


પ્રતિ

પ્રમુખશ્રી િથા ટ્રસ્ટીમંડળ,

શ્રી સાવરકુંડલા જૈન તવદ્યાથી ગૃહ.

જય જીનેન્દ્ર,

આ સાથે જણાવવાનું કે હંુ માલવણીયા હર્ષ અને અમારી ટીમ

આપણી સંસ્થાના કોમ્પ્યુટર તિક્ષક શ્રી જીગ્નિેભાઈ મહેિાના

માગષદિષન હેઠળ માર્ષ માસનો અહેવાલ આપની સમક્ષ રજુ

કરિા ખુબ જ હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ.



આપણી સંસ્થામાં રહી અભ્યાસ કરિાં સવષ તવદ્યાથીનંુ અધ્યયન

કાયષ ખુબ જ સરસ રીિે ર્ાલી રહયુ છે. ધોરણ ૧૦ અને ૧૨માં

અભ્યાસ કરિા ૧૬ તવદ્યાથીઓની વાર્ર્ષક પરીક્ષા િારીખ ૧૯

માર્ષના રોજ પૂણષ થઇ ગઈ છે. દરેક તવદ્યાથીઓના બોડષના પેપર

સારા ગયા છે.

બાકી રહેલા ધોરણ ૫ થી ૯ અને ધોરણ ૧૧મા અભ્યાસ કરિા

તવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ૧ એતપ્રલથી િરુ થવાની હિી. દરેક

તવદ્યાથીઓ ને ઉચ્ર્ ગુણાંક પ્રા્િ થાય એ માટે ટ્યૂિન તિક્ષક

દ્વારા કોસષ પૂણષ કરી પુનરાવિષન ની પણ િયૈારી કરવામા આવી

હિી.



ગુજરાિ સરકાર દ્વારા જાહેરાિ

િારીખ ૧૬મી માર્ષ થી ૨૯મી માર્ષ સુધી કોરોના વાયરસના

ફેલાવાથી બર્વા ગુજરાિ સરકારના આદેિ મુજબ તવદ્યાથીઓને

િાળામાં િૈક્ષતણક કાયષ બંધ હોવાથી ઘરે પરીક્ષાની િૈયારી કરવા માટે

રજા આપવામા આવી હિી .

પરંિુ ત્યાર બાદ કોરોના વાયરસ નો ફેલાવો વધિા ગુજરાિ સરકાર

દ્વારા દરેક તવદ્યાથીઓ ને માસ પ્રમોિન આપવાની જાહેરાિ

કરવામા આવી હિી. અને નવુ સત્ર એતપ્રલ ના બદલે જૂનમા જ િરુ

કરવાની જાહેરાિ પણ કરી હિી.



તવદાય સમારંભના સંસ્મરણો 

િારીખ ૧ લી માર્ષના રોજ ધોરણ ૫ થી ૯ અને ધોરણ ૧૧ મા અભ્યાસ

કરિા તવદ્યાથીઓ દ્વારા ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ના તવદ્યાથીઓ માટે એક

તવદાય િેમજ િુભેચ્છા કાયષક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ હિ.ુ

જેમા સંગીિ વગષના તવદ્યાથીઓ િાહ સાતહલ,િાહ દક્ષ અને સંઘવી કશ્યપ

દ્વારા પ્રાથષના િેમજ નવકાર મંત્રના ઉચ્ર્ારણ બાદ કાયષક્રમની િુભ િરૂઆિ

કરવામા આવી હિી અને બીજા તવદ્યાથીઓ દ્વારા સુતવર્ાર,ગીિ અને નૃત્ય

ની રજૂઆિ કરવામાં આવી હિી.આ તસવાય તવદ્યાથી માટે તવદાય િેમજ

િુભેચ્છા સંદેિ ગાંધી દિષન અને િાહ દિષન દ્વારા પાઠવવામાં આવ્યો

હિો.િેમજ દસાડીયા દેવાંિ,ધંધુકકયા ઓમ ,દસાડીયા ધવલ અને િાહ દીપ

દ્વારા સંસ્થા સાથેના સંસ્મરણો સંભારણા રૂપે રજુ કરવામા આવેલ હિા.



પોિાની સાથે વર્ો સુધી બોર્ડિંગ માં સાથે રહેનાર અને હાલ મા

તવદાઈ લઇ રહેલા પોિાના તમત્રો ને ગાંધી દિષન અને િાહ દિષન

એ ખબુ જ અિંર થી િુભકામના પાઠવિા કહ્યુ હિુ ક,ે”િઓે પોિાની

જજંદગી માં ભણીગણી ને ખબુ જ લાયક બને અને સદા પ્રગતિ ના

પંથે પ્રયાણ કરિા રહે” એવી અમારી િુભકામના છે.



સંસ્થા સાથેના સંસ્મરણોના સંભારણા 

ધોરણ ૧૨મા અભ્યાસ કરિાં િાહ દીપ,દસાડીયા ધવલ અને ધંધકુકયા ઓમ

િેમનાં િબ્દોમાં સંસ્થા સાથે જોડાયેલ પોિાની યાદોને સંભારણા રૂપે

જણાવિા કહે છે કે :

“આ સંસ્થામા અમને તપિાિુલ્ય ગૃહપતિનો પ્રેમ,માિા જેવાં પ્રેમાળ

ભોજનિાળાના બહેનો અને એક વડીલની માફક આમારી દરેક બાબિોની

કાળજી રાખનાર સંર્ાલક મંડળના િમામ સભ્યશ્રીઓનો પે્રમ,વાત્સલ્ય અને

લાગણી અમને આજીવન તવસરાિે નતહ. એ ઉપરાંિ અમારી સાથે સદાય

હસિા મજાક – મશ્કરી કરિા તમત્રો િો જાણે એક જ પંખી અમે સૌ ફરી ક્યારે

મળીિુ િેવા ઉદગાર સાથેના ભારે હૈયે પોિાની લાગણી વ્યક્િ કરી હિી.”



ક્રમ તિક્ષકનું નામ તવર્ય

૧ આતિર્ભાઇ જોર્ી અંગ્રેજી

૨ જયસુખભાઈ કાનાણી વ્યાયામ

૩ કંદપષભાઇ ભટ્ટ સંગીિ

૪ કમલિેભાઈ ર્ુડાસમા એકાઉન્દ્ટ

તેમજ દરેક શિક્ષકોએપણપોતાનાઆિીર્ાાદ શર્દાઈલઇ રહલેા દરેક શર્દ્યાર્થીઓ ને પાઠવ્યા હતા.



વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના શ્રેષ્ઠ તવદ્યાથી પાકરિોતર્ક 

આ વર્ે ધોરણ ૧૧મા અભ્યાસ કરિા સોમાણી તિવમ અતનલભાઈને

અભ્યાસ ની સાથે સાથે તવતિષ્ટિા પુવષક

જેવા ગુણો ધરાવિો હોવાથી સંસ્થાના સ્થાતનક કમીટી મેમ્પબર શ્રી

કકિોરભાઈ મહેિા દ્વારા પ્રમાણપત્ર િમેજ ઇનામ આપી પ્રોત્સાતહિ

કરવામાં આવ્યો હિો.

નિયનિતતા જાળવવી
સ્વચ્છતા  જાળવવી 

ધાનિિક કાયય ઉત્સાહપવૂયક કરવા 
સમહૂ ભાવિા ધરાવવી 



વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ ના શ્રેષ્ઠ તવદ્યાથી પાકરિોતર્ક - ધાર્મષક

આપણી સસં્થાના દેરાસર મા તબરાજમાન શ્રી િાતંિનાથ દાદા ના

તજનાલય મા તનયતમિ રીિે સેવા પૂજા ની સાથે ધાર્મષક વગષમાં

પણ ગાથા,સૂત્રમાં આગળ એવા ધોરણ – ૬ મા અભ્યાસ કરિા

િાહ જિીન ર્ેિનભાઈ ને પસંદ કરી સંસ્થાના સ્થાનીક કમીટી

મેમ્પબર શ્રી કનુભાઈ સંઘવી દ્વારા પ્રમાણપત્ર અને ઇનામ આપી

પ્રોસ્િાતહિ કરવામાં આવ્યો હિો.



સ્થાતનક કમીટી ની હાજરી 

તવદાય િેમજ િુભેચ્છા કાયષક્રમમા સ્થાતનક કમીટીના સભ્ય કનુભાઇ 

સંઘવી,પ્રદીપભાઇ દોિી અને કકિોરભાઇ મહેિા ઉપતસ્થિ રહ્યા હિા 

અને  તવદ્યાથીઓને આિીવાષદ િેમજ િુભેચ્છા પાઠવી હિી અને 

ભતવષ્યમાં સંસ્થાને ઉપયોગી બની માિૃ સંસ્થા નુ ઋણ ર્ુકવવાની 

અપીલ કરી હિી.વાલીતમત્રો િરીકે નીર્ેના તવદ્યાથીઓ ના માિા-તપિા

પણ હાજર રહ્યા હિા.

હાલમા આપણે ત્યા અભ્યાસ કરિા દીપ ના તપિા શ્રી પરેિભાઈ અને 

સુધાંિુ ના તપિા શ્રી સુિીલભાઇ એ પણ હાજરી આપી હિી.



નવા એડતમિન પ્રકકયા ૨0૨0 - ૨0૨૧

આગામી નવા વર્ષ માટે તવદ્યાથીની સંખ્યામાં વધારો થાય િે માટે

નીલેિભાઇ ગાંધી અને િેની ઓફીસમાં આપણી સંસ્થામાં માટે કામ

કરિા દીક્ષીિાબને,સાવરકુંડલા ઓફીસથી જીિભુાઈ િથા આપણા મંત્રી

શ્રી િૈલેિભાઇ, અિોકભાઈ, કતલ્પિભાઇ અને તજગીર્ા બેન વગેરે

જીિ સંસ્થા પાસેથી ધો. ૫ થી ૧૧માં અભ્યાસ કરિા તવદ્યાથીઓની

યાદી જીિ સંસ્થા પાસેથી મળેવી ટેલીફોતનક સંપકષ કરી સંસ્થા બાબિે

અને સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા અંગે જાણકારી આપી સંસ્થા તવર્ેના

ફોટોગ્રાફ્સ,તવડીયો દિાષવી સંસ્થા જોવા આમતં્રણ આપી િેમને સંસ્થા

તવરે્ માહીિગાર કરવામા આવે છે. આ રીિે વધુ તવદ્યાથીઓ ને લાભ

મળે એ માટે સિિ પ્રયત્ન કરવામા આવે છે.



રાજેિભાઈ દ્વારા પાલીિાણા માં જાહેરાિ 

આ ઉપરાંિ ભાવનગર તસ્થિ કાયષકિાષ શ્રી રાજેિભાઈ િાહ (મોબાઈલ

નંબર : ૯૮૭૯૧૯૦૦૦૩) ને સંસ્થા પ્રત્યે લાગણી હોવાથી

પાલીિાણામાં યોજાિી ફાગણ સુદ િેરસની છ ગાઉની યાત્રા માં આપણી

સંસ્થાનાં ‘તત્રવેણી સંગમ ’ ની પતત્રકા અને બેનર લગાવી સંસ્થાનો

પકરર્ય આપી ઘણા જૈનભાઈ – બહેનોને સંસ્થા તવિે માતહિગાર કયાષ

હિા.

આ માટે સંસ્થા િેમનો ખુબ આભાર માને છે.



આપણી સસં્થામાં રહી અભ્યાસ કરિા તવદ્યાથીઓને ગુજરાિ સરકાર

દ્વારા ‘જૈન માઈનોકરટી સ્કોલરિીપ’ યોજના હેઠળ મળિી

તિષ્યવતૃિ અંગે કુલ ૩૭ તવદ્યાથીના ફોમષ સસં્થા દ્વારા ભરવામાં

આવેલ હિા.

િેમાંથી ૮ જેટલા તવદ્યાથીઓની સ્કોલરિીપ આવી ગઈ છે.અને િે

સંસ્થામાં તનયમ મુજબ સંસ્થાના બેન્દ્ક ખાિામાં રકમ જમા થયેલ છે.



ગિ િારીખ ૯મી અને ૧૦મી માર્ષના રોજ આપણી સંસ્થામા

હોળી અને ધુળેટીના િહેવાર ની ઉજવણી કરી હિી.

તવદ્યાથીઓને ધુળેટીના કદવસે એકબીજા પર અબીલ – ગુલાલ

જેવા રંગોથી રગં છાંટીને સંગીિ ની મજા માણી ખુબ જ આનંદ -

ઉલ્લાસથી િહેવારની મજા માણી હિી.



િારીખ ૨૦મી માર્ષના રોજ સંસ્થાની મુલાકાિે કલકિા થી તનકિેભાઇ

પ્રતવણર્ંર દોિી િેમના પકરવાર સાથે આવ્યા હિા.િેઓ સંસ્થાની

વ્યવસ્થા અને વાિાવરણ જોઈ ખુબ ખુિ થયા હિા અને આપણા

તવદ્યાથીઓ માટે ૫૦૦ ફૂલસ્કેપ નોટબુક િેમજ ૪૦ કંપાસબોક્સ

મોકલાવવાની ઈચ્છા દિાષવી હિી.િો આ માટે સંસ્થા િેમનો ખુબ ખુબ

આભાર માને છે.



તવધાથીનુ ંનામ વાલીનુંનામ મોબાઈલ નંબર

૧ દસાડીયા ધવલ ગીરીિભાઈ ૯૨૨૮૫ ૧૮૮૨૨

૨ િાહ દીપ પરેિભાઈ ૯૯૨૫૧ ૫૪૯૮૨

૩ સંઘરજકા ધ્રુમીલ ભાવનાબેન ૯૯૨૫૮ ૫૧૨૨૦

૪ ખેિાણી કાવ્ય પૂવીબેન ૯૪૨૮૦ ૮૭૦૫૯

૫ િાહ જિીન ર્ેિનભાઈ ૮૧૨૮૧ ૨૪૫૩૦



ગિ માર્ષ માસ દરમ્પયાન નીર્ે મુજબના તવદ્યાથીઓનો જન્દ્મકદન આપણી

સંસ્થાની ભોજનિાળામાં ર્ોકલેટ તવિરણ કરી ઉજવણી કરવામાં આવી

હિી.

ઉપરોક્િ બંને તવદ્યાથીઓ ને જન્દ્મકદનની ખુબ ખુબ િુભકામના.

જન્દ્મ િારીખ તવદ્યાથીનું નામ

૦૫-૦૩-૨૦૦૩ િાહ દિષન મહેન્દ્રભાઈ

૨૭-૦૩-૨૦૦૫ મહેિા પાથષ મુકેિભાઈ



ગિ ફેબ્રુઆરી માસના માતસક અહેવાલ તનહાળી સંસ્થાકીય પ્રવૃતિથી 

સંિુષ્ટ થઇ આપણા િુભજર્ંિક તમત્રોએ પાઠવેલ િુભકામનાથી અમો ખુબ 

જ ખુિ છીએ.

િમામ િુભજર્ંિક નરપિભાઇ,અિુલભાઇ િાહ, રીિેિભાઇ ભોજક 

,નીરવભાઈ િાહ ,અિુલભાઇ દોિી, પરેિભાઈ િાહ અને તમલનભાઈ 

દોિી નો ખુબ ખુબ આભાર માને છે.

આ જ રીિે આપનો અતભપ્રાય આપિા રહેિો જેથી અમારો ઉત્સાહ 

વધિો રહે અને સંકોર્ તવના કોઈ પણ બાબિે યોગ્ય સલાહ – સુર્ન 

કરવા તવનંિી.








