


પ્રતિ

પ્રમુખશ્રી િથા ટ્રસ્ટીમડંળ,

શ્રી સાવરકુડંલા જૈન તવદ્યાથી ગૃહ.

જય જીનેન્દ્ર,

આ સાથે જણાવવાનું કે હુ સોમાણી તિવમ અને અમારી ટીમ

આપણી સસં્થાના કોમ્પ્યટુર તિક્ષક શ્રી જીગ્નેિભાઈ મહિેાના

માગગદિગન હેઠળ ફેબ્રઆુરી માસનો અહવેાલ આપની સમક્ષ રજુ

કરિા ખુબ જ હર્ગની લાગણી અનુભવીએ છીએ.



આપણા દરકે તવદ્યાથીઓ નું અભ્યાસ કાયગ ખબુ જ સરસ

રીિે ચાલી રહ્ું છે.દરકે તવદ્યાથીઓ તનયતમિ રીિે િાળા િમેજ

ટ્યુિનવગગમાં હાજર રહી સારી રીિે અભ્યાસ કરી રહ્ા છે.

ધોરણ ૯ થી ૧૨માં અભ્યાસ કરિાં તવદ્યાથીઓ ની નવમાતસક

પરીક્ષા પૂણગ થઈ ગઈ છે અને પરરણામ પણ એકંદરે સારં છે

ધોરણ-૧૧ કોમસગમાં અભ્યાસ કરિાં પાચં તવદ્યાથીઓ પૈકી ક.ેકે

હાઇસ્કલુમાં અભ્યાસ કરિાં સોમાણી તિવમ અને િાહ દિગન

પ્રથમ અને દ્વિતીય ક્રમાંક મેળવી સંસ્થાનું નામ રોિન કરેલ છે.



જે નીચ ેમુજબ છે

વગગમા ંસ્થાન તવદ્યાથીનુ ંનામ ધોરણ ટકા

પ્રથમ સોમાણી તિવમ અતનલભાઈ ૧૧-કોમસગ ૯૩.૧૪%

દ્વિતીય િાહ દિગન તવજયભાઈ ૧૧-કોમસગ ૮૬.૮૫%

ઉપરોક્િ બંને તવદ્યાથીઓને ખુબ ખુબ અતભનંદન...

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨નાં તવદ્યાથીઓની માધ્યતમક બોડગની પરીક્ષા ૫મી

માચગથી િરૂ થાય છે.

અન્દ્ય પ્રાથતમક તવભાગમાં અભ્યાસ કરિાં તવદ્યાથીની વાર્ર્ગક પરીક્ષા

૨૬મી માચગ થી િરૂ થવાની છે.

પરરણામ સાર આવે એ હિેુ થી બધા જ તવદ્યાથી ઓ ખબુ જ મન

લગાવી ને મહેનિ કરી રહ્ા છે.



આપણી સસં્થામાં વહલેી સવારના તવદ્યાથીઓ નુ સારં સ્વાસ્્ય

જળવાઈ રહે એ માટે વ્યાયામ તિક્ષક જયસખુભાઈ કાનાણીના

માગગદિગન દ્વારા વ્યાયામ વગગમાં જુદી જુદી પ્રવતૃિ ઓ ચાલે છે જેવી

કે,

યોગ,આસન,પ્રાણાયમ,લજેીમ,ડંમ્પબલેસ,ઇન્દ્ડોર અને આઉટડોર રમિો.

જેમાં તવદ્યાથી ઓ ખુબ જ રસ પૂવગક ભાગ લે છે.

િમેજ તવદ્યાથી ઓ નો રસ જળવાઈ રહે િે માટે થોડાક સમયાિંરે

હરીફાઈ નુ પણ આયોજન કરવામાં આવે છે.



આધતુનક યગુમાં દુતનયા સાથે કદમ થી કદમ તમલાવી િકાય એ માટે

સસં્થા દ્વારા જીગ્નેિભાઈ મહેિાના માગગદિગન હઠેળ કોમ્પ્યટુર વગગ

ચાલવામાં આવે છે જેમા દરકે તવદ્યાથીઓ ખબુ જ રતચ પૂવગક રસ લે

છે.

િમેજ સ્કલુ ના અભ્યાસ ક્રમ સાથે જીગ્નેિભાઈના માગગદિગન

દ્વારા તવદ્યાથીઓને મોટીવિેનલ તવરડઓ બિાવામા આવે છે.િમેજ

પોિાના અભ્યાસને લગિા િાળાકીય પ્રોજેક્ટવકગ પર કામ કરી

િાળામાં પણ શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરે છે.

જીગ્નેિભાઈ દ્વારા દરકે તવદ્યાથીઓ ને યોગ્ય માગગદિગન પણ

આપવામા આવે છે.



આપણી સસં્થામાં રહી અભ્યાસ કરિા દરકે તવદ્યાથી ઓ નો
િારીરરક,માનતસક અને બોતદ્ધક રીિે તવકાસનું કાયગ િો થાય જ

છે. પરિંુ િમેના સવાાંગી તવકાસ માટે ધાર્મગક સસં્કરણ પણ ખબુ

જ જરૂરી છે.

ધાર્મગક સસં્કરણ પણ વ્યવતસ્થિ થાય િે માટે તનયતમિ અષ્ટપ્રકારી

પૂજા કરે િેનો પણ ખાસ આગ્રહ રાખવામાં આવે છે.

આ સાથે િમેને સતૂ્ર ,અથગ, વાિાગ દ્વારા ધાર્મગક સામાન્દ્ય જ્ઞાન

પણ ધાર્મગક તિક્ષક હરેિભાઈ દોિી દ્વારા આપવામા આવે છે.



ભારિના મહાન વજૈ્ઞાતનક ડો.તવક્રમ સારાભાઈની જન્દ્મ

િિાબ્દીની ઉજવણી તનતમિે સાવરકુડંલામાં “ISRO”

અમદાવાદના વજૈ્ઞાતનકોની પ્રેરક ઉપતસ્થતિમાં એક

અવકાિીય ઉપગ્રહોનું પ્રદિગન કરવામાં આવ્યું હિું જેમાં

ચરંયાન,જી-સટે,તમસાઈલ ટકેનોલોજી વગરેનેા

ફોટોગ્રાફ્,મોડેલ પ્રદર્િગિ કરવામાં આવ્યા હિા.

આપણા તવદ્યાથીઓમા પણ તવજ્ઞાન જગિ પ્રત્યે અતભરતચ

વધે િે માટે પ્રદિગન જોવા ગયા હિા.

આ પ્રદિગન જોઈને તવદ્યાથીઓ ને ઘણુ નવુ જાણવા મળ્યુ

હિુ .



ધોરણ ૬ થી ૧૦માં ગરુકળુમાં અગં્રજેી માધ્યમમાં અભ્યાસ કરિા

તવદ્યાથીઓએ િમેની િાળા દ્વારા યોજાયલે ૧૦૦ મી. દોડ, બઝે

બોલ, કોથળા દોડ,રમિ-ગમિ સ્પધાગમાં ભાગ લઇ પોિાની
યોગ્યિા સિદ્ધ કરી શ્રેષ્ઠ સ્થાન પ્રા્િ કરેલ છે.

દરેક તવજેિા સ્પધગક ને ગરુકળુના મનેેજજંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ઘનશ્યામ

ભાઈના હસ્િે પ્રમાણપત્ર , મડેલ અને ટ્રોફી આપી િમેનું સન્દ્માન

કરવામાં આવ્યુ હિુ.



સ્થાન રમિ તવદ્યાથીનું  નામ ધોરણ

પ્રથમ ૧૦૦ મી. દોડ િાહ નમ્ર ભાવિેભાઈ ૮

પ્રથમ બેઝ બોલ ભાવસાર કુંજલ જીગ્નેિભાઈ ૮

પ્રથમ કોથળા દોડ ભાવસાર સુધાંિ ુસુિીલભાઈ ૭



આપણી સસં્થામાં રહી ધોરણ ૬ થી ૧૦ માં ગરુકળુમાં અભ્યાસ

કરિાં તવધાથીઓએ િમેની િાળાના વાર્ર્ગક ઉત્સવ તનતમિે યોજાયલે

સાસં્કતૃિક કાયગક્રમમાં ભાગ લઈ પોિાની આિંરિતક્િનો શ્રષે્ઠ

દેખાવ કરી સૌને મનોરંજન પૂર પાડેલ.

સાસં્કતૃિક કાયગક્રમમાં ભાગ લેનાર તવદ્યાથીની નામાવલી નીચે

મુજબ છે

સાસં્કતૃિક કાયગક્રમમાં ભાગ લેનાર દરકે તવદ્યાથીને ખબુ ખબુ

અતભનંદન....

ક્રમ તવદ્યાથી નું  નામ કૃતિ

૧ િાહ િાતહલ કૃણાલભાઈ ડીફીકલ્ટ સ્ટંટ

૨ ભાવસાર કુંજલ જીગ્નેિભાઈ એક્િન સોંગ

૩ િાહ િુભમ ચેિનભાઈ એક્િન સોંગ



આપણી સસં્થામાં રહી અભ્યાસ કરિાં િમેજ અભ્યાસ પણૂગ કરી

તવતવધ ક્ષતે્રે પોિાની કામગીરી દ્વારા સસં્થાનું નામ રોિન કરિા

તવદ્યાથીને પોિાની માિૃ સસં્થા પ્રત્યે લાગણી હોવી િે સ્વાભાતવક

છે.

હાલમા ધોરણ ૧૨મા અભ્યાસ કરિાં સરુેન્દ્રનગરના તવદ્યાથી

દસાડીયા ધવલ ના તપિા તગરીિભાઈ દ્વારા ૧૨ ખરુિી સસં્થાને

ભેટરૂપે આપી સંસ્થા પ્રત્યે પોિાની લાગણી વ્યક્િ કરેલ છે.

આ માટે સંસ્થા િેમનો ખુબ ખુબ આભાર માને છે.



ગાધંીજીની તવચારધારા ધરાવનાર અને ચસુ્િ ખાદીવાદી લલ્લભુાઈ

િઠેના સહકાયગકર અને તવદ્યાથીઓ ના જીવન ના કળેવણીકાર િરીકે

૪૮ વર્ગસધુી ગૃહતપિા િરીકે ફરજ બજાવનાર શ્રી નંદલાલભાઈ

હરરયાણીનું િા ૦૮/૦૨/૨૦૨૦ના રોજ અમદાવાદમાં ૯૬ વર્ગની

વયે દ:ુખદ અવસાન થયલે િે અનુસધંાને સાવરકુડંલામાં યોજાયલે

ગણુનુવાદ સભામાં સ્થાતનક કમીટી સભ્ય શ્રી કનભુાઈ

સઘંવી,પ્રદીપભાઈ દોિી,રકિોરભાઈ મહેિા અને ગહૃપતિ

જીિભુાઈ અને રમિેભાઈ દ્વારા િમેના પુત્ર ભરિભાઈને િોક

સંદેિ પાઠવી શ્રધ્ધાસમુન અપગણ કરી દુ:ખદની લાગણી વ્યક્િ કરેલ.



મુબંઈ તસ્થિ જૈન તવદ્યાથીગહૃના ટ્રસ્ટીઓ શ્રી િમેજ ભિૂપૂવગ

તવદ્યાથી મડંળ દ્વારા મુબંઈ િા ૧૪-૦૨-૨૦૨૦ના રોજ

દરરયા સ્થાન મહાજન વાડીમાં પ.ુસ્વ.નંદલાલદાદાને શ્રધ્ધાસમુન

અપગણ કરવાં ૧૨૦ જેટલા ભિૂપૂવગ તવદ્યાથી તમત્રો એકઠા થયલે.

સગંીિકાર િરદભાઈ (ઉના વાળા) િમેજ સાથી કલાકારો દ્વારા

“િાને લીધી તવદાય... ઓ” દ્વારા શ્રદ્ધાંજતલ અપગણ કરલે િમેજ

સસં્થાના ટ્રસ્ટીશ્રી ભીખાલાલભાઈ દોિી દ્વારા અને વ્યવસ્થાપક

સતમતિના પ્રમખુ શ્રી નગીનભાઈ મહિેા,ઉપપ્રમખુ નીલિેભાઈ

ગાધંી ,અિોકભાઈ પારખે િમેજ ભિૂપવૂગ તવદ્યાથીઓ અભયભાઈ

સાવડીયા,ભરિભાઈ મહેિા,રદનેિભાઈ દોિી,તવપલુભાઈ

દોિી,લતલિભાઈ,ભાતવનભાઈ સઘંવી વગરેેએ િબ્દોરૂપી

પુ.સ્વ.નંદલાલદાદાને શ્રધ્ધા સુમન અપગણ કયુાં હિુ .



આ ફેબ્રઆુરી મતહના દરમ્પયાન નીચે મજુબના તવદ્યાથીઓનો

જન્દ્મરદન આવલે હોવાથી સસં્થાના ભોજનાલયમાં દરકે તવદ્યાથીને

ચોકલટે તવિરણ કરી જન્દ્મરદનની િુભકામના પાઠવલે...

દરેક તવદ્યાથીને જન્દ્મરદનની હાર્દગક િુભકામના

જન્દ્મ િારીખ તવદ્યાથીનું નામ

૦૨-૦૨-૨૦૦૮ િાહ આરદત્ય યોગેિભાઈ

૦૫-૦૨-૨૦૦૫ િાહ ભવ્ય મહેન્દ્રભાઈ

૧૫-૦૨-૨૦૦૮ િાહ જતિન ચેિનભાઈ 

૨૨-૦૨-૨૦૦૬ િાહ નમ્ર ભાવેિભાઈ



ગિ જાન્દ્યઆુરી મતહના ના ન્દ્યઝુલટેર બાબિે વાલીતમત્રો,ભિૂપૂવગ

તવદ્યાથીતમત્રો િમેજ સસં્થાના તહિજચંિકોનો િભુચે્છા સદંિેથી

અમો ખુિ છીએ.

િભુચે્છા સદંિે પાઠવનાર અિલુભાઈ દોિી, યોગિેકમુાર પાનાચદં,

િેજલભાઈ વસા, રાજેન્દ્રભાઈ સઘંવી, અમીિભાઈ દોિી,

યોગિેભાઈ િાહ, રીિિેભાઈ ભોજક, જિીનભાઈ દોિી,

યિવિંભાઈ વસાણી વગેરેનો ખુબ ખુબ આભાર ...



MUMBAI OFFICE

KALPESH GARMENT 41 CHAKLA 
(SHERIF DEVAJI) STREET,

MUMBAI – 400003

CONTACT DETAIL : 

022 – 23401925 / 23435099

+91-9372940878

BOARDING CONTACT DETAIL

NEAR J.V.MODI HIGH 
SCHOOL,KAPEL DHAR PASE 
SAVARKUNDLA – 364515

02845 – 222089 / 02845 – 222031

SJVG222089@GMAIL.COM

+91-9426452089 




