




શષની રાગણી

પ્રતિ શ્રી

પ્રભુખશ્રી ,ટ્રસ્ટીભડં, દાિાશ્રી,બિૂલૂષ તલદ્યાર્થીઓ િર્થા ળબુચે્છક 

તભત્રો 

શ્રી વાલયકુડંરા જૈન તલદ્યાર્થી ગશૃ

જમ જીનને્દ્ર ,

વશતલનમ વાર્થ ે જણાલાનુ ંક ેભશેિા ાર્થષ,દવાડડમા દલેાળં અન ેળઠે

વકંિે દ્લાયા આણી વસં્ર્થાના કોમ્પ્મટુય તળક્ષક શ્રી ભશિેા 

જીગ્નળેબાઈ ભશેિાના વક્ષભ ભાગષદળષન શઠે ભ ેભાવનો અશેલાર 

ઓનરાઈન ફનાલલાભા આવ્મો છે.

જે આની વભક્ષ યજુ કયિા ખફુ જ શષની રાગણી અનબુલીએ 

છીએ.



ઓનરાઈન એજ્મકુળેન

લિષભાન વભમભા ંકોયોના લામયવના વંક્રભણન ેકાયણ ેળાાઓભા ં૮ભી જુન 

વુધી લેકેળન શોલાર્થી ધોયણ ૧૦ અને ૧૨ભા અભ્માવ કયિા તલદ્યાર્થીઓન ે

ગુરુકુ અન ેક,ેક.ેશાઇસ્કુર દ્લાયા લોટ્વએ ગ્રુભા ંમ-ુટ્મફુની રીંક દ્લાયા 

તલદ્યાર્થી ઓ ન ેબણલલા ન ુ કામષ વયવ યીિ ે ચારી યહ્ય ુ છે . િભેજ િભેન ે

શોભલકષ આી તનમતભિ યીિ ેચકાવલાભા આલ ેછે.

જમાય ેધોયણ ૬ ર્થી ૧૨ના અગ્રજેી ભાધ્મભભા અભ્માવ કયિા તલદ્યાર્થીઓન ે
આણા ટ્રસ્ટીશ્રી બીખારારબાઈ દોળી અન ેશયનેબાઈ ેઠ ની વચુનાર્થી 

એભ.એર.ળઠે ઈગ્રીળ ભીડીમભ સ્કુરના ભેને.ટ્રસ્ટી શ્રી તલનુબાઈ યાલર વાર્થે 

લાિ કયી ‘ઓનરાઈન એજ્મકુળેન’ ક્રાવભા ંિદ્દન તન:ળુક્ર ધોયણ ે

અધ્મમનકામષ ળરુ કયાલેર છે.



નલા એડતભળન પ્રડકમા

લિષભાન વભમભા ં કોયોના લામયવના ં વકં્રભણન ે કાયણ ે તલદ્યાર્થીઓની 

એડતભળન પ્રડક્રમા વસં્ર્થા અન ેસ્કરુ દ્લાયા  ચાર ુજ છે.

નલા એડતભળન રલેા ઇચ્છિા તલદ્યાર્થીઓન ે ભાટ ે ઓનરાઈન પોભષ 

દ્લાયા એડતભળન ચાર ુકયલાભા આવ્મ ુછે 

 િભેજ   વસં્ર્થા ની લફે વાઈટ ય ણ પોભષ અડેટ કયલાભા આવ્મ ુછે 



લેફવાઈટ અડેળન પ્રડકમા

: WEBSITE :
www.sjvggruh.org

આણી વંસ્ર્થાની લફેવાઈટ અડટે કયલાન ુકામષ ણ ળરુ કયલાભા આવ્મ ુછે જેભા

• આણી વંસ્ર્થાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ અન ેવચંારક ભડંના વભ્મશ્રીઓની  તલગિ

• ઈ-રનીગભા ંધોયણ ૧ ર્થી ૧૨ વધુીની PDF સુ્િકો.

• પોટો ગરેયેીભા ંકટેગેયી પ્રભાણ ેપોટોગ્રાપ 

• ઓનરાઈન એડતભળન પોભષ વફભીળન

• દયેક ભતશનાના ંન્દ્મઝુરટેયની પાઈર.

• શારના અન ેબૂિલૂષ તલદ્યાર્થીની માદી

• તલદ્યાર્થીઓની કભીટી

• શોસ્ટરે કામષની ડદનચમાષ

લેફવાઈટ અડળેનન ુ કામષ  નીરળેબાઈ ગાધંી , અળોકબાઈ ાયખે અન ે કતપિબાઈ 

દોળીના ભાગષદળષન શેઠ આણા કોમ્પ્મટુય તળક્ષક જીગ્નળેબાઈ અન ે ગૃશતિ જીિુબાઇ  

દ્લાયા ર્થઇ યહ્ય ુછે .

લેફવાઈટ જોઈ ન ેઆ આનો અતબપ્રામ જરૂય ર્થી આળો .



પ્રબુશ્રી ળાતંિનાર્થદાદા દયેાવયની ૩૧ભી ધજા યોશણ પ્રવંગની ઉજલણી

આણી વસં્ર્થાના દેયાવયભા તફયાજ્ભાન પ્રબ ુશ્રી ળાતંિનાર્થદાદાની દયેાવય ની ૩૧ભી 

વારગીયી (ધજા) નો  ાલન પ્રવગં જેઠ વુદ – ૭ ળુક્રલાયના યોજ ઉજલલાભાં આવ્મો 

શિો.લિષભાન ડયતસ્ર્થતિને કાયણ ે  ધજાનો કામભી આદળે રનેાય શ્રીબૂિયામ શીયાચંદ 

દોળી ડયલાયભારં્થી કોઈ વભ્મ ઉતસ્ર્થિ  ન યશી ળકિા શોલાર્થી વસં્ર્થાના કાયોફાયી 

વતભતિના વભ્મશ્રી કનમૈારાર જમતંિરાર વઘંલી ડયલાયન ેધજા ચડાલલાનો રાબ પ્રા્િ 

ર્થમરે,આ ડયલાયની ખુફ ખફુ અનભુોદના....

િભેજ તલતધકાય િયીક ેબાલળેબાઈ દોળી અન ેશયળેબાઈ દોળી આલરેા  શિા.આ પ્રવગંે 

વસં્ર્થાભા ંકાભ કયિા ફશનેો દ્લાયા દેયાવય ની  ખફુ જ વયવ યીિ ેવાપ વપાઈ કયલાભા 

આલી શિી. 

આણી વસં્ર્થા ના  કાયોફાયી વતભતિના વભ્મશ્રી પ્રદીબાઈ દોળી અન ે  ડકળોયબાઈ 

ભશિેા એ  ખળુારી વ્મક્િ કયરે વાર્થે વાર્થ ેલિષભાન વભમભા ંકોયોના વકં્રભણન ેધ્માનભા 

યાખીન ે ‘વોતયમર ડડસ્ટન્દ્વ’ વાર્થ ેટૂકં વભમભા ંજ ધજાયોશણ તલતધ ણૂષ કયલાભા આલી 

શિી .

ધજા નો તલડડઓ દયેક ન ેલોટવઅ દ્લાયા ણ ભોકરલાભા આવ્મો છે િભેજ વસં્ર્થા ની 

લેફવાઈટ ય ણ ઉરબ્ધ છે 

 



ગમા લ ે આણ ે ત્મા ભ ે ભતશનાભા ૩ ડદલવ ભાટ ે વભયકમે્પ ન ુ

આમોજન કયલાભા આવ્મ ુશિ ુજેભા પન એન્દ્ડ રનષ ,આટષ ક્રાફ્ટ, મોગા, 

સ્ટોયી ટલેરગ , ઇન્દ્ડોય આઉટ ડોય ગમે્પવ જેલી તલતલધ પ્રલતૃિ ણ 

યાખલભા આલી શિી. 

અન ેકરુ ૧૨૦ જેટરા તલદ્યાર્થીઓ એ આ વભયકમે્પભા બાગ રીધો 

શિો. 

સમર કેમ્ ના છેલ્ા દિળસે ળાી સાથે ળાર્ાાા અને
બાલકો નો સપંરૂ્ા વળકાસ બોદડિંગ થી થાય છે રે્ માટે
સમજાળા માંઆળે હત.ુ

 અર્ીર્ ની અટારીએ થી… 



આણી વસં્ર્થા ની ભાતરકી ની ખપુરી જભીન ય આણા સ્ર્થાતનક 

કતભટી ના વભ્મ શ્રી ચિેનબાઈ દોળી ના ભાગષદળષન શેઠ ગૌળાા ની 

ાછ આલરેી કોઠાલાી જભીન ય દીલારનુ કાભ કાજ ૂણષ ર્થમરે 

છે અન ેરોખડં નો દયલાજો ભકૂી જગ્મા ન ેવયુતક્ષિ કયલાભા આલી છે.

આ ભાટ ે એભનો  ખફુ ખફુ આબાય.

 ખલુ્ી જગ્યા મા બાધંકામ



જન્દ્ભડદનની ળુબકાભના

ઉયોક્િ દયકે તલદ્યાર્થીઓન ેવસં્ર્થા િયપર્થી જન્દ્ભડદલવની ખફુ ખફુ ળબુકાભના...

િાયીખ તલદ્યાર્થીનું નાભ

૦૩-૦૫-૨૦૦૫ ળઠે વકંિે યાજુબાઈ 

૧૨-૦૫-૨૦૦૭ ળાશ ળબુભ ચિેનબાઈ 

૨૩-૦૫-૨૦૦૭ વધંયાજકા ધ્રભુીર મોગળેબાઈ

૨૫-૦૫-૨૦૦૪ ભારલણીમા શષ પ્રદીબાઈ



ન્દ્મઝુરેટય પ્રસ્િુિ

આણો વસં્ર્થાકીમ અશલેાર વસં્ર્થા વાર્થ ેજોડામરે દયેક ન ેભ ેએ ભાટ ેબિૂૂલષ તલદ્યાર્થી,શારભા અભ્માવ કયિા 

તલદ્યાર્થી િભેજ કતભટી ભમે્પફય,દાિાશ્રી િર્થા ળબુચે્છક તભત્રો લગયેે ભી ન ેઅદંાજે દય ભતશન ે૧૪૦૦ જણ ને 

લોટ્વઅ અન ેઇભઇેર ર્થી ભોકરલાભા આલ ેછે. 

ગિ એતપ્રર ભાવના ન્દ્મઝુરટેયર્થી ખળુ ર્થઇ અન ેવસં્ર્થાકીમ પ્રલતૃિ ર્થી વિંષુ્ટ ર્થઇ આણા ળબુલચિકો તભત્રોએ 

ાઠલરે ળબુકાભનાર્થી અભો ખફુ જ ખળુ છીએ.

ભકુળેબાઈ ળેઠ,ભમયુબાઈ,તભરનબાઈ દોળી , અભીળબાઈ દોળી ,જમળેબાઈ ભાટરીમા,યાજેળબાઈ ળાશ, 

જીગયબાઈ ળાશ, દળષન ળાશ, તળલાનીફને ળાશ,મળ દોળી,યીિળેબાઈ બોજક,બાતલકબાઈ ધંધડુકમા ,યાજેળબાઈ 

ટરે,જમળેબાઈ વઘંલી,જમિંીબાઈ ઠક્કય...

વગેરે એ આપણન ેશભુકામના પાઠવી હતી 



લાચકો ની ળબુચે્છાઓ

1. “બાઈ વધુાળંુ અન ેકણૃારન ેજન્દ્ભડદલવની ખફુ ખફુ ળબુચે્છાઓ લડીર શ્રી ડકળોયબાઈ તત્રલદેી વાશફેન ેબાલણૂષ શ્રધાજંરી 

વસં્ર્થાની પ્રલિી અને પ્રગિીના ંઅશલેાર લાચંીન ેખફુ ખફુ આનદં ર્થમો ”  જમિં ઠક્કય   (ળબુ લચિક) 

૨. “Super news letter student have worked smartly very happy for such a lovely news letter keep it 

up”- દકોરભાઈ મહરે્ા (ભરૂ્પળૂા વળદ્યાથી)

3. “Excellent report, brief and to the point. Keep it up congratulation to the team.” – Nareshbhai

Savadia (ળબુ લચિક)

4. “Good Reports congratulations to all trustee and employ ” – pri.N.L.Sanghavi hon.sec.mahavir

Jain Vidyalaya (શ્રી યોવળજય ગરુુકુલ ના કવમટી મેમ્બર)

 વલષ “તશિ લચિકો ખફુ ખફુ આબાય”

આ ભજુફ આનો અતબપ્રામ અભન ેઆિા યશળેો.જેર્થી આભાયો ઉત્વાશ જલામ યશે અને મોગ્મ વરાશ ક ેવચૂન શોમ િો જણાલિા 

યશળેો.



વંકષ




