
 



 

 

પ્રતિશ્રી, 

પ્રભુખશ્રી િથા ટ્રસ્ટીગણ, 

શ્રી વાલયકુુંડરા જૈન તલદ્યાથી ગૃશ, 

જમ જીનેન્દ્ર ! 

 

    વતલનમ વાથે જણાલલાનુું કે આશ્રીને વપ્ટેમ્ફય 

ભાવનો વુંસ્થાકકમ ભાતશિી-અશેલાર ત્રક યજુ કયિા 

અભો ળાશ દી(શેડ ફોડડય) અને અભાયી ટીભ િેભજ 

જીજ્ઞેળવય(કમ્પ્મુટય ટીચય) ખુફજ શડની રાગણી 

અનુબલી છીએ. 

 

આ ભાવ દયમ્માન આણાું ૩૬ તલદ્યાથીના જૈન 

રઘુભિી તળષ્મલૃતિના પોભડ બયાઈ ગમા છે. જમાયે ૨ 

તલદ્યાથીના ૫૦%થી ઓછા ગુણ શોલાથી પોભડ બયામેર 

નથી. આ ભુજફ પોભડ બયલાની કાભગીયી ૂણડ થમેર છે. 

તળષ્મલૃતિના પોભડ ફાફિ 



 

 

     મુડણલડ ૂણડ થમા ફાદ દયેક તલદ્યાથીનુું અભ્માવ 

કામડ તનમતભિ થઇ ગમુું છે.દયેક તલદ્યાથીનો અભ્માવ કામડ 

અુંગેનો ભાતવક યીોટડ તનરેબાઈ િેભજ તલદ્યાથીઓના 

લારીને તનમભીિ ભોકરલાભાું આલે છે. નફા 

તલદ્યાથીઓના લારીઓને પોન કયી ને અભ્માવ ફાફિ 

જાણ કયી લેકેળનભાું ઘયે આલે ત્માયે નફા તલમભાું 

ખાવ ધ્માન આલાની તલનુંિી કયલાભાું આલે 

છે.અભ્માવ વફુંધી વુચનાઓનો અભર થામ છે.અને 

તલદ્યાથીનુું અભ્માવ કામડ વુધયે િે ભાટે પ્રમત્નળીર 

છીએ. 

 

તલદ્યાથીનો અભ્માવ કામડ અુંગ ે



 

 

િા.૫ભી વપ્ટેમ્ફયનાું યોજ ગુરુકુ અુંગ્રેજી 

ભાધ્મભભાું અભ્માવ કયિા ૯(નલ) તલદ્યાથી 

જીલ્રાકક્ષાની ‘ખેર ભશાકુુંબ’ સ્ધાડભાું બાગ રેલા 

અભયેરી ખાિે ગમેરા ત્માું  િેભણ ે ટેક્લેન્દ્ડો,કયાટે,અને 

ફેઝફોર,વોપટફોર,સ્ધાડભાું બાગ રઇ વપિા પ્રાપ્િ 

કયેર છે.િેભની માદી નીચે ભુજફ છે 

 

 

 

 

 

 

 

ખેર ભશાકુુંબ સ્ધાડ 



 

 

 

              ખેર ભશાકુુંબભાું બાગ રેનાય તલદ્યાથીના નાભ   

 પ્રથભ-ળાશ નમ્ર બાલેળબાઈ-કયાટે-અુંડય ૧૪th 

 પ્રથભ-જૈન પ્રથભ જીિેન્દ્રબાઈ-કયાટે-અુંડય ૧૭th 

 દ્વિતીય - ળાશ વાતશર કૃણારબાઈ-કયાટે- અુંડય ૧૭th 

 દ્વિતીય - બાલવાય વુધાુંળુ વુનીરબાઈ-ટેક્લેન્દ્ડો- અુંડય ૧૪th   

 દ્વિતીય  - ળાશ ળુબભ ચેિનબાઈ-કયાટે- અુંડય ૧૪th   

 િૃિીમ-ફેરાણી લત્વર ગીયીળબાઈ-કયાટે- અુંડય ૧૪th  ભાું સ્થાન ભેલેર છે.   



 

 

 
 

      િેભજ વોપટફોરભાું  આણી 

વુંસ્થાના તલદ્યાથી બાલવાય કુુંજર અને ળાશ 

નમ્રની ટીભ જીલ્રા રેલર પ્રથભ સ્થાને આલેર 

છે.અને  ફેઝફોરભાું ળાશ તશિેન અને જૈન 

પ્રથભની ટીભ ‘અુંડય ૧૭ th’ પ્રથભ સ્થાને આલેર 

છે. 

િેભજ આણી વુંસ્થાભાું યશી કે.કે. 

શાઈસ્કુરભાું અભ્માવ કયિા ાુંચ તલદ્યાથી િા.૧૮ 

વપ્ટેમ્ફયનાું યોજ ફગવયા ભુકાભે મોજામેરા 

જીલ્રાકક્ષાની ખેરભશાકુુંબની લોરીફોર 

ટુનાડભેન્દ્ટ ળાશ દળડનનાું નેિૃત્લ નીચે યભલા ગમેરા 

જેભાું ૧૬ ટીભ ભાુંથી િેની ટીભ ાુંચભાું ક્રભાુંકે 

આલેર. 

 

જીલ્રા સ્િય ય વપિા 



 

 આગાભી ૪ ઓક્ટોમ્ફય ભાવભાું 

આણા ૨ તલદ્યાથી બાલવાય કુુંજર અને 

ળાશ નમ્ર વુયિ ભુકાભે સ્ટેટ રેલરની ફેઝફોર 

ટુનાડભેન્દ્ટ યભલા જનાય છે િેભને ળુબકાભના. 

 

  

 

યાજ્મ સ્િય ય વપિા 



 

    આણાું ધો:૧૧ કોભવડભાું અભ્માવ કયિા ળાશ 

દળડન લી.નાું પ્રમત્નોથી િેના ગુરુદેલ શડવાગય ભશાયાજ 

વાશેફની પ્રેયણાુંથી આણી વસ્થાને ૨૪૦ નોટફુક અનુદાન 

સ્લરૂે ભેર છે િો આ િકે િેનો ખુફ ખુફ આબાય  

 

આણાું સ્થાતનક કતભટી ભેમ્ફય પ્રદીબાઈ દોળી 

િારા પ્રકાતળિ KD NEWS ભાું આણી વુંસ્થાકીમ 

ભાતશિી ુડણ લડ િેભજ ધુંધુકકમા ઓભ, ગાુંધી દળડન અને 

દવાડીમા ધલર િેભજ ળાશ દી િારા કયામેર દેયાવયભાું 

આુંગી વુળોબનનાું પોટોગ્રાપવ વાથેનો અશેલાર પ્રદર્શળિ 

કયામેર િે ફદર િેનો ખુફ ખુફ આબાય..... 

 

િેભજ વુંસ્થાના સ્થાતનક કતભટીના ભાનદ્  વભ્મશ્રી 

કનુબાઈબાઈ વુંઘલી અને કકળોયબાઈ ભશેિા અલાયનલાય 

ભુરાકાિ રઇ તલદ્યાથીઓને ભાગડદળડન અને વુંસ્થાના 

લશીલટીભાું જરૂયી વુચનો કયિાું યશે છે. વુંસ્થા િેભનો 

રૃદમૂલડક આબાય ભાને છે. 

અનુદાન 



 

 

 

 

આણી વુંસ્થાભાું આ લે નલુું 

એડતભળન ભેલેર તલદ્યાથી ળાશ વાતશર 

કૃણારબાઈ ખુફ જ વયવ તચત્ર કરાભાું 

આગ લધી યહ્યો છે. િેના તચત્રો અને 

યુંગૂયણી ભનોયમ્મ શોમ છે. િો િેને િેની કા 

ભાટે અતબનુંદન... 

 

 

 

 

 

 

તચત્રભાું યવરુતચ 



 

૧૫ભી વપ્ટેમ્ફય યતલલાયનાું યોજ તલદ્યાથીઓ 

ભાટે એક નાના માત્રા  પ્રલાવનુું આમોજન 

વાલયકુુંડરાથી ૮કી .ભી દુય સ્ે.લાશનભાું 

શાથવણી યોડ ય આલેર ઉચી ટેકયી ય 

તસ્થિ “ભાનલ ભુંકદય”-ાગર આશ્રભની 

ભુરાકાિ રીધી શિી. 

 

ભાનલ ભુંકદયભાું ક્ષીઓ, ફગીચો 

િેભજ આવાવનુું વુુંદય લિાલયણ 

ભનોયમ્મ શિુું. ત્માુંથી અભે શાથવણી ગાભ 

ય આલેર “ળેર-દેદુભર” ડેભની ભુરાકાિે 

ગમેરા અને ત્માું વાુંજનો અલ્ાશાય કયી 

૬:૩૦ કરાકે યિ આલી ગમેર. 
 

   

ભાનલ ભુંકદય ભુરાકાિ પ્રલાવ 



  

  

 

િા.૨૧-૨૨ વપ્ટેમ્ફયનાું યોજ ભુુંફઈ 

વ્મલસ્થાક વતભતિના ઉપ્રભુખ શ્રી નીરેળબાઈ 

ગાુંધી અને ખજાનચી અળોકબાઈ ાયેખની ભુરાકાિ 

દયમ્માન તલદ્યાથીનાું બોજન અુંગેના વુચનો 

અભ્માવ વફુંધી પ્રશ્નો વાુંબી િેનો વુખદ ઉકેર 

રાલેર, સ્લચ્છિા તલે, વૂચનાઓ આેર 

નીરેળબાઈ ગાુંધી િારા તલદ્યાથીનાું ળૈક્ષણીક 

અભ્માવ, ધાર્શભક અભ્માવ, યભિગભિ, રામબ્રેયી 

ુસ્િક લાુંચન, કમ્પ્મુટય તળક્ષણ, ટ્મુળન તળક્ષકોનાું 

કયોટડ લગેયે ચકાવી મોગ્મ વૂચનાઓ આેર. 
  

  

ભુુંફઈના વભ્મની વાલયકુુંડરા ખાિે ભુરાકાિ 



 
 
 

લારીની ળુબેચ્છા ભુરાકાિ 

 

     ગિ િાયીખ ૨૨/૦૯/૧૯ યતલલાયનાું યોજ અભયેરીનાું તલદ્યાથી ખેિાણી કાવ્મનાું તિાજી જીગ્નેળબાઇ 

વુંસ્થાની ભુરાકાિે આલેર િેભની ભુરાકાિ ફુકભાું નોધ  ભુજફ વુંસ્થાભાું ફાકના અભ્માવ ધાર્શભક ,બોજન 

વ્મલસ્થા િેભજ વલાાંગી તલકાવભાું નીરેળબાઈ િથા જીિુબાઈ ખુફજ યવ રે છે િેભજ િેભન ેદયેક ફાકો ન ે

અતબનુંદન ાઠલેરા.   

 

િેભજ િાયીખ ૨૨/૦૯/૨૦૧૯ યતલલાયનાું યોજ ળાશ આદળડના તિાજી જગદીળબાઈ વુંસ્થાની  ભુરાકાિે  

િેભજ ફાકને ભલા આલેર િે દયમ્માન િેભણે જણાવ્મુું કે ભાયો ુત્ર આદળડ આ વુંસ્થાભાું છ લડથી યશે છે .  

વુંસ્થાની વ્મલસ્થા અુંગે ભને ખુફજ વુંિો છે અને ભાયા ુત્રનો અભ્માવ કામડ ખુફજ વાયો ચારે છે િે જાણી 

ભને ખુફજ આનુંદ થામ છે. 

 

 

 
 
 

     

 



 

 

 

શ્રી વાલયકુુંડરાભાું અભ્માવ કયિાું આણા 

તલદ્યાથી વુંઘલી કશ્મ,ભારલણીમા જૈનભ, દવાડીમા 

દેલાુંળ,દવાડીમા ધલરનો જન્દ્ભકદન ના યોજ ફધા 

તલદ્યાથીઓને ચોકરેટ િેભજ તલદ્યાથી દ્લાયા 

ટ્મુળનના િભાભ વયને ેન બેટ રૂી આી ન ે 

ફધાનો જન્દ્ભકદલવ ઉજલલાભાું આલેર શિો. 

 

 ગિ ભાવના ન્દ્મુઝ્રેટય ફાફિે યાજેળબાઈ 

ટેર,ભનીબાઈ યીખ,યેળબાઈ ળાશ, 

બાલેળબાઈ ાયેખ ત્માું અન્દ્મ તભત્રોના ળુબેચ્છા 

વુંદેળથી અભો ખુફ ખુળ છીએ. આ ભુજફ અભાયી 

પ્રલૃતિને તફયદાલિા યશેળો અને કઈ વૂચન શોમ િો 

ણ ચોક્કવ જણાલળો િો અભો આના આબાયી 

યશીળુું. 

પ્રતિબાલ 
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આબાય  


