्टी पाठर्िार आहे.  या 5 गोष्टी तुम्ही 

र्ाचण्याचा सरार् करायचा आहे.  गोष्ट र्हीर्र क्षलहून ठेर्ा. 

आक्षि 13 क्षिसेंबर रोजी सकाळी सात र्ाजता तुम्हाला व्हाट्सअप नांबर र्र  तुम्हाला कोिती 

गोष्ट र्ाचताना व्हव्हक्षिओ बनर्ायचा आहे ते साांक्षगतले जाईल. 

क्षदर्सभरात तुम्ही गोष्ट र्ाचताना चा व्हव्हक्षिओ बनर्ायचा आक्षि सांध्याकाळी सात र्ाजेपयांत 

तो व्हाट्सअप नांबर र्र पुन्हा मला  पाठर्ायचा आहे. 

त्याचे गुि जाहीर केले जािार नाहीत. 

 

# दुसरा राउांि  --. 20 क्षिसेंबर 

पक्षहल्या राउांि नांतर तुम्हाला पुन्हा पाच नर्ीन गोष्टी क्षकां र्ा क्षनबांर् पाठर्ले जातील आक्षि 

पक्षहल्या पाच गोष्टी आक्षि हे पाच क्षनबांर् क्षकां र्ा गोष्टी या सर्ाांचा तुम्हाला आठर्िाभर र्ाचनाचा 

सरार् करायचा आहे. या सर्व क्षनबांर् आक्षि गोष्टी तुम्ही र्हीर्र क्षलहून ठेर्ाव्यात आक्षि 20 

क्षिसेंबर रोजी स्परे्चा दुसरा राउांि होईल. 

त्या क्षदर्शी सकाळी आठ र्ाजता मी पुन्हा तुम्हाला कोिता व्हव्हक्षिओ बनर्ायचा आहे,  

कोिती गोष्ट क्षकां र्ा क्षनबांर् र्ाचताना व्हव्हक्षियो  बनर्ायचा ते साांगेन.  क्षदर्सभरात तुम्ही  गोष्ट 



क्षकां र्ा क्षनबांर् साांक्षगतला आहे तोच व्हव्हक्षिओ बनरू्न मला पाठर्ायचा आहे त्यानांतर त्याचे गुि 

क्षदले जातील. 

 

21 क्षिसेंबर.. 

गुि मोजून झाल्यानांतर पक्षहल्या राउांि चे गुि आक्षि दुसऱ्या राउांि चे गुि याांची बेरीज 

करून तुमचे एकूि गुि जाहीर केले जातील त्यानुसार प्रते्यक गु्रप मधे्य टॉप असिाऱ्या दहा 

मुलाांची अांक्षतम िेरीसाठी क्षनर्ि केली जाईल अांक्षतम िेरी 24 क्षिसेंबर रोजी होईल. 

अांक्षतम स्परे्त तुम्हाला काय र्ाचायचे आहे त्या सांदभावतील सर्व माक्षहती 21 तारखेला क्षदली 

जाईल. 

21 ते 24 या तीन क्षदर्साांमधे्य तुम्हाला र्ाचण्याचा सरार् करायचा आहे आक्षि 24 तारखेला 

अांक्षतम राऊां ि खालील प्रमािे होईल. 

 

24 क्षिसेंबर अांक्षतम िेरी -- Grand finale 

24 क्षिसेंबर रोजी अांक्षतम राऊां ि होईल. 

यारे्ळी मात् हा ऑनलाईन असेल म्हिजे तुम्हाला एक क्षर्क्षशष्ट रे्ळ क्षदली जाईल,  त्यारे्ळेस 

तुम्ही आम्हाला व्हव्हक्षिओ कॉल करायचा. 

त्या रे्ळेस तुम्हाला आम्ही कोिता क्षनबांर् क्षकां र्ा गोष्ट र्ाचायची ते साांगू.  तुम्हाला तो क्षनबांर् 

क्षकां र्ा गोष्ट आमच्या समोर र्ाचून दाखर्ायची आहे. 

अशा पद्धतीने सर्व स्पर्वकाांचे र्ाचन समोरासमोर घेतले जाईल.  अांक्षतम राउांि मधे्य एकूि 

प्रते्यक गटातील दहा याप्रमािे तीस क्षर्द्याथी असतील. 

या 30  क्षर्द्यार्थ्ाांपैकी प्रथम,  क्षितीय,  तृतीय असे प्रते्यकी नऊ क्षर्जेते,  त्याचबरोबर 

प्रोत्साहनपर बक्षिसे क्षदली जातील,  त्याचबरोबर या स्परे्त सर्व क्षर्द्यार्थ्ाांनी भाग घेतला 

त्याबद्दल त्याांना सक्षटवक्षिकेट क्षदले जाईल. 

अांक्षतम  राऊां ि रे्ळी र्ाचन करताना तुमच्या चेहऱ्यार्रील हार्भार्,  तुमच्या र्ाचण्यातला 

शब्ाांचा उच्चार,  स्पष्टपिा आक्षि आर्ाज मोठा असिे या गोष्टी ांना महत्त्व क्षदले जाईल. 
 

25 क्षिसेंबर रोजी क्षर्जेत्याांची नारे् जाहीर केली जातील. 



क्षर्जेत्याांना बक्षिसाची रक्कम त्याांच्या बँक अकाऊां ट नांबर र्र पाठर्ली जाईल. 

Gift,  medal आक्षि certificate मात् कोरोिा सांपल्यार्र देण्यात येईल. 

 

अक्षर्क माक्षहतीसाठी 

# 9773307384 र्र सांपकव  करा. 

Utube र्र व्हव्हक्षिओ पाहूनही माक्षहती घेऊ शकता. 

Type करा 

# RCC CLASSES education channel 

चॅनल subscribe करून ठेर्ा. 

 


