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પ્રમખુશ્રી નો વુંદ ળ    
સ્નેશી વભત્રો, 
―િભા વલયસ્મ ભૂણભ‖  ક્ષભા એજ વલયનુ ંભુણ છે. ક્ષભાના યુાણન વાયભતૂ કતાવ્મ છે.વઘામ 

યગની એકજ દલા, જેભ આયલેુદભા ં―ત્રીપા‖ ગણામ છે, તેભ આધ્માત્ભ જગતભા ંક્ષભાના વલોયી છે.લેયનુ ં વલયાભ 
અને આત્ભાને મકુ્તી અાલનાફૃ પ્રથભ વાન છે. જીલનભા ંજમા ંસધુી લેયઝેયના અવનષ્ટ બાલ અંતયભા છે, ત્મા સધુી 
ળાતંી ભલાનુ ંઉામ નથી.વ્મક્ક્તના કઠય લચન વાબંી, પ્રત્યતુ્તય ન દેતા ભોન યશવે ુ ંએજ વાચી ક્ષભા છે. ‖વભચ્છાભી 
દુક્કડભ‖ ક્ષભા બાલ ધાયીને જ કયવ ુજઈએ. ફધાને હદરથી ―વભચ્છાભી દુક્કડ્ભ‖ અને તસ્લીઓને સખુવાતા યશ ેએલીજ 
પ્રભુાવે પ્રાથાના. 
 યુાણ ત્યુ ં ત નલયાત્રી, દળેયા, ળયદનૂભ, હદલાી, ડલ અને હકૌવભવની ધભુ થામ. એલા કેટરાક 
તશલેાય આલે છે. અને ધાભધભૂથી ઉજલામ છે. ફધાની હદલાી ખફુ જ વાયી યીતે ઉજલાઈ શળે. ફધાને ―નતૂન 
લાાણબનદંન‖ વાથે નલલા ફધાને સખુભમ, ળાવંતભમ અને ભગંરભમ થામ એજ શબુકાભના. બાયત ત તશલેાયન 
ખજાન છે. ફીજુ ંવસં્કૃવતની લાત કયીએ ત બાયતનુ ં નાભ વોથી ઉય આલે છે. હુ ં૫૦ ટકા દુવનમા પયી આવ્મ છ.ં 
અરગઅરગ દેળભા ં ણબન્નણબન્ન વસં્કૃવતઓ જઈ ણ આણા દેળના તશલેાયભા ં વસં્કૃવત દેખામ છે. ચેન્નઈભા ંઆલેર 
પ્રાકૃવતક વકંટથી ઝુઝલા લખતે ણ ફધાએ આવથિક, ળાહયહયક કે પ્રાથાના કયીને ભદદરુ થમા. આણા દેળની એકતા 
છરકામ છે. 
 નલેમ્ફયભા ંય.ુ કે. જી. ઘટકે પ્રકાવળત કયેર દ. બા. ક. લી. ઓ. નુ ંપ્રથભ અંક ફશાય આલી ગયુ ંછે. ―લાલડ‖ ના 
ભાધ્મભ થી આણે ફધા એકજ પેભીરી ભા ંવભાઇ ગમા છીએ. શ્રી કલ્માણજી વૈમા અને પ્રફુર બેદાએ એજ ઉદે્દશ્મથી 
એકભની સ્થાના કયી છે. શલે લાલડભા ંકંઇક નવુ ંકયલાનુ ંપ્રમાવ અને લાલડને ભેર પ્રતીવાદ જઈ એક્કભના ઉદે્દશ્મ 
ઘણાજ અંળે પ્રગવતળીર થઇ યહ્યા છે અને એક્કભ શજી ણ ઉચ્ચ વળખયે શોંચે એલા પ્રમત્ન ળફૃ છે.  
 હદલવે હદલવે યલુા ભેરાભા ંયલુાનની વખં્મા ઘટતી જામ છે. યલુાન બણતય છી જફ ભાટે ભેટ્ર વવટી અથલા 
વલદેળ પ્રમાણ કયે છે.છી યલુાનની અંગત અેક્ષાઓ (Demands) લધી ગઇ છે.એટરે જ વગણભા ંઅડચણ આલે 
છે.ભાયા ભનભા ંવલચાય આવ્મ છે, કે લાલડના ભાધ્મભથી આ પ્રશ્નનુ ંવનયાકયણ કયલાનુ ંપ્રમત્ન કયીએ. દયેક લાલડ ભા ં
અહયણીત યલુા–યલુતીઓના Interview છાલીએ. એભા ં એભના પયચુય પ્રાન્દ્વ ફદ્દર જાણલા ભળે. વોના નલા 
વલચાય નલી આઇડીમાઓ ભીને નલ ભાગા કાઢીએ. ફદરતા ૈઢીના આકાકં્ષાઓ અન ે લડીરના અનબુલથી નલ 
વનભાાણ કયીએ. 

   વલય ન્ર. દાભજી. છેડા. (હફુરી), ૯૨૪૩૨૮૧૨૬૪ 
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વપ્રમ લાચક વભત્ર, 

 ાજંે લાલડજા ાકેં ભણીકે ઘણે ઘણે જુલાય. ય.ુ 
કે. જી. ઘટકનુ ંપ્રથભ અંક પ્રકાવળત થયુ,ં ફધાએ ખફુખફુ 
વયાશના કયી તે ફદ્દર લાચકન આબાય. લાલડના ં
ભાધ્મભથી આણે ફધા જડાઇ ગમા છીએ. નલી 
ટેકનરજી,નલી દ્ધવત લડે આણે વલશ્ર્લના કઇણ 
ખણુાભા,ં ગાભ કે ળશયેભા ં શઇએ ત ણ એકફીજા વાથે 
રાઇલ લાતચીત કયી ળકીએ છીએ. ભાનલી આજે ચાદં, 
ભગં સધુી શચલાભા ંકાભમાફ થમ છે. આજે બણતય, 
ડીગ્રીઓ, ફે્રન્દ્ડવ, પેવબકુ, લટ્વઅ, વવળમર વભહડમાના 
કાયણે વલશ્ર્લ નજીક આલતુ ંગયુ ંછે. ભાઇંન્દ્ડ ભટંુ અને ઘય
-કુટંુફ નાના થઈ ગમા છે. અને ભાનલી બીડભા ં ણ 
એકર થત જામ છે. આજે ફધા નાના ભટા કઇણ એક 
લસ્તથુી જલ્દી ફય થઇ જામ છે. કઇણ લસ્ત ુજઈએ ત 
ઈચ્છા કય અને ફધુ ંશાજય થઇ જામ છે. એને ભેલલાની 
ભજા ખલાઇ ગઇ છે. શરેાના તશલેાયન આનદં, 
ખયીદીની ભજા, ઘયના પનીચાય કે દાગીના લવાલાની જે 
ચાશત અને એકફીજાના વાથ વશકાયથી ફધુજં એક 
પ્રવગંની જેભ ભાણતા શતા. શલે તે આનદં લપુ્ત થઇ 
ગમ છે. કઇની ભરુ નથી આ ત વભમ અને વલચાયન 
ફદરાત કા છે. 
 ચેન્નઈના કુદયતી પ્રકે ણ ભનને જજંી દીધુ ં
છે. ફેંક ફેરેન્દ્વ, કડા, પ્રટીઝ ફધુ ંશલા છતા,ં ભાણવ 
પક્ત એક લખતના અનાજ ભાટે યાશ જતા શતા. એલા 
વલકટ વભમે વભતાધાયી, કરુણાકાયી એલા શ્રી ભશાલીય 
સ્લાભી બગલાન ાવે એટરીજ પ્રાથાના કયીએ કે આણ 
ને કઇણ જાતની કુદયતી, ભાનવવક, કે ળાયીહયક 
હયક્સ્થવતભા ંઆણને ધૈમા અને વભતા આે. વલકટતાન 
વાભન કયલા વક્ષભ ફનાલે.ભાનલ વવળમર પ્રાણી 
કેશલામ એટરે ભાનલને એકફીજાની જફૃયત શમજ છે. 
           શલા ચરે ન ચરે, રોગ ઇંતજાય ભે શૈ, ખરુી હઇુ શૈ 
વબી ક્ષખડકકમાું, કદરો કી, ઘયો કી, વભાજો કી 
 યુાણ લાની ધભાઆયાધના, ખભતખાભણા, 
નલયાત્રીની ધભુ, હદલાીની વભઠાઈઓ, વતંાક્રઝની 
ફાકને ભેર પ્રેભફૃી બેટ અને નલલાની 
શબુકાભનાઓ વાથે લાલડ તભને રખલાને આભતં્રીત કયે 
છે, તભાયા જીલનના એલા પ્રવગં જમાયે તશલેાયની ભજા 
કે કઈ ઉત્વલન આનદં માદગાય ફની ગમ શમ. નલી 
આળાઓ વાથે ફધાને નલ લાની શબુેચ્છાઓ.   
એકફીજાને ગભતાું યશીએ, કુંઇ ખટક  તો ખભતાું યશીએ,   
વુંજોગો ક લા ણ વજાામ, થોડા થોડા નભતા યશીએ, 

લામા વુંકુક્ષચત ન યશ તા, નદીના નીય થઇ લશ તા યશીએ, 
લાત ભનભાું ન લાગોતાું, એકફીજાને કશ તા યશીએ, 
 ડ રી ગાુંઠોના વયલાા ફાદફાકી ન કયતા, 
ભીઠા વુંફુંધોના ગણુાકાય કયતા યશીએ 

નયેંર નાનજી વાલરા,પ્રમખુ, ફેલ્રાયી, ૯૪૪૮૦૭૨૯૯૭ 

 તુંત્રી સ્થાનેથી           
વો લાચક વભત્રને જમ જીનેન્દ્દ્ર, 
લાચક વભત્ર,તભાય ખફુ ખફુ આબાય. લાલડના 

લાચકવભત્રએ આેરા પ્રત્યતુ્તય જઈને અભને આલતા 
અંકભા ંણ કાઈં નલનવુ ંકયલાની પે્રયણા ભી. એટરે હુ ં
આજે લાત કરંુ છ—ંઆણા વભાજની ગબંીય અને 
વગતી વભસ્મા‖ છટાછેડા‖ વલે. આ ળબ્દ કાનભા ંડતા ં
જ અજીફ ભશસેવુ થામ છે. ―છટાછેડા‖ નુ ંમખુ્મ કાયણ છે. 
અશમૌ—હુ ંણુ ંઅને વશનળક્ક્તન અબાલ, વલબક્ત કુટંુફ. 
છટાછેડાની અવય ફનંે ક્ષ ય ડે છે. અને શલે ભા-ફા 
ણ છકયાઓને પ્રત્વાશન આે છે કે નથી ફનતુ ં ત 
છટાછેડા રઈ ર. અને એ ણ ફાકના જન્દ્ભ છી 
છટાછેડા થામ છે. ત તેની વોથી લધ ુ અવય ફાકના 
કુભા ભન ય થામ છે. શરેાના જભાનાભા ંવયંકુ્ત કુટંુફ 
લધ ુશતા. અને હયલાયભા ંજ દંતી લચ્ચે ભનદુુઃખ થામ 
કે ભનભે ન શમ ત ઘયના લડીર જ ઘયની ચાય 
હદલારની અંદય જ વભજુતી કયાલી આતા શતા. અને 
ફન્ને વત-ત્ની એકફીજા વાથે લધ ુવભમ વલતાલતા. ફને્ન 
લચ્ચે વભજુતી થઇ જતી શતી અને ફને્ન એકફીજાના ગણુ-
અલગણુને સ્લીકાયી રેતા શતા. ણ શલે વયંકુ્ત કુટંુફ 
ઘટતા જામ છે. અને વલબકત કુટંુફનુ ંપ્રભાણ લધતુ ંજામ 
છે. અને બણતય ણ છટાછેડા ભાટે ભશત્લન બાગ બજલે 
છે. ફન્ને વત-ત્ની બણેરા શમ. અને ફન્ને નકયી કયતા 
શમ છે. ત્માયે ગણતયના અબાલે નાની નાની લાતભા ં
લચ્ચે ઇગ આલતા, ફન્ને એકફીજા વાભે ઝુકલા તૈમાય જ 
શતા નથી. અને કાઇંણ થામ ત તયત જ કશળેે કે 
આણે છટાછેડા રઇ રઇએ. ફીજુ ં બણતયની વાથેવાથે 
વિભી વસં્કૃવતનુ ં અનકુયણ ણ છટાછેડા ભાટે ભશત્લન 
બાગ બજલે છે. 

  રગ્ન એટરે પક્ત ફે વ્મક્ક્તનુ ંવભરન જ નશી.ણ 
ફે હયલાયનુ ં વભરન શમ છે. એટરે રગ્ન જેલ ભટ 
વનણામ ખફૂજ વભજી વલચાયીને રેલ જઈએ. તભાયા 
જીલનના અનબુલના એલા ભતીઓ જમાયે આ નાજુક 
વફંધંને ટકાલી યાખલા તભાયા જીલનવાથીએ વપ 
પ્રમાવ કમો શમ ત લાલડના ભચં ય તભાયી બાલનાઓ 
રખીને આલતુ ંલેરેન્દ્ટાઈન્દ્વ ડે સ્ેશ્મર ફનાલ..   

ય ખા પ્રકાળ ક વનમા, ફેલ્રાયી, (9008276563)  
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Vavad is thankful to all the readers. We, editors of Vavad, want to extend our gratitude 

towards the motivation and support provided by Mrs. Bhavna Vichhivora, Mr. Dhiraj Nagda and 
Mr. Sushil Sangoi from Bangalore. 

Respected Editor, 
  Jai Jinendra, poetry in Vavad October 2015—Journey through Darkness, I 
wholeheartedly respect and congratulate young writer. Poetry is true life story of many including 
my family. Poetry gave me positive way of thinking and living—– life journey — from birth to 
death —with smile. Vavad articles are knowledgeable and practical—health tips are marvelous. 
Computer copy is always late -please improve. God bless all with safe, healthy & peaceful every 
moment— every day in life. 

Namaste from—– 
Chandrakant—age 62—handicap and disable from stroke since may 2012 

Vimla—age 67—wife—handicap and disable from childhood 
Diti—age 32—only child—unmarried daughter 

Chandrakant Sangoi (baroi) 
3121, 76street, east Elmhurst, New York 11370, USA 

home phone  001  7186720405 
migrated from Mumbai to New York since may 1989  

  

 ઉત્તય કણાાટક ઘટક ની ભશનેત થી દણક્ષણ બાયત  ક.લી.ઓ જૈન એપભ ન શરે લાલડ લાચંી અવત આનદં 
થમ. નાન ઘટક ,નાન વભાજ ભટા ઘટક ની તરુના ભા ંResources ન અબાલ તે છતાએ જે પ્રકાય ના રેખ અને 
અન્દ્મ ભાહશતી વકંરન કયલા ભા ંઆલી છે તે તતં્રીઓ શ્રીભતી યેખાફેન, શ્રીભતી નીરભ ફેન અને વંાદક શ્રી.નયેન્દ્દ્ર 
બાઈ ની ભેશનત અને રગન ન નતીજ છે. આ વહનેુ ખફુ ખફુ અણબનદંન.  
 Mrs.Nilam (Editor: English) has done a commendable job in editing and collecting inter-
esting articles which will be of immense use to the readers. Congrats & Thanks.  I have no element 
of doubt that Vavad will grow further at the hand of Uttar Karnataka Ghatak and it will become a 

sought after magazine in the months to come. 
તારાચદં મણીલાલ ધરોડ, હદૈરાબાદ, 9849017752  

 ય.ુ કે. જી. ભાથંી પ્રકાવળત થમેર ―લાલડ‖ ન પ્રથભ અંક સુદંય યવપ્રદ રેખ થી વબય છે. અને રેખની કક્ષા 
ઉત્તભ છે. વપ્રન્દ્ટીંગ ણ ખફૂ સુદંય છે. ખફૂ સુદંય અને આકાક મખુષૃ્ઠ છે. જેના લડે આની ભશનેત અને રગન 
દળીત થામ છે. એકજ ફેઠકે આખ અંક લાચંી રીધ. ઉઠલાનુ ંત ભન જ ન થામ. હૃદમલૂાક કશીએ છીએ કે આ અંક 
ખયેખય ફહ ુજ સુદંય છે. 

      શયીરાર બાઇ. (ભદુયાઇ) ૯૩૪૪૧૦૬૧૪૧ 

 Hi bellarians, I would like to congratulate you on the success of your 1st publication of 
'Vavad'. I feel very proud to have been a part of Bellary for the 1st half of my life. Wishing lots of 
success on your way "Team Vavad– Bellary‖.          
                    Kajal M Saiya, 9962572143 
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 ઘટકના લાલડ 
 

શ્રી ક.લી.ઓ.જૈન વભાજ                
 વાુંલત્વકયક િભાના વભરન: 
 વભાજનુ ં વાલંત્વહયક ક્ષભાના વભરન ળવનલાય તા. ૧૯-૯-૨૦૧૫ના યજ શ્રી હદરીબાઈ ધયડના યશઠેાણ 
ફવલનગડુી ભધ્મે મજલાભા ંઆવ્યુ ં શત ુ.ં ળફૃઆતભા ંવભાજના પ્રમખુ શ્રી ચનુીરારબાઈએ વોને આલકામાા શતા અને 
ક્ષભાનાનુ ં આદાન પ્રદાન કયુું શત ુ.ં ત્માય ફાદ શ્રી ઉદમબાઈ બેદાએ ખભત ખાભણાની વઝ્ઝામ ગલડાલી શતી. 
ક્ષભાના લાને ધ્માનભા ંયાખીને શ્રી અવિનબાઈ વાલરાએ ક્ષભાના કની કયલી અને ક્ષભાના લાના ભશત્લની વય 
ળબ્દભા ંવભજણ આી શતી. ત્માય ફાદ શ્રી ભગનબાઈ ધયડે ભક્ષ ભાગાની વાધનાભા ંવાચા ગરુુનુ ંભશત્લ વભજાવ્યુ ં
શત ુ.ં ત્માય ફાદ તસ્લીઓનુ ંલડીરના શસ્તે ફહભુાન કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં 
તસ્લીઓના નાભ 
૧. ભીનાફેન ભનસખુ દેહઢમા ૮ ઉલાવ 

૨. કાજરફેન રામ્રેળ છાડલા ૮ ઉલાવ 

૩. નીવતન ળાવંતરાર ફુહયમા ૮ ઉલાવ 

૪. હશતેળ કાવંતબાઈ ળાશ  ૮ ઉલાવ 

૫. બાયતીફેન શવમખુ બેદા બક્તાભય ત 

  અંતે શ્રી દીરીબાઈન આબાય ભાનલાભા ંઆવ્મ શત. વો અલ્ાશાયને ભાન આીને છટા ડયા શતા. 

ીકનીક: યવલલાય તા.૬-૧૨ના યજ વભાજના વભ્મ ઓકરીયુભ, ફવલનાગડુી તથા આય.ટી.નગયથી ફવ દ્વાયા ધ 
પ્રાઈડ ક્રફ હયવટા , ફનાયઘટ્ટા યડ ભા ં વલાયના ૯ લાગ્મે બેગા થમા શતા. વભાજના અમકુ વભ્મ ત તાના 
લાશનાભા ંણ હયવટા શોંચ્મા શતા. યાજીસ્ટે્રળન અને ચા-નાસ્ત તાલીને વો ફેન્દ્કલેટ શરભા ંબેગા થમા શતા. શ્રી 
ચનુીરારબાઈએ વોને આલકામાા શતા. વો પ્રથભ નાના ભરૂકાઓને ―ાવીંગ ધ ફર‖ યભત યભાડલાભા ંઆલી શતી. 
ત્માય ફાદ ફાકને ― OPEN THE GIFT BOX‘ યભત યભાડલાભા ંઆલી શતી. વો ફાકને આ યભત યભલાભા ંખફૂ 
ભજા ડી શતી. ઉક્સ્થત વો વભ્મને ચાય ટીભ-RED ROCKERS, YELLOW YANKEES, BLUE BLASTERS GREEN 

GALLOS ભા ંવલબાજીત કયલાભા ંઆવ્મા શતા.ત્માય ફાદ ચાયે ટીભના વભ્મને ―CATS IN THE CORNER‘, ‗ICHAK 

DANA BICHAK DANA, NAAK KE UPAR DANA‘ ‗TUMBLER AND THE TROW‘, ‗RABNE BANA DI JODI‘ 
અને ―SPIN SPELL AND WIN‘ જેલી યવપ્રદ યભત યભાડી શતી. વો બજન ભાટે છટા ડયા શતા. બજન ફાદ ―રેડીઝ 
હક્રકેટ‖ યભાડલાભા ંઆલી શતી. ત્માય ફાદ રીભીટેડ ઓલય હક્રકેટ ભેચ યભી વો  ફેન્દ્કલેટ શરભા ંબેગા થમા શતા. ઇન્દ્ડય 
ગેમ્વ અલની અને ચેતન ગડા તેભ જ બક્ક્ત અને વલળાર ગડાએ તૈમાય કયલાભા ંખફૂ જ જશભેત રીધી શતી. તેભને શ્રી 
હકયણબાઈના શસ્તે ભભેન્દ્ટ અવિત કયલાભા ં આવ્મ શત. શ્રીભતી સનુીતાફેન ગારાએ ગેમ્વ ભાટે જઈતી લસ્તઓુ 
ફનાલલાભા ંવાથ આપ્મ શત. વલજેતા ટીભ RED ROCKERS ને ૫ સ્ટાય ચકરેટ આલાભા ંઆલી શતી. શાઈ ટી ભાણી 
વો ાછા યલાના થમા શતા.     

શ્રી ક.લી.ઓ. લવનતા વ ૃુંદ – ફેંગરોય 

  વસં્થાન જુન ભાવ ભા ં યાખલાભા ં કુકીંગ ડેભન્દ્વટે્રળન ખફૂ જ વપ યીતે વંન્ન થમ શત. શ્રીભતી મગીની 
બેદા તેભ જ બાવલની ગારાએ વલવલધ જાતની ડીપ્વ તથા ફાકના ટીપીન ફક્ષભા ં આી ળકામ એલી સ્લાદીષ્ટ 
લાનગીઓની ભાહશતી તથા વયતાથી કેલી યીતે ફનાલલી એની વભજણ આી શતી. ફેવીર ેસ્ત, શભવ, શહયમારી 
ફટન ઈડરી, નીય યે, બ્રેડ ફાસ્કેટ, ડે્રગન યર જેલી લાનગીઓનુ ં ડેભન્દ્વટે્રળન આપ્યુ ં શત ુ.ં તેભણે ળીખલાડેરી 
લાનગીઓનુ ંગીફ્ટ શમે્ય વોને આપ્યુ ંશત ુ.ં શ્રીભતી અલની ગડાએ વોને ઘહડમાની અલનલી યભત યભાડી શતી. ત્માય 

ફેંગરોય 
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ફાદ અલ્શાયને ભાન આીને વો છટા ડયા શતા. 
   ળનીલાય તા. ૮-૮-૧૦૧૫ના યજ ફયના ૨-૩૦ લાગ્મે શ્રી ડી લી લી ગજુયાતી ળાા ભધ્મે શ્રીભતી નીકીતા 
ગડા દ્વાયા ORNAMENTAL QUILLINGનુ ં ડેભન્દ્વટે્રળન તથા લકાળ વપ યીતે વંન્ન થમ શત. નીકીતાફેને 
ORNAMENTAL QUILLINGની યીત તથા તેભા ંલયાતા જુદા જુદા વાધનથી યાખડી તથા એન્દ્લેર નુ ં ડેકયેળન 
કયતા વળખલાડ્ુ ંશત ુ.ં ORNAMENTAL QUILLINGથી ખફૂજ સુદંય યીતે એન્દ્લેર, યાખડીઓ, ગીફ્ટ ફક્ષ અને ફે્રમ્વ 
ફનાલી ળકામ છે તે જણાવ્યુ ં શત ુ.ં અલનલી આઈહડમા ભાટે તેઓ એ QUILLINGથી ફનાલેર દીલા ફક્ષ, યાખડીઓ 
તથા એન્દ્લેર ફશનેને જલા વાથે રાવ્મા શતા. 

ત્માય ફાદ ધાવભિક શાઉઝી યભાડલાભા ંઆલી શતી. ચા નાસ્તાને ન્દ્મામ આી વો છટા ડયા શતા. 
ળવનલાય તા. ૩૧-૧૦-૨૦૧૫ના યજ દીલાી વનવભતે્ત દીલા ડેકયેળનની સ્ધાા શ્રી ડી લી લી ગજુયાતી ળાા ભધ્મે 
યાખલાભા ંઆલેર. શયીપાઈના વલજેતા શતા: પ્રથભ: શ્રીભતી વનકીતા વનરેળ ગડા દ્વદ્વવતમ: શ્રીભતી સનુીતા ણગયીળ ગારા. 
ત્માય ફાદ શ્રીભતી યેણકુાફેન બેદા અને શ્રીભતી હકયણફેન દેઢીમાએ વભ્મને વલવલધ અલનલી યભત યભાડી શતી. 
  વભલાય તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૫ના યજ વસં્થાના વભ્મ ભાટે હપલ્ભ ―તભાળા‖ વાથે જલાન કામાક્રભ INOX 
થીએટય, ગફૃડા ભરભા ં યાખલાભા ં આલેર. વો ફશનેએ હપલ્ભને વમશુભા ં ભાણી શતી. ત્માય ફાદ “ચંલટી ગોયલ” 
શટરનુ ંરચં ફૌ આલાભા ંઆલેર જે વો ફશને ફૂડ કટાભા ંવાથે ફેવીને જમ્મા શતા.  

શ્રી ક.લી.ઓ.જૈન વભાજ  
1. 30.8.2015 — ભીયા ંતથા યચના એ ઓહડઓ -વલડીઓ દ્વાયા વયવ ક્લીઝ યભાડેર  
2. 11.9.15-18.9.15 — યુાણ લા 

યાષ્ટ્રીમ વતં શ્રી નમ્રમવુન ની અનમુામી ફશને—શીનાફેન અને દળાનાફેન ભદુયાઈના શ્રાલકને ધભા આયાધના 
કયાલલા ધાયેર. આઠ હદલવ દયમ્માન વલવલધ વલમ ય વ્માખ્માન, ફાકભા ં ધભા વભજણ, બક્ક્ત 
વગંીત ,વાભાવમક ,પ્રવતક્રભણ વલગેયે આલયી રેલાયુ ં. 
3. 19.9.15 ના વામકુશક િભાના  
4. 13.10.15 થી 22.10.15—નલરી નલયાત્રી  

ફૃભીફેન વગંઇ ,ળીતરફેન ,અન્દ્શફુેન આ ત્રણે ફશનેએ નલયાત્રીના નલ હદલવનુ ંઆમજન ખફુજ વયવ કયુું 
શત ુ.ં જેભા ંઅરગ અરગ શયીપાઈઓ ,નલ હદલવના નલ ડે્રવ કડ, ભાતાજીની સુદંય વજાલટ,વમશૂ આયતી વલગેયે આલયી 
રીધુ ંશત ુ.ં તા 5. 26.10.15 ના ળયદ નૂભ ની ઉજલણી કયી અને યાવ ગયફા ના વલજેતાઓને ઇનાભ આલાભા ંઆવ્મા. 
6. 12.11.15:—   નતુન લાાક્ષબનુંદન  

વાથે ભીને નલા લા નુ ં સ્લાગત કયુું  .એક ફીજાને નલા લા ની શબુેચ્છાઓ આી. તે હદલવે નાના 
ભરૂકાઓએ "ભન કી ફાત" કામાક્રભ યજુ કમો.  
 7. 12.12.15:—   "શ લ્દી રીલીંગ‖‖ 
  બ્રહ્માકુભાયી વાથે વકંામેર ડૉ.ગીયીળ ટેર ે "Body Mind & Medicine" વલળેન એક લકાળ યાખેર અને 
તનની તદુંયસ્તી વાથે આનદંભમ જીલન જીલલાની કા ળીખડાલી..  . 
8.ભકશરા  ભુંડ  
1. ઓગસ્ટ ભહશનાભા ં"યંગીરા ઉત્વલ” કામાક્રભ ઉજલામ.ઓગસ્ટ ભહશનાથી નલેમ્ફય ભહશના સધુી આલતા રગબગ  
     24 તશલેાયની ઝાખંી કયાલી. 
2.  9 & 10 ઓક્ટફય 2015 ―ળોવિંગ કપએસ્ટા‖: ફશને દ્વાયા આમજજત આ "Exhibition"ને ખફુજ વપતા ભી  
 3.  નલેંફય ભહશનાભા ં"ફાહદન‖‖ વનવભતે ફાકને અલનલી યભત યભાડલાભા ંઆલી. 

ભદુયાઇ 
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શ્રી ક.લી.ઓ.જૈન વભાજ   
વુંસ્થાના વભાચાય  

યથુક મ્ 
દણક્ષણ. બાયત. ક. લી. ઓ. જૈન વભાજ, ચેન્નઈ દ્વાયા યથુ કેમ્ ઝલેયફેન. ટરાર. આયગ્મધાભ, રનાલરાભા ં

તા. ૨, ૩ અને ૪ થી ઓક્ટફય ના યજ આમજન કયેર. આ કેમ્ભા ંદણક્ષણ બાયતના ક. લી. ઓ. વભાજ ના યલુાન 
ઉયાતં ભશાયાષ્ટ્ર ક. લી. ઓ. વભાજના યલુાઓ એ ણ બાગ રેતા યથુ કેમ્ ખફૂ જ આનદં અને ઉલ્રાવ લૂાક વંન્ન 
થમેર શૈદ્રાફાદ ઘટકના ૫૬, ફેંગરય ઘટકના ૭, ચેન્નઈ ઘટકના ૮, ગરુફગાા ઘટકના ૭, યામચયુ ભાથંી ૧ અને 
ભશાયાષ્ટ્ર એકભ ભાથંી કલ્શાયુના ૮, વાગંરી ના ૧૩, કયાડ ના ૫, વરાયુ ના ૫, અને ફાયાભતી ના ૩ ભીને કુર 
૧૧૩ યલુક-યલુતીઓએ બાગ રીધેર. ભશાયાષ્ટ્ર એકભે આણા આભતં્રણને ભાન આીને જે વાથ અને વશમગ આેર 
તે ફદર તેભન ખફૂ ખફૂ આબાય.આ યથુકેમ્ના વચંારન ભાટે મુફંઈની ભાઉન્દ્ટન ભાકેવ વસં્થાની વનભણુકં કયલાભા ં
આલેર. આ યથુકેમ્ની વલગત: 
પ્રથભ કદલવ 
 ફય ૨-૦૦ લાગ્મા સધુીભા ંજભલાનુ ંઅને યજીસ્ટે્રળન ત્મા ફાદ કામાક્રભની ળફૃઆત થઈ. અરગ અરગ ગ્રુ 
ાડીને ગેમ્વ યભાડલાભા ં આલેર જેથી કયીને અરગ અરગ યાજમ અને ળશયેભાથંી આલેર યલુાઓ એકફીજાથી 
હયણચત થામ. આ દયમ્માન પ્રથભ ધીભે ધીભે અને છીથી જયથી લયવાદ ડતા યાતના આમજીત ટે્રકીંગન કામાક્રભ 
મરુતલી યાખલાભા ંઆલેર. 
દ્વિતીમ કદલવ 
 કામાક્રભની ળફૃઆત વલાયના ૬-૩૦ લાગે શલા નાસ્તા-ાણી ને ન્દ્મામ આી કયલાભા ંઆલેર. પ્રથભ કયી 
ઘાટ (Kori Ghat) ભા ંટે્રહકિંગ ભાટે ગમા શતા. ત્માથંી ાછા પયીને જભી કયીને રનાલરાભા ંવાઈટ વીઈંગ અને ભાકેટીંગ 
વભમ શત.યાતના ણ લયવાદ ચાલ ુશલાથી લયવતા લયવાદભા ંD J વાથે કુદયતી યેઈન ડાવંના કામાક્રભનુ ંઆમજન 
કયલાભા ંઆલેર. 
તતૃીમ કદલવ 
 વલાયના ૬-૩૦ લાગે ગેમ્વ યભાડીને નાસ્તા ાણી ને ન્દ્મામ આીને ૧૦-૦૦ લાગે વો વબાગશૃભા ંબેગા થમા 
શતા. આ કેમ્ના એકભાત્ર લક્તા શ્રી ક. લી. ઓ. સ્થાનકલાવી જૈન વભાજના ભેનેજીંગ ટ્રસ્ટી અને પ્રખય લક્તા વી.એ.  
શ્રી અતરુ બેદાન ‖Self And Society : Way Forward‘ ના વલમ ય પ્રલચન શત ુ.ં એભણે આ વલમ ઉય ખફુ જ 
યવપ્રદ અને હૃદમ સ્ળી ભાહશતી આતા કહ્ુ ં કે યલુાઓ એ દયેક વલમ ય લધ ુધ્માન કેન્દ્ન્દ્દ્રત કયલાની જફૃયત છે. 
અને ગર વેટ ઉય હટપ્વ આતા જણાવ્યુ ં કે વાભાજીક અને ાહયલાહયક જીલનભા ં વભતરુતા જાલલા ય બાય 
આપ્મ શત. વાથે વાથે ભટા ધ્મેમ ન રક્ષ યાખલા કહ્ુ.ં યલુાઓ તાના કેયીમય ભાટે પ્રાથવભકતા અને મગ્મ વનણામ 
રેલા ઉય ણ બાય મકુમ શત. 
 આ યથુ કેમ્નુ ંઆમજન ળશયેી લાતાલયણથી દૂય કુદયતના વાવનધ્મભા ંરનાલરાભા ંકયેર શલાથી અને વાથે 
વાથે ઝયભય અને તેજ લયવાદે વનાભા ંસગુધં બેલેર.આ ઉયાતં ઝલેયફેન આયગ્મ ધાભભા ંખફૂ જ સુદંય યશલેાની 
અને જભલાની વગલડ. અને ત્માનંા સ્ટાપના વશકાય ને રીધે વોએ ત્રણ હદલવ સુદંય કામાક્રભ ભાણીને વતં ભાણેર. જે 
યલુા વભ્મએ આભા ંબાગ ન રેલા ફદર કદાચ ખયેખય અપવવ યશળેે. ફીજી આ કેમ્ની ખાવ ઉરબ્બ્ધ એ શતી કે 
દણક્ષણ બાયત ક. લી. ઓ. એકભ ની વાથે અન્દ્મ એકભના યલુાઓ પ્રથભ લાય એક ભચં ય ઉક્સ્થત થમા શતા. ને આભ 
ઘટકની ફાઉન્દ્ડ્રી ની ફશાય આ શરે કેમ્ શત. 
      

શ્રી કયછી વભરન ચેયીટ ફર ટ્રસ્ટ 
તા ૬-૯-૧૫ ના યજ કયછી વભરન ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ લતી ચેન્નઈ ભેટ્ર ભશાલીય કલ્ફ અને ભર ળકંયા આંખની 
શક્સ્ટરના વશાયે એક FREE  MEGA EYE CHECK-UP CAMP નુ ં આમજન કયલાભા ં આલેર. રગબગ ૨૨૫ 

ચેન્નઈ 
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જફૃયતભદં એ આ કેમ્ન રાબ રીધેર. આંખની કઈણ જાતની તકરીપથી કયીને ચશ્ભાના નફંય અને ભતી ણફન્દ્દુ ના 
ઓયેળન સધુીની દયેક ણફભાયીનુ ં વનલાયણ કયલાભા ં આલેર. જફૃયી દલા લગેયેથી કયીને નફંયલાા ચશ્ભા અને 
ઓયેળન કયાલલા સધુીનુ ંકઇણ ખચા આલનાય દદી ને વલના મલુ્મ વાયલાય કયાલી આલાભા ંઆલેર. 
 

ભશા લા યુાણ વામકુશક ાયણા અને તસ્લીઓનુું ફહુભાન  
 વામહુશક ક્ષભાના તથા તસ્લીઓના ાયણા અને ફહભુાનન કામાક્રભ તા.૧૯-૯-૨૦૧૫ ના વભરનના 
ભકાનભા ં૩૦૦ થી લધ ુવભ્મની શાજયીભા ંવંન્ન થયુ.ંતસ્લીઓનુ ંફહભુાન કયલાન રાબ વભરનના લહયષ્ઠ લડીર ને 
આલાભા ંઆલેર. દયેક તસ્લીઓનુ ંફહભુાન ભાા શયેાલીને ભભેન્દ્ટ આી કયલાભા ંઆલેર . 
તસ્લીઓની નાભાલરી 
૧. શ્રીભતી ઉાફેન રક્ષ્ભીચદં વાલરા ૧૬ ઉલાવ 
૨. શ્રી નેવલર પ્રફુર ભતા   ૯ ઉલાવ 
૩. શ્રી અવિન શીયજી છેડા   ૯ ઉલાવ 
(છેલ્રા ૨૫ લાથી તસ્મા કયે છે) 
૪. શ્રીભતી શવંા હદરી ગારા  ૮ ઉલાવ 
૫. શ્રીભતી શભેરતાફેન ચંક વલકભ ૮ ઉલાવ 
૬. શ્રીભતી ભારતીફેન અરુણ વલકભ  ૮ ઉલાવ 
૭. શ્રી શીયેન ચંકરાર વલકભ  ૮ ઉલાવ 
૮. ણચ. કેલર ળૈરેળ દેહઢમા   ૮ ઉલાવ 
૯. કુ. યીધ્ધી નયેળ દેહઢમા   ૮ ઉલાવ 
૧૦. કુ. બક્ક્ત વજંમ રાવીમા  ૮ ઉલાવ 
૧૧. શ્રી હકયણ લલ્રબજી દેહઢમા  ૮ ઉલાવ 
૧૨. શ્રી યભેળ તરકળી ગવય  ૮ ઉલાવ 
૧૩. શ્રીભતી જમશ્રીફેન પ્રફુર ભતા  અક્ષમનીધી ત 
૧૪. શ્રીભતી લાવતંીફેન યભેળ ગવય અક્ષમનીધી ત 
૧૫. શ્રી કંજ ળળીકાતં લીયા  ૧ આમફંીર ને ૭ ઉલાવ 
૧૬. શ્રીભતી જમલતંી યભણીક વાલરા વભલવયણ ત 
૧૭. શ્રીભતી યીનાફેન યાજુ લીયા  લયવીત 
૧૮. શ્રી જમેળ કાનજી ધયડ  આમફંીર ૭ લાભા ંટટર ૨૨૦૯ આમફંીર 
 તસ્લીઓના ફહુભાન છી તેભના ાયણા ં કયલાન રાબ પ્રથભ તેભના હયલાયજનએ અને ફાદભા ં શાજય 
યશરે વલે વભ્મએ રીધ. ત્માયફાદ વોએ સ્લાહદષ્ટ નલકાયળી ન રાબ રીધ. 
 

સ્લાભીલાત્વલ્મ અને વલધાથીઓનુું ફહુભાન 
 આ લાન સ્લાભીલાત્વલ્મ જભણન કામાક્રભ તા. ૨૦- ૦૯- ૨૦૧૫ ને યવલલાયે વભરનના ભકાનભા ંવલાયના ૧૧
- ૩૦ લાગે યાખલાભા ંઆલેર. ત્માયફાદ મખુ્મ અવતવથ ડૉ. હકિંજર રુબ વાલરાના શસ્તે ળૈક્ષણણક લા ૨૦૧૪-૧૫ ભા ં
૧૦ ભી, ૧૨ ભી અને તેનાથી ઉચ્ચતય પાઈનર યીક્ષાભા ંાવ થમેર નીચે જણાલેર વલધાથીઓનુ ંફહુભાન કયલાભા ં
આવ્યુ.ં ડૉ. હકિંજર. વાલરાએ કફજજમાત (Constipation ) ના મખુ્મ કાયણ અને રક્ષણ અને તેના ઉચાય ઉય ખફુજ 
વય બાાભા ંભાહશતી આી શતી. 
 

વારમફુાયક તથા જૈન ભાઈનોયીટી ઉય લાતાારા  
 તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૫ ના વભરનના વભ્મ વારમફુાયક શબુેચ્છાઓ આલા વભરનના ભકાનભા ંવલાયના ૮- ૩૦ 
લાગે બેગા થમા શતા. આ કામાક્રભના અવતથી વલળે ચેન્નઈ જૈન ભામનહયટી કભીળનના અધ્મક્ષ શ્રી સધુીયબાઈએ 
જૈનને ભામનહયટી ન સ્ટેટવ ભતા જૈન વભાજને, જૈન બલનને, જૈન વભ્મ અને વલધાથીઓાને, જૈન ભહશરાને, 
વલધાથીઓને વલદેળભા ં વળક્ષણ ભાટે તેભજ જૈનને વ્માાય ભાટે રન કે અન્દ્મ વલરત વલે વલસ્તાયલૂાક જાણકાયી 
આી શતી. ત્માયફાદ હદલાી દયમ્માન ૧૮ ફાક કે જેભણે જૈન ધભાના અહશિંવાના વવધ્ધાતંને અનવુયીને આ હદલાી 
દયમ્માન પટાકડા નશતા પડમા, તેઓનુ ંભભેન્દ્ટ આીને ફહુભાન કયલાભા ંઆલેર. 
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 ૧. હફુરી  

લીવેક લા શરેા ંહફુરીભા ંભહશરા ગશૃ ઉદ્યગ જ્ઞાતીને વાજત્લક વચટ અને વંણૂા જૈન ખાધ્મ લાનગીઓનુ ં
ઓછા દયે વલતયણ ,જફૃહયમાતભદં ભહશરાઓને ઉણચત લતયે યજગાય આી રકને ઓછા દયે ગણુલત્તાલાી ચીજ 
આલાના શતેથુી ચાલ ુકયલાભા ંઆલેર છે. ાચંેક લાથી ગીતા વલયેન્દ્દ્ર છેડા, ણૂણિભાફેન, શવંાફેન અને યીટાફેન ના 
શાથભા ંગશૃઉદ્યગ નુ ંવચંારન વાયુ.ં તેભને નલા વલચાય અને કુળર વ્મલશાહયકતા વાથે વભગ્ર વ્મલશાયને ગવતભાન 
કયી ઉચ્ચ વળખય ય રઇ જલાભા ંકઇ કવય છડી નથી. ફધાએ તાની વનસ્લાથા વેલા આી એક અનખી વવદ્વદ્ધન 
દાખર આપ્મ છે. શારભા ંજ ગશૃઉદ્યગનુ ંઆધવુનકયણ કયલાભા ંઆવ્યુ.ં અંદાજે જેન ખચા ચોદ રાખ આલેર છે. અવત 
ઉત્તભ નુાયચના થઇ છે. વંણૂા આધવુનકયણભા ંશ્રી વલયેન્દ્દ્ર દાભજી છેડાએ તાન અમલુ્મ વભમ આી કામાને વાકાય 
કયલાભા ંબગ આપ્મ છે. 
 નલા ગશૃઉદ્યગનુ ંઉદ્ઘઘાટન શ્રી બયતબાઇ ખીભજીના શસ્તે શારભા ંજ થમેર છે. આ પ્રવગેં ગશૃઉધગભા ંકાભ 
કયનાય ભહશરાઓને ―વનાની ણગની‖ આી એભને વન્દ્ભાવનત કયેર છે. ઉક્સ્થત વલા બાઇ – ફશને ભાટે ચોવલશાયની 
વ્મલસ્થા શતી. શ્રી ભહશરા ગશૃઉધગ વનયંતય પ્રગવતના થેં લધત યશ ેએજ પ્રાથાના. 

૨. ફેલ્રાયી  
 યુાણ લાની ધભા આયાધના,તસ્મા અને છઠ્ઠના હદલવે ફધાએ ખભતખાભણાની વામહુશક હયતે ક્ષભાના 
કયી. સ્લાભીલાત્વલ્મન ુજભણ રામન્દ્વ ક્રફભા ં યાખલાભા ંઆવ્ય.ુ કચ્છી-ગજુયાતી ભહશરા ભડં તયપથી તસ્લીઓનુ ં
ફહભુાન કયલાભા ં આવ્યુ.ંત્માયફાદ વો. યેખાફેન કેવનમાએ યાફડીદેલીની વયવ શોઝી યભાડી.ખફુ ખફુ ભજા ભાણી 
ચામથી તપૃ્ત થઈ ફધા છટા ડયા.  
 નલયાત્રીની ઉજભણીભા ંફધાએ શોંવબય આનદં ણરધ.અંફેભાતાની આયતી અને છી યાવ ગયફા, ડાડંીમાની 
ધભુ શતી.વનભા બાલનાથી ફધાએ પ્રવાદી રઇ ભાતાજી બક્ક્ત કયી.        

 ફધાને નતુનલાાણબનદંન અને હદલાીની શાહદિક શબુેચ્છા. તા. ૧૨-૧૧-૨૦૧૫ ના હદલવે નલા લાની 
ઉજલણીનુ ંકામાક્રભ શટર યમરપટાભા ંયાખલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ.ં વો પ્રથભ ફધાએ વાથે ભીને એકફીજાને નલા લાની 
શબુકાભના આી. છી નાના-ભટા છકયાઓનુ ં વાયા બણતય ભાટે કચ્છી-ગજુયાતી ભહશરા ભડંે ઈનાભ આીને 
ફહભુાન કમો..વભાજની યલુા વઢીને પ્રત્વાશીત કયલા રામન્દ્વ ક્રફના પે્રવવડેંટ તહયકે ચદં્રકાતં યલીરાર દેઢીમાએ ફ્રી 
વ્મલવામીક કવેવ(બ્યટુીળીમન,વવરાઇકાભ,ભફાઈર હયેહયિંગ) ળફૃ કમાા ફદ્દર ખફુખફુ અણબનદંન કયલાભા ં આવ્યુ.ં    
પ્રળાતં ળાતંીરાર છેડાએ V-10 Charitable Trust ના ભેમ્ફય તહયકે ફ્રી શલે્થ ચેકઅ કેમ્ યાખ્મા ફદ્દર ખફુ વયાશના 
કયલાભા ંઆલી.છી રકી ડ્ર, શાઉઝી, જેલી ગેમ્વ યભાડલાભા ંઆવ્મી. છી ફધાએ વાથે ભીને સ્લાહદષ્ટ બજનન 
રાબ રીધ ને ફધા છટા ડમા. 

  
 

 
 
 
 
 

ઉત્તય કનાાટક 
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વુંસ્થા વભાચાય : ક વલ ઓ વભાજ શૈદયાફાદ દ્વાયા એક જાશયે કામાક્રભ તયીકે હદલાી વભરન                                       
અને ભેગા તમ્ફરા નુ ંબવ્મ આમજન. હદલાી વભરન ના મખુ્મ દાતા સ્લક્સ્તક સ્ાઈવીવ અને ભેગા તમ્ફરા ના 
મખુ્મ દાતા ફારાજી યતનરાર ભીઠાઈ બડંાય તથા ૨૫ વશામક દાતા અને ૩૦ ફેનય દાતાના વશમગ થી આ        
કામાક્રભ ને બવ્મ વપતાલૂાક મજલાભા ંઆવ્મ. ક વલ ઓ વભાજ ભા ંવબંલત બાયતબય ભા ંપ્રથભલાય આલા કામાક્રભનુ ં
આમજન કયલાભા ં આવ્યુ.ં જેભા ં વલળા વખં્માભા ંરક જડાઈને આ કામાક્રભને રકએ ભાણ્મ. પ્રમખુશ્રી નીવતનબાઈ 
ળાશ અને ભાનદૌ  ભતં્રી શ્રી હકયણ યાબંીમાની નલી ટીભના ગઠન ફાદ આ ફીજા ભટા કામાક્રભનુ ંઆમજન શત ુ.ં તમ્ફરા 
ના કામાક્રભ ને કોયેટ સ્લફૃે પ્રસ્તતુ કયલાભા ંઆલેર જેભા ંફૃવમા ફે રાખથી લધનુા ઇનાભ આલાભા ંઆવ્મા. ફમ્ય 
ઇનાભભા ં કર ભાટે દુફઈની ટ્રી નુ ંઇનાભ યાખલાભા ંઆલેર. કામાક્રભભા ંપ્રપેળનર વભવભક્રી આટીસ્ટે શાજય રકને 
ભનયંજન ીયસ્યુ.ં વભગ્ર કામાક્રભ દયમ્માન વલવલધ લાનગીઓ નનસ્ટ ટેફર વવલિવ ીયવલાભા ંઆલી અને અંતભા ં
ભનબાલક ડીનયની વ્મલસ્થા કયલાભા ંઆલેર. આ કામાક્રભને વપ ફનાલલા વભગ્ર ક વલ ઓ ની ટીભેં ભશત્લ ન બાગ 
બજલેર. ઉયા ઉયી ફે બવ્મ કામાક્રભ ફાદ વભાજના વભ્મભા ંનલ જભ ઉત્વાશની રાગણી વાથે નલી આળાઓ ન 
વચંાય સ્ષ્ટણે નજયે જલા ભળ્મ છે. આગાભી દયેક કામો અને કામાક્રભ ભાટે નલી ટીભ વજ્જ છે. 
 ચાતભુાાવ દયમ્માન દયેક વપં્રદામભા ંત જ વાયા થમેર છે. વતં ભશાત્ભાઓના વાવનધ્મથી યલુા લગા ણ 
ધભા પ્રત્મે આકવિત થત જામ છે. જે વભાજ ભાટે વાયા વકેંત છે. શાર ની જે  જીલનળૈરી છે જેના કાયણ યલુાઓ કુટંુફ 
અને વભાજથી વલમખુ થતા ંજામ છે,  થડા ણ જૈન ધભાના વસં્કાય શળે ત યલુાઓભા ંદમાબાલ અને અનકંુા જલાઈ 
યશળેે. 
 કયછી વભત્ર ભડંના થતા ંદયેક કામાક્રભ ળયદણૂણિભા, હક્રકેટ, ભહશરાઓ ભાટેના કામાક્રભ, યલુા તથા લડીર 
ભાટે કામાક્રભ ની વતત લણઝાય ચાલ ુછે.  આણ વભ્મ ભટી વખં્માભા ંઉત્વાશલૂાક બાગ રે છે.   

શૈરાફાદ 
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દ લના કદધેર  
ફેંગરોય ઘટક : પતુ્ર જન્ભ : પ્રેભ – શ્રીભતી  બાલીની વયુ છેડા કટડાયશા 

શૈદયાફાદ ઘટક : પતુ્ર જન્ભ: જીનર દીેન સમૂાકાતં યાબંીમા  ગુદંારા  
  પતુ્રીજન્ભ: પ્રીવત ધલર બયત ભાફૃ  ગધયા  
 પતુ્રીજન્ભ: ભનારી ઉદમ અયવલિંદ છેડા  ગધયા  

         ચેન્નઈ ઘટક : પતુ્રી જન્ભ : શ્રીભતી ટ્લીળા વધયેન ગરુાફ ગડા ત્રી       

 ઉત્તય કનાાટક ઘટક: પતુ્ર જન્ભ  
 હુફરી:   શ્રીભતી જમશ્રી વચીન ભણીરાર ગગયી   ત્રી  
 ફેલ્રાયી: શ્રીભતી ધ્લની અવનર નયેન્દ્દ્ર નાનજી વાલરા  લાકંી    
    

ગોધાણા 
ફેંગરોય ઘટક 
૧. ણચ. શીયર નીવતન સુદંયજી ભતા   પયાદી  ફેંગરય 
   ણચ. યશન યભેળ ગાગંજી કેવનમા   મનુ્દ્દ્રા  મુફંઈ 
 

ચેન્નઈ ઘટક 
 ૧. ણચ. અક્ષીત કલ્ેળ બલાનજી વાલર  લાકંી  ચેન્નઈ   
      ણચ. ધ્લની હદવ્મેળ શયીમા   જાભનગય મુફંઈ 

શૈરાફાદ ઘટક 
૧. ણચ. મગીતા હદક નાગડા   ડુભયા  શૈદ્રાફાદ 
  ણચ. ભેહરુ મકેુળ ધયડ    ત્રી  અશભદાફાદ 

 ૨. ણચ. ામર શવમખુ શભેચદં કાહડમા  ત્રી  શૈદયાફાદ  
    ણચ. અવભત શયેળ કાનજી છેડા   નુડી  ભદુયાઈ   
 ૩. ણચ. જીર ભનજ શીયજી વાલરા   ફેયાજા  શૈદયાફાદ  
    ણચ. કયણ બગીરાર કેવનમા   ફાયઇ  મુફંઈ  

કુભકુભ ગરા 
 ચેન્નઈ ઘટક  
 ૧. ણચ. જેવવકા જમેળ પ્રેભજી વગંઈ   નુડી  ચેન્નઈ 
    ણચ. ગોયલ ળાવંતરાર શયળી દેહઢમા  ણફદડા  મુફંઈ 
 ૨. ણચ. ધીય હદરી યભણીક ેથાણી   ણફદડા  ચેન્નઈ 

     ણચ. મળા શભેતં રણરતયાજ ાહંડમા  વાદડી  ચેન્નઈ 
     

 ઉત્તય કનાાટક ઘટક:  હુફરી   
 ૧. ણચ. ભેઘર અિીન ટકયળી વાલરા  લાકંી  હફુરી   
    ણચ. અંકીત ણફીનબાઈ ફુહયમા   તરલાણા મુફંઈ  

      જજલનચક્ર   
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યરોક ગભન 
 ફેંગરોય ઘટક  ધનલતંીફેન રારજી ફૂહયમા  ઉભય ૮૦ 

 ભદુયાઈ ઘટક શ્રી ળાવંતરારબાઈ  ગગબુાઈ  વગંઈ         ઉભય 71  વભાઘઘા 

 શૈદયાફાદ ઘટક શ્રી નલીનચદં્ર વલવનજી ભેઘજી શહયમા ઉભય ૬૧ ળેયડી  
        શ્રી ગવલિંદજી આણદજી ગારા  ઉભય ૮૦ વાબયાઇ  
         ભધફુેન ળાવંતરાર ગારા   ઉભય ૫૦ દેલયુ  

 
  વભમ  

 જમ જીનેન્દ્દ્ર, ભનષુ્મના જીલન ય જે જુદાજુદા તત્લન પ્રબાલ ડે છે. એભા વોથી લધ ુપ્રબાલ વભમનુ ંડે 
છે. વભમ કઇના ભાટે ઉબ યશતે નથી. તે વતત લશતે યશ ેછે. તભે એને કશ ઊબ યશ ેત એ તભાયા ભાટે ઊબ યશતે 
નથી. કે તભે એને કડી ળકતા નથી. લતાભાન ભાત્ર એક ક્ષણનુ ંજ છે. એ કમાયે બવલષ્મના વભમને રઇને, ભતુકાભા ં
વયી ડે. એ ખફયજ ન ડે. વભમની અવય દુવનમાભા ંયશરે દયેક ચીજ ઉય થામ છે. એકેંહદ્રમ, ફેઇંદ્રીમ, ચંેન્દ્ન્દ્દ્રમ 
દયેક ઇંન્દ્ન્દ્દ્રમ તથા જીલ-અજીલ-જડ લસ્ત ુય ણ થામ છે. આજ રીધેરી લસ્ત ુકારે જુની થઇ જળે. ને યભ હદલવે 
નષ્ટ ણ થઇ જળે. આજનુ ંજન્દ્ભેલુ ંફાક, કારે યલુાન થળે. અને જીલનનુ ંવપય ણૂા કયીને વલદામ રેળે. જન્દ્ભ ભયણનુ ં
ચક્ર હદલવ યાત વતત ચાલ ુયશળેે. જે ભાણવ વભમ સચુક છે. વભમની ફાફતભા ંવજાગ છે. તે વભમ યશતેા કાભ કયી 
રે છે. તેજ અચકૂ વપતાની વીડી ચઢે છે. પ્રકૃવતન વનમભ છે, એ વનમભની તભે અલગણના કયળ ત પ્રકૃવત તભાયી 
અલગણના કયળે. વભમની તભે કદય ના કય, યાતે સલુાનુ ંટાઇભ-તભે ભડી યાત સધુી જાગવુ-ંવલાયના સમુોદમ છી 
ઉઠવુ–ં આજનુ ં કાભ કારે ને કારનુ ંયભહદલવે કયળ ત, એના વલયીત યીણાભ આલળે ને એ આણને બગલવુ ં
ડળે. ત્માયે આણે કશીએ– શભણા અભાવ– વભમ (ટાઇભ) વારંુ નથી. જે ભાણવ વભમની ફાફતભા ંજાગતૃ છે.તે 
તાનુ ં વભમ ફયફાદ થલા ન દે. તેજ જીલનભા ંઆગ લધે. અને વપતાના વળખય જીલનભા ં વય કયે છે. કાડેં 
ઘહડમા શયેી શમ છતા,ં અનેક ભાણવ તાન હકભતી વભમ લેડપી નાખે છે. જાણે કેટર વભમ લેડપાઈ ગમ શમ. 
એ જાણલા જ ઘહડમા શયેુું શમ. વભમના ફાફતભા ં વજાગ યશવે ુ.ં એનુ ં અથા એ નથી કે વભમ વાચલલા વતત 
ણચિંવતત યશવે ુ.ં વભમને તાન દાવ ફનાલલ જઇએ. તે ગરુાભ ન ફનવુ ંજઈએ. યભ વદગરુુના લચન છે.  
    ભાથા ઉય ભયણ બભે છે,  કા યહ્યો છે તાકી ય .  
 ાણી જાતા શ રા, ફાુંધી રે ા ય , ઊંઘ તને ક ભ આલે. 

Value of Time 
Past is a Waste Paper,  Present is News Papers, 

Future is question Papers, So Read and Write carefully. 
Otherwise life will be Tissue Papers. 

              ગીતા વલય ન્ર છેડા,  હફુરી,  9448366364    

ળાુંત ોભાું વલચાયજો 
  શ ેભાનલ, ત ુ ંવલચાયી યહ્ય છે કે વતં વભાગભ કેલી યીતે કરંુ. વતંભા ંણ ક્ષાત અને યાગદ્વે છે. 
તાની યંયાને પ્રધાનતા આે છે. તે કશ ેછે એ જ વાચુ ંછે.અને ફધાના ભત અરગ છે. ત કમા વતંને ભાનલા? 
સ્થાનકલાવી તાની લાત કડે, ભહંદયભાગી તે કશ ે છે એજ વત્મ છે, તેયાથંી, હદગફંય ફધાના ં વ્મલશાય જુદા 
જુદા—આભા ંકણ વાચુ ંતેની યખ કેભ કયામ? કમા વતં ાવે જવ?ુ આભા ંલધાયે કનપયવુ થલાનુ ંનથી. નાન ફાક 
ભટ થત જામ છે. ભાતા-વતાને ગરુુ ભાને છે. તેભનુ ંકહ્ુ ંભાને છે. ણ જમાયે  ફાક ભટ થામ છે અને ફીજાઓ 
વાથે ભે છે,તેભના વલચાયને જાણે છે, ત્માયે તાના ભાટે શુ ંવારંુ કે ખયાફ એ વલચાયે છે. અને તેવુ ંલતાન ણ કયે છે. 
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શલે તભે ભટા થમા. તભે ણ એવુ ંકય. વતં વાથે ભ તેભની ાવેથી જ્ઞાન ભેલ. વતં તભાયા હશતેચ્છ 
શમ છે. એભનાભા ંગણુ તભાયાથી વલળે શમ છે. ાચં ભશાવ્રતનુ ંારન વવંાયી થી વલળે કયતા શમ છે. બગલાન 
ભશાલીયની આજ્ઞાનુ ંારન વવંાયી થી વલળે કયતા શમ છે. ત શુ ંએલા વતંને વતં ન કશી ળકામ? અપકવા એભને 
વતં કશલેામ. એભનાભા ંતભાયાથી વલળે ગણુ છે. ભાટે તભાયે એભના ાવેથી જ્ઞાન ભેલવુ ંજઈએ. યંત ુજેભ ફાક 
ભટંુ થઇ ભા – ફા કશ ેતેભ કયલાને ફદરે તાને ઠીક રાગે તેભ કયે છે. તેભ તભ ણ વતં આગથી આધ્માજત્ભક 
જ્ઞાન ભેલતા જાલ, જેભ તભે આધ્માજત્ભક જ્ઞાનભા ંઆગ લધતા જાલ. તેભ તભ વલચાયતા જાલ કે આ વ્મલશાય ભાયા 
આત્ભાનુ ંકલ્માણ કયનાય છે? આલ વલચાય તભને આધ્માજત્ભક જ્ઞાનભા ંઆગ લધલાથી જ આલળે. જ આલ વલચાય 
તભને નથી આલત, ત તભે શજી આધ્માજત્ભક જ્ઞાનભા ંાછ છ. અને ગરુુ યંયાભા ંઅટલાઇ જળ.  

તભને ગરુુ ભળ્મા ણ વાચા ગરુુ નથી ભળ્મા. વાચા ગરુુની ળધ ભાટે તભાયે બગલાન ભશાલીયના ફે લચન ને 
તભાય વવધ્ધાતં ફનાલ.-  ૧) અહશિંવા યભ ધભા.  ૨) અનેકાતંલાદ, ભશાલીયન કઈ વવધ્ધાતં ફીજા વવધ્ધાતંને તડત 
નથી. ભાટે વત્મની ળધ તભે તે કય. 

ફીજાનુ ં બરુુ ફરલાથી એનુ ં બરુુ થામ કે ન થામ. ણ આણા બયુા ફરલાના કભો જફૃય ફધંાઇ જામ. 
બગલાન ભશાલીયે ૩૬૩ ાખડંી ભત કશમા છે. ત તેભા ંઅટલાઈ ન જતા વત્મની ળધ ત ુ ંતે કય અને વાચા વતંને 
ઓખી આગ લધ. એત આણે કશીએ. યંત ુનવીફભા ંશમ એભ જ થામ. એ એક ભત થયુ.ં આલી યીતે તાનુ ં
કડી યાખે તે વભથ્માત્લ છે. અનેકાતંલાદના ંવવધ્ધાતંને તડે છે. એ ાખડંી ભત છે. આધ્માજત્ભક જ્ઞાનભા ંઆગ લધલા 
ભાટે સતુ્રના અથો ની ચડીઓ લાચંલી આધ્માજત્ભક જ્ઞાનની ચડીઓ લાચંલાથી આણા આત્ભાના હશત અને 
અહશતની ખફય ડે છે. ફીજી ચડીઓ લાચંલાથી ભાત્ર ભાહશતી ભે છે. અને તભાયા આત્ભાની કલ્માણકાયી નથી શતી. 
ભાહશતી ને જ્ઞાનભા ંપયક શમ છે. એ જાણજ.. 

પ્રબા ળાુંવતરાર છેડા,(ફાયોઈ) ફેલ્રાયી., (9480196655) 

 
 

 લાલડના છેરા અંકથી લડીરભાટે ―ાક લ ુ ાનડુું‖ આ વલબાગ શફુૃ કમો છે. તભાયા 
જીલનની પ્રેયણાદામી ઘટનાઓ  પે્રયક પ્રવુંગ, કચ્છની લાત કચ્છડ જી કય ૂું ઘાલ્ય ૂું અન ેગભતાના ગરુાર ત્માયફાદ એક 
પ્રશ્ન ઉકેરલાની સ્ધાા ભાયી નજયથી. તભે તભાયા અનભર અનબુલ અને વલચાય આગાભી અંક ભાટે ૧૫ એવપ્રર ૨૦૧૬ 

સધુી નીચે આેર વયનાભા ય ભકરાલી ળક. 
 ઈ-ભેર: vavad.bellary2015@gmail.com અને વયનામુ ંછે:“Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Automo-

biles”, shops no. 50 & 5, Sri M V Lorry terminal, Bellary-583101. રખાણ વાથે તભે તભાફૃ ફુૃ નાભ,ગાભ,કન્દ્ટેક્ટ 
નફંય, ાવટા વાઈઝન પટ અને ઈ-ભેર એડે્રવ આલાન ુછે. 

વૌ.ભીના ચુંરકાુંત દ ઢીમા,(દ ળરપયુ,કુંઠી) ફેલ્રાયી, (9449011153) 

 

―ભાણવાઈના દીલા‖  રેખક- ―અજ્ઞાની‖ ભશ ન્ર લોયા 
 આભ ત આ ફનાલ ને ૧૯ લા વલતી ગમા ણ એની માદ જીલનબય હૃદમભા ંકતયાઇ ગઇ છે. ભે ભશીના 
છેલ્રા હદલવ શતા. કુટંુફ વાથે મુફંઈ થી શૈદયાફાદ ટે્રનભા ંઆલતા શતા. મુફંઈ થી જ ટે્રન એકાદ કરાક ભડી ઉડેરી 
અને છી ણ ધીભી ગવતએ ચારી યશી શતી. ૧૨ લાગ્મે ભાડં વરાયુ શોંચી ત્મા ંણ એકાદ કરાક થી ઊબી શતી. 
પ્રેટપભા ય ઉતયતા ંઆજુફાજુ ની ફગીઓભાથંી આણા કયછી ઓખીતા દસ્ત ભી ગમા. ત્મા ંતાવ કયતા ખફય 
ભળ્મા કે આગ કંઇ ભારગાડીના ડબ્ફા ખડી ડમા છે. તેથી ટે્રનને આગ જતા ંાચં છ કરાક નીકી જળે. શલે શુ ં
કયવુ?ં લી જાશયેાત થઈ કે જેભને ટે્રનભા ંન જવુ ંશમ તેભને હટહકટની યૂી યકભ યત કયલાભા ંઆલળે. અભે નાના 
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ભટા ૨૫ જણ જભા થઇ ગમા શતા. તેથી વલચાયુું અશીંથી જ કંઈ લાશન કયીને યસ્તા ભાયગે શૈદયાફાદ જવુ.ં ભાય એક 
દસ્ત વાથે શત. તેણે કહ્ુ ં કે ભાયા વાઢુબાઇ ના બાઈ અશીં યશ ે છે. એભને પન કયીએ. ચાય જણને અરગ – અરગ 
રાઇનભા ં હટહકટ ની યકભ રેલા ઊબા યાખ્મા, એ વભમે ભફાઇર ત શતા નશી. બ્રીક ટેરીપન બથુ ાવે રાફંી 
કતાય, ફે જણને ત્મા ંઊબા યાખ્મા. નફંય આલતા ંજ શરેા ેરા બાઇના વફંધંી ને પન કમો. તેભણે જણાવ્યુ.ં ―‖અભે 
શભણા ં સ્ટેળને શચીએ છીએ. કઇલાતે ણચિંતા કયળ નશીં.‖‖ છી શૈદયાફાદ પન કયીને જણાવ્યુ ં કે ટે્રન યદ્દ થમેર છે. 
અને અભને અશીં ઘણા જણા ભી ગમા છે. તેથી ણચિંતા કયળ નશી. કંઇણ લાશન ભતા ંઆલી જશુ.ં ેરા લડીર 
આવ્મા. એભની વાથે ફીજા ચાય – ાચં જણ આવ્મા શતા.અભે એભને ફધી વલગત કશી ને કહ્ુ ંકે ભીની ફવ અથલા ફે 
ટેમ્ ની વગલડ કયાલી આ ત અભે લેાવય નીકી જઇએ, લડીરે કહ્ુ ં ફધી વગલડ થઈ યશળેે. શરેા ં ફધા 
વાભાન રઈને ફશાય આલ. વાભે જ આણા ઓખીતા મસુ્રીભ બાઇની દુકાન છે. ત્મા ંફધ વાભાન મકૂી દ.ને ફધા ં
અભાયે ઘેય ધાય. આટરા ફધા જણ એભને ત્મા ં કેભ જઇએ? અભે અલઢલભા ંશતા. ણ અભાયા ભનની લાત જાણી 
ગમા શમ તેભ બાઇએ કહ્ુ ંચાર વલચાય નશીં ને ફધા કાયભા ંફેવતા ંઆલ. ાચં કાયના કાપરાભા ંફધા એભના ઘયે 
શોંચ્મા. ણફલ્ડીંગભા ંફધા કયછીઓના ઘય તયત ફધા આલી શચ્મા.ં લી અભે કહ્ુ ંકે લાશનની વ્મલસ્થા જલ્દી થઇ 
જામ ત વારંુ નાના છકયાઓ વાથે છે. (અભાયી વાથે એક ૭૫ લા ના વદૃ્ધા ણ શતા.) એભણે કહ્ુ,ં‖‖ફધા થાકેરા છ. 
થડા ફે્રળ થઈ જાઓ. શભણા ંજભલાનુ ંતૈમાય થઈ જળે.‖‖ કેટરી આનાકાની કયી ણ વાબંે કણ? ઘયના અને ાડળની 
ફશને કાભે રાગી ગઇ. વાથે અભાયી ભહશરાઓ ણ જડાઇ. થડીલાયભા ંયવ, યુી, ઢકા, દા, બાત ફધાને ઉત્વાશ 
થી જભાડમા. એદયમ્માન ફ-ેત્રણ યલુાન જઇને ફે ભેટાડય બાડેથી કયી આવ્મા. ઉયના કેયીમયભા ંવાભાન ફાદંમ. 
આભ જમ્મા છી દઢેક કરાક નીકી ગમ. ફધા જલા ભાટે તૈમાય શતા. ત્માયે એભના એંળીએક લાના ભાજીએ કહ્ુ.ં 
―‖શાણે તા ચામ ટાણ થેવ્મ ત ભે ચામ ીને જ નકય ત લચભેં ચધંાન‖‖ અને ફધાને પ્રેભથી ચા ીલડાલી, લી 
નાના ફાક ભાટે યસ્તા ભાટે દુધ આપ્યુ.ં શજુ સકૂ નાસ્ત ણ આતા શતા. ણ અભે શવીને ના ાડી કે શજુ અભાયા 
ય કેટર બાય ચડાલળ. એભની ભશભેાનગતી થી ત અભે ગદગદ થઇ ગમા. 
 એભના વનલાવ થી નીકળ્મા ત્માયે એભની વલે ની આંખભા ંવાધાવભિક બક્ક્તના ઝઝીમા શતા.ને અભાયી 
આંખભા ં કૃતજ્ઞનતાના આંસ.ુ યાતના શૈદયાફાદ ફધાને ઘેય શોંચાડી. છેલ્રે જમાયે અભે અભાયા ઘેય શોંચ્મા ત્માયે 
યાતના દઢ લાગ્મ શત. ―‖જીલનબય માદ યશ ેતેવુ ંવબંાયણુ‖ં‖ મુફંઈ આલતા જતા ંજમાયે વરાયુ આલે ત્માયે જફૃય આ 
પ્રવગં માદ આલે. અને શા એ લડીરફધંનુ ુ ંનાભ છે, શ્રી જેન્દ્તીબાઇ ગડા. કયછ ગાભ:- ભટાઆવફંીમા. 

 ભશ ન્ર. દ લળી. લોયા. ગાભ –મુુંરા (શૈદયાફાદ), ૦૯૨૪૬૧૮૫૬૩૧.  

 
     ભોિ સખુ 

 પ્રત્મેક જીલને ભક્ષ સખુ (યભ સખુ) ાભલાની કાભના છે. ઉભાસ્લાવત એ તત્લાથા સતુ્રભા ંરખ્યુ ંછે. દળાન જ્ઞાન 
ચાહયત્રાણણ ભક્ષ ભાગા:| અથાાતૌ વમ્મકૌ  દળાન, વમ્મકૌ  જ્ઞાન અને વમ્મકૌ  ચાહયત્રનુ ંારન એ ભક્ષ ભાગા છે. જીલ, અજીલ, 
ા, ણુ્મ, આશ્રલ, વલંય, ફધં, વનજૉયા અને ભક્ષ આ નલતત્લ વલેનુ ંજ્ઞાન વમ્મક જ્ઞાન છે. જે અપ્રત્મક્ષ છે. પ્રત્મેક 
જીલ જઘન્દ્મ ત્રીજા બલે અને ઉત્કૃષ્ટ દંય બલે ભક્ષ સખુ ાભે છે. 
   એજ ઉભા સ્લાવત એ ―પ્રળભ યવત પ્રકયણ‖ ભા ંકહ્ુ ંછે. પ્રળભ સખુ જે પ્રત્મક્ષ છે, તે ભાનલ આ 
બલભા ંજ ાભી ળકે છે. વત્મ, વતં, વમ્મક્દ્રન્દ્ષ્ટ, વભણાની બાલના આ ફધા પ્રત્મક્ષ જ્ઞાન છે. ભશાલીય સ્લભા ંરીન 
ફનીને મકુ્ત થમા. ભીયા એ કૃષ્ણભા ં(યભા)ં રીન ફનીને મકુ્ક્ત ભેલી. ફને્ન ને વભણા ની બાલનાથી મહુકત ભી. શ ે
ભાનલ ! ત ુ ંપ્રત્મક્ષ પ્રળભ સખુ થી લણંચત અપ્રત્મક્ષ ભક્ષ સખુની કાભના કયે છે. 

પે્રભીરા કકળોય છેડા.,ફાગરકોટ(દ ળરપયુ કુંઠી), ૦૯૮૯૨૦૦૬૬૪૩ 
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BIO- DATA 

  Name: Tarang Rambhia 

  Date of Birth: 22/07/1988 

  Time of Birth: 06.00PM(Manglik) 

  Place of Birth: Hyderabad 

  Height : 5.5‘‘ 

  Qualification: B.Com 

  Achievements : Choreographer in Shaimak Dawar Institute 

  Hobbies : Cricket, Dance 

  Current Job Experience : Partner in Swastik Industry 

  Family Details 

  Father‘s Name: Kiran Rambhia 

  Mother‘s name : Asha Rambhia 

  Brother‘s name : Bijjol Rambhia (Software engineer-USA) 

  Sister-in-law‘s name: Sapna Rambhia (CA-India, CPA-USA) 

  Paternal (Grand Parents): Gunvanti Chimanlal Kunverji 

  Village (Kutch) : Samagoga (Mundra-Taluka) 

  Maternal (Grand Parents): Zaverben Tokershi Mulji Vora 

  Village (Kutch) : Navinar (Mundra-Taluka) 

  Stahi : Hyderabad 

  Contact Details:  

  Cell No. +918886899968(Kiran) 

  E-mail Id: tarangranbhia@gmail.com 

             kiranrambhia46@gmail.com 

 



20 

Courtesy - Chandrakant Ravilal Dedhia, Bellary  

 Congratulations to all Winners  
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યભતાું યભતાું ભરૂાઈ ગમેરી યભતો 
 ધીયે ધીયે ઘયઆંગણાની યભત અદૃશ્મ થલા રાગી છે. તેનુ ં સ્થાન હક્રકેટ, 
લરીફર, ટેનીવ, કેયભ જેલી યભતએ રઈ રીધુ ંછે. આ યભત પ્રચાય ભાધ્મભના કાયણે 

લધાયે રકવપ્રમ ફની છે, તે સ્લીકાયવુ ંજ યહ્ુ.ં ઘયઆંગણે ફાકથી ભાડંી ફશને, યલુાન, વદૃ્ધ સધુ્ધા ંયભી ળકે એલી 
અઢક યભત આણે ત્મા,ં ત આલ જાણીએ કેટરીક લપુ્ત થમેરી યભત. 

૧) લાઘ-ફકયી : દસ્ત,આણે વોને ભજા ડે એલી લાઘ-ફકયીની યભત. લાઘ જગંરનુ ંખ ૂખંાય હશિંવક પ્રાણી છે જમાયે 
ફકયી ણફચાયી ગયીફ પ્રાણી છે. આણે આ યભતભા ંફકયીને લાઘના ક્રૂય જંાભાથંી છડાલલાની શમ. ફાક લધાયે 
વખં્માભા ં શમ એટરે લાઘ-ફકયી યભલાની ભજા આલે. એક ફાક લાઘ અને એક ફકયી. ફાકીના ં ફધા ં ફાક 
એકફીજાના શાથ કડીને ગાકાય લત ુાભા ં ઊબા યશી જામ. શલે એકફીજાના શાથ ભજબતૂ યીતે કડલાનુ,ં જેથી 
લાઘન વાભન કયી ફકયીને ફચાલી ળકામ. કઈણ એક વીટી ભાયે એટરે લાઘ ફકયી ાછ દડળે. ફકયી લાઘથી 
ફચલા લાડાભા ંજલા પ્રમત્ન કયળે. ફકયીને અંદય કે ફશાય જવુ ંશમ ત આણે યસ્ત કયી આલાન યંત ુલાઘ જ 
અંદય જલા કે અંદયથી ફશાય નીકલા પ્રમત્ન કયે ત તેને શાથની ભજબતૂ કડથી ફશાય જત અટકાલલાન. યંત ુજ 
લાઘ શાથ નીચેથી કે ગ નીચેથી વયકીને ફકયીને સ્ળા કયળે ત ફકયી લાઘ ફનીને પયીથી દાલ આળે. આભ ફધા ં
ફાકઓને ખફૂ ભજા ડે. ફધા ંફાકઓનુ ંવામહૂશક ફ લાઘને ણ યાસ્ત કયી ળકળે. આ યભત આણને ળીખલે 
છે કે દુફાનુ ંશભેંળા યક્ષણ કયવ ૂ ંજઈએ. 
૨)નાયગોર : જમાયે આકાળભા ંલાદ ઘેયામા ંશમ. ઠંડ ઠડં લન લામ અને લયવાદ ણ ડે ત્માયે લયવાદભા ં
નશાલાની ખફૂ ભજા ડે. યંત ુ તે શરેા ં નાયગરની યભત યભામ. આ યભતને વાતણયુ ં ણ કશલાભા ંઆલે છે. 
ખેરાડીઓની ફે ટુકડીઓ ાડી, ફનેં ટુકડીભા ંખેરાડીઓ વયખે બાગે લશેંચાઈ જામ.ભેદાનની લચ્ચે વાત ગ કે ચયવ 
થ્થય એકફીજા ય ગઠલી વાતણયુ ંફનાલામ. છી ફનેં ટુકડી એકફીજાને ખેરાડીઓ ઓખી ળકે તે ભાટે કંઈક 
વનળાની યાખે. જેભ કે એક ટુકડીના ખેરાડીઓ ભાથે ફૃભાર ફાધંી રે. શલે એ ટુકડી દાલ રે અને તેન એક ખેરાડી 
વાતણમાથી દવ ડગરા ં દૂય ઊબ યશી વાતણમાના થ્થયને દડા લડે વનળાન તાકે. ફીજી ટુકડીના ખેરાડીઓ 
વાતણમા ગઠલલા પ્રમત્ન કયે. જ તે લખતે દડાથી તેન સ્ળા થઈ જામ ત આખી ટીભ યભતની ફશાય ગણામ  અને 
જ વાતણયુ ંગઠલાઈ જામ ત ગઠલનાય ટુકડી વલજેતા ગણામ. છી તેને દાલ રેલાન યશળેે. 
૩) કફડ્ડી : કફડ્ડીની યભત આખા દેળભા ંયભામ છે. કફડ્ડી ફધી યભતન યાજા ગણામ છે. આ યભતથી વાશવ, ળોમા, 
ચતા, વઘંા જેલા ગણુ ખીરી ઊઠે છે. વાભાન્દ્મત: કફડ્ડીની યભત ફે ટુકડી ાડીને યભી ળકામ છે. દયેક ટુકડીભા ં
વાત ખેરાડી શમ છે. ઉયાતં ફબ્ફે ખેરાડી અલેજીભા ંશમ છે. કફડ્ડીની યભતભા ંયેખાકંનનુ ંણ ખાવ ભશત્ત્લ છે. રઘંન 
યેખા વલાત્રણ ભીટયના અંતયે તેભજ તેનાથી ત્રણ ભીટયના અંતયે અંવતભ યેખા શમ છે. ભેદાનની ડાફી-જભણી તયપ એક 
એક ભીટયની ટક્કય ટ્ટી શમ છે. વીટી લગાડતા ંજ એક ટુકડીન ખેરાડી કફડ્ડી. કફડ્ડી ફરતા ંફરતા ંવાભેની ટુકડી 
ય આક્રભણ કયળે. તેણે રઘંન યેખા ઓંગી અથલા ત કઈ ખેરાડીને આઉટ કયી શ્ર્લાવ છડયા વલના તાના 
ભેદાનભા ંઆલલાનુ ંશમ છે. રઘંનયેખા ન ઓંગનાયની વાભેની ટીભને એક ગણુાકં ભે છે. તયત જ ફીજી ટુકડીન 
ખેરાડી દાલ રઈને જામ છે. આભ યભત ચાલ્મા કયે છે. આઉટ કયનાય અથલા કડનાય ટુકડીને ગણુાકં ભળ્મા કયે છે. 
૪) થપ્ો : વતંાકૂકડીના જેલી જ આ યભત છે. એક દીલાર ય ચક કે કરવાથી ગ કંુડાફંૄ કયી દઈ આ થઈ 
થપ્ાની વખં્મા. ફધા ખેરાડીઓભાથંી કઈ એકને નક્કી કયી અથલા ાકીને દાલ આનાય નક્કી કયલાભા ંઆલે છે. શલે 
દાલ આનાય ખેરાડી ગ કંુડાા ય અલફંૄ ભોં યાખી તાની આંખ ફધં કયી એકથી વ સધુી વખં્મા ગણળે. ત્મા ં
સધુીભા ંફાકીના ફધા ખેરાડીઓ અરગ અરગ જગ્માએ છાઈ જળે. શલે દાલ આનાય આંખ ખરીને ખેરાડીઓને 
ળધલા પ્રમત્ન કયળે. જ તે કઈ ખેરાડીને જઈ જળે ત દડીને થપ્ાના કંુડાા ય જે તે ખેરાડીનુ ંનાભ ફરીને 
થપ્ ફરી તેના ય શાથથી થા ભાયળે. આભ જે જે ખેરાડીઓ જડતા જામ તેન થપ્ થત યશળેે. તેઓ યભતની 
ફશાય ગણાળે. જ ફધા જ ખેરાડીઓ કડાઈ જળે ત વોથી શરેા ંયભત ફશાય થમેર ખેરાડી દાલ આળે. યંત ુજ 
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દાલ રેનાય ખેરાડી નજય ચકૂલીને થપ્ા ય તાન થપ્ ભાયળે ત દાલ આનાયે નલેવયથી દાલ આલ ડળે. 
આભ યભત ચાલ્મા કયળે. 
૫)ખેડૂત-વળમા :  ખેડૂત-વળમાની યભતભા ંફધા ખરેાડીઓ ભડંરાકાય લત ુાભા ંગઠલાઈ જામ. ફનેં ખરેાડીઓ લચ્ચે 
થડુ ંઅંતય યશ ેતે યીતે ઊબા યશ ેછી એક ખેરાડી વળમા ફને અને દાલ આનાય ખેરાડી ખેડૂત ફને. ખેડૂત વળમાને 
કડલા દડે. વળમા લતુાની અંદય ફશાય ગભે ત્મા ં દડી ળકે, યંત ુઆ વળમા થડુ ંઅલીતરંુ શઉ જઈએ. તે 
ક્યાયેક ગરુાટં ખામ, ક્યાયેક રગંડી રઈને દડે, ક્યાયેક શાથ ઊંચા કયીને દડે, ક્યાયેક ખેરાડીના ફે ગ લચ્ચે થઈને 
નીકે. દાલ આનાય ખેડૂત ણ તેન ીછ કયતા ંકયતા ંખાવ ધ્માન યાખી કે જે પ્રકાયે વળમા કયે તે પ્રકાયની કૃવત 
કયતા ંકયતા ં તેને કડલા જલાનુ ંશમ. આ યભત ખફૂ ગમ્ભતબયી શમ. જનાયને ણ ખફૂ આનદં આલે. ફે ખેરાડી 
થાકી જામ કે ખેડૂત-વળમાને સ્ળા કયે ત ફીજા ફે ખેરાડીઓને વળમા-ખેડૂત ફનાલી યભત આગ ચાલ ુયાખામ. 

Sha. Chandrakant Khimji Gosar (Kokalia),Bagalkot (09880906888)  

                         (શલે  છી શુું?)  
  
 આ વલબાગભા આણે તભાયા અનબુલના ભતીઓથી જીલનના પ્રશ્ન 
ઉકેરલાના છે. આલેરા જલાફભાથંી ઓછા ળબ્દભા ંઆેરા વલોત્તભ ઉકેરને ઈનાભ 

આલાભા આલળે. તભાયા જલાફ ૧૫ એવપ્રર ૨૦૧૬  સધુીભા ઉયના વયનાભા ય ભકરી ળક. આ પ્રશ્ન છે – 
યજીસ્ટય કયાલવુું ક  નશીં? 
 ―‖હફુરીભા ંભહશરા ગશૃઉદ્યગ નાભની એક વસં્થા અભે છેલ્રા થડા લોથી ચરાલી યહ્યા છીએ. જેભા ંવાધાયણ 
ઘયની અને જફૃયીમાતભદં ભહશરાઓ ખાખયા,ં થેરા, પયવાણ, વભઠાઇઓ તેભજ અથાણા ંફનાલે છે. જેનુ ં લેચાણ અભે 
ભાકેટા  કયતા ઓછા બાલે કયીએ છીએ. આ વસં્થા યજીસ્ટય થમેર નથી. અભે યજીસ્ટય કયલાની લાત કયી ત્માયે એલી 
વરાશ ભી કે તભે યજીસ્ટય કયળ ત તભને દયયજ વયકાયી ફાબઓુના ંવલાર અને ત્રાવ વશન કયલ ડળે. ત 
અભને એ જાણવુ ંશત ુ ં કે વસં્થા યજીસ્ટય કયાલલી કે નશીં? કાયણ કે જ યજીસ્ટય ન કયાલીએ ત રાબની ભતી યકભ 
અભને ફેંક અથલા ફીજી વસં્થાભા ંયાખલાની તકરીપ થામ છે. ભાટે આ ફાફતભા ંઆ અભને ભાગાદળાન આળજી.‖‖ 
 શ રા ફે વલોત્તભ જલાફોને શ્રી નય ન્રબાઈ નાનજી વાલરા,ફેલ્રાયી તયપથી રૂ.૧૦૦૦ અને રૂ.૫૦૦ થી 
પયુસ્કૃત કયલાભા આલળે.  

ગીતા વલય ન્ર છેડા, હફુરી, ૯૪૪૮૩૬૬૩૬૪ 

પ્રથભ વલજેતા: ભાયી નજયથી વલય નબાઈના આરે પ્રશ્નનો ઉક ર  
 આન પ્રશ્ન છે શલે આગ ની જજિંદગી કેલી હયતે વાય કફૃ?ં આ પ્રશ્ન પક્ત આણજ નથી, દયેક 
લેાયી લગાન છે. જે આખ હદલવ અને લો સધુી લેાય ધધંાભા ંજડામેર યશ ેઅને ણફજા વલમ ય 
એભનુ ં ધ્માન ન જામ અને એલા વલચાય ણ ન આલે કે એક ઉભય સધુી હુ ંઆ ધધંાભા ં દડધાભ કયી 
ળકીળ અને છી જમાયે ધધંાભા ંથી છટ થઈળ ત્માયે ઘેય ફેવીને શુ ંકયીળ?  
આન જલાફ એ છે કે એણે ણફજાણ વલમ જેભ કે મગા, જમતી,સ્લચ્છ બાયત ,યકાય ,અનાથાશ્રભ,મકૂ-ફધીયની 
સ્કુરભા ંતાન વભમ તથા તન ભન ધન થી વેલા કયલી જેથી આણ આલત બલ ણ સધુયે.વાભ એક લાત શજી 
કશલેાની કે ત્ની વાથ યુાલે ત વનાભા ંસગુધં જેલી લાત થામ.આ ભાય આણા પ્રશ્નનુ ંજલાફ છે. 

કદક જાદલજી નાગડા,ડુભયા શૈરાફાદ,૯૨૪૬૮૨૧૭૧૭  
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દ્વિતીમ વલજેતા: શ્રી વલયેન્દ્દ્રબાઈને,ઇન્દ્ડી થી રક્ષ્ભીચદં લીયજી છેડા. ગાભ- ભટા આવફંીમા ના જમ જીનેન્દ્દ્ર.  
વલમ– તભે લાલડભા ંવલાર છુમા તે ફહ ુમખુ્મ વલાર છે. તભાયા વલારન અભે જલાફ આીએ છીએ. આ જલાફ 
ય તભે વલચાય કયજ. તભાયી ઉભય ૬૨ લાની છે. તે ભટી લાત છે. તભાયી બાલના ફહુ જ વાયી છે. તભાયી બાલના 
કષ્ટભાથંી કાભ કયીને તભે વંવત્ત કભાલી તભાયા કુટંુફના વદસ્મન ફહ ુવાય વલચાય છે. તભાયા વદસ્મને તભાયા ઉય 
ફહ ુજ રાગણી પ્માય છે. એટરે તભે હયટામડા યશ એભ કશ ેછે.  
 ભાનલ ણ એક ળયીય છે, ભળીન નથી. તભાયા છકયાની લાત ણ વો ટકા વાચી છે. તભાયી ઉભય પ્રભાણે 
હયટામડા થઈ તભને ટાઇભાવ ભાટે વલાયે લહકિંગ કયવુ.ં તભાયી ઉભયના ફે્રન્દ્ડ વાથે જૈન ભહંદયભા ંદળાન કયલા જવુ.ં શ ુ
ક્ષીને દાન કય તભાયી ઉભયના ભાણવ વાથે ભેાલડ કયલ. ફીજાના દુુઃખ વભજ એભને વાયી વળખાભણ આ. 
તભાયી ત્નીને ણ ટાઇભ આ. ચડીઓ લાચંલી વાજંના ટાઇભ શમ ત ાઠળાા ચાલ ુકય. ભશાયાજ વાશફે શમ 
ત વ્માખ્માન વાબંલા જાઓ. છકયાઓને થડુક અનબુલ આ. ઘયભા ંફેવીને આ જભાના પ્રભાણે ગામની વેલા કય. 
તભારંુ ભન પ્રફુબ્લ્રત થાળે. આજ જીલન છે.      એર લી છેડા,ઈન્ડી,૮૦૫૦૪૧૫૮૩૫ 

 
 

બે્રડની આઇવક્રીભ 
વાભગ્રી: ૧ રીટય દૂધ, ૪ નગં સ્રાઇવ બ્રેડ ( હકનાયી કાઢી નાખલી),રગબગ ૧૫૦ ગ્રાભ વાકય, ૩-૪ ટીા ંરાર યંગ 
ખાલાન, વજાલટ ભાટે કાજુ-ફદાભના નાના નાના ટુકડા,ચેયી લગેયે. 
યીત: ૧ રીટય દૂધ ને ઉકાીને ઘટ્ટ કય કે દૂધ ૦||| બાગનુ ંયશ ેત્માય ફાદ તેભા ંસ્લાદ અનવુાય વાકય નાખલી અને  
બ્રેડના ટુકડા નાખી ઠડું ં થલા દ. ઠડું ં થમા ફાદ તેને વભક્વયભા ં નાખી એકયવ થલા દ અને આઇસ્કીૌભ ફનાલલાના 
ડબ્ફાભા ંનાખીને હફ્રઝયભા ંમકૂી દ. જાભી ગમા ફાદ ફશાય કાઢીને પયીથી વભકવયભા ંપેયલ. તેભા ંએવેંવના ંટીા ંઅને 
રાર યંગ ખાલાના ંટીા ંનાખી દ. પયીથી હફ્રઝયભા ંમકૂી દ. ત્માય ફાદ થડી લાય છી પયીથી પેંટ. જેથી આઇવક્રીભભા ં
ફયપની કણી નશીં યશ.ે રીવ થળે. ઉય કાજુ-ફદાભના ટુકડા અને ચેયીથી વજાલી અને હફ્રઝયભા ંમકૂ અને ફયાફયજાભી 
જામ ફાદ  ખાલાભા ંઉમગ ભાટે ર. 

ડ્રીભપડુીંગ 
વાભગ્રી: બ્રેડ -૬ સ્રાઈવ, ૨ ક દૂધ, અડધ ક વભલ્ક ભેડ, ૬ ભટી ચભચી વાકય, અડધ ક વભક્વ ડ્રામફ્રુટવ (ઝીણા 
વભાયેરા), ૨ ભટી ચભચી કક ાલડય. 
યીત: બ્રેડને ગયભ ઓલનભા ંઆછા વનેયી યંગના ફેકડ કયી ર. ઠડું થામ ત્માયે ભકૂ કયી ર. કડાઇભા ંદૂધ અને ખાડં 
ગયભ કય. વભલ્કભેડ અને કક ાલડય નાખીને શરાલ. છી બ્રેડન ભકૂ નાખી પયીથી શરાલ. ઘટ્ટ થામ ત્માયે આંચ 
યથી નીચે ઉતાયી વભાયેરા ડ્રામફ્રુટથી વજાલ. 

ળાશી ટુકડા 
વાભગ્રી: ૩/૪ ણરટય દૂધ, ૧૫૦ગાૌભ ભાલ, ૩ઇરામચી, યઝ એવવં, ઘી, ૬ સ્રાઈવ બ્રેડ, ૩ટેફરસ્નૂ ીવેરી વાકય, 
લયખ, ૧૦-૧૨ ટીસ્નૂ વાકય, ૨ ટેફરસ્નૂ કાજુ- વસ્તા ાલડય. 
યીત: દૂધને ઉકાવુ.ં તેભા ંવાકય ઉભેયલી. બ્રેડની હકનાયી કાી. ૧/૨ કાલા. તેને ઘીભા ંતલા. જમાયે દૂધ અડધુ ંથઈ 
જામ ત્માયે, બ્રેડને ઉકાેરા દૂધભા ંબીંજલલા. ફે વભવનટ છી બ્રેડ કાઢીને વાઈડ ય મકૂલા. ભાલ, ીવેરી વાકય ને 
ઈરામચી નુ ં વભશ્રણ તૈમાય કયવુ.ં આ વભશ્રણ ને બ્રેડ ય ાથયવુ.ં ઉય કાજુ- વસ્તા ન ાલડય બબયાલ. લયખ 
રગાડવુ.ં 

બે્રડ કુરચા 
વાભગ્રી: ૧ ેકેટ બ્રેડ( નાન), ૨ લાટકી ભેદ (૦| હકર), ૪ ટેફરસ્નૂ તેર, આદુ-ભયચા, કથભીય ભીઠુ,ં ફેકીંગ ાલડય 
(૧ ટીસ્નૂ). 
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યીત: બ્રેડની કડક વાઇડ કાઢી નાખ. ત્માયફાદ બ્રેડની સ્રાઈવને વાદા ાણીભા ંફે વભવનટ રાી યાખલા. ત્માયફાદ 
ાણી નીતાયી બ્રેડન ભાલ કયલ. અને ભેદ ઉભેયલ. અને ખાડેંરા આદુ– ભયચા, કથભીય, તથા ભીઠુ ંઅને ફેકીંગ 
ાલડય નાખી. યટરી જેલ રટ ફાધંલ. ત્માયફાદ યટરી ફનાલલી. અને તલા ઉય ધીભા તાે યઠાની જેભ તેર 
નાખીને ગરુાફી યંગની ળેકલી. ગયભ ખાલાના ઉમગભા ં કુરચા રેલા. વાથે કથભીયની ચટણી અથલા ટભેટ વવ 
રેલ.   

બે્રડની ેટીવ 
વાભગ્રી: ૧ નાન ેકેટ બ્રેડ, ૩૦૦ ગ્રાભ ટાભેટા, આદુ– ભયચા, ભીઠુ,ં તલા ભાટે તેર. 
યીત: વો પ્રથભ બ્રેડની વાઈડની કડક બાગ કાી નાખ. અને ઝીણા ટુકડા કયલા. અને ટાભેટા ના ઝીણા ટુકડા કયી 
બ્રેડભા ંનાખલા. ીવેરા આદુ– ભયચા નાખલા. ફધુ ં વભક્વ કયી ેટીવની જેભ ગ લાી તેરભા ંતી રેલા. વવ 
અથલા ગ્રીન ચટણી વાથે ગયભ– ગયભ ીયવ. 

લેજીટ ફર બે્રડ ીઝા 
વાભગ્રી: ૪-૫ સ્રાઈવ બ્રેડ, ૧/૨ ક ફાપેરા વભક્વ ળાકબાજી (પણવી, ગાજય, લટાણા) ફટય, ચીઝ, ટભેટ કેચઅ, 
૨ ચભચી ઘઉંન રટ, ૨ ક દૂધ. 
યીત: બ્રેડની સ્રાઈવને ગ કાીને ઉય ફટય રગાડવુ.ં ૨ ચભચી ઘીભા ંઘઉંના ંરટને વાતંી ગરુાફી થામ એટરે 
દૂધ નાખ. ઘટ્ટ વ્શાઈટ વવભા ંપ્રભાણવય ભીઠુ,ં ભયી અને ફાપેરા ળાકબાજી વભક્વ કયલા. આ યૂણ ફટય રગાડેરા બ્રેડ 
ઉય રગાડવુ.ં ઉય ચીઝ ખભણી, ટભેટ કેચઅના ટકા ંકયલાના. ૧૦ ભીનીટ ઓલનભા ંફેક કયી ગયભ ખાલાના 
ઉમગભા ંરેલાના. 

ચીઝી કડસ્ક  
વાભગ્રી: ૧ ેકેટ બ્રેડ, ૧ ઝીણુ ંકાેલુ ંટાભેટંુ, ૧ કેપ્વીકભ, ૧ કાદં કાેર, ૫૦ ગ્રાભ નીય, ૨ ટેફરસ્નુ ચીઝ, ૧ 
ટીસ્નૂ ઓયીગેન, ૧૧/૨ ટેફરસ્નુ ટભેટવવ, ભયી અને ભીઠુ ંસ્લાદ પ્રભાણે. 
ફીજી વાભગ્રી: ૧ ટેફરસ્નુ ફટય, ૧ ટેફરસ્નુ ટભેટવવ, ૨ ટેફરસ્નુ ચીઝ. 
યીત: ફે વાઇઝના ગ કટય રેલા. શરેા ફધી બ્રેડ કટયથી કાી રેલી. અને છી એભાથંી અડધી બ્રેડ રેલી. તેને 
નાના કટયથી કાલી. એટરે યીંગ તૈમાય થઈ જળે. ફટય, ચીઝ અને વવ ભટા ગ સ્રાઇડ ય રગાડવુ.ં એની ઉય 
યીંગ મકુલી. ફાકી યશરેી વાભગ્રી વભક્વ કયી ઉય બયવુ.ં ઓલનભા ં 2૦૦ ડીગ્રીવેબ્લ્વમવ ય ગયભ કયવુ.ં 
( ભાઇક્રલેલભા ં૫ થી ૬ વભવનટ યાખવુ.ં) 
     વેઝલાન નીય વેંડલીચ 
વાભગ્રી: ૬ સ્રાઇવ બ્રેડ, વેઝલાન વવ, તીખી ચટણી, ૧૦૦ ગ્રાભ નીય, ૨ ક્યફુ ચીઝ, ફટય, ૧ કેપ્વીકભ ની યીંગ, ૧ 
ટભેટ, ૧ કાદં, ચાટભવાર. 
યીત: બ્રેડની સ્રાઈવ ઉય વેઝલાન વવ રગાડલ. તેની ઉય ટભેટા, કેપ્વીકભ મકુી ઉયથી ચાટ ભવાર નાખલ. ૧ 
સ્રાઇવ ઉય ફને્ન ફાજુ ગ્રીન ચટણી રગાડી. ઉય નીય યાખવુ.ં અને ચાટભવાર છાટંલ. અને ઉય વેઝલાન વવ 
રગાડેરી બ્રેડની સ્રાઇવ મકુલી. છી તેને ટસ્ટ કયી રેલી. ઉયથી ચીઝ ખભણીને નાખવુ.ં 

ક્ષફિંદુ પ્રળાુંત છેડા, ફાયોઈ,ફેલ્રાયી,૯૫૯૦૯૨૦૧૩૧  

દાદીભાન ુલૈદુું   
ઝાડા ભાટ ના ઉચાય: 
૧. ઝાડાની તકરીપભા ંતજના ભટા ટુકડાને ઉકા. ચથા બાગનુ ંાણી યશ ેત્માયે ી જવુ.ં ઝાડા ભટી જળે. 
૨. આંફાના ાદંડાને છાળભા ંભેલીને ખાલાથી અજીણા અને ઝાડાની તકરીપભા ંપામદ થામ છે. 
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૩. ડુગંીને ીવીને નાબી ય રે કયલાથી ઝાડા ફધં થઈ જામ છે. 
૪. ઝાડાની તકરીપભા ંઅડધ ક ચા ભા ંવયખા બાગે ાણી ભેલીને ીલાથી પામદ થામ છે. 
૫. ચટીબય લયીમાી એક ચભચી ભધ વાથે રેલાથી ઝાડાની તકરીપભા ંપામદ થામ છે. 
૬. ફાકને ઝાડાની તકરીપ થામ ત ાણી વાથે જામપ ઘવીને લયીમાી ને ીવીને એ ાણીભા ંનાખીને હદલવભા ંફે
-ત્રણ લાય ીલડાલવુ.ં 
૭. ાતા ઝાડાની તકરીપભા ંઅડધ ક ચાભા ંએક નાની ચભચી ચખ્ખુ ંઘી ભેલીને ીલ, તયતજ આયાભ થઈ જળે. 
વત્ત ભાટ  નો ઉચાય: 
૧. અજભાનુ ંચણુા અને થડુકં વવિંધાલણૂ ભેલીને ાણી વાથે વેલન કયલાથી વળત-વત્ત ઝડથી દૂય થામ છે. 
૨. ેટભા ંઅલ્વય થયુ ંશમ ત્માયે એને ભટાડલા ભાટે કાા નાણમેયનુ ંાણી ીવુ.ં 

                                                              વુંકરન યભીરા લીયા,ચેન્નઈ. 

ત્લચા ની વુંબા 
વપયજન: તૈરી ત્લચા ભાટે વપયજન ખફૂ જ ઉમગી ટનીક યૂલાય થામ છે. વપયજનની છાર અને ફી કાઢીને એને 
ીવી ર. અને ચશયેા ય એન રે રગાલ. ડ્રામ સ્ક્રીન ધયાલતી વ્મક્ક્ત એભા ંભરાઇ વભક્વ કયીને રગાલી ળકે છે. 
દવ- દંય વભવનટ છી ઠડંા ાણીથી ચશયે ધઈ ર. 
ૈયુું: ફહુ વલેંદનળીર ત્લચા શમ. એને ચણાનરટ કે શદય ણ રગાલી ળકાતી ન શમ એ રક ૈમાની છારની 
શલેથી ભવાજ કયી ળકે છે. ૈયુ ંખલુ્રા ંવછદ્ર ફધં કયલાભા ંતેભજ ડાઘ દુય કયલાભા ંઅવયકાયક શમ છે. 
ક ાું: ત્લચા યના ડાઘ દૂય કયલા ભાટે ાકા ંકેાને ક્રળ કયીને એભા ંદશીં, ભધ અને નાણમેય તેરના ંફે ટીા ંવભકવ 
કયીને તૈમાય કયેર ેક રગાલલાથી પામદ થામ છે. ત્લચા ડ્રામ શમ ત ચશયેા ય કેાન ગય પેવેક તયીકે રગાલી 
ળકામ. 
સ્ટ્રોફેયી: ચશયેા ય નેચયર ચભક રાલલા ભાટે સ્ટ્રફેયીન લ્ ઘવલ. અને દવેક વભવનટ યશલેા દઈને છી ધઇ 
નાખવુ.ં સ્ટ્રફેયીના જયવુભા ંફૃ ફીને શાથ– ગ અને ચશયેા ય રગાલી દેલાથી ત્લચાને ણ ભે છે. 
નાવતી: નાવતીન યવ કાઢીને એેભા ં રીબુનંા ં થડાક ટીા ં અને થડક ટભેટાન યવ વભક્વ કયીને ચશયેા ય 
રગાલલાથી ત્લચા સુદંય ફને છે. નાવતીના ગયભા ંએક ચભચી ભધ અને ટભેટાન યવ ઉભેયીને ચશયેા ય ભવલાથી 
મતૃક દૂય થામ છે. અને ત્લચા મરુામભ ફને છે. 
વુંતયા: વતંયાના યવભા ંચખાન રટ અને ભસયૂની દાન રટ વભક્વ કયીને ચશયેા ય રગાલલ. અને વાતેક વભવનટ 
છી ચશયે ધઇ નાખલ. ચશયેા યની કયચરી દૂય કયલાભા ંઆ ેક ભદદફૃ થામ છે. વતંયાની છારને સકૂલીને એન 
ાલડય ફનાલી રેલ. અને એભા ં કાચુ ં દૂધ વભક્વ કયીને ચશયેા ય રગાલલાથી પામદ થામ છે. વતંયાન જયવુ 
ીલાથી ણ ત્લચાને પામદ થામ છે. વતંયાન યવ ફનાલલાન ટાઇભ નશમ ત વતંયાની એક ચીયીને પરીને ચશયેા 
ય ઘવી રેલાથી પામદ થામ છે. 
રાિ: ચશયેા ય નેચયર બ્રીચ કયલા ભાટે દ્રાક્ષ ન યવ લાયી ળકામ છે. ફશાય જતા ંશરેા ંચશયેા ય ટભેટંુ ધવલાથી 
ણ બ્રીચ જેલી ઇપેક્ટ આલે છે.     ક્ષફિંદુ પ્રળાુંત છેડા, ફાયોઈ,ફેલ્રાયી,૯૫૯૦૯૨૦૧૩૧  

લાસ્ત ુટીપ્વ 
૧) ઘયભા ંવલાય વલાયના થડા વભમ ભાટે બજન અલશ્મ રગાલ. 
૨) ઘયભા ંકમાયે ણ ઝાડુ ને ઊબ ન યાખ. એને ગ ન રગાડ. એના ઉયથી વાય ન થાલ તેભ કયલાથી ઘયભા ં
વદૃ્વદ્ધ ઓછી થામ છે. ઝાડુ ને શભેંળા છૂાલીને યાખ. 
૩) ગાદરા ઉય ફેવીને કમાયે ણ જભવુ ંકે ખાવુ ંનશી. એભ કયલાથી ધન ઘયભાથંી ફશાય જામ અને અળાવંત થામ છે. 



26 

Shree Chintamani Parashwanathya Namah  

 

With Best Compliments From 

 

M/s. Sweet & Salt 
Proprietor : Shri. Pankaj Virji Gala 

Manufacturer & Seller Of Sweets & Namkeen Since Last 45 Years  

Bank Road , Near Old Bus Stand , Gadag – 582101  

Contact  No : 9448137039 , 9448165721  

 

M/s. Uttam Dresses  

Proprietor : Shri. Bharat Virji Gala 

Retailer In Readymade Garments   

Bank Road , Gadag – 582101 

Contact No : 08372-278044 , 9901841092 , 8123657572 

  

Shree Ganesh Travel Agency 

Proprietor : Shri. Gunjan Pankaj Gala 

Online Ticket Booking Of Air , Train , Bus , Tour & Hotel Booking Across The 
World   

Bank Road , Near Old Bus Stand , Gadag – 582101  

Contact No : 9448165721 , 9739853321  

 

Maheshwari Mahila Multi Purpose Co-operative Society Ltd., Gadag  

Shri. Virji Palan Gala  

School Of Nursing  
( 3 ½ Year Diploma In General Nursing & Midwifery ) 
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૪) ઘયભા ંચંર – બટુ અહશમા ંત્મા ંઉરટા આડા પેંકલા નશીં. જેનાથી ઘયભા ંઅળાવંત ેદા થામ છે. 
૫) ઘયભા ંજુા વલાયના 6 થી 8 ની લચભા,ંવરુનના આવન ઉય, લૂા અથલા ઉત્તય હદળા તયપ મખુ કયીને કયવુ.ં  
૬) શરેી યટરી ગામ ભાટે કાઢલી. જેનાથી દેલતા ણ પ્રવન્ન થામ. અને વતઓૃને ણ ળાવંત ભે છે. 
૭) જુાઘયભા ંકામભ ાણી બયેર કળ ઇળાન ખણુાભા ંયાખ. 
૮) આયતી, ધૂ, અગયફત્તી જેલા વલત્રતાના પ્રવતકના વાધનને ફુંક ભાયીને ન બઝુાલ. 
૯) ભહંદયભા ંધૂ, અગયફત્તી અને શલનકંુડની વાભગ્રી દણક્ષણ – લૂા હદળા અથલા અક્ગ્ન ખણુાભા ંયાખ. 
૧૦) ઘયના મખુ્મ દ્વાય ના ડાફી ફાજુભા ંવાવથમ ફનાલ. 
૧૧) ઘયભા ંજાા થલા ન દેળ. જેનાથી બાગ્મ ઉય જાા રાગી જામ છે. અને પ્રગવતભા ંફાધા ઉત્ન્ન થામ છે. 
૧૨) અઠલાહડમાભા ંએક લાય વમદુ્રી ભીઠાન છ રગાડલાથી નકાયાત્ભક ઉજાાન નાળ થામ છે. 
૧૩) વોથી શરેા સમૂા પ્રકાળની ઉજાા ઘયના ભહંદયભા ંશોંચે એલી કવળળ કય. 
૧૪) ઘયભા ંપ્રવતન્દ્ષ્ઠત પ્રવતભાજી શમત તેની દયયજ વલાયના જુા અલશ્મ કયલી. 

યક્તદાન 
 સ્લસ્થ રુુભા ંઅંદાજીત ૪.૫ થી ૫ રીટય સધુી રશી એટરે કે ૭૬ ભીરી /હકર તેભજ સ્લસ્થ સ્ત્રીભા ં૪થી ૪.૫ 
રીટય સધુી રશી અને ૬૬ભીરી / હકર શવુ ંજઇએ. પક્ત ૩૫૦ ભીરી રશી રેલાભા ંઆલે છે. દા.ત. ૬-૮ ભીરી / 
હકર કે જે રશીના પ્રભાણથી ૧૦% કયતા ણ ઓછ ંશમ છે.રશી આનાયના ળયીયભા ંપક્ત ૪૮ કરાકભા ંઆ રશીની 
તુી થઈ જામ છે. તેભજ રાર યકતકણની તુી થલાભા ંરગબગ ૨૧ હદલવ રાગે છે. 

યકતદાન કોણ કયી ળક  છે? 
 કઇણ સ્લસ્થ વ્મક્ક્ત કે જેનુ ંલજન ૪૫ હકરથી લધાયે તેભજ હશભગ્રફીન ૧૨.૫ ગ્રાભ પ્રવત ૧૦૦ ભીરી  
અને ૧૮ થી ૬૦ લચ્ચેની ઉંભયલાા કઇણ  વ્મક્ક્ત યકતદાન કયી ળકે છે. નીચે દળાાલેર રક્ષણ ના શલા જઇએ. 
૧) છેલ્રા અઠલાહડમાભા ંતાલ ન આવ્મ શલ જઇએ. 
૨) છેલ્રા ત્રણ ભહશનાભા ંભરેહયમા ન થમેર શલ જઇએ. 
૩) છેલ્રા ફે હદલવભાકંઈ દલા નહશ રીધેર શલી જઇએ. 
૪) ઝીણ તાલ તેભજ ળયદી, ભાથાન દુખાલ, ખાવંી થમેર ન શલા જઇએ. 
૫) છેલ્રા એક લાભા ંકભ થમેર ન શલ જઇએ. 
૬) ઉંચ ુબ્રડપે્રળય ન શવુ ંજઇએ. વાભાન્દ્મ શવુ ંજઇએ. 
૭) હૃદમ યગ તેભજ તેને રગતા અન્દ્મ યગ ન શલા જઇએ. 
૮) ભટા ંઓયેળનના ૬ ભહશના છી અને નાના ંઓયેળનના ૩ ભહશના છી, જ સધુાય આલી જામ ત રશી આી 
ળકામ છે. 
૯) એકલાય રશી આપ્મા ફાદ રુુ ૩ ભહશના છી અને સ્ત્રી ૪ ભહશના છી રશી આી ળકે છે. 
૧૦) (ટીફી) ક્ષમ તેભજ યકતવત્ત ન શલ જઇએ. 
૧૧) એઇડ્વ, એચફીલી અને એચવીલી ઝીટીલ ન શલા જઇએ. 
૧૨) સ્ત્રીઓ ભાવવકધભા દયમ્માન યકતદાન ન કયી ળકે. 
૧૩) જે રુુ એક કયતા લધાયે વ્મક્ક્તઓ વાથે ળાયીહયક વફંધં ધયાલત શમ તે યકતદાન ન કયી ળકે. 
૧૪) કેન્દ્વય યગલાી વ્મક્ક્ત યકતદાન ન કયી ળકે. 
૧૫) રીલય અને કીડનીન યગ ન શલ જઇએ. 

ળા ભાટ  રોશી આવુું જોઇએ? 
 રશી આલાથી ઘણી જીંદગીઓ ફચાલી ળકામ છે. ખાવ કયીને અકસ્ભાતના વભમે જમાયે રશીની ખફૂ જફૃય 
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શમ છે.પકત ભનષુ્મ જ રશીન એકભાત્ર સ્ત્રત છે. માદ યાખ, કઇણ વભમે કઈ ને ણ રશીની જફૃય ડે છે. જેભા ં
તભાય તેભજ તભાયા વગાવફંધંીન ણ વભાલેળ શઈ ળકે છે. વનમવભત યકતદાન હૃદમયગ થી થતી ણફભાયીનુ ંપ્રભાણ 
ઓછ ંકયે છે. અને લધાયાનુ ંજભા થમેર રશતત્લ ઓછ ંકયે છે. 

શુું રોશી આલાથી કોઈ આડઅવય થામ છે? 
 ના,ં કમાયેમ ણ નશી, શભેંળા યકતદાન કયનાય વ્મક્ક્તને છુ. એલી ણ વ્મહકતઓ છે કે જેઓએ તેભની 
જીંદગીભા ં૧૦૦ થી ણ લધ ુલાય યકતદાન કયુું છે. યકતદાન ભશાદાન છે. 

ક ટરીલાય રોશી આી ળકામ છે? 
 રુુ દય ત્રણ ભહશના છી. સ્ત્રી દય ચાય ભહશના છી. 

રોશી આપ્મા છી શુું ખાઇ ળકામ છે? 
 પ્રલાશી જેભ કે, ચા, કપી, ઠંડા- ીણા, જયવુ તેભજ ણફસ્કીટ, ચા/ કપી અને ણફસ્કીટ યકતદાન કેન્દ્દ્ર ય 
ઉરબ્ધ શમ છે. 

ળા ભાટ  વનમવભત યકતદાન કયવુું જોઇએ? 
 જફૃયી રશીની અછત દૂય કયલા ભનષુ્મ જ રશીન એકભાત્ર સ્ત્રત છે. વ્માાહયક અથલા ત લેચાણકયતા 
દાતાઓ કે જેનાથી એઇડ્વ, શેેટાઇટીવ ફી, શેેટાઇટીવ વી, વીપીરીવ,ભરેહયમા જેલી ણફભાયીઓના પેરાલની વબંાલના 
લધી જામ છે. તે પ્રવવૃત્તને યકલા ભાટે.યકતદાન આણી વાભાજજક જલાફદાયી છે. અને આણે આગ આલીને 
યકતદાન કયવુ ંજઇએ. 

શુું યકતદાન કયલાથી એઇડ્વ અને શ ેટાઇટીવ જેલા યોગ થઈ ળક  છે? 
 આ અળક્ય છે. કાયણકે યકતદાન કયતા લખતે એકલાય ઉમગ થમેરી શમ તેલી વમ ફીજીલાય ઉમગ 
કયલાભા ંઆલતી નથી. 

યકતદાન કયલાની પ્રકક્રમા શુું છે? 
 તભાયે યજીસ્ટે્રળન પભા બયલાનુ ં યશળેે. તભાયી ળાયીહયક ચેકઅ કયલાભા ંઆલળે અને હશભગ્રફીનન ટેસ્ટ 
કયલાભા ં આલળે.સ્ીયીટ આમડીનથી તભાયા શાથના જે બાગભાથંી યકત રેલાનુ ં છે તે બાગને જતંયુહશત કયલાભા ં
આલળે. છી તભાયે રગંભા ંસઇુ જલાનુ ંશમ છે. ભાત્ર ૮ થી ૧૦ વભવનટભા ંયકત રેલાની પ્રહક્રમા ણુા થામ છે. શાથભા ં
જે જગ્માએથી રશી રીધુ ં શમ ત્મા ં પે્રળય ફેન્દ્ડેજફાધંલાભા ંઆલે છે. કે જે ૩-૪ કરાક સધુી ફાધંી યાખલ ડે.યકત 
આપ્મા છી તભને ચા/ કપી અને ણફસ્કીટ આલાભા ંઆલળે. તેભજ વટીપીકેટ અને બ્રડગ્રુનુ ંકાડા ણ આલાભા ં
આલળે. તભાયા એક લખતના યકતદાનથી તભે ત્રણ થી ચાય રકનુ ંજીલન ફચાલી ળક છ. દય ૯૦ થી ૧૨૦ હદલવ 
ફાદ તભે પયીલાય યકતદાન કયી ળક છ. અંતે તભે એલ વતં અનબુલળ કે તભે તભાયા યકતદાન દ્વાયા કઇને ભદદ 
કયી યહ્યા છ. 

ગીતા વલય ન્ર છેડા,  હફુરી,  9448366364                                                                                                                                                                                                         

ચાર હશયઈનના નાભ ળધીએ. 
૧) ઋવ મવુન કયતે શૈ    ૨)ફૂર વે ફનાઇ જાતી શૈ      ૩)આંખ કા શ ૃગંાય   ૪) કુદયત કા શતા શૈ   ૫) ગણણત કે 
કાભ આતી શૈ     ૬) ભાથે કા શ ૃગંાય    ૭) એક ફૂર કી હકવભ   ૮) એક ફૂર કા નાભ    ૯) એક અચ્છે રક્ષણ લારી 
નાયી     ૧૦) નમે વાર કા સ્લાગત       ૧૧) જીવકી માદ ભે તાજભશરે ફના      ૧૨) તયીકે વે વજાના 

                   શ્રીભતી યેખાફેન પ્રકાળ કેવનમા– 919008276563 
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Editor‘s message 

From me to you 

Dear readers,  
 Thank you so much for accepting new change in Vavad. All the appreciations 
and suggestions are helping us to make Vavad more and more worthy. Life is today just mobile-
social media and routine office to home and home to office, happiness is in get-togethers, parties 
or celebrations. With all the happiness in heart, we want to get inner satisfaction of life and all of 
us having many dreams, many aims but with routine targets so let‘s think differently, as poet 
Shawnee Kellie says,  

One word can spark a moment, one flower can wake the dream;  
one tree can start a forest, one bird can herald spring. 

One smile can bring a friendship, one handclasp can lift a soul;  
one star can guide a ship at sea, one cheer can obtain a goal. 

One vote can change a Nation, One sunbeam can lift a room;  
one candle wipes out darkness, one laugh will conquer gloom. 

One step must start each journey, one word must start each prayer;  
one hope can raise our spirits, one touch can show you care. 

One voice can speak with wisdom, One heart can know what's true; 
One life can make a difference, One life is me and you.... 

 Yes, one life is me and you … who can bring the difference within self, within family, 
within society, within country and within world. Vavad wants you to be the part of the change so 
ignite the spark in you and be the first to bring change and not mere follower. It reminds me a sim-
ple but inspiring story.  
 Every Sunday morning I take a light jog around a park near my home.  There‘s a lake lo-
cated in one corner of the park.  Each time I jog by this lake, I see the same elderly woman sitting 
at the water‘s edge with a small metal cage sitting beside her. This past Sunday my curiosity got 
the best of me, so I stopped jogging and walked over to her.  As I got closer, I realized that the 
metal cage was in fact a small trap.  There were three turtles, unharmed, slowly walking around 
the base of the trap.  She had a fourth turtle in her lap that she was carefully scrubbing with a 

spongy brush.―‖Hello,‖ I said.―I see you here every Sunday morning. If you don‘t mind my nosi-

ness, I‘d love to know what you‘re doing with these turtles.‖ She smiled.  ―I‘m cleaning off their 
shells,‖ she replied.  ―Anything on a turtle‘s shell, like algae or scum, reduces the turtle‘s ability to 
absorb heat and impedes its ability to swim.  It can also corrode and weaken the shell over time.‖ 
―Wow!  That‘s really nice of you!‖ I exclaimed. She went on, ―I spend a couple of hours each 
Sunday morning, relaxing by this lake and helping these little guys out.  It‘s my own strange way 
of making a difference.‖ ―But don‘t most fresh water turtles live their whole lives with algae and 
scum hanging from their shells?‖ I asked. ―Yep, sadly, they do,‖ she replied. 
 I scratched my head.  ―Well then, don‘t you think your time could be better spent?  I mean, 
I think your efforts are kind, but there are fresh water turtles living in lakes all around the 
world.  And 99% of these turtles don‘t have kind people like you to help them clean off their 
shells.  So, no offense… but how exactly are your localized efforts here truly making a differ-
ence?‖ The woman giggled aloud.  She then looked down at the turtle on her lap, scrubbed off the 
last piece of algae from its shell, and said, ―Sweetie, if this little guy could talk, he‘d tell you I just 
made all the difference in the world.‖ 
 The change is not possible all at once, but one good deed may begin the change for life 
time. Vavad invites you   to spread the fragrance of changing process by sharing your experiences. 

       The contents should be mailed to us on:  vavad.bellary2015@gmail.com or you can write 
to us on:  ―Vavad‖, Mr. Narendra Nanji Savla, ―Bharat Automobiles‖, shop no. 50 & 5, Sri M V 
Lorry terminal, bellary-583101. 

 Along with the contents to be published, please tag in your Full name, city, Contact no, 
passport size photo and email ID. 

Nilam Hitesh Chheda, (Baroi), Mo-9449226670  
 

 

 

mailto:vavad.bellary2015@gmail.com
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 I liked the following Rangoli designs which were drawn by engineering students in one of 

the Rangoli competition. Theme is excellent and the material used to draw it is collected from 

trees.  
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Vavad congratulates Mr. Sushil Kapadia for receiving Asia‘s most influential Entrepreneur 

award‘2015 by all India council of human rights, liberties & social justice in ―5th BHARTIYA MA-

NAV ADHIKAR SAMMAN-2015‖ on December 10, 2015 at NEW DELHI. 

 

 

 

 

 

 

Vavad also congratulates to Dr. Anisha Satish Umarshi Nagda, Naredi for completing Post Doctoral fellow 

ship in obstetric. 
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THE BODYGAURD 
 Many years ago King Virabhadra ruled over Shivagiri. He was looking for a bodyguard. 
Many men skilled in the martial arts applied for the job. The king wanted a really able and effi-
cient person. He called his minister and asked him to test them well, so that the best person could 
be chosen. The minister took his job seriously and, after putting the men through grueling tests, he 
finally chose two young men called Gajasena and Ugrashakti. However, the king needed only one 
bodyguard and the minister could not choose between the two. He felt they were equally skilled 
and strong. So he took them to the king and told him: ―Your Majesty, both these men are equal in 
every respect. I have tested their knowledge and their skills. Both are brave and strong and will 
make good bodyguards. Now you‘ve to make up your mind and decide which one of them you 
would like to employ.‖ ―All right,‖ said the king. ―Send them to me and I shall decide which one 
should be made my bodyguard. How about the others? Can they be employed somewhere? Are 
they any good?‖  
  ―They are also very brave and fit young men. we can certainly employ some of them in the 
army straight away. The others will need training before they can be taken in,‖ answered the min-
ister.―Good,‖ replied the king. ―May be you can take care of that while I test  these two young 
men. I shall be going to the gardens in the hills tomorrow. Send one of them with me as a body-
guard.‖  
 The next day before sunrise Ugrashakti and the king set off for the hill district on their 
horses. Ugrashakti was well armed and looked very fit. He had a sword at his waist, a bow and ar-
rows on his shoulders, and a spear in one hand. He looked every inch a royal bodyguard. It was 
afternoon by the time they reached the beautiful hill resort. When the king was resting in the guest 
house after lunch, some villagers went to him and said, ―There is a tiger on the prowl in this area, 
Your Majesty. It attacks our goats and cows and other animals. It has made life very difficult for 
us. We are also worried that it may turn into a man- eater any day. We‘ve to stay indoors with all 
our doors and windows shut. In fact, we‘ve come to your campsite risking our lives. Please help us 
and get rid of the tiger for us.‖ The king called Ugrashakti and said: ―Ugrashakti, go with these 
villagers and kill that tiger.‖ ―I shall at once do that, Your Majesty. I don‘t need so many weapons 
to kill a mere tiger. I shall just take this spear and will be back immediately after getting rid of that 
troublesome tiger.‖ He returned after some time, saying, ― I looked everywhere for the tiger, but 
couldn‘t find it at all. May be it has gone back into the jungle.‖  Virabhadra just nodded his head. 
Soon afterwards they returned to the palace.  
 A week later, the king again set off for the same resort. This time he took Gajasena with 
him as his bodyguard. After they reached the guest house, once again the villagers came with the 
same complaint. Once again the king asked the bodyguard— Gajasena—to  go with them and kill 
the tiger. But Gajasena did not move from his position. The king ordered him to go with the villag-
ers in a louder and angrier voice. ―Can‘t you hear me?‖ he shouted. ―Why aren‘t you doing what 
I‘m asking you to?‖ Gajasena replied respectfully: ―Your Majesty, please forgive me. I‘m only 
your bodyguard here. I cannot leave you alone,‖ he explained. ―Let the villagers go to the capital 
and get help from there. My first duty is to protect you, so I can‘t leave you unprotected.‖ ―You‘re 
insulting me in front of so many people by not obeying me. Do you know the punishment for any-
one who refuses to obey my command?‖ thundered the king in a rage. ―I‘m sorry but I cannot 
obey this command of yours. I cannot leave you alone. I‘m your bodyguard,‖ was all that Gajasena 
said in answer. Virabhadra did not say anything. He at once set off for the capital after reassuring 
the villagers that he would send help from the capital as soon as possible. 
 That night the king sent for the minister for a private audience. He told him what had hap-
pened on his two trips to the hills. Then the king asked him to appoint Gajasena as his bodyguard 
and to find a suitable place for Ugrashakti in the army. The minister was surprised. ―Why do you 
want a man who had disobeyed you?‖ he asked. The king smiled and said: ―Yes, Gajasena did dis-
obey me. He knew that he could be put to death as a punishment. Yet he was intent on doing his 
duty as a bodyguard and did not allow himself to be distracted. The duty of a bodyguard is to 
make sure that the king is protected all the time. He ensured that he did only that. Ugrashakti is 
very brave, but not as intelligent as Gajasena.‖ That‘s how Gajasena became King Virabhadra‘s body-
guard.  
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‘ADAPT TO CHANGE’ CONTEST  
  

 The contest describes a situation. There are many ways to deal with the situation 
so we are looking for the way which will adapt to change the scenario in optimistic way. The sit-
uation is as follows:  

 ―Now a days there is an increasing thrust on economic development all around. At 
the same time there is also an increasing concern about environmental degradation caused 
by development. It is neither feasible to stop or curtail the development process nor advisa-
ble to keep degrading the environment….‖suggest strategies that could be adopted to elimi-
nate this conflict. 
 You can write your perspective toward the situation. You can write to us in English. No 
age bar. Simple, short and optimistic solutions will be considered for prizes. Email your entries to 
vavad.bellary2015@gmail.com on or before 20-04-2016.  

Two cash Prizes of Rs1000/- and Rs 500/- are sponsored by Mr. Premjibhai and 
family, Gulbarga. 

Dr. Dhwani Anil Savla, Bellary, (9900200057) 

1st prize winner  
  I am very happy and nostalgic to pay my tribute to the "Team Vavad- Bellary" 
by enthusiastically participating in the 'adapt to change' contest. 
 I, being practicing companies Secretary have personally come across such a 

situation wherein I have either not completely related to the accent of the trainer or I, (being not so 
interested in the topic) have shown my restriction towards the training. Therefore I would suggest 
the following things be done in order to make the training serve its purpose. 

1. Accent of trainer- It is impossible to completely change the accent of the trainer because ac-
cent is something that one does not learn over night. 
Solution- The trainer could put in a little extra effort of simplifying his accent and drawing opin-
ion/feedback from the trainees often. On the other hand, the 3 trainee too needs to put in little ex-
tra effort of concentrating, understanding and raising doubts when topic not fully understood by 
them. 
It should be a team effort of trainer and trainee as well. 
2. Restriction towards training- Here, I would suggest a little more effort need to be put in by 
trainer in understanding as to why the 2 trainees are showing resentment. 
Solution- The trainer should have constant eye contact with both the trainees in order to make 
them participate in the discussion and also ask questions in the discussion so that the trainees de-
velop interest in the topic. Trainer should experiment different method of training and make the 
discussion more lively. 

Regards, 
Kajal M Saiya, Chennai,(9962572143) 

જલાફો : ચારો કશયોઈનના નાભ ળોધીએ 
 ૧) વાધના  ૨) ભારા ૩) કાજર ૪) કહયશ્ભા ૫) એકતા કયૂ  ૬)કુભકુભ  ૭)યજા  ૮) જુઈ ચાલરા  ૯)સરુક્ષણા ડંીત 
૧૦)નતૂન  ૧૧) મભુતાજ  ૧૨) ળબા ખટે. 

mailto:vavad.bellary2015@gmail.com


33 

 
  

 

   2st prize winner  

  As public speaking is my field of interest, I assume that I am training a group of 
trainees in this field. 

 Straight away coming to the first situation, there would be two aspects I would solve this 
issue. One, know your audiences before you step in for any form of speaking platform and the se-
cond one being I would try to keep my language as simple as possible and avoid vernacular jar-
gons. I would also try to read people‘s reactions towards my message and would like to get feed-
back after every topic. 

 As a trainer in the field of public speaking, I have always carried the mantra ‗To be a good 
speaker, one has to be a very good listener.‘ Instead of making the seminar one-sided and monoto-
nous, I would like them to interact with me after every message which I deliver to them and con-
tinuous group activities will be conducted to involve the trainees and keep them active during my 
sessions.  

Drashti Shah,( Kokalia )Bagalkot 

 

  
  
 Vavad is introducing ‗Selfi Contest‘ for all the vivacious, energetic & affection-
ate young pals. Participate in Selfi contest by capturing all your happy moments with your grand-
parents. Send it to Vavad on or before 15 April 2016. Best entries will be admired by adding 

those Selfies in upcoming Vavad.           Bindu Prashant Chheda,Baroi,Bellary,9590920131  

Chennai floods — Do’s and don’ts 
Highly excessive rainfalls in chennai had triggered the floods in very small span of time 

but after the rains over, water levels in most parts of the state have begun to recede. Earlier, spine-

chilling images and videos showed submerged localities and vehicles but fresh challenges in the 

form of wreckage and reptiles shall continue to emerge. We take a look at precautions which can 

be followed before re-entering flooded erection. 

Do‘s include: 

  Put sandbags in the toilet bowl and cover all drain holes to prevent sewage back flow. 

  Use bleaching powder and lime to disinfect your home. 

  Eat freshly cooked or dry food, and always keep your food covered. 

  Boil water or use chlorine tablets to purify water before drinking as advised by the Health De-
partment. 

  watch out for broken electric poles, damaged bridges, broken glass, sharp objects and debris. 
(Stay on dry ground when possible.) 

  Use mosquito nets and repellents to prevent malaria. 

  Keep your mobile phones charged. 

  Listen to the radio or watch TV for the latest weather bulletin and flood warnings. 

  Keep strong ropes, a lantern, battery-operated torches and extra batteries ready. 

  Keep your first aid kit ready with extra medication for snake bites and diarrhea. 

  Keep umbrellas and bamboo sticks with you for protection from snakes. 

  Stay in touch with local officials, and follow instructions if asked to evacuate. 

  If you‘re being evacuated, pack some clothing, essential medication, valuables and important 
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documents in waterproof bags to be taken to a safe shelter. Turn off power and gas connections 
before leaving the house. 

  Keep cattle untied to ensure their safety. 

Don‘ts include: 

  Don‘t enter flood waters. If you need to enter them, wear suitable footwear. 

 Don‘t walk through moving water. If you have to walk in water, walk where it is not moving.    
Use a stick to check the firmness of the ground in front of you. 

  Don‘t get near electric poles or fallen power lines to avoid electrocution. 

  Don‘t get near sewage lines, gutters, drains, culverts, etc. 

  Don‘t allow children to have empty stomachs. 

  Don‘t leave the safe shelter until local officials declare that conditions are back to normal. 

  Don‘t allow children to play in or near flood waters. 

  Don‘t use any damaged electric goods. Get them checked by an electrician before using them. 

  Don‘t use toilets or tap water if water lines or sewage pipes are damaged. 

  Don‘t eat food that has been in flood waters. 

  Don‘t drive into flooded areas. If flood waters rise around your car, abandon it and move to 
higher ground if you can do so safely.  

 

ITS FUN TIME

A funny accountant visits a museum with a Sardarji. 

Accountant: This painting is 500 years and 20 days old. 

Sardar: Amazing! Where did you get this exact information? 

Accountant: I was here 20 days ago. The guide told me that 
the painting was 500 years old.  
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