કન્મા કે લણી ભહોત્સલ અને ળાા પ્રલેળોત્સલ = ૨૦૧૮
.................પ્રા.ળાા, સી.આય.સી ………………..
 ગુજયાત વયકાયના શળક્ષણનાાં ભશાકુાં બનો અભીઘૂાંટડો એટરે ળાા પ્રલેળોત્વલ.ોતાના જીલનભાાં
શળક્ષણનાાં ગથીમે શે રી ગરી ભાાંડતા બૂરકાઓનો આગલો અલવય એટરે પ્રલેળોત્વલ.તો આજ યોજ
આણી ળાાભાાં કન્મા કે લણી ભશોત્વલ અને ળાા પ્રલેળોત્વલ =

૨૦૧૮ ઉજલાઈ યહ્યો છે ત્માયે

ળાા રયલાય લતી આ વલેનુાં અત્રે ઉષ્ભાબમુું શારદિક સ્લાગત છે .આજના આ શલત્ર પ્રવાંગે પ્રાાંગણ
ળોબાલનાય પ્રબુના માંગફયો એલા ફાકોના આગભન પ્રાયાંબે આણા પ્રલેળોત્વલની કામિક્રભની
ળરૂઆત કયીએ.

(૧) કામયક્રભનાાં શ્રી ગણેળ ભનુષ્મના ગૌયલગાન સાથે કયીએ. ( ૦૫ મભનીટ )
“ભનુષ્મ તુાં ફડા ભશાન શૈ “
(૨) મોગ રયચમ અને મનદળયન ( ૦૩ મભનીટ )
ળાાનાાં શલદ્યાથીઓ આણી વભક્ષ મોગ રક્રમાઓ કયળે જેને આણે શનશાીએ
 દી પ્રાગટ્ય
“જાત ફાીને ખુદની દે છે ઉજ્જલ પ્રકાળ
ધન્મ,ધન્મ એ દીને,રદવ્મ જીલનભાાં લાવ “
તો ભાંચસ્થ ભશે ભાનોને શલનતી કરૂ કે તેઓ અભાયી ળાાભાાં આજનો કન્મા કે લણી
ભશોત્વલ અને ળાા પ્રલેળોત્વલ કામિક્રભને દી પ્રાગટ્ય કયી ખુલ્લો ભુકે.
(૩) ભહે ભાનોનુાં ુસ્તક દ્વાયા સ્લાગત - રયચમ (૦૫ મભનીટ)
“ભશે ભાનોના લધાભણા રદરથી અભે આીએ
સ્લાગત કયી અશી, તભને અભે નલાજીએ
આણે રૂડી-રૂડી, યાંગોી અભે ુયાલીએ
આણે વાથે ભી, આ અલવયને દીાલીએ “
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તો આજે ધાયે ર ભશે ભાનોનુાં ુસ્તક દ્વાયા સ્લાગત કયી આણી ગુજયિ યાંયાને શનબાલી
રઈએ.
ભશે ભાનશ્રીઓ . ૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
૭.
૮.
૯.
૧૦.
(૪) નાભાાંકન મલમધ :- ( ૦૭ મભનીટ )
નાની –નાની ા..ા..ગરી આજે આ ળાાના ચોગાનભાાં ાડલાની છે . જેભના ભીઠા
અને ભાવૂભ કરયલથી આ ળાાને એક યાંગીન લાતાલયણ ભલાનુાં છે .જેના જીલનભાાં
શળક્ષણનુાં પ્રથભ વોાન કાંડાયલા જઈ યહ્યુાં છે તેલા પ્રલેળ ભેલતા આજે ફાકોને શુપ થી
આણે લધાલીએ અને આના શળક્ષણનાાં યાંગે યાંગાલીને શળક્ષણનાાં બગીયથ કામિભાાં જોડી
દઈ એક નૂતન ેઢી ઘડીએ.
 તો ભશે ભાનોને શલનાંતી છે કે આજે તેઓ જે ળુબ આળમથી જે ળુબકામિ કયતા આવ્મા છે
તે ોતાના લયદ શસ્તે પ્રાયાંબે.અને આ ુણ્મનુાં કામિ કયી નાના ફાકોને ળુબ શળક્ષણ
પ્રલેળ કયાલે.
 આાંગણલાડીનાાં ફાકોનો પ્રલેળ.
 ધોયણ – ૧ નાાં ફાકોનો પ્રલેળ.
 ધોયણ ૮ ના ફાકોનો પ્રલેળ.
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આબાય ભશાનુબાલોનો કે ોતાના ળુબા શસ્તે આ નાના બૂરાકાની શળક્ષણ વપયને ઉત્થાન
કયી ુન: આબાય વલેનો
(૫) દેળબમતત ગીત ( ૦૫ મભનીટ )
તો આજના આ ાલન પ્રવાંગે અભાયી ળાાના ફાકો આના દેળબક્તોને અિણ એલુાં
દેળબશક્ત ગીત યજુ કયળે .જેને આણે શિ દમ થી ભાણળુાં.
(૬) મલધ્મારક્ષી ફોન્ડ મલતયણ (૦૩ મભનીટ)
આજના પ્રસાંગે ધોયણ ૧ ભાાં પ્રલાસ ાભેર ફાાઓને ભહે ભાનો મલદ્યારક્ષ્ભી ફોન્ડ અયણ
કયળે.
(૭) મળષ્મલૃમિ લહે ચણી :- (૦૩ ભીનીટ)
વયકાયશ્રી દ્વાયા ફાકોની ભતી વશામ ેટે શળષ્મલૃશિની ચુકલણી ધાયે ર ભશે ભાનોના
શસ્તે કયીળુ.ાં
૧.
૨.
૩.
(૮) સામકર મલતયણ (૦૩ મભનીટ)
ધોયણ ૮ ાવ કયી ધોયણ ૯ ભાાં પ્રલેળ કયે ર ફાાને પ્રોત્વાશન રૂે વામકર શલતયણ
ભશે ભાનો કયળે.
૧.

૩.

૫.

૨.

૪.

૬.
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(૯-૧)ધોયણ ૩ થી ૮ નાાં ૧,૨,૩ ક્રભ ભેલનાય મલદ્યાથીઓનુાં સન્ભાન (૦૩ મભનીટ)
“ કરપ્ના કી દુશનમા શય કોઈ ફનાતા શૈ
રેશકન ાતા લશી શૈ ,જો તકદીય રેકે આતા શૈ “
આલા તેજસ્લી શલધાથીઓ જે આ ળાાનાાં ચભકતા શવતાયા છે જેઓ આ ગાભનુાં ગૌયલ છે
તેલા ોતાની કક્ષાભાાં પ્રથભ ક્રભે ઉિીણ થનાય શલદ્યાથીઓનુાં સ્લાગત ણ અત્રે ુસ્તક
આીને કયલાભાાં આલળે.
(ધોયણ :-૩ ) ૧.
(ધોયણ :-૪ ) ૧.
(ધોયણ :-૫ ) ૧.
(ધોયણ :-૬ ) ૧.
(ધોયણ :-૭ ) ૧.
(ધોયણ :-૮ ) ૧.
(૯ - ૨ ) દાતાશ્રીઓનુાં સન્ભાન

( ૦ ૨ મભનીટ )

દાતાઓ વભાજની ળોબા અને ગાભનુાં આગલુાં ગૌયલ છે , આલા ુણ્મળાી શિ દમ ળાાને
વભાજને અલાય-નલાય અન્મોન્મ યીતે ભદદ કયી જામ છે .ત્માયે તેઓનુાં ણ વન્ભાન કે ભ
કયી ચૂકામ....
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.
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(૯ - ૩) મલદ્યાથીનુાં લતતવ્મ અભૃતલાણી :-

( ૦૫-મભનીટ )

ળબ્દ એ આ વાંવાયની કોભ ચીજ છે ત્માયે જ કોઈ કશલએ બાગ્મળાી શિ દમ ભાટે કહ્યુાં છે કે
“ભે છે ળબ્દોની જાગીય બાગ્મલાંતોને” આલા નીખાયની લાત જ કે અનોખી શોમ છે .
અત્રે આ પ્રલેળોત્વલ પ્રવાંગે આણી વભક્ષ આ ળાાના શલદ્યાથીઓભાાંથી
...................................................................... અભૃત લચન યજુ કયળે.
જેભનો શલમ છે ..............................................................................
 ભહે ભાનોનુાં ઉદફોધન :- (૦૫ મભનીટ)
“દુખની ઉડાડે ધૂ તે ળેતાન શોમ છે .
વુખનુાં લશાલે ઝયણાં તે બગલાન શોમ છે
ફાંનેનો ભે ળોધી જે નીજાલે જીંદગી
ભારાં ભાનલુાં છે તે ઇન્ળાન શોમ છે ”
આજે આણે આાંગણે શલત્ર પ્રવાંગ એલા પ્રલેળોત્વલ કામિક્રભને ળોબાલલા ભશે ભાનશ્રીઓ
ધામાિ છે તો તેઓના આળીલિચન આણને ભીઠી લીયડી વભાન છે , તો ૧.
___________ોતાના આળીલિચન ાઠલળે.
 સભાન મલમધ (૦૨ મભનીટ)
“ળબ્દોને વાચા સ્લરૂે ાભલા
ભૌનને આકાય શોલો જોઈએ
વૌ શભરનનો અાંત આલે એ ડે
આાંખભાાં આબાય શોલો જોઈએ “
તો આજના કન્મા કે લણી ભશોત્વલ અને ળાા પ્રલેળોત્વલ ૨૦૧૪ ના આ કામિક્રભની
આબાય શલશધ ....................................................................... કયળે. તો
..........................................................................શલનાંતી કે આ
કામિક્રભની આબાય શલશધ કયે .
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 વ્રુક્ષાયોણ
પ્રલેળોત્વલ કામિક્રભની ૂલિ વાંધ્માએ માિલયણ શલળેની અલનેળ કે લામ તે શે તુવય અને
“છોડ ભાાં યણછોડ” જોલાની દશિ નાના ફાકોભા ફાણથી કે લામ તે શે તુવય કામિ
શવશિના બાગરૂે ળાાના ટાાંગણભાાં ભશે ભાનોના શ્રી શસ્તે વ્રુક્ષાયોણ કયીએ.
તો ભશે ભાનોને શલનાંતી કે તેઓ ળાાના ટાાંગણભાાં વ્રુક્ષ લાલેતય કયે .
યાિર ગીતનુાં ગાન :તો આણે વૌ આણા યાિર ને ભાન આલા ભાટે એક વાથે ોતાની જગ્મા ઉય ઉબા થઈ
યાિર ગીતનુાં વભૂશ ગાન કયીળુાં.
આ વલેનો પયીથી ળાા રયલાય લતી ખુફ-ખુફ
આબાય ...
“બાયત ભાતા કી જમ”

જરૂયી નોંધ: કામયસૂચી ભાાં પે યપાય ળતમ છે .તો જરૂયી પે યપાય કયી આ પાઈર નો ઉમોગ
કયલા મલાંનતી છે .એક નભુના રૂે આ પાઈર ફનાલેર છે .

આબાય મભત્રો.....
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