કન્યા કેળવણી અને શાળા
પ્રવેશોત્સવ – ૨૦૧૭
કાયયક્રમનાાં કાયયસૂચિનાાં
એલાઉન્સ માટેની સ્ક્ક્રીપ્ટ

સાંકલનશ્રી :- મેહુલ પટેલ
અને ભરતભાઇ િૌધરી

કન્યા કે ળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ
 ગુજરાત સરકારના શશક્ષણનાાં મહાકુાં ભનો અમીઘાંટડો એટલે શાળા
પ્રવેશોત્સવ.પોતાના જીવનમાાં શશક્ષણનાાં પગથીયે પહે લી પગલી
માાંડતા ભલકાઓનો આગવો અવસર એટલે પ્રવેશોત્સવ.તો આજ
રોજ આપણી શાળામાાં કન્યા કે ળવણી મહોત્સવ અને શાળા
પ્રવેશોત્સવ 2017 ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે શાળા પરરવાર વતી આપ
સવેનુાં અત્રે ઉષ્માભયુું હારદિક સ્વાગત છે.આજના આ પશવત્ર પ્રસાંગે
પ્રાાંગણ શોભાવનાર પ્રભુના પયાંગબરો એવા બાળકોના આગમન
પ્રારાંભે આપણા પ્રવેશોત્સવની કાયિક્રમની શરૂઆત કરીએ.
કાયિક્રમનાાં શ્રી ગણેશ મનુષ્યના ગૌરવગાન સાથે કરીએ.
“મનુષ્ય તુાં બડા મહાન હૈ “



સ્વાગત ગીત
તો આજના આ પાવન પ્રસાંગે અમારી શાળાના બાળકો આપનાાં
આાંગણે પધારે લ મહે માન્ુાં સ્વાગત માટે સ્વાગતગીત રજુ કરશે .જેને
આપણે હિ દય થી માણશુાં.

 યોગ પરરચય અને શનદશિન
શાળાનાાં શવદ્યાથીઓ આપણી સમક્ષ યોગ રક્રયાઓ કરશે જેને
આપણે શનહાળીએ

 દીપ પ્રાગટ્ય
“જાત બાળીને ખુદની દે છે ઉજ્જવળ પ્રકાશ

ધન્ય,ધન્ય એ દીપને,રદવ્ય જીવનમાાં વાસ “
તો માંચસ્થ મહે માનોને શવનતી કરૂ કે તેઓ અમારી શાળામાાં આજનો
કન્યા કે ળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ કાયિક્રમને દીપ
પ્રાગટ્ય કરી ખુલ્લો મુકે.

 મહેમાનોનુાં પુસ્તક દ્વારા સ્વાગત
“મહે માનોના વધામણા રદલથી અમે આપીએ
સ્વાગત કરી અહી, તમને અમે નવાજીએ
આપણે રૂડી-રૂડી, રાંગોળી અમે પુરાવીએ
આપણે સાથે મળી, આ અવસરને દીપાવીએ “
તો આજે પધારે લ મહે માનોનુાં પુસ્તક દ્વારા સ્વાગત કરી આપણી
ગુજરિ પરાંપરાને શનભાવી લઈએ.
મહે માનશ્રીઓ . ૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.



પ્રવેશ :-

નાની –નાની પા..પા..પગલી આજે આ શાળાના ચોગાનમાાં
પાડવાની છે. જેમના મીઠા અને માસમ કલરવથી આ શાળાને એક
રાંગીન વાતાવરણ મળવાનુાં છે.જેના જીવનમાાં શશક્ષણનુાં પ્રથમ
સોપાન કાંડારવા જઈ રહ્યુાં છે તેવા પ્રવેશ મેળવતા આજે બાળકોને હુફ
થી આપણે વધાવીએ અને આપના શશક્ષણનાાં રાંગે રાંગાવીને
શશક્ષણનાાં ભગીરથ કાયિમાાં જોડી દઈ એક નતન પેઢી ઘડીએ.


તો મહે માનોને શવનાંતી છે કે આજે તેઓ જે શુભ
આશયથી જે શુભકાયિ કરતા આવ્યા છે તે પોતાના વરદ હસ્તે
પ્રારાંભે.અને આ પુણ્યનુાં કાયિ કરી નાના બાળકોને શુભ શશક્ષણ
પ્રવેશ કરાવે.



આાંગણવાડીનાાં બાળકોનો પ્રવેશ.



ધોરણ – ૧ નાાં બાળકોનો પ્રવેશ.



ફળ શવતરણ

રાજ્ય સરકાર આજે શશક્ષણ પ્રત્યે વધુ કરટબદ્ધ બની છે ત્યારે નાના
બાળકોના રહત લક્ષી કાયોને અગ્રતા આપેલ છે એવીજ એક
પોષણક્ષમ કાયિક્રમ ગુજરાત સરકારનો ફળ શવતરણનો છે.તો અત્રે
ફળ શવતરણ થશે.
આભાર મહાનુભાવોનો કે પોતાના શુભા હસ્તે આ નાના
ભલાકાની શશક્ષણ સફરને ઉત્થાન

કરી પુન: આભાર સવેનો

 ધોરણ ૩ થી ૮ નાાં પ્રથમ ક્રમ મેળવનાર શવદ્યાથીઓનુાં
સન્માન
“કલપ્ના કી દુશનયા હર કોઈ બનાતા હૈ

લેરકન પાતા વહી હૈ ,જો તકદીર લેકે આતા હૈ “
આવા તેજસ્વી શવધાથીઓ જે આ શાળાનાાં ચમકતા શસતારા છે
જેઓ આ ગામનુાં ગૌરવ છે તેવા પોતાની કક્ષામાાં પ્રથમ ક્રમે ઉત્તીણ
થનાર શવદ્યાથીઓનુાં સ્વાગત પણ અત્રે ઇનામ આપીને કરવામાાં
આવશે.
(ધોરણ :-૩ ) ૧.
(ધોરણ :-૪ ) ૧.
(ધોરણ :-૫ ) ૧.
(ધોરણ :-૬ ) ૧.
(ધોરણ :-૭ ) ૧.
(ધોરણ :-૮ ) ૧.

 અમૃતવચન :શબ્દ એ આ સાંસારની કોમળ ચીજ છે ત્યારે જ કોઈ કશવએ
ભાગ્યશાળી હિ દય માટે કહ્યુાં છે કે “મળે છે શબ્દોની જાગીર
ભાગ્યવાંતોને”આવા નીખારની વાત જ કે અનોખી હોય છે.
અત્રે આ પ્રવેશોત્સવ પ્રસાંગે આપણી સમક્ષ આ શાળાના
શવદ્યાથીઓમાાંથી સોલાંકી અરૂણાબેન તલાભાઇ અમૃત વચન રજુ
કરશે.જેમનો શવષય છે બેટી બચાવો

 મહેમાનોનુાં ઉદબોધન :“દુખની ઉડાડે ધળ તે શેતાન હોય છે.
સુખનુાં વહાવે ઝરણાં તે ભગવાન હોય છે
બાંનેનો મેળ શોધી જે નીપજાવે જીંદગી

મારાં માનવુાં છે તે ઇન્શાન હોય છે”
આજે આપણે આાંગણે પશવત્ર પ્રસાંગ એવા પ્રવેશોત્સવ કાયિક્રમને
શોભાવવા મહે માનશ્રીઓ પધાયાિ છે તો તેઓના આશીવિચન
આપણને મીઠી વીરડી સમાન છે, તો શગરરશભાઇ જી પટેલ પોતાના
આશીવિચન પાઠવશે.

 દાતાશ્રીઓનુાં સન્માન
દાતાઓ સમાજની શોભા અને ગામનુાં આગવુાં ગૌરવ છે, આવા
પુણ્યશાળી હિ દય શાળાને સમાજને અવાર-નવાર અન્યોન્ય રીતે
મદદ કરી જાય છે.ત્યારે તેઓનુાં પણ સન્માન કે મ કરી ચકાય....
૧.
૨.
૩.
૪.

 સમાપન શવશધ
“શબ્દોને સાચા સ્વરૂપે પામવા
મૌનને આકાર હોવો જોઈએ
સૌ શમલનનો અાંત આવે એ પડે
આાંખમાાં આભાર હોવો જોઈએ “
તો આજના કન્યા કે ળવણી મહોત્સવ અને શાળા પ્રવેશોત્સવ ૨૦૧૪
ના આ કાયિક્રમની આભાર શવશધ કરશે.શાળા ના અચાયિશ્રી
ભરતભાઇ કે ચૌધરી ને શવનાંતી કે આ કાયિક્રમની આભાર શવશધ કરે .

 વ્રુક્ષારોપણ
પ્રવેશોત્સવ કાયિક્રમની પવિ સાંધ્યાએ પયાિવરણ શવશેની અવનેશ
કે ળવાય તે હે તુસર અને “છોડ માાં રણછોડ”જોવાની દશિ નાના
બાળકોમા બાળપણથી કે ળવાય તે હે તુસર કાયિ શસશદ્ધના ભાગરૂપે
શાળાના પટાાંગણમાાં મહે માનોના શ્રી હસ્તે વ્રુક્ષારોપણ કરીએ.
તો મહે માનોને શવનાંતી કે તેઓ શાળાના પટાાંગણમાાં વ્રુક્ષ વાવેતર કરે .
રાિરગીતનુાં ગાન :તો આપણે સૌ આપણા રાિરને માન આપવા માટે એક સાથે પોતાની
જગ્યા ઉપર ઉભા થઈ રાિરગીતનુાં સમહ ગાન કરીશુાં.
આપ સવેનો ફરીથી શાળા પરરવાર વતી ખુબ-ખુબ આભાર ...
“ભારત માતા કી જય”
આભાર સહ
મેહુલ પટે લ ( બુધેજ પ્રાથચમક શાળા ,તા:તારાપુર,ચજ:આણાંદ )
ભરતભાઇ િૌધરી ( પરબતપુરા પ્રા,શાળા ,તા:માણસા,ચજ:ગાાંધીનગર )
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