


પ્રતિ

પ્રમુખશ્રી િથા ટ્રસ્ટીમડંળ,

શ્રી સાવરકુડંલા જૈન તવદ્યાથી ગૃહ.

જય જીનેન્દ્ર,

આ સાથે જણાવવાનું કે હુ માલવણીયા જૈનમ અને મારા

સહાધ્યાયી તમત્રો આપણી સસં્થાના કોમ્પ્યટુર તિક્ષક શ્રી

જીગ્નેિભાઈ મહેિાના માગગદિગન હઠેળ જાન્દ્યઆુરી માસનો

અહવેાલ આપની સમક્ષ રજુ કરિા ખબુ જ આનંદ ની લાગણી

અનુભવીએ છીએ.



આપણા દરકે તવદ્યાથી ઓ નું અભ્યાસ કાયગ ખબુ જ સરસ રીિે

ચાલી રહ્ું છે.દરકે તવદ્યાથીઓ તનયતમિ રીિે િાળા િમેજ

ટ્યુિનવગગમાં હાજર રહી સારી રીિે અભ્યાસ કરે છે.

માધ્યતમક તવભાગ માં અભ્યાસ કરિા ધોરણ - ૯ થી ૧૨ ના

તવદ્યાથીઓ ની નવમાતસક પરીક્ષા િારીખ ૨૭મી જાન્દ્યઆુરીથી

િરુ ગઈ થઇ છે, દરેક તવદ્યાથી ઓ ગભંીરિાપવૂગક અભ્યાસ કરી

સારા ગણુાકં પ્રા્િ થાય િે માટે સખિ મહનેિ કરી રહ્ા

છે.પરીક્ષા પૂણગ થયા બાદ ધોરણ-૧૦ અને ૧૨નાં તવદ્યાથીને

વાર્ષગક પરીક્ષાની િૈયારી માટે વાંચનની રજા પડિે.

પ્રાથતમક તવભાગમાં અભ્યાસ કરિા તવદ્યાથી ઓ ની પણ પરીક્ષા

માટે સરસ િૈયારી ચાલી છે.



આપણે તયાં ભણિર ની સાથે સાથે તવદ્યાથી ઓ નું સ્વાસ્્ય સારું

રહે િે માટે રોજ સવારે વ્યાયામ તિક્ષક શ્રી જયસખુભાઈ

કાનાણીના માગગદિગન હેઠળ વ્યાયામ વગગ ચાલવા માં આવે છે.

દસ દદવસ ની યોગતિતબર બાદ િારીખ ૨૬મી જાન્દ્યઆુરી એ

યોગ સ્પધાગ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હિુ અને દરેક તવદ્યાથી

ઓ એ ખુબ જ ઉતસાહ પૂવગક ભાગ લીધો હિો .



સ્થાન તવદ્યાથીનુ ંનામ ધોરણ

તવભાગ – A

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ પ્રથમ િાહ જતિન ચેિનભાઈ ૬

તવવિીય ધંધુકીયાયિ તવજયભાઈ ૬

તવભાગ - B

જયજીનેન્દ્ર ગ્રુપ પ્રથમ ભાવસાર કુંજલ જીગ્નેિભાઈ ૮

તવવિીય સંઘવી કશ્યપ મેહુલભાઈ ૮

દરકે સ્પધગકને તવદ્યાથીને ખબુ ખબુ અતભનદંન,િમેજ તવજેિા સ્પધગક તવદ્યાથી ઓ ને સસં્થા દ્વારા
ઇનામ િેમજ પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોતસાતહિ કરવામાં આવેલ છે.



આપણા દરકે તવદ્યાથી ઓ પ્રગતિિીલ તવચારસરણી અપનાવી

૨૧મી સદી સાથે કદમ થી કદમ તમલાવી ચાલી િકે એ હિેુ થી

િમેને ય-ુટ્યબુ પર મોટીવિેનલ વીદડઓ બિાવવામા આવે છે,

જેથી તવદ્યાથી અભ્યાસને લગિી માતહિી િમેજ નવી

ટેકનોલોજીની માતહિીથી માતહિગાર થઇ િક.ે

આ તસવાય કમ્પ્યટુર અભ્યાસને લગિા E-Lab તવભાગમાં

તવદ્યાથીઓ ઈ - લર્નગગ વવારા તવતવધ પુસ્િકો નુ વાંચન કરે છે.



▪ િાહ સાતહલ – હામોતનયમ

▪ સંઘવી કશ્યપ - િબલાવાદક 

▪ િાહ દક્ષ - હામોતનયમ

તવદ્યાથીઓ માં સવાાંગી તવકાસ અને કળા ઓ મા રુતચ જાગે એ 

માટે આપણી સંસ્થા વવારા સંગીિ ક્લાસ પણ ચલાવવા મા આવે 

છે.

જેમાં હાલમા ૩ તવદ્યાથીઓ સંગીિ ની િાલીમ લઈ રહ્ા છે.

ત્રણેય તવદ્યાથી ઓ લય અને સુર સાથ ેનવકાર મંત્ર,રાષ્ટ્રગીિ

અને પ્રાથગના વગાડી િકે છે



આપણી સસં્થા માં દરકે તવદ્યાથી ઓ ના સ્વાસ્્ય ને ધ્યાન માં

રાખી ને િુવધ અને સાતતવક ભોજન જ પીરસવામાં આવે છે.

અહીંયા દરકે ફરસાણ બહેનો વવારા કાળ નો ખ્યાલ રાખી સસં્થા

માં જ બનાવવામાં આવે છે આ તસવાય દરેક મસાલા પણ

બહેનો વવારા જાિે જ પીસવામાં આવે છે અને ઘી અને િલે પણ

િુવધ જ વાપરવામાં આવે છે.

આ તસવાય બાળકો ના સ્વાસ્્ય માટે િમેને દરકે ઋિુ પ્રમાણે ફળ

અને યોગ્ય આહાર આપવામાં આવે છે.



ગિ િારીખ ૦૭-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ મુબંઈ વ્યવસ્થાપક

સતમતિ ના ઉપપ્રમુખ શ્રી નીલિેભાઈ ગાધંીએ સસં્થાની મલુાકાિ

લીઘી હિી.

જેમાં િમેણે તવદ્યાથીના અભ્યાસ કાયગ , ટ્યિુન તિક્ષક, તવદ્યાથી

ગૃહ ની સામાન્દ્ય વ્યવસ્થા અને સફાઈ કામ અગંે ભોજન અને

તવદ્યાથીના આરોગ્ય અગંે જીિભુાઈ િમેજ રમિેભાઈ સાથે ચચાગ

કરી જરૂરી સલાહ સુચન આ્યા હિા .



ગિ િા.૧૪-૦૧-૨૦૨૦ના રોજ તવદ્યાથીઓ વવારા

ઉિરાયણના ઉતસવની ઉજવણી કરવામાં આવી હિી જેમાં

તવદ્યાથીઓએ સંગીિ સાથે પિંગ ની મોજ લીધી હિી.

આપણી સસં્થા િમેજ એકાઉન્દ્ટના ટ્યિુન સર કમલિેભાઈ

ચડુાસમા વવારા તવદ્યાથીને પિંગ િમેજ દોરી ભટે રૂપી આપીને

િેમના ઉતસાહ મા વધારો કરવામા આવ્યો હિો.



પ્રજાસત્તાક દદન તનતમિે ધોરણ – ૫ થી ૮નાં ૧૪

તવદ્યાથીઓ માટે રમિ-ગમિ નુ આયોજન કરવામાં આવ્યુ

હિુ િમેાં ૧૦૦મી.દોડ, લીંબુ ચમચી અને સગંીિ ખરુિી

જેવી સ્પધાગઓ ગોઠવવામાં આવી હિી દરકે તવદ્યાથીએ

ખુબ જ ઉતસાહ પૂવગક ભાગ લીધો હિો

જેમાં સ્થાન મેળવનાર તવદ્યાથીની યાદી નીચે મુજબ છે.



તવભાગ રમિ સ્થાન તવદ્યાથીનુ ંનામ ધોરણ

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ ૧૦૦મી દોડ પ્રથમ સંઘરાજકા ધ્રુતમલ યોગેિભાઈ ૬

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ ૧૦૦મી દોડ દ્વદ્વતીય િાહ આદદતય યોગેિભાઈ ૬

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ લીંબ ુચમચી પ્રથમ િાહ દક્ષ કૃણાલભાઈ ૫

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ લીંબ ુચમચી દ્વદ્વતીય િાહ આદદતય યોગેિભાઈ ૬

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ સંગીિ ખુરિી પ્રથમ ભાવસાર હર્ષગલ સુનીલભાઈ ૫

મહાવીર સ્વામી ગ્રુપ સંગીિ ખુરિી દ્વદ્વતીય િાહ જિીન ચેિનભાઈ ૬

ઉપરોક્િ દરકે સ્પધગકને િમેજ સ્થાન પ્રા્િ કરનાર ખલેાડીને ખબુ ખબુ અતભનંદન િમેજ સ્થાન પ્રા્િ

કરનાર તવદ્યાથીને સંસ્થા િરફથી ઇનામ િેમજ પ્રમાણપત્ર આપી પ્રોતસાતહિ કરવામાં આવેલ છે.



તવભાગ રમિ સ્થાન તવદ્યાથીનુ ંનામ ધોરણ

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ ૧૦૦મી દોડ પ્રથમ િાહ નમ્ર ભાવેિભાઈ ૮

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ ૧૦૦મી દોડ દ્વદ્વતીય િાહ સાતહલ કૃણાલભાઈ ૮

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ લીંબ ુચમચી પ્રથમ િાહ નમ્ર ભાવેિભાઈ ૮

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ લીંબ ુચમચી દ્વદ્વતીય િાહ િુભમ ચેિનભાઈ ૭

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ સંગીિ ખુરિી પ્રથમ ભાવસાર કુંજલ જીગ્નેિભાઈ ૮

જય જીનેન્દ્ર ગ્રુપ સંગીિ ખુરિી દ્વદ્વતીય સંઘવી કશ્યપ મેહુલભાઈ ૮



િારીખ ૨૬મી જાન્દ્યઆુરીએ લલ્લભુાઈ િઠે આરોગ્યમદંદરનાં

ટ્રસ્ટી,આપણી સસં્થાના િભુ ચચિંક જયકાિંભાઈ સઘંવી અને

આયવુદૅાચાયગ અમિૃકાકા પટલે આપણી સસં્થા ની મલુાકાિ માટે

આવ્યા હિા.

િમેણે તવદ્યાથીની આરોગ્ય તવષેની ફદરયાદ સાભંળી અને િેનો

યોગ્ય ઉપચાર જણાવી,તવદ્યાથીને િુવધ આહાર તવહાર અને

સ્વચ્છિા અંગે માગગદિગન આ્યુ હિુ.



સાવરકુડંલા જૈન તવદ્યાથી ગહૃ ના ભિૂપવૂગ ગહૃપતિ અને કેળવણીકારશ્રી નદંલાલભાઈ હરીયાણી નુ
િારીખ ૦૭-૦૨-૨૦૨૦ ના રોજ અવસાન થયુ છે.

આપણા ગરુુ,માગગદિગનકાર અને સહૃદયી એવા શ્રી નદંલાલભાઈ ના અકાળ અવસાનથી સવગત્ર

િોકની લાગણી પથરાઈ છે. િેમની ખોટ આપણા જીવનમાં ક્યારેય પણ પુરી નતહ પડે.

શ્રી સાવરકુડંલા જૈન તવદ્યાથી ગૃહ માટે િઓે એક તવિષે લાગણી ધરાવિા હિા અને સંસ્થા િથા

િેમાં અભ્યાસ માટે આવલે તવદ્યાથીઓના ઉતકષગ માટે િઓે સદાય જાગ્રિ અને ઉતસાતહિ રહિેા

હિા. િેમણે તવદ્યાથી ગહૃ માં ૪૮ વષગ સુધી તનરંિર તનસ્વાથગ ભાવે સેવા આપી છે. િઓે િમામ

તવદ્યાથીઓ માટે હમિેા તપિાિલુ્ય રહ્ા છે. દરકે તવદ્યાથી એક ઉચ્ચ શ્રાવક અને સારો નાગદરક બને

એ માટે દરેક તવદ્યાથી ઓ ના જીવન મા િમેને ખુબ જ મહતવ ની ભૂતમકા બજાવી છે િઓે

સાવરકુડંલાની અગ્રણી તિક્ષણ સંસ્થા નૂિન કેળવણી મડંળ ના સેક્રટેરી પણ હિા અને એક સાચા

ગાંધીવાદ પ્રેમી અને િેનું અનુસરણ કરનારા હિા.આથી સંસ્થાને ખુબ જ મોટી ખોટ પડી છે.



ગિ ડીસમે્પબર માસના ન્દ્યઝુલટેર બાબિે વાલીતમત્રો,ભિૂપૂવગ

તવદ્યાથી તમત્રો િમેજ સસં્થાના િભુચચિંકોના િભુચે્છા સદંિેથી

અમો ખુબ ખુિ છીએ.

િભુચે્છા સદંિે પાઠવનાર યોગિેભાઈ સઘંરાજકા, સનુીલભાઈ

ભાવસાર,યોગિેભાઈ િાહ ,જીગ્નેિભાઈ ખિેાણી, રાજેિભાઈ

પટલે,બાબભુાઈ ટોતલયા,પરિેભાઈ િાહ,અિલુભાઈ િાહ,

કિેનભાઈ દોિી,શ્રયેાિભાઈ સોમાણી,અતવવનભાઈ ગાધંી,

ધ્રુિીબને મહિેા,તહરેનભાઈ સઘંવી,તવનોદભાઈ વાસા, નરપિભાઈ,

હષગદભાઈ િાહ વગેરે નો આ િકે ખુબ ખુબ આભાર .........






