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ુ શ્રીનો
પ્રમખ

વભ્મ દં તી વભત્ર,

વાંદળ

ક્ષભા ભાગું છં, હ્રદમથી વલવની આજ

ભાન જેવુ ં કંઈ નથી ક્ષભા ભાગલાભાં આજ.
યામાને તાના ગણુ ં છં આજ

નાન નથી યાખી ક્ષભા આલાભાં આજ.

લવ દયમ્માન ભાયી કામવ ળૈરીથી કે લાલડભા ભાયા રખાણ થી આના હ્રદમને
દુ :ખ થયુ ં શમ ત યુ
વ ણ લવના ભશાન તશેલાયે આ વોની અંત:કયણ  ૂલવક ક્ષભા ભાગું છં. લવ દયમ્માન તસ્લીઓ
ળાતાભાં શળે.

લીતેરા ઓગસ્ટ ભહશનાભાં તશેલાયની ભજા આ વોએ ભનબેય ભાણી શળે . બાઈ ફશેનના અપ્રવતભ પ્રેભના પ્રવતક વભ યક્ષા
ફંધનન તશેલાય, ૧૫ભી ઓગસ્ટે ૬૮ભ સ્લાતંત્ર્મ હદલવ, ૧૭ભી ઓગસ્ટે જન્દ્ભાષ્ટભી અને ૨૨ થી ૩૦ ઓગસ્ટ જૈનન
લાવ વધયાજ યુ
વ ણ લવ ણ આ વોએ ઉભંગ વાથે ઉજવ્મ શળે.

દુ વનમાભાં ફે કાભ વોથી અઘયા છે : ભાપી ભાગલી અને ભાપી આલી. તાના “ઈગ”ને વ્મક્તત કે ટર ઓગી ળકે છે તેના
ય વફંધન આધાય યશે છે . જીલનભાં એટલું “બાયે ” કશુ ં જ નથી શતુ ં જે શવુ ં ન થઈ ળકે. આણે ફવ થડુ ક
ં જતુ ં
કયલાનુ ં શમ છે . કઈને તાની વ્મક્તતનુ ં હદર દુ બાલવુ ં શતુ ં નથી, કઈને દૂ ય જવુ ં શતુ ં નથી, અસ્લીકાય જ અબાલ વજૉત
શમ છે . ભશાન વ્મક્તત જ ભાપી ભાગી કે ભાપી આી ળકે છે . કામયનુ ં કાભ નથી. ભાપી ભાગલાથી એ વાફીત નથી થતુ ં કે
તભે ખટા છ અને ફીજા ખયા છે . ભાપીન વાચ ભતરફ એ છે કે આણાભાં વફંધ વનબાલલાની કાફેલરમત એના કયતા
લધાયે છે . નાનકડુ ં વભાધાન રડાઈ ઝઘડાન અંત રાલી દે છે . ણ નાનકડી ગેયવભજ રડાઈ ઝઘડા ેદા કયે છે . ભનભાં
ઘય કયી ગમેરી ગેયવભજ દૂ ય કય અને વભાધાનકાયી લરણ અનાલ. ન્દ્મામ અને વભાધાનભાં શુ ં પયક છે ? ન્દ્મામભાં એક
ઘેય દીલ થામ અને ફીજાને ઘેય અંધારું થામ. જ્માયે વભાધાનભાં ફંને ઘયે દીલા થામ. ફહુજ વયવ સુવલચાય છે કે:
ઝયણાને દહયમ થવુ ં ક્યાયે મ નથી ગભતુ ં કાયણ કે ભટા થઈને ખાયા થવુ ં એના કયતાં નાના યશીને ભીઠા યશેવ ુ ં લધુ વાફૃ.
જીલન એટરે પ્રેભ અને શ્રભની વહયતાઓનુ ં વંગભ. જીલનને તભે જ ચાશતા શ ત વભમ ગુભાલળ નહશ કાયણ કે જીલન
વભમનુ ં જ ફનેલ ું છે . જીલનની પ્રત્મેક ક્ષણભાં આનંદ છામેર શમ છે . તેને ભેલતા આલડવુ ં જઈએ. ઘણા વ્મક્તતઓની
રષ્ષ્ટ જ નકાયાત્ભક શમ છે . સુખ તેભની ાવે શલા છતાંમ દુ :ખને માદ કયી યડતા શમ છે . આલી નકાયાત્ભક રષ્ષ્ટ લાા
જીલનભાં ક્યાયે મ સુખી થતા નથી. જજિંદગી શવતા શવતા જીલલાની યાખ. શકાયાત્ભક લરણ જ તભને આનંદ આળે. જેલી
રષ્ષ્ટ તેલી સ ૃષ્ષ્ટ. કની કે ટરી ક્ષભતા છે તે જાણલી જફૃયી છે . દયે ક હક્રમા આણને કાંઇક કશી જામ છે . છત્રી લયવાદને ત
નથી યકી ળકત ણ લયવાદભાં ઉબા યશેલાની ભનફતા જફૃયથી આે છે તેભ આત્ભવલશ્વાવ વપતાની ગેયંટી ત નથી
આતુ ં ણ વપતા ભાટે વંઘવ કયલાની જફૃયથી પ્રેયણા આે છે .

દલક્ષણ બાયત એક્કભના નેજા શેઠ ઓગસ્ટ ભશીનાભાં શૈદયફાદ ઘટકે યુથ કેમ્નુ ં આમજન કયે ર. કેમ્ના વપ આમજન
ુ યી,૨૦૧૫ ભા
તેભ જ યવપ્રદ “ACTIVITIES” ફદ્દર શૈદયફાદ ઘટકના દાવધકાયીઓને ખ ૂફ ખ ૂફ અલબનંદન. જાન્દ્યઆ
ફેંગરય ભધ્મે મજાનાય ભશા વંભેરન દયમ્માન કામવક્રભની ફૃયે ખા એતતભની ભીટીંગભાં આલાભાં આલેર જેની લધુ
વલગત આ લાલડના અંકભાં આેર છે . વો ઘટકના યુલા લગવ તેભજ વલે વભ્મને ભશા વંભેરનના કામવક્રભભાં ઉત્વાશવબય
બાગ રઇ વપ અને માદગાય ફનાલલા આગ્રશબયી વલનંતી છે .

આ અંક પ્રકાવળત થમાના થડાજ હદલવભાં દીલાી અને નુતન લવ ળફૃ થળે. તભારું જીલન દીલાની જેભ પ્રકાવળત યશે
એલી શુબકાભના. વહુ ઉભંગથી ભતા યશેળ. કશેર છે કે ભાણવ જ્માયે ભાણવને ઉભંગથી ભે તે  જ હદલાી. નુતન
લવ આ વોને સુખ, વમ ૃધ્ધ્ધ તથા પ્રગવતળીર યશે એલી શુબેચ્છા અને ધાયે રા વલે કામોભાં વપતા ભે એજ પ્રભુ
ાથવના. ફહુ જ વયવ લાત છે કે પ્રભુ ાવે તભે ફીજા ભાટે ભાગી જ જ ત તભાયે ક્યાયે મ તાના ભાટે ભાગલાન લાય
નહશ આલે. નવુ ં લવ, નલા વંકલ્ અને નલા વનભાવ ણન તશેલાય છે નહશ કે નલા કેરેન્દ્ડયન.
ગત ત્રણ ભાવ દયમ્માન એતતભના કઈ ણ વભ્મનુ ં કે તેભના કુ ટુંફીજનનુ ં દુ :ખદ અલવાન થમેર શમ ત પ્રભુ પ્રાથવના કે
તે આત્ભાને ચીય ળાંવત આે એલી શ્રદ્ાંજલર અવિત કફૃ છં.
અંતભાં પયી એક લખત નમ્ર વનલેદન કે ફેંગરય ભધે મજાનાય ભશા વંભેરનભાં આ વલેન વાથ અને વશકાય ભળે
એલી બાલના વાથે ...
“ભળ્મ છે ફૃડ ભાનલ દે શ ત આનંદ ભંગર કયત જા...
સ્નેશ, વભજણ અને વહ્બાલના વાથીમા તુ  ૂયત જા...
ક્ષભા છે વોથી ભટું દાન, ફવ તુ દાતાય ફનત જા...
શાસ્મ છે ભટું ઔધ, વોને ભરકાટ ીયવત જા.”

આન: ચુનીરાર જીલયાજ ગારા, ફેંગરોય. પ્રમુખ
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તાંત્રી સ્થાનેથી
વો લાચક વભત્રને જમ જીનેન્દ્ર,

આખયે સ્લચ્છ બાયતનાં અલબમાનનાં ભંડાણ થમા આણા લડાપ્રધાન શ્રી ભદીજીના શસ્તકે . વો કઈ ળથ રઈ
યહ્યા છે વ્મક્તતગત યીતે વશકાય આલા, ત્માયે રાગે છે શલે ભળે આણને સ્લચ્છ દીલાર, ભકાન ને યસ્તાઓ. સ્લચ્છ
નહદમ અને સ્લચ્છ વમુર. સ્લચ્છ શલા અને તંદૂયસ્તી. દુ વનમાના નકળાભાં નવુ ં નાભ, “સ્લચ્છ બાયત”.

હદલાી આલી યશી છે . હદલાીની ળફૃલાત ણ સ્લચ્છતાથી જ થામ છે ને. રક્ષ્ભીજીને આલકાયીએ તે ેશરાં ઘયનાં
ુ ા લીચીને ચતખાચનાક કયીએ છે . દુ કાન ણ વાપસ ૂપી થી ઝાકઝભા થઈ જામે છે .
ખુણેખણ
નાનણભાં કવલતા શતી,

“હદલાીના હદલવભાં ઘય ઘય દીલા થામ,
પટાકડા પટપટ ફૂટે , ફાક ફહુ શયખામ”

ફાકત શુ ં ણ ભટે યાઓનુ ં શયક ન ભામે એલા શતા હદલાીના એ વયભાં, શુકનલંનતા હદલવ. શ્રી યવવક ઝલેયી રખે છે
તેભ એ હદરની લાતને આજે તાજી કયલાનુ ં ભન થા છે .

લાઘફાયવ આલતાં જ ઘયે ઘયે આવારલ અને ગરગટાના તયણ રટકે . ફાયવાંખ ય લશેરી વલાયથી તેરાણી
બયે રા કાચનાં ગ્રાવભાં શુકનલંતા અજલાાં થયામ. ઘય ઘય ભાટીનાં કહડમા ઝગ ભગતાં શમ. આંગણાભાં રાર ભાટીથી
રીીગુ
ં ી વાથીમા – યં ગી ુયામ. ભટા દીલવભાં ઘયની લહઓ
વાસુઓ
ં
તથા અન્દ્મ લડીરના ગ દફાલે આળીલાવ દ
ું
રેલા. ધનતેયવના ઘયે ઘયે ધનની  ૂજા થામ. ાટરા આવણીમા નખામ, યાણી છાના ચખ્ખીની ચાંદીના નલા નકય
ફૃવમાને ંચામ ૃતભાં શુક્રસ્નાન કયાલામ ુજાયી બ્રાહ્મણને ાકુ ં વીધુ,ં ધવતયુ ં અને દલક્ષણા આી વંતામ. ઘયે ઘયે
રાળીના એધાણ મુકામ. કાી ચોદવના ઘયના જુ ના ભાટરાભાં કચય જ
ં ૂ  એકઠ કયી, કજીમ ફાશય કઢામ. ખયી હદલાી
જાભે લેાયી ેઢીઓ ય ફજાયભાં જ્માં રક્ષ્ભી  ૂજન આટામ ત્માયે મ ૂયતના વદા થામ. જાતજાતની ાઘડીઓથી ફજાય
ળબી ઉઠે.
આજેમ હદલાીન આનંદ આણે વો ભનાલીએ છીએ, ણ ેરી અવરી યનક ત ગઈ તે ગઈ જ. વા ગમા ને

રીવટા યહ્યા આ એના જેલી લાત છે .

લંદન
પ્રવતબા ળાશ

એક્કક્કભના નેજા શઠ આગાભી કામાક્રભો

શ્રી દ.બા.ક.લી.ઓ.જૈન એતતભ ના ઉક્રભે દ્વિતીમ ચયણનુ ં આગાભી ભશા વંભેરન ફેંગરય ઘટક િાયા ળનીલાયયલીલાય તા.૧૭ અને ૧૮ જાન્દ્યુઆયી.૨૦૧૫ના યજ આમજજત કયલાભાં આલેર છે વંભેરન દયમ્માન યાખલાભાં
આલેર સ્ધાવત્ભક કામવક્રભ અને યુલા લગવની ઓખાણ એક નલાજ અંદાજ ભા યજૂ કયલા ભાટે થીભ ઉય
આધાહયત FASHION SHOW CUM INTRODUCTION કામવક્રભ યાખલાભાં આલેર છે જેની લધુ ભાહશતી આ
અંકભાં અન્દ્મત્ર આલાભાં આલેર છે .

ભશા વાંભેરન સ્રોગન સ્ધાા :

દય લખતની જેભ આ લખતે ણ ભશા વંભર
ે નને એક માદગાય સ્રગન આલા આ વો ભાટે સ્રગન સ્ધાવ
યાખલાભાં આલેર છે . સ્રગન ગુજયાતી, હશન્દ્દી, કચ્છી અથલા અંગ્રેજી બાાભાં અને એક અથલા લધુભાં લધુ ફે
ળબ્દનુ ં શવુ ં જઈએ. સ્ધાવભા આ વો બાગ રઇ ળકળ અને વલજેતાને ફૃ.૧૫૦૧/- ના યકડ ાહયતવકથી
નલાજલાભાં આલળે. સ્રગન ભકરલાની છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૧૧-૨૦૧૪ છે અને ઈ-ભેઈર
(vavad12@gmail.com) થી ભકરલા વલનંતી.

SLOGAN CONTEST :
You are welcome to put up your writing skills for framing a catchy slogan for the Maha Sammelan.
No age bar, no language bar. Word limit – not more than two words. The winner will be awarded
a prize of Rs. 1501/- You may send your slogan to us at vavad12@gmail.com by 30-11-2014....so
get started right away.....
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ફેંગરોય ઘટક
શ્રી ક.લી.ઓ.જૈન વભાજ-ફેંગરોય:

વભાજનુ ં વાંલત્વહયક ક્ષભાના વભરન યવલલાય તા. ૩૧-૮-૨૦૧૪ના યજ શ્રી નાશય જૈન બલન, ગાંધીનગય ભધ્મે મજલાભાં
આવ્યુ ં શતુ.ં ળફૃઆતભાં વભાજના ભંત્રી ધીયજબાઈ અને પ્રમુખ શ્રી ચુનીરારબાઈએ વોને આલકામાવ શતા. ત્માય ફાદ
શ્રીભતી ભંજુરાફેન અને શ્રીભતી કંચનફેને ખભત ખાભણાની વજ્ઝામ ગલડાલી શતી. ત્માય ફાદ શ્રી અવશ્વનબાઈ વાલરાએ
યુ
વ ણ ળા ભાટે યાખલાભાં આવ્યુ ં છે અને યુ
વ ણ છી આણી પ્રવ ૃવિ કે લી શલી જઈએ એની વય ળબ્દભાં વભજણ
આી શતી. ત્માય ફાદ તસ્લીઓનુ ં લડીરના શસ્તે ફહુભાન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં
તસ્લીઓના નાભ:

૧. શ્રીભતી વયજફેન શંવયાજ યાંલબમા

અહયશંત નલ ગ્રશ ત(૨૨ હદલવ) અને ગોતભસ્લાભી છ્ઠ

૩. શ્રીભતી કાજરફેન કભરેળ છાડલા

ધભવચક્ર ત ( ૮૨ હદલવ) અને અઠ્ઠાઈ

૨. શ્રીભતી પ્રીતીફેન રક્ષ્ભીચંદ છાડલા

ધભવચક્ર ત ( ૮૨ હદલવ) અને અઠ્ઠાઈ

૪. શ્રીભતી ભીનાફેન ભનસુખરાર દે હઢમા ધભવચક્ર ત ( ૮૨ હદલવ) અને અઠ્ઠાઈ
૫. શ્રીભતી અવભતા ચંરળ
ે લીયા

૪૫ આગભ ત અને અઠ્ઠાઈ

૭. કુ . નેશા રક્ષ્ભીચંદ છાડલા

અઠ્ઠાઈ

૬. કુ . યચના કભરેળ છાડલા

૮. શ્રીભતી રીના ળાંવતરાર છાડલા

૯. શ્રી ળાંવતરાર ભગનરાર છાડલા
૧૦. શ્રીભતી બાયતી શવમુખ બેદા

૪૫ આગભ ત અને અઠ્ઠાઈ
૪૫ આગભ ત
૪૫ આગભ ત
૪૫ આગભ ત

૧૧. શ્રીભતી જીનર વનરેળ કાયાણી

લધવભાન ત

૧૩. શ્રી જીનમ કભરકાંત ગારા

અઠ્ઠાઈ

૧૨. શ્રી નીવતન ળાંવતરાર ફૂહયમા
૧૪. શ્રીભતી બક્તત વલળાર ગારા

અઠ્ઠાઈ

અઠ્ઠાઈ

શ્રી ક.લી.ઓ.લવનતા વદ
ાં -ફેંગરોય:

ળવનલાય તા. ૯-૭-૨૦૧૪ના ફયના ૩-૦૦ લાગ્મે શ્રી ડી.લી.લી.ગુજયાતી ળાા ભધે મજામેર HEALTHY LOW
CALORIE ભીઠાઈની શયીપાઈ વપ યીતે વંન્ન થઈ શતી. પ્રથભ પ્રાથવના કમાવ ફાદ શ્રીભતી રીના ડલીન યાંલબમા એ
આઝાદી હદન ૧૫ભી ઓગસ્ટ વનવભિે ઉક્સ્થત વભ્મને વંફધ્મા શતા. ત્માય ફાદ શ્રીભતી હકયણ યજનીકાંત દે ઢીમા એ
ભફઈરની ગેભ યભાડી શતી. શયીપાઈભાં બાગ રેનાય ફશેનએ ઘયે થી ફનાલી રઈ આલેર ભીઠાઇઓને ડેકયે ટ કયી યજુ
કયી શતી. શયીપાઈના વનણાવ મક તયીકે શ્રીભતી મગીની જમંત બેદા અને શ્રીભતી બાલીની હશતેળ ગારા શતા.
વલજેતાઓ ના નાભ:

પ્રથભ: યીના આનંદ યાંલબમા - ગ્રીન ગજીફ.

ફીજુ :ં નમના યભેળ ગડા – વંદેળ

ત્રીજુ :ં અલની ચેતન ગડા – ભેજીક 

આશ્વાવન : પ્રથભ: બક્તત વલળાર ગારા – ગુચુ રડ્ડુ
ફીજુ :ં રીના ડલીન યાંલબમા – કેનફેયી એન્દ્ડ ચીકુ યે રીળ

ત્રીજુ :ં જમશ્રી ભુેન્દ્ર વલવયીમા – કીલી 

વલજેતાઓને ઇનાભથી વન્દ્ભાનીત કયલાભાં આવ્મા શતા તેભજ બાગ રેનાય દયે કને ાટીવીેળન પ્રાઈઝ આલાભાં આવ્મા
શતા.

સ્ધાવ ફાદ શીયર નીવતન ભતાએ વલવલધ લાનગીઓ/ીણા – નીય વેઝલન ફ્રેંકી, ભેતવીકન વેન્દ્ડલીચ, ઇરી ઓયેં જ કે પે,
કેયાભર આઈસ્ડ કપી નુ ં ડેભન્દ્સ્રે ળન આપયુ ં શતુ.ં



છે લ્રે અલ્શાયને ભાન આી વો છટા ડયા શતા
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HYDERABAD HUNGAMA 2 – The Youth Camp
The youth camp hosted by Hyderabad Ghatak on 16 th &
17th August,2014 at Songs of Earth Resort culminated as
planned and the objectives laid down were nearly
achieved.

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક

Youth from Hyderabad, Chennai, Bengaluru & Uttar
Karnataka Ghataks about
63 in number were divided in 4 groups : Whatsapp (Captain: Digen Gada-Hyd), Facebook
(Captain: Dhirav Gosar-Chn), Twitter (Captain: Keyur Chheda-Chn) & Google Plus
(Captain:Mehal Vichhivora-Bng)
The inaugural session was addressed by Hyderabad President Sri.Chimanlal Lalji Gala, after few
rituals. Sri.Tarachand Dharod spoke on ―How not to jump to conclusion‖ besides the details of
the event.
The two days camp was full of activity like Team building, Treasure Hunt, Adventure sports,
swimming, rain dance etc.
The event taught the participants the benefits of team building, conflicts resolution, creativity
and brotherhood which is the main objective of organizing such youth camps.
In the Valedictory sessions, DBKVO President Sri Chunilal Gala gave his observations.
At the end Mr.Nishit Malde (Hyd) was adjudged as Hyderabad Hungama King, Ankita Chheda
(Chennai)-the Hyderabad Humgama Queen and Google Plus team (Leader – Mehal Vichhivora)
was adjudged as the Hyderabad Humgama Best Team. Team-Twitter was the winner of the
Treasure Hunt.
The food, the ambience and the accommodation were well appreciated by all the committee
members as well as the youth. 
શ્રી કચ્છી વભરનની લાવિક વાભાન્દ્મ વબા યવલલાય ૨૯/૬/૧૪ના યાખલાભાં
આલેર. તેભાં ફધી કભીટીઓની ચુટણી
ં
યાખલાભાં આલેર. નીચે મુજફ ભેમ્ફય
ફીન શયીપ ચુટં ાઈ આલેર છે .
શ્રી કચ્છી વભરન ચેયીટફર ટ્રસ્ટ:









શ્રી અયવલિંદબાઈ ગાંગજી દે હઢમા

પ્રમુખ

શ્રી હદનેળબાઈ ધનજી દે હઢમા

ખજાનચી

ભહશરા ભાંડ :

રસ્ટી

શ્રીભતી પ્રતીક્ષા ધીયજ ગારા

શ્રી યામચંદ જેઠારાર ગગયી
શ્રી દીકબાઈ લારજી છે ડા

શ્રી રક્ષ્ભીચંદ ળાભજી વાલરા

શ્રી બયતબાઈ લલ્રબજી દે હઢમા
શ્રી તારતળીબાઈ યલજી કક્કા

શ્રી કચ્છી વભરન ચેન્નાઈ:









ભંત્રી

રસ્ટી
રસ્ટી
રસ્ટી

શ્રી અતુર પ્રલીણ દાગા

પ્રમુખ

શ્રી અવભત ભનશય વાલરા

ભંત્રી

શ્રી બાલેળ નલીન વૈમા

શ્રી વલળાર બયત દે હઢમા

શ્રી ફૃેળ ટરાર રાવીમા
શ્રી જતીન કાંતીરાર ભાફૃ

યુથ વલિંગ :

શ્રી ધીયલ યભેળ ગવય
શ્રી મળ ંકજ ગડા

શ્રીભતી અરકા કે તન દે હઢમા

ખજાનચી

ભંત્રી

વભ્મ

વભ્મ

શ્રીભતી નીરભ ભીનર રાવીમા વભ્મ
શ્રીભતી અરુણા નીવતન યાંલબમા
શ્રીભતી શેતર અવભત વાલરા

વભ્મ

વભ્મ

શ્રીભતી ભનયભા વતરકચંદ રડામા વભ્મ

વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ
વભ્મ

શ્રી કે યયુ યભણીક છે ડા

પ્રમુખ

શ્રી અંકુ ય ટ ગડા

ખજાનચી

શ્રી વલળાર હદલર ગારા વભ્મ

પ્રમુખ

શ્રીભતી ગીતા ચંક બેદા

વશ ભંત્રી

શ્રી યીક્કી કલ્માણજી ધયડ

શ્રીભતી લાવંતી યભેળ ગવય

શ્રીભતી જસ્ભીન સુયેળ દે હઢમા

ઉ-પ્રમુખ

શ્રી વલક્રભ મળધન અજાણી





ચેન્નાઈ ઘટક

કુ .હયતા નીવતન ગંગય
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ભંત્રી

વભ્મ

વભ્મ





કુ .જેળીકા જમેળ વંગઇ

વભ્મ

કુ .ખુશ્બુ ચંક બેદા

વભ્મ

શ્રી લચયાગ શયે ળ ગારા

શ્રી શવ વનરેળ રાવીમા વભ્મ

શ્રી ટલીંકર મુકેળ ફોઆ

વભ્મ

વભ્મ

ભીરનના ભકાનભાં સ્લાતંત્ર્મ હદન ઉજલલાભાં આલેર . શ્રી પ્રફુલ્રબાઈ બેદાના શસ્તે ધ્લજલંદન કયાલલાભાં આલેર . ત્માય
ફાદ અલ્ાશાય કયી શ્રી ભશાલીય વેલા ભંડ આમજીત અનાથ આશ્રભભા ફધા ભેમ્ફયની શાજયીભાં શભેળ મુજફ ફધી
લસ્તુઓ આલાભાં આલેર.
તા.૩૦/૮/૨૦૧૪ના વામુહશક વાંલત્વહયક પ્રવતકભણ ૧૭૦ જણની શાજયીભાં થમેર.

તા.૩૧/૮/૨૦૧૪ન વામુહશક ાયણા કચ્છી બલનભાં યાખલાભાં આલેર. અઠ્ઠમૌ તથા અઠ્ઠાઈ કે તેથી લધુ તસ્લીઓને
યણા કયાલલાભાં આલેર અને તેભનુ ં ફહુભાન કયલાભાં આલેર. ત્માયફાદ નાસ્તાની વ્મલસ્થા યાખલાભાં આલેર. આ
લખતના સ્ન્દ્વય શતા હદલાીફેન પ્રાગજીબાઈ દે હઢમા હયલાય. તેભન ખ ૂફ ખ ૂફ આબાય. તસ્લીઓના નાભ નીચે મુજફ
છે :
નેલીર પ્રફુલ્ર ભતા
૧૧ ઉલાવ
શીયે ન ચંકરાર વલકભ

૯ ઉલાવ

શંવાફેન હદલર ગારા

૮ ઉલાવ

શેભરતાફેન ચંકરાર વલકભ
અવશ્વન હશયજી છે ડા

શાવ ફેન યભણીક છે ડા
 ૂજા મુકેળ ફોઆ

લાવંતીફેન યભેળ ગવય
ધીયલ યભેળ ગવય

ઉાફેન રક્ષ્ભીચંદ વાલરા

ભહશરા ભાંડ- યુથ વલિંગ:

૮ ઉલાવ
૮ ઉલાવ
૮ ઉલાવ
૮ ઉલાવ

બતતાભય ત-૪૮ હદલવ
બતતાભય ત-૪૮ હદલવ
૩૦ ઉલાવ

૩/૮/૨૦૧૪ના ભહશરા ભંડ અને યુથ વલિંગ આમજજત કામવક્રભ “ચાર કચ્છની વંસ્કૃવત ભાણીએ” યાખલાભાં આલેર.
કચ્છના ઘય કે લા શમ તેની ઝાંખી, લસ્તુઓની ઝાંખી તથા કચ્છ ળબ્દન ઉમગ કયીને યભત યભાડેર તથા પટા ફતાલી
કચ્છની જગ્માઓ ઓખ, ગ્ર ૂ ગેભ યભાડલાભાં આલેર. કચ્છી નાની નાહટકા તેભજ કભેડી લાતાવ રા યાખલાભાં આલેર.
કચ્છી ગીતની યજૂઆત ણ કયે ર. કચ્છી લેળભ ૂા યાખલાભાં આલેર જેના વલજેતા શતા શ્રીભતી શાવ ફેન યભણીક છે ડા.
છે લ્રે કચ્છી જભણ (વલશારુ) કયીને ફધા ખ ૂફ શોંળથી છટા ડયા શતા. 

વેલા વભાજ

૧.
તા
.
૨૭-૭-૧૪:
કેલણી વન્દ્ભાન
વભાયશ
યીક્ષાભાં ઉિીણવ વલદ્યાથી ઓ નુ ં ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આવ્યુ ં . એની વાથે
એક અનખ કામવક્રભ ણ યજુ થમ. કામવક્રભની ળફૃઆત ફાકના
પ્રાથવના થી થઇ. ત્માયફાદ pre K G થી ધયણ 7 સુધીના ફાકએ
પેન્દ્વી ડ્રેવ યજુ કયુું જેભાં ફાક ઓતટવ, ફ્રેંચ ફ્રાઈઝ, યફટ,
રાન્દ્વપયભય, રલ -કુ ળ, ાણીની બુન્દ્દ લાદફૄં, જાદુ AએરીઅનC, પરાનેટ વલગેયે ફન્દ્મા શતા. ધયણ
ફાકએ ટે રેન્દ્ટ ળ યજુ કમો જેભાં તલીઝ, ળામયી, જતવ વલગેયેથી વો નુ ં ભનયં જન કયુ.ું

ભદુયાઈ ઘટક
8 થી ઉયના

૨.તા. ૩-૮-૧૪: વયસ્લતી વન્દ્ભાન વભાયં બ શ્રી તવભરનાડુ ગુજયાતી વભાજ ના નેજા શેઠ આ કામવક્રભ યજુ થમ .આ
કામવક્રભ ભાટે ચેન્નઈ, ઇયડ, કઈબ્તુય, વતરુયુ , વેરભ, વત્રચી થી ભશાનુબાલ ધાયે ર.
વયસ્લતી વન્ભાન: જે ફાક 10 ભી અને 12 ભી ભાં દયે ક ઘટક ભાં પ્રથભ અને દ્વિતીમ આવ્મા છે ફધાનુ ં ફહભ
ુ ાન કયલાભાં
આવ્યુ ં અને ફધા ઘટક ભાં જે પ્રથભ આલેર તેને ણ નલાજલાભાં આલેર.આ રપી ભદુ યાઈ ના વભહશય છે ડા ને ભી.
તાવભર ગુજૉય યત્ન એલોડા : વભાજ તથા અન્દ્મ ક્ષેત્ર ભાં આેર વેલા ફદર આ એલડવ
રારજીબાઈ લયા ને આ એલડવ ભળ્મ.

આલાભાં આલે છે . શ્રી

વળક્ષિ વશામ પાં ડ: જફૃયતભંદ વલદ્યાથીઓને વળક્ષણ ભાટે વશામતા કયલાભાં આલી. 6 વલદ્યાથીઓને પંડ આપયુ.ં

ુ કુ ન્દ્ડ્રભ ભદુ યાઈ થી 15 કી.ભી. દુ ય આલેર એક ભંહદય ની ાછ નાનકડ ડુ ગ
૩.તા.૧૦-૮-૧૪: હડસ્કલય વતરુય
ં ય છે . ત્માં
એક યભણીમ ફગીચ છે . ત્માં ીકનીક નુ ં આમજન કયલાભાં આલેર. ડુ ગ
ં ય ના તે ટી ના આજુ ફાજુ ભય ણ આલે છે .
ત્માં નાનકડુ ં રે ઝય શન્દ્ટ યભાડલાભાં આલેર. જમેળ,વલચન અને શેીને આનુ ં આમજન કયે ર. આ ફધી યભતભાં
વો whatsapp ના ભદદથી એકફીજાના વાવનધ્મભાં શતા. ત્માય ફાદ થડુ ં અંધારું થમા ફાદ વોએ Eco Park ન Light
& Sound ન પ્રગ્રાભ ભાણ્મ.
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૪.તા.૨૩-૮-૧૪થી 30-૮-૧૪:યુ
વ ણ લવ ઉજલણી:

ગુરુદેલ શ્રી નમ્રમુની ની કૃ ાથી મુફઈ
ં
થી ઉાફેન તથા દળવનાફેન યુ
વ ણ ભાટે ધભવ આયાધના કયાલલા આલેર.
ફંને બ્શેન એ આઠ હદલવ દયમ્માન અરગ અરગ વલમ ય ખુફજ વયવ વભજણ આી. ઓડીઓ - વલડીઓ ના
ભદદ થી ચોદ યાજરક, કા ચક્ર, ચોદ વના વલગેયેની વભજણ આી . Look N Learn ના ફાકએ એક વયવ
કામવક્રભ યજુ કમો. વલંત્વયી ના હદલવે તસ્લી યતનફેન વંગઇ નુ ં ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આવ્યુ.ં એભનુ ં આ ંદયમુ ં લીત
AએકાવણાથીC શતુ.ં શ્રી શીયારારબાઈ તથા દભમંતીફેન શલે મુફઈ
ં
સ્થાઈ થલાના શલાથી તે હદલવે એભનુ ં ણ
ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આવ્યુ.ં વોને વભચ્છાભી દુ ક્કડ્ભ.
ભહશરા ભાંડ :

૧.પ્રાલણક હશરીંગ : તા. ૧૯-૭-૧૪ ના No Touch No Drug Theory ય આધાયીત આ પ્રાલણક હશરીંગ ન
કામવક્રભ યાખલાભાં આલેર .આલેર ડકટય એ ઓડીઓ વલડીઓ
િાયા કઈ ણ જાતની દલા રીધા લગય કે ભ
ીડા ઓછી કયી ળકામ તે વભજાવ્યુ ં .થડી ફશેન એ એન અનુબલ ણ રીધ.

૨.ધભાર પેસ્ટીલર: તા.૧૬-૮-૧૪: શ્રાલણ અને ઓગસ્ટ ભહશન એટરે તશેલાયન ભહશન.તે હદલવે ઘણા
તશેલાયના
યં ગ જલા ભળ્મા. કૃષ્ણ જ્ન્દ્ભાંષ્્ભી ઉજલી. ત્માય ફાદ ફાક ભાટે યાખડી ફનાલલાની શયીપાઈ તથા
ઓયીગાભી કમ્ીટીળન યાખલાભાં આલેર. ફાક શયીપાઈ ભાં વ્મસ્ત શતા ત્માયે ફશેન ભાટે "Tell Me Why"
તલીઝ બાયતી વંગઇ તથા યચના એ યભાડી. તેભજ સ્લતંત્રતા હદલવ અને Friendship Day ની ણ ઉજલણી કયી.
થાંડય ફોલ્ટ્વ:

તા.૧૭-૮-૧૪ તલીઝ: યુલા વભ્મના ફાકએ યુલાઓને વલવલધ વલમ ય વલાર  ૂછી એભને વલચાય કયતા કયી
દીધા.
તા.૧૪-૯-૧૪ ઇન્દ્ડીમન
ળ યજુ કમો. 

વવનેભા:

અભય લયા, હશતેન વંગઇ અને એભની ટીભે ઇન્દ્ડીમન વવનેભા ય આધાયીત

ગેભ

ગદગ :

ળવનલાય તા: ૨૮.૬.૨૦૧૪ નાં આાઢી-ફીજ કચ્છી નુતન લવની
ઉજલણી ભશાજનલાડીભાં કયલાભાં આલેર. વાંજના અલ્ાશાયની
વ્મલસ્થા કયલાભાં આલેર. કચ્છ ળેયડીથી ઢરી શ્રી નલીનબાઈએ
તાની આગલી ળૈરી થી ખેરૈમાઓને દાંહડમા-યાવ-ગયફાભાં ભન
મ ૂકી યભાડેર. વલવલધ સ્ધાવ ઓનુ ં આમજન કયલાભાં આવ્યુ ં શતુ.ં

ઉત્તય કિાાટક ઘટક

ુ ીજી
યવલલાય તા: ૨૯-૬-૨૦૧૪ નાં . ૂ.જમરક્ષ્ભીજી ભ.વા. ના સુવળષ્મા . ૂ. દવળિતાશ્રીજી ભ.વા. તથા . ૂ. હશભાંશશ્ર
ભ.વા. નુ ં ગદગ ભધે લાજતે-ગાજતે અવત શોલ્રાવ વાથે ચાતુભાવ વ પ્રલેળ થમેર. હફ
રી,
કપર,
યામચુ
ય
,
ફાગરકટનાં
ુ
ઘણાં ભશાનુબાલની શાજયી નોંધનીમ શતી.

 ૂ. ભ.વા તથા વાધ્લીજીની ાલન વનશ્રાભાં અત્રેના લચિંતાભણી ાશ્વવનાથ જીનારમભાં ૨-૮-૧૪ થી ૫-૮-૧૪ ના વભમગાા
દયમ્માન ંચાન્દ્શીકા ભશત્વલ તથા ળતાબ્ધી ભશત્વલભાં શ્રલણ સુદ ૧૦, ભંગલાયના ‘શ્રી લચિંતાભણી ાશ્વવધાભ’ તીથવન ુ ં
લફરુદ ાભેર છે . ળતાબ્ધી ભશત્વલભાં વલધીકાય શ્રી કે ળલજીબાઇ ગડા મુફઈથી
ં
ધાયે ર તેભજ વંગીતકાય શ્રી ભનજબાઈ
કાયાણી અને બાલનાફેન લયા ધામાવ શતાં. હફ
રી,
યામચુ
ય
,
ફાગરકટ,
ફે
લ્
રાયી, ફેંગરય, વાંગરી, શૈદયાફાદ તથા
ુ
અન્દ્મ ઘણા દે ળાલયથી વાયી વંખ્માભાં ભશેભાન ધાયે ર અને અરોહકક ભશત્વલ ભાણેર .
યુાિ લા :

ુ ીજી ભ.વા. ની ાલન વનશ્રાભાં યુ
. ૂ. દવળિતાશ્રીજી ભ.વા. તથા . ૂ. હશભાંશશ્ર
વ ણ ખુફ જ ફૃડી યીતે, ત-જઆયાધનાઓથી વબય ઉજલામેર.
કલ્સુત્ર શ્રી. નવલનચંદ ળાભજી રારકાએ ધયાલેર, તેભજ પ્રભુજી પ્રભુજીનુ ં ાયણુ ં ભાતુશ્રી જેઠીફાઈ ખીભજી લીયાએ
ધયાલેર.
ત આયાધના :

કુ . વનવધ કુ ભાયાર રારકા
અઠ્ઠાઈ ત :

૧૧ ઉલાવ

શ્રી કાનજીબાઈ ચાણ ગારા

શ્રી. ંકજ લીયજી ગારા

શ્રી વલુર કાન્દ્તીરાર ભતા

કુ . રીી કુ ભાયાર રારકા

શ્રી બયત લીયજી ગારા

શ્રી કન્દ્તીરારબાઈ દભળી ભતા

કુ . જીનર ભેહર
ુ નાગડા

કુ . હશયર ગીયીળ નાગડા
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આ તસ્લીઓના અનુભદનાથે ભાતુશ્રી જલેયફાઈ લીયજી ારન ગારા હયલાયે તા: ૧૩-૯-૧૪/૧૪-૯-૧૪ના ગદગથીવનપાણી-કુ મ્બજગીયી-વાંગરી-ળીયરી-કલ્શાુય-કળભંહદયની જાત્રા કયાલેર. તસ્લીઓ વશીત ૪૦ વ્મક્તતઓ વંઘભાં
શાજય શતાં.

ફેલ્ટરાયી :

જૈનધભવભાં યભાત્ભા ને સ્ભયણ કયતા કહ્ું છે ‘ ળક્તત પ્રભાણે બક્તત કય’. તનશુદ્વદ્ ભાટે તસ્મા અને ભન શુદ્વદ્ ભાટે
પ્રાથવના. તસ્મા ણ ન કયી ળક ત વનમભ રેલાના. ભટા ભટા સુત્ર ન આલે ત ભનભાં વહુ ભાટે વાયા વલચાય કય ત
તે ણ બક્તત ગણામ. ફેલ્રાયી ભાં ણ યુ
વ ણ લવભાં વલત્ર બાલનાઓ વાથે તન-ભનની શુદ્વદ્ કમાવ છી છ્ઠૌઠ્ઠ ના હદલવે
વલાયના વામુશીક વાંલત્વહયક ક્ષભાનાનુ ં કામવક્રભ થમેર.

તા. ૭.૯.૧૪ ના યલીલાયે વભાજભાં સ્લાભીલાત્વલ્મનુ ં આમજન કયે ર. એભાં તસ્લીઓનુ ં ફહભ
ુ ાન, સ્લાભીબક્તતનુ ં જભણ,
યભત-ગભત અને વાંજની ચામ તાલીને ફધા છટા ડયા. યભત શતી – આંખ ફંધ કયીને વવક્કા ળધલા, વતચય જઇને
ળબ્દ ફનાલલા, નેલરમન ની ગીફ્ટ, શાઉઝી, કચ્છના ગાભના નાભ ળધલા.ફાકએ ાવીંગ ધ ાવવર લગેયે ગેમ્વ નુ ં
આનંદ ભાણ્યુ.ં
ભક્ષ હશતેળ છે ડા( ૬ લવ) એ યુ
વ ણ લવ દયમ્માન બક્તત વંધ્માભાં ગ્રુ ડાન્દ્વ ભાં બાગ રીધેર. વો. યે ખાફેન કે નીમાને
એક નાટક ‘કરયુગન વાભાઇક’ ભાં તાના પ્રબાલી એતટીંગ ભાટે પ્રથભ ાહયતક ભેલેર .
ત આયાધના:

વો. યે ખાફેન પ્રકાળ કેવનમા (મુન્દ્રા)

-

અઠ્ઠાઈ

કુ ં. હકિંજર પ્રવલણ દે ઢીમા (તરલાણા)

-

અઠ્ઠાઈ



અશાંકાય ઓરલામો

એક દીલારભાં એક અગયફતી જરી યશી શતી. તેની ફાજુ ના ગખરાભાં એક ભીણફતી વગી યશી શતી. ફંને તાને
ફાીને જગતને વંદેળ આી યહ્યાં શતાં. અગયફતી તાની હદવ્મ સુગધ
ં થી લાતાલયણને વોમ્મ ફનાલતી શતી, અને
ભીણફતી તાના ભંદ પ્રકાળથી લાતાલયણને સુલણવયંગી ફનાલતી શતી.

એક હદલવની લાત છે . કઈ નજીલી લાતભાં ફંને લચ્ચે ઝઘડ થમ. ભીણફતીએ અગયફતી ને કહ્ુ,ં “ તાયા ળયીય વાભે ત
જ? કે લી દુ ફવ છે તુ?ં અને તારું ફૃ ત જ, કઈ વામુ ં ણ ન જુ એ!
અગયફતી ચુ યશી.

અગયફતીના ભધુય ભોનથી ભીણફતી લધુ કડકાઈથી ફરી, “ભેં શુ ં કહ્ું વાંબતી નથી? કે ભ જલાફ નથી આતી?
તાયાભાં એટરી આલડત ક્યાં છે કે તુ ં ભને જલાફ આે?
આ લખતે ણ અગયફતી ચુ યશી.

ભીણફતી શવીને તાની ફડાઈ શાંકતી શતી. ભાયી વાભે જ, હુ ં કે લી ફૃાી છં. ભાયા પ્રકાળથી ઓયડ કે લ વશાભણ
રાગે છે ! ભીણફતીન અશંકાય ફરી યહ્ય શત....ત્માં શલાના એક ઝાટે ભીણફતી ઓરલાઈ ગઈ, યં ત ુ અગયફતીભાં ત
એક જ વલવશ્રેષ્ઠ લસ્તુ શતી – વંતની સુયબી.....તે જરતી યશી.

વંકરન -

ભંજુરાફેન કલ્માણજી ગડા, ફેંગરય.

23203628 

ુ ુ ઉદળ”
“ગર

ળાંત ભાં વલચાયજે.... શુબ વંદેળ ભાનલને

શે, ભાનલ યાતનાં યજ તુ ં સુએ છે ત્માયે , જગત વાથે જડામેરા વલચાય તાયા થડા ળાંત થામ ત્માયે , તાયા આત્ભાને ભનની
વાથે જડીને વલચાય. તારું ભન તાયા આત્ભાને ધખ ત નથી આી યહ્ય ને, આ ભન તાયા આત્ભાને લફરકુ ર ધખ જ

આી યહ્ય છે . તાયા આત્ભાના સ્લબાલથી દૂ ય કયી યહ્ય છે . તને વલબાલભાં રઇ જઈ યહ્ય છે . ત ળાંત ભાં વલચાયજે
તાયે શુ ં કયવુ ં છે ?

શે ભાનલ ક્રધ અને ભાનફૃી અજગય તાયા ભન અને આત્ભા ય કફજ કયી રે ત્માયે ચેતી જજે, નહશ ત તને નયકનાં િાય
સુધી રઇ જલાભાં ભદદ કયળે. શુ ં તાયે નયકભાં જવુ ં છે ? નથી જવુ ં ત ળાંત ભાં વલચાયજે, તાયે શુ ં કયવુ ં છે ?

શે ભાનલ, જ તાયે ભાનલ બલ શાયી નથી જવુ ં ત ળાંત ભાં વલચાયજે તાયે કે વ ુ ં જીલન જીલવુ ં છે . કાયણ, લગય વલચામે
જીલન અજ્ઞાની જીલે છે , જ્ઞાની નહશ. જ્ઞાન ફૃી પ્રકાળ તાયી વાથે યાખજે.
જ તને આજનુ ં છાુ ં લાંચવુ ં શમ ત શેરા તાયીખ જઇને લાંચજે. તને ભાત્ર છાુ ં લાંચવુ ં શમ ત તાયીખ જલાની જફૃય
નથી.

- પ્રબાફેન ળાંવતરાર છે ડા, ફેલ્રાયી. 8392267382 
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COMPETITIVE ROUNDS DURING MAHA SAMMELAN QAWALI/ SUFI ROUND:
BACKGROUND MUSIC CAN BE ARRANGED. LIVE INSTRUMENTS WILL BE PREFERABLE.
LIGHTS, CAMERA, ACTION !!

IT SHOULD BE WITH LIVE SINGING.
ROUNDS:
PROPS CAN BE USED
DANCE ROUND – TAAGAD DHINA
DRESS CODE IS COMPULSORY.
SCENE ROUND – ENTERTAINMENT KE LIYE KUCHH BHI
BONUS POINTS FOR AMBIENCE/STAGE SET UP.
KAREGA
TIME – MAX 5 MINS.
QAWALI & SUFI ROUND – JUNOON
QUIZ ROUND:
QUIZ ROUND – SAWAL HAMAARE JAWAAB AAPKE
QUIZ ROUNDS CONNECTED TO MOVIE.
COMMON RULES:
QUESTIONS RELATED TO MOVIE CHARACTERS.
MEMBERS PARTICIPATING HAVE TO BE AS PER THE
SCENE AND DANCE FROM THE MOVIE.
AUDIO/VISUAL ROUNDS
NO MEMBER CAN TAKE PART IN MORE THAN TWO
MOVIES:
ROUNDS.
HUM KISISE KUM NAHI - HYDERABAD
STAGE SET UP CAN BE DONE (POSTERS, BACKDROP
AMAR AKBAR ANTHONY - BANGALORE
ETC)
ZANJEER - MADURAI
ALL COSTUMES TO BE FOLLOWED ACCORDING TO
MUGHAL-E-AAZAM
THE MOVIE STRICTLY AND ROUNDS ACCORDING
TO MOVIE AS FAR AS POSSIBLE.
JODHA AKBAR - CHENNAI
QUIZ ROUND TO BE CONDUCTED TOGETHER FOR ALL
MAIN HOON NA – U K G
GHATAKS.
NON COMPETITIVE EVENT:
DANCE ROUND:
FASHION SHOW CUM INTRODUCTION
ANY ONE HIT SONG OR COMBINATION OF TWO (MAX)
SONGS CAN BE TAKEN.
ONLY FOR 15+UNMARRIED YOUTH
DRESS CODE COMPULSORY.
GROUP OF MAX 15 YOUTH. THERE CAN BE ONE OR
CHOREOGRAPHY AND PRESENTATION WILL BE CONMORE GROUP FROM ONE GHATAK.
SIDERED.
TIME LIMIT : MAX 15 MIN/GROUP , 5 MINS FOR FORSIGNATURE DANCE STEPS ALONG WITH ADDED CHOMATIONS, REST FOR INDIVIDUAL INTRODUCTION.
REOGRAPHY CONSIDERED.
THEME BASED SHOW : ONE GHATAK WILL BE GIVEN
MIN 3 MIN / MAX 5 MIN.
ONLY ONE THEME IRRESPECTIVE OF NO. OF PARTICIPANTS.
SCENE ROUND:
CD’S/PEN DRIVES/ LAPTOPS REQUIRED AS PER THEME
SCENE SHOULD HAVE A FAMOUS DIALOGUE OF THE
SHOULD BE CARRIED BY THEMSELVES.
MOVIE
THEMES:
SCENE TO BE ENACTED INTO TWO PARTS:
BLACK N WHITE - UKG
ORIGINAL SCENE FROM THE MOVIE
RETRO - BANGALORE
SAME SCENE TURNED INTO COMIC OR MESSAGE GENERATING SCENE.
HAWAIN THEME - MADURAI
TIME – MAX 10 MINS.
FAIRYTALE THEME - CHENNAI
POINTS TO GIVEN FOR: CREATIVITY OF SCENE, PRESMIX OF ALL TRADITIONS - HYDERABAD
ENTATION OF SCENE, DIALOGUE DELIVERY


The Witty Mahatma
When Gandhi was studying law at the University College of London, a white professor, whose
last name was Peters, disliked him intensely and always displayed prejudice and animosity to
towards him. Also, because Gandhi never lowered his head when addressing him, as he expected.... there were always "arguments" and confrontations.
One day, Mr. Peters was having lunch at the dining room of the University, and Gandhi came
along with his tray and sat next to the professor. The professor said, "Mr Gandhi, you do not
understand. A pig and a bird do not sit together to eat." Gandhi looked at him as a parent would
a rude child and calmly replied, "You do not worry professor. I'll fly away," and he went and sat
at another table. Mr. Peters, reddened with rage, decided to take revenge on the next test
paper, but Gandhi responded brilliantly to all questions. Mr. Peters, unhappy and frustrated,
asked him the following question. "Mr Gandhi, if you were walking down the street and found a
package, and within was a bag of wisdom and another bag with a lot of money, which one
would you take?" Without hesitating, Gandhi responded, "The one with the money, of course."
Mr. Peters , smiling sarcastically said, "I, in your place, would have taken the wisdom, don't you
think?" Gandhi shrugged indifferently and responded, "Each one takes what he doesn't have."
Mr. Peters, by this time was fit to be tied. So great was his anger that he wrote on Gandhi's
exam sheet the word "idiot" and gave it to Gandhi. Gandhi took the exam sheet and sat down
at his desk trying very hard to remain calm while he contemplated his next move.
A few minutes later, Gandhi got up, went to the professor and said to him in a dignified but
sarcastically polite tone, "Mr. Peters, you signed the sheet, but you did not give me the grade.
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ગરીના ાડનાય
ુ જન્ભ :
પત્ર

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક
૧. તન્દ્ભમ
૨. હયમાન

શ્રીભતી કજયી વંદી નાગડા
શ્રીભતી યાજુ ર વલચન ધયડ

શૈદયાફાદ

ગઢળીળા

શૈદયાફાદ

ત્રી

ુ ી જન્ભ :
પત્ર

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક
૧. કામયા

ભટી લયં ડી

શ્રીભતી નીષ્ભા શ્રેમાંળ દે હઢમા

ચેન્નાઈ ઘટક

ઈળા જીગય અરુણ વલકભ

ભટી ખાખય

શ્રીભતી લૈળારી જીજ્ઞેળ શયખચંદ વાલરા

ફાડા

ભદુયાઈ ઘટક

વગાઈની લધાઈ

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક

લચ. કેવતકા ભનજ નાગડા

ડૉ. મુજાર
ં
નલીન યાંલબમા

ભટી લયં ડી

શૈદયાફાદ

નાની તુફડી
ં

ચેન્નાઈ

લીંઝાણ

ચેન્નાઈ ઘટક

 ૂજા મુકેળ કાન્દ્તીરાર ફોઆ
પ્રેભર વલનદ જાદલજી

મુફઈ
ં

ુનડી

રગ્નની લધાઈ

આંધ્ર પ્રદળ ઘટક

શૈદયાફાદ

મુફઈ
ં

૧. લચ. વપ્રમંકા વનતીન બલાનજી શેણીમા

વાબયાઈ

શૈદયાફાદ

૨. લચ. વનલખર હકળય ભગનરાર દે હઢમા

ભુજુય

શૈદયાફાદ

લચ. અંકુ ય પ્રવલણ લયજાંગ ગારા
લચ.ફૃર નલીન ાયે ખ

૩. લચ. C.A ધ ૃવત પ્રદી રક્ષ્ભીચંદ વલવયીમા
લચ. બાવલન લગયીળ કલ્માણજી ગંગય

૪. લચ. યીતેળ દીક જાધલજી નાગડા
લચ. શીયર વલજમ વાભજી ગંગય

અહયશાંત ળયિ
ભદુયાઇ ઘટક

ભાતુશ્રી સુદયફે
ં
ન યાઘલજીબાઈ વાઈમા
શ્રી ઉભયળીબાઈ લછયાજ

ઉત્તય કિાાટક ઘટક

લયા

ભાતુશ્રી વલજમાફાઈ દાભજી જાદલજી છે ડા

ડુ ભયા

મુફઈ
ં

ગોંડર

શૈદયાફાદ

ગઢળીળા

શૈદયાફાદ

ભેયાઉ

મુફઈ
ં

ડુ ભયા

શૈદયાફાદ

નાંગરય

મુફઈ
ં

રાખાુય

ઉ.લ

ત્રી શારે હફ
ુ રી

ઉ.લ. ૮૩

વભાઘઘા

ઉ.લ

74
74



 Laziness is nothing more than the habit of resting
One Line Humor...
before you get tired.
 Having one child makes you a parent; having two
 Marriage is give and take. You'd better give it to
you are a referee.
her or she'll take it anyway.
 I believe we should all pay our tax with a smile. I
 Saving is the best thing. Especially when your partried - but they wanted cash..
ents have done it for you.
 You can't buy love, but you pay heavily for it.
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Dakshin Bharat Kutchi Visa Oswal – Aspiring
Achievers – Std 10 and above - 2014

DHEER
91% ICSE
Reena Anand Rambhia
Nana Bhadia / Bangalore

RIYANSH
90% SSC
Veena Bhavesh Gogri
Tunda / Chennai

SACHIN
9.2 CBSE
Alka Ketan Dedhia
Bidada / Chennai

AMAN
9.2 CBSE
Rina Raji Vira
Desalpar / Chennai

BHARGAVI
10.0 CBSE
Priti Jayesh Vira
Lakhapar / Hyderabad

AMAN
9.3 SSC
Usha Chetan Gala
Kapaya / Hyderabad

RAKSHIT
9.3 SSC
Lata Ajeet Gala
Desalpar / Hyderabad

DISHANK
9.2 SSC
Deepa Chetan Gala
Bharapar / Hyderabad

MAYANK
9.2 SSC
Rekha Kirti Gangar
Merau / Hyderabad

MOHIT
9.2 CBSE
Pragna Hitesh Kenia
Mundra / Hyderabad

KAVYA
9.6 XII Science
Parul SandeepSangoye
Sama Gogha / Chennai

MANSI
90% XII Science
Jasmin Nikhil Chheda
Bidada / Chennai

PRACHI
92% XII Commerce
Jyoti Kavin Savla
Vanki / Chennai

SANJANA
95.8% XII Commerce
Priti Nilesh Dedhia
Bidada / Chennai

UDAY
89.9% Inter Commerce
Vijaya Devchand Karani
Bada / Hyderabad

JINESH
85.6% Inter Commerce
Rupa Ajay Dharod
Patri / Hyderabad

PRIYANKA
96.3% Inter Science
Preeti Tushar Savla
Samaghoga / Chennai

VARUN
94% Inter Science

SAMEER
First Class Dist. Engg.

Vaishali Kamlesh Rambhia

Meena Mansukhlal Dedhia

Mota Asambia / Hyd.

Luni / Bangalore

JAINI
Final MBBS Part 1
Kalpana Paresh Gala
Desalpur / Bangalore

ANKITA
A+ BSc VIS COMM
Harsha Ramnik Chheda
Pragpar / Chennai

KHUSBU
MA Mass Comm.

TVISHA
Nirmala Gulab Dedhia
Domra / Chennai

VANSH
86.6% Grad Commerce
Pushpa Hasmukh Gala
Dumra / Hyderabad

SHEETAL
86.59% Grad Commerce
Kalpana Heeralal Gala
Dumra / Hyderabad

NISHIT
9.8 BE Hons12
Engg.

ARCHIT
83.33% B.Tech ECE

Anila Ketan Malde

Rashmi Kiran Satra

KAIVAN
82.62% B.Tech
Meena Tarun Gala

Luni / Hyderabad

Gundala / Hyderabad

Chiasar / Hyderabad

Geeta Champaklal Bheda

Samaghoga / Chennai

DHIREN

MANSI

81.36% Grad Commerce

Harsha Vilas Gala

80.78% Grad Commerce
Bindu Navinchandr
Nagda

Sabhrai / Hyderbad

Bhojay / Hyderabad

MBA Finance

ASHRUTI

MIHIR

81% B. F.Designing

CA

Kajal Vipul Nisar

Ketki Atul Gala

Rashmi Jiten Bheda

Pushpa Hasmukh Gala

RITESH
LLB
Vibha Deepak Nagda

Wadala / Hyderbad

Godhra / Hyderabad

Samaghoga / Hyderabad

Dumra / Hyderabad

Dumra / Hyderabad

MIHIR
98.8% SSLC

ROHAN

Kavita Rajen Chheda

94% 12th Commerce
Roomi Nilesh Sangoye

Kundroli / Madurai

Samaghoga / Madurai

HARDIK
MBA

83.33% B.Tech ECE

KHUSHBOO

DHVANI
86% 12th
Uma Nilesh Shah
Bidada / Madurai

86% B Com

HEMALI

RIDDHI
73% BSc

Bhavna Manoj Shah

Bharati Kishore Sangoi

Samaghoga /
Madurai

Kapaya / Madurai

JENIL
82% BE Mech.
Veena Vipul Vora
Samaghoga /
Madurai

લાલડ ભશા વાંભેરન વલળેાાંકભાાં નીચે જિાલેર વલમો ઉય રેખ અથલા આના અનુબલો તેભ જ વલચાયોને કરભથી યજુ
કયલા આ વૌને વલનાંતી છે :

આ વો, કઈ એલી સ્ત્રી વલે જાણતા જ શળ, જેણે વલકટ હયક્સ્થવતભાં તાનું તેભ જ તાના કુ ટુંફનું જીલન ઉજાળ્યું શમ.









લાલડ આને પ્રેયે છે એલી સ્ત્રી ગાથા રખલા.

ઇવતશાવભાં આણે જયું છે કે કયી હયક્સ્થવત ઊંચા ચઢાણ ચઢલાનું વાભર્થમવ આે છે . દાખરા તયીકે – અભેહયકાના ભ ૂત ૂલવ
લડાપ્રધાન એબ્રશભ લરિંકન યસ્તા યની રાઈટભાં બણતા. વલહયત વંજગભાં આગ લધેરા વલદ્યાથીની ગાથા જફૃય ઘણાને
પ્રેયણા આળે. લાલડ આને આભંત્રે છે આલા વલદ્યાથીઓન અનુબલ ળેય કયલા.
ભશા વંભર
ે ન વલળેાંક ભાટે વાહશજત્મક અથલા ભોલરકતા વબય યવપ્રદ રેખ, જીલનભાં ફનેર કઈ પ્રેયક પ્રવંગ, અથલા કઈ
અન્દ્મ ુસ્તકભાં લાંચર
ે વાયા ટુ ચકા ભકરલા લાલડ આને આભંત્રણ આે છે .

આણે વો દક્ષીણ બાયતભાં યશીએ છીએ. આણે જે વલસ્તાયભાં યશેતા શઈએ એની આજુ ફાજુ ઘણા એલા યભણીમ કે પ્રલાવ
કયલા મગ્મ સ્થ શમ છે , જે ખુફ જાણીતા કે પ્રખ્માત નથી શતા. એલા કઈ સ્થની વશેર આે ભાણી શમ ત લાલડના
ભાધ્મભ િાયા તે આ ફધા વાથે ળેય કયી ળક છ. એ સ્થની ભાહશતી વાથે - તેના પટા, ત્માં યશેલાની તથા ખાલા-ીલાની
વ્મલસ્થા, ત્માં કે લી યીતે શોંચવુ,ં કઈ મુખ્મ સ્થથી તે કે ટલું દૂ ય છે લગેયે ભાહશતી જફૃયથી ભકરળ. આન આ રેખ લાલડના
દીલાી વલળેાંક ને ફદરે ભશા વંભર
ે ન વલળેાંકભાં પ્રગટ થળે. આ અભને આન રેખ vavad12@gmail.com ય આના
નાભ, પન નંફય તથા વયનાભાં વાથે તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૪ સુધી ભકરળ. લધુ વલગત ભાટે પ્રવતબાફેન વાલરા 9900180922 / બાલના વલછીલયા-9448460056 ને કન્દ્ટે કટ કયી ળક છ.
ઉય જિાલેર ફધા વલમો ય રેખ ભોકરલા લમ ભમાાદા નથી.

આ લખતે કલય ેજ કન્દ્ટે સ્ટ ભાં લમ ભમાવદા ન શલાને કાયણે નાના-ભટા વો કઈ બાગ રઇ ળકળે. વલમ છે – લાલડન રગ
(લડનું ઝાડ) શલ જઈએ, તેની વાથે બાયત ના નકળા ય આણા ાંચ ઘટક દળાવલલા + લાલડ ળબ્દ આલલ જફૃયી છે .
ડ્રઈંગ A4 ળીટ ય Vertical ઉભું (PORTRAIT) શવું જફૃયી છે . વયનામુ,ં ભકરલાની છે લ્રી તાયીખ લગેયે ભાહશતી કલય ેજ
કન્દ્ટે સ્ટ કરભભાં આેર છે .

આણે વો આણી આજુ ફાજુ ના રક ભાટે નાનુ-ં ભટુ કંઇક ને કંઇક કયતા શઈએ છીએ. યં ત ુ દયે ક વભાજભાં એલી વલયર
વ્મક્તતઓ ભી આલે છે , જેઓ ખુદને ભ ૂરીને વભાજ વેલાને તાન ધ્મેમ ફનાલી રે છે . લાલડના વલળેાંક ભાં આલી
વ્મક્તતઓન હયચમ આણા ભાટે ગોયલની લાત ફનળે.આણા ાંચે ઘટક ભાંથી આલી વલયર વ્મક્તત આ કઈના ધ્માનભાં
શમ ત તે વલે લાલડના તંત્રી શ્રીભતી બાલનાફેન ન વંકવ વાધલા વલનંતી.(9448460056)
VAVAD MAHA SAMMELAN SPECIAL EDITION ………

Vavad invites its readers to share value-based articles, inspiring real life experiences or any interesting excerpts for the
Maha Sammelan Issue. The two topics we invite you to write on are—

1.
2.

Women Empowerment and
Experiences of Successful Students.

In India there‘s so much to explore, that one lifetime wouldn‘t be enough. Why India, in Southern India itself there
would be so much which we still wouldn‘t have explored or even heard of. Vavad gives you a chance to reveal such not so famous, uncommon places that you have visited in the South. They could be places with scenic beauty or
having some significant feature. You may send us the photographs of the place along with details like-the distance,
accommodation and eatouts, transportation facilities to reach the destination etc to vavad12@gmail.com by
30.11.2014 along with your name, address and contact number. Your write-up will be published in the VAVAD MAHA
SAMMELAN ISSUE instead of Diwali Issue. For any further queries you may call Pratibhaben Savla- 9900180922 or
Bhavana Vichhivora – 9448460056.
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ભહશરા MUNCH
ગ્રીન ગઝેફો
વાભગ્રી :
યલર
વાકય

વડા

સ્ટપીંગ ભાટે :
વાકય

જામપ ાલડય
ચાંદી ન લયખ

ાણી
૨ ટે ફરસ્ ૂન

૩/૪ ટી સ્ ૂન

૫૦૦ ગ્રાભ
૧/૨ ક

ચટી

૧/૨ – ૩/૪ ક

શભ ભેડ ભાલ

૩૦૦ ગ્રાભ

કેવય

૮-૧૦ તાતણાં

એરચી ાલડય

૧ ટી સ્ ૂન

યીત :

ફ્રેળ અને ઉચ્ચ ક્ષભતા ની યલર રેલી. ીર કયી તેને ઉયથી નીચે સુધી લચભાં એક કા નાંખલ. ફહુ ઊંડ કા
કયલ નશી. છી તેભાંથી ફી કાઢી નાખલા. ેન ભાં ૧ થી ડૉઢ ગ્રાવ ાણી નાંખી ઉકાવુ,ં ઉકે એટરે તેભાં વડા નાંખી,
યલર નાંખી એક ઉકા દઈ ગેવ ફંધ કયી દે વ.ુ ં

શલે એક શા લાવણભાં વાકય અને ાણી નાંખી ઉકાલા યાખવુ.ં ઉક આલે એટરે દૂ ધ નાંખી ભેર કાઢલ. છી
ચાવણી એક તાયની થામ ત્માયે તેભાં યલર નાંખી ઉકાલી. યલરન કરય ચેન્દ્જ થામ ત્માયે ગેવ ફંધ કયી દે વ,ુ ં અને
યલરને ફે વભવનટ ભાટે ઢાંકી યાખવુ.ં છી યલર ને ચાયણી ભાં કાઢલી જેથી લધાયાની ચાવણી નીચે મુકેર લાવણભાં
આલી જામ. યલર ને ઠંડી કયલા યાખલી.
શલે ભાલાને એક લાવણભાં રઇ ળેકવુ.ં તેભાં વાકય અને કે વય નાંખી શરાલવુ.ં જ્માં સુધી રાઈટ વિંક થામ ત્માં સુધી ળેકવુ.ં
ગેવ ફંધ કયી તેભાં એરચી ાલડય, જામપ ાલડય નાંખી સ્ટપીંગ યે ડી કયવુ.ં શલે યલર ભાં આ સ્ટપીંગ શરકા શાથે
બયવુ.ં તેની ઉય કે વય ના તાતણાં, લયખ (ફદાભ, વસ્તા) થી વજાલટ કયલી.
નોંધ:

૧. આ ભીઠાઈભાં લધાયાની ચાવણી નીકી જામ છે . યલર ચાવણીભાં ડૂફે એટરે વાકયનુ ં પ્રભાણ લધાયે રેલાભાં આલે છે .
૨. સ્ટપીંગભાં તભે ફદાભ-વસ્તા ન ભુક્ક નાંખી ળક છ.
૩. આ ભીઠાઇ ફ્રીજભાં અઠલાહડમા સુધી યાખી ળકામ.

યીના આનંદ યાંલબમા, ફેંગરય. 9972988239

SANDESH
INGREDIENTS :
Cow’s milk
1 litre
Lemon juice
2 spoons
Sugar free/ Sugar 3 spoons
Rose water
1 tbsp
METHOD :
1. Take cow’s milk in a deep pan and bring to boil. Reduce heat, add
lemon juice, stir. Put the gas off and stir again till the milk is completely
curdled.
2. Strain through a strainer. Add one glass of water to it to remove the
taste of lemon. Leave it for five minutes.
3. Knead the curdled milk, add sugar and rose water and mix it.
FILLING for PAAN SANDESH :
INGREDIENTS: Magai paan 4 for rolls (chopped finely)
Gulkand
1 tbsp Paan masala ¼ tsp
METHOD: 1. Make cone of magai paan. Add sandesh. Spread the paan mixture, and sandesh again on top.
2.
Garnish with finely chopped pistas, kesar in rose water and rose petals.
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MANGO SANDESH :
INGREDIENTS :
1-2 Ripe mangoes peeled and sliced thin.
METHOD :
Add Sandesh to the sliced mango. Roll it. Garnish with kesar mix in water and pista.
1. Sandesh is easy to make and rich in calcium.
2. Made with less sugar so even a diabetic can eat.
3. Healthy, as fruits are added to it.
4. Can be made in different styles adding seasonal fruits.
Nayana Ramesh Gada,Bangalore. 9448686531

MAGIC POPS
Preparation Time – 10 mins
Cooking Time – 5 mins
Makes – 7-8 pieces
INGREDIENTS :
Quick cooking oats ½ cup
Flax seeds
2 tbsp
Dates (good quality) 7-8
Almonds
6-7
Figs
3
METHOD :
1. Dry roast oats for 2-3 mins and coarsely powder them and keep it aside.
2. Dry roast flax seeds until they start popping up and pulse them in mixer for few seconds. Don’t powder
them completely just grind coarsely as they give nice nutty texture.
3. Roast almonds and also grind them separately.
4. Chop figs and dates finely and run it in mixer for a minute or two. This is to get a sticky but coarse mixture as this is the main sweet base and also the binding agent.
5. Now in a wide bowl add the grounded dates-fig mixture, powdered oats, flax seeds and almonds.
6. Mix them well and check for sweetness. You can add more date and fig mixture to add sweetness.
7. Roll the mixture into small bite size balls.

PUMPKIN DIP
Cooking Time - 15 mins
Makes - 1 cup
INGREDIENTS :
Pumpkin(grated)
1 cup
Slim milk
1 cup
Skimmed Milk powder
3 tsp
Sugar
3-4 tbsp
Almond-pista powder
1 tsp
Cardamom
2-3 pinch
METHOD :
1. Heat non-stick pan and sauté pumpkin for a minute.
2. Add sugar. milk powder and milk and put it on a high flame. Once it comes to a boil reduce flame to low
and allow it to simmer till it reduces to half of the original quantity.
3. Lastly add almonds and pista powder and cardamom powder. Let it cool down to room temperature.
Garnish and Serving :
For garnishing : We need rice crisps, colourful candies and almonds.
For serving : Insert the magic pops into long sathe sticks as lollipops and garnish with rice crisps, colourful
candies and almonds. Serve with pumpkin dip or enjoy as it is.
Very simple and easy recipe with magic of oats and flax seeds served with pumpkin dip. I prefer to present it
as lollipops to make it attractive and colourful.
Avni Chetan Gada, Bangalore. 9379411109 
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‘પ્રકાળે આતભ ભાાં હદલાી’

લાઘ-ફાયવ, ધન તેયવ ને કાી ચોદવ, પ્રકાળે દે લભમ......’હદલાી’,

વંગીતભમ સ ૂયાલરી, તા...તા...થઈમાભાં વંગાથે આ તાી ય તાી,

જાત-જાતના કલાન, આતળફાજી ને બેટ-વોગાદભાં છલાઈ યં ગીન ખુળારી,
બાત-બાતની યં ગી, ળણગાયભમ ફૂરની દુ વનમાભાં જનતા છે ભતલારી.
યં ગ-યગાન, વાપ-વપાઈથી ચભકે ળશેય, જગભગ હદલાભાં ઝફકે બલન,

નલીન લવના લાણીજ્મના ભશત્લભમ ચડાઓનુ ં કયે વહુ ળાયદા- ૂજન,
આધુવનક લસ્ત્રભાં અયવ-યવને લધાલતા, ઉભંગભમ ફને ભધ ૂય-વભરન,

ભંહદયભાં જન-જન કયે પ્રભુભમ પ્રાથવના, વનલડે પ્રગવતભમ ને વપ જીલન.
સુખ-દુ ુઃખની વભજણતીભાં ને માદગાય અલવયથી લીત્યુ ં ક્ષલણકતાભાં લયવ,
વદા સ્નેશ-ક્સ્ભતના ફૂરડાં, ભનનભમ વલચાયથી ફતાલ તન-ભનને ાયવ,
‘નુતન-લાવ લબનંદન’ ની શુબેચ્છાભાં આલે પ્રબાલળાી સુ-પ્રબાત વયવ,

‘ધીય’ વારમુફાયકના નાયાભાં વંગઠન, વલશ્વાવને આલકાયનીમ છે નલીન-વાશવ.

‘ધીય’ છટુબાઈ ધયડ, ફેંગરય. 9343829299

ુ ાયક
હદલાી -વારમફ

આવળ

આજ ભાયા ભદુ યાઈ ગાભે દીાલરી હદ

હદલાીના

હદલવે

વોના શૈમા શેરે

પ્રગટયા યે ...

ચડીમા

યે

ફાય લયવ અભ્મંતય તથી કયી યભાણુ ં

.....

ચખ્ખા યે ....

ભશાલીય સ્લાભી વનલાવ ણ ાભી વવધ્ધવળરા જઈ વલયમ્મા યે ...

ભંત્ર અહશિંવા અંતય ઘુટં ી અનેક જીલને તામાવ
લીય પ્રભુના ગુણ અનંતા ગોતભ શૈમે લવીમા

યે

.....

યે ......

ઝગભગ ઝગભગ જ્મવત ઝકી આનંદ અંતયે ઉભટયા યે ....
અનુભ વોના મુખડા દે ખી અભીયવ નમને લયસ્મા યે ....

ઓગણવીિેયની હદલાીએ વીિેયનુ ં

કરું સ્લાગત

યે .......

નલરા લયવની ન ૂતન પ્રબાતે "ભણી "ના આવળ લચન યે ......

સુખ ,ળાંતી ને વનયગી તન ,ભન હયધ્ધ્ધ- વવધ્ધ્ધ વથલાયે યે .......
નાના ભટા વો બાલયને

"વાર મુફાયક " ભાયા યે .......

ભણીફેન ળાશ

ળયીય વચ્ચો ધન

આમ ભનખ ભોંઘ યતન, જીમણ ભેં ળયીય વચ્ચ ધન
અજફ ગજફ જ્યુ ં ખુફીયુ ં બયુું ઐ વલચાય લડ લતવન,
કીં વણેત, કીં ડવેત, કીં ચામ ત અન્ન,
જીમણ ભેં ળયીય વચ્ચ ધન.

ફાયા ભંજા જીં તી ધડે, નામ અધય ભન કે રગાભ,
ાય થીણુલ
ં ે વંવાય ભંજા ત ઇન જ કય જતન,
જીમણ ભેં ળયીય વચ્ચ ધન.
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ભદુ યાઈ

(લફદડા)

નયક જ ણ ઈ જ ચાડીક, સ્લગવ જ ઈજ વાધન,

ત્માગ લૈયાગ ભે અન ભેં લવેંતા, અનભેં જ બગ લવન,
જીમણ ભેં ળયીય વચ્ચ ધન.

રખ ચયાવી ઘાટ ઘડે તેંભેં અનજ જજ લજન,

ધીંગ ધાગીનુ ં છે લ્ર ઘડે તડે, શથ ધુઈ લધે વયજન,
જીમણ ભેં ળયીય વચ્ચ ધન.

આંસ ુ -સુયેળ દરાર

-લારફાઈ લવનજી કાયાણી, ફેંગરય. 22240941

આંખડીભાં શવતી ગુરાફકી આંસુ,

ને સ્ંદનની મ્શેકતી આ ધ ૂવી આંસુ !
અણદીઠા દહયમાનુ ં ભતી એક આંસુ,

ને લાદની લીજ આંખ યતી એ જ આંસુ !
ાનખયે છે લ્લું ઝયે ાન એ જ આંસુ,

ને કહકરનુ ં લણગાયુ ં ગાન એ જ આંસુ !
ઝાકનુ ં ક્ષણજીલી બુદ
ં એક આંસુ,

ને લચયજીલી લેદનાનુ ં વદ
ંૃ એ જ આંસુ !
લાંવીન વલખુટ સ ૂય એક આંસુ,

ને ગીનુ ં સ ૂનુ ં સ ૂનુ ં ઉય એ જ આંસુ !
કાજાભાં કયામા કૂ એ જ આંસુ,

તભે ભાય ભેણા ને શઠ ચુ એ જ આંસુ!

વંકરન : ટબાઈ છે ડા, શૈદયાફાદ. 9440055113 

કભ યન ાંુ જણફિંદુ

ગમા ભશીને અભે ભધ્મ પ્રદે ળના અંતયા પ્રદે ળભાં માત્રા કયલા ગમા શતાં. અભે રે નભાં પ્રલાવ કયતા શતાં. હુ ં અને ભાય
ફાફ ફાયી ાવે ફેવીને વાય થઇ યશેરા ગાભડાઓનુ ં વોન્દ્દમવ ભાણી યહ્યાં શતાં. ઊગી આલેરા ઘાવથી આચ્છાહદત
ખેતયની લચ્ચે

ચાહડમાઓ ખદે રા શતાં. કે ટરાંક ખેતયભાં અરભસ્ત ફદ એભના ભાલરક વાથે દે ખાતા શતાં. અભે એલા ઘણાં ગાભડાઓથી
વાય થમા જ્માંના ફાક શાથ શરાલીને અભારું અલબલાદન કયી યહ્યાં શતાં. ખેતયની ાછના બાગભાં ઊંચા ઊંચા
શાડની શૃખ
ં રા અને એના ઉયનુ ં નીલું આકાળ દે ખાતુ ં શતુ.ં આકાળભાં ઉડતાં ંછીઓ દૃ શ્મના વોન્દ્દમવભાં લધાય કયતાં
શતાં. અચાનક અભાયી ગાડી એક વયલયની ાવે ઊબી યશી. વયલયભાં ુષ્ક જ અને અગલણત કભના ફૂર શતાં.
મુફઈ
ં
જેલા ળશેયભાં આણને ચાહડમા કે કભના ફૂર જલલ્રે જ જલા ભે .
અભે કભના ફૂરને નીયખી યહ્યાં શતાં. એટરાભાં જ ઝયભય લયવાદ લયવલા રાગ્મ. અભે લયવાદનાં લફિંદુઓથી વયલયના
જભાં ઉદ્દબલતા ભનયભ જ-લરમ નીયખતાં શતાં. કે ટરાંક જલફિંદુઓ કભ ય ડતાં શતાં. સ ૂમવના પ્રકાળભાં કભ
યના એ જલફિંદુઓ ભતી જેલા બાવતાં શતાં. ગાડી ઊડી અને વભગ્ર પ્રલાવભાં અભે પ્રકૃવતનાં વોન્દ્દમવને ભાણતાં યહ્યાં.

લયવાદનાં લફિંદુઓભાં એવુ ં કાંઇક શતુ ં જેણે ભને વલચાય કયત કયી દીધ. વયલયભાં ડતુ ં જલફિંદુ લરમ ઉત્ન્ન કયીને
આર થઇ જતુ ં શતુ.ં જ્માયે કભ યનુ ં જલફિંદુ ભતી જેવુ ં ચભકતુ ં શતુ.ં

શુ ં એ વશલાવનુ ં ભશત્લ દળાવ લતુ ં શતુ?ં આવાવના રક તભાયી આબાને ઓ આી ળકે અને તભને થકલી ણ ળકે . તભે
ક્યાં ડલા ચાશ છ અને કે લા રકન વશલાવ ઝંખ છ એના ઉય એન આધાય યશે છે . તભે જેભની વાથે વભમ
વલતાલતા શલ એભન જયા વલચાય કય. શુ ં તેઓ તભને પ્રત્વાહશત કયે એલા છે ? તભાયા ઉત્વાશભાં લધાય કયે એલા છે ?
તભાયા વનાંઓને વાકાય કયલાભાં ભદદ કયે એલા છે ? જ એલા ન શમ ત એભન વાથ છડી દ. લફરકુ ર એલી જ યીતે
જે યીતે એક ભાી છડની આવાવનુ ં ઘાવ કાે છે . તભે કે લા ભાણવના વશલાવભાં યશ છ અથલા કેલા રકથી દૂ ય યશ
છ એના યથી તભાયા ચાહયત્ર્મનુ ં આકરન કયલાભાં આલળે. ાછથી સ્તાવુ ં ડે એલી ભંડીના વશલાવભાં યશેલા
કયતા એકલું યશેવ ુ ં લધુ વારું છે . વકાયાત્ભક રકન વશલાવ કેલ, કભના ફૂર જેલા રકન વંગ કય જેઓ તભને ભતી
જેલી આબા અને શીયા જેલ ચભત્કાય ફક્ષે.
વનણવમ આજે જ કય, તભાયી ભંડીની વંદગી વલચાય ૂલવક કય, કાયણ એના થકી તભારું જીલનઘડતય થળે.
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વંકરન – રક્ષ્ભીફેન વલછીલયા, ફેંગરય. 9448486849 

EDITOR’S MESSAGE
FROM ME TO YOU …
Hello friends,
Michhaami Dukkadam to one and all. If in anyway, we the Vavad Team have hurt you, we ask
you to grant us forgiveness. Presently everyone might be in a merry mood enjoying the glory of
lights in Diwali, feasting the eyes with colourful rangolis and diyas and the tongue with sweets
and savouries. Wish you all a dazzling bright Diwali and ‗Naya Saal Khush Khushaal‘!!
This editorial is for those lovely angels who have been a very significant part of Vavad, my most
favourite class of readers who might have not turned the pages of Vavad but have eagerly
waited for Vavad. Thank you, my darling budding artists for putting up your skills to design the
cover-page. It is said that children are like flowers and these children have added a dash of
beauty and put life into Vavad through their vivid creations. A special thanks to the parents of
all the participants for motivating them. Wish all the children a very very Happy Children‘s Day.
Children's Day is a day for children to engage in fun and frolic, so enjoy and make merry.
Children's day or ‗Baal Diwas‘ as we all know is celebrated on Chacha Nehru's birthday as he
was fond of both children and roses. In fact he often compared the two, saying that children
were like the buds in a garden. They should be carefully and lovingly nurtured, as they were
the future of the nation and the citizens of tomorrow. He felt that children are the real strength
of a country and the very foundation of the society. Truly Children are so adorable. They are
like divine gifts that parents get from the almighty. Their eyes are full of innocence. They smile
when they receive love and admiration, they cry when it is their first day at school away from
their parents, they giggle when they mingle with their buddies. They live a natural life and emit
pure love. They truly symbolise God. Every child born into the world is a new thought of God,
an ever fresh and radiant possibility.
Someone has truly said that the best thing to spend on your child is your time
and the greatest gifts you can give your children are the roots of responsibility
and the wings of independence. We need to give them their space to grow as God
has his plans for them too!! Khalil Gibran has put it beautifully in his poem Children, which added a new dimension to my perspective about children. You may
click your smart phone on the QR code to catch it too !!
Bhavana Vichhivora .

RHYTHM DOWNPOUR
Khalil Gibran was a Lebanese artist, poet, and writer. Born in the town of Bsharri in the north of
modern-day Lebanon, as a young man he immigrated with his family to the United States,
where he studied art and began his literary career. His works, written in both Arabic and
Engish, are full of lyrical outpourings and express his deeply religious and mystical nature. It
was wonderful experience to enjoy his works with beautiful videos and lovely music....
LINK: YOUTUBE~Khalil Gibran poems
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DESIGN COVER PAGE CONTEST
લાલડ જુ ર-વપટે , ૨૦૧૪ અંકના મુખ  ૃષ્ઠ લચત્ર(ડ્રઈંગ) સ્ધાવ ભાં બાગ રેનાય ફાક :
બક્તત ભયુય ળાશ, ફેંગરય.

વાવનમા વભને છે ડા, વનઝાભાફાદ

પ્રેક્ષા પ્રળાંત છે ડા, ફેલ્રાયી.

સ્ધાાના વલજેતા: પ્રેક્ષા પ્રળાંત છે ડા, ફેલ્રાયી.
Winner: Preksha Prashant Chheda, Bellary
THEME FOR THE NEXT ISSUE:
You are welcome to put up your art skills for the next cover page. NO AGE BAR. All you have
to do is create a cover page. The theme is – You have to use the Logo of Vavad + The five
ghataks on the map of India + The word Vavad should be written. 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, city and contact number by 30.11.2014. 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.

STARS OF VAVAD
ભદુ યાઈ ખાતે "શ્રી તવભરનાડુ ગુજયાતી વભાજ" િાયા આમજજત કામવક્રભભાં

શ્રી રારજીબાઈ લોયાને Aગાભ વભાઘઘાC "તાવભર ગુજૉય યત્ન એલડવ "

થી નલાજલાભાં આલેર. વેલા વભાજ, જૈન વલદ્યારમ, જૈન શસ્ીટર તથા અન્દ્મ વંસ્થાઓને આેર વેલા
ફદર એભનુ ં ફહભ
ુ ાન કયલાભાં આલેર. શ્રી રારજીબાઈ ઘણી ફધી વંસ્થાઓ વાથે જડાઈને વેલાના કામો
કયતા યશે છે . ખુફજ ળાંત વેલાબાલી અને શયકઈને શભેંળા ભદદફૃ થનાય વ્મતતી તયીકે એભની ગણના થામ છે . એલા
શ્રી રારજીબાઈને આ એલડવ ભળ્મ એ ગોયલ ની લાત છે ખુફ ખુફ અલબનંદન.

ભદુ યાઈ ન ફીજ તાયર છે વભહશય યાજેન છે ડા. 2014 ની દવભાં ધયણ ની યીક્ષા એણે
98.8% એટરે 494/500 ભાકવ ભેવ્મા છે . વંસ્કૃ ત તથા વલજ્ઞાન ભાં 100/100 ભાકવ ભેવ્મા છે .
બણલાની વાથે સ્કુ ર ની ફીજી એતટીલીટી ભાં ણ આગ શમ છે . તવભરનાડુ ગુજયાતી વભાજ િાયા ણ
એન ફહભ
ુ ાન થમેર. "તવભરનાડુ સ્ટે ટ યાઈપર શુહટિંગ ભીટ" ભાં 6 ભેડર ભેવ્મા છે . 2 ગલ્ડ, 2 વીલ્લય અને
2 બ્રન્દ્ઝ. તેભજ "Pre National Meet" ભાટે એ Qualify થમેર છે . ખુફ ખુફ અલબનંદન.

TOPIC FOR VIEWPOINT …
ેરાના જભાનાભાં એલી હપલ્ભ ફનતી કે ઘયના નાના-ભટા વો વાથે ફેવી હપલ્ભ જઈ ળકતા. ગીત ણ એલા ભીઠા ભધુય
શતાં કે માદ યશી જતા. શલે વભમ ફદરામ છે . હપલ્ભભાં પેળનની વાથે ભાય-ધાડ ણ લધી ગઈ છે . આજકારની હપલ્ભ
એતળન થી બય ૂય શમ છે . હશિંવા( VIOLENCE) ની ભાનલી ભન ય શુ ં અવય થામ છે Bઆણા ભાનવ ય શુ ં અવય થામ
છે . આ વલે આના વલચાય જણાલા લાલડ આને આભંત્રણ આે છે .
લમ ભમાવ દા નથી. ળબ્દ ભમાવ દા ૫૦૦ થી ૬૦૦ ળબ્દ. આની એંરી અભને તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૪ સુધી vavad12@gmail.com
ય આના નાભ, પન નંફય તથા વયનાભાં વાથે ભકરળ. ફેસ્ટ એન્દ્રીને ઇનાભ ફૃ. ૭૫૦/- આલાભાં આલળે
There was a time when people would wait for the Sunday evening to watch the movie relayed
on Doordarshan and the whole family would watch the movie together. Gone are the days when
the hero and heroine would move around a bush singing songs in just one outfit. There‘s a
drastic change in the essence of modern day cinema. People want action. Everything goes on a
fast track in movies these days. There is a lot of violence. What is the impact of violence on the
human mind? You are welcome to share your viewpoint on this…….
You can write to us either in Gujarati or English. The word limit is 500-600 words. No age bar.
We must receive your entry by 30.11.2014. Email your entries to vavad12@gmail.com with
your name address and contact number. The best entry each from English and Gujarati will be
awarded a cash prize of Rs. 750/-.
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Here are the two winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous
issue.

1st Winner for English
DO GOOD HABITS REALLY HELP IN THE LONG RUN?
Habits are cultivated by our interest, our upbringing or our surrounding. I have spent my childhood with my maternal grandparent‘s family. So, I learnt many things in Joint family. I have
embraced my childhood memories spent with my cousins. We were fighting, sharing, teasing,
studying, playing, drawing rangoli and celebrating all festivals together. In all these activities,
elders of the family nurtured good habits like respecting elders, and talking politely.
My grandmother was very strict. Her strictness helped to imbibe good habits in us. She compelled to complete homework neatly. She wanted us to carry out any task with perfection. She
used to ask for help in her work. We were happily helping her. In return, our grandpa used to
give us one rupee coin as gift and used to instruct us to collect money in piggy bank. In this
way, we were taught to save money. When it becomes full we were buying useful things. The
habit of using piggy bank and spending the amount for good cause is still helping me to utilize
money properly and to teach such good habits to my kids.
Since childhood I have learnt to maintain everything neat and clean. Now it‘s a habit to arrange
cupboard neatly. I can find anything easily. I maintain my home clean and neat. I learnt to
save, to spend and to value money just because of childhood habits. Now, I can understand the
secret of organized life. All the childhood habits are helpful in my life. Now everyone appreciates
looking at the way I work, I manage and withstand with my family in all the situations. There is
no school which teaches us how to manage life, to enjoy life and to spread happiness in our surroundings, but my family and my relatives imbibed all good habits in me which has become my
routine life.
My grandparents‘ teaching methods are supportive for my kids too. I feel contented to see that
all my good habits are in my kids. I want to thank God for giving me such lovely and caring
grandparents. Now, my grandparents are no more, but their lessons and good habits are helping me in my life. I wish, if God can return my childhood, so I can learn more and more and
once again enjoy those lovely days.
Mrs Meena Chandrakant Dedhia, Bellary. (9449011153)

ફાિ ની વાયી ટલો
ભનુષ્મના જીલનચક્ર ભાં જન્દ્ભ થી કયીને મ ૃત્ય ૂ સુધી ત્રણ ડાલ ાય કયલા ડે છે . શેર ડાલ ફાલ્માલસ્થા છી જુ લાની
અને અંતે ઘડણ. આ ત્રણે ડાલ ભાં વોથી વનદો,ચંચર અને ભાસુભીમત બયે ર ડાલ એટરે ફાણ. ફાણ ખુફ
જ ચંચર ભસ્તીબમો અને વનખારવ શમ છે , જેની ઘણી એલી સ્મ ૃતીઓ ભાણવ ભુરી નથી ળકત. ફાણ ભાં આણી
અમુક આદત વાયી કે ખટી દયે ક જાતની શમ છે ,જાણે કે બાઈ-ફશેન ની છે ડતી કયલી,એના નલનલા તયીકા ળધલા, રેવન
કયલા કંટા કયલ, નાનુ-ભટુ અવત્મ ફરીને વનળાે ન જલાના ફશાના કયલા,આજુ -ફાજુ ના ફાગ ફગીચાભાં થી નાનાભટા પ ચયી કયીને ખાલા લગેયે લગેયે,આ ફધુ વભમ વાય થતા અને વાચુ-ખટુંની વભજણ આવ્મા છી આદત
ફદરાઈ જામ છે . આ લાત થઈ ભાસુભીમતની, જે ફાણની ભીઠી માદ ફની જામ.ણ ભાસુભીમત ભા ડેરા અમુક
વંસ્કાય આણી આદત ફની જામ છે .ભાતા-વતા એ પ્રેભથી,ડયથી કે તાના લતવન થી વળખલાડેર વંસ્કાય આણા જીલન
ભા ટે લફૃે આલી જામ છે .

વલાયે ઉઠીને પ્રથભ ભાતા-વતા અને ગુફૃને લંદન કયલાની આદત હુ ં ફાણભાં ળીખી અને અત્માય સુધી ભાયી હદનચમાવ
ની શુફૃલાત એનાથી જ થામ છે . નાનણભાં ભાતા-વતા એ ળીખવ્યુ ં એ ટે લનુ ભશત્લ આજે વભજામ છે ,જ્માયે ભાયી આ
આદત આજે ભાયી ત્રીજી વઢીએ ણ અનાલી છે ,અને ભનભા ખુળી, ભાતા-વતા પ્રત્મે ઘણુજ આદય અને ોત્રાઓને
જઈને વંત થામ છે . બણતયભાં ભાયી ફાઈએ આેર કડક અને વળસ્તફદ્ વવખાભણથી ભને ભાયા જીલનના કઠીણ વભમ
ભાં ણ અડગ અને સ્લાલબભાનથી ભાયી વંતાનને ઉછે યલા ભદત આી છે કાયણ કે ભાયી ભાતાએ ભને ટે લ ાડી કે
ુ વ ઘ્માનથી અને વપાઈથી કય. બગલાન ય અડગ શ્રદ્ા અને કાભભાં
કઈણ કાભની ળફૃલાત કય ત તે કાભ વંણ
ઈભાનદાયી યાખ.ભાયા હયલાય ભા આલેર મુશ્કીરભા કાટકવય થી ભાયા વંતાનને બણાલલાભાં ભને આ ફાઈએ
વવખડાલેર ફચત અને વંતભા યશેલાની ટે લ ઘણી ભદદફૃ થઇ. ભાયા હદકયાના આંખભા ભાયા ભાટે વન્દ્ભાન જઈને ભને
આજે તે ટે લ ભાયા ભાતાની ભને આેર અમુલ્મ ુજી
ં રાગે છે .

કસ્તુય યલીરાર દે ઢીમા,ફેલ્રાયી (કચ્છભાં દે ળરુય)
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The 8th Wonder
Neelesh J Savla – 098 454 88 693 Email - asknjsavla@gmail.com

Long Term Asset Wise Performance of Multiple Class Assets. Which is the
Best? You Can See for Yourself.
The table is for all of us to understand that we do not question or check the growth rates in
other instruments, then why not adopt
YEAR
GOLD ($
FD AT 11% FD AT 9%
SENthe same theory in Equity and Equity
ENDED
per Ounce)
(Pre tax)
(Post Tax)
SEX
related investments? Has any one of
Mar-79
100
100
100
100
us ever questioned our insurance company about the growth rate of the polMar-80
114
111
109
129
icy and its final maturity amount?
Mar-81
88
123
119
173
Generally, for traditional policies, it is
Mar-82
107
137
130
218
in the range of 4-6% p.a. If investMar-83
98
152
141
212
ments in Shares of Well Managed
Mar-84
94
169
154
245
Companies can give a better than this
and tax free return, then why do we
Mar-85
97
187
168
354
hesitate? Scared of investing in
Mar-86
125
208
183
574
Shares / Stocks directly? Take the MuMar-87
152
230
199
510
tual Fund Route to Investing in the
Mar-88
150
256
217
398
Stock Markets. They are professionally
Mar-89
165
284
237
714
managed and highly regulated. They
can provide an average return of 12Mar-90
169
315
258
781
15% over the long term. That too tax
Mar-91
222
350
281
1168
free. Like indicated in the above table,
Mar-92
236
388
307
4285
if you can stay invested for over 25-30
Mar-93
301
431
334
2281
years, even better.
Mar-94
294
478
364
3779
In most developed markets, even penMar-95
332
531
397
3261
sion plans are invested in to the stock
markets. With a lock-in, till the date of
Mar-96
322
590
433
3367
retirement and heavy penalties for
Mar-97
277
654
472
3361
early withdrawals. That day is not too
Mar-98
299
726
514
3893
far in India too. Better to gradually
Mar-99
306
806
560
3740
move to investing in stock market reMar-00
310
895
611
5001
lated investments today, than when
you are forced to, later.
Mar-01
329
993
666
3604
WARREN BUFFET – ON EARNING :
Mar-02
408
1103
726
3469
NEVER DEPEND ON SINGLE INMar-03
463
1224
791
3049
COME. MAKE INVESTMENTS TO
Mar-04
465
1359
862
5591
CREATE A SECOND SOURCE.
Mar-05
569
1508
940
6493
DISCLAIMER: The above is not an
Mar-06
688
1674
1025
11280 exhaustive or final resource of money
Mar-07

802

1858

1117

13072

Mar-08
Mar-09
Mar-10
Mar-11
Mar-12
Mar-13
Mar-14

1051
1246
1551
2027
2249
1813
1981

2062
2289
2541
2821
3131
3475
3857

1217
1327
1446
1576
1718
1873
2041

15644
9709
17528
19445
17404
18836
22386

x times
in 35 yrs

20

39

20

224
24

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.
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TWO OTHER ENTRIES
RECEIVED FOR RANGOLI
COVER PAGE CONTEST

Saniya Minesh Chheda, Nizamabad
3

