
   



 

 

     

 

 

 

 

પ્રતિશ્રી   

પ્રભુખશ્રી િથા ટ્રસ્ટીગણ 

શ્રી વાલયકુુંડરા જૈન તલદ્યાથી ગૃશ  

 

જમ જીનેન્દ્ર વાથ ે જણાલલાનુું ક ે શુું ળાશ આદળશ અન ે અભાયી ટીભ 

જીજ્ઞેળબાઈ ભશેિા (કમ્પ્મુટય તળક્ષક)ના ભાગશદળશન શેઠ નલેમ્પફય ભાવન 

વુંસ્થાકીમ ભાતશિી આિ અશેલાર આની વભક્ષ યજુ કયિા શશની રાગણી 

અનુબલીએ છીએ. 
 

દદલાી લેકેળન દયમ્પમાન તલદ્યાથીનુું વત્ાુંિ યીક્ષાનુું દયણાભ આલી ગમેર 

છે.એકુંદય ેદયણાભ વારું છે.અન ેથડા તલદ્યાથી નફા છે િે ભાટે િેભના  લારી 

ઓને જરૂયી વુચના આલાભાું આલેર છે િેભના ટ્યશુન  તળક્ષક વાથ ેલાિ કયી 

િેનાું તળક્ષણભાું વુધાય થામ અન ેલાર્ષક દયક્ષાન ુદયણાભ વારૂ આલ ેિેલા પ્રમત્ન 

આણી વુંસ્થા  દ્વારા ળર કયલાભાું આવ્મા છે. 

 

નલા વત્ની ળરૂઆિ 



 

    

     

િા.૧૪/૧૧/૨૦૧૯ થી નલા વત્ન પ્રાયુંબ થિાું ફધા જ તલદ્યાથીઓ 

શાજય થઇ ગમા છે િેભનુું ળાાકીમ તળક્ષણ િેભજ ટ્મુળન લગશનુું તળક્ષણ 

યાફેિા ભુજફનુું ચાર ુ થઇ ગમુું છે. તલદ્યાથીઓ ણ દદલાીની યજા 

બગવ્મા ફાદ ભન રગાલી અભ્માવભાું જડાઈ ગમા છે. 
 

               વુંસ્થા દ્વારા ચારિાું લશેરી વલાયનાું વ્મામાભ લગશભાું દયેક 

તલદ્યાથી આ ગુરાફી ઠુંડીભાું મગ,આવન,પ્રાણામાભ,કવયિનાું 

દાલ,રેતજભ,ડમ્પફેલ્વની િારીભ વયવ યીિે રઇ યહ્યા છે.દય લશની ભાપક 

આ લ ેણ ડીવેમ્પફય ભાવભાું મગતળતફય અન ેમગ સ્ધાશનુું આમજન 

કયલાભાું આલેર છે.જેના દયણાભ સ્લરૂ ેગિ લ ેઆણી વુંસ્થાના ફ ે

તલદ્યાથીઓ  ળાશ ચચિન અન ેળાશ તચયાગ ેગુજયાિ વયકાય દ્વારા ૩૦ 

ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ ના યજ આમજીિ  “ખેર ભશાકુુંબ”ની મગ સ્ધાશભાું 

િારુકાકક્ષાએ પ્રથભ અન ેદ્વદ્વતીય સ્થાન  પ્રા્િ કયી વુંસ્થાનુું નાભ યળન 

કયેર છે. 

દૈતનક કામશ યાફેિા ભુજફ ચારુ 



 

 

 

 

 

 

ધાર્ષભક લગશ,કમ્પ્મુટય લગશ અન ેવુંગીિ લગશ ણ તનમતભિ ચાર ુથઇ 

ગમેર છે.ધાર્ષભક લગશભાું તલદ્યાથીઓ તનમતભિ યીિે  શયેળબાઈના 

ભાગશદળશન શેઠ ગાથા,વુત્, સ્િલન લગેય ેિૈમાય કય ેછે.જેભાું ળાશ દળશન 

લી. ધાર્ષભક અભ્માવભાું ખુફજ વયવ યીિે આગ લધી યશમ છે. દળશને 

અતિચાયન અભ્માવ ૂણશ કયી રીધ છે અને શલે િે  ાુંચપ્રતિક્રભણભાું 

વાયી યીિે આગ લધી યશમ છે આ ભાટે િેને ખુફ ખુફ અતબનુંદન. 
 

 

 

 

 

 

ફધાજ લગો તનમતભિ 



         કમ્પ્મુટય લગશભાું ળાશ આદળશ, ળાશ દી અન ેધુંધુદકમા ઓભ  વયવ યીિે વુંસ્થાને ભદદકયે છે.િેભની 

કાભગીયી નીચે ભુજફ છે 

 

 વુંસ્થાકીમ ભાતવક અશેલાર િૈમાય કયે છે.  વુંસ્થાની લેફવાઈટ અડેટ કયે છે . 

 કમ્પ્મુટય યીેયીંગ કાભ   કયે છે  કમ્પ્મુટય ય યચજદ ુઓદપવ કામશ   કયે છે. 

 તલદ્યાથીન ેઅભ્માવભાું ભદદ રૂ ણ કામશ અન ેિેની વાય-વુંબા યાખલાભાું ભદદરૂ ફને છે. 

                       

િે ત્ણેમ તલદ્યાથીની ઉયક્િ કાભગીયી ફદર વુંસ્થા દ્વારા  િેભન ેપ્રભાણત્ આી પ્રત્વાતશિ કયલાભાું 

આલેર છે. 

 
 

ફાક દ્વારા ભદદ 



વુંગીિ કરાવીવ 

  

 

વુંગીિલગશભાું શાર ચાય તલદ્યાથી વુંગીિની િારીભ 

રઇ યહ્યા છે.િેભાું ફ ે તલદ્યાથી શાભોતનમભ અન ે ફ ે

તલદ્યાથી િફરાની િારીભ ભેલી યહ્યા છે.વુંગીિ તળક્ષક 

કુંદશબાઈ ભટ્ટ પ્રેભૂલશક િારીભ આી યહ્યા છે.િેભાુંથી 

વુંઘલી કશ્મ િફરાલાદનભાું યવ વાથે ખુફજ  આગ 

લધી યહ્ય છે. િે ભાટે િેને ખુફ જ અતબનુંદન. 

 

તલદ્યાથીના નાભ 

૧) વુંઘલી કશ્મ 

૨) ળાશ વાતશર 

૩) બાલવાય શર્ષર 

૪) ળાશ દક્ષ 

 

 



 

 

           

 

યભિ-ગભિ ક્ષેત્ ે તલશ્લભાું સ્લફચાલ ભાટ ેઅનેક પ્રકાયની ભાળશર 

આટશવ પ્રચતરિ છે. જેલી ક ે કયાટ,ેજૂડ,કુુંગ ફૂ,ફકવીંગ, ટાઈક્લાુંડ 

લગેય.ેજેભાુંથી આણી વુંસ્થાના  ગુરકુભાું અભ્માવ કયિા અન ે

દીકબાઈના ભાગશદળશન શેઠ િારીભ ાભેરા આણા ાુંચ તલદ્યાથીઓ 

કયાટે ભા અને એક તલદ્યાથીએ ટાઈક્લાુંડ ભા બાગ રીધ શિ.  
   

િેઓ તજલ્રાકક્ષાએ વપિા ભેલી અન ે યાજ્મકક્ષાની સ્ધાશ 

ભાટ ેવુંદગી ાભેર છે. 
 

 િેભજ કદયમાની ભાળશર આટશવ સ્લફચાલ પ્રમુક્િીભાું 

યાજ્મકક્ષાની  ટાઈક્લાુંડ સ્ધાશભાું બાલવાય વુધાુંળ ુ વુયિ બાગ રેલા 

ગમેર .  

નીચે ભુજફના છ  તલદ્યાથીઓ યાજ્મકક્ષા વુધી શચલા ફદર 

િેભન ેવુંસ્થા દ્વારા પ્રભાણત્ આી પ્રત્વાતશિ કયલાભાું આવ્મા શિા. 

૧) જૈન પ્રથભ ૨) ળાશ વાતશર ૩) ફેરાણી લત્વર 

૪) ળાશ નમ્ર ૫) બાલવાય કુુંજર ૬) બાલવાય વુધાુંળ ુ

 

યભિ – ગભિભાું સિદ્ધિ 



 

તલળે જણાલલાનુું કે શાર અભ્માવ કયિા તલદ્યાથીભાું વુંસ્થા પ્રત્મ ેરાગણીની બાલના કેલામ િે શેિુથી 

૧૦ જેટરા ભટા તલદ્યાથીન ે દદલાી ફણીફુક આેર અન ેિ ેિેભની મથાળતક્િ ભુજફ વુંસ્થા ભાટ ેયકભ 

એકઠી કયી રાલેર છે.િેભન ેખુફ ખુફ અતબનુંદન અન ેબૂિૂલશ તલદ્યાથીઓન ેણ ફણીફુક ભકરેર છે.િ ે

ણ વુંસ્થા ભાટ ેદદલાી ફણીનુું કાભ કયી વુંસ્થા પ્રત્મેનુું િાનુું ઋણ અદા કયી યહ્યા છે. 

લેકેળન ૂરું થિા િાના વુંિાનન ેવુંસ્થાભાું પયી વલાાંગી તલકાવ અથ ેભુકલા આલનાય લારીની માદી 

નીચ ેભુજફ છે. 

૧)બાલવાય શર્ષર – ળીિરફેન  ૨)બાલવાય વુધાુંળ ુ– વુંધ્માફેન  

૩)ળાશ તશિેન – વુંગીિાફેન  ૪)ળાશ દી – યેળબાઈ  

૫)ખેિાણી કાવ્મ – જીજ્ઞેળબાઈ ૬)ળાશ આદદત્મ – મગેળબાઈ  

૭)ળાશ ળાતશર/દક્ષ – કૃણારબાઈ/દકયણફેન   

 

      દદલાી ફણીફુક 



|| ઉચ્ચ અભ્માવ ભાગશદળશન || 

જેભાુંથી ધ-૧૨ના અુંગ્રેજી ભાધ્મભભાું અભ્માવ કયિા ળાશ દીનાું તિા યેળબાઈ ને િેભના ુત્ના 

ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટ ેઅભદાલાદ ક ેલડદયા “શ્રી ભશાલીય જૈન તલદ્યારમ”ભાું પ્રલેળ ભેલલાની ઈચ્છા ધયાલિા 

શલાથી વુંસ્થાકીમ દયચમ દ્વારા આણી વુંસ્થાના ગૃશતિ  જીિુબાઈ દ્વારા ત્માના વ્મલસ્થાક વાથ ે

દીના એડતભળન ફાફિ ેલાિ કયેર છે અને વ્મલસ્થાક દ્વારા વુંૂણશ વશકાયની ખાત્ી ભેર છે. 

 

 

 

 

 



|| ઈિય પ્રલૃતિ || 

તલળે જણાલલાનુું કે િલન વુંસ્કાયીઠની યજિ જમુંિી તનતભિ ે વભાજન ે એક અનુભ બેટ રૂ ે

“વુંસ્કાય વુલાવ” નાભના  ાુંચ ુસ્િક ફશાય ડેર છે િે તલદ્યાથીન ે વાય વુંસ્કાય લાયવ ભ ેિે શેિુથી 

યીિેળબાઈ દ્વારા આણી વુંસ્થાન ેબેટરૂ ેભેર છે. િ ેફદર આણે યીિેળબાઈન ખુફ-ખુફ આબાય... 

ભાનીએ છીએ. 

૨૪ નલેમ્પફયના યજ ળયીયન ે તનયગી યાખલા આશાય-તલશાય અન ે વ્મલશાય ફાફિ ે વાચી વભજણ 

આલા અભદાલાદ ના આમુાંલેદાચામશ ડૉ.અભૃિકાકા ટેરનુું આયગ્મ તલમક વ્માખ્માન વુંસ્થાના પ્રાથશના 

ખુંડભાું ગઠલલાભાું આલેર જેભાું િેભણ ે આયગ્મ ફાફિ ે આમુશલેદદક ધ્ધતિથી દદશન ે ાયખી િેન  મગ્મ 

ઉચાય જણાલેર િેભજ ત્માજમ ખયાક,દદનચમાશ,ઋિુચમાશનુું ખુંડન કયિ ુઆચયણ,અચનરા જેલી કુટેલ છડી 

કુદયિના ક્રભાનુુંવાય જીલન જીલલાની વરાશ આેર. િેભના કશેલા ભુજફ “ લશેરા ઊંઘીન ેલશેરા ઉઠ ેિ ે

લીય, ફ ફુતધધન ે ધન લધ ેવુખભાું યશ ેળયીય”. આ વ્માખ્માન ભા સ્થાનીક કભીટી ભેમ્પફય કનુબાઈ વુંઘલી 

અન ેદકળયબાઈ ભશેિા ણ ઉતસ્થિ યશમા શિા. 



  નલેમ્પફય ભાવ દયમ્પમાન નીચ ેભુજફના ત્ણ તલદ્યાથીન જન્દ્ભદદન વુંસ્થાના બજનળાાભા ચકરેટ 

તલિયણ કયી ઉજલલાભાું આલેર િ ેત્ણેમ તલદ્યાથીઓન ેજન્દ્ભદદનની ળુબકાભના...       

 

તલદ્યાથી નુું નાભ જન્દ્ભિાયીખ 

ળાશ દળશન તલજમબાઇ ૦૫/૧૧/૨૦૦૩ 

બાલવાય કુુંજર જીજ્ઞેળબાઇ ૧૦/૧૧/૨૦૦૬ 

ળાશ ળુબભ ચેિનબાઈ ૨૬/૧૧/૨૦૦૭ 

ગિ ઓક્ટફય ભાવના ન્દ્મુઝ રેટય ફાફિ ે યાજેળબાઈ ળાશ,અભીળબાઈ દળી અન ે જમેળબાઈ 

વુંઘલીના ળુબેચ્છા વુંદેળથી અભ ખુફ ખુળ છીએ.આન ળુબ વુંદેળ અભાયા ઉત્વાશભાું લધાય કય ે

છે.આથી આન ખુફ-ખુફ-આબાય.અભાય ેરામક કઈ મગ્મ વુચન શમ િ જરૂય જણાલળ. 

 

આબાય વશ....જમ જીનેન્દ્ર! 

 જન્દ્ભ દદલવની ઉજલણી 











 

 



આબાય 
 


