
 



 

પ્રતિ, 

પ્રભુખશ્રી ત્થા ટ્રસ્ટીશ્રીઓ 

શ્રી વાલયકુુંડરા જૈન તલદ્યાથી ગૃશ 

 જમ જીનેન્દ્ર! વાથે જણાલલાનુુંકે આજ યોજ શુું ળાશ દળશન અને અભાયી ટીભ કમ્પ્મુટય તળક્ષક 

જીજ્ઞેળબાઈ ભશેિાના ભાગશદળશન શેઠ ડીવેમ્પફય ભાવનો અશેલાર આની વભક્ષ યજુ કયિા શશની રાગણી 

અનુબલીએ છીએ. 

 

      

 

શશની રાગણી 



 

 

આણી વુંસ્થાભાું યશી અભ્માવ કયિા ફધા તલદ્યાથીનુું અભ્માવ કામશ તનમતભિ 

અને વારૂ ચારે છે.દયેક તલદ્યાથીઓ વુંસ્થા દ્લાયા ગોઠલામેર વભમત્રક ભુજફ 

કામશ કયે છે. ધો.૫ થી ૯ભાું અુંગ્રેજી ભાધ્મભભાું અભ્માવ કયિા તલદ્યાથી ઓ  

બાલનાફેનના ટ્મુળન લગશભાું ફધા તલમનુું જ્ઞાન ભેલે છે.  િેભજ ધો.૫ થી ૮ 

ગુજયાિી ભાધ્મભભાું અભ્માવ કયિા તલદ્યાથીઓ જીિુબાઈ ાવે ફધા તલમોનુું 

જ્ઞાન ભેલે છે  અન ે ધો.૧૧-૧૨ કોભવશભાું અભ્માવ કયિા તલદ્યાથી ઓ 

કભરેળબાઈ ચુડાવભા ાવે નાભુું અને આુંકડાળાસ્ત્રનુું જ્ઞાન ભેલે છે.જેભાુંથી 

ગમા વત્રાુંિ ભા ઉચ્ચ ભાકશ વાથ ેનીચ ેભુજફ ના તલદ્યાથી ઓ ઉત્તીણશ થમેર છે 

નાભ ધોયણ ટકા 

ળાશ દક્ષ કૃણારબાઈ ધો-૫ ૯૧% 

ધુંધુકકમા મળ તલજમબાઇ ધો-૬  ૯૨% 

વોભાણી તળલભ અતનરબાઈ  ધો-૧૧ ૯૧% 
 

આ વલે તલદ્યાથીઓન ેખુફ ખુફ અતબનુંદન.અન્દ્મ તલદ્યાથીઓ ણ અભ્માવભાું 

આગ આલ ેએ ભાટ ેિેભની ાછ િેભના ટ્મુળન તળક્ષક અને વુંસ્થા દ્લાયા 

ભશેનિ કયી િેભનુું લાર્ષક કયણાભ વુધયે િેલા પ્રમત્નો કયલાભાું આલે છે. 

અભ્માવ કામશ 



 

 

         તલદ્યાથીઓ ના મોગ્મ અન ેળાયીકયક ઘડિય અન ેિુંદુયસ્િી 

ભાટ ેલશેરી વલાયભાું વ્મામાભ લગશ તનમતભિ યીિ ેરેલાભાું આલ ે

છે. જેભાું વ્મામાભ તળક્ષક જમવુખબાઈ  કાનાણી ના ભાગશદળશન 

શેઠ દયેક તલદ્યાથી મોગ,આવન.પ્રાણામાભ,ડમ્પફેલ્વ,રેતજભની 

િારીભ ભેલે છે. 

      િેભજ દયલશની જેભ  આ લે ણ તળમાાની ઋિુભાું 

િા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ થી ૦૫/૦૧/૨૦૨૦ વુધી દવ કદલવીમ 

મોગ તળતફયનુું આમોજન કયલાભાું આલેર છે.અને તળતફયના 

અુંિે િેને મોગ સ્ધાશભાું કયલર્ષિિ કયી તલદ્યાથીને પ્રથભ,તદ્લિીમ 

અને િૃિીમ સ્થાન ભેલનાય સ્ધશકોને પ્રભાણત્ર અને ઇનાભ 

આી પ્રોત્વાતશિ કયલાભા આલળ ે   

  

વ્મામાભ લગશ 



 

 

 

આણી વુંસ્થા દ્લાયા ફાકો ન ે અત્માયના સ્ધાશત્ભક લાિાલયણ ભાટ ે

અદ્યિન કમ્પ્મુટય અન ેિેન ેરગિા તલતલધ પ્રોગ્રાભ ટમુળન ટીચય જીગ્નેળ 

બાઈ ભશેિા દ્લાયા તનમતભિ ણ ે ળીખલલાભાું આલ ે છે. જેભાું  અત્માય ે

તલદ્યાથી ઓ ન ેનીચ ેભુજફના કોવશ ળીખલલાભાું આલ ેછે 

 

ગૂગર બ્રોગય (બ્રોગ) તફઝનેવ ેઈજ ટેરી તલથ જી.એવ.ટી 

મુટુફભાું ચેનર ળેય-ભાકેટ ઈન્દ્પોભેળન પ્રોકપટ એન.એક્વ 

પેવફુક ેઈજ એતનભેળન અન્દ્મ ગણું ફધુું 

 

વુંસ્થા એ તલદ્યાથી ના ળૈક્ષતણક ધોયણ પ્રભાણ ે Level1,Level 2 અન ે

Level 3 નો અભ્માવ ક્રભ ફનાલેર છે. 

 

 

  

કમ્પ્મુટય લગશ 



 

 

શયેળબાઈના ભાગશદળશન શેઠ દયેક તલદ્યાથીઓ   ગાથા, વુત્રો, સ્િલનનો 

ખુફ જ વુુંદય ધાર્ષભક અભ્માવ કયી યહ્યા છે.વુંસ્થાદ્લાયા આમોજીિ માત્રા 

પ્રલાવભાું શયેળબાઈ ણ આલેરા  શિા િેથી િેભણે ધાર્ષભક લગશભાું “ભાયો 

માદગાય માત્રા પ્રલાવ” તલમ ય તનફુંધ રેખન સ્ધાશ નુું આમોજન કમુું શિુ 

જેભાું કુર ૨૦ તલદ્યાથીઓ એ બાગ રીધો શિો.  

 

પ્રથભ ધુંધુકકમા મળ તલજમબાઇ ધો-૬ 

તદ્લિીમ ભશેિા જીિ ાયવબાઈ ધો-૯ 

િૃિીમ બાલવાય શર્ષર 

વુનીરબાઈ 

ધો- ૫ 

િૃિીમ ળાશ જિીન ચેિનબાઈ ધો-૬ 

 

પ્રથભ તદ્લિીમ અન ેિૃિીમ આલેરા ફધા તલદ્યાથીને વુંસ્થા દ્લાયા ઇનાભ 

અને પ્રભાણત્ર આી પ્રોત્વાતશિ કયલાભાું આવ્મા શિા.  

ધાર્ષભક લગશ 



 

 

 

 ગિ િા.૧૨/૧૨/૨૦૧૯ થી ૧૫/૧૨/૨૦૧૯ દયમ્પમાન આણી  વુંસ્થા 

દ્લાયા અન ે આણી વુંસ્થાના બૂિૂલશ તલદ્યાથીના વશમોગથી  જીયાલારા 

ાર્શલશનાથ,ભાઉન્દ્ટ આફુ,અુંફાજી,ગબ્ફય,ગાુંધીનગય લગેયે  સ્થો નુ તત્ર-

કદલવીમ માત્રા પ્રલાવનુું આમોજન કયલાભાું આવ્મ ુશિ.ુ 

 

લશિોની ભધ્મભાું તફયાજભાન જીયાલારા ાર્શલશનાથ,દેરલાડાના દેયા જેલા 

ઐતિશાતવક સ્થો અને પ્રાકૃતિક સ્થો ય પ્રલાવ ખેડલાની તલદ્યાથીઓ 

ન ેખુફ જ ભજા ડી  શિી.ગબ્ફય ય યો-લેની વલાયી,િાયુંગા તશર ય 

તસ્થિ અજીિનાથ દાદાનુું જીનારમ અને ગાુંધીનગયભાું અક્ષયધાભભુંકદયભાું 

પ્રદળશન અને “પન યાઈડ્વ” દ્લાયા તલદ્યાથી ઓ ના આનુંદભાું ખુફજ લધાયો 

થમો શિો. આ માત્રા પ્રલાવ તલદ્યાથી  ઓ ના જીલનનુું કામભી વુંબાયણું 

ફની યશેળે. 

 

આફ,ુઅુંફાજી,ગાુંધીનગય માત્રા પ્રલાવ 



 

 

આણી વુંસ્થા બણિય િેભજ ઈિય પ્રલૃતત્ત ય ણ ખુફ જ ધ્માન આ ેછે આ 

ભાટ ેઆણી વુંસ્થાભાું યશી અન ેગુરુકુભાું અભ્માવ કયિા તલદ્યાથીઓને યાજ્મ 

વયકાય િયપથી “ખેર ભશાકુુંબ” ની  તલતલધ યભિોભાું બાગ રઇ ઉચ્ચ સ્થાન 

ભેલી ગુજયાિ વયકાય િયપથી ભેરા ઇનાભની માદી નીચે ભુજફ છે. 

 

યકભ સ્થાન સ્ધશકનુું નાભ  યભિ  

૫૦૦૦/- પ્રથભ જૈન પ્રથભ જીિેન્દ્રબાઈ  કયાટ ે

૩૦૦૦/- પ્રથભ ળાશ નમ્ર બાલેળબાઈ  કયાટ ે

૨૦૦૦/- તદ્લિીમ ળાશ ળુબભ ચેિનબાઈ  કયાટ ે

૨૦૦૦/- તદ્લિીમ ફેરાણી લત્વર ગીયીળબાઈ  કયાટ ે

૩૦૦૦/- તદ્લિીમ ળાશ વાતશર કૃણારબાઈ  કયાટ ે

૨૦૦૦/- તદ્લિીમ બાલવાય વુધાુંળુ વુળીરબાઈ  ટેકલેન્દ્ડો 

 

આ દયેક તલદ્યાથીને ખુફ ખુફ અતબનુંદન 

યાજ્મ વયકાય િયપ થી મોજામેર ખેરભશાકુુંબ ભાું 

તલદ્યાથી ઓ ની વપિા 



 

 

 

 

 

રોક વાતશત્મ અન ેશાસ્મ કામશક્રભ  

ગિ િા.૦૮/૧૨/૨૦૧૯ને યતલલાયના યોજ વાુંજના ચોતલઆય ફાદ રોક 

વાતશત્મકાય બગલાનબાઈ ચાલડાનો શાસ્મ-કામશક્રભ ન ુઆમોજન કયલાભાું આવ્મ ુ

શિ ુ જેભા િેભણે તલદ્યાથીને જ્ઞાન વાથે શાસ્મ િેભજ રોકવાતશત્મ દ્લાયા 

ભનોયુંજન ૂરુું ાડ્મ ુશિ ુ. 

આ કામશક્રભભાું વુંસ્થાના  સ્થાતનક  કતભટી ભેમ્પફય કનુબાઈ વુંઘલી,કકળોયબાઈ 

ભશેિા અને જૈન અગ્રણી કકળોયબાઈ દોળી ણ ઉતસ્થિ યહ્યા શિા   

 

ઝલેયચુંદ ભેઘાણી ના ભનોયુંજન નો કામશક્રભ 

૨૨/૧૨/૨૦૧૯ના યોજ “યાષ્ટ્રીમ ળામય ભેઘાણી” તલમક ગીિો અને 

લાિાશનો કામશક્રભ મોજામેર શિો જેભાું નાગદાનબાઈ ફાયોટે તલદ્યાથીઓને 

‘ચાયણ કન્દ્મા,કવુુંફીનોયુંગ,તળલાજીનુું શારયડુું’ જેલા ગીિો દ્લાયા 

ભનોયુંજન ૂરુું ાડ્મ ુશિ ુ. 

રોક વાતશત્મ અન ેશાસ્મ દયફાય કામશક્રભ 



 

 

  

 

આણી વુંસ્થા ના તશિચચિક િેભજ ળુબેચ્છક અન ેશ્રી ભશાલીય જૈન તલદ્યારમના 

ટ્રસ્ટીશ્રી પ્રકાળબાઈ નાગયદાવબાઈ ળાશ ( C.A.) િયપથી રૂ.૧૦૦૦૦૦/- અનુદાન  

ેટ ેભેર છે. આ ભાટ ેવુંસ્થા િેભનો ખુફ જ આબાય ભાન ે છે.  

િેઓ એ વુંસ્થા ભાું ચારી યશેર અભ્માવ િેભજ તલતલધ પ્રલૃતત્તઓ જાણી ન ેખુફ જ 

શશ અન ેઆનુંદ ની રાગણી વ્મક્િ કયી શિી 

િેભજ તલદ્યાથી ભાટે મોજામેર માત્રા પ્રલાવભાું કુર ૬૫૦૦૦ રૂતમા બેટ રૂ ેભેર છે. 

આ આર્ષથક વશમોગ આનાય લારીતભત્ર  નીચે  ભુજફ છે યાજેન્દ્રબાઈ 

ાયેખ,જીિેન્દ્રબાઈ જૈન અને બૂિૂલશ તલદ્યાથી વુંજમબાઈ વુંઘલી,બાતલકબાઈ 

વુંઘલી,ભુકેળબાઈ ળાશ,તનરેળબાઈ ળાશ,ગૌયાુંગબાઈ દોળી,ભેશુરબાઈ 

ગાુંધી,વભીયબાઈ,આતળબાઈ,જમેળબાઈ,શયેળબાઈ દોળી,ગીયીળબાઈ 

દોળી,કીિશનબાઈ દોળી,કાુબાઈ વુંઘલી,ધોકકમા તલળારબાઈ,ભશેિા 

નીયલબાઈ,ગાુંધી તચયાગબાઈ,િેજવબાઈ ફેરાણી  

વુંસ્થા િેભનો ખુફ જ આબાય ભાન ે છે. 

આર્ષથક અનુદાન અન ેવુંસ્થા ન ેભેરી બેટ ની 

માદી 



  

 

     ગિ ૧૭/૧૨/૨૦૧૯ નાું યોજ આણાું બૂિૂલશ તલદ્યાથી શ્રી 

તભરનબાઈ એચ દોળી અને િેનાું ભમ્પભી-્ા વુંસ્થાની ભુરાકાિે 

આલેરા શિા. તભરન બાઈ એ િેભના જન્દ્ભકદન તનતભિે દયેક 

તલદ્યાથી ઓ ને રુંચફોક્વ બેટ રૂે આી જન્દ્ભકદની ખુળારી વ્મક્િ 

કયેર. આ ભાટ ેિેભનો ખુફ ખુફ આબાય. 

િેભજ આણી વુંસ્થા ભાું શારભાું અભ્માવ કયિાું  ત્રણ તલદ્યાથી ઓ 

નાું જન્દ્ભકદન ની ઉજલણી બોજનળાા ભાું દયેક તલદ્યાથીને ચોકરેટ 

તલિયણ કયી કયલાભાું આલી શિી . 

ત્રણેમ તલદ્યાથી ઓ ન ેજન્દ્ભકદનની ખુફ ખુફ ળુબકાભના . 

 

જન્દ્ભ િાયીખ તલદ્યાથીનુું નાભ 

૦૬/૧૨/૨૦૦૪ જૈન પ્રથભ જીિેન્દ્રબાઈ 

૩૦/૧૨/૨૦૦૪ ળાશ તશિેન તલુરબાઈ 

૩૧/૧૨/૨૦૦૪ ાયેખ ભાનલ યાજેન્દ્રબાઈ 
 

જન્દ્ભકદનની ઉજલણી 



 

 

  

       

 

      આણી વુંસ્થાભાું ઇ.વ.૧૯૭૫ થી ૧૯૮૦ દયમ્પમાન અભ્માવ કયી 

ગમેર વાલયકુુંડરા તનલાવી શાર ભુુંફઈ તસ્થિ આણાું બૂિૂલશ તલદ્યાથી 

િેભજ દાિાશ્રી જગદીળબાઈ ખોડીદાવ દોળીનુું િા.૨૯-૧૨-૨૦૧૯નાું 

યોજ દુ:ખદ અલવાન થિા વુંસ્થા કયલાયનાું દયેક વદસ્મ દુ:ખની 

રાગણી અનુબલે છે.બગલાન ભશાલીય સ્લાભી િેભના આત્ભાને તચય 

ળાુંતિ આે િેલી પ્રાથશના. 

  

 

 

બાલાુંજતર 



 

    

  ગિ નલેમ્પફય ભાવના ન્દ્મુઝરેટય ફાફિે યાજુબાઈ વુંઘલી,યાજેળબાઈ 

ળાશ,અિુરબાઈ દોળી,તલનોદબાઈ લાવા,અિુરબાઈ ળાશ,તભરનબાઈ 

દોળી,વુનીરબાઈ બાલવાય,નયિબાઈ નાગય,યાજેન્દ્રબાઈ ગાુંધી,અજમ 

ભશેિા લગેયેનો વાયો પ્રતિવાદ ભળ્મો એ અભાયા ભાટે આલકામશ છે.અભાયે 

ભાટે કઈ ણ વુચન શોમ િો જરૂય જણાલળો. 

 

આબાય વશ...... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

પ્રતિવાદ 



રુંચફોક્વની બેટ 



વાુંસ્કૃતિક કામશક્રભ 



મોગ ળીફીય 



 

મોગ ળીતફય મોગ ળીતફય 



આબાય 


