
ઓપીવ : ૦૨૮૪૫ – ૨૨૨૦૮૯

જીતુબાઈ ફાયોટ : ૯૪૨૬૪ ૫૨૦૮૯

યભળેબાઈ જજકાદયા : ૯૪૨૭૨ ૬૮૧૦૩

ઓપીવ : ૦૨૨ – ૨૩૪૦૧૯૨૫

દદજિતાફેન : ૯૩૭૨૯  ૪૦૮૭૮

કનબુાઈ વઘંલી : ૯૫૧૦૫  ૧૫૮૩૪

પ્રદીબાઇ દોળી : ૯૪૨૬૪ ૫૫૬૫૫

ચતેનબાઈ દોળી  : ૯૮૨૫૬ ૯૨૨૫૫

દકળોયબાઈ ભશતેા : ૯૪૨૮૬ ૧૯૧૮૫

વાલયકુડંરા કામાારમ ભુફંઈ કામાારમ વા.ક ુસ્થાજનક કભીટી ભમે્ફય





શાની રાગણી 

પ્રજતશ્રી,

પ્રભુખશ્રી,ટ્રસ્ટીભડં,દાતાશ્રી,બતૂૂલા જલદ્યાથીઓ તથા ળબુચે્છક જભત્રો,

શ્રી વાલયકુડંરા જૈન જલદ્યાથી ગ્રશુ .

જમ જીનને્દ્ર!

 વજલનમ વાથ ેજણાલાન ુક ેઅભ ેજૈન પ્રથભ,ાયેખ ભાનલ અન ે

ળાશ જશતેન આણી વસં્થાના ંકોમ્્મટુય જળિક શ્રીજીગ્નળેબાઈ ભશતેાના 

અભ્માજવક તભેજ કોમ્્મટુય િતે્રના જલળે ભાગાદળાન શેઠ જુન ભાવનો 

‘ઓનરાઈન’ અશેલાર આની વભિ પ્રસ્તુત કયતા ં શાની રાગણી 

અનુબલીએ છીએ.



ઓનરાઈન એજ્મકુેળન

લતાભાન વભમભા ંકોયોના લામયવના વકં્રભણન ેકાયણ ેળાાઓભા ંશજુ 

લકેળેન મથાલત છે,યતં ુધોયણ ૯ થી ૧૨ વધુીની ભાધ્મજભક ળાાભા ં

અભ્માવ કયતા જલદ્યાથીઓને લોટ્વએ ગ્રુ દ્લાયા આણા ટ્રસ્ટીશ્રી 
બીખારારબાઈ દોળી અન ે શયેનબાઈ શેઠ ની વચુનાથી 

એભ.એર.ળઠે ઈગ્રીળ ભીડીમભ સ્કરુના ભને.ેટ્રસ્ટી શ્રી જલનુબાઈ 

યાલર વાથ ે લાત કયી ‘ઓનરાઈન એજ્મકુળેન’ ક્રાવભા ં તદ્દન 

જન:ળકુ્ર ધોયણ ેઅધ્મમનકામા ળરુ કયાલરે છે.

તભેજ  કભરળેબાઈ ચડુાવભા દ્લાયા ણ ઓનરાઇન લગા ચાર ુછે.

વયકાય ના નલા આદળે અન ે દયજસ્થજત ભજુફ ફોર્ડડગ ની ણ 

ળરૂઆત કયળ.ુ

.



ગુજયાત એજ્મુકેળન ફોડા દ્લાયા જાશેય થમેર S.S.C ન ુપરિણામ

ગજુયાત યાજ્મ વયકાય ફોડા દ્લાયા ગત ભાચા ભાવભા 

રલેામરે ધોયણ ૧૦ની લાર્ષક યીિાનુ દયણાભ ૯ જુનના 

યોજ ફશાય ડરે જેભા આણી વસં્થાનું દયણાભ ૭૫% 

આલરે છે.

તભેા ળાશ જશતને લી. ન ે૯૩.૬૦ વાનટાઈર વાથ ેઉત્તીણા 

થમરે છે.

ાવ થમરે વલા જલદ્યાથીઓને ખફુ ખફુ અજબનંદન.



ગુજયાત એજ્મુકળેન ફોડા દ્લાયા જાશયે થમરે H.S.C નુ ંદયણાભ

ગજુયાત યાજ્મ વયકાય ફોડા દ્લાયા ગત ભાચા ભાવભા 

રલેામરે ધોયણ ૧૨નુ ં ફોડાનુ ં દયણાભ ૧૫ જુનના યોજ 

જાશેય થમરે છે.

તભેા ળાશ દળાન એભ. ન ે૮૧.૧૯ વાનટાઈર વાથ ેઉત્તીણા 

થમરે છે.

ાવ થમરે વલા જલદ્યાથીઓને ોતાની ઉજ્જલ કાયદકદી 

ભાટ ેખફુ ખફુ અજબનંદન.



લેફવાઈટ અડેળન પ્રદકમા

વસં્થા ની લફેવાઈટ અડેળન ની પ્રદકમા ણ ચાર ુ જ છે જેભા

આણી વસં્થાના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ અન ે વચંારક ભડંના વભ્મશ્રીઓની  

જલગત

• ઈ-રનીગભા ંધોયણ ૧ થી ૧૨ વધુીની PDF ુસ્તકો.

• પોટો ગરેયેીભા ંકટેગેયી પ્રભાણ ેપોટોગ્રાપ 

• ઓનરાઈન એડજભળન પોભા વફભીળન

• દયેક ભજશનાના ંન્દ્મઝુરટેયની પાઈર.

•શોસ્ટરે કામાની દદનચમાા

વાથ ેવાથે આણા  બતૂૂલા જલદ્યાથી ન ુ ડટેા અડળેન ન ુ કામા ણ  

ચાર ુછે



JEET વંસ્થા દ્લાયા આમોજજત લેફીનાય

તાયીખ ૩૧ભી ભ ે થી જીત વસં્થા દ્લાયા દય યજલલાયના 

ZOOM એ્રીકળેન ય મ-ુટ્મફુની રીંક ભોકરાલી જૈનના 

ચાયમે પીયકાના જલદ્યાથીઓ ભાટ ે પ્રબાલળાી લફેીનાય ળરુ 

કયલાભા ંઆલરે છે.

જેભા ં  આણા શાર અભ્માવ કયતા ં તભેજ બતૂલૂા 

જલદ્યાથીઓને કામાકભ જોડામ ત ે ભાટ ે તભેન ે ણ લોટ્વએ 

થી લરક ભોકરાલી ન ે જોડાલાન ુખાવ આભતં્રણ આલાભા 

આલ ેછે.

આણા ઘણા ં જલદ્યાથીઓ આ લજેફનાયભા ં જોડામ છે અન ે

ઉમોગી પ્રેયણા ભેલી છે. 



લેફીનાય ના Review

This was one of the best and most comprehensive course I've ever taken.
The Presenter was great facilitator. I found step by step walk through of the
aims page very illustrative & Helpful.

Deep Shah (Shree Savarkundla Jain Vidhyarthi Gruh).

Excellent Conference! Webinar was the one best informative for merit
covers a vast array of complex subjects we pick up something new every
time.

Om Dhandhukiya (Shree Savarkundla Jain Vidhyarthi Gruh).

Always a great time-its time invested really enjoyed a seminar.

Darshan Gandhi (Shree Savarkundla Jain Vidhyarthi Gruh).



તેના કામાક્રભો અન ેલક્તાની જલગત નીચ ેભુજફ છે.

ક્રભ તાયીખ વભમ જલમ લક્તા

૧ ૩૧/૦૫/૨૦૨૦ ૦૪:૦૦ થી ૦૫:૧૫ રક્ષ્મ જનધાયણ અને એકાગ્રતા વભીયબાઈ લખાદયમા

૨ ૦૭/૦૬/૨૦૨૦ ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૩૦ વપ કાયદકદી વ્મલસ્થાન પ્રો.આય.એવ.એચ. ભણી

૩ ૧૪/૦૬/૨૦૨૦ ૦૪:૦૦ થી ૦૫:૧૫ Fun & Learn Personality skills 

and body langage development –

program 

પ્રજતકબાઈ ઉાધ્મામ અને 

વભીયબાઈ લખાદયમા

૪ ૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ૧૧:૦૦ થી ૧૨:૩૦ Future of Jobs શ્રી લચતન ઓઝા

ઉયોક્ત કામાક્રભભા ંઆણી વસં્થાના ંજલદ્યાથીઓને વાકંી રઇ જ્ઞાન આલા ફદર શ્રી જીત 

વસં્થાનો ખફુ ખફુ આબાય...



લેફીનાય નો  અશેલાર 



લૃિાયોણ કામાક્રભ 

તાયીખ ૫ભી જુન જલશ્લ માાલયણ દદન જનજભત ેવાલયકુડંરાના

અયલલદબાઈ વરોતના પ્રકજૃત અન ે માાલયણ પ્રેભી જભાઈ શાર 

ભુફંઈ જસ્થત જલયરબાઈ ળાશ દ્લાયા વસં્થાની અલાયનલાયની 

ભરુાકાત ફાદ સ્લખચ ેરૂ.૪૦૦૦ના છોડ રાલી ોતાના ફાકોના 

શસ્ત ેઆણી વસં્થાના ંટાગંણભા ંયોાલી વસં્થાની ળોબા લધાયેર

છે  અન ે વૌન ે  ભાટ ે જ , જભીન, અન ે લામનુું પ્રદુણ ઘટાડી 

પ્રકજુતનું યિણ કયલાનો ઉતભ વદંળે  આ્મો શતો.

તભેની આ ઉદાત બાલના ફદર તભેન ેખફુ ખફુ અજબનદંન.



લૃિાયોણ કામાક્રભ 

તભેજ જલશ્લમાાલયણ દદન જનજભત ે આણી વસં્થાના ફશાય 

બાગભા ંવસં્થાની ળોબા લધ ેત ેઅનવુધંાને પ્રભુખશ્રી નગીનકાકાના ં

વચુનથી અન ેસ્થાજનક કભીટી ભમે્ફય પ્રદીબાઈ દોળીના ંપ્રમત્નોથી 

નગયાજરકા દ્લાયા ઘટાદાય અન ે પાઉ લિૃો રગાલલા ભાટ ે

નગયાજરકાના ં ચીપ ઓદપવય શ્રીગોસ્લાભી વાશેફ તથા પોયસે્ટય 

જીજ્ઞાવાફને તભેજ કનબુાઈ વઘંલી અને પ્રદીબાઈ દોળીના શસ્ત ે

લિૃોનું યોણ કયી લિૃોની યિા ભાટ ેટ્રી ગાડા રગાલલાભા ંઆલરે આ 

પ્રવગં ે જીતબુાઈ તથા યભળેબાઈ ણ ઉજસ્થત યહ્યા શતા અને

દયેકન ેમાાલયણ દદનની ળબુકાભના ાઠલી શતી .



બૂતૂલા જલદ્યાથી ળળીકાતંબાઈ શયજીલનદાવ દોળી ન ેશ્રધ્ધાવુભન

આણા બતૂલૂા જલદ્યાથી અન ે શાર અભદાલાદ જસ્થત 

સ્લ.શ્રી ળળીકાતંબાઈ શયજીલનદાવ દોળીના ં અકા 

અલવાનથી વલાત્ર જૈન વભાજભા ંળોકની રાગણી થયાઈ 

છે.તઓે શ્રી વાલયકુડંરા જૈન જલદ્યાથીગશૃ પ્રત્મ ે જલળે 

રાગણી ધયાલતા શતા, ત ે વસં્થાના ં જલદ્યાથીના ં ઉત્કા

ફાફત ેણ ખફુ જ આગ ડતો બાગ રતેા શતા. તનેા 

અલવાનથી વસં્થાને ખફુ ભોટી ખોટ ડી છે.

પ્રબ ુ એભના આત્ભાને ળાજંત અ ે તલેી પ્રબ ુ ાવ ે

પ્રાથાના.



જન્દ્ભદદનની ઉજલણી

ગત જુન ભાવ દયમ્માન લકેળેન શોલાથી જીતબુાઈ દ્લાયા નીચે ભુજફના 

દયકે જલદ્યાથીઓને  જન્દ્ભદદન જનજભત ે ટરેીપોનીક ળબુકાભના  ાઠલલાભા 

આલી  શતી.

ઉયોક્ત વલા જલદ્યાથીઓન ેજન્દ્ભદદનની ખુફ ખફુ ળબુકાભના

તાયીખ જલદ્યાથીનુ ંનાભ

૧૭-૦૬-૨૦૦૯ ળાશ દિ કણૃારબાઈ – લડોદયા

૨૩-૦૬-૨૦૦૩ ળાશ જચયાગ ચતેનબાઈ – યાજકોટ

૨૩-૦૬-૨૦૦૩ ળાશ લચતન ચતેનબાઈ – યાજકોટ



લાચકોના ંળબુચે્છા વંદેળ

ગત ભ ેભાવના ન્દ્મઝુ રટેયથી ખળુ થઇ અન ેઆણી વસં્થાકીમ 

પ્રલજૃત્તથી  વતંુષ્ટ થઇ આણા નીચ ે ભજુફ ના ળબુલચતક 

જભત્રોએ ાઠલરે ળબુકાભનાથી અભો ખફુ જ ખળુ છીએ .

 દળાનબાઈ ળાશ ,

 નયતબાઈ, 

 ધભળેબાઈ ળાશ , 

 યાજેળબાઈ ળાશ ,

 ભમયુબાઈ વઘંલી,

 ભકુળેબાઈ ભશતેા 

લગયેેનો ખફુ ખફુ આબાય. 

આ ભજુફ આનો અજબપ્રામ અભન ે ભોકરતા યશળેો જેથી 

અભાયો ઉત્વાશ જલામ યશ ેઅન ેઅભાય ેમોગ્મ કઈ વરાશ ક ે

વચુન શોમ તો  અલશ્મ જણાલળો.




