
 



 
 
 

 
 

 

 

 

પ્રતતશ્રી, 

પ્રભુખશ્રી તથા ટ્રસ્ટીગણ, 

શ્રી વાલયકુુંડરા જૈન તલદ્યાથી ગૃશ, 

જમ જીનેન્દ્ર ! 

 

    વતલનમ વાથ જણાલલાનુું કે ,અભે ધુંધુકકમા 

ઓભ અને અભાયી ટીભ કોમ્પ્મુટય તળક્ષક 

શ્રીજીજ્ઞેળબાઈના ભાગગદળગન શેઠ ઓક્ટોફય ભાવ 

નો અશેલાર આણી વભક્ષ યજુ કયતા આુંનદ 

અનુબલી યહ્યા છીએ. 

 

આુંનદની અનુબૂતત 



 
 
 
 
 

 

                ઓક્ટોફય ભાવ દયતભમાન 

તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯ થી પ્રાથતભક અને ભાધ્મતભક 

તલબાગના દયેક તલદ્યાથીની વત્ાુંત યીક્ષાનો 

પ્રાયુંબ થમો શતો. તેનુું વારું કયણાભ આલે તે ભાટે 

દયેક તલદ્યાથીએ અભ્માવભાું ખુફ જ ધ્માન આી 

ભશેનત કયી છે.અને ઉચ્ચતય ભાધ્મતભક તલબાગના 

તલદ્યાથીની યીક્ષા ૧૪/૧૦/૨૦૧૯ થી ળરૂ થઇ 

શતી.તેઓએ ણ અભ્માવભાું વાયી ભશેનત કયી 

શતી. ફધા તલદ્યાથીને ૨૩/૧૦/૨૦૧૯થી કદલાી 

લેકેળન ડમુું શતુું અને ૧૪/૧૧/૨૦૧૯ ના યોજ 

ળાાના  નલા વત્નો ુનઃ પ્રાયુંબ થળે. 

યીક્ષાની તૈમાયી 



 
 
 
 

 

રાઈબ્રેયીભાું શાર ૨૦૦૦ જેટરા ુસ્તકો છે. 

જેભની ળાશ તચયાગે વાયી ગોઠલણ કયી છે. દયેક 

કફાટભાું લાતાગ તલબાગ, ધાર્મભક તલબાગ અને અન્દ્મ 

તલબાગ જેલા તલબાગ ાડી ુસ્તકોની વ્મલતસ્થત 

ગોઠલણી કયી છે. દયેક તલદ્યાથી ુસ્તકો લાુંચે તે 

ભાટે પ્રેયણા કયે છે.નલા ુસ્તકોની માદી તૈમાય કયે 

છે અને તેભણે નલા ુસ્તકો ખયીદલાની દયખાસ્ત 

કતભટીને કયી છે.  

       આણા ટ્રસ્ટીશ્રી યજનીબાઈ ભશેતાએ 

તલદ્યાથીઓને લાુંચલારામક ૨૦ જેટરા ુસ્તકો 

વુંસ્થાને બેટ ભોકલ્મા છે.આ તકે તેભનો ખુફ ખુફ 

આબાય.. 

 
 

      

રાઈબ્રેયી તલબાગ 



 
 
 
 

 

 

   

     આધુતનક વભમભાું કમ્પ્મુટય તળક્ષણ 

ખુફ જ જરૂયી અને ઉમોગી છે.આણા 

કમ્પ્મુટય તળક્ષક ભશેતા જીજ્ઞેળબાઈના 

ભાગગદળગન શેઠ તલદ્યાથીઓને શાર  

તલતલધ પ્રકાયની તારીભ ભેલી યહ્યા છે . 

જે જુના તલદ્યાથી અને નલા તલદ્યાથીના 

ફોડીંગના લગને અનુવુંધાનને રઇ રેલર 

પ્રભાણે અભ્માવ ક્રભ નક્કી કયેર છે. જેની 

ભાતશતી નીચે ભુજફ છે. 

 

 
  

કમ્પ્મુટય તળક્ષણ 



LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 
BASIC KNOWLEDGE MS OFFICE ADVANCE C 

TYPING [ENGLISH,GUJARATI] INTERNET ADANCE C++ 
MS OFFICE BASIC TALLY ERP 9 PROFIT NX 
INTERNET BASIC PHOTOSHOP JAVA 

3D HOME VIDEO EDITING HARDWARE AND NETWORKING 
ANIMATION SOFTWARE 

VIDEOSCRIBE 
MAILING, SCNANING 

, PRITING 
WORDPRESS 

INTERNET PROJECT  ANDRPID APP 
SCNANING , PRITING  YOUTUBE CHENNEL 

TEXT BOOK  BLOGGING 
  



 
 

 

    વુંસ્થાભાું શાર ૩૮ તલદ્યાથીઓ 

અભ્માવ કયી યહ્યા છે.તેભાુંથી ધોયણ ૫ થી ૯ 

ભાું ૧૦ તલદ્યાથીઓ અુંગ્રેજી ભાધ્મભભાું 

અભ્માવ કયે છે.તેભનુું અુંગ્રેજી તલમનુું જ્ઞાન 

લધે તે  શેતુવય આણા તલદ્યાથીઓ અુંગ્રેજી 

તલમભાું બાલનાફેન ભાટરીમા ાવે અુંગ્રેજીનુું 

જ્ઞાન ભેલી તૈમાય થઇ યહ્યા છે.તે 

તલદ્યાથીઓને લાુંચન તેભજ રેખન ફુંનેની 

પ્રેક્ટીવ કયાલી યહ્યા છે જેને કાયણે અુંગ્રેજી 

ભાધ્મભના ૧૦ તલદ્યાથીઓના અભ્માવભાું 

વુધાયો જણામ છે. 

  
  

 

 

અુંગ્રેજી તળક્ષણ 



   
 

 

ગત તા.૨જી ઓક્ટોફયના યોજ વુંસ્થા  દલાયા એક 

કદલવીમ માત્ાપ્રલાવનુું આમોજન કયલાભાું આવ્મુું શતુું.  એ 

માત્ાપ્રલાવભાું  અભે સ્ેતળઅર ફવભાું વાલયકુુંડરાથી 

વલાયના નીકી તુરળીશ્માભ ભુંકદય , ગયભાણીના કુુંડ , 

ડુુંગય ચઢાણ કમુું તમાું જુંગરભા પયતા અભને શયણ-ભોય-

લાુંદયા જોલા ભળ્મા શતા . તમાુંથી અભે પ્રાચી અને 

પ્રબાવાટણ તીથગ શોચ્મા ,તમા ચુંદ્પ્પ્રબસ્લાભીજી 

દેયાવયભાું દળગન કમાગ ફાદભાું અભે વોભનાથ ભુંકદય , 

વભુરદળગન, તત્લેણીતીથગ, ગીતાભુંકદય અને બારકાતીથગની 

ભુરાકાત રઇ યલાના થમા અને  વાલયકુુંડરા  યત 

આવ્મા. આ માત્ાપ્રલાવ  અભાયા તલદ્યાથી જીલનનો 

માદગાય પ્રલાવ ફની યશેળે. 

માત્ા પ્રલાવ 



 
 
 
 
 

 
   બાલવાય કુુંજર જે.               ળાશ નમ્ર ફી. 

 

     

            આણી વુંસ્થાભાું જે તલદ્યાથી જે ફાફતભાું 

કુળતા ધયાલતો શોમ તેને તે તલમની તારીભ આી તૈમાય 

કયલાની વ્મલસ્થા કયલાભાું આલે છે તે અનુવુંધાને  ગત 

તા.૪/૧૦/૧૯ના યોજ આણી વુંસ્થાના ફે તલદ્યાથી 

બાલવાય કુુંજર જે. અને ળાશ નમ્ર ફી. ની ટીભ વતત 

પ્રેક્ટીવના કયણાભે પ્રથભ તજલ્રાકક્ષાએ અને ફાદભાું 

યાજમકક્ષાએ ફેઝફોર ટુનાગભેન્દ્ટભા પ્રથભ સ્થાન ભેલી 

તલજેતા થઈ છે.  

      બાલવાય કુુંજર જે. નેળનર ટુનાગભેન્દ્ટભાું વુંદગી ાભી 

બાગ રેલા જઈ યહ્યો છે. તેભને શાર્દદક અતબનુંદન વાથે 

ળુબકાભના. તે ફુંને તલદ્યાથીઓને ગુરકુના તપ્રતન્દ્વારશ્રી 

લૈળારીફેન ટેર અને ભેનેજજગ ટ્રસ્ટીશ્રી ઘનશ્માભબાઈ 

કણકોટીમા દ્પ્લાયા ઇનાભ આી પ્રોતવાતશત કયામેર અને 

આણા સ્થાતનક કતભટી વભ્મશ્રી કનુબાઈ વુંઘલી અને 

કકળોયબાઈ ભશેતા દ્પ્લાયા ણ તે ફુંનેને  અતબનુંદન 

ાઠલલાભાું આલેર. 

      દૈતનક લતગભાનત્ “ક.ેડી.ન્દ્મુઝ” તેભજ “પ્રકાળ” ભા ફુંને 

તલદ્યાથીઓને અતબનુંદન  આતા વભાચાય વુંસ્થા તેભજ 

તેભની સ્કૂર ગુરકુ દ્પ્લાયા  વુંસ્થા ના સ્થાતનક વતભતત વભ્મ 

શ્રી પ્રદી બાઈ દોળી ના વશકાય થી પ્રકાતળત કયલાભાું 

આલેર. 

યભતગભતભાું સ્થાન ફાફત ે



 

 
 
 
 

 

 

 

     વુંસ્થાની યુંયા ભુજફ દયેક તલદ્યાથીનો 

જન્દ્ભકદન વાુંજના  ચોતલઆય વભમે 

બોજનારમભાું ચોકરેટ તેભજ ેનનુું તલતયણ કયી 

ઉજલલાભાું આલે છે તે ભુજફ આ ઓક્ટોફય 

ભાવભાું નીચેના ત્ણ તલદ્યાથીનો જન્દ્ભકદન 

શોલાથી તેને જન્દ્ભકદનની ળુબકાભના...  
 

 

જન્દ્ભતાયીખ તલદ્યાથીનુું નાભ 

૦૫/૧૦/૧૯  ધુંધુકકમા મળ તલજમબાઈ 

૧૦/૧૦/૧૯  ફેરાણી લતવર ગીયીળબાઈ 

૨૬/૧૦/૧૯  ળાશ શેભ જમેળબાઈ 
 

જન્દ્ભકદનઉજલણી ફાફત ે



 
 
 
 

 

 

        

 

     તલળે જણાલલાનુુંકે આણા ટ્રસ્ટીશ્રી 

યજનીબાઈ ભશેતા(ફી.વી.એભ.કોોયેળન. 

અભદાલાદ)તયપથી આણા દયેક તલદ્યાથી 

અને કભગચાયીને કદલાીની ળુબેચ્છા વાથે 

૫૦૦ ગ્રાભ ભીઠાઈ અને એક ફોધકથા 

બેટરૂે આલાભાું આલેર તે ફદર તેનો 

ખુફ..ખુફ...આબાય... 

  

કદલાીલગભાું ભીઠાઈ તલતયણ 



લારી ભુરાકાતગત તાયીખ ૧૬/૧૦/૨૦૧૯ ના યોજ ોતાના ુત્ની વત્ાુંત યીક્ષા ૂણગ થતા નીચે 

ભુજફના લારીઓએ વુંસ્થાની ભુરાકાત રીધી શતી અને ોતાના ુત્ના વલાુંગી તલકાવ તેભજ ઘડતય 

ફાફતે વુંતો વ્મક્ત કયેર છે. 

 

              તલદ્યાથીનુું નાભ                   લારીનુું નાભ  

વુંઘયાજકા ધ્રુતભર મોગેળબાઈ 

ધુંધુકકમા મળ તલજમબાઇ 

ખેતાણી કાવ્મ ૂલીફેન 

ળાશ શેભ જમેળબાઈ 

ળાશ જતીન ચેતનબાઈ 

ળાશ ળુબભ ચેતનબાઈ 

            ળાશ દક્ષ અને વાતશર                          કૃણારબાઈ 

 

 
 
 
 

 



ભુુંફઈ ઓપીવ અશેલાર ;  

કદતક્ષતાફેન ળાશ  ભુુંફઈ તસ્થત તનરેળબાઈ ગાુંધીની ઓપીવભાુંથી આણી વુંસ્થાનુું નીચ ેભુજફ નુ કાભ  

વુંબાે છે.   

                                   

તે તલદ્યાથીને જન્દ્ભકદનની ળુબકાભના ાઠલે છે. 

તેભજ બૂતૂલગ તલદ્યાથી ઓ ના યેકોડગ યાખ ેછે 

તલદ્યાથીના લારી વાથે લાત કયે છે, તેની કુંઈ પકયમાદ કે વુચન શોમ તેની  નોંધ યાખે છે. 

 વુંસ્થાકીમ ભાતવક અશેલારભાું ભદદ રૂ થામ છે અને ભાતવક અશેલાર ટ્રસ્ટીશ્રીઓને બૂતૂલગ 

તલદ્યાથીઓને,તેભજ લારીઓને ભોકરે છે.  

 

 



ગત વ્ટેમ્પફય ભાવના અશેલાર ફાફતે લારીતભત્ મોગેળબાઈ ળાશ અને ભનીબાઈ ગાુંધીનો 

‘’VERY NICE’’નો વુંદેળ અભાયે ભાટે શગની રાગણી જન્દ્ભાલે છે.તેઓ વુંસ્થાની દયેક ફાફતથી લાકેપ યશે 

છે. તે શેતુ વય અભાયા આ નમ્ર પ્રમાવને તફયદાલે છે. 

ઉયોક્ત ફાફતે બૂતૂલગ તલદ્યાથી તભત્ વુંજમબાઈ કારાલડીમા , દીકબાઈ ળાશ, યાજુબાઈ વુંધલી, 

શેીબાઈ લોયા, તભરનબાઈ દોળી, યેળબાઈ ળાશ અને બાલેળબાઈ ાયેખના ળુબવુંદેળ ણ અભાયે ભાટે 

શગ પ્રેયક છે. અભને પ્રેયણા રૂી ફ ૂરું ડે છે. આ ફધા તભત્ોનો ખુફ..ખુફ.. આબાય...અભાયે રામક કઈ 

વુચન શોમ તો ચોકક્વ આલકામગ છે.  

આબાય વશ... ળુબ દીાલરી અને નૂતન લાગતબનુંદન.  

જમ જીનેન્દ્ર          

                                                                              રી. 

                                                                               ધુંધકુકમા ઓભ 
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