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મકરસુંક્રાુંવતનો તહેિાર ગર્ો પણ કુંઇક સમજાિી ગર્ો. પિનના

િમુખશ્રીનો
સુંદેશ

ઝુંઝાિટ મોજાઓ હિામાું લહેરાર્ તો પણ હિામાું દોરી(માુંજો)ના
માધ્ર્મ િડે સ્સ્થરતા રહી અધ્ધર પોતાનુ ું અસ્સ્તત્િ જાળિી રાખે છે
તેમ માનિીએ પણ ગગન રૂપી જીિનમાું અનેક સુંકટો-દુ:ખો આિે
ત્ર્ારે દોરા રૂપી સદે્ -વિચારોથી જીિનમાું પોતાનુ ું સ્થાન ટકાિી
રાખવુ.ું

ત્ર્ાર પછી આવ્ર્ો હોળી-ધુળેટીનો તહેિાર જે િેમના રુંગોમાું રુંગાઈ
એકબીજા સાથે અનેક રું ગોના કલર રૂપી િેમથી એકબીજા િત્ર્ે િેમ રાખિાનુ ું કહી જાર્ છે .

“િાિડ”ના બે અંકો બેંગલોર ઘટક દ્વારા િકાવશત થર્ેલ છે . કુંઇક નીત નવુું કરવુું એ પહેલેથીજ
બેંગલોર ઘટકનુ ું સ્િપ્ન છે . આ સ્િપ્નને સાકાર કરિા “િાિડ” ટીમ સહક્રર્ છે . “િાિડ”ને એક નવુું જ રૂપ
આપ્યુું છે જેમાું “કિર પેજ ડીઝાઈન” ડ્રોઈંગ સ્પધાય તેમ જ “વ્યુ પોઈન્દ્ટ” જેિી સ્પધાય રાખીને બાળકો તેમજ
યુિા િગયને િાિડના વનમાયણમાું ર્ોગદાન આપિાની તક આપી છે . “િાિડ” આપણી સુંસ્થાનુ ું મહત્િનુ ું મુખપત્ર બની રહે એિા અમારા િર્ાસની સફળતા માટે આપ સૌના “FEED BACK” , સુચનો તેમ જ સાથ સહકાર
મળતો રહેશે એિી અપેિા રાખુું છુ.
િતયમાનમાું આપણા સમાજને ત ૂટતા લગ્ન જીિનની સમસ્ર્ા સતાિી રહી છે . બુંને પિના િડીલો
પોતાના ગજા ઉપરાુંત સુંતાનોના લગ્ન િસુંગ ઉજિે છે . જર્ારે આ લગ્ન ત ૂટી જાર્ છે ત્ર્ારે બુંને પિના
િડીલો અત્ર્ુંત માનવસક તાણ અનુભિે છે . એક ગુરુ િાણી સાુંભળી જેનો ઉલ્લેખ અહહિંર્ા ર્ોગ્ર્ ગણાશે. આ
કુમેળ કેમ? જિાબ – સાસુ િહુ િચ્ચે મેળ નથી-“જનરે શન ગેપ”, બાપ-દીકરા િચ્ચે મેળ નથી- “જનરે શન
ગેપ” ,માું-દીકરી િચ્ચે મેળ નથી-“જનરે શન ગેપ”. પણ પવત-પત્ની િચ્ચે “જનરે શન ગેપ” નથી તો કુમેળ
કેમ? િેમ ઓછો ત્ર્ાું ભ ૂલો િધુ દે ખાર્ અને િેમ િધુ ત્ર્ાું ભ ૂલો ઓછી દે ખાર્. સમજર્ તેિી િાત છે .
જીિનમાું થોડી સહનશીલતા લાિો અને લગ્ન જીિન ને ટકાિો.

“ગાલા કપ ટેનીસ બોલ હક્રકેટ” સ્પધાયના િથમ રાઉન્દ્ડનુ ું આર્ોજન તા. ૧૬-૧૭ જાન્દ્યુઆરીના થર્ેલ
પણ કમોસમી િરસાદના કારણે મુલતિી રાખિામાું આિેલ. જેની નિી તારીખો તા. ૧૫-૧૬ જુ ન,૨૦૧૩ના
રોજ મદુરાઈ ઘટકના અતીથ્ર્માું રાખિામાું આિેલ છે . ત્ર્ાર બાદ તા. ૧૭-૧૮ જુ ન,૨૦૧૩ના રોજ
કોડાઈકેનાલ જિાનુ ું આર્ોજન થર્ેલ છે . સૌને પોતપોતાના ઘટકની ટીમને “CHEER-UP” કરિા બહોળી
સુંખ્ર્ામાું આિિા મદુરાઈ ઘટકનુ ું વનમુંત્રણ છે . અંતે- એક્કક્કમના નેજા હેઠળ ઘટકોના આર્ોજજત કાર્યક્રમોમાું
સહક્રર્ રીતે ભાગીદાર રહેશો અને પુરા સાથ સહકારની અપેિા સહ.......

તુંત્રી સ્થાનેથી
જર્ જીનેન્દ્ર!

કોર્લે ફરીથી ગાિાનુ ું શરૂ કયુું છે . ફરીને આંબે મ્હોર આવ્ર્ા છે . ઉત્તરાણે ગગનમાું રું ગો પ ૂર્ાય તો હોળીધુળેટીએ ધરતી પર વિવિધ રું ગો િીખેર્ાય. રું ગોના ઉત્સિના આંગણમાું મનનુ ું આંગણુું પુલહકત થર્ા કરે છે .
ઋત ુ બદલિાની સાથે મનની ઋત ુ પણ બદલાર્ છે .
પરું ત ુ આજની પહરસ્સ્થવતમાું, બળબળતી બપોરે કોર્લના ટહક
ુ ાઓ પણ શાતા નથી આપી શકતા. એક
બાજુ પર્ાયિરણ ઉપર ચચાયઓ થઈ રહી છે તો બીજી બાજુ રસ્તાઓ પહોળા કરિા વ ૃિો કપાઈ રહ્યા છે . ઉંચા
ગગનચબી
ું ૂ
મકાનો ઉભા કરિા પાતાળનુ ું પાણી શોષાઇ રહ્ુું છે . આખી દુવનર્ામાું કમોસમનો િરસાદ,
કમોસમની ઠુંડી અને અસાધ્ર્ ગરમી િાતાિરણનુ ું અસુંત ુલન બતાિે છે . કારણો આપણે ઉભા કાર્ાય છે ને એનુ ું
ફળ પણ આપણી સામે છે . એક બાજુ જજિંદગીની જરૂરીર્ાત છે ને બીજી તરફ છે શહેરીકરણ (Urbanisation)
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જે આપણા પર્ાયિરણને ભરખી રહ્ુું છે . આપણને સૌને લગતી આ બાબત છે . તો આપણે સૌ આ બાબત
શુું કરી શકીએ? હમણાું હમણાું કુદરતી ખાતર (Natural compost) ની ચળિળ ઉપડી છે . ઘેર ઘેર લોકો
ભીના કચરા (Wwet waste)ને કુદરતી ખાતર (Natural compost) માું ફેરિી રહ્યા છે . ભવિષ્ર્માું કદાચ આ
“કાળુ સોનુ”ું (Black Gold) તરીકે ઓળખાશે જે આપણા વ ૃિોને ફરીથી ઉગાડિા મદદ રૂપ થશે.

કુંઇક નવુું કરિાનુ ું તેમજ િાચક વમત્રોને “િાિડ”માું પોતાનો ફાળો આપી શકે એ ઉદ્દે શથી અમે એક
નિો િર્ાસ કરી રહ્યા છીએ. જેમણે આ જજિંદગી જોઈ, અનુભિી છે તેમના જીિનમાું એિા ઘણા અવિસ્મરણીર્
અને િેરક િસુંગો-અનુભિ થર્ા હશે તેને આપણા સૌ િચ્ચે “િાિડ” ના માધ્ર્મથી િહેંચિાનો લ્હાિો.
િાચક વમત્રોને પોતાના અનુભિોને ફરી શબ્દમાું રજુ કરિાની અપીલ કરુું છુ. અમને આપના અવિસ્મરણીર્
અનુભિો-િેરક િસુંગો
જરૂરથી લખીને મોકલશો જેને “િાિડ” માું િકાવશત કરી શકાર્ જેથી
દ.ભા.ક.િી.ઓ.ના સૌ કુટુુંબો લાભ લઇ શકે. આખરે આ અનુભિ જ આપણા જીિનને સમ ૃદ્ધ બનાિે છે . ભ ૂલો
માુંથી રસ્તો કાઢિાની ચાિી ને બીજાથી િેરણા લઇ નિી હદશા મેળિિાની તક આપે છે .
“બાપુની ઝાુંખી” (લેખક – કાકાસાહેબ કાલેલકર) માુંથી એક િેરક િસુંગ:

સિારે ચાર િાગ્ર્ે અમે િાથયના કરિા ઉઠયા. હાથ-મોં ધોઈ િાથયના શરૂ કરીએ, તે પહેલાું બાપુએ(ગાુંધીજીએ)
મને પ ૂછ્ુ,ું ‘રાતે સુતા પહેલાું તમે િાથયના કરે લી કે?’ મેં કહ્ુ,ું ‘રાતે સુતાું પહેલાું આવ્ર્ો ત્ર્ારે એટલો તો
થાકી ગર્ો હતો કે પડયો તેિોજ ઊંઘી ગર્ો. િાથયના કરિાનુ ું ર્ાદ જ ના આવ્યુ.ું હમણાું આપે પ ૂછ્ુ,ું ત્ર્ારે
ર્ાદ આવ્યુું કે રાતની િાથયના રહી ગઈ.’

મહાદે િભાઈએ કહ્ુ,ું ‘હુું પણ િાથયના કર્ાય િગર જ સ ૂઈ ગર્ેલો, પણ આંખ મળે તે પહેલાું ર્ાદ આવ્યુું
એટલે ઉઠીને પથારીમાું બેસીને જ િાથયના કરી લીધી. કાકાને ન જગાડયા.’
પછી બાપુએ કહ્ુ,ું ‘હુું કલાક - દોઢ કલાક કાુંતિાની હહરફાઈ માું બેઠો. ત્ર્ાુંથી આવ્ર્ો ત્ર્ારે એટલો થાકી
ગર્ો હતો કે હુું પણ િાથયના કરિાનુ ું ભ ૂલી ગર્ો. અને એમ ને એમ ઊંઘી ગર્ો. રાત્રે બે-અઢી િાગ્ર્ે આંખ
ઊઘડી ગઈ ત્ર્ારે ર્ાદ આવ્યુું કે સાુંજની િાથયના કરી નથી. મને એિો તો આઘાત લાગ્ર્ો કે આખુું શરીર
ધ્રુજિા લાગ્યુ.ું જેની કૃપાથી જીવુું છુું, મારા જીિનની સાધના કરુું છુું, તે ભગિાનને જ ભ ૂલી ગર્ો! આ કેિી
ગફ્લત! ભગિાનની િમા માગી, પણ ત્ર્ારથી ઊંઘ નથી આિી. આમને આમ બસ બેસી રહ્યો છુું.’

~િવતભા સાિલા

1) દક્ષિણના િાર્રાએ િાિડ આપ્ર્ાું
કે “િાિડ” નિસુંસ્કરણ પામીને
આિી રહ્ુું છે . બેંગલોર એક્કક્કમ દ્વારા
“િાિડ”નો (જાન્દ્યુ-માચય,૧૩ નો અંક
૪૫)
નિસુંસ્કહરત
અંક
જોતાું
િસન્નતા અનુભિી.

િાિડને િત્યુત્તર
FROM YOU TO US

સર્જનથી એક્કસુત્રતાના
અક્ષભગમથી ઓપતા “િાિડ”ને
–
એના
તુંત્રીઓને
અંત:કરણના અક્ષભનુંદન.
~ચુંરકાુંત નુંદુ, મુલડુંુ (પ),

મુબઈ
ું -પગદું ડીના તુંત્રી

કુ.ઉદીતીના સુદ
ું ર મુખપ ૃષ્ઠથી જ સુંદેશ સાુંપડે
છે કે “િાિડ” નિસર્જનની કેડી કુંડારિા સજ્જ છે .
મુખપ ૃષ્ઠ સર્જનની ઉધ્િયગામી ગવતનો આલેખ દોરી
આપે છે .

2) જત જણાિિાનુ ું કે “િાિડ” નો જાન્દ્યુઆરી,૧૩
નો અંક મળે લ છે .એક્કમમાું મુખપત્ર “િાિડ”ની
સુદ
ું ર સજાિટ, િસુંગને અનુરૂપ સુદ
ું ર કિર પેજ,
વિવિધ લેખોનુ ું સુંકલન સાથે દરે ક ઘટકોના
સમાચાર સાથેનો અંક િૈવિધ્ર્સભર છે . સુંપાદક
મુંડળ તથા સહાર્ક ટીમ ને અક્ષભનુંદન.
કોમ્પીટેટીિ આઈટમો ના િકાશન માટેના આપણા
િર્ત્નો િસુંશનીર્ છે . આના થાકી યુિા િગયમાું
જાગ ૃવત આિશે.

દક્ષિણ ભારતના વિવિધ ઘટકોના િવ ૃવત્ત-વ ૃત્ત,
મહહલાઓ – બાળકો માટે કુંઇક વિવશષ્ઠ, સુંગીત થી
રમતગમત જેિા અંગોનો સમાિેશ “િાિડ”ને
સિયઆવ ૃત અક્ષભવ્ર્સ્ક્કતનુ ું આહે્ િાહક બનાિી રહેલ
છે .

આિનારા અંકોમાું “િાિડ”ને િધુ સાહહજત્ર્ક
સ્પશય સાુંપડશે અને એ િધુ સિયગ્રાહી બને એિી

~ શ્રી પોપટલાલ કેશિજી છે ડા, મુંત્રી, એ.પી.ઘટક

મનોકામના.
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સુમન

શ્રધ્ધા

શ્રી ધીરજલાલ ટોકરશી કાપહડર્ા - હૈદરાબાદ
શીતળ ખુશનુમા હિાના લહેરોથી ધરતી મીઠી સુિાસથી લહેરાતી હોર્ અને અચાનક િાતાિરણ

બદલાર્.ગગનમાું ગાજ-િીજ અને ઝબકારા થાર્ અને ધરતી ધ્રુજી જાર્ તેમ અચાનક આઘાતજનક સમાચાર
િાસાહરત થર્ા- મુરબ્બી શ્રી ધીરજભાઈ કાપડીર્ાના દુ:ખદ અિસાનના!! સમસ્ત દક્ષિણ ભારત કચ્છી સમાજ

આ સમાચારથી ધ્રુજી પડયો. દક્ષિણ ભારત ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમ, હૈદરાબાદ સમાજ તથા સમસ્ત કચ્છી
સમાજનો ચમકતો તારો ખરી પડયો... સમસ્ત કચ્છી સમાજોએ એક સનીષ્ટ દાનિીર-મુક સેિક ગુમાવ્ર્ો છે
જેની ખોટ કોઈ પણ કાળે પુરાર્ તેમ નથી.

માળીનુ ું કામ બગીચાને સુશોક્ષભત રાખિાનુ.ું દરે ક છોડની માિજત કરિાની. જે છોડ નબળો હોર્ તેને ખાતર-

પાણી આપી સજીિન રાખિાનુ.ું એિા જ માળી હતા આદરણીર્ શ્રી ધીરજભાઈ. આપણા સમાજના અનેક
નબળા કુટુુંબો માટે પોતે તન-મન-ધનથી માિજત કરી જીિત દાન અપયણ કયુું હત.ુું એમના માટે જેટલુું લખીએ
એટલુું ઓછુું છે . કેિો ઉચ્ચ આત્મા હશે કે ઈશ્વરને પણ ઈષ્ર્ાય આિી હશે અને એને પણ આિા ઉચ્ચ આત્માની
જરૂર પડી હશે જેથી તેમને સ્િદરબારે બોલાિી લીધા.

જન્દ્મ અને મરણ એ તો કુદરતનો ક્રમ છે જેનો સુંચાર પોતાના હસ્તક રાખ્ર્ો છે . એના આગળ પામર માનિી
કાુંઈજ કરિા અસમથય છે . આપણે માત્ર શ્રી ધીરજભાઈએ અનુમોદે લા-ચીંધેલા માગય પર ચાલી તેમના અધ ૂરા
રહેલા કર્ો પુરા કરીએ એ જ સાચી શ્રદ્ધાુંજક્ષલ.

હે ! પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, તેમનો આત્મા જર્ાું પણ હોર્ ત્ર્ાું તેમને ચીર શાુંવત બિે અને એમના કુટુુંબ પર
આિી પડેલ અણધર્ાય દુ:ખને સહન કરિાની શસ્ક્કત આપે એ જ િાથયના !!

આભાર
સ્િ. અમ ૃતબેન તથા સ્િ. શ્રી ટોકરશી લાલજી કાપહડર્ાના પનોતા પુત્ર શ્રી ધીરજલાલ કાપહડર્ા તા.૧-૪-

૨૦૧૩ સોમિારના ચીર વિદાર્ લીધી. પરમકૃપાળુ પરમેશ્વર તેમના આત્માને ચીર શાુંવત આપે એજ િાથના.

તેમના અિસાનથી અમારા કુટુુંબ ઉપર અચાનક દુ:ખે્ આિી પડ્ુ.ું આ આફતની િણોમાું, એમની ટુુંકી માુંદગી
દરમ્ર્ાન આંધ્ર િદે શ ક.િી.ઓ.સમાજ તેમજ દ.ભા.ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમના પહરિારજનો તરફથી ઉપસ્સ્થત

રહીને તેમજ મોબાઈલ, ફોન દ્વારા હહિંમત અને સાુંત્િના આપી છે તેમજ અમારા ઉપર આિી પડેલ દુ:ખ
જીરિાની શસ્ક્કત આપી છે . દુ:ખદ િણોમાું સહભાગી બનેલ છો તે બદ્દલ અમારો પહરિાર આપ સૌનો
અંત:કારણ પ ૂિયક આભાર માને છે .
જર્ જીનેન્દ્ર !
માતોશ્રી અમ ૃતબેન ટોકરશી લાલજી કાપહડર્ા પહરિાર
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બેંગલોર ઘટક
કચ્છી નાટક:

શનીિાર તા. ૨-૨-૨૦૧૩ ના રોજ સાુંજના કચ્છ યુિક સુંઘ વનવમિત કચ્છી નાટક- “ જેન્દ્દગી
જલસો ભને િઈ”ની સફળ રજૂઆત થઈ હતી. આ નાટક બેંગલોર સ્સ્થત પાુંચ કચ્છી સમાજોદસા,લોહાણા,ભાહટર્ાઅનેપટેલ સમાજના સભ્ર્ોએ માણ્ર્ો હતો.

કચ્છી ભાષા/કલાનો િચાર થાર્ એ અથે કાર્યરત સુંસ્થા કચ્છ યુિક સુંઘ વનવમિત આ નાટકનો ૪૪મો િર્ોગ
હતો. આ નાટક દ્વારા જર્ોવતષ ઉપર આંધળો વિશ્વાસ ન કરતા પોતાના કમયનેજ માનિા તેમજ િેર ભાિના
ત્ર્જીને િમા આપી પોતાની જેન્દ્દગીને જલસો કેિી રીતે બનાિિી તેની રમુજી પણ સચોટ રજૂઆત કરી
હતી. આ ઉપરાુંત લગ્ન જેિા મહત્િના વનણયર્માું સમાજ ફક્કત પોતાની જ્ઞાતી પુરતો જ માર્ાયહદત ન રાખતા
સમગ્ર કચ્છી સમાજનો સમાિેશ કરિાની આજના સમર્ની જરુરીઆતને પણ સચોટ રીતે રજુ કરી હતી.
નાટકના અંતમાું કલાકારોનો પહરચર્ આપિામાું આવ્ર્ો હતેા જેમને િેિકોએ તાળીઓના ગડગડાટથી
િધાિી લીધા હતા.

શ્રી ક.િી.ઓ.િનીતાવદ
ુંૃ :

શનીિાર તા.૧૨-૧-૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૩ િાગ્ર્ે શ્રી ડી.િી.િી.ગુજરાતી શાળા મધ્ર્ે શ્રીમતી સીમા
અવમત દે ઢીર્ા દ્વારા ૩-ડી ઓરીગામીનુ ું ડેમોન્દ્સ્રેશન રાખિામાું આવ્યુું હત.ુું તેમણે આઈરીશ પેપર માુંથી એક
સુદ
ું ર બાસ્કેટ બનાિતા શીખિાડ્ુું હત.ુું ૩-ડી ઓરીગામી થી અિનિી બાસ્કેટ, મોબઈલ હોલ્ડર, પેન હોલ્ડર,
ચોકલેટ રે જેિી િસ્ત ુઓ બનાિી શકાર્ છે . ત્ર્ાર બાદ સુંસ્થા તરફથી સીમાબેનને મોમેન્દ્ટો આપિામાું
આવ્ર્ો હતો. કાર્યક્રમની શરૂઆતમાું શ્રીમતી કાશ્મીરાબેને ૨ નુંબર ગેમ રમાડી હતી.
શવનિાર તા.૯-૨-૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ િાગ્ર્ે શ્રી ડી.િી.િી.ગુજરાતી શાળા મધે સુંસ્થાની િાવષિક
સામાન્દ્ર્ સભા ર્ોજિામાું આિી હતી. સભા દરમ્ર્ાન ખજાનચી શ્રીમતી સુનીતાબેન ક્ષગરીશ ગાલાએ ગત
િષયના હહસાબો રજુ કર્ાય હતા તથા ઉપસ્સ્થત સભ્ર્ોએ પોતાના સુચનો/મુંતવ્ર્ો રજુ કર્ાય હતા. ત્ર્ારબાદ
હકરણબેન રજનીકાુંત દે ઢીર્ાએ બુંગડીની રમત તથા હાઉઝી રમાડી હતી. અંતમાું અલ્પાહારનો આસ્િાદ
માણી સૌ છુટા પડયા હતા.

ચેન્નાઈ ઘટક

વમલન ગૌરિ:




કુ.શ્રેર્ા કેતન છે ડાએ ૧૨મા ધોરણ(કોમસય)ની સ્ટેટ બોડય ની
પરીિામાું ૯૭.૦૮ ટકા માક્કસય મેળિી સમગ્ર ક.િી.ઓ.સમાજમાું
િથમ આિી ચેન્નાઈ સમાજનુ ું ગૌરિ િધારે લ છે . શ્રી ક.િી.ઓ.સેિા સમાજ-મુબઈ
ું
દ્વારા સટીફીકેટ અને
ુ
મોમેન્દ્ટો મેળિી સન્દ્માનીત થઈ છે . ક.શ્રેર્ાને હાહદિ ક અક્ષભનુંદન.
માસ્ટર કરણ રાજીિ અમ ૃતલાલ શાહ ૧૬મી ઓલ ઇન્ન્દ્ડર્ા નેશનલ “SHOREI-KAN-KARATE-DO
CHAMPIONSHIP-2013”માું ૧૦ િષયની નીચેની કેટેગરીમાું ગોલ્ડ મેડલ મેળિી સમાજનુ ું ગૌરિ
િધારે લ છે . કરણને હાહદિ ક અક્ષભનુંદન.

મહહલા મુંડળ:
સુંસ્થાનો તા.૧૯-૧-૨૦૧૩ના રોજ રાખેલ “મસ્તી કી પાઠશાલા” નો કાર્યક્રમ ખ ૂબજ મસ્તી ભર્ો અને
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મનોરુંજનથી ભરપ ૂર પહરપ ૂણય થર્ો. આિેલ સૌના ચહેરા પર એક અનોખો અને નાિીન્દ્ર્ સભર િોગ્રામ
માણ્ર્ાનો આનુંદ છલકાતો હતો. કચ્છી વમલનના હોલમાું જાણે પાઠશાલાનો માહોલ છિાઈ ગર્ેલ.

પાઠશાલામાું યુનીફોમય પહેરીને આિનાર બહેનોએ તો િોગ્રામમાું “પુંચતારક” જેવુું કામ કયુ.ું એ પાુંચે
બહેનોના નામ છે :
શ્રીમતી પારુલ સુંગોઇ
શ્રીમતી સુંગીતા ગુંગર
શ્રીમતી દીપા લાપસીર્ા
શ્રીમતી જેસલ િીરા

શ્રીમતી મીનલ છે ડા

મસ્તી કી પાઠશાલામાું ચાર ગ્રુપ હતા એમાું જે ગ્રુપે િથમ સ્થાન લીધુું તે ગ્રુપના મેમ્બસયના નામ છે :
શ્રીમતી રમીલાબેન િીરા

શ્રીમતી મીનલ છે ડા

શ્રીમતી જર્ાબેન સૈર્ા

શ્રીમતી સરલાબેન મોમાર્ા
કુમારી રાજિી દે ઢીર્ા

શ્રીમતી શીલાબેન સૈર્ા

શ્રીમતી પારૂલબેન સુંગોઇ
કુમારી રીર્ા ગાલા

સૌને ખ ૂબ ખ ૂબ અક્ષભનુંદન.


શ્રીમતી મીતા દે ઢીર્ા

કુમારી રીર્ા સુંગોઇ

કચ્છ યુિક સુંઘ દ્વારા વનવમિત અને શ્રી િસુંત મારૂ તથા વિજર્ ગાલા દ્વારા હદગ્દવશિત ૨૦મે િરે જો
૨૦મો નાટક “જજન્દ્દગી જલસો ભને િઈ”નો શો ચેન્નાઈ માું ૨૭ જાન્દ્યુઆરી,૨૦૧૩ના રોજ શ્રી કચ્છી
ભિનમાું ભજિિામાું આવ્ર્ો. આ નાટક માટે થર્ેલ ખચય વમલનના ૨૯ દાતાઓ તરફથી મળે લ છે .
સભ્ર્ દાતાઓનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.

~ÉÒH{ÉÒH
+ÉÅzÉ ¡Éqà¶É HSUÒ Ê´É»ÉÉ +Éà»É´ÉÉ±É »É©ÉÉW wÉùÉ ¶É¾àù{ÉÉ

yÉÉÅyÉ±ÉÒ«ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ oÉÒ qÚù, +ÊlÉ ù©ÉiÉÒ«É OÉÒ{ÉùÒ, LÉÖ¶É{ÉÖ©ÉÉ ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ,
આંધ્ર િદે શ ઘટક
»´ÉÒ©ÉÓNÉ~ÉÖ±É oÉÒ »ÉÖ»ÉVW +à´ÉÉ ¸ÉÒ »{Éà¾É £É©ÉÇ (¸ÉÒ Ê´ÉW«É qÉ©ÉY
Y´ÉùÉW {ÉÉNÉeÉ) LÉÉlÉà »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùW{ÉÉà ©ÉÉ÷à ©ÉHù »ÉÅJÉÅÊlÉ lÉÉ.
14 X{«ÉÖ+ÉùÒ{ÉÉ +àH ~ÉÒH{ÉÒH{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ~ÉÒH{ÉÒH©ÉÉÅ
+ÅqÉWà 150 WiÉ XàeÉ¶Éà +à´ÉÒ
yÉÉùiÉÉ ¾lÉÒ lÉà{ÉÒ »ÉÉ©Éà »ÉÅL«ÉÉ ´ÉyÉlÉÉÅ ´ÉyÉlÉÉÅ 350 oÉÒ A~Éù oÉ>. ÊW{Éà¹ÉùyÉÉ©É HÉSÉÒNÉÖeÉoÉÒ »É´ÉÉù{ÉÉÅ ¥ÉùÉ¥Éù 7-45
H±ÉÉHà 4 ¥É»ÉÉà A~ÉeÒ NÉ> +{Éà +àH H±ÉÉH ¥ÉÉq »{Éà¾É £É©ÉÇ ~É¾ÉáSÉÒ §ÉÖLÉ HHeÒ{Éà ±ÉÉNÉÒ ¾lÉÒ +{Éà NÉù©ÉÉNÉù©É SÉÉ{ÉÉ»lÉÉ ¥ÉÉq ¶É° oÉ«ÉÉà {ÉÉ{ÉÉ ©ÉÉà÷É »É¾Ö{Éà ©ÉÉ÷à Ê´ÉÊ´ÉyÉ ù©ÉlÉ NÉ©ÉlÉ {ÉÉà qÉàù.
Ê´ÉÊ´ÉyÉ ù©ÉlÉÉà ¸ÉÒ lÉÉùÉSÉÅq yÉùÉàe, ¸ÉÒ ~ÉÅHW »ÉÉ´É±ÉÉ, ¸ÉÒ ©É¾à{r ´ÉÉàùÉ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +´É{ÉÒ UàeÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É
wÉùÉ ù©ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +É´ÉÒ. ©ÉÉà÷ùà É+Éà ù©ÉlÉÉà Ê{É¾É³Ò +É{ÉÅq ±É> ùÂÉ ¾lÉÉ lÉÉà +©ÉÖH {ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉ³HÉà »´ÉÒ©ÉÓNÉ{ÉÉà +É{ÉÅq
±É> ùÂÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÉ ¥ÉùÉ¥Éù 1.30 H±ÉÉHà »´ÉÉÊqº÷ §ÉÉàW{É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¥É~ÉÉàù ¥ÉÉq £ùÒoÉÒ ù©ÉlÉÉà, »´ÉÒ©ÉÓNÉ lÉoÉÉ
~ÉlÉÅNÉ SÉNÉÉ´É´ÉÉ{ÉÉà ±¾É´ÉÉà ±ÉÒyÉÉà +{Éà Uà±±Éà »ÉÉÅW{ÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +´É{ÉÒ UàeÉ+à +{ÉÉàLÉÒ lÉÅ¥ÉÉà±ÉÉ{ÉÒ NÉà©É ù©ÉÉeÒ.
PÉiÉÉÅ »É©É«É¥ÉÉq +É «ÉÉqNÉÉù ~ÉÒH{ÉÒH{ÉÒ »É£³lÉÉ{ÉÉà «É¶É »{Éà¾É £É©ÉÇ{ÉÉ ¸ÉÒ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ Ê´ÉW«É qÉ©ÉY {ÉÉNÉeÉ{Éà
X«É Uà Hà Wà©ÉiÉà £GlÉ £É©ÉÇ©ÉÉÅ ~ÉÒH{ÉÒH Hù´ÉÉ{ÉÒ ¾É ~ÉÉeÒ »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà »É´ÉÉù{ÉÉ SÉÉ-{ÉÉ»lÉÉ ¥É~ÉÉàù{ÉÖÅ W©ÉiÉ, »ÉÉÅW{ÉÖÅ W©ÉiÉ
lÉà©ÉW +{«É LÉSÉÇ ~Éà÷à °. 50,000/- ~ÉSÉÉ»É ¾Xù +É~«ÉÉ. lÉà Ê»É´ÉÉ«É YiÉ´É÷ §ÉùÒ ¥ÉÉùÒHÉ>oÉÒ ~ÉÒH{ÉÒH{ÉÖÅ +É«ÉÉàW{É
Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ~ÉÅHW +àSÉ. »ÉÉ´É±ÉÉ, ¸ÉÒ §ÉÉ´Éà¶É NÉÉ±ÉÉ +{Éà +{ÉÒ¶É UàeÉ{ÉÉà »É¾«ÉÉàNÉ ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É ù¾à±É.
»ÉÉäoÉÒ W÷Ò±É {Éà HcÒ{É HÉ©ÉNÉÒùÒ §ÉÉàW{É (ù»ÉÉàeÉ) »ÉÊ©ÉlÉÒ{ÉÉ ¸ÉÒ YlÉÖ§ÉÉ> NÉeÉ, ¸ÉÒ ¡É´ÉÒiÉ§ÉÉ> UàeÉ, ¸ÉÒ {ÉÒ±Éà¶É
»ÉÉ´É±ÉÉ, ¸ÉÒ »ÉÖÅqùY§ÉÉ> {ÉÉNÉeÉ ¸ÉÒ §ÉÖ~Éà{r§ÉÉ> »ÉÉ´É±ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©Éà »ÉÅ§ÉÉ³à±É. Wà »É´ÉÉù ¥É~ÉÉàù +{Éà »ÉÉÅW{ÉÉ mÉiÉà
÷É>©É NÉù©ÉÉ NÉù©É §ÉÉàW{É{ÉÉà +É»´ÉÉq HùÉ´Éà±É.
¥É»É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ ¸ÉÒ qà´ÉSÉÅq UàeÉ ¸ÉÒ ¾ùÒ¶É NÉeÉ ¸ÉÒ qÒ{Éà¶É NÉÉà»Éù ¸ÉÒ qà´ÉùÉW ©ÉÉ° ¸ÉÒ ©ÉiÉÒ±ÉÉ±É yÉùÉàeà ´«É»oÉÒlÉ
»ÉÅ§ÉÉ³Ò. +ÅlÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉqÉÊyÉHÉùÒ+Éà wÉùÉ qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ©ÉÖù¥¥ÉÒ ¸ÉÒ qÉ©ÉY§ÉÉ> {ÉÉNÉeÉ lÉà©ÉW Ê´ÉW«É§ÉÉ>
{ÉÉNÉeÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà´ÉÒ W ùÒlÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ ù©ÉlÉ-NÉ©ÉlÉ ¾Êù£É>©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É +{Éà ¥ÉÒX {ÉÅ¥Éùà +É´Éà±ÉÉ+Éà{Éà
»ÉÖÅqù NÉÒ¢÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.
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~ÉÒH{ÉÒH +É«ÉÉàW{É{ÉÒ ¶É°+ÉlÉoÉÒ +ÅlÉ »ÉÖyÉÒ ¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> {ÉÉNÉeÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ù©ÉiÉÒH§ÉÉ> {ÉÉNÉeÉ{ÉÉà »É¾HÉù lÉoÉÉ
HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÒ +oÉÉNÉ ©É¾à{ÉlÉoÉÒ ~ÉÒH{ÉÒH +àH «ÉÉqNÉÉù »ÉÅ§ÉÉùiÉÖÅ ¥É{ÉÒ NÉ«Éà±É. +{Éà Uà±±Éà Uà±±Éà UÖ÷É ~ÉelÉÉÅ ~É¾à±ÉÉÅ NÉù©ÉÉ
NÉù©É W´ÉÉùÒ{ÉÉ ùÉà÷±ÉÉ, »~Éà¶ÉÒ«É±É ¥É{ÉÉ´Éà±É SÉ÷iÉÒ +{Éà ¥Éà»É{É{ÉÉ ¶ÉÉH{ÉÒ ±¾àWlÉ ©ÉÉiÉÒ »ÉÉä UÖ÷É ~ÉeÃ«ÉÉ.

HSUÒ {ÉÉ÷H
qù ´ÉºÉÇ{ÉÒ Wà©É +àH©É wÉùÉ +É«ÉÉàYlÉ HSUÒ {ÉÉ÷H{ÉÒ ùXÖ+ÉlÉ ¶ÉÖJ´ÉÉù lÉÉ. 25-1-2013 {ÉÉ ùÉmÉà 9.15 H±ÉÉHà
+Éù.÷Ò.»ÉÒ. H±«ÉÉiÉ ©ÉÅe~É©É{ÉÉ §É´«É ùÅNÉ©ÉSÉ A~Éù oÉ>. ´É»ÉÅlÉ ©ÉÉ° ÊqNÉqÊ¶ÉÇlÉ HSUÒ {ÉÉ÷H “Wà{yÉNÉÒ W±É¶ÉÉà §É{Éà ´É>”
§ÉùSÉH §ÉùÉ«Éà±É ùÅNÉ©ÉÅe~É©ÉÉÅ ±ÉNÉ§ÉNÉ 650 WiÉÉ+à +{ÉàùÉ +É{ÉÅq »ÉÉoÉà ©ÉÉiÉÒ. {ÉÉ÷H{ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ~É¾à±ÉÉÅ {ÉÉ÷H©ÉÉÅ
+É´É{ÉÉù ¥ÉyÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉÉÅW{ÉÉ 7.30 oÉÒ 8.30 qù©«ÉÉ{É §ÉÉàW{É{ÉÒ ´«É´É»oÉÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. §ÉÉàW{É, +ÉàÊe÷ùÒ«É©É §ÉÉeÖÅ,
±ÉÉ>÷ÓNÉ, »ÉÉBe »ÉÒ»÷©É ´ÉNÉàùà{ÉÉ NÉÅX´Éù LÉSÉÇ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©ÉlÉÒ +©ÉÞlÉ¥Éà{É ÷ÉàHù¶ÉÒ ±ÉÉ±ÉY HÉ~ÉeÒ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ °.
51,000/- ¾Xù {ÉÖÅ +{ÉÖqÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà ¥Éq±É qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù{ÉÉ ¸ÉÒ yÉÒùW§ÉÉ> HÉ~ÉeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ÊHlÉÔ§ÉÉ>
HÉ~ÉeÒ«ÉÉ{ÉÉà +É§ÉÉù. {ÉÉ÷H qù©«ÉÉ{É ÊqNÉq¶ÉÇH ¸ÉÒ ´É»ÉÅlÉ§ÉÉ> ©ÉÉ° ¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> NÉÉ±ÉÉ lÉoÉÉ HSU «ÉÖ´ÉH »ÉÅPÉ{ÉÉ ¸ÉÒ
HÉÅlÉÒ±ÉÉ±É HÉùÉiÉÒ{ÉÖÅ »É©ÉÉW{ÉÉ ¾ÉàtàqÉùÉá wÉùÉ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà´ÉÒW ùÒlÉà qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù ´ÉÊlÉ ¶Éàc¸ÉÒ
yÉÒùW±ÉÉ±É §ÉÉ> HÉ~ÉeÒ«ÉÉ lÉoÉÉ ¸ÉÒ ÊHlÉÔ§ÉÉ> HÉ~ÉeÒ«ÉÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. {ÉÉ÷H{ÉÒ ùXÖ+ÉlÉ »ÉÖÅqù +{Éà
´«É´É»oÉÒlÉ oÉÉ«É lÉà ©ÉÉ÷à »ÉÅSÉÉ±ÉH ¸ÉÒ ~ÉÅHW »ÉÉ´É±ÉÉ+à »ÉÖÅqù HÉ©ÉNÉÒùÒ ¥ÉX´ÉÒ ÷ÒHÒ÷ ´ÉáSÉÉiÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ §ÉÉ´Éà¶É NÉÉ±ÉÉ, ¸ÉÒ
¾ùà¶É qàÊh«ÉÉ +{Éà ¸ÉÒ +{ÉÒ¶É UàeÉ+à »É¾HÉù +É~Éà±É. NÉù©ÉÉNÉù©É §ÉÉàW{É (W©ÉiÉ´ÉÉù) {ÉÒ ´«É´É»oÉÉ X³´É´ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ
SÉÒ©É{É±ÉÉ±É NÉÉ±ÉÉ, ¸ÉÒ ¾ºÉÇq yÉùÉàe lÉà©ÉW ´ÉÉà±ÉÓ÷Ò«Éù §ÉÉ>+Éà{ÉÉà »É¾HÉù ¡É¶ÉÅ»É{ÉÒ«É ù¾à±É. {ÉÉ{ÉÒ ©ÉÉà÷Ò +{ÉàH
HÉ©ÉNÉÒùÒ©ÉÉÅ ¸ÉÒ Ê´ÉW«É§ÉÉ> qàÊh«ÉÉ lÉoÉÉ lÉà©É{ÉÉ »ÉÉoÉÒ+Éà lÉù£oÉÒ »ÉÖÅqù »É¾HÉù »ÉÉÅ~Éeà±É. A~ÉùÉàGlÉ ~ÉÒH{ÉÒH +{Éà
{ÉÉ÷HÉÒ ùXÖ+ÉlÉ +É ¥É}Éà HÉ«ÉÇJ©ÉÉà qÉlÉÉ+Éà{ÉÒ Êq±ÉàùÒ, A©ÉqÉ ÷Ò©É ´ÉHÇ, HÉ«ÉÇHùÉà{ÉÒ W¾à©ÉlÉ§ÉùÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ, lÉà©ÉW
»É©ÉÉW{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà wÉùÉ Al»ÉÉ¾´ÉyÉÇH ¾ÉWùÒoÉÒ +l«ÉÅlÉ »É£³ oÉ«ÉÉ.

»É©ÉÉW NÉÉäù´É
+ÉÅzÉ ¡Éqà¶É PÉ÷H{ÉÉ ¡É©ÉÖLÉ¸ÉÒ yÉÒùW±ÉÉ±É ÷ÉàHù¶ÉÒ HÉ~ÉeÒ«ÉÉ{ÉÒ Wä{É @÷ù{Éà¶É{É±É ÷Äàe +ÉàNÉâ{ÉÉ>»Éà¶É{É ¾äqùÉ¥ÉÉq
SÉà~÷ù{ÉÉ £ùÒoÉÒ 2013-2015 ©ÉÉ÷à SÉà«Éù©Éà{É lÉùÒHà ´ÉùiÉÒ oÉ«Éà±É Uà. lÉà+Éà¸ÉÒ{Éà ¾ÉÊqÇH +Ê§É{ÉÅq{É.
 HÖ. ¥ÉÒW±É Ê{ÉlÉÒ{ÉSÉÅq ¾Êù«ÉÉ ¾äqùÉ¥ÉÉq+à C.A. Final ~ÉùÒKÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉoÉ©É ¡É«ÉÉ»Éà AnÉÒiÉÇ oÉ«Éà±É Uà. »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ
+Ê§É{ÉÅq{É.
 “I Dream of Fashions” wÉùÉ ¥ÉáNÉ±ÉÉàù LÉÉlÉà V´Éà±ÉùÒ eÒ]É>{ÉÓNÉ »~ÉyÉÉÇ©ÉÉÅ (All India Level) ©ÉÉÅ Ê´ÉW«É´ÉÉeÉ©ÉÉÅ
ù¾àlÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ Ê´ÉJ©É NÉÉ±ÉÉ{ÉÒ »ÉÖ~ÉÖmÉÒ HÖ. Ê»ÉyyÉÒ ¡ÉoÉ©É +É´Éà±É Uà. ¾É±É©ÉÉÅ Indian Institute of Jewellery
Designing and Manufacturing {ÉÉà HÉà»ÉÇ HùÒ ù¾à±É Uà. »É©ÉÉW lÉù£oÉÒ +Ê§É{ÉÅq{É.
 HÞ~ÉÉ±ÉÒ lÉÖºÉÉù ¶ÉÒ´ÉY HÉùÉiÉÒ+à A»©ÉÉ{ÉÒ«ÉÉ «ÉÖÊ{É´É»ÉÔ÷Ò lÉù£oÉÒ »ÉÒ{ÉÒ«Éù ¥Éàe©ÉÓ÷{É ÷Ú{ÉÉÇ©Éá÷©ÉÉÅ ù©Éà Uà. ¾É±É©ÉÉÅW
ùÉW©ÉÅrÒ LÉÉlÉà ù©ÉÉ«Éà±É ©ÉàSÉ©ÉÉÅ »ÉÉAoÉ ]Éà{É ´ÉlÉÒ ù©ÉlÉÉÅ »ÉÉAoÉ ]Éà{É ÷Ò©É Ê´ÉW«ÉÒ ù¾à±É Uà +{Éà ùÉà¾lÉH LÉÉlÉà lÉÉ.
14-2-13 {ÉÉ {Éà¶É{É±É ÷Ö{ÉÉÇ©Éá÷©ÉÉÅ §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É Uà.
 ©ÉÉ»÷ù »É©«ÉH ©Éà¾Ö±É UàeÉ Class 1st, 15th (NSO) National Science Olympiad, Delhi Public School ´ÉÊlÉ
§ÉÉNÉ ±É> @÷ù{Éà¶É{É±É HKÉÉ+à 14th Rank School HKÉÉ+à 3rd. lÉoÉÉ Class HKÉÉ+à 1st +É´ÉÒ ©Éàe±É ©Éà³´Éà±É Uà.
+Ê§É{ÉÅq{É.
»É©ÉÉW{ÉÉ HÉà> ~ÉiÉ §ÉÉ>-¥É¾à{Éà ¶ÉäKÉiÉÒH, ù©ÉlÉNÉ©ÉlÉ, »Éà´ÉÉÊH«É Hà +{«É HÉà> KÉàmÉà »É£³lÉÉ{Éà ´É«ÉÉÇ ¾Éà«É lÉÉà lÉà©É
{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù ±ÉàLÉÒlÉ ©ÉÉÊ¾lÉÒ £Éà÷É »ÉÉoÉà +ÉÅzÉ ¡Éqà¶É PÉ÷H{ÉÒ +ÉàÊ£¶Éà ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉÒ +É~É´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ Uà. WàoÉÒ ASÉÒlÉ »oÉ³à
¡ÉHÉ¶É{ÉÉoÉâ ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉÒ ¶ÉHÉ«É. W°ùÒ »É÷Ô£É>e HÉà~ÉÒ »ÉÅ±ÉN{É Hù´ÉÉ Ê´É{ÉÅlÉÒ.


HSUÒ Ê´É»ÉÉ +Éà»É´ÉÉù »É©ÉÉW +ÉÅzÉ ¡Éqà¶É PÉ÷H{ÉÉ +~ÉùiÉÒlÉ «ÉÖ´ÉH «ÉÖ´ÉlÉÒ+Éà {ÉÖÅ
±ÉÒ»÷ lÉä«ÉÉù oÉ> NÉ«Éà±É Uà. +É ±ÉÒ»÷ +àH©É{ÉÉ ¥ÉáNÉ±ÉÉàù, ¾ärÉ¥ÉÉq, SÉà}Éä>,
©ÉqÖùÉ> lÉà©ÉW NÉqNÉ{ÉÉ ©ÉÉ{ÉqÃ ©ÉÅmÉÒ¸ÉÒ ~ÉÉ»ÉàoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHÉ¶Éà.
¸ÉÒ HSUÒ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ »ÉÅSÉÉ±ÉÒlÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÊ©ÉlÉÒ+Éà{ÉÉà +¾à´ÉÉ±É& lÉÉ. 26 X{«ÉÖ+ÉùÒ{ÉÉ »ÉÉyÉ{ÉÉ £ÉA{eà¶É{É lÉoÉÉ ¸ÉÒ
¶ÉÉÅÊlÉ »HÖ±É{ÉÉ Ê´ÉvÉoÉÔ+Éà wÉùÉ ©É{ÉÉàùÅW{É »ÉÊ©ÉlÉÒ{ÉÉ »É¾HÉùoÉÒ HSUÒ§É´É{É©ÉÉÅ y´ÉW´ÉÅq{É{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É «ÉÉàW´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà ±É
»ÉÉyÉ{ÉÉ £ÉA{eà¶É{É{ÉÉÅ ©ÉÅq¥ÉÖÊu{ÉÉ ¥ÉÉ³HÉà wÉùÉ ¡ÉÉàOÉÉ©É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É “©ÉÖdÒ§Éù +{ÉÉW «ÉÉàW{ÉÉ” {ÉÉ ´ÉÉà±ÉÓ÷Ò«Éù
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§ÉÉ>+Éà lÉù£oÉÒ +É ¥ÉÉ³HÉà{Éà NÉÒ¢÷ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.
lÉÉ. 26-1-2013 {ÉÉ ¸ÉÒ HSUÒ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ wÉùÉ ¡ÉHÉÊ¶ÉlÉ ÷à±ÉÒ£Éà{É eÉ«ÉùÒ »ÉÅ~ÉHÇ »ÉàlÉÖ {ÉÒ Ê´É©ÉÉàSÉ{É Ê´ÉyÉÒ HSUÒ
§É´É{É{ÉÉÅ ¾Éà±É©ÉÉÅ §ÉùSÉH ¾ÉWùÒ©ÉÉÅ oÉ«Éà±É ¾lÉÒ. LÉÖ¥ÉW »ÉÖÅqù »ÉX´É÷ »ÉÉoÉà ¡Él«ÉàH {ÉÉ©É{ÉÒ »ÉÉoÉà lÉà©É{ÉÉ £Éà÷É »ÉÊ¾lÉ{ÉÉ
÷à±ÉÒ£Éà{É {ÉÅ¥ÉùÉà »ÉÉoÉà{ÉÒ eÉ«ÉùÒ ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ »ÉÊ©ÉlÉÒ{ÉÉ H{´ÉÒ{Éù ¸ÉÒ +ù´ÉÓq Hà¶É´ÉY UàeÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É{ÉÉ ¸ÉÒ ~ÉÅHW
¾ÒùY »ÉÉ´É±ÉÉ ¸ÉÒ ±É¾àùSÉÅq ÷ÉàHù¶ÉÒ ±ÉÉàeÉ«ÉÉ ¸ÉÒ ¾ùà¶É ¾à©ÉùÉW qàÊh«ÉÉ lÉà©ÉW LÉÖ¥ÉW +ÉHºÉÇH ¡ÉÓ÷ÓNÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ
~ÉÅHW qà´ÉSÉÅq qàÊh«ÉÉ +{Éà +ÉHºÉÇH eÒ]É>{É ¥É{ÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ ù©Éà¶É »ÉÉ´É±ÉÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É ÷à±ÉÒ£Éà{É eÉ«ÉùÒ{ÉÉ qÉlÉÉ ¸ÉÒ
©ÉiÉÒHÉÅlÉ ©ÉàPÉY ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ (¸ÉÒ NÉÉäù´É Hà÷ù»ÉÇ) ~ÉÊù´ÉÉù lÉù£oÉÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. ¸ÉÒ HSUÒ Ê©ÉmÉ ©ÉÅe³ lÉù£oÉÒ »ÉÅ~ÉHÇ
»ÉàlÉÖ eÉ«ÉùÒ{ÉÉ qÉlÉÉ ¸ÉÒ©ÉÊlÉ ±ÉlÉÉ¥Éà{É ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ ¸ÉÒ ©ÉiÉÒHÉÅlÉ ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ ¸ÉÒ ¾à©ÉÉÅNÉ ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ, ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ]à{ÉÒ ©ÉÉà© ÉÉ«ÉÉ lÉà©ÉW HÖ.
¾ÊºÉÇlÉÉ ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ{ÉÖÅ ¥É¾Ö©ÉÉ{É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà qÉlÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù M/s. NÉÉäù´É Hà÷ù»ÉÇ lÉù£ »´É°SÉÒ §ÉÉàW{É
ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.
©ÉÊ¾±ÉÉ »ÉÊ©ÉlÉÒ lÉù£oÉÒ lÉÉ. 19-1-2013 NÉÖ¥¥ÉÉ HÉà±e »÷ÉàùàW LÉÉlÉà ~ÉÒH{ÉÒH ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. Wà©ÉÉÅ ±ÉNÉ§ÉNÉ
115 ©ÉÊ¾±ÉÉ+Éà lÉoÉÉ ¥ÉÉ³HÉà+à §ÉÉNÉ ±ÉÒyÉà±É. HÉà±e »÷ÉàùàW Ê{É¾Éù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »ÉÖÅqù ´«É´É»oÉÉ ¸ÉÒ©ÉlÉÒ W«É¸ÉÒ §ÉÉ´Éà¶É
NÉÉ±ÉÉ Hùà±É.
ù©ÉlÉ NÉ©ÉlÉ »ÉÊ©ÉlÉÒ& Shri Kutchi Mitra Mandal Ramat Gamat Samithi successfully organised the cricket
tournament "Swastik Cup" which was held on 20th January 2013. This cricket tournament is organized by members of KMM and is unique for the Kutchi Samaj. The cup has been named after our main
sponsors, "Swastik Masala" sponsored by Shri Vijay Damji Nagda. We have seen cricketing tournaments among Countries, States, Districts, Universities and School. This tournament is among the villages (called "GAAM" in Kutchi), where people of particular village of Kutch (residing in Hyderabad),
have formed a team and then they play against each other. Team names :
• Patri owned by Indian Emporium
• Sabhrai owned by Shree Kesar Trading Co.
• Desalpur owned by Gala Bhavik
• Rest of Kutch owned by Shree Raj Jewellery
The villages were selected based on population and participation. The "Rest of Kutch" accommodated
all the other players who did not belong to any of the 3 villages.
RESULTS : Winners : Team Sabhrai owned by Shree Kesar Trading Company
Runner Up Rest of Kutch owned by Shree Raj Jewellery.
Man of the match for Finals - Dhiren Haria
Best Batsman of the tournament - Amit Dedhia
Best Bowler of the tournament - Kamal Poladia
Most number of Sixes - It was a tie between Amit Dedhia and Dhiren Haira with 7 sixes each.
Man of the series - Dhiren Haria

¸ÉÒ +SÉ±ÉNÉSU Wä{É »ÉÅPÉ - ¾äqÉù¥ÉÉq »ÉÒ÷Ò ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉoÉ ÊW{ÉÉ±É«É{ÉÒ 12©ÉÒ ´ÉºÉÇNÉÉÅc Ê{É©ÉÒnÉà y´ÉXùÉà¾ùiÉ
HÉ«ÉÇJ©É +SÉ±ÉNÉSUÒ«É ~É.~ÉÚ. »ÉÉy´ÉÒ¸ÉÒ »É©É«ÉNÉÖiÉÉ¸ÉÒ Y ©É.»ÉÉ. lÉoÉÉ ~ÉÚ. ¸ÉÒ ¸ÉÞlÉNÉÖiÉÉY ©ÉÉ. »ÉÉ. {ÉÒ Ê{É¸ÉÉ©ÉÉÅ ¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ
{ÉÉoÉ ÊW{ÉÉ±É«É ¸ÉÒ 12 ©ÉÒ ´ÉºÉÇNÉÉÅc{ÉÉà ¥Éà Êq´É»ÉÒ«É HÉ«ÉÇJ©É LÉÖ¥ÉW A©ÉÅNÉ§Éùà ´ÉÉlÉÉ´ÉùiÉ©ÉÉÅ ~ÉÚiÉÇ oÉ«Éà±É. +É ¡É»ÉÅNÉà ©É¾É´Éq
5 ¶ÉÊ{É´ÉÉù {ÉÉ +hÉù +Ê§ÉºÉàH lÉoÉÉ ©É¾É´Éq 7 ùÊ´É´ÉÉù{ÉÉ »ÉnÉù§ÉàqÒ ~ÉÚX lÉoÉÉ y´ÉXùÉà¾iÉ{ÉÉà HÉ«ÉÇJ©É ù¾à±É.
y´ÉXùÉà¾iÉ {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÉ y´ÉX{ÉÉ HÉ«É©ÉÒ ±ÉÉ§ÉÉoÉÔ ~ÉÊù´ÉÉùÉà lÉù£oÉÒ »ÉÅ~É}É oÉ«Éà±É.
¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖY {ÉÒ ©ÉÖL«É y´ÉX
¶Éàc¸ÉÒ ©ÉiÉÒHÉÅlÉ ©ÉàPÉY ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù NÉÉ©É ´ÉùÉeÒ«ÉÉ.
¸ÉÒ ¸Éà«ÉÉÅ¶É{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖY{ÉÒ y´ÉX
¶Éàc¸ÉÒ ±ÉÒ±ÉÉyÉù Y´ÉùÉW {ÉÉNÉeÉ ~ÉÊù´ÉÉù NÉÉ©É ´ÉùÅeÒ ©ÉÉà÷Ò
¸ÉÒ {ÉÊ©É{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖY{ÉÒ y´ÉX
¶Éàc¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒSÉÅq ©ÉàPÉY {ÉÉNÉeÉ ~ÉÊù´ÉÉù NÉÉ©É {ÉùàeÒ
¸ÉÒ ´ÉÉ»ÉÖ~ÉÚV«É »´ÉÉ©ÉÒ ¡É§ÉÖY{ÉÒ y´ÉX
¶Éàc¸ÉÒ qÉ©ÉY Y´ÉùÉW {ÉÉNÉeÉ
NÉÉ©É ´ÉùÅeÒ ©ÉÉà÷Ò
WÖ{ÉÉ ©ÉÖ³{ÉÉ«ÉH¸ÉÒ ¶ÉÉÅÊlÉ{ÉÉoÉ ¡É§ÉÖY {ÉÒ y´ÉX
¶Éàc¸ÉÒ ©ÉiÉÒHÉÅlÉ ©ÉàPÉY ©ÉÉà©ÉÉ«ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉù NÉÉ©É ´ÉùÉeÒ«ÉÉ
+É ¡É»ÉÅNÉà A~ÉùÉàGlÉ ~ÉÉÅSÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà lÉù£oÉÒ ¥É~ÉÉàù {ÉÉÅ »´ÉÉ©ÉÒ´ÉÉl»É±«É ùÉLÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. lÉà©ÉW ¸ÉÒ »ÉÅPÉ lÉù£oÉÒ
+É«ÉÅ¥ÉÒ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É. »ÉnÉù§ÉàqÒ ~ÉÚX qù©«ÉÉ{É {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É {ÉÉ ´ÉÉÊºÉÇH SÉeÉ´ÉÉ ±Éà´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É Wà{ÉÉà ±ÉÉ§É {ÉÒSÉà
©ÉÖW¥É{ÉÉ ~ÉÊù´ÉÉùÉà +à ±ÉÒyÉà±É.
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1) ~ÉKÉÉ±É~ÉÚX
2) +ÅNÉ±ÉÖUiÉÉ
3) ´ÉÉ»ÉKÉà~É ~ÉÚX
4) yÉÚ~É ~ÉÚX
5) SÉÅq{É ~ÉÚX
6) ~ÉÖº~É ~ÉÚX
7) yÉÞlÉ

¸ÉÒ qÉ©ÉY Y´ÉùÉW {ÉÉNÉeÉ ~ÉÊù´ÉÉù,
¸ÉÒ +{ÉÒ±É ÊmÉ§ÉÖ´É{ÉqÉ»É ¶ÉÉ¾ ~ÉÊù´ÉÉù
¸ÉÒ NÉÉäù´É »ÉlÉÒ¶É {ÉÉNÉeÉ ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ©ÉÖ±É¥ÉÉ> ©ÉÉ±É¶ÉÒ ©ÉÉ° ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ¶ÉÉÅlÉÉ¥Éà{É ¾ÒùY HÉ{ÉY NÉÉà»Éù ~ÉÊù´ÉÉù,
¸ÉÒ©ÉÊlÉ A©ÉÔ±ÉÉ¥Éà{É ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY UàeÉ ~ÉÊù´ÉÉù,
©ÉÉlÉÖ¸ÉÒ ±ÉK©ÉÒ¥Éà{É ¡Éà©ÉY {Éù¶ÉÒ UàeÉ ~ÉÊù´ÉÉù,

´ÉùÅeÒ ©ÉÉà÷Ò
{ÉùàeÒ
¾É±ÉÉ~ÉÖù
»ÉÉ§ÉùÉ>
NÉÉàyÉùÉ
±ÉÉ«ÉX

Ê´ÉyÉÒ Ê´ÉyÉÉ{É HùÉ´É´ÉÉ ©ÉÖÅ¥É>oÉÒ ¸ÉÒ ùÉX§ÉÉ> {ÉÅqÖ »ÉÅNÉÒlÉ ©ÉÅe³Ò »ÉÉoÉà ~ÉyÉÉùà±É.
¸ÉÒ +SÉ±ÉNÉSU Wä{É »ÉÅPÉ - ¾äqùÉ¥ÉÉq »ÉÒ÷Ò »ÉÅSÉÉ±ÉÒlÉ ¸ÉÒ qÉqÉ NÉÉälÉ©É»ÉÉNÉù»ÉÚÊù ¶ÉÉ>{ÉÓNÉ »÷Éù ~ÉÉc¶ÉÉ³É
{ÉÉ{ÉÉ ¥ÉÉ³HÉà©ÉÉÅ {ÉÉ{É~ÉiÉoÉÒ yÉ©ÉÇ{ÉÉ »ÉÅ»HÉù ~Éeà ¡ÉÉoÉÊ©ÉH yÉÉÊ©ÉÇH »ÉÖmÉÉà ¾»ÉlÉÉ, ù©ÉlÉÉ ¶ÉÒLÉÒ X«É +{Éà ¥ÉÉ³HÉà oÉHÒ
´ÉeÒ±ÉÉà{Éà yÉÉÊ©ÉÇH +§«ÉÉ»É ¡Él«Éà °SÉÒ ¡ÉH÷à +É Atà¶«É{Éà ±ÉKÉ©ÉÉÅ ùÉLÉÒ eÒ»Éà©¥Éù 2012©ÉÉÅ ~ÉÚ.»ÉÉ., ¸ÉÒ »É©É«ÉNÉÖiÉÉ¸ÉÒ ©É.»ÉÉ.
+{Éà ~ÉÚ.»ÉÉ.¸ÉÒ ¸ÉÞlÉNÉÖiÉÉ¸ÉÒ ©É.»ÉÉ. {ÉÒ Ê{É¸ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò+Éà lÉoÉÉ Ê´É¶ÉÉ³ W{É »É©ÉÖqÉ«É ´ÉSSÉà ¶ÉÉ>{ÉÓNÉ »÷Éù ~ÉÉc¶ÉÉ³{ÉÒ
+Éà~É{ÉÓNÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±É.
÷Ò.´ÉÒ. +{Éà HÉà©~«ÉÖ÷ù Wà´ÉÉ +ÉyÉÖÊ{ÉH »ÉÉyÉ{ÉÉà wÉùÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉÖmÉÉà{ÉÉ +oÉÇ »É©ÉX´ÉÒ ¥ÉÉ³HÉà{Éà ´ÉÉlÉÉÇ, H±ÉùÓNÉ, eÄÉà@NÉ
´ÉNÉàùà wÉùÉ yÉÉÊ©ÉÇH [ÉÉ{É +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà.
»ÉÖÅqù ¡É§ÉÉ´É{ÉÉ +É~ÉÒ ¡ÉÉàl»ÉÉÊ¾lÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. ´ÉÉÊºÉÇH ~ÉùÒKÉÉ+Éà{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ 16 £àúÉÖ+ÉùÒ oÉÒ ©Éà 30
»ÉÖyÉÒ ~ÉÉc¶ÉÉ³É ¥ÉÅyÉ ù¾à Uà. ¾É±É©ÉÉÅ 3 ©ÉÊ¾{ÉÉ {ÉÉ ÷ÖÅH »É©É«É©ÉÉÅ ±ÉNÉ§ÉNÉ 150 WiÉÉ +à [ÉÉ{É ¡ÉÉ~lÉ H«ÉÇÖÅ.
+É´ÉÒ +ÉyÉÖÊ{ÉH h¥É{ÉÒ ~ÉÉc¶ÉÉ³É ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ »ÉÅPÉ{ÉÉ ÷Ä»÷Ò lÉoÉÉ ~ÉÉc¶ÉÉ³É {ÉÉ »ÉÅSÉÉ±ÉH ¸ÉÒ ~ÉÉà~É÷±ÉÉ±É Hà¶É´ÉY
UàeÉ +à ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ ¸ÉÒ +É«ÉÇùÊKÉlÉ Wä{É lÉl´É[ÉÉ{É Ê´ÉyÉÉ~ÉÒc {ÉÉ ©ÉÖL«É »ÉÅSÉÉ±ÉH ¸ÉÒ ùÉ©ÉY§ÉÉ> yÉùÉàe »ÉÉoÉà »ÉlÉlÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ
ù¾Ò ~ÉÉc¶ÉÉ³É ¶É° Hù´ÉÉ©ÉÉÅ ©É¾l´É{ÉÉà §ÉÉNÉ §ÉW´Éà±É. +É XlÉ{ÉÒ ~ÉÉc¶ÉÉ³É {ÉÒ ¶É°+ÉlÉ ©ÉÖÅ¥É>©ÉÉÅ 6 ©ÉÊ¾{ÉÉ ~É¾à±ÉÉÅ ¥Éà
»oÉ³Éà +à oÉ> Uà.
~ÉÉc¶ÉÉ³É »ÉÖSÉÉ°°~Éà »ÉÅSÉÉ±É{É ©ÉÉ÷à ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ~ÉÚ{É©É¥Éà{É qàÊh«ÉÉ +{Éà ¸ÉÒ©ÉlÉÒ ±ÉlÉÉ¥Éà{É qàÊh«ÉÉ +{Éà lÉà©É{ÉÒ ÷Ò©É{ÉÉ
W¾à©ÉlÉ§ÉùÒ HÉ©ÉNÉÒùÒ oÉÒ ÷ÖÅH »É©É«É©ÉÉÅ ¶ÉÉ>{ÉÓNÉ »÷Éù ~ÉÉc¶ÉÉ³É +{«É »É©ÉÉXà ©ÉÉÅ ~ÉiÉ ¡É¶ÉÅ»ÉÉ ©Éà³´Éà±É.
સેિા સમાજ

તા. 13 .1.2013 રવિિારના િાવષિક સામાન્દ્ર્ સભામાું
ુ તે ભારતી સુંગોઇ સેિા સમાજના િમુખ બન્દ્ર્ા.
સિાયનમ

તા. 20.1.2013 : બાળકો માટે સાર્ન્દ્સ િકય શોપ રાખિામાું
આિેલ

મદુરાઈ ઘટક

તા. 27.1.2013 : JSG ના સુંગાથે સેિા સમાજના સભ્ર્ોએ ઇકો પાકય માું "રેઝર હુંટ" ની મજા માણી. નાના
બાળકો પણ અલગથી "રેઝર હુંટ" રમ્ર્ા.
તા. 3.2.2013 : સેિા સમાજ દ્વારા સુંચક્ષલત S.D.H. જૈન વિદ્યાલર્ નો િાવષિક હદન [Annual Day] ઉજિાર્ો.
વનસગય સાથે સુંત ુલન કેમ જાળિવુું એ ન ૃત્ર્ તથા ર્ોગ નો કાર્યક્રમ અને મેગા ડાન્દ્સ સફળ રહ્યા.

િથમ અને દ્વદ્વતીર્ ક્રમાુંકે પાસ થનાર વિદ્યાથીઓને તેમજ વિશેષ વસદ્વદ્ધ િાપ્ત કરનાર વિદ્યાથીઓને અને
વશિકોને ઇનામ આપિામાું આવ્ર્ા.

તા 3.3.2013 : એક સામાન્દ્ર્ સભાનુ ું આર્ોજન કરિામાું આિેલ જેમાું સમાજની ઉન્નતી માટે થોડા સશક્કત
વનણયર્ો લેિાર્ા.

તા 10.3.2013 : કોઈને હાટય એટેક આિે ,રસ્તામાું કોઈ ઘાર્લ થઇ જાર્,કોઈને અકસ્માત થાર્ ,આગ લાગે
વિગેરેમાું િાથવમક ઉપચાર કેમ કરિા અને શુું સાિધાની િતયિી એ વિષે જાણકારી મેળિિા એક
કાર્યક્રમનુ ું આર્ોજન કરિામાું આિેલ. ડૉ .મુરલીધરે Power Point Presentation દ્વારા જાણકારી આપી.
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મહહલા મુંડળ :
તા. 19.1.2013: િાવષિક સામાન્દ્ર્ સભામાું રૂમીબેન સુંગોઇ િમુખ તથા મુંજરીબેન શાહ મુંત્રી તરીકે વનમાર્ા.
તા.

23.2.2013: િસુંત પુંચમીની ઉજિણી વનવમત્તે બાળકો માટે પેઈન્દ્ટીગ હરીફાઈ રાખિામાું આિેલ.
િસુંત પુંચમી અનુરૂપ િસ્ત્ર પહરધાન કરીને સૌ આવ્ર્ા હતા. િીવતબેને િસુંત પુંચમી વિષે જણાવ્યુ.ું
પેન્ન્દ્ટગ હરીફાઈ માું જીતેલ બાળકોને ઇનામો અપાર્ા.

તા 23.3.2013 મહહલા હદન ની ઉજિણી રૂપે Mrs.Mahila Mandal Madurai M3 કોન્દ્ટેસ્ટ રાખિામાું આિેલ.
40 િરસથી ઉપરની બહેનોના ગ્રુપ માું િીણા િોરા વિજેતા બન્દ્ર્ા અને 40 િરસથી નીચેના બહેનોના
ગ્રુપમાું મુંજરી શાહ વિજેતા બન્દ્ર્ા
થુંડર બોલ્્સ :

તા. 24.2.2013: યુિા િગે એક અનોખો ગેમ શો માણ્ર્ો. "Table No. 21" સત્ર્ બોલીને રમત જીતિાની
હતી. સ્લોગન હતો "If you lie you will die"
તા. 24.3.2013: 'બેન્દ્ડ બજા બારાત ' નામનો એક અનોખો કાર્યક્રમ ઉજવ્ર્ો. સુંગીત સુંધ્ર્ા ,લગ્ન , વિદાઈ
ને લગતી વિવિધ વિવધઓ પર રેઝર હન્દ્ટ ,હાઉઝી જેિી રમતો રમ્ર્ા.
અક્ષભનુંદન

20 જાન્દ્યુઆરી 2013 ના K.V.O.મુબઈએ
ું
શૌિક્ષણક સન્દ્માન સમારું ભ રાખ્ર્ો હતો. મદુરાઈ નો રોહન નીલેશ
સુંગોઇ ધોરણ 10 માું 94.8% માકય સ મેળિી આ સન્દ્માનનો હકદાર બન્દ્ર્ો .એને આ સન્દ્માન સમારું ભમાું એક
ચાુંદીનો વસક્કો તથા એક સટીફીકેટ એનાર્ત કરિામાું આિેલ.

પ ગ લી ના
પુત્ર જન્દ્મ

પા ડ ના ર

બેંગલોર ઘટક

વનવધ ભાવિન નેમચુંદ સાિલા

કોડાર્

બેંગલોર

શેરડી

હૈદરાબાદ

નાની ખાખર

ચેન્નાઈ

ક્રીશભ હકરણ િેમજી ગાલા

ફરાદી

બેંગલોર

ધિલ દીપક પોપટલાલ ધરોડ

પત્રી

બેંગલોર

પુત્રી જન્દ્મ

આંધ્ર િદે શ ઘટક

ભાિીની હહરે ન નિીન હહરર્ા

હીરલ મહેન્દ્ર કલ્ર્ાણજી ગુંગર

ચેન્નાઈ ઘટક

સ્સ્મતા વિશાલ ભરત દે ઢીર્ા

સ ગા ઈ ની
બેંગલોર ઘટક



પહરતા જર્ુંતીલાલ લખમશી વનસર

આંધ્ર િદે શ ઘટક



હૈદરાબાદ

િ ધા ઈ

હદશા હહતેશ જેઠાલાલ ગોગરી



મેરાઉ

ભચાઉ
ટુુંડા

મુબઈ
ું

ચેન્નાઈ

હહતેશ વિનીત ભિાનજી હેણીર્ા

સાભરાઈ

હૈદરાબાદ

હરચા વિલાસ તલકશી ગાલા

ક્ષચર્ાસર

હૈદરાબાદ

િૈશાલી િસુંત હેમરાજ ગોસર

િૈભિ ગુલાબચુંદ શામજી હહરર્ા

દે િપુર
નરે ડી
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વિજર્િાડા
મુબઈ
ું

ચેન્નાઈ ઘટક





હદશા હહતેશ જેઠાલાલ ગોગરી

ટુ ન્દ્ડા

ચેન્નાઈ

હદશાુંત ધીરજ ગાુંગજી ગાલા

સમાઘોઘા

ચેન્નાઈ

ધિલ હદપક પોપટલાલ ધરોડ
હહરલ લક્ષ્મીચુંદ મુલજી છે ડા

રાજેશ ભરત િલ્લભજી દે ઢીર્ા

હેતલ જર્ેશ પોપટલાલ િીરા
અવપિત નીતીન નેમજી ગુંગર

વસધ્ધ્ધ હકશોર દામજી મોતા

લ ગ્ન ની

બેંગલોર ઘટક




િ ધા ઈ





મોટી ખાખર
નક્ષલર્ા

ચેન્નાઈ
મુબઈ
ું

ચેન્નાઈ
ચેન્નાઈ

દશયન ઉદર્ જાદિજી ભેદા

ભુજપુર

બેંગલોર

વ્ર્ોમા રમેશ ખીમજી િીરા
કોમલ શાુંવતલાલ િીરા

રીચા હકરણ િેમજી ગાલા

બેરાજા

નાની ખાખર
ફરાદી

ભુજપુર

મુબઈ
ું

કોલકતા
બેંગલોર
મુબઈ
ું

રૂબીન તારાચુંદ મણીલાલ ધરોડ

પત્રી

હૈદરાબાદ

િૈશાલી લક્ષ્મીચુંદ સુદ
ું રજી નાગડા

ભોજાર્

હૈદરાબાદ

કુ ુંજલ જર્ુંત જીિરાજ છે ડા

નર્ન મણીલાલ રામજી માલદે
િીરલ અત ુલ નાનજી સાિલા

જીતેન લક્ષ્મીચુંદ કાનજી છે ડા

ભાિના વિનીત ભિાનજી હેણીર્ા

અનુપ ધીરજલાલ દે િચુંદ દે ઢીર્ા

મેઘના અમ ૃતલાલ મોહનલાલ નાગડા

ચેન્નાઈ ઘટક



પત્રી

મુબઈ
ું

બેંગલોર

ભાવિન વિજર્ હીરજી કારાણી



નાની ખાખર

િાુંકી

આંધ્ર િદે શ ઘટક



કાુંડાગરા

બેંગલોર

અંહકત રસેશ માિજી સાિલા

કવપલ હકશોર દે ઢીર્ા



પત્રી

હાલાપર
લુણી

મુબઈ
ું

સાુંગલી

િાુંકી

હૈદરાબાદ

િડાલા

સાભરાઈ

નિાિાસ
ભોજાર્
ખારૂઆ

િલસાડ

હૈદરાબાદ
કોલ્હાપુર

હૈદરાબાદ
સાુંગલી

ઋુષભ લક્ષ્મીચુંદ સાિલા

રામાણીર્ા

ચેન્નાઈ

ઋુષભ મધુકર સાિલા

નિાિાસ

ચેન્નાઈ

સાહફર્ા શબ્બીર ગલારીર્ા
ડૉ કીંજલ હદલીપ રિજી િોરા

અ હર હું ત

આંધ્ર િદે શ ઘટક

શરણ

-

િતાપર

કોલકતા
મુબઈ
ું

ગાુંગજી નરશી નાગડા
તરલાબેન ભીમશી ડુગ
ું રશી સાિલા

કપાર્ા

ઉ. ૮૨

મુરજી માિજી ગાલા

ક્ષબદડા
ડુ મરા

ઉ. ૨૯

હેલીન હસમુખ દે હઢર્ા

ધીરજલાલ ટોકરશી લાલજી કાપહડર્ા
જિેરબેન કાકુ ભાઈ ઠાકરશી ગાલા

ચેન્નાઈ ઘટક

શ્રી ગાુંગજી કાનજી છે ડા

સમાઘોઘા

પત્રી

દે શલપુર
પુનડી
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ઉ. ૮૨
ઉ.. ૭૬
ઉ. ૭૫
ઉ. ૮૦
ઉ.૬૩

12

13

એક્કમના નેજા હેઠળ આગામી કાર્યક્રમ
તા. ૧૬ અને ૧૭-૨-૨૦૧૩ના રોજ મદુરાઈ મધ્ર્ે રાખિામાું આિેલ ટેનીસ બોલ ક્રીકેટ ટુનાયમેન્દ્ટ કમોસમી
િરસાદને કારણે મુલતિી રાખિામાું આિેલ. આ ટુનાયમેન્દ્ટ હિે મદુરાઈ મધ્ર્ે તા.૧૫ અને ૧૬ જુ ને,૨૦૧૩ના
રોજ ર્ોજાશે. આ ટુનાયમેન્દ્ટના મુખ્ર્ સ્પોન્દ્સરર તરીકે િથમ ૩ િષય માટે બેંગલોર સ્સ્થત ગાલા ગ્રુપે સહમતી
આપી છે . પોત પોતાની ટીમ ને CHEER-UP કરિા સૌને બહોળી સુંખ્ર્ામાું હાજર રહેિાનુ ું હોસ્ટ ઘટક મદુરાઈનુ ું
વનમુંત્રણ છે .
ટુનાયમેન્દ્ટ બાદ તા. ૧૭ અને ૧૮ જુ ન,૨૦૧૩ના કોડાઈકેનાલ જિાનુ ું આર્ોજન મદુરાઈ ઘટકે કયુું છે . ગાલા
કપના ૧૬ પ્લેર્સય વસિાર્ અન્દ્ર્ને ખચય પેટે રૂ.૧૦૦૦/- ગાલા કપ દરમ્ર્ાન મદુરાઈ રોકિાના/જમિાના તેમ
જ રૂ.૩૫૦૦/- કોડાઈકેનાલ ટુર માટે અંદાજીત ખચય પેટે આપિાના રહેશે. િધુ વિગત માટે પોતપોતાના
ઘટકના અવધકારીઓને સુંપકય કરિા વિનુંતી.

મહહલા MUNCH
શ્રી ક.િી.ઓ. િનીતા વદ
ુંૃ બેંગલોર દ્વારા ર્ોજાર્ેલ જૈન શાકની સ્પધાયમાું
વિજેતા થર્ેલ રે સીપીઓ.

બીજુ ું ઇનામ – શ્રીમતી ઈલા નીતીન મોતા,બેંગલોર-૦૮૦-૨૩૧૨૯૮૮૧
મલાઈ મટર મેથી

સામગ્રી:

વ્હાઇટ ગ્રેિી માટેની સામગ્રી

મેથીની ભાજી

૧ મીહડર્મ જુ ડી

મલાઈ

૨ મોટા ચમચા

દૂ ધ

૧-૧/૨ કપ

ઘી

૧ ચમચો

તેલ

૧ ચમચો

બાફેલા િટાણા

આદુ -મરચાની પેસ્ટ, જીરુું ,
હીંગ,ગરમ મસાલો,
મીઠુ ું,કસુરી મેથી.

૨૫૦ ગ્રામ

કાજુ

૧ ટે બલ સ્પુન

મગજતરીના બી

૧ ટીસ્પ ૂન

તલ

૧ ટીસ્પ ૂન

ખસખસ

:

૧ ટીસ્પ ૂન

આ બધી સામગ્રીને ૧ કલાક પાણીમાું પલાળી
વમક્કસરમાું પેસ્ટ કરિી.

રીત:

૧. એક કઢાઈમાું ઘી-તેલ ગરમ કરવુ.ું તેમાું જીરુું
ુ
અને હીંગ નાખી પછી તેમાું આદ- મરચાની પેસ્ટ નાુંખિી.
૨. હિે મેથીની ભાજી નાુંખી ૩ થી ૪ વમવનટ સાુંતળિી.

૩. પછી તેમાું વ્હાઇટ ગ્રેિી નાુંખી ૨-૩ વમવનટ સાુંતળવુ.ું

૪. ત્ર્ારબાદ દૂ ધ નાુંખી હલાિવુ.ું પછી તેમાું મલાઈ અને ગરમ મસાલો નાુંખી

બરાબર વમફસ કરવુ.ું જર્ારે ઘટ્ટ થિા આિે ત્ર્ારે તેમાું બાફેલા િટાણા નાુંખિા.
૨ વમવનટ ઉકાળી નીચે ઉતારવુ.ું (િટાણા કુકરમાું ન બાફિા)

૫. ગરમ ગરમ શાક, પરોઠા અથિા પ ૂરી સાથે સિય કરવુ.ું
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હકચન હટપ્સ
ભરે લા કારે લા બનાિતા પહેલાું કારે લાને થોડી િાર છાસમાું ભીંજિી દો. તેનાથી કારે લાની કડિાશ ઓછી
થઈ જશે.
ભીંડાનુ ું શાક બનાિતી િખતે તેમાું મીઠુ ું છે લ્લે નાખવુું તેથી તેમાું ચીકાશ નહીં થાર્ અને તેમાું એક ટીસ્પ ૂન આમચ ૂર પાિડર નાુંખિાથી તે િધારે સ્િાહદષ્ટ લાગશે .

ચીઝ ખમણીએ ત્ર્ારે ગ્રેટરમાું ચીઝ રહી જતા તે િેસ્ટ જાર્ છે . તેની માટે ચીઝ ખમણતા પહેલા ગ્રેટરની
બુંને બાજુ થોડુું તેલ લગાડવુ.ું

હેતલ નીલેશ દે ઢીર્ા, બેંગલોર

આરોગ્ર્ના સુત્રો
ચા, કોફી ને કોકો, િહેલી પડાિે પોકો.

આંખે ત્રીફલા ને દાુંતે લ ૂણ, પેટ ના ભરીર્ે ચારે ખ ૂણ.
દૂ ધે િાળુ જે કરે , નરણે હરડે ખાર્,

ઓકી દાતણ જે કરે , તે ઘેર િૈધ ન જાર્.

ગળયુ,ું તળયુું જે ઓછુું ખાર્, વ્ર્ાધી તેની જલ્દી જાર્.
જે અવધક ખાર્ મીઠુ ું, તેન ુ ું ઘડપણ િહેલ ુું દીઠુ ું.
ખાર્ દાળ ને રોટલો, તે ઉચકે મોટો પોટલો.
કજજર્ાનુ ું મ ૂળ હાુંસી, રોગનુ ું મ ૂળ ખાુંસી.

ખાુંડ, મીઠુ ું ને સોડા, ત્રણ સફેદ ઝેર કહેિાર્,

ખાિા-પીિાના કામમાું, સમજીને લેિાર્.
સાદુું ખાતાું, સાદુું પીતાું, હાથે ખાુંડતા, હાથે દળતાું,

મળે ખાિાનુ ું ચોખ્ખુ અન્ન, રહે િફે્ધ્લ્લત તન ને મન.
ચણો કહે હુું ખરબચડો, પીળો રું ગ જણાર્,

રોજ પલાળી મને ખાર્, તે ઘોડા જેિો થાર્.

નથી જતા કોઈના મા-બાપ વ ૃધ્ધાશ્રમમાું શોખથી,
પરાણે જવુું પડે કપ ૂતોના કોપથી.

સુંકલન-રમીલા િીરા, ચેન્નાઈ

SARDARJI JOKES
 A teacher told all students in a class to write an essay on a cricket match. All were busy writing

except one Sardarji. He wrote "DUE TO RAIN, NO MATCH!"
 What does a Sardar do after taking a photocopy (Xerox)?

He will compare it with the original for any spelling mistakes.
 Sardar visits Chinese friend dying in hospital. Man says "Chin Yu Yan" and dies. Sardar goes to
China to find meaning of his friends last words. It is "You're standing on the oxygen tube!!"
 A Sardar was very fond of sensational and detective novels, but he always started reading from

the middle. A friend of his asked why he did so? "It's doubly interesting", said the Sardar. "To
start from the middle keeps one curious not only about its conclusion but also about its beginning.
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નીચે આપેલા તહેિાર િસુંગે કઈ મીઠાઇ ખિાર્:
૧. હદિાળી

૨. હોળી

૩. દુગાય પ ૂજા

૭. ઈદ

૮. ગણેશ ચત ુથી

૯. હક્રસમસ

૪. રિાબુંધન
૧૦. પોંગલ

૧૩. મકર સુંક્રાુંવત

૫. લોહરી

૧૧. દશેરા

૧૪. અષાઢી બીજ

૬. નિરાત્રી

૧૨. ગુડી પડિો
(જિાબ: Page 19)

કાવ્ર્ સહરતા
બરુુંકી બાબાણી
કચ્છી બોલી જો રુંગ લગાએલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
કચ્છી ભાષાજો િેમ જગાએલા ધોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
પરદે સ િસધલ ભાિરે ન્દ્જી ઘા ધેલજી સોણે હરખાર્ેતા
રસ પાન કર્ો મઠી બોલીજો , કચ્છી નાટક મણીકેં િતાઈર્ેંતા
બાબાણી બોલીજી બરકતલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
કચ્છી બોલીજો રું ગ લગાર્ેલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
ભલે િતન છડેને દૂ ર અઈયુું પણ મીટ િતનજી િાટ મથે

ભલે વિમાન ચડે વિદે શ િેન ુ ું પણ કચ્છી અયુ ઈ મેંલન
ે ે ચુું
ધીંગી ધરતીજો ખમીર િતર્ેલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
કચ્છી બોલીજો રું ગ લગાર્ેલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
કમ્પ્યુટર યુગજે જુ િાનેકે મુજે ધીલજી ગાલ સોણાઈર્ાુંતી
ભલે િલ્ડ ટુર િેને આવ્ર્ા પણ કચ્છ ન ડેઠા ત કી ન ડેઠા
િતનજી સુિાસ ફેલાર્ેલાું ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ
કચ્છી બોલીજો રું ગ લગાર્ેલા ઘોમે ગામો ગામ કચ્છી યુિક સુંઘ .

રચવર્તા : મણીબેન રામજી શાહ, મદુરાઈ [ક્ષબદડા]
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EDITOR’S MESSAGE
FROM ME TO YOU …
Colour is beauty, colour is love, colour is creation, colour is inspiration, colour is joy, colour is life……It’s
really amazing, colour is silent yet it speaks so beautifully,and in so many ways! May the beauty of the
colours of Holi echo into your life the whole year through and make it colourful.
Summer has spread its ruthless hot wings all over. Yummy mangoes, golas, colas, juices and ice-creams
have poured into our lives helping us beat back the heat. The IPL has set in the perfect holiday mood,
and before you set out with your exotic holiday plans we are back with the next issue of Vavad.
What a joy it was to see the involvement from all the ghataks in the Cover-page design contest. First
and foremost I want to appreciate the talent of the small children whose little hands were set to design the cover-page for Vavad. In spite of their exams they have put in an whole-hearted effort which
is praiseworthy. A pat on the back to the parents as well, who have got the painting done timely and
sent it across with so much care. Congratulations to the winners for the Cover-page contest, the Viewpoint contest and the Stars of Vavad. It would be nice if we would receive more feedback, suggestions
and contributions from all our readers. That would really motivate us and help us give you the best.
A Happy Mother’s Day to all the mothers. Feel proud and celebrate being a Mother. Happy Holidays !!
Bhavana Manoj Vichhivora.

RHYTHM DOWNPOUR
I suggest listening to RICHARD CLAYDERMAN
the Guinness Book of World Records holder Piano
player. My personal recommendation will be



· Very best of Richard Clayderman
· Richard Clayderman Plays Abba, The Hit
The mellow music is very relaxing and easy on
the ears compared to the techno music of today.
Go on and you will soon be a fan of Richard Clayderman.
LINK: YOUTUBE~RICHARD CLAYDERMAN
Enjoy,
Bhavesh Savla, Chennai.

Would like to share some heart-opening smooth
music by Manose Singh. Manose Singh is a flutist
from Nepal.
Kauda- (Notes from Home Himalayan Folk
Tunes)-It made me close my eyes and brought
back beautiful memories.
Mermaid Song- it sprouted so much happiness
that my heart literally danced.
Magical Bamboo Flute- Pure heavenly music
seemed to relax and soothe the nerves. Really
magical.
LINK : YOUTUBE~MANOSE SINGH~NAME OF
THE ALBUM
Bhavana Vichhivora, Bangalore

…….more SARDARJI JOKES
 Sardarji was filling up an Application form for a job. He was not sure as to what has to be filled in

column "Salary Expected". After a lot of thought, he wrote : Yes!
 Postman: I have to come 5 miles to deliver you this packet.
 Sardar : why did you come so far? Instead you could have posted it!
 Sardar proposed a girl......Girl said: 'I'm 1 year elder to you'. Sardar said: 'Oye, no problem Soniye,
I'll marry you next year!
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DESIGN COVER PAGE CONTEST
િાિડ એિીલ-જુ ન,૨૦૧૩ અંકના મુખ પ ૃષ્ઠ ક્ષચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાયમાું ભાગ
લેનાર બાળકો:

૧. સાવનર્ા મીનેશ છે ડા વનઝામાબાદ

૨. િેરણા ભાિેન સાિલા બેંગલોર

૫. શ્રીર્ા આનુંદ રાુંક્ષભર્ા બેંગલોર

૬. િીર્ાન્દ્તા ભાિેશ સાિલા ચેન્નાઈ

૩. હેરા હેપીન લાલન

મદુરાઈ

૭. ઉદીતી વનલેશ દે ઢીર્ા બેંગલોર

૪. એકતા હદપક િીરા
૮. મનન અનીશ છે ડા

બેંગલોર

હૈદરાબાદ

સ્પધાયના વિજેતા: શ્રીર્ા આનુંદ રાુંક્ષભર્ા,બેંગલોર Winner: Shriya Anand Rambhiya, Bangalore
You are welcome to put up your art skills for the next cover page. Kids in the age group 8- 12 years can
participate. All you have to do is create a cover page on the theme - The Rainy Season . The best drawing will be selected as the cover page for the next issue of Vavad. The entries should be on A4 size paper
only and in portrait mode (vertical) only. We must receive your cover page with the details regarding
your name, age and city by 25-6-2013. You may send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & SONS,
15 Kirana Complex, APMC Yard, Yeshwantpur, Bangalore 560022. Contact number – 9448460056.

VIEWPOINT CONTEST
‘IPL and India’
You may express your viewpoint on the topic IPL and India. You can write to us either in
Gujarati or English. The word limit is 500-600 words. The eligibility for participating is 18
to 40 years. We must receive your viewpoint by 25.6.13. Email your entries to
vavad12@gmail.com. The first two best entries will be awarded a cash prize of Rs.1000/and Rs. 500/- respectively.
Here are the two winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous issue. The topic
was ‘ What is the importance of society’

1st Winner:
WHAT IS THE IMPORTANCE OF SOCIETY
Man is a social animal. It is so aptly said so as no individual can live alone. He/she needs support
and help from others most of the time. Imagine yourself stranded on an island alone, what would be
your condition.
The word SOCIETY is a derivation of the French word 'societe', which hails from the Latin word
'societas' meaning 'a friendly association with others'. One of the primary purposes of society is the formation of an organized group of individuals, who can support each other in various ways and move together in life. Being a part of society is about taking everyone along; it is about taking unanimous decisions for the achievement of a common goal.
The greatest capacity of society is its ability to actively foster the personal growth and development of an individual. It gives him love, affection, feel of security, education and systematic way to lead
life. To a great extent our personality, beliefs and faiths are unconsciously what society has given us and
what we have imbibed. It is in the difficult times that one realizes the importance of being a part of society. It is the members of one’s social group who come forward to render all the help one needs.
The support given by society can be of the physical, emotional, financial or medical form.
A society is characterized by social networks. They form an integral part of society. Social networks
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are defined as the maps of relationships between people. Relationships give rise to social interactions between people of a society. Individuals belonging to different ethnic groups can come together, thanks to societies. Their interactions give rise to strong social bonds that result in longlasting relationships. A society gives rise to a family system and an organization of relationships,
which form the heart of any social group. One of the reasons why society is important is that it
gives you a framework to work together. It provides you with a platform to take collective efforts
towards improving social conditions. Most importantly, a society serves as a strong support system
in our life.
Society helps one to hone one’s talent and gives them a common platform to reach a wider
group of people. It acts as a guiding force in an individual’s life and keeps them on the right path.
Society encourages one to strive for a better life and provides a conducive environment to do so. It
is within the society that an individual learns to discover himself and with the right support make
the best of one’s life.
Therefore, being a part of the society is like being a part of a large family, where each one is
ready to help the other rise in life and grow to be a better person. It is therefore a boon to be a
part of the society and hence must ensure that we conduct ourselves in a way that inspires others
and upholds the societal values.
Ami Bharat Chheda, Hyderabad.

2nd Winner:
WHAT IS THE IMPORTANCE OF SOCIETY
The tiger is a solitary animal, going through its life without the company of others, except for
its mate and its young ones. It is a very territorial animal, not liking the presence of another animal
in the vicinity especially of its own kind, to the point of fighting to keep its space its own.
Humans on the other hand are social beings. Every single day, we interact with dozens of
people. We build permanent relationships with people. We build houses and live with other people. In doing so, we build small communities or societies amongst ourselves.
You could argue that if man tried hard enough, he could manage a solitary existence. That
may be true, but that is just what it would be, an existence, not a life. To live life to the fullest, we
do need other people. When we’re happy, we share our joy with our family and friends. When
we’re sad, we need their support. In times of need, we turn to each other for help. So, yes, society
is important. Our genes may determine what we look like and how we grow up, but a big chunk of
our character and personality is influenced by society.
This is not limited to just a personal level. The impact of society is so much more. When we
have a society we have schools and colleges. Our children go there to learn and to develop a career. When they’re done, it is the same society that provides job opportunities for them. When we
have society, we have hospitals, we have temples and churches and mosques. We have electricity
and wells that supply water. We have books and newspapers, machines and tools- things that make
our lives easier and more pleasurable. All this is because some time in the history of our society,
someone invented electricity and water works. Someone built schools and hospitals. Someone invented paper and put their thoughts down on it, because of which we have access to more knowledge than one person can accumulate in his lifetime. It is because of society that a few great minds
got together to make our world what it is today.
Society is what makes us different from other animals that live in the wild. Society is what
makes us human.
Jaini Paresh Gala, Bangalore.

કોફી વિથ હકરણ ના જિાબ: ૧) લાપસી, શીરો ૨) ગુજીર્ા ૩) રસગુલ્લા, સુંદેશ ૪) ઘેિર ૫) રે િડી
અને ગજક ૬) હલિો અને પુરી ૭) સેિૈર્ા ૮) મોદક ૯) કેક ૧૦) પોંગલ ૧૧) જલેબી ૧૨)
પુરણપોળી ૧૩) તલના લાડુ ૧૪)ખીર

19

STARS OF VAVAD
Siddhi Vikram Gala, Vijayawada
At the recently held ‘I Dream of Fashion’ competition at Bangalore for Jewelry designing organized by the Indian Institute of Jewellery Designing and Manufacturing, Siddhi
Vikram Gala created award winning jewelry designs and won the first place!

Karan Rajiv Amrutlal Shah, Chennai
Karan participated in the 16th All India National SHOREI-KAN-KARATE-DO
CHAMPIONSHIP-2013 and has secured 1st place in Individual Kata event
and was awarded Gold medal. Congratulations.

LIFE IS BEAUTIFUL……
Unfortunately, the modern society is suffering from various issues and problems, which is not making life beautiful…
What is the reason of such a worrysome and meaningless life?
People today live in big houses but are small families, they have more degrees but less common
sense, they have more advanced medicines, but have poor health, high income but less peace of
mind, have high iQ but less emotions, they have good knowledge but less wisdom, they have number of affairs but no true love, they have lots of friends on face book but in reality none, they’ll find
lots of humans but less humanity, they have expensive watches but have no time.
Friends, neither I am a philosopher, nor a well read person, but the experiences of life have taught
me some lessons, which I want to share with you in very simple terms. My five point mantras…
LEAVE SMALL THINGS SMALL.
There are petty events and issues in life which are unpleasant, please do not store them on your
hard disk. Delete them from your memories and make room for pleasant things for storage.
DO NOT COMPARE YOUR LIFE WITH OTHERS.
He has a beautiful wife, he has a lovely house, an expensive car. You are unique who is created by
god and you don’t know what pains they are undergoing, be happy for what you have.
SHUN YOUR EXPECTATIONS.
Work as if you have no need of money,
Love as if nobody ever made you suffer,
Dance as if nobody is watching you,
Sing as if nobody is hearing you,
Live as if the paradise were on this earth.
LIVE LIFE KING SIZE.
Friends, remember you live only once and thus this is the only opportunity god has given you to
live, as such live life fully. This does not mean you break all the laws, be arrogant and act like an
autocratic king, but it means, be good to people, enjoy life, make use of every opportunity, and
thus live life king size.
BE MONEY MINDED.
Means that whatever is your age, plan your future in such a way that it is reasonably secured. Don’t
horde money more than you can chew, spend generously, go on vacations, party, enjoy the
money you have and do not much bother of highs and lows of life, anyway they are not going
to stay longer.
Love to live, and live to love .
Life is beautiful……………………..
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By Tarachand Dharod, 098490 17752
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Money Pointers for All Investors- I

All of us
like to invest and make lots of money. We are faced with so many
options,
that we get confused and end up investing in instruments or
schemes which may not be suitable to us. Listed below are a few of the options with relevant details to
help you set off on the right path.

Life Insurance – Most investors use this as a tool of tax saving rather than covering risk. Typically, the
insurance cover for any income earning person is suggested between 6-10 times of his annual income.
So if Mr. A makes Rs.10.00 lacs per annum he should be covered for at least Rs.60-100 lacs via life insurance. This cover can be taken easily with a term policy which only covers death and no return of
amounts invested. If Mr. A tries to take a traditional endowment policy, then his premium for a Rs.100
lac cover could be very high, (Rs.4000-5000 per lac) which he may not be able to invest. Typically a term
insurance for a 30 year old person in good health would range from about Rs.6000 to Rs.15000 per annum. The same term insurance for a 40 year old person in good health would cost about Rs.15000Rs30000, if not more.
Important Points of Note: Life Insurance bought at a younger age costs much less than when you are
older. Premium paying period also can be longer, thereby reducing yearly outflow further. The number
of policies that an individual has is not a measurement of the safety or security of his family. The total
sum that he is insured for is what finally counts. Money back policies are the most expensive with the
lowest return.

PPF – Public Provident Fund account can be easily opened at branches of SBI or post offices. The minimum lock-in for this Government run scheme is 15 years. It is extendable in periods of 5 years each.
There is very limited liquidity for this scheme. A limit of Rs.1.00 lac per person per year is mandated.
Tax benefits are fully applicable through the life of the investment. The best time to invest in this
scheme is between the 1st and 5th of any month. If the full amount is invested in April between the
above dates, the full year interest is added to the account every year, improving return ratios over the
full term of 15 years.
Important Points of note: Interest on PPF is completely tax free at the completion of the lock-in period.
The rate of interest is currently 8.50%. It is decided by the government from time to time. Loans can be
availed on a certain percentage of the accumulated amount after completion of five years from the
start year of the PPF account. The PPF account cannot be attached by any authority for any reason
whatsoever.

EQUITY MUTUAL FUND SIP – Small amounts of money regularly invested on a monthly basis can give
SUPER returns over a long period of time. Ex. A sum of Rs.1000/-, invested monthly, growing at 15% p.a
can balloon to over Rs.1 crore over a period of 33.5 years. The amount totally invested would not be
more than Rs.4.00 Lacs. That is money COMPOUNDING for you. This mode of investment will demand
tremendous amount of patience and regularity in investing. All the above returns would be tax free as
per current regulations. The only negative in this form of investment is that it would be easily redeemable and the returns are visible on almost a daily basis. There are also tax saving ELSS funds available for
investment which would lock in funds for 3 years from date of investment.
Important Points of Note: The value of the Equity Mutual Fund could fluctuate Daily. This is based on
the variations of the Stock Market and the stocks that the particular fund has invested in to. In a down
trending market, the daily value would show a negative return. In an upward moving market, the daily
value would show an appreciation in value. This is most normal and the up and down of the market is
what helps investors to make better returns than most fixed income instruments.

FIXED DEPOSITS – We are a nation of fixed depositors. Banks and Financial Institutions hold almost 50
lac crore in Fixed Deposits. Most of us feel that our deposits are “SAFE” with banks. Few of us know,
that out of our deposits only Rs.1.00 lac is “SAFE” and the rest is completely at risk. We have Taxes to
pay on the interest income earned. The net yield works out to a not so appealing 5-6% p.a. The only
advantage is that there is liquidity available in case of any emergency that may arise. Add to the above
list instruments like NSC’s, RBI Bonds, Term and Recurring Deposits.
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Important Points of Note: An amount of Rs.1.00 lac only is insured against any default of a Bank. Beyond this amount, FD’s still carry the risk of non-payment by the bank concerned in case the bank
winds up or defaults. NSC’s with post offices, RBI bonds are not liquid instruments. They can be liquidated only after completion of the term of investment.

PROPERTY – In the recent budget, the government stressed on tax incentives on anyone acquiring
his first home, including a lower interest rate. Property is an excellent investment till it is made in reasonable proportions. Beyond a point, this investment would give a return of about 8-10% p.a when
calculated over the long term. It is highly ill liquid and cannot be sold off in small parts. Investment in
property currently requires a very large amount of money, be it in any Indian City. Therefore, only
excess money or investment that may not be required at all can be put in to buy additional property .
Important Points of Note: The current budget proposal which is pending to be passed by parliament
suggests HOMEs of Rs.25.00 lacs or below for additional benefit of Interest waiver over and above
the normal Rs.1.50 lacs per annum.

Gold – This is another of those investments that we Indians feel very secure about. Not to say that it
is a bad investment. Only fact is that it grows slowwly for many, many years and then suddenly
shoots up in price. This gives an impression that gold prices don’t go anywhere else but up!! It is a
store house of value, and in economic downturns it gives a feeling of comfort amongst volatility.
Once markets perk up, the same gold would stabilize and may stop giving any great returns.
Important Points of Note: The government has recently announced additional import duty on gold,
making it more expensive, for buyers and investors. Also, our country’s fiscal deficit was growing because of money going in to gold imports. This step has helped in reduction of demand as of now. Gold
is used as an hedge against inflation. In difficult financial times it is invested in to as a store house of
value and safety. That is why we have seen its price jump over the last few years. Else, it grows more
or less with inflation which means only 5-7% per year.

DEBT MUTUAL FUNDS – Cash management and liquidity constraints prevent many a business from
growth. It is this sector that needs to look at Debt Mutual Funds as a viable alternative. Large Corporations and Companies use these funds to manage their cash flows as also excess money that may be
generated due to business. This helps them to plan future expansion requirements, capital investments and also emergency cash requirements. The paper work and the rules shoo away businesses
from investing in these excellent products. Large companies use the interest these funds generate, to
meet many an item of overhead costs like travel, stationery, unforeseen expenses etc.
Important Points of Note: Debt Mutual Funds can also be easily used by individuals, proprietorships
and trusts too. The same rules as above apply. Very good way of planning for budgeted expenses like
education, marriage, purchase of property / precious metals and also retirement. This has become an
alternative source of funding for many families. It is safer than stock market related instruments Debt
Mutual Funds usually invest in Bank CD’s (certificates of Deposit), government bonds like PFC, REC,
NHAI and so on. These days many banks also invest their customer’s money in to Debt Mutual Funds.

DISCLAIMER: The above is not an exhaustive or final resource of money management. They are
guidelines that can be followed with tuning to different needs. It is suggested to take the regular advice of an experienced financial expert, on a continuous basis.
Readers are requested to email their queries about any specific product or category of investment.
Also any particular topic of financial / investment interest that would be of help, may also be suggested for coverage in upcoming articles.
Do not Save What is Left After Spending, But Spend what is Left after Saving... Warren Buffet
All the Very Best

Neelesh J Savla – 98454 88693

Email me at :asknjsavla@gmail.com.

િતયમાનમાું શુું થઇ રહ્ુું છે ? એનુું ધ્ર્ાન ના રહ્ુ,ું ભવિષ્ર્માું શુું થશે? એ વિશે જ સુંતાપ કરતો રહ્યો.
ધ ૂળ મારા પર હતી, ને હુ ું અરીસો સાફ કરતો રહ્યો ~ મ ૃગાુંક શાહ
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ઘઉંની પોળી નીપજે,

આરોગ્ર્ િધયક કહેિતો (ભાગ ૧)

ઘઉંના ઘેબર થાર્,

લોકસાહહત્ર્ કલ્પવ ૃિ જેવુું છે .

જેિા ઘઉં કેળિે,

કહેિાર્ છે કે કલ્પવ ૃિ નીચે ઊભા રહીને જે માગીએ

એ મળે , એમ લોકસાહહત્ર્ પાસે જે માગો એ મળે .
એમાુંથી

અથયસભર

દુહા

મળે .

હૈર્ામાું

સ્પુંદનો

િગટાિતાું ગીતો મળે . બુદ્વદ્ધચાત ુર્ય િધારતાું ઊખાણાું
મળે .

કવિત્િ

શસ્ક્કત

ખીલિતાું જોડકણાું મળે ,

માનિીની કોઠાસ ૂઝમાુંથી િગટેલી મોતીના દાણા

જેિી કહેિતો અને કથાઓ મળે . જૂનાકાળે આજના
જેિી શાળા, કૉલેજો અને યુવનિવસિટીઓ નહોતી

ત્ર્ારે કુંઠસ્થ લોકસાહહત્ર્ દ્વારા લોકજીિનમાું વશિણનુ ું
કામ સુપેરે થત.ુું આરોગ્ર્ જાળિિા અંગેની િાત હોર્

તેિાું ભોજન થાર્.
ઘઉં એ અનાજનો રાજા છે . ઘઉંમાુંથી થુલી, ઘઉંના
લોટમાુંથી રાબ, સુખડી, શીરો, લાડિા, રોટલી,
ભાખરી, પ ૂરી, થેપલાું, પરોઠા, સેિ, હલિો,
બરફી, ચુરમુ, ઘઉંના મેંદામાુંથી સુિાળી, ઘારી,
ઘઉંના પોંકનુ ું જાદહરયુ,ું ઠોર, જલેબી, માલપુિા,

ઘેબર, ઘેંસ, લાપસી િગેરે બને છે . ઘઉંની પણ
કેટકેટલી જાતો. ભાક્ષલર્ા, બુંસી, કાઠા, પુનવમર્ા,
પુંજાબી,

મનાર્

ધાત ુ િધારણ બળકરણ, જો વપર્ા પ ૂછો મોર્,

કાળી છુું પણ કામણગારી,

આહાર છે . આ આહાર કેમ લેિો, કેટલો લેિો,

અનાજ

છે , છે તો નાનકડી જ િાત પણ અહીં લોકકવિની જે

મારી મજા લેિી હોર્
તો લાિો ગોળ ને ઘી.

િાદ કર્ાયમાું િળશે શુ,
ું

કોઠાસ ૂઝિાળા

લોકકવિઓએ અનુભિ જે તે અનાજને મોઢે બોલાવ્ર્ો

િચમાું પડી લી,

લેશો ના મુજ િાદ,

આરોગ્ર્ સાથે

કઠોળની કહેિતોની આજે મારે િાત કરિી છે . અહીં

ઘઉં કહે હુ ું લાુંબો દાણો,

સાથે

પછી બાજરી આિીને બોલે છે :

અનાજ અને કઠોળ માણસમાત્રનો રોજજિંદો

તે વિષર્ની સ ૂક્ષ્મ સ ૂઝ તરી આિે છે :

ભોજન

રામ અને કૃષ્ણનુ ું નામ લેતાું લેતાું ખાતાું રહો. ઘઉં

દૂ ધે િાળુું જે કરે , તે ઘેર િૈદ્ય ન જાર્.

આરોગ્ર્રિક

ભાિતાું

અથાયત : દૂ ધ, ઘી, ખાુંડ, દૂ ધની ખીર અને લાડિા

ઓકી દાતણ જે કરે , નરણા હરડે ખાર્,

અનુભિ

લોકસમાજે

ઘોળી ઘોળી પી.

ડાબુ ું પડખુું દાબી સ ૂએ, તે ઘેર િૈદ્ય ન જાર્.

લોકકવિઓના

િાયુકરનાર અને કફનાશક

કૃષ્ણનામ ખીર ખાુંડ,

દાુંતે લ ૂણ જે િાપરે , કિળે ઊનુ ું ખાર્,

આપતી.

બળકર,

ગોપાળ નામ ઘી,

તાિ સુંદેશો મોકલે, આજ આવુું કે કાલ

કહેિતો

અમેહરકન,

રામનામ લાડિા,

શ્રાિણની તો કાકડી, ભાદરિાની છાશ,

જોડાર્ેલી

છે .

સારક,

મધુર,

ભગિાનનેર્ કેિા જોડી દીધા છે !

દૂ ધ સમાન વત્રલોકને અિર ન ઔષધ કોર્.

ક્યારે લેિો એનુ ું જ્ઞાન જૂનાકાળે

િાજજર્ા,

રાતાઘઉં િગેરે. ઘઉં સ્સ્નગ્ધ,
ધાત ુિધયક,

તો કહેિતો દ્વારા આ રીતે લોકજીભે રજૂ થતી :

દૂ ધ,

દાઉદખાની,

પણ જોઈ લ્ર્ો મુજ સ્િાદ.
બાજરો એક એવુું અનાજ છે જેને માણસો ને ઘોડા
બેર્ ખાર્ છે . બેર્નો આહાર છે . કહેિાર્ છે કે

કચ્છનો રાજિી લાખો ફલાણી જગલમાું
ું
વશકાર કરિા
નીકળર્ો. એનો રસાલો દૂ ર દૂ ર અંધાહરર્ા આહિકા

ખુંડમાું નીકળી ગર્ો. બધા ભ ૂલા પડયા. ખાિાનુ ું કુંઈ

ન મળે . એિામાું ખેતરમાું અનાજના ડૂડ
ું ા જોર્ાું.
ભ ૂખ્ર્ા રાજિી, સાથીદારો અને ઘોડાએ એ ડૂડ
ું ા

ખાિા માુંડયા. થોડા દીમાું તો ઘોડામાું તાકાત આિી
અને ઉંમરલાર્ક બુઢ્ઢાઓને નિી જુ િાની ફૂટી:
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બક્ષલહારી ત ુજ બાજરા,

િાતકારક અને નેત્રો માટે હહતકારક છે

આયુિેદ કહે છે . મગ સાથે કેટકેટલી કહેિતો

જેનાું લાુંબા પાન,

જોડાર્ેલી છે .

ઘોડાને પાુંખ ુું આવિયુ,ું

(1) મગના ભાિે મરી િેચાર્.

બુઢ્ઢા થર્ા જુ િાન

લાખો ફલાણી અંધાહરર્ા (2) મોંમાું કુંઈ મગ ઓર્ાય છે ?
ખુંડમાુંથી કચ્છમાું બાજરો પહેલિહેલો લાવ્ર્ો હતો. (3) મગમાુંથી પગ ફૂટયા.
હકિંિહદિંત કહે છે

કે ,

બાજરો શસ્ક્કતિદ આહાર હોિાથી રાજારજિાડામાું ને (4)
ગામધણી

એમ

દરબારો

ને

ઘરધણી

માણસ

દે રાણી

જેઠાણીના મગ ભેગા

ઉત્તમ શોક્યોના મગ ભેગા ન ચડે.

ચડે પણ

ઓલાદના અશ્વો રાખતા અને ચાુંદીમાું ભરડેલો (5) હજુ ક્યાું ચોખા-મગ ભેગા મળી ગર્ા છે ?
બાજરો ખિરાિતા. મોટી ઉંમરે માણસને માથે (6) િાક્ષણર્ાભૈ મગનુ ું નામ મરી નો પાડે.
વ ૃદ્ધાિસ્થા આિીને બેસી જતી ને પાચનતુંત્ર નબળુું
(7) એક મગની બે ફાડય.
પડત ુું ત્ર્ારે બાજરાનો રોટલો એના બળ ને શસ્ક્કતને
(8) જે પાણીએ મગ ચડે તે પાણીએ ચડાિિા.
ટકાિી રાખતો. એને નિી શસ્ક્કત બિતો એટલે કહ્ુું
ગરીબડી ગણાતી જુ િાર આિીને કહે છે :
છે કે, ‘બુઢ્ઢા થર્ા જુ િાન.’ બાજરીની બીજી પણ
જુ િાર કહે હુ ું રાતીધોળી,
કહેિતો છે
કોઠીની છુું રાણી,

રોટલો બાજરીનો ને કજજર્ો િાઘરીનો (દે િીપ ૂજકનો)

ગરીબોનુ ું હુ ું ખાણુું છુું

બાજરી કહે હુ ું બળ િધારુંુ, ઘઉં કહે હુ ું ચોપડ માગુ.ું

ને મારી થાર્ે ધાણી.

હિે લીલુડા મગની કેહફર્ત આિે છે ,મગ શુું કહે છે ?

જુ િાર કહે હુ ું ગોળ દાણો,

મગ કહે હુ ું લીલો દાણો,

ને મારા માથે ટોપી,

મારા માથે ચાુંદુ,

મારો ફાલ ખરો લેિાને,

મારો ખપ ત્ર્ારે પડે,

કાળી ભોંર્માું રોપી.

માણસ હોર્ માુંદુું.

બધા િકારના કઠોળમાું મગ ઔષધ જેવુું કઠોળ છે .
મગનો દાણો લીલછોર્ો હોર્ છે અને દાણા ઉપર

એને કાુંટો ફૂટે ઈ જગ્ર્ાએ ટપકુ,
ું ચાુંદુ હોર્ છે .

આિા મગની જરૂર બે િસુંગે પડે. એક તો આપણે
ત્ર્ાું કુંઈક મુંગલ િસુંગ હોર્ ત્ર્ારે લાપસી સાથે

મગનુ ું શાક શુકન ગણાર્ છે . એથીર્ આગળચાલીએ

તો માણસને મોટા મુંદિાડે ઘેરી લીધો હોર્ ને આઠદસ માતરાયુું (લાુંઘણ ઉપિાસ) થઈ હોર્ ત્ર્ારે

મગના પાણીથી એના ખોરાકની શરૂઆત િૈદ્યોને

ડૉક્કટરો કરાિતા હોર્ છે . આમ મગ પચિામાું
હલકા, વનદોષ અને બળિધયક છે . આથી ગ ૃહસ્થોથી

માુંડીને જૈન મુવનઓમાું તેમજ અઠ્ઠાઈ ઉપિાસ કરતાું
જૈનોમાું મગનો ઉપર્ોગ મોટા િમાણમાું થાર્ છે .

જુ િાર કહે છે કે હુું સુક્ષખર્ા નહીં, પણ દુુઃક્ષખર્ા,

ગરીબ લોકોનુ ું ખાણુું ગણાઉં છુું. જુ િાર પૌન્ષ્ટક
ગણાર્ છે . સુરતી જુ િારનો પોંક છે ક મુબઈ
ું
સુધી
જાર્ે છે . જુ િાર ખાિામાું મીઠી, પચિામાું હલકી છે .
જુ િારના

રોટલા,

ઢોકળાું બને

છે .

ગામડામાું

ગરીબગુરબા જુ િાનો બોળો કે ઘેંસ બનાિીને પેટ

ભરી લ્ર્ે છે . હત
ુ ાસણીના પિય િસુંગે જુ િારની ધાણી
ખાિાનો હરિાજ છે . બદલાતી ઋત ુમાું આ જ ધાણી
કફ દૂ ર કરનારી છે એમ િૈદ્યો કહે છે . આજે

કબ ૂતરોને નાખિામાું આિતી જુ િાર તો બાપા જગનુ ું
ઢાુંકણ છે . માનિી િભુને િાથયના કરતો કહે છે કે,
‘હે િભુ, આછુુંપાતળુું જુ િાર બાજરાનુ ું ઢેબરુું મળે
તોર્ ઘણુ.’
ું

મગની પણ બે જાત. એક લીલા મગ ને બીજા કાળા
મગ. મગ પચિામાું હલકા, શીતલ, સ્િાદુ સહેજ
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