


 

�િત�ી ��ખુ�ી તથા ��ટ�ગણ, 
�ી સાવર�ંુડલા �ન િવ�ાથ� �હૃ, 
જય �ન�ે� ! 
 

સિવનય સાથે જણાવા�ું ક� આપણી સ�ંથાનો      
ઓગ�ટ માસનો માિસક અહ�વાલ આપની સમ�      
મોકલતા અમો હષ�ની લાગણી અ�ભુવીએ છ�એ. 

 
ઓગ�ટ માસ દર�યાન �ન લ�મુતી     

િશ�ય�િૃતનાં ફોમ� ભરવાની કામગીર� ચા�ુ છે.      
૩૦ િવધાથ� નાં ફોમ� ભરાય ગયા અને તનેી        
હાડ�કોપી ��લૂમાં જમા થઈ ગયલે છે. ગયા વષ�        
૧ લાખ ૩૨ હ�ર પાચંસો �િપયા �રુા       
(૧૩૨૫૦૦/-) �ટલી �કોલરશીપ રકમ સ�ંથામાં     
જમા કરાવલે છે �ુલ ૨૪ િવ�ાથ�ની �કોલરશીપ       
આવી હતી. 



 

તાર�ખ ૧૧મી ઓગ�ટના રોજ સ�ંથા �ારા      
િવ�ાથ�ઓ માટ� રમત-ગમત મહો�સવ�ું    
આયોજન થયેલ �માં ��ક�ટ, ખો-ખો, રસાખચે      
�વી રમતો રમાયલે ��ક�ટમચેમાં શઠે સકં�ત ની       
ટ�મ િવ�તા બની હતી જયાર� ખો-ખો રમતમાં       
શાહ ન�ની ટ�મ િવ�તા બની અને રસાખચેમાં       
સાળક�યા િમતની ટ�મ િવ�તા બની હતી . 

 

તાર�ખ ૧૫મી ઓગ�ટના રોજ ર�ાબધંન�ું     
પવ� હોવાથી સવારના ૧૦ કલાક� િવ�ાથ�ઓને      
ર�ા બાધી મો મી�ંુ કરાવી કાય��મ ઊજવવામાં       
આવલે �યારબાદ �ચ� �પધા� અને �લુખેન      
�પધા� યો�યલે �મા.ં 

�ચ� �પધા�મા ં  



�મ �થાન મળેવલે િવ�ાથ�ના નામ 

 

�થમ શાહ દશ�ન િવજયભાઈ 
��િતય શાહ સા�હલ �ૃણાલભાઈ 
�તુીય શાહ �ચ�તન ચતેનભાઈ 

  

 

 

 

 



�લુખેન �પધા�મા ં

 

�મ �થાન મળેવલે િવ�ાથ�ના નામ 
�થમ સોમાણી િશવમ અનીલભાઈ 
��િતય મહ�તા પાથ� �કુ�શભાઈ 
�તૃીય માલંવણીયા �નમ �હતશેભાઈ 

 

 



�વાત�ંય પવ� અ�સુધંાન ેબપોર બાદ નાના બાળકો માટ� ર��ુ રમતો �ુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવલે �મા ં 

 

      લ�� ુચમચી �પધા�મા ં
�મ �થાન મળેવલે િવ�ાથ�ના નામ 
�થમ મહ�તા �ત પારસભાઈ 
��િતય શાહ દ� �ૃણાલભાઈ 
�તૃીય માલંવણીયા �નમ �હતશેભાઈ 

દ�ડકાદોડ 
�થમ શાહ �ભુમ ચતેનભાઈ 
��િતય શાહ ન� ભાવશેભાઈ 

લગંડ� 
�થમ ધ�ં�ુકયા યશ િવજયભાઈ 
��િતય ભાવસાર �ંુજલ ��નશેભાઈ 
 

 



 
 

 

િવ�તા �થાન મળેવલે દર�ક િવ�તા      
�પધ�કને સ�ંથા �ારા ઇનામ અને     
�માણપ� આપી �ો�સા�હત કર�લ    
ઉપરો�ત દર�ક �પધા� માટ� જય�ખુભાઈ     
કાનાણી ,��નેશભાઈ મહ�તા અને    
કમલશેભાઈ �ડુાસમાએ સાર� જહ�મત    
ઉઠાવલે. 
 

ગત તાર�ખ ૧૮ થી ૨૫ ઓગ�ટ       
દર�યાન શાળામાં જ�મા�ટમીની ર�    
હોવાથી િવ�ાથ�ને ઘર� જવાની    
પરવાનગી આપલે. 

 



 

તાર�ખ ૨૪ ઓગ�ટના રોજ સ�ંથાના      
��ખુ�ી નગીનભાઈ મહ�તા ��ટ��ી    
ભીખાલાલભાઈ દોશી તમેજ શાિંતભાઈ    
વડાલીયા અને અિનલભાઈ દોશી    
સ�ંથાની �લુાકાતે આવલે,તે દર�યાન    
જ�મા�ટમીના �દવસે અિનલભાઈ   
દોશીના હ�તે ��ૃારોપણ કરવામાં    
આ��ું �ના અ�દુાન�પે �. ૫૦૦૦/-     
તમેણે સ�ંથાને ભટે�પે આપલે તમેને     
�બુ �બુ અ�ભનદંન. 

 

  



 

 

તાર�ખ ૨૬મી ઓગ�ટના રોજથી     
પ�ુ�ષણ પવ� શ� થતા બધા િવ�ાથ�ઓ      
સા�યતા િનયિમત �િત�મણ આપણા    
ધાિમ�ક િશ�ક હર�શભાઈ દોશી ના     
માગ�દશ�ન હ�ઠળ કર�લ છે.પ�ુ�ષણમાં    
િવ�ાથ�માં સા�તા જળવાય રહ� તે     
અ�સુધંાને �રુ���નગર ના એક વાલી �ી      
ગીર�શભાઈ દસાડ�યા તરફથી સ�ંથાના    
િવ�ાથ� માટ� �.૧૭૨૦૦/- ની ૪૦ જોડ�      
ધોતી / ખસે અને ૪૦ ચરવળો – મોપિત        
અને કટાસં�ુ ભટે �પે આપલે તમેને �બુ       
�બુ અ�મુોદના. 

 
 

  



આ પ�ુ�ષણ પવ�મા ંસ�ંથાના િવ�ાથ�  ઓ ની તપ�યા�ની યાદ� નીચ ે�જુબ છે 

અઠાઈતપ : મહ�તા �ત પારસભાઈ (�મનગર) 

અઠમતપ : સાળ�કયા િમત જયભાઈ (ભાવનગર) 

અઠમતપ : શઠે સકં�ત રા�શભાઈ –(ધ�ંકુા) 

અઠમતપ : માલવણીયા �નમ �હતષેભાઈ-(અમદાવાદ) 

અઠમતપ : માલવણીયા હષ� �દ�પભાઈ-(ગઢડા) 

અઠમતપ : શાહ  �ચ�તન  ચતેનભાઈ-(રાજકોટ) 

અઠમતપ : શાહ �ચરાગ ચેતનભાઈ-(રાજકોટ) 

�ટા�ણ ઉપવાસ: ભાવસાર �ંુજલ ��નશેભાઈ-(ખડેા) 

 

અ�ય િવધાથ� ઓએ પોતાની શ��ત �જુબ ઉપવાસ તમેજ એકાસણા ં�ારા તપ  સાધના 
કર�લ છે – 



બધાને �બુ �બુ અ�મુોદના 

પ�ુ�ષણપવ�મા ંઆપણા શાતંીનાથ દાદાના દ�રાસરમા બ ેવખત આગી�ુગંાર કરવામા ં
આવલે અન ેસવ�ંસર�ના �દવસ ેચૈ� પર�પાટ� વખતે �થાિનક કમીટ� મ�ેબર તરફથી 
દર�કને �,૫ ની �ભાવના કરવામા ંઆવલે છે . 

▪ પ�ુ�ષણ પવ�નાં નવમાં �દવસે પાચંમનાં રોજ અઠાઈતપનાં તપ�વી મહ�તા �તનાં          
મ�મી-પ�પા તથા તનેા ફ�મીલી મ�ેબર, તથા �હૃપિત ��ભુાઈ, રમશેભાઈનાં હ�તે          
બધાં તપ�વીનાં પારણા કરાવવામાં આવલે. �યારબાદ �થાિનક કિમટ� મ�ેબર         
�કશોરભાઈ બધાં તપ�વીનાં શાતા �છૂવા આવલેા અને મહ�તા �તનાં વાલીએ બધા           
િવ�ાથ�ને � ૧૦/- ની �ભાવના કર� �શુાલી �ય�ત કર�લ. આ �ભુ�સગેં અઠાઈ            
તપના તપ�વી મહ�તા �તને �.૮૦૦/- અને અ�ય તપ�વીઓને �.૩૫૦/- �ટલી          
રકમની �ભાવના મળેલ છે. 

 
 



▪ �ુલાઈ માસનાં ��ઝુ લેટર બાબતે �ી પકંજભાઈ મહ�તા અને અ�પશેભાઈ બી.           
ગાધંીનો સતંોષકારક ����ુરથી અમારા ઉ�સાહમા અનરેો વધારો થયલે છે. આ તક�           
બનેં િમ�ોનો �બુ �બુ આભાર. 

 
▪ અઠાઈતપનાં તપ�વી મહ�તા �તના મ�મી-પ�પાના તનેા પારણા �સગેં આવલે તે          

ભાવિવભોર થઇ કહ� છે ક�, “તે ઘર�થી આ�યો �યાર� જ �ૃઢ સકં�પ કય� ક� માર� આ વષ�                 
અઠાઈતપની તપ�યા કરવી જ છે. તનેો આ િનણ�ય આ સ�ંથાના કમ�ચાર� તથા            
િવ�ાથ�ના સાથ-સહકારથી શ� બ�યો છે.” માટ� બધાનો �બુ �બુ આભાર માની           
દર�કને �.૧૦ ની �ભાવના કર� બપોરના ભોજન બાદ િવદાય થયા હતા. 
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Thank 



You 



આભાર સહ ..... 
િમ�છાિમ 



�ુકકડમ. 


