




પ્રમુખશ્રી તથા ટ્રસ્ટી મંડળ

શ્રી સાવરકુડંલા જૈન વવદ્યાથી ગૃહ

જય જીનેન્દ્ર !

સવવનય સાથે જણાવવાનુ કે હુ દસાડીયા દવેાશં અને અમારી

ટીમ આપણી સસં્થાના કોમ્પ્યટુર વશક્ષક શ્રી જીગ્નશેભાઈ

મહેતાના માગગદશગન હઠેળ એવપ્રલ માસનો અહવેાલ આપની
સમક્ષ રજુ કરતાં હર્ગની લાગણી અનુભવીએ છીએ.



અધ્યયન કાયગ

આપણી સસં્થામાં રહી અભ્યાસ કરી રહલેા દરેક વવદ્યાથીઓને

‘લોકડાઉન’ની જાહરેાત થતાં પરીક્ષાની તયૈારી માટે રજા આપવામાં

આવલે હતી પરતંુ લોકડાઉંન ની અવવિ વિતા અને વવદ્યાથીઓનાં

માસ પ્રમોશનની જાહરેાત થતાં હવે નવું સત્ર જૂનમાં જ ખલુવાની

આશા છે. જેની ગજુરાત સરકાર દ્વારા સતાવાર જાહરેાત કરવામાં

આવશ.ે



કોરોના વાયરસનાં સકં્રમણને કારણે િોરણ ૧૨નાં વવદ્યાથીઓને

માટે મહત્વનું બોડગનું વર્ગ હોવાથી તનેા અભ્યાસ પર ખરાબ અસર

ન થાય તે માટે આપણા કોમસગના ટ્યશુન ટીચર કમલશેભાઈ

ચડુાસમા દ્વારા પાચં વવદ્યાથીઓને ઓનલાઈન – નામુ અને

આંકડાશાસ્ત્રનાં વગગ શરુ કરવામાં આવ્યા છે.

જેમાં વવદ્યાથીને વોટ્સએપ ગ્રપુમાં ય-ુટ્યબૂ ની લીંક મોકલી

મહત્વના પોઇન્દ્ટ સમજાવી હોમવકગ આપી તનેા કાયગની ચકાસણી

કરવામા આવે છે.

આજ રીતે િોરણ ૧૦ માટે પણ ડીજીટલ સ્ટડી શરુ કરવાની

ગણતરી છે



નવા એડવમશન પ્રક્રક્રયા ૨૦૨૦ - ૨૧

વર્ગ ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ગમાં વવદ્યાથીઓની સખં્યા ગત વર્ગ કરતાં વિે તે

માટે ફોન દ્વારા સપંકગનું કાયગ મુબંઈ હડેઓફીસ તમેજ સાવરકુડંલાની

ઓફીસ દ્વારા અને સસં્થાના શભુચચતંક અને સચંાલક મડંળ દ્વારા

લગભગ પૂણગ થવાની તૈયારીમાં છે.

ઘણા વાલીઓ એ સસં્થાની મલુાકાત લવેાની ઈચ્છા દશાગવી છે તઓે

સંસ્થાની વ્યવસ્થા જોવા લોકડાઉન ખુલતા આવશ.ે



નવા એડવમશન પ્રક્રક્રયા ૨૦૨૦ - ૨૧

કોરોના ને લગતા વાલીઓન ેમૂંઝવતા પ્રશ્ન નો  સંતોર્કારક જવાબ આપી

અને  ગૃહપવત જીતુભાઇ દ્વારા બીજા બોર્ડિંગ સાથે પણ ચચાગ કરી ને જરૂરી બદલાવ લાવવામા આવશે.

• એક રૂમ માં માત્ર ૪ જ  વવદ્યાથી ઓ ને રાખવામા આવશે.

• શાળા વસવાય કોઈ પણ વવદ્યાથીઓ ને બહાર જવા દેવામા નવહ આવે

• ટયુશન ની વ્યવસ્થા પણ બોર્ડિંગ ની અંદર જ કરવામા ંઆવશે

• Social Distance નુ પણ પૂણગ રીતે પાલન કરવામા આવશે

• આ વસવાય પણ વવદ્યાથી ઓ ની સુરક્ષા માટે જરૂરી પગલાં લેવાશ.ે



ભૂતપૂવગ વવદ્યાથી સંકલન કાયગ

અત્યારે આપણી સસં્થામા રહી અભ્યાસ કરતા વવદ્યાથી તમેજ ભતૂપવૂગ વવદ્યાથીઓને

સસં્થાનાં માધ્યમ દ્વારા સકંલન સતુ્રમાં જોડવાનુ કાયગ મુબંઈ હડે ઓફીસમાથંી

દીક્ષીતાબને અને સાવરકુડંલા ઓફીસમાથંી જીતભુાઈ દ્વારા ટલેીફોવનક સપંકગ દ્વારા

કરવામાં આવી રહયું છે.

જેમાં વવદ્યાથીનુ નામ,વતન,જન્દ્મ તારીખ,વ્યવસાય,સરનામું,ઈ-મઈેલ એડ્રસે અને

બોર્ડિંગમાં અભ્યાસ કયાગનું વર્ગ અને મોબાઈલ નબંર જેવી વવગત મળેવીને તનેે

સંસ્થાનાં સંપકગ સુત્ર માટે માવહતી એકવત્રત કરેલ છે.

ઉપરોક્ત વવગત મળેવવાનો હતેુ “સાવરકુડંલા જૈન વવદ્યાથીઓને સસં્થાકીય માવહતી

કે સમાચાર માવસક ન્દ્યુઝ લટેર દ્વારા મળતાં રહે અને દરકે વવદ્યાથી સસં્થા સાથે

આત્મીયતાથી જોડાઈ રહે તેવો છે.



આ વેકેશનમાં વવદ્યાથી પોતાના ઘરમાં લોકડાઉન છે તથેી તનેે ટી.વી અને

મોબાઈલની દવુનયામાથંી બહાર લાવી શૈક્ષવણક અવભગમ તરફ લઇ જવા

માટે સંસ્થા દ્વારા એક વનબંિ લેખન નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હતુ.

જેમા “કોરોના એક વવૈશ્વક મહામારી“વવર્ય પર સ્વહસ્તે ,સ્વચ્છ અને

સુઘડ અક્ષરમાં વનબંિ લખી તા. ૨૨-૦૪-૨૦૨૦માં જીતભુાઈ બારોટને

વોટ્સઅપ દ્વારા મોકલવાનુ કહેવામાં આવ્યુ હતું અને દરકે વવદ્યાથીઓ એ

વનયત તારીખ મુજબ લેખન કાયગ પૂણગ કરી ને મોકલાવ્યુ હતુ.

તમેાથંી પસદંગી પામલેા વવદ્યાથીને શાળા શરુ થયા પછી વેકેશને ઇનામ

તેમજ પ્રમાણપત્ર આપીને સન્દ્માવનત કરવામાં આવશે.



આપણી સસં્થામાં રહી અભ્યાસ કરતાં વવદ્યાથીઓ માટે સરકારશ્રી

તરફથી મળતી “જૈન માઈનોક્રરટી સ્કોલરશીપ” યોજનાનાં ફોમગ

સસં્થા દ્વારા ભરવામાં આવ્યા હતા,ંતમેાથંી ૨૪ વવદ્યાથીની

સ્કોલરશીપ મંજુર થયેલ છે.

જેમાથંી ૧૭ જેટલા વવદ્યાથીના સ્કોલરશીપની રકમ રૂવપયા

૧,૩૪,૦૦૦ સસં્થાના વનયમ મજુબ સસં્થાના ખાતામાં જમા

થયેલ છે.બાકી વવદ્યાથીની રકમ વકેશેન ખુલતા જમા કરાવી આપશે.



સસં્કાર ઘડતર અને કળેવણી કરનાર સ્વ.ક્રકશોરભાઇ વત્રવદેીએ ઈ.સ ૧૯૮૦મા સ્વ.

નદંલાલસાહબેના સાવનધ્યમાં જૈન વવદ્યાથીને વવવવિ વવર્યોનું ગરુુ તરીકે જ્ઞાન

આપલે ત્યારબાદ તનેી કાયગ પદ્િવત અને જૈન વવદ્યાથીનું જીવન – ઘડતર અને

કળેવણીની બાબતો ધ્યાનમા લઇ તમેને સસં્થાનું સકુાન એટલે કે ગહૃપવત તરીકનેી

જવાબદારી ઈ.સ. ૨૦૦૩ થી ૨૦૧૩ સુિી સોપેલ તે તેમણે સારી રીતે વનભાવી.

ગત તા. ૫મી એવપ્રલ ૨૦૨૦ના રોજ તેમનું માંદગીમાં અવસાન થયેલ છે.

આવા વવદ્યાથીના વ્હાલા અને સાચા કળેવણીકાર તરીકે સ્વ.ક્રકશોરભાઇની સસં્થા

સદાય ઋણી રહશેે અને ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામી તમેના આત્માને ક્રદવ્ય શાવંત

અપે તેવી પાથગના.



એપ્રીલ મવહનામા નીચે મજુબ વવદ્યાથીઓને જન્દ્મક્રદન આવલે

હોવાથી તઓે વકેશેનમાં ઘરે હોવાથી તમેને સસં્થા તરફથી

જીતભુાઈ બારોટ દ્વારા ટલેીફોન દ્વારા શભુચે્છા પાઠવવામાં

આવી હતી.

ઉપરોક્ત બનંે વવદ્યાથીને જન્દ્મક્રદનની ખબુ-ખબુ શભુ

કામના..........

તારીખ વવદ્યાથીનુ ંનામ

૨૧-૦૪-૨૦૦૬ શાહ સાવહલ કૃણાલભાઇ 

૩૦-૦૪-૨૦૦૭ ભાવસાર સુિાંશ ુસુશીલભાઈ



ગત માચગ માસના માવસક અહેવાલથી ખુશ થઇ અને સંસ્થાકીય  પ્રવૃવિથી સંતુષ્ટ 

થઇ આપણા શુભચચતંક વમત્રોએ પાઠવલે શુભકામનાથી અમો ખુબ જ ખુશ છીએ.

તમામ શુભેચ્છા વમત્રો,રાજેશભાઈ શાહ, ભાવવનભાઇ િંિુકીયા,રાજેશભાઈ

પટેલ,અમીશભાઇ દોશી ,યશવંતભાઇ વસાણી,જયશેભાઈ સંઘવી ,જયંતીભાઈ 

ઠક્કર,પરશેભાઈ શાહ,મયરુભાઈ,હસમખુરાય,દશગનભાઇ શાહનો આ તકે ખુબ ખુબ 

આભાર.

આ મુજબ આપનો અવભપ્રાય અમને આપતા રહેશો જેથી અમારો ઉત્સાહ 

જળવાય રહે અને યોગ્ય સલાહ કે સુચન હોય તો જણાવવા કૃપા કરશો.






