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વપ્રર્ સભ્ર્ દુંપવત વમત્રો...

પ્રમુખશ્રીનો

જર્ જીનેન્દ્ર!!!
જેને બાુંધિાથી બુંધાર્ અને તોિિાથી ત ૂટે તેન ુું નામ “બુંધન” પરું ત ુ જે આપમેળે
બુંધાર્ અને જીિનભર ના ત ૂટે તેન ુું નામ “સુંબધ
ું ”.

સુંદેશ

પ્રદુ ષણ દૂ ર કરે તે પયુષ
ય ણ. જેમ િાતાિરણમાું પ્રદુ ષણ થાર્ છે તેિી રીતે
માનિોના ક્ષચત્તના પ્રદુ ષણને દૂ ર કરિાનુું કામ પયુષ
ય ણ પિયના ડદિસોમાું કરિાનુું હોર્ છે . બાહ્ય પ્રદુ ષણ દૂ ર કરિા માનિી
બહજ
ય ણ વિચારે છે . પયુષ
ય ણનો અથય છે આત્માની સમીપ િસ્ત ુ.
ુ વિચારે છે પણ માનિીના મનમાું પ્રદુ ષણ વિષે પયુષ
આત્માને જીતિા માટે એ આત્માને જાણિો જરૂરી છે . એ આત્મ તત્િને જોિા માટે એકાુંત અને શાુંતી જોઈએ. બાહ્ય પ્રવુવતથી
વનવ ૃવત્ત જોઈએ. માનિીને ભૌવતક સમ ૃદ્ધિની મુછાયમાુંથી જગાિત ુું પિય તે પયુષ
ય ણ પિય છે . ક્ષચત્તશુદ્ધિ, હ્રદર્શુદ્ધિ અને
આત્મશુદ્ધિનુું આ પરમ પવિત્ર પિય છે . અજ્ઞાન માુંથી સમ્ર્કજ્ઞાન તરફ, સ્િડહતને બદલે પરડહત તરફ અને વિભાિ દશા
માુંથી સ્િભાિ દશામાું લઇ જનારુું પિય છે .
આિા મહાન પિયના અિસરને અનુલિીને આપ સિે સુખ-શાતામાું હશો. પયુષ
ય ણ પિય રૂિી રીતે ઉજિાર્ા હશે. અઠ્ઠમ,
અઠ્ઠાઈ કે નાની-મોટી તપસ્ર્ા કરનાર સિે તપસ્િીઓની શાતા પુછુ છુું. જૈન ધમયમાું સૌથી મહત્િનુું છે િમાપના. શ્રી દક્ષિણ
ભારત ક.િી.ઓ. જૈન એક્ક્મના બધાજ સભ્ર્ પડરિારોને એક્ક્મના પ્રમુખ સ્થાન સુંભાળતા, વત્રમાવસક િાિિના અંકમાું
આિતા પ્રમુખ સ્થાનેથી મારા લેખનમાું મારા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારે જાણતા-અજાણતા આપ સૌને ક્યારે પણ દુ :ખ
પહોચાિ્ુું હોર્, આપની લાગણી દુ ભાઈ હોર્ તો હ્રદર્ પુિયકથી િમાપના ચાહુ ું છુ. મન, િચન અને કાર્ાથી વમચ્છામી
દુ કકિમે્
ભગિાનથી ન
કામ એવુું કરો
આખુું ઝેર ના
દુ વનર્ાની કોઈ

િરો તો ચાલશે પણ કમયથી જરૂર િરજો કારણ કે બાુંધલ
ે ા કમય તો ભગિાનને પણ ભોગિિા પિયા હતા.
કે નામ થઈ જાર્ નહીંતર નામ એવુું કરો કે નામ લેતા કામ થઈ જાર્. વિધી સાથે િેર ના થાર્, જીિન
થાર્. ડકસ્મત એક છાપેલો કાગળ છે . એમાું લખેલ ુું છે એમાું ફેર ના થાર્. જે મારા ભાગ્ર્ માું છે એને
તાકાત છીનિી નડહ શકે. આ શ્રિા જીિનને સફળ બનાિશે.

આપણી સુંસ્થાનુું મુખપત્ર “િાિિ” માટે દરે ક ઘટકો પાસેથી લેખ-લખાણ મુંગાિિામાું આિે છે . તમારામાું રહેલી છુપી
શક્ક્તઓને પ્રગટ કરિા એક ઉચ્ચ માધ્ર્મ છે . કાવ્ર્, લેખ તથા અન્દ્ર્ કોઈ પણ લેખન લખીને મોકલશો તો આનુંદ થશે.
નાના ભ ૂલકાઓ માટે િાિિના કિર પેજ માટે આપેલ વિષર્ ઉપર ડ્રોઈંગ પણ મુંગાિિામાું આિે છે . દરે ક ઘટકોને વિનુંતી
કે બાળકોને એક સમુહમાું ભેગા કરી ડ્રોઈંગનો કાર્યક્રમ રાખશો તો બહોળા પ્રમાણમાું એન્દ્રીઓ આિશે. ઘટક દ્વારા ર્ોજાતા
કાર્યક્રમોમાું બહોળી સુંખ્ર્ામાું ભાગ લઇ એક્કમના કાર્યકરોનો ઉત્સાહ િધારશો.
આ અંક આપણી પાસે પહોંચે ત્ર્ારે આપ સૌ ડદિાળીના તહેિારની ઉજિણીમાું વ્ર્સ્ત હશો. આપ સૌને દીપાિલીની હાડદિક
શુભચ્ે છા પ્રદાન કરુું છુ.
વત્રમાવસક દરમ્ર્ાન એક્ક્મના કોઈ પણ સભ્ર્નુું કે સભ્ર્ના કોઈ પણ કુ ટુુંબીજનોનુું દુ :ખદ અિસાન થયુું હોર્ તો ભાિથી
શ્રિાુંજક્ષલ અવપિત કરુું છુ. પ્રભુ એમના આત્માને શાુંવત બિે એજ અભ્ર્થયના.
અંતે...ક્યારે ક ખળખળાટ હસી લેવ,ુું મળે ક્યાુંક એકાુંત તો રિી પણ લેવ.ુું ખ ૂબ ઓછુું આપયુું છે ઈશ્વરે જીિન. જેટલુું જીિાર્
એટલુું બસ મોજથી જીિી લેવ.ુું જીંદગી હસાિે ત્ર્ારે સમજવુું કે સારા કમયન ુું ફળ મળયુું છે અને જીંદગી રિાિે ત્ર્ારે સમજવુું
કે સારા કમો કરિાનો સમર્ આવ્ર્ો છે .
આભાર...દીપાિલીની શુભચ્ે છા સહ....
પ્રમુખ.લી.ચુનીલાલ જીિરાજ ગાલા,પ્રમુખ .

તુંત્રી સ્થાનેથી
જર્ જીનેન્દ્ર
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~પ્રવતભા સાિલા 

જુ ન-સપટે મ્બર નુું િાિિ અત્ર્ાર સુધીના િાિિમાું સૌથી
ઉચ્ચ સ્થાને હોર્ એિો મસાલો ભર્ો હતો અને મનમાું
વિચારોને જુ િાળ આવ્ર્ો જે કાવ્ર્ રૂપે લખીને મોકલાિેલ છે .

િાિિને પ્રત્યુત્તર
FROM YOU TO US

- ડદનેશ ધનજી દે ડિર્ા, ચેન્નાઈ.

It was a great pleasure to go thru Vavad on the net site of
Asanjokutch.com
The material, news, articles, paintings and snaps, poetry,
etc were quite interesting.
It was so nice to see an active participation of our young
generation.
Congratulations to the editors for their laudable skill to fill
all these matters like ગાગરમાું સાગર.
This publication does a great service to bring all the members of our samaj of southern India in to one unit.
Thanks and Best wishes,

શ્રી દિીણ ભારત એકમના પ્રમુખ શ્રી ચુનીભાઈ ગાલા, મુંત્રી
શ્રી ધીરજભાઈ શાહ,

આપના તરફથી પ્રકાવશત થતો િાિિ અંક (જુ લાઈ માસનો)
અમારા મહારાષ્ર એકમ ને મળે લ. િાુંચી ખ ૂબજ આનુંદ થર્ો.
ખાસતો આપ સૌએ મડહલાઓને પ્રોત્સાહન આપી િાિિ ના
તુંત્રી તરીકે શ્રીમતી પ્રવતભાબેન સાિલા અને શ્રીમતી
ભાિનાબેન વિછીિોરા, બન્ને ને સ્થાન આપેલ એ માટે આપ
સૌ પદાવધકારીઓને મહારાષ્ર એકમ દ્વારા શુભચ્ે છા. િાિિમાું
છપાર્ેલ આડટિકલ ખુબ રસપ્રદ હતા. કાવ્ર્-સડરતામાું
Manek and Zaverben Sangoi
ું ર લખાણ.કચ્છી શબ્દોની
25 Umfreville Road London N41RY ‘તીથયન ુું સરનામુું બા’ – ખુબજ સુદ
02083500925 ગેમ વિશેષ ગમી. જન્દ્મ-સગાઈ-લગ્ન-અરીહુંત શરણ િગેરે
બાબત છાપી દરે ક ઘટકના પડરિારોને માડહતગાર કરિા
િાિિ ના કર્ા કલ્પ માટે અક્ષભનુંદન. મુખપ ૃષ્ઠ માટે
બદલ શુભેચ્છા.
બાળકોને સરસ પ્રોત્સાહન મળે છે .િાિિ ડદિસે ડદિસે
પ્રગવત કરે એજ મનોકામના.
મહારાષ્ર એકમના મુંત્રી શ્રી દામજી કાનજી છે િાના
ચુંદન હરીશ હડરર્ા, હૈદરાબાદ.

જર્ જીનેન્દ્ર.



જેમાું િાિિ ની શરૂઆત પાછળનો ઉદ્દે શ્ર્, અત્ર્ાર સુધીની
િાિિની સફર તથા િાિિનાું ભવિષ્ર્ બાબત તેમના
વિચારો નુું રસપ્રદ અહેિાલ દશાયિલ
ે છે .

િાિિ...એક ફ્લેશ
બેક
પાપા પગલી કરતા આ અંકથી િાિિ ૨૧માું િષયમાું પ્રિેશ
કરે છે . આ પ્રસુંગે િાિિ જેમની સ્ૂરણાથી શરૂ કરિામાું
આવ્યુું હત ુું એિા સુંસ્થાના મુખ્ર્ ફાઉન્દ્િર શ્રી કલ્ર્ાણજીભાઈ
સૈર્ા ના િાિિ વિષેના વિચારો જાણિાની ઈચ્છા થઇ. આ
સુંદભય માું એમની સાથે લેિાર્ેલ ઈન્દ્ટરવ્યુ રજૂ કરીએ છીએ,
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ભાિના : િાિિ શરૂ કરિાનો વિચાર કોને આવ્ર્ો\ કેિી રીતે
આવ્ર્ો? કોણે એની માટે પહેલ કરી? તે િખતે િાિિનુું
સ્િરૂપ કેવ ુું હત?ુું
કલ્ર્ાણજીભાઈ : પ્રેરણા - કચ્છી વમલન – મરાસનુું મુખપત્ર
પવથક, કચ્છી જૈન સમાજ.

મરાસની પ્રવ ૃવત્તઓથી અસુંતોષી એિા યુિાનો એ “કચ્છી
વમલન” મરાસ સુંસ્થા ઉભી કરી. એ સુંસ્થાની વિવિધ

પ્રવ ૃવતઓની આગોતરી માડહતી આપિા, સેક્રેટરીના પદે થી મેં
‘પડરપત્ર’ હાથે લખી ઝેરોિ કરી, હાથો હાથ િહેંચિાની
શરૂઆત કરી. યુિા એિમે્ મડહલા વિભાગ ની માહીતી પણ
અપાતી.
ત્રણ િષયની મારી કાર્યકારણી સમર્ સમાપત થતા નિી
કવમટી જેના તુંત્રી શ્રી ધીરજ માિજી સાિલાએ જન્દ્મ-મરણ,
સગપણ, વિિાહ તેમજ અન્દ્ર્ જરૂરી માહીતીમાું િધારો કર્ો.
વમલનના કાર્યમાું-પ્રવ ૃવતઓમાું આ પડરપત્રથી સરળતા તથા
િેગ આવ્ર્ો.

પાછળથી એ ‘પવથક’ના નામે પ્રગટ થાર્ છે એને લિી
જર્ારે શ્રી દ.ભા.ક.વિ.ઓ એકમનાું મુખ્ર્ મથકની
જિાબદારી મરાસને ફાળે આિી ત્ર્ારે પ્રથમ કરોબારી
મીટીંગમાું એકમનુું પડરપત્ર શરૂ કરવુું એ સુચન મારા તેમજ
પ્રફુલ ભેદા તરફથી આવ્યુું જે સ્િીકારિામાું આવ્યુ.ું મુખ્ર્
મથક એ જિાબદારી સુંભાળે એ નક્કી થતાું – શ્રી પ્રફુલ
ભેદા, શ્રી પોપટ ગિાનાું તુંત્રી-સહતુંત્રી પદે ૨૫
જુ લાઈ,૧૯૯૩નાું એકમનુું પથમ પડરપત્ર પ્રગટ થયુ.ું
સુંર્ોજક તરીકે વિવિધ ઘટકનાું સહમુંત્રીઓ એ જિાબદારી
સુંભાળી.

શરૂઆતમાું વિવિધ ઘટકોની માહીતી સમર્સર મળિામાું
મુશ્કેલીઓ આિી પણ પ્રૂલભાઈની અથાગ મહેનત
વનર્મીત પડરપત્ર પ્રગટકરિામાું સફળ રહી. ચેન્નાઈમાું
ગુજરાતી પ્રેસ, ગુજરાતી ટાઇપસેટીંગ ન હોતા તકલીફ તો
હતી જ.

શરૂઆતમાું જાહેરાતો નહોતી લેિાતી. એકમનાું િાવષિક સભ્ર્
ફીનાું ફુંિમાુંથી અન્દ્ર્થા સ્પોન્દ્સર તરફથી િાિિનો ખચય
થતો. “કોસ્ટ ફેક્ટર” રૂકાિટ જેવુું હત.ુું

સામાન્દ્ર્ રીતે િાિિ ની વ્હેંચણી ઘટક દ્વારા થતી જે
સભ્ર્નાું વ્ર્િસાર્નાું સ્થળે થતી. ઘરે પહોંચતી કે નડહ? તે
શુંકા ત્ર્ારે પણ હતી, આજે પણ છે . અંગ્રેજી પ્રત્ર્ેનો લગાિ,
યુિાનોમાું ગુજરાતી િાુંચનની ખામી પણ રૂકાિટ બનેલ.

િાિિ આ જ પડરક્સ્થવતમાું પ્રથમ રાઉન્દ્િ સુધી લગભગ ૧૩
િષય સુધી વનર્મીત, થોિી િવત સાથે પણ પ્રગટ થત ુું રહ્ુ.ું
બીજા રાઉન્દ્િમાું જ્ર્ારે હૈદરાબાદ મુખ્ર્ મથક બન્દ્ય ુું ત્ર્ારે
થોિી વિવિધતા આિી, જાહેરાતો લેિાની શરૂઆત થઇ.
પ્રમુખશ્રીનો સુંદેશો, તુંત્રીનો સુંદેશ મુંત્રીનો અહેિાલ
છપાિિાની શરૂઆત થઇ.

ભાિના : િીસ િરસ પછી તમને િાિિ વિષે કેવ ુું લાગે છે ?

કલ્ર્ાણજીભાઈ : ૨૦૧૨માું એકમનુું મુખ્ર્ મથક બેંગલોર
થયુ.ું ત્ર્ારથી િાિિની પ્રવ ૃવત્તમાું અચાનક િાિાજોડુ ું આવ્યુ.ું
એકમના પ્રમુખ મુંત્રીએ બેંગલોરની બે મડહલાઓ ના હાથમાું
િાિિનુું સુકાન સોંપી, િાિિને આકષયક અને લોકભોગ્ર્
બનાિિાની હામ ભરી અને ખરે ખર એમજ થયુ.ું

“િાિિને પ્રત્યુત્તર” વિભાગમાું પગદું િીનાું તુંત્રી ચુંરકાુંત
નુંદુનાું સુંદેશમાું િાિિનાું નિસુંસ્કરણને જે રીતે િધાિેલ છે
તેમજ એ.પી ઘટકનાું ઉત્સાહી મુંત્રી શ્રી પોપટલાલ કેશિજી
છે િા એ સુંપાદક મુંિળની પ્રશુંસા કરી એજ ઉત્સાહ જનક છે .
વિવિધ ઘટકોની માહીતી ઉપરાુંત વિવિધ સ્પધાય, લેખો, કાવ્ર્ો
ભાિના : ‘િાિિ’ ટાઈટલ કોણે આપયુ?ું
દ્વારા િાિિને િૈવિધ્ર્સભર બનાિિા બેંગલોર ઘટકને
કલ્ર્ાણજીભાઈ : ૨૬ સપટે મ્બર ૧૯૯૩નાું પડરપત્રને ‘ િાિિ અક્ષભનુંદન.
‘ નામકરણ થયુ.ું સુચક શ્રીમતી ઈન્દ્દીરાબેન ડદનેશ દે ડિર્ા – ભાિના : િાિિ પાસેથી તમારી શુું અપેિાઓ છે ?
ચેન્નાઈ, શ્રી ભિાનજીભાઈ િોરા – મદુ રાઈ.
કલ્ર્ાણજીભાઈ : સુંપાદક મુંિળ અપેિાથી પર ઉપર ગર્ા
પ્રવતક: િિનુું ઝાિ – શ્રી

ડદનેશ દે ડિર્ા – ચેન્નાઈ

છે છતાું અમુક સ ૂચન ....

સ ૂત્ર: સુંગઠને શક્ક્ત યુગે યુગે – શ્રીમતી ઈન્દ્દીરાબેન ડદનેશ સગપણ પશ્ને હજી િધારે સરળતા આિે તે અથે આગામી
દે ડિર્ા – ચેન્નાઈ
લગ્નગાળા માટે જે ઉમેદિારો તૈર્ાર હોર્ તેમના નામ
જેમના સ ૂચનો માન્દ્ર્ થર્ેલ. આ મહાનુભાિોને શ્રી
સાથે અન્દ્ર્ માહીતી પણ પ્રગટ થાર્
ુરના
નિીનભાઈ િોરા, કોઇમ્બત
િતી મોમેન્દ્ટો આપિામાું દિીણ ભારત ચાર રાજ્ર્ોની પ્રિાસની માહીતી, જાણીતા ન
આવ્ર્ા.
હોર્ એિા સ્થળો સમાિી લેિા
ભાિના :

િાિિ શરૂ કરિાનો હેત ુ શુું હતો?

“ગમતાનાું ગુલાલ” – નિો વિભાગ શરૂ કરિો, જેમાું ગમતાું
કલ્ર્ાણજીભાઈ :
એકમના વિવિધ ઘટકોના સમાચાર,
પુસ્તકો, ગમતાું કાવ્ર્ો, ગીતો િગેરેનો સુંકલીત “
મડહલા, યુિા પ્રવ ૃવતઓની માહીતી , જન્દ્મ, મરણ, સગપણ,
ગુલાલ ” કરી શકાર્.
વિિાહ સુંબધ
ું ી માહીતી, વિવિધ િેત્રે ખાસ વસિી પામેલ વિવિધ ઘટકોના વિચારક મહાનુભાિો, સામાજીક િેત્રે
સભ્ર્ની માહીતી, એકમના થનાર આગામી કાર્યક્રમોની
કાર્યકરોનુું ઈન્દ્ટરવ્યુ લઈ છપાર્ તો નિા વિચારો મળે .
આગોતરી જાણ કરિી, તેમજ મુખ્ર્ત્િે દરિષે યુિાન- શ્રી ચુંરકાુંત નુંદુના પ્રસ્તાિ મુજબ િધુ સાડહત્ત્ર્ક સ્પશય
યુિતીઓની ર્ાદી બહાર પાિિાની, એ જ િાિિ શરૂ
સાુંપિે તો “ સોને પે સુહાગા “
કરિાનો હેત ુ હતો.
ભાિના : કલ્ર્ાણજી ભાઈ, આપશ્રીએ જે ઉત્સાહથી અમારી
ભાિના :
િાિિ પ્રત્ર્ે લોકોનો પ્રવતભાિ કેિો હતો? શુું સાથે બધુું શેર કયુું તે જોઈ ખુબ આનુંદ થાર્ છે . અમને
તેઓ િાિિ માટે લખાણ મોકલતા હતા?
પ્રોત્સાહન આપી અમારો ઉત્સાહ િધારિા બદલ આપનો
કલ્ર્ાણજીભાઈ : એકમના સભ્ર્ો, લેખકો, વિચારકો, કવિઓ ખુબ ખુબ આભાર માનીએ છીએ. આશા કરીએ છીએ કે
તરફથી ર્ોગ્ર્ પ્રવતસાદ ન હતો – કદાચ જિાબદાર ભવિષ્ર્માું પણ આપનો અમુલ્ર્ માગયદશયન અમને મળતો
વ્ર્ક્ક્તઓ તેમજ ઘટકના હોદે દારો તરફથી પ્રોત્સાહન ઓછુું રહેશે.
પિ્ુું હોર્.
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બેંગલોર ઘટક
કચ્છી નવુું િષય અષાિી બીજ:

કચ્છી નવુું િષય અષાિી બીજ ઉજિિા સમાજના સભ્ર્ો રિીિાર તા.૧૪-૭-૨૦૧૩ના રોજ અંતાિરીની ગમ્મત માણતા જૈન
ઈન્દ્ટરનેશનલ રે સીિેન્દ્શીર્લ સ્કુ લ, કનકપુરા મધે સિારના ૯-૧૫ િાગ્ર્ા પહોંચ્ર્ા હતા. રજીસ્રેશન અને નાસ્તા ચાપાણી બાદ સૌ ઓિીટોરીર્મમાું ભેગા થર્ા હતા. પ્રમુખશ્રી ચુનીલાલભાઈએ સૌને આિકાર્ાય હતા અને નિા િષયની
શુભચ્ે છાઓ આપી હતી. કચ્છી સેિા સમાજ, મુબઈ
ું
ના ભ ૂતપ ૂિય પ્રમુખ શ્રી લેિ જૈન આ પ્રસુંગે હાજર હતા. તેમને
આિકાર્ાય હતા. તેમણે પણ સૌને નિા િષયની શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

શરૂઆત બેિવમન્દ્ટનની સ્પધાય થી કરિામાું આિી હતી. ત્ર્ાર બાદ ટેબલ ટે નીસ અને સ્િીમીંગની સ્પધાયઓ રાખિામાું આિી
હતી. સ્પધાયઓના વિજેતા હતા:

બેિવમન્દ્ટન : ભવ્ર્ શાુંવતલાલ છાિિા, ઉમુંગ જર્ેશ ગાલા, નેહા લક્ષ્મીચુંદ છાિિા, ઈવશતા અત ુલ િોરા, મયુર
લક્ષ્મીચુંદ છાિિા, વપયુષ નાનજી છે િા.
ટે બલ ટેનીસ: પુનીત ક્ષગરીશ ગાલા, અંડકત ક્ષગરીશ ગાલા, વનશા મનસુખ દે ડિર્ા
સ્િીમીંગ : સુશીલ ભાણજી સુંગોઇ, દે િાુંગ પરે શ ગાલા, રીના કલ્પેશ ધરોિ

સ્પધાયઓ દરમ્ર્ાન જૂની રમત ગમત જેિી કે લીંબુ-ચમચો , કોથળા દોિ, બોલ ભેગા કરિાની િગેરે રમતો રમાિિામાું
આિી હતી. જેમાું મડહલા િગય તેમજ નાના ભ ૂલકાઓએ હોંશભેર ભાગ લઈને ખ ૂબજ માણી હતી.
સ્પધાયઓ બાદ સૌએ “થ્રી કોસય વમલ્સ” માણ્ર્ો હતો. ભોજન કરીને સૌ ઓિીટોરીર્મમાું ભેગા થર્ા હતા. કુ . હીરલ નીતીન
મોતાએ સૌને આિકાર્ાય હતા. ત્ર્ાર બાદ પ્રમુખશ્રીએ આ પ્રસુંગે પોતાના વિચારો રજુ કર્ાય હતા. ત્ર્ાર બાદ િર્ ગ્રુપ
૬-૧૦ ના બાળકોએ િેશ ભ ૂષા હરીફાઈમાું ઉમળકાભેર ભાગ લીધો હતો. કોઈ પુંડિત ચાચા બન્દ્ય ુું હત ુું તો કોઈ અશયદ
િારસી, કોઈ અનુષ્કા શમાય તો કોઈ રણબીર કપ ૂર, કોઈ વિરાટ કોહલી તો કોઈ નરે ન્દ્ર મોદી. ત્ર્ારબાદ ૧-૫ િષયના
ભ ૂલકાઓએ POETRY RECITATION સ્પધાયમાું ભાગ લીધો હતો. આ બુંને સ્પધાયઓના વિજેતા હતા:
િેશ ભ ૂષા : હાડદિ ક નીતીન ૂરીર્ા, રોનીન કલ્પેશ ધરોિ

POETRY RECITATION : રીજુ લ ચુંરશ
ે િીરા, હષય વપયુષ છે િા

ત્ર્ારબાદ ગત શૈિક્ષણક િષય ૨૦૧૨-૧૩મા ધોરણ ૧૦ અને તેથી ઉપરના િગયમાું ઉત્તીણય થર્ેલ વિદ્યાથીઓનુું પ્રમુખશ્રી
ચુનીલાલભાઇ તેમજ શ્રી લેિ જૈનના હસ્તે ભેટ આપીને બહમ
ુ ાન કરિામાું આવ્યુું હત.ુું આ કાર્યક્રમનુું સુંચાલન કુ . મેહલ
રશ્મીકાુંત વિચ્છીિોરાએ કયુું હત.ુું ત્ર્ારબાદ શ્રી લેિ જૈને વશિણની મહત્િતા વિષે પોતાના મુંતવ્ર્ો રજુ કર્ાય હતા. લકી
િીપના વિજેતા હતા – વપયુષ નાનજી છે િા. સ્પધાયના વિજેતાઓને ઇનામો આપર્ા બાદ સૌનો આભાર માની કાર્યક્રમ
પ ૂણય કરિામાું આવ્ર્ો હતો. હાઈ-ટી નો લાભ લઈને ઉજિણીને િાગોળતા સૌ સીટી તરફ પ્રર્ાણ કયુું હત.ુું
રિીિાર તા.૧-૯-૨૦૧૩ના રોજ શ્રી િી.િી.િી.ગુજરાતી સ્કુ લ મધ્ર્ે ૮ થી ૧૨ િષયના બાળકો માટે “િાિિ કિર પેજ” સ્પધાય
રાખિામાું આિી હતી. ૬ બાળકોએ ઉત્સાહ પ ૂિયક ભાગ લીધો હતો. બાળકોને પ્રોત્સાહન આપિા બદ્દલ તેમના
િાલીઓનો ખુબ ખુબ આભાર.

સાુંિત્સડરક િમાપના વમલન

સમાજનુું સાુંિત્સડરક િમાપના વમલન મુંગળિાર તા. ૧૦-૯-૨૦૧૩ના રોજ શ્રી નાહર જૈન ભિન,
ર્ોજિામાું આવ્યુું હત.ુું શરૂઆતમાું સમાજના ઉપ-પ્રમુખ શ્રી સુશીલભાઈએ સૌને આિકાર્ાય
ચુનીલાલભાઈએ િષય દરમ્ર્ાન કારોબારી સવમવતના સભ્ર્ો તરફથી કોઈને મન દુ :ખ થયુું હોર્ તો
કરી સૌની િમાપના કરી હતી. શ્રી ઉદર્ભાઈ ભેદાએ ખમત ખામણાની સઝ્ઝાર્ ગિિાિી
તપસ્િીઓનુું િિીલોના હસ્તે બહમ
ુ ાન કરિામાું આવ્યુું હત ુું અને શ્રી અવશ્વનભાઈ સાિલાએ િમાપના
ધાવમિક સમજણ આપી હતી.
તપસ્િીઓના નામ:

કાજલ કમલેશ છાિિા
વનવમષ શામજી છે િા

૮

૮

નીતાબેન હરીશ ભેદા

સરોજબેન હુંસરાજ રાુંક્ષભર્ા

5

૮

ગાુંધીનગર મધ્ર્ે
બાદ પ્રમુખ શ્રી
વમચ્છામી દુ ક્કિમ
હતી. ત્ર્ાર બાદ
પિયને અનુલિીને

પુંચ પરમેષ્ઠી તપ

શ્રી ક.િી.ઓ. િનીતા વદ
ુંૃ – બેંગલોર :

શનીિાર તા.૬-૭-૨૦૧૩ના રોજ અષાિી બીજ વનવમત્તે રાખિામાું આિેલ કચ્છી રે િીશનલ સ્િીટ ની હરીફાઈનો કાર્યક્રમ
ઉલ્લાસ પ ૂિયક સુંપન્ન થર્ો હતો. સ્પધાયમાું ૧૭ બહેનોએ હોંશભેર ભાગ લીધો હતો.
સ્પધાયના વિજેતાઓના નામ:

પ્રથમ ઇનામ: શ્રીમતી દિાબેન રશ્મીકાુંત વિછીિોરા

- ફીણીર્ા લાડ્ડુ

ત્રીજુ ું ઇનામ : શ્રીમતી રીના આનુંદ રાુંભીર્ા

- સાટા

બીજુ ું ઇનામ : શ્રીમતી જસ્મીન ચેતન સાિલા
આશ્વાસન ઇનામ

: શ્રીમતી માર્ાબેન પ્રિીણ દે ડિર્ા
: શ્રીમતી નીકીતા વનલેશ ગિા

- મગદળીર્ા

- ગોળ પાપિી

- ખેરૂિા

ુ ાબેન ઉદર્ ભેદા. ત્ર્ારબાદ
સ્પધાયના વનણાયર્કો હતા: શ્રીમતી વનમયળાબેન(બાઈંર્ાબાઈ) ચુનીલાલ છે િા અને શ્રીમતી રે ણક
શ્રીમતી ભાિનાબેન વિછીિોરા અને શ્રીમતી જસ્મીનબેન સાિલાએ સનેિો ગાઈને સૌનુું મનોરુંજન કયુું હત.ુું શ્રીમતી
ડકરણબેને કચ્છી કહેિતોની રમત રમાિી હતી. ત્ર્ારબાદ ઇનામ વિતરણ તેમજ દરે ક પાટીસીપુંટને ગીફ્ટ આપિામાું
આિી હતી. પછી અલ્પાહાર કરી સૌ આનુંદની લાગણી સાથે છુટા પિયા હતા.
શનીિાર તા.૧૦-૮-૨૦૧૩ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ િાગ્ર્ે શ્રી િી.િી.િી.ગુજરાતી શાળા મઘ્ર્ે સ્િાત્ર્ર્ત્ર
ું ડદિસને ધ્ર્ાનમાું
રાખીને ભારતના સ્િાત્ર્ર્ત્ર
ું સુંગ્રામના ઇવતહાસ તેમજ ત્ર્ારબાદ ના સમર્ ઉપર એક ક્િીઝ રમાિિામાું આિી હતી.
શ્રીમતી ડકરણબેન રજનીકાુંત દે િીર્ાએ ક્િીઝનુું આર્ોજન કયુું હત.ુું હાજર રહેલ સભ્ર્ોની ચાર ટીમ બનાિિામાું
આિી હતી. ત્ર્ારબાદ વિવિધ રાઉન્દ્િ જેિાકે audio-visual round, દે શ ભક્ક્તના ગીતોનુું રાઉન્દ્િ, સિાલ-જિાબ રાઉન્દ્િ
િગેરે રમાિિામાું આવ્ર્ા હતા. શ્રીમતી અિની ચેતન ગિાએ ક્િીઝ રમાિિામાું મદદ કરી હતી. વતરુંગા રુંગના
િસ્ત્રોમાું સજ્જ બહેનોએ આત્મવિશ્વાસ સાથે ક્િીઝ્ના જિાબો આપર્ા હતા. ક્િીઝ્ના સફળ આર્ોજન બદ્દલ
ડકરણબેનને તાળીઓથી િધાિી લીધા હતા. વિજેતા ટીમોને રોકિ રકમ ઇનામ તરીકે આપિામાું આિી હતી.બાદમાું
શ્રીમતી માર્ાબેન પ્રિીણ દે િીર્ાની િષયગાુંઠ વનવમત્તે શુભચ્ે છા આપી તેમના તરફથી સૌ બહેનોને મસાલા સોિા
આપિામાું આિી હતી. હાલમાું જ ગર્ેલ “ORGAN DAY” ને ધ્ર્ાનમાું રાખીને શ્રીમતી કલ્પનાબેન પરે શ ગાલાએ
સૌને “ORGAN DONATION” વિષે સમજણ આપી તેન ુ મહત્િ સમજાવ્યુું હત.ુું

જૂન મડહનામાું નિા ચટું ૂ ાર્ેલ પ્રવતનીધીઓ કાર્યરત થઇ ગર્ા છે . આ િષય ની
પહેલી કારોબારી સમીતી ની સભા તા. ૨૭-૦૭-૨૦૧૩ ના ર્ોજાર્ેલ જેમાું
ઘટક ને િધુ સુંગડઠત કરિા નિા વિચારો ની આપ-લે થઇ, દર બે મડહના
માું એક કાર્યક્રમ ર્ોજિાની િાત આિી જેમાું અંતાિરી, વપક્ક્નક, મ ૂિી,
નાટક ના આર્ોજન કરિાનુું નક્કી થર્ેલ.

આંધ્ર પ્રદે શ ઘટક

વમસ ગુજરાતી, વમવસસ ગુજરાતી સ્પધાય :
હૈદરાબાદ માું િસતા તમામ ગુજરાતીઓ માટે જુ લાઈ માસ માું બહજ
ુ મોટા પાર્ા પર એક સ્પધાય ર્ોજિામાું આિી. કુ લ ૭૦
યુિતીઓ ભાગ લીધેલ જેમાું ક.િી.ઓ સમાજ ની ૧૧ યુિતીઓ એ ભાગ લીધેલ. ઓિીશન રાઉન્દ્િ, કોસ્ચ્યુમ રોઉંન્દ્િ, રે મ્પ
િોક, બોિી લેન્દ્ગિેજ, દાુંડિર્ા-ગરબા રાઉન્દ્િ દ્વારા યુિતીઓ નો ચર્ન કરિામાું આવ્ર્ો અને સ્પધાયની અંતમાું વમસ અને
વમવસસ ગુજરાતી બન્ને આપણા ક.િી.ઓ સમાજ ની બાળાઓ ને ક્ષખતાબ મળે લ , તે ક્ષબરદાિિા લાર્ક છે . વમસ ગુજરાતી કૃપાલી ત ુષાર શીિજી કારાણી (ડુ મરા) અને વમવસસ ગુજરાતી વનશા મેહુલ નેમચુંદ ગાલા (ઉણોઠ)
ઉપરોક્ત સ્પધાય માું ભાગ લેનાર કેટલીક યુિતીઓને તો મોિક્ષલિંગ ની ઓફરો આિતી થર્ી ગર્ી છે તેનાથી આ સ્પધાય નુું
કેટલુું મહત્િ હત,ુું એ જણાઇ આિે છે .

The following Students were awarded GOLD medal by Sri Kutchi Mitra Mandal
1.
Kevin Rahul Sanghoi [Toda]
- SSC
2.
Gaurav Kirti Gala [Lakhapur]
- CA
3.
Ketika Manoj Nagda [Moti Varandi]
- Masters in Architecture
4.
Kartik Arvind Pethad [Navinaar]
- Ph.D in Micro Biology
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વમલન ગૌરિ:
આપણા લાિીલા ડક્રકેટર શ્રી રાજીિ ગોગરીને ગુજરાત પ્રીમીઅર લીગ
તરફથી ટુ નાયમેન્દ્ટ દરમ્ર્ાન તેમણે કરે લ શ્રેષ્ઠ પરફોમયન્દ્સ બદ્દલ
જી.પી.પલ લેજન્દ્િ એિાિયથી નિાજિામાું આિેલ છે . ખ ૂબ ખ ૂબ
અક્ષભનુંદન.

ચેન્નાઈ ઘટક

ગરિી ગુજરાતના સહર્ોગથી ચેન્નાઈમાું તા.૨૪-૮-૨૦૧૩ના રોજ “મીસ એન્દ્િ મીસીસ ચેન્નાઈ ગુજરાતી” સ્પધાયન ુું આર્ોજન
લેિી આંિાલ સ્કૂલના ઓડિટોડરર્મમાું ર્ોજાર્ેલ. જેમાું શ્રીમતી હીના ર્ોગેશ ભેદાને “મીસીસ ચેન્નાઈ ગુજરાતી” ના
બીરુદથી નિાજિામાું આિેલ. ૨૫ સ્પધયકોમાુંથી પ્રથમ ક્રમાુંકે આિિા બદ્દલ ખ ૂબ ખ ૂબ અક્ષભનુંદન.
મડહલા મુંિળ:
તા.૨૭-૭-૨૦૧૩ના બપોરના “તમારુું ભવિષ્ર્ જાણો અને નસીબ અજમાિો. જસ્ટ મસ્તી મજાક આનુંદ કરતાું ત્રણ કલાક
પ ૂરા થઈ ગર્ા. સૌ ચટપટી િાનગીઓ ખાઈ છુટા પિયા.
તા.૧૫-૮-૨૦૧૩ના ઘ્િજ િુંદન કર્ાય બાદ મહાિીર સેિા સુંઘ દ્વારા ગિમેન્દ્ટ ડરમાુંિ હોમ (બાળકોની જેલ)માું સેિાનો
કાર્યક્રમ હતો. જર્ાું રિાબુંધન નજીક હોિાથી રાખિી બાુંધીને બધા બાળકોનુું મીઠુ ું મોઢુું કરાવ્યુું હત.ુું આ શુભ કાર્યમાું
સહર્ોગ અને માગયદશયન આપિા માટે સૌનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.
કચ્છી મીલન :
દર િષયની જેમ આં િષે પણ રસ્ટ બોિય દ્વારા ઘ્િજ િુંદનનો કાર્યક્રમ ૧૫મી ઓગસ્ટના સ્િાતુંત્ર્ર્ ડદને શ્રી કચ્છી ભિનમાું
રાખિામાું આિેલ. ઘ્િજ િુંદન શ્રી કલ્ર્ાણજીભાઈ સૈર્ાના હસ્તે કરિામાું આિેલ. ત્ર્ાર બાદ અલ્પાહાર કરી સૌ ડરમાન્દ્િ
હોમ તરફ િસ્ત ુઓનુું વિતરણ કરિા ગર્ેલ.
તા.૧૪-૭-૨૦૧૩ના પીકનીકનુું આર્ોજન મામલા રીસોટય માું કરિામાું આિેલ. ૧૫૦થી િધુ સભ્ર્ોએ ભાગ લીધેલ.
સામુડહક પ્રવતક્રમણ: તા. ૯-૯-૨૦૧૩ના કચ્છી મીલનના મકાનમાું ૧૬૫ જણે સામુડહક પ્રવતક્રમણ કરે લ.
સામુડહક પારણા: તા. ૧૦-૯-૨૦૧૩ના પારણા િખતે પાુંચ તપસ્િીઓના સામુડહક પારણા કરાિિામાું આવ્ર્ા હતા.
મહાિીર જર્ુંતીને ડદિસે પારણુું પધરાિિાની બોલી બોલાિેલ. મીલનના સભ્ર્ોએ પારણુું પધરાિેલ. ખ ૂબજ ઉત્સાહથી
બધાએ ભાગ લીધો હતો. જે સદસ્ર્ોએ ફાળો આપર્ો તે બદ્દલ તેમનો ખ ૂબ ખ ૂબ આભાર.
તા.૨૨-૯-૨૦૧૩ના સ્િામી િાત્સલ્ર્ અને વિદ્યાથીઓનુું સન્દ્માન કરિામાું આિેલ. સન્દ્માન જર્ેશભાઈ ચુનીલાલ હરીર્ાના
હસ્તે કરિામાું આિેલ. સ્િામી િાત્સલ્ર્નો લાભ બધાએ સમુહમાું આનાફોિના ડહસાબે લીધેલ.

આષાિી બીજ ના કચ્છી નિા િષયની ઉજિણી સાથે નિા ટીમની
વનમણુક થઇ :

1. શ્રી પ્રિીણભાઈ દે ડિર્ા

પ્રમુખ

3. શ્રી નીવતનભાઈ શાહ

ઉપ પ્રમુખ

5. શ્રી હેમત
ું ભાઈ શાહ

ખજાનચી

2. શ્રી ધીરે ન્દ્રભાઈ ગુંગર
4. શ્રીમતી છાર્ાબેન શાહ

ત.માજી પ્રમુખ
મુંત્રી

6. શ્રીમતી ભારતીબેન સુંગોઇ

સહમુંત્રી

8. શ્રીમતી રું જનબેન શાહ

સભ્ર્

7. શ્રીમતી વનમયલાબેન સી શાહ
9. શ્રીમતી રૂમીબેન સુંગોઇ

સેિા સમાજ :

મદુરાઈ ઘટક

સભ્ર્
સભ્ર્

તા:૨૮-૬-૨૦૧૩:શૈિક્ષણક િેત્રે વસદ્ધિ પ્રાપત કરનાર સમાજના સૌ વિદ્યાથી -વિદ્યાથીનીઓને સન્દ્માવનત કરિા "કેળિણી
સન્દ્માન સમારું ભ"નુું આર્ોજન કરિામાું આિેલ. નાના મોટા સૌ વિદ્યાથીઓને ઇનામો આપી નિાજિામાું આિેલ. સાથે થુંિર
બોલ્્સના સભ્ર્ોના બાળકોએ "ગેલક્ે સી િુંિરલેન્દ્િ " કાર્યક્રમ રજુ કરી િાતાિરણ ને આનુંડદત બનાવ્યુું .



તા:૨-૯-૨૦૧૩ થી ૯-૯-૨૦૧૩:પિાયવધરાજ પયુષ
ય ણ પિય ની ધમય આરાધના પરમ કૃપાળુ ગુરુદેિ શ્રી નમ્રમુનીના
અસીમ કૃપાથી મુબઈથી
ું
જ્ર્ોત્સના બેન ,રષ્ટીબેન અને કાવ્ર્ાબેન આવ્ર્ા હતા. તેઓએ પિય ના આઠ ડદિસ દરમ્ર્ાન

7

વ્ર્ાખ્ર્ાન િાુંચન, સત્સુંગ, ધાવમિક ચચાયઓ નો લાભ આપર્ો. પડરિતયનની પળ, આજની સહનશીલતા,આિતી કાલની
સફળતા, પ્રેમ થી પરમાત્મા, કમય, સુંિત્સરી િમાપના આલોચના, ગુરુન ુું મહત્િ વિગેરે વિષર્ પર વ્ર્ાખ્ર્ાન આપયુ.ું
મહાવિદે હ િેત્રની ભાિર્ાત્રા કરાિી. આગમનુું પ ૂજન કરાવ્યુ.ું લુક એન લનય ના બાળકોએ સમોિસરણ વિશેની રજૂઆત કર.
મહાિીર જન્દ્મ કલ્ર્ાણક મહોત્સિ નાટક રૂપે ઉજવ્ર્ો.
તા:૧૦-૯-૨૦૧૩ ના િમાપના કર્ાય બાદ આરાધના કરાિિા આિનાર બહેનોનુું તથા તપસ્િીઓનુું બહમ
ુ ાન કયુ.ું અને
અંતમાું સ્િાવમિાત્સલ્ર્ ભોજનનો લાભ લીધો. તપસ્િી બહેનો :
૧. મ ૃદુ લા છે િા : આઠ ઉપિાસ




૨. રતન બેન સુંગોઇ

૧૫ મુ િરસીતપ

તા:૧૫-૯-૨૦૧૩ ના મુખ્ર્ ૭૨ જાતની બ્લિ ટે સ્ટ ખુબજ ઓછા ચાર્જ માું કરિામાું આિેલ.

તા:૨૨-૯-૨૦૧૩:વિજ્ઞાનની હરણ ફાળ સાથે કદમ થી કદમ વમલાિીને સેિા સમાજની િેબ સાઈટની શરૂઆત કરી. આ
િેબ સાઈટ gujaratisevasamaj.org થી જોઈ શકાશે ત્ર્ારબાદ નીલેશ તથા જર્ેશ બુંનેએ મળીને મદુ રાઈ વિષે સુદ
ું ર
ક્િીઝ રમાિી
પરીિામાું પાસ થનાર વિદ્યાથીઓને અક્ષભનુંદન:
૧. સિેશ જર્ેશ ગુંગર

B.E.(Mechanical ) 76 % ખાખર,મદુ રાઈ

98.2 % નિીનાળ કોઈમ્બત ુર

૨. વનરાલી નીલેશ િોરા 10th

મડહલા મુંિળ :




તા.૧૩-૭-૨૦૧૩: કુ ડકિંગ િેમોન્દ્સ્રે શન માણ્યુું અને સાથે જરૂરતમુંદ વિદ્યાથીઓને સ્કોલરશીપ આપી.
તા.૩-૮-૨૦૧૩: ઇકોપાકય માું પીકનીક ની મજા માણી અને મ્યુઝીક્લ ફાઉટન ની મજા માણી.

તા.૨૮-૯-૨૦૧૩:બાળકો તથા બહેનોનો એક અનોખો કાર્યક્રમ રજુ થર્ો. નિરાત્રી ને અનુરૂપ બધાએ ટેલેન્દ્ટ શો રજુ કર્ો.


એક્કમના નેજા હેઠળ આગામી કાર્યક્રમ

 તા.૧૯ અને ૨૦ ઓક્ટોબર,૨૦૧૩ના રોજ શ્રી ધરમશી ડરસોટય , બેંગલોર મધ્ર્ે ૧૫ િષયથી ઉપરના અપરક્ષણત યુિાયુિતીઓ માટે યુથ કેમ્પનુું આર્ોજન કરિામાું આવ્યુું છે .
ુ રી,૨૦૧૪ના રોજ ગાલા કપ ટેનીસ બોલ ડક્રકેટ સ્પધાયની બીજી ટુ નાયમેન્દ્ટનુું આર્ોજન બેંગલોર
 તા.૧૮ અને ૧૯ જન્દ્યઆ
મધ્ર્ે કરિામાું આિેલ છે .


પ ગ લી ના
પુત્ર જન્દ્મ

પા િ ના ર

બેંગલોર ઘટક
પલ્લિી સાગર છે િા

[વનહાર]

- રાર્ણ

[શૌર્ય]

- ગોધરા

આંધ્ર પ્રદે શ ઘટક

૧. હીના તેજસ વિપુલ મારુ

૨. ભાિના મયુર ખુશાલ ગિા

- ભોજાર્

૩. ભવ્ર્ા સમીર મણીલાલ ગિા

- સાભરાઈ

નીપા મેહલ
ુ શાુંતીલાલ કેવનર્ા

- બારોઈ

ઉતર કનાયટક ઘટક

પુત્રી જન્દ્મ:

બેલ્લારી

ચેન્નાઈ ઘટક

પીંકી ક્ષચત
િં ન પુંકજ છે િા

સ ગા ઈ ની
બેંગલોર ઘટક

િ ધા ઈ

હેતલ ભુપેન્દ્ર ભિાનજી વિશરીર્ા

મુકેશ ત ુલસીભાઈ મથુરભાઈ બારીર્ા

કોિાર્

મોતીપુરા (િિોદરા)
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આંધ્ર પ્રદે શ ઘટક

૧. પ્રતીક મણીલાલ િીરજી સાિલા

- મોટા આસુંક્ષબર્ા

૨. તેજલ હસમુખ કાપડિર્ા

- પત્રી

રૂપા નિીન ઉમરશી શાહ [રાર્પુર]

- જખાઉ

ત ુષાર રતનશી ગોગરી [માલેગાુંિ]

- વિિ

૩. હેનલ પુંકજ િલભજી સાિલા

- નિાિાસ

ગૌરિ કીવતિ કુ માર નાનજી ગાલા

- લાખાપુર

ઉત્તર કણાયટક ઘટક

અનીલ નરે ન્દ્ર નાનજી સાિલા િાુંકી

- બેલ્લારી

ુું
ધ્િની રોડહત બહઆ
નાની તબિી
ુ

લ ગ્ન ની

આંધ્ર પ્રદે શ ઘટક

- વછિંદિાિા (મધ્ર્ પ્રદે શ)

િ ધા ઈ

૧. વપ્રર્ુંકા નીવતન ભિાનજી હેણીર્ા
અંકુ ર પ્રિીણ િરજાુંગ ગાલા

૨. ધિલ ભરત મારુ

- સાભરાઈ

[ કોલ્હાપુર ] - ડુ મરા

- ગોધરા

પ્રીતી નારાર્ણ રાજુ [ વિજર્િાિા]

૩. ડહતેશ વિનીત ભિાનજી હેણીર્ા

િૈશાલી િસુંત હેમરાજ ગોસર [વિજર્િાિા]

અ ડર હું ત
ચેન્નાઈ ઘટક

શરણ

- સાભરાઈ
- દે િપુર

ડુ ગ
ું રશી મોરારજી સુંગોઇ

પુનિી

ઉ.૬૮

૧. ગુણિુંતી ભિાનજી ધરોિ

પત્રી

ઉ.િ.૬૩

શ્રી હીરજી દે િજી ધરોિ

પત્રી

ઉ.િ.૮૪

આંધ્ર પ્રદે શ ઘટક
મદુ રાઇ ઘટક

ઉત્તર કણાયટક ઘટક

તલકશી શીિજી લાલજી છે િા

બારોઈ (બેલ્લારી)



ઉ.િ.૮૦

ચુની ની ચુનોતી
-ચુનીલાલ જીિરાજ ગાલા, બેંગલોર.
નીચે કહેિતો આપેલ છે , જેના કાના, માત્રા, હસ્િ, દીઘય અને અનુસ્િાર કાિી નાખેલ છે . તમારે કહેિત ઓળખીને લખિાની
છે .
૧. ધબનકતરનઘરનઘટન

૨.કગનબસિનિળનપિિ

૩. અપભલતજગભલ

૭. દરથિગરરળર્મણ

૮. કિનકણહથનમણ

૯.બરિરસબિબલ્ર્

૪. અગલગત્ર્રકિખદિનજિર્
૧૦. અકહથતળનપિ

૧૩. લુંકનલિઘઘનિર

૧૬. ઉજ્જિગમમઅરિપ્રધન
૧૮. જિદષ્ટતિસષ્ટ

૫. ઘરઘરમટનચલ

૧૧. બલતનબરિચર્

૧૪. ગજર્મઘિરસનહ

૧૭. પત્રનલિણપરણમિહનલિણબરણમ
૧૯. પરકઅશસદનરશ

૬. નમમકરતકણમમસર
૧૨. િિતિટટબપતિબટ
૧૫. નબલિમનિગણ

૨૦. કકરકકરપળબધર્.

(જિાબ: Page 10)
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મડહલા MUNCH
શ્રી ક.િી.ઓ. િનીતા વદ
ુંૃ બેંગલોર દ્વારા ર્ોજાર્ેલ ડદિાળીના
નાસ્તાની સ્પધાય માું વિજેતા થર્ેલ રે સીપીઓ.
શાહી ડ્રાર્ફ્રુટ ટોકરી

બીજુ ઈનામ, વિજેતા શ્રીમતી રીના આનુંદ રામ્ભીર્ા, બેંગલોર 9972988239

ટોકરી માટે : ૨ કાચા કેળા, તળિા માટે તેલ, મીઠુ ,ું બે ચાર્ની ગરણી, ૂિકલર.

રીત: કાચા કેળાને છોલી મોટી ખમણીથી ખમણી લેિા. કિાઈમાું તેલ નાુંખી, ગરમ કરવુ.ું તેમાું એક ગરણી મ ૂકી પછી તેમાું
ખમણેલા કેળા દાબીને બરાબર ગોઠિી દે િા.તેની ઉપર બીજી ગરણી દબાિી તેલમાું તળિા. થોડુ ું મીઠાનુું પાણી નાખવુ.ું
ટોકરી ગુલાબી થાર્ એટલે કાિી લેિી. છરી થી ધીરે ધીરે ગરણીમાુંથી કાિિી. કલર િાળી ટોકરી માટે કેળાની છીણમાું
થોિો કલર નાુંખી પછી તેને ગરણીમાું નાુંખી તળિી.
શાહી ડ્રાર્ફ્રુટ

૨ કાચા કેળા , ૫૦ ગ્રામ કાજુ , ૫૦ ગ્રામ બદામ, ૨૫ ગ્રામ કાળી રાિ, ૨૫ ગ્રામ ડકસવમસ, ૨૫ ગ્રામ શીંગદાણા, થોડુ ું સુકુું
કોપરુું, લીલા મરચા, કિીપત્તા, મીઠુ ,ું તેલ, દળે લી સાકર.
કલર બુદી
ું : ચણાનો લોટ, કલર.

રીત: કાચા કેળાને છોલી, કિાઈમાું તેલ ગરમ કરવુ.ું કેળાને ખમણીથી સીધા તેલમાું ખમણવુ.ું ૧ ચમચી મીઠાનુું પાણી
નાખવુ.ું ગુલાબી રુંગની તળાર્ એટલે કાિી લેિી. આિી રીતે કેળાની સળી કાિિી.. કાજુ , બદામના અિધા ટુ કિા કરી તળી
લેિા.

શીંગદાણા તળી લેિા. ડકસવમસ અને કાળી રાિ એમજ નાખિા. સુકા કોપરાની લાુંબી કાતરી કરી ગુલાબી તળી લેિી. લીલા
મરચા ગોળ સુધારી તળિા. કિીપત્તા
તળિા. બુદ
ું ી ની સામગ્રી વમક્સ કરી બુદી
ું બનાિી લેિી. હિે આ બધી તળે લી સામગ્રી ભેગી કરી દળે લી સાકર નાુંખી વમક્સ
કરવુ.ું પછી આ વમશ્રણ તળે લી ટોકરીમાું નાુંખી સજાિવુ.ું





ડકચન ડટપસ

ભીંિાનુું શાક િઘારીને તરત તેમાું લાલ મરચુું નાખવુ,ું એવુું કરિાથી શાકનુું કલર ગ્રીન રહેશે અને ચીકાશ જલ્દી
બળી જશે.

દાળ-શાકમાું મીઠુ ું િધારે થઇ જાર્ ત્ર્ારે ઘઉના લોટના લુઆ િાળી તેમાું નાુંખી, થોિીિાર રાખી દે િા. તે િધારાનુું
મીઠુ ું ચ ૂસી લેશ.ે
દાળ િધારે સ્િાડદષ્ટ બનાિિા તેમાું થોડુ ું મરી પાિિર નાુંખવુ.ું

૧. ધોબીનો કુ તરો ન ઘરનો ન ઘાટનો

ચુની ની ચુનોતી – જિાબ

૩. આપ ભલા તો જગ ભલા
૫. ઘેર ઘેર માટીના ચુલા

૭. દૂ રથી ડુ ગ
ું ર રળીર્ામણા
૯.બાર િરસે બાિો બોલ્ર્ો

૧૧. બોલે તેના બોર િેંચાર્

૧૩. લુંકાની લાિી ઘોઘાનો િર
૧૫. ન બોલિામાું નિ ગુણ

૧૭. પુત્રના લિણ પારણામાું િહન
ુ ા લિણ બારણામાું
૧૯. પારકી આશ સદા વનરાશ

-પ્રભાબેન પ્રિીણ છે િા, બેંગલોર. 8105250101 

૨. કાગનુું બેસવુું ને િાળનુું પિવુું

૪. આગ લાગે ત્ર્ારે કુ િો ખોદિા ન જિાર્
૬. ન મામા કરતા કાણો મામો સારો
૮. કીિીને કણ હાથીને મણ

૧૦. એક હાથે તાળી ન પિે

૧૨. િિ તેિા ટે ટા બાપ તેિા બેટા
૧૪. ગાજ્ર્ા મેઘ િરસે નહી

૧૬. ઉજ્જિ ગામમાું એરું િો પ્રધાન
૧૮. જેિી દૃ ષ્ટી તેિી સ ૃષ્ટી

૨૦. કાુંકરે કાુંકરે પાળ બુંધાર્.
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Dakshin Bharat Kutchi Visa Oswal – Aspiring Achievers – Std 10 and above - 2013

KEVIN
9.8 CBSE
Vaishali Rahul Sanghoi
Toda / Hyderabad

MEGHA
9.5 SSC
Bela Nimesh Bheda
Bhujpur / Hyderabad

PRIYANKA
9.3 SSC
Tarachand Gada
Bhojay / Hyderabad

KINNERI
9.0 SSC
Anita Mahesh Gala
Chasara / Hyderabad

VARUN
9.0 CBSE
Bindu Navinchandra Nagda
Bhojay / Hyderabad

YASH
96% CBSE
Kavita Deepak Gogri
Tunda / Chennai

NEHAL
91.2% SSC
Neeta Pankaj Gada
Nana Bhadia / Chennai

ASHANA
96% SSC
Minal Yogin Chheda
Pragpar / Chennai

DHRITI
94.4% SSC
Chaya Sanjay Lapasia
Kandagara / Chennai

NEIL
96% SSC
Tammy Kalpesh Dedhia
Nani Khakhar / Chennai

VINATI
92.33% ICSE
Hetal Nilesh Dedhia
Bhujpur / Bangalore

SAURABH
CBSE
Lata Sunil Chheda
Ratadia Ganeshwala /
Bangalore

VIDHI
91.5% 12th
Nikita Nitin Mota
Faradi / Bangalore

POOJA
86% Commerce
Amishi Amit Gogri
Patri / Hyderabad

PRATIK
86% 12 CBSE
Heena Rajiv Gogri
Tunda / Chennai

HARSH
85% 12th
Sangita Hitesh Gangar

HENAL
91.83% 12th
Kavita Vipul Visaria

MEHAL
81.55 BBM

SARVESH
BE Mechanical
Ranjan Jayesh Gangar

POOJA
80% Commerce
Vanita Bharat Gala

Chasra / Chennai

Koday / Bangalore

Kotda Roha/Bangalore

Moti Khakhar/Madurai

Desalpur / Hyderabad

VARSHA
80% BCom
Usha Ramesh Gada
Dumra / Chennai

KARTIK
Ph.D in Micro Biology
Vasanti Arvind Pethad
Navinaar / Hyd

AKSHIT
Alpa Kalpesh Savla
Vanki / Chennai

KALASH
CA Final
Pushpa Jayesh Dedhia
Bhorara / Chennai

VISHAL
PG-Financial Mgmt
Hansa Dilip Gala
Samaghoga / Chennai

CHIRAG
M.S - Pharmacy
Bhavna Sanjay Savla
Samagogha/Hyderbad

GAURAV
58.12% CA
Sarla Kirti Gala
Lakhapur / Hyderabad

BIJAL
58.12% CA

KETIKA
Masters in Architecture

POOJA
Science
Nirupa Bharat Maru
Godhra / Hyderabad

Daksha Rashmikant
Vichhivora

MS Elec & Comp Engg

Vasanti Nitinchand Haria

Sherdi / Hyderabad

12

Bharti Manoj Nagda
Moti Varandi/ Hyd

13

14

પ્રેરક પ્રસુંગ ૧
1986
ત્રા

?
12

?

?
‘

12

સ્ત્રી
હેબતાઈ

પ્રવતભા રસેશ સાિલા, બેંગલોર

પ્રેરક પ્રસુંગ ૨
જનરલ કડરઅપપાના ભાઈ કુ મારપપા ગાુંધીજીને મળિા પહેલિહેલા આશ્રમમાું ગર્ા. ત્ર્ાું માથે ફક્ષળયુું બાુંધી એક િોસો
િાસીદુ ું કાિતો હતો, તેને તેમણે ગાુંધીજીને ખબર આપિા કહ્ુ.ું િોસાએ પ ૂછ્ુ,ું “કેટલા િાગ્ર્ે મળિાનુું ગાુંધીજીએ રાખ્યુું છે ?”
કુ મારપપા ગુસ્સે થર્ા: “તેન ુું તારે શુું કામ? ત ુું તારે જઇને ખબર આપ. મળિાનુું ચાર િાગ્ર્ે રાખ્યુું છે .” િોસો બોલ્ર્ો, ”પણ
હજી તો સાિા ત્રણ જ થર્ા છે .” કુ મારપપા ફરી છુંછેિાર્ા: “પાછો િાહ્યો થર્ો? જા, મારા કહ્યા મુજબ કર.” આથી િોસો મગો
ું ૂ
મગો
ું ૂ બીજા ખુંિમાું ગર્ો અને થોિીિારે પાછા આિી કહ્ુ:ું “સાહેબ, બેસો. ગાુંધીજી આપણને ચાર િાગ્ર્ે મળશે.”
કુ મારપપા ગાિી પર બેઠા. બરાબર ચાર િાગે માથેથી ફક્ષળયુું છોિી નાખી પેલા િોસાએ પ ૂછ્ુું “બોલો સાહેબ, શુું કામ છે ?
મને જ લોકો ગાુંધી કહે છે .”
શાુંત તોમાર છુંદ માુંથી સુંકક્ષલત
સુંકલન – પ્રવતભા રસેશ સાિલા, બેંગલોર.

આપને આપના

જીિનમાું કોઈ અવિસ્મરણીર્ કે પ્રેરક પ્રસુંગ નો અનુભિ થર્ો

હોર્ તો

તેને આપ સૌ “િાિિ” ના

માધ્ર્મથી િહેંચિાનો લ્હાિો લઈ શકો છો. અમને આપના અવિસ્મરણીર્ અનુભિો-પ્રેરક પ્રસુંગો જરૂરથી લખીને મોકલશો
જેને “િાિિ” માું પ્રકાવશત કરી શકાર્. દ.ભા.ક.િી.ઓ.ના સૌ કુ ટુુંબો લાભ લઇ શકે છે .
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લગેતો હાણે િાિિ િિો થ્ર્ો
મરાસમેં જન્દ્મેને પા પા પગલી ભરેં તે ને છુટે પને ફેર્ો તે....

હૈદરબાદ વ્ર્ો ને િાઘા પેરેં, ચોપિી રૂપ ધારણ કેં ને વનશાળીર્ો થેને ફેર્ોતે...
મદુ રામે ભણ્ર્ો ને બેંગલોરમેં ગણ્ર્ો....

મેણી ગામેંજો બ્ર્ો ફેરો િારે ને પડરપક્િ ભન્દ્ર્ો....

પાછો બેંગલોર અચેને લગેતો હાણે િાિિ િિો થ્ર્ો.
જુ લાઈ-સેપટે મ્બર જે િાિિમેં કઠોળજો કસબ િાુંચેને

TIP TOP જી કચોરી ને હલ્દીરામજા ભુજીર્ા ખાધાિેં એિો મસાલો ભર્ો િો..
કિીતાએંજો કાફલો િો ને શાર્રીએંજો સુિ
ું લો...

માતા વપતા ને દીકરીજી દે ણ િઠી છોિીને કમાણીમેં કીં કાણ થીએ તેંજી ચેતિણીજો િગલો િો...
ઈ મેિે નેરેને લગેતો હાણે િાિિ િિો થ્ર્ો.

હેન િાિિ તાું મુજે
ું મનમેં નેંિપણજીઉં ર્ાદુ ું દે રાર્...ને મુકેું આિઈ જેજી મજા...
ગામજી ને મેં િિજે જાિતે છુ છુ આણી રમેજી મજા ...

િિિિાઈએંજો હીંચકો ભનાર્ને એનતે લોિેજી મજા....
સની િાળીએંતા સેરેને નીચે ઓતરે ને ભજેજી મજા....
રતીયુું રતીયુું પેપ ુું તોિેને ખાધેજી મજા...

ને વનશાળ ન િેનણુું િે ત ચોપિીએંજો સેરો કરે ને િિજી છાુંઈમેં સોમેજી મજા...
કોરો િી િા ઉ – િાિિ િાુંચન
ે ે આિઈ મજા.. મજા..
પણ !!

ઉ િિ તાું િો નીલોછમ પણ પાુંજે િાિિજો િિ કોરોભમ..હીં કોલા? ન હલે

અરે તુંત્રી મુંત્રી ને પ્રમુખશ્રી ભેગા થે ને પાુંજે િાિિ જે િિ કે અંઈ ભનાર્ો નીલોછમ...
િાિિજે પોઠેતેં બાર્રલી બાજુ નેંિી જગ્ર્ા િે ને ....
િાિિજે લોગો કે ફાસ્ટક્લાસ કલર િે ને િતાર્ો
એનકે અસલી નીલો છમ...

આશા રખાુંતો આંઉ – ડદિાળીજી મેઠાઈ રૂપ...

અસી મેિે િસબો િાિિ જે લોગોજો નર્ો રૂપ.....
-દીનેશ ધનજી દે ડિર્ા, ચેન્નાઈ. 9500040296.

કભી સોચના ....
ભીિ ભાિ , શોર શરાબા, સુબહ ઔર શામ, પૈસે જોિને કે ચક્કર મેં,

કહીં હમ હમારી અસલી જીંદગી તો જીના ભ ૂલ નહીં રહે હૈ ના , કભી સોચના ...
કભી વપકચર, કભી પાટી , કભી ગપશપ , કભી મનોરુંજન કે નામ પર ,
કહીં હમ હમારી સેહત કો તો ભુલા નહીં રહે હૈ ના , કભી સોચના ...

કભી વશસ્ત કે નામ પર , કભી જીદ કે નામ પર , કભી ઘર કે બિે હૈ ર્ે જતાકર,
હમ હમારે સુંબધ
ું ો કો તો દાિ પર નહીં લગા રહે હૈ ના , કભી સોચના ...
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કભી ઇસ કો દે ખ , કભી ઉસ કો દે ખ , હમ ભી ખચીલે બન જાતે હૈ ,

ઔર અપની જીંદગી નહીં , દૂ સરોં કી જીંદગી જીને લગ જાતેં હૈ , કભી સોચના ...
બિી બિી ખુવશર્ોં કે નામ પર , હમ છોટી ખુવશર્ોં કો ભુલા દે તે હૈ ,
ઔર કલ કે ચક્કર મેં આજ કો ખો દે તે હૈ , કભી સોચના ...

કભી નામ કે ચક્કર મેં , કભી શાન કે ચક્કર મેં , કભી આસમાન કો છૂને કે ચક્કર મેં ,
ડકસી ઔરોં કે અરમાન સે તો નહીં ખેલ રહે હૈ ના, કભી સોચના ...

કભી ભગિાન કે નામ પર, કભી આસ્થા કે નામ પર , કભી ધાવમિક રીતી રીિાજો કે નામ પર ,
સરલ સી જીંદગી, કડઠન તો બના નહીં રહે હૈ ના , કભી સોચના ...

કભી હમારે કદ કો લે કર , કભી કલર કો લે કર , તો કભી હમારી ગરીબી કો લેકર ,

હમ દુ :ખી હો જાતે હૈ, ર્ે જાન કર ભી ડક દુ વનર્ા મેં ઔર ભી કાલે , નાટે ઔર ગરીબ ભી જીતે હૈ , કભી સોચના...
મોબાઇલ , ફેસબુક ઔર િો્સ-એપ મેં ઇતના ખો જાતે હૈ ,

કે હમારે કરીબ ક્યા હો રહા હૈ પતા હી નહીં ચલતા , જીંદગી યુહી
ું બરબાદ હો જાતી હૈ, કભી ફુરસત મેં સોચના ...
તારાચુંદ ધરોિ , હૈદરાબાદ. 9849017752

‘ ’

બધે

......
9390430469
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મોિનય યુગનો લાિલો

(ટહુકા કરતો જાર્ મોરલો)

Facebook જોતો જાર્ લાિલો, Facebook જોતો જાર્----પહેલે જાર્ દે રાસર ને પછી જ સ્કુ લ માું જાર્ ,
હિે ઉઠીને Video Game રમિા બેસી જાર્,

કે-------Games રમતો જાર્ લાિલો, Games રમતો જાર્.
ઘરે આિીને Homework કરીને પછી રમિા જાર્,
હિે આિીને Mobile ને T.V. જોતો જાર્,

કે----T.V. જોતો જાર્ લાિલો, T.V. જોતો જાર્..
College ભણિા જાર્ ત્ર્ારે Notes લખતો જાર્,

હિે તો એને Whats App માું પણ notes મળી જાર્

કે Whats App જોતો જાર્ લાિલો, Whats App જોતો જાર્.
મોટો થાર્ ત્ર્ારે એના લગ્નની ચચાય થાર્,

હિે કહે એને Chatting કરતા Girlfriend મળી જાર્,

કે-----Chatting કરતો જાર્ લાિલો, Chatting કરતો જાર્.

-નીલમ ડહતેશ છે િા, બેલ્લારી. 9449226670 

He said "SMILE PLEASE!"
SARDARJI JOKES
 Sardar: I haven't slept all night in the train.
 Teacher: "I killed a person" convert this sentence into
Friend: why?
future tense. Sardar : The future tense is "You will go to
Sardar: Got upper berth.
jail".
Friend: why didn’t you exchange?
Sardar: Oye, there was nobody to exchange in the lower
 Sardar gets ready, wears tie, coat, goes out, climbs tree,
berth...!
sits on the branch regularly. A man asks why he does
this. Sardar: "I've been promoted as A Branch Man A Sardar went to a bank to open a Savings A/C. After
ager!"
seeing the Form, he went to DELHI to fill it up. You
know why? Form says ‘FILL UP IN CAPITAL’.
 Sardarji standing below a tube light with a open
mouth.........WHY? Because his doctor advised him
 A Sardar invested 2 Lakhs in a business and suffered
"Today's dinner should be light".
huge loss. Do u know what the business was? He
opened a Saloon in PUNJAB!
 One Sardarji professor asked a plumber to come to his
college. You know why? Because he wanted to check
 Sardar: Why are all these people running?
where the question paper is leaking...
Man : This is a race, the winner will get the cup.
Sardar: If only the winner will get the cup, why are the  Sardar told his servant: Go and water the plants.
others running?
Servant: It's already raining.
Sardar : So what! Take an umbrella & go!
 19 Sardars went for a film. On asking them why they
came in a big group of 19, they replied that the film is
 Santa! Your daughter has died! Depressed, Sardar jumps
only for above 18+.
from 100th floor. At 50th floor he remembers, “I don't
have a daughter!” At the 25th floor, “I'm unmarried!”
 A Sardarji photographer focused his camera on a dead
and at the 10th floor, “I'm Banta not Santa!!!!”
body's face in a funeral function. Suddenly all relatives
Contd …page 22
beat him up. Why?
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EDITOR’S MESSAGE
FROM ME TO YOU …

The tree peeping in at my kitchen window, has become a good friend of mine. It is a home to
the peaceful pigeons and the playful squirrels. There’s a world of activity going on, on this tree during the day, but at night when I shut the window it looks dull and lifeless. Early in the morning when
the window is opened again and I greet it, the tree looks fresh, but the tree looks strikingly beautiful
when the rays of the sun warmly embrace it. It seems as if the sun has kindled life into the tree giving
it a golden, shiny look. The soft, affectionate caress of the wind makes it sway joyfully, it seems as
if the wind has filled it with happiness to the brim. It’s really amazing to see, how beautifully the
tree responds to their touch. The beauty and joy that it radiates through this kind of non-verbal communication are clearly noticeable.
So it is with us, humans. It is so natural for us to want to show affection and receive the same.
To shake hands, pat each other, mess each other’s hair, to hug each other......all represent common
non-verbal expressions of affection. They are very human ways of bringing others closer, of expressing our love and understanding or conveying our warmth.
It is so interesting to know that Dr. Voth writes a formal prescription that says, ‘Four hugs a
day – without fail’ for his patients suffering from depression. And this therapy has brought significant results in speeding up the process of healing.
If we are fearful of closeness, we will run from it or learn to create safe distances. But as we
learn the joy of closeness, our body responds with general feelings of well-being, relaxation, security, tenderness and fearlessness. We learn to love others and to accept the love that others offer us.
We continue to be a culture of well-clothed, over-fed, highly- educated individuals. We have so
much, still we suffer from the inability to express ourselves with open honest affection, without fear.
In olden days people in Kutchh would heartily shake hands saying ‘jwari-jwari’ and women would
lovingly greet each other saying, ‘khimaa-khi‘ and embrace each other in a warm hug. The jwari and
khimaa-khi come from the heart. This non-verbal communication is not just a physical activity. It is a
inner feeling that conveys ‘Because you are, I am’, ‘I whole heartedly wish for your well being’ and
so on. Developing these positive inner feelings can work wonders. You might make the day even for
a stranger who gets an look filled with empathy from you! These wonderful expressions have got
replaced with a short wavy ‘hi’ and ‘hello’ these days..... cutting off the deep vibrations of love,
warmth and empathy. We communicate verbally, so much everyday. If we incorporate these small
ways of non-verbal communication in our day-today life we shall be able to make a big difference.
Wouldn’t it be a marvellous way to improve the quality of our life and relationships?
Diwali is round the corner....Diwali is a time for shopping, decorating, lighting lamps, hanging
lanterns, making colourful rangolis, a time for relishing yummy delights, a time for sharing, caring,
making merry and enjoying. Make your Diwali bright by lighting a lamp of love in your heart and
may its radiance keep vibrating feelings of joy, peace and friendship to the whole world to make it a
better place for one and all .Wish you all a happy dazzling Diwali and a prosperous new year.
Bhavana Vichhivora. 
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RHYTHM DOWNPOUR
Sa re sa sa - Antar naad Meditation by Nirinjan Kaur
Sa means infinity, just going beyond everything, Har means God. In this meditation, as the finite and the infinite beautifully weave together along with uplifting music you are taken up to a different plateau and what you experience is…. just
bliss.
The power of sound and the enchanting voice of Nirinjan Kaur create such a magical impact that the body radiates
with the tones of this chant and it keeps playing on the mind for hours creating soothing vibrations.
LINK : Youtube~ sa re sa sa nirinjan kaur~Choose – Nirinjan kaur teaches you the antar naad meditation, duration 18:34
-Bhavana Vichhivora. 

DESIGN COVER PAGE CONTEST
િાિિ જુ લાઈ~સેપટે મ્બર,૨૦૧૩ અંકના મુખ પ ૃષ્ઠ ક્ષચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાયમાું ભાગ લેનાર બાળકો:

૧. ફેમી દીપેશ ગિા

હૈદરાબાદ

૨. પ્રશમ સાગર છે િા

બેંગલોર

બેંગલોર

૬. ડદર્ા જુ ગલ િીરા

બેંગલોર

૩. શ્રીર્ા આનુંદ રાુંક્ષભર્ા

બેંગલોર

૭. અરનિ જુ ગલ િીરા

બેંગલોર

૫. ઉદીતી વનલેશ દે િીર્ા

૪. ઈવશતા અત ુલ િોરા

બેંગલોર

સ્પધાયના વિજેતા: સ્પધાયના વિજેતા: ફેમી દીપેશ ગિા, હૈદરાબાદ.
Winner: Femi Dipesh Gada, Hyderabad.
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 - PEACE. 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 25-12-2013. 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. Note : All the entries received for the last contest have been put up on e-vavad.

TOPIC FOR VIEWPOINT … ‘My FaVOuRITE ChIldhOOd MEMORy ’
Childhood is such a beautiful phase of live…..we are all so sweet, cute, carefree, open, innocent, maskless, so pure at
heart, playful, naughty, lively and so much full of happiness. We are so dearly loved and pampered by everyone around,
which really makes us special. All the goodies are for us, all the love, care and concern is just for us. The way we talk,
the way we sing our rhymes, the way we dance, the way we imitate others, the way we put up tantrums for small little
things, everything is given so much attention. This is that phase of life when we create the best of memories. Friends
here is a chance to share some memory of your childhood which is remarkable in some way. So go down the memory
lane, pick your best memory and get started right away………
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 25-12-2013.
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/ત્રા

ત્ર

ત્રો

‘

’
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વિષર્ છે – ‘બાળપણનાું સુંભારણા’ િર્ મર્ાયદા નથી. શબ્દ મર્ાયદા ૫૦૦-૬૦૦ શબ્દ. આપની એન્દ્રી અમને તા. ૨૫-૧૨૨૦૧૩ સુધી vavad12@gmail.com પર આપના નામ, ફોન નુંબર, અને સરનામાું સાથે મોકલશો. બેસ્ટ એન્દ્રીને ઇનામ
રૂ.૭૫૦/- આપિામાું આિશે.

Here are the winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous issue for English
and Gujarati

Winner for English

‘I OWE IT TO HER…’
In the journey of life, we meet so many people, but there are some who just leave an everlasting impact on our hearts
and minds and play a major role in being the person we are today. The people who know us best are the ones who have
been with us from the beginning. From our simple habits to the intricacies of our hearts they have always been the
ones to truly know and love our virtues as well as our natured flaws. They guide us to ensure that we are able to dream
of endless possibilities in order to find happiness in who we are and what we do. One such remarkable woman who has
been a constant inspiration and a critic, (as she always says- a lot of people would praise you, but only those who truly
care and wish the very best for you would criticize you for you to become better and better) has been my strong, wonderful, ever smiling, super optimistic mother.
My mom has helped nurture me into the young woman I have become today with her wisdom, guidance and unconditional love. She embodies various roles and is an equally good friend, mentor and a philosopher to me. I grew up watching her face all situations and particularly adversities with grit, than take the escapist route. She has always been a kind
and a considerate woman treating everyone around her with respect and compassion. One quality that I feel I have
greatly imbibed from her is her no-nonsense attitude and keeping away from unnecessary manipulations and tricks,
and rather invest energies in better constructive activities. One of the remarkable traits that I cherish of her is that she
shares all her feelings about anything under the sun with me, just like I do too. It’s never been just one way. She is a
super cool, fun person to hang out, with a great taste in clothes, music and movies. My mother is an independent
woman with the idea that anything can be achieved if you really work at it. She is like a fluffy cloud in the sky, even
though she may be angry at times she is still a gentle mother. She has taught me to speak my own mind and no matter
what never give up in life. My mother's strength and love has made a difference in my life and I am very appreciative of
it. The direction she has given me has taught me to strive for nothing less than what I deserve and to never let anyone
put me down. Her importance to me is infinite, like the blue sky that gently flows across the world. She has always supported my passions and encouraged me in my daily life and work, which is the most priceless gift anyone could have
given me. She taught me to be a strong woman with conviction, allowing me to truly spread my wings and the importance to have light, love and laughter in all that I do. Someday, when I am a mother, I will look to the lessons my mom
has taught me and hope to be as wonderful as her or atleast close to the person she has been to me.
-Ami Bharat Chheda, Hyderabad. 9347050810
Ami Chheda is the winner for the third consecutive time. 

Winner for Gujarati

“

”
“ ”

‘

ત્ર
એક બ્હેન અને સાત
ત્ર
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9390430469 

 On a romantic date, Sardar's girl friend asks him
"Darling, on our engagement will you give me a ring?
He said "Ya, sure, what's your phone number?

thing is what you call modern art?
Art Dealer: I beg your pardon Sir, that’s a mirror!

 Sardar wins Rupees 20 crore from Rs. 20 lottery ticket.
Dealer gave Rupees 11 crore after deducting tax. Angry
Sardar: "Give me 20 crore or else return my 20 Rupees
back!”

 Sardar was writing something very slowly.
Friend asked :" Why r you writing so slowly?
Sardar : "I'm writing to my 6 year old son, he can't read
very fast."
 Flash news: A two seater plane crashed in a graveyard
in Punjab. Local Sardars have so far found 500 bodies
and are still digging for more...!

 Sardar and his wife buy coffee in a shop. Sardar says:
Drink quickly. Wife asks: why?? Sardar says: Hot coffee-Rs.5 and Cold coffee-Rs.10.
 Sardar's wish: When I die, I want to die like my grandpa
who died peacefully in his sleep not screaming like all
the passengers in the car he was driving....
 Sardar at an Art Gallery: I suppose this horrible looking

 Sardarji was standing in front of the mirror with his eyes
closed. His wife asked: what you are doing? He said:
I'm seeing how I look while sleeping.
Submitted by Ms. Mital Kailas Lalan, Madurai

Food for thought
A man asked a sculptor : How do you make such beautiful idols from stone. He replied, Idols and
images are already hidden there, I only remove the unwanted stone!
Moral : Your happiness is hidden within you, just remove your worries!
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ભાગ કચ્છી ભાગ !!
વનલેષ જે સાિલા,બુંગલોર – ૯૮૪૫૪ ૮૮૬૯૩
ઈ-મેઈલ – asknjsavla@gmail.com

આભાર – આ ગુજરાતી અનુિાદ બદલ શ્રીમતી વનમયળાબેન તલકશી શાહ – મદુ રાઈ
આપણે બધા ખમીરિુંતા કચ્છના પ્રગવતશીલ લોકો છીએ. આપણા િતનથી ઘણા દૂ ર સોહામણા (સુદ
ું ર) પ્રદે શ દિીણ
ભારતમાું નોકરી, વ્ર્ાપાર અને વ્ર્િસાર્ માટે આિીને સ્થાર્ી થર્ા છીએ. છતાું આપણે િતન અને વ્હાલાઓને વિસરતાું
નથી પણ ખ ૂબજ વનકટથી સુંપકય માું રહીર્ે છીએ. ધુંધા પ્રત્ર્ેના આપણા ખુંત, ઉત્સાહ અને સમપયણે આપણને વિશ્વભરમાું એક
આગિી ઓળખ આપી છે .
આપણા વ્ર્િસાર્ માટે સખત મેહનત અને લગાિ હોિા છતાું જીિનના અન્દ્ર્ પાસાઓ પ્રત્ર્ે આપણે સજાગ નથી અને
મહત્િ નથી આપતા. પડરશ્રમથી મેળિેલી સુંપવત્તનુું આપણે અલગ અલગ રીતે રાકાણ કરીએ છીએ. જમીન, મકાન, સોનુ,ું
ુ લ ફું્સ, પોસ્ટ ઓફીસ, લાઈફ ઇન્દ્શર
ુું ન્દ્સ, P.P.F અને એિા કેટલાક રસ્તે અને િેત્રે આપણે
ચાુંદી, શેસય, બોન્દ્્સ, મ્યુચઅ
આપણી આવથિક સુરિા સુધારતા અને ભાવિપેિીના ભવિષ્ર્ માટે આપણી સમજણ અને પસુંદગી અનુસાર વિભાગીકરણ
કરીર્ે છીએ.
WILL (િીલ અથિા િવસર્તનામુ)ું એક સુંિેદનશીલ શબ્દ અને વિષર્ છે . આપણામાુંથી ઘણા લોકોએ પોતાનુું િીલ
બનાિેલ નહી હોર્. આપણી ગેરહાજરીમાું (ક્ષબનહર્ાતી) આપણી વમલકતના િારસદારોના ડહત માટે પણ આપણે િીલ
કરવુું જોઈએ. ૫૦ િરસથી ઉપરની કોઈપણ વ્ર્ક્ક્તએ વિના વિલુંબ પોતાનુું િીલ કરવુું જોઈએ. આજનુું વિજ્ઞાન ૧૦૦ િષયન ુું
આયુષ્ર્ ખુંતી શકે છે , પણ શુું એ ઉમર સુધી દરે ક ઇન્દ્રીર્ કાર્યિમ હશે?? એ આપણે જાતે વિચારિાનુું છે .....
આપણામાુંથી ઘણા લોકો વિચારતા / માનતા હોર્ છે કે િીલ બનાિાનુ,ું એ લાુંબી પ્રડક્રર્ા છે . િકીલની પણ જરૂર પિશે,
ઘણુું મુશકેલ અને ખચાયળ કાર્ય છે િગરે િગેરે..... નીચે થોિા અગત્ર્ના મુદ્દાઓ / સુજાિ આપેલા છે જેથી િીલ કેમ
બનાિવુું એ સમજિામાું સરળતા રહેશે !
િીલ કોરા કાગળ ઉપર બનાિી શકાર્.
િીલ ને રે જીસ્રેશન કરાિવુું જરૂરી નથી.
િીલ માું તમારી દરે ક વમલકતની વિગત આિિી જરૂરી છે . સ્પષ્ટ અને સાદી ભાષા માું લખવુું જેથી લખાણના બે અથય ન
થઇ શકે.
િીલ ગમે તેટલી િખત બદલી શકાર્.
િીલ માું બે સાિી હોિા જરૂરી છે .
િીલ માું સાિી તરીકે કોઈપણ િારસદાર ન હોિો જોઈએ.
િીલ ના દરે ક પાનાપર પાના નુંબર હોિા જરૂરી છે . બન્ને સાિીઓની સહી પણ દરે ક પાના પર જરૂરી છે . આ તમને
ભવિષ્ર્માું કોઈપણ પાનાની ફેરબદલથી બચાિશે. િીલ માટે ફમીલી િોક્ટર એક સારો સાિી કહી શકાર્.
િીલ બનાિનાર વ્ર્ક્ક્તએ શારીડરક તથા માનવસક રીતે સ્િસ્થ હોિી જોઈએ. િીલ નુું રજીસ્રેશન િધુ મોંઘુ નથી
િીલ ની િહીિટકતાય વ્ર્ક્ક્ત યુિાન અને વિશ્વાસપાત્ર હોિી જોઈએ. િારસો મેળિનાર વ્ર્ક્ક્ત પણ હોઈ શકે .
િીલ બેન્દ્ક લોકર/જેિી કોઈ સુરક્ષિત જગ્ર્ા પર રાખવુ.ું એની માડહતી િહીિટકતાય /િારસદારોને હોર્ તો સારુું
િીલ પુખ્તિર્ના કોઈપણ વ્ર્ક્ક્ત બનાિી શકે છે , ખાસ જ્ર્ારે સમાન હકદાર/ સગા િગેરેન ુું ભર્ હોર્ તો.
િારસદાર (NOMINEE) કરતા પણ િીલ સિોપરી હોર્ છે .
િીલ જરૂરી છે એનો કોઈ વિકલ્પ નથી. િીલ બનાવ્ર્ા પછી પણ િધુ કમાણી / વમલકત ભેગી કરી શકાર્.
િીલ બનાિાથી વમલકતની િેહચ
ેં ણીમાું કોઈ સમસ્ર્ા ઊભી ન થાર્.
િીલ બનાિનાર વ્ર્ક્ક્ત કોઇપણ વ્ર્ક્ક્તને મરજી મુજબ કુંઈ પણ આપી શકે છે .
િીલ મ ૃત્યુ િખતે નહીં પણ ઘણુું િેહલુું અને વ્ર્િક્સ્થત બનાિિાનુું હોર્ છે .
િીલ કોઈને ગભરાિિા માટે નથી બનત.ુું િીલ ન હોર્, એ ગભરાિાની િાત છે .
િીલ માું દીકરીઓને પણ િારસદાર બનાિી શકાર્ છે .
િીલ બનાિો. બીજાને િીલ બનાિામાું મદદ કરો. સમાજની ઘણી સમસ્ર્ાઓ / કોટય કેસ થી બચી શકાસે.
િીલ એવુું બનાિો ક આપણા વ્હાલાઓને સારી જીંદગી મળે કારણ આપણે કોઈ અમર નથી.
એક સમજદાર અને સારો પવત એ કેહિાર્ કે અગર પત્ની પાતાની પાછળ રહી જાર્ (વિધિા), તો એની બાકી ની જીંદગી
આવથિક રીતે સદધર કરતો જાર્ કે જેથી પત્ની આત્મવનભયર જીિન જીિી શકે . - A GOOD & WISE HUSBAND IS ONE

WHO HAS PROVIDED FOR HIS WIFE’S CONFIDENT WIDOWHOOD.

જેમણે પેહલેથીજ પોતાનુું િીલ બનાવ્યુું હોર્ તેમને મારા સલામ. જેમણે િીલ બનાિિાનુું વિચાર કર્ો હોર્, પણ કયુું ન
હોર્, એમને મારી નમ્ર વિનુંતી કે પોતાના વિચારોને અમલમાું લાિે.
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"The ART OF GIVING"
"Rivers do not drink their own water, nor do tree eat their own fruit, nor do rain clouds eat the grains reared by them. The
wealth of the noble is used solely for the benefit of others? Even after accepting that giving is good and that one must learn
to give, several questions need to be answered.
The first question is when should one give?
We all know the famous incident from the Mahabharata.
Yudhisthir, asks a beggar seeking alms to come the next day. On this, Bhim rejoices, that Yudhisthir his brother, has conquered death! For he is sure that he will be around tomorrow to give. Yudhisthir gets the message.
One does not know really whether one will be there tomorrow to give!
“The time to give therefore is now.”
The next question is how much to give.
One recalls the famous incident from history. Rana Pratap was reeling after defeat from the Moghals. He had lost his army,
he had lost his wealth, and most important he had lost hope, his will to fight. At that time in his darkest hour, his erstwhile
minister Bhamasha came seeking him and placed his entire fortune at the disposal of Rana Pratap. With this, Rana Pratap
raised an army and lived to fight another day.
The answer to this question how much to give is "Give as much as you can!”
The next question is what to give.
It is not only money that can be given. It could be a flower or even a smile. It is not how much one gives but how one gives
that really matters. When you give a smile to a stranger that may be the only good thing received by him in days and weeks!
"You can give anything but you must give with your heart!”
One also needs answer to this question whom to give.
Many times we avoid giving by finding fault with the person who is seeking. However, being judgmental and rejecting a person on the presumption that he may not be the most deserving is not justified.
“Give without being judgmental!”
Next we have to answer How to give
Coming to the manner of giving, one has to ensure that the receiver does not feel humiliated, nor does the giver feel proud
by giving. In giving follow the advice, ’Let not your left hand know what your right hand gives? Charity without publicity and
fanfare is the highest form of charity.
“Give quietly!”
While giving let not the recipient feel small or humiliated. After all what we give never really belonged to us. We come to
this world with nothing and will go with nothing. The thing gifted was only with us for a temporary period. Why then take
pride in giving away something which really did not belong to us? Give with grace and with a feeling of gratitude.
* When you help someone in need, give it before he asks for it; for if you place him under the necessity of stretching out
his hand, you take away from him his self-respect which is worth more than the value of your alms.
Imam Ali (A.S.).
What should one feel after giving?
We all know the story of Eklavya. When Dronacharya asked him for his right thumb as "Guru Dakshina", he unhesitatingly
cut off the thumb and gave it to Dronacharya.
There is a little known sequel to this story. Eklavya was asked whether he ever regretted the act of giving away his thumb.
He replied, and the reply has to be believed to be true, as it was asked to him when he was dying.
His reply was "Yes! I regretted this only once in my life. It was when Pandavas were coming in to kill Dronacharya who was
broken hearted on the false news of death of his son Ashwathama and had stopped fighting. It was then that I regretted the
loss of my thumb. If the thumb was there, no one could have dared hurt my Guru.
The message to us is clear.
“Give and never regret giving! “
And the last question is How much should we provide for our heirs?
Ask yourself 'are we taking away from them the gift of work'? - A source of happiness!
The answer is given by Warren Buffett:
Leave your kids enough to do anything, but not enough to do nothing!
In conclusion let us learn the Art of Giving, quoting Saint Kabir:
"When the wealth in the house increases, when water fills a boat, throw them out with both hands"
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ENTRIES RECEIVED FOR DIVALI COVER PAGE CONTEST
1 Uditi Nilesh Dedhia, Bangalore
2 Ishita Atul Vora, Bangalore
3 Dia Jugal Vira, Bangalore
4 Shriya Anand Rambhia, Bangalore
5 Prasham Sagar Chheda, Bangalore
6 Arnav Jugal Vira, Bangalore
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