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      પ્રમખુશ્રી નો સદેંશ     
સ્નેિી વમત્રો, 
 બગંલોરના મિાસમ્મલેન ‘મઠો મળેાિડો’ મા આપણ ેબધાએ ખબુ મજા માણી. બગંલોર ઘટકન ુઆગત-

સ્િાગત અન ે‘મઠો મળેાિડો’ - દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલન ુમિાસમ્મલેન ન ેસફળ બનાિિા તન-મન-ધન મકુીન ેકરેલી 

તયૈારી ખરેખર પ્રશસંનીય છે. બગંલોર ઘટકની મિેનત ,આિડત અન ેસમાજન ેએકજુટ રાખિાની લગન તો આપણ ેિાિડના રૂપે 

જોિા મળી છે. સમ્મલેન દરમ્યાન સાઉથ એકમના મખુ્ય કાયાાલયની જબાબદારી ઉત્તર કનાાટક ઘટકન ેઆપિાન ુપ્રસ્તાિ આિેલ. 

યકેુજી ઘટકના બધા ગામોએ ચચાા-વિચારણા કરીન ેઆ પ્રસ્તાિ સ્િીકાયુા છે. અમારા પર મકેુલ વિશ્વાસ બદ્દલ સિ ે ઘટકોન ુ હુ ં

હદલથી આભારી છુ.ં   

 કચ્છી નિિર્ાના ઉજિણી સાથ ેયકેુજીના કાયાકાલની શરુઆત થાય છે. અન ેયાદ આિ ેછે કચ્છ. અર્ાઢી બીજના મધરુ 

સ્મરણો સાથ ેપધાયાા છે મઘેરાજા—હરમક્ષિમ નતૃ્ય કરતી િર્ાા—ઇંદ્રધનષુ્યના રંગોથી શોભતો આકાશ – અન ેકચ્છની ધરતી પર 

ટહુકંતો મોર – એિો મારો કચ્છ અન ેએિા પ્યારા આપણા ’કચ્છી માડૂ’. આ કચ્છની સસં્કૃવતની તો િાત જ જુદી છે – મનુ્દ્રા અને 

કંડલાના ભવ્ય સાગર તટ – કચ્છનો તાજ ‘અદાની પોટા ’ અન ે‘મનુ્દ્રા પોટા ’. એિી પવિત્ર ભમૂીપર – પ્રભભુક્ક્તનો મહિમા િઘારિા 

છે ૭૨ જીનાલય અભડાસાની પચં વતવથિ અન ેશ્રી ભદ્રશે્વરનો મિાન તીથા. એટલુ ંજ નિી – જોિા જેિા છે – લખપત કોટેશ્વર – 

વપંગળેશ્વર – માતાનો મઢ –કાળા ડુંગર – અંજારમા ંછે જેસલ તોરલ પીર – અન ેમડઇમા ંવિજય વિલાસ પલેેસ અન ેિર િર્ા થતો 

‘કચ્છ રણોત્સિ’ ધન્ય છે આ ભમૂીન ે– મારી માતભૃમૂીન.ે 

‘કચ્છ મઠે્ઠો કચ્છી મઠે્ઠો , મઠે્ઠો કચ્છજો ‘ના’ં. 

વપઢં િડો ન ે‘ના’ં નઢંો , અઢઇ અખરજો ના.ં 

અઢઇ અખર અંઇ પ્રમેજા, ઇ ચતંા મળે કવિભા. 

પ્રેમી માડુ એડા કચ્છજા, જી રામ ને ભરત ભા. 

િડો મલુક આય કચ્છડો,િડો િગડો ન ેિા. 

ગામડા ગામ ન ેસરે ઓછા,તમે ેકડંક ભકંૂપ ન ેકડે િા.ં 

‘પ્રભ’ુ ભલૂ્યા ન ેભલુાજે ઘા,તોય કચ્છ ઇ કચ્છ આય. 

અસાકેં માતભૃવૂમજો િટ આય’ 

   કચ્છના ભમુીને નમન કરી આર્ાઢી બીજથી શભુારંભ કરીએ. યકેુજીના દરેક સદસ્યના હદલમા ંમજબતુ ઇરાદાઓ છે, મક્કમ 

મનોબળ છે. એક જુટ થઇ—બધાના વિચારોન ે સમજી – નિી રૂપરેખાથી  કાયાપ્રણાલીન ે એક નિો રૂપ આપિાન ુ છે. આ 

જિાબદારીન ેપોતાના સમયનો ભોગ આપી– તન– મન– ધનથી પણૂા કરિાનો બીડો બધાય ેલીધો છે. િિ ેએકજ ધ્યયે રાખીએ.  

‘સાથ સિકાર અને સફળતા’ 

વિરેન્દ્ર છેડા, હબુલી, પ્રમખુ 

સ્ટોન આટા  
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પ્રીય િાચક મીત્રો,          

‘મઠો મળેાિડો’ દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ—મિાસમ્મલેનના સફળ આયોજન માટે બગંલોર ઘટકન ુખબુ-ખબુ અક્ષભનદંન 

અન ેએકમના આગામી િર્ોના કાયાકાલમાટે ઉત્તર કનાાટક ઘટકન ેજબાબદારી સોપ્યા બદ્દલ ખબુ આભાર. િાિડન ેસંચિાન ુકાયા 

બલે્લારી ગામન ેસોપિામા આવ્ય ૂછે પણ 

હટપ ેહટપ ેસરોિર બધંાય , કાકંરે કાકંરે પાડ બધંાય 

એજ હરત ેઆ જબાબદારીને વનભાિિા યકેુજી ઘટકના સધળા ગામો એકત્રીત થયીને ઉમગં અન ે ઉલ્િાસથી કાયારત બન્યા છે. 

આપણ ેકચ્છના મઠેા માણસો – િડીલબધંઓુની ઓળખાણ – એજ મોટી ખાણ છે, િિ ેઆ ઓળખાણન ેઆપણે િાિડના માધ્યમથી 

સમઘૃ્દ બનાિીએ. આપણા હરતી-હરિાજો, ખાણપાણ, પિરેિશે, રિણેીકરણી અન ે વિચારોન ે નિી હદશા આપીએ. કચ્છી માણસ 

વ્યિસાયમા ંજન્મજાત તરબેજ િોય છે, અન ે િિ ેઆજની યિુા વપઢીએ ભણતરમા ંકોઈ વપછેિાટ નથી રાખી. પણ બધા ચચાા કરતા 

િોય જનરેશન ગેપ ની. આજની યિુા પીઢી અન ેિડીલો િચ્ચનેી  વિચારોની તફાિતને આપણ ેકિીએ જનરેશન ગેપ, પણ િિ ે

નિા દૃષ્ટીકોણથી જોઈએ તો જો ખાટા કેરી ન ેમીઠા પહરપક્િ આંબામા ંપહરિતાન થતા થોડોક કાળ વનકળિો જોઈએ, જેમ ગીતોમા 

સગંીત આિી જાય તો એ સમુધરૂ બની જાય અન ેલખાણ કરતા જો શબ્દોમા ંસ્પસે આિી જાય તો એ િાચંિામા ંઆનદં આિ ેતો 

પછી આપણ ેસબંધંોમા ંપણ ગેપ-સ્પશે રાખિી જોઈએ ન ેઆપણા યિુા વપઢીન ેઅનભુિરૂપી સૌગાત આપીએ એિી રીત ે કે એ 

અપનાિી શકે –  

‘જેમ નિા સગંીત,પણ જુના ગીત, 

જેમ નિા સાધન, પણ જુના વ્યાયામ, 

જેમ નિા ઉછેર, પણ જુના િિાલ, 

તેમ નિા સબંધં, પણ જુના અનબુધં’ 

યિુા વપઢીની માટે જેમ અિનિી રીત જોઈએ તેમજ િડીલ થિાના લિણો છે – સ્િભાિમા ંસરલતા, શાતંતા અને ધીરજ. િડીલ 

થિાના પ્રમાણ સાથે તો િિ ેનિા તરીકા શોધીએ, િિાલ ને સ્નિે સબંધંોમા જોખીએ. 

નરંદ્ર નાનજી સાિલા,પ્રમખુ, બલે્લારી      

િીણાધારી  
પ્રથમ, પ્રણામ મજુા, સરસતી શારદા કે, 

  બ્રમ્િાજી કુમારી કે, ન ેમોરજી સિારી કે, 

મગંલાચરણ કરે, સ્મતૃીથી સભંારી ક્ષગન,ે 

  શ્વતેિસ્ત્રધારી ચાર િદેજી વિિારી કે, 

અંતર ઉજારીન,ે પ્રકાશકે પ્રસારી હડય,ં 

  મનસ ેનમન કરે, નારી તોકે ન્યારી કે, 

પરુખપરુાણજી દુલારી, એડી દેિી તકેં, 

  િદંન િજાર, મુજંી માડી િીણા ધારીકે. 

 

જન્મ સધુરે પણુ્યથી, જીિન સધુરે ગણુોથી, મરણ સધુરે સમાધી ભાિથી, પણ ભાિ સધુરે તો ભિોભિ સધુરે. 
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તતં્રી સ્થાનેથી           
 

આપ સૌન,ે જય જીનને્દ્ર, 

 આપણા કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમના માટે િાિડના માધ્મમથી વિચાર પ્રગટ કરિાનો મોકો મળ્યો છે. આજે િાત 
કરૂ છુ સોવશયલ મીહડયાની. સોવશયલ મીડીયા બહુજ ટંુકા ગાળામા ં સમાજ પર છિાઈ ગયુ ં છે. ફેસબકુ, િોટસ એપ, ટ્િીટર આ 
સોવશયલ મીહડયા ના વિવિધ સ્િરૂપોમા ંઆગળ પડતા છે. મોબાઇલ દ્વારા મેસજે સાથ ેફોટો મોકલિાની વનઃશલુ્ક સગિડ સાથ ેઆિલેા 
િોટસએપ ેકરોડો ચાિકોના હદલ જીતી લીધા. યિુાપઢેી સાથ ેનાના મોટા બધા એન્રોઇડ મોબાઇલ પર ઇન્ટરનટેનુ ંજ્ઞાન મળેિી આ 
સોવશયલ વમડીયાનો ઉપયોગ કરતા થઇ ગયા છે. અવત સિાત્ર િર્જયતે! કોઇપણ િસ્તનુો અવતરેક માઠા પહરણામ લાિ ેછે.  
 સોવશયલ મીડીયાએ પણ પોતાના વિકરાળ બાહુપંાશમા ંસમાજન ેએિો જકડી લીધો છે કે તનેા સારા પહરણામો વિસારે પડિા 
લાગ્યા છે. એક વ્યક્ક્તના િાથના સ્નાયુ ંજકડાઈ ગયા. ઘણી ડોક્ટરી તપાસમા ંખાસ કોઇ વનદાન ન થયુ.ં છેિટે હદનચયાાનો અભ્યાસ 
કરતા ંડોક્ટરો એિા તારણ પર આવ્યા કે િધુ ંપડતા િોટસએપ પર મસેજે મોકલિામા,ં િાચંિામા ંઅન ેહડલીટ કરિામા ંઆંગળીઓ 
પર થતી િધારે સ્રેસન ેકારણે આ બીમારી થઇ છે. સોવશયલ વમડીયા અને ખાસ કરીને િોટસએપ પર એટલા બધા ંમસેજે, ફોટાઓનો 
મારો થાય છે કે એ બધા ંિાચંિામાજં હદિસનો હકંમતી સમય િડેફાઈ જાય છે. િોટસએપ ચકે કરિાની લાલચ ક્યારેક િાસ્યાસ્પદ 
ક્સ્થવતમા ંમકૂી દે છે. કુટંુબમા ંચચાા કરિા બઠેા િોઈએ, વમહટંગ ચાલતી િોય કે જાિરે કાયાક્રમમા ંમચં પર બઠેા િોઇએ ત્યારે પણ આ 
‘નશો’ બીજાથી વિમખુ કરી દે છે, અને મજાક પાત્ર બનાિી દે છે. વિવશષ્ટ વસદ્ધિ પ્રાપ્તને પદ્મશ્રી, પદ્મવિભરૂ્ણ થી સન્માિિામા ંઆિે 
છે. તિેી રીત ે કોઇ વ્યક્ક્ત િોટસએપના બધાજ મસેજે િાચંિાનો પરુાિા સાથ ે દાિો કરનારને ‘િોટસએપરત્ન’ જેિા િાસ્યાસ્પદ 
ટાઇટલથી નિાજિા જોઇએ. 
 સોવશયલ વમડીયાના સદેંશાઓની ગણુિત્તા પણ શકંાના દાયરામા ં ઉભી રિી છે. કાટુાનોમા ં પણ મયાાદા ચકૂી જિાય છે. 
વિજાતીય પાત્રન ે વિશ્વાસમા ંલાિી એની જંદગી સાથ ેખીલિાળ કરિામા ંપણ આ માધ્યમન ેિાથો બનાિિામા ંઆિ ેછે. સોવશયલ 
વમડીયા આપણાપર િાિી થાય એના કરતા આપણ ેએના પર િાિી થઇએ એમા ંઆપણી શોભા અને માધ્યમની ઉપયોગીતા િધુ ંસારી 
રીત ેપરૂિાર થાશ.ે 
 આ સોવશયલ વમડીયાના માધ્મયથી એટલ ે ફેસબકુમા કે િોટ્સઅપના ગપૃમા મકુીન ેિાિડની િાતો યિુવપઢીન ેિચંાિશ.ુ 
તમારી લખેન પ્રતીભાન ે વનખારિા િાિડમા ં નિા વિભાગોની શરૂઆત કરી છે. તમારા જજિનશૈલીને પ્રભાિીત કરનારા 
પ્રસગંો,વ્યક્તીઓ કે નૈસગીક સ્થળ તમ ે િાિડના માધ્યમથી બધાસમિ રાખી શકો. કચ્છની િાતો આજની પીઢીન ે નિા તરીકા 
વશખિાડી શકે એટલે તમ ેતમારા અનભુિ િાિડન ેમોકલાિો. ગમી જાય ત ેહદલમા િસી જાય, તો િાિડન ેપણ સિભાગી કરો તમારા 
મનગમતી યાદોમા ંઅન ેલખીન ેતમારા ગમતાનો કરો ગલુાલ. આપણા જીિનની કઠીનાઈઓન ેઉકેલિા કે રોજની જજંદગીની સરલતા 
િાળિિા િાિડ તમન ેપ્રશ્ન પ્રવતયોક્ષગતામા ભાગ લેિા આમતં્રણ આપ ેછે.  

રેખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી 

શાતં પળોમા ંવિચારજો 
 િ ે માનિ, આંખો બધં કરીને સતુો છે. િિે વિચાર આજના આખા હદિસ દરમ્યાન મ ે સ્િકલ્યાણના ં કામો કયાા કે પર 
કલ્યાણના ંકામો કયાા. િિ ેિધ ુઆગળ વિચાર, આ કલ્યાણના ંકામો તારા આત્માન ેઉધ્િાગવત આપનારા છે કે અધોગવત આપનારા છે. 
િિ ેચતેીન ેચાલ. તારા આત્માને ઉધ્િાગવત આપનાર મનષુ્ય જન્મ મળ્યો છે. તને ેસાથાક કર. ચાર ગતીમા ંરખડતો આત્મા જ્યારે 
મનષુ્યગવતમા ંઆિ ે છે, ત્યારે એની શક્ક્ત (પરમ-આત્મા) પરમાત્મા બની શકે એટલી િોય છે. માટે આત્માન ેઉધ્િાગવત મળે એિા 
કલ્યાણના કામો કર. ચોયાાસીના ંચક્કરમા ંફરતો આત્મા ધણા દુઃખો સિન કરીન ેમનષુ્ય જન્મન ેપામે છે. મનષુ્ય જન્મ દ્વારા આત્માની 
ઉધ્િાગવત થાય છે, અન ેઆત્મા મોિ સધુી પિંચ ેછે. બીજા જન્મોમા ંઆત્મા તમે કરી શકતો નથી. િિ ેશાતં પળોમા ં વિચાર, તારા 
આત્માના કલ્યાણ માટે મનષુ્ય જન્મનો કેટલો સમય આપી રહ્યો છે. જો તન ેતારા આત્માના કલ્યાણ કરિાની સમજ ન પડે તો સતં-

સગં(સત્સગં) કર એની અસર તારા પર જરૂર થશ.ે ન ેતારા આત્માન ેરસ્તો મળી જશ.ે િિ ેશાતં પળોમા ં વિચાર ન ેતારા આત્માને 
જાગતૃ કર.             

પ્રભા શાવંતલાલ છેડા,(બારોઈ) બલે્લારી., (9480196655) 
 

માનિને ઘડનારા ંપાચં તત્િ — પિૂા સસં્કાર,મા-બાપ, વમત્ર, સયંોગ અને સતં  
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ઘટકના િાિડ 

એક્કમના િડે ઓફીસની ઉત્તર કનાાટક ઘટકને સોપણી 
  શ્રી ક. િી.ઓ. એકમની કાયાિાિક સવમવતની વમટંગ બગંલોર મધ્ય ે તારીખ ૨૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયલે.વમટંગના   
મખુ્ય મદુ્દાઓ નીચે પ્રમાણ ેછે. 
૧. એક્કમના િડે ઓફીસની ઉત્તર કનાાટક ઘટકન ેસોપણી 
૨. એક્કમના આગામી કાયાક્રમો બાબત ચચાા – ઓક્ટોબરમા ંયોજાયલે યથુ કેમ્પ બદ્દલ ચચાા-વિચારણા થઈ. એક્કમની પ્રવતૃ્તીઓન ે
નિી હદશા મળે એ િતેથુી  તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૫ના રોજ કરેલ ચયાા- વિચારણા થયા બાદ નીચ ેમજુબ નક્કી થયુ ંિત ુ.ં  
3. યથુ કેમ્પ િર્ામા એક િખત ઘટકના ક્રમ પ્રમાણ ેયોજિા જે મજુબ નિા રાઉંડનુ ંચોથુ ંયથુ કેમ્પ ઓગસ્ટ,૨૦૧૬ મા ંUKG, છેલ્લ ુયથુ 
કેમ્પ ઓગસ્ટ,૨૦૧૭ મા ંમદુરાઈ મધ ેયોજિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ.ં 
4. સસં્થાના ઉદે્દશન ેધ્યાનમા ંરાખીન ેસસં્થાના ૪૫+ િયસ્ક સભ્યો માટે ફેવમલી આઉટંગન ુઆયોજન કરિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ ંિૈદ્રાબાદ 
ઘટકના શ્રી વનતીનભાઈએ આઉટંગના આયોજનની જબાબદારી સ્િેચ્છાએ ક્સ્િકાયુા િત ુ ંજેન ેસભ્યોએ આિકાયાા િતા. 
5. ચચાા-વિચારણા બાદ, સભ્ય ફી િર્ા ૨૦૧૫-૧૬ થી િાવર્િક રૂ ૨૫/- િધારીન ેરૂ૧૦૦/- કરિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ.ં 

 

 પ્રમખુશ્રીની મજુંરીથી રજુ થયલે બાબતો વિર્ ેલિેાયલેા વનણાયો: 
૧. સસં્થાની આગામી વમહટંગમા ંદરેક ઘટકમાથંી ૨ મહિલા અન ે૧ યિુા/યિુતીન ેસામલે કરિા. 
૨. એક્કમ િબેસાઈટ: શ્રી સશુીલભાઈ સગંોઈએ િેબસાઈટ વિર્ ેમાહિતી આપી િતી અને સૌ ઘટકોએ પોત પોતાના ઘટકોના સભ્યોની 
માહિતી િબેસાઈટ ઉપર બે મહિનાની અંદર અપલોડ કરિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ.ં 
૩. સસં્થાના કારોબારી સવમતીના સભ્યોનુ ંિોટ્સઅપ પર એક ગ્રપુ બનાિિાનુ ંશ્રી સશુીલભાઈન ેજણાવ્ય ુિત ુ.ં 
૪. શ્રી વનતીનભાઈના સચુન મજુબ અસાધારણ સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર ધટકના વિદ્યાથીનુ ંબહુમાન કરિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ.ં જેનામાટે 
માપદંડ(CRITERIA) નક્કી કરિા શ્રી વનતીનભાઈ અન ેશ્રી વધરજભાઈન ેજણાવ્યુ ંિત ુ.ં  
૫. સસં્થાન ુઈન્ન્ડયન રસ્ટ એક્ટ િઠેળ રજજસ્રેશન : ચચાા બાદ સસં્થાન ેઈન્ન્ડયન રસ્ટ એક્ટ િઠેળ રજજસ્રેશન કરિાનુ ંનક્કી થયુ ંિત ુ ં
જેનુ ં મખુ્ય કાયાાલય ચેન્નઈ રાખિાનુ ં નક્કી થયુ ં િત ુ.ં ચને્નઈ ઘટકના સભ્યોના મદતથી શ્રી મણીલાલભાઈ (ગલુબગાા) સસં્થાના 
રજજસ્રેશનની કાયાિાિી પણુા કરશ.ે સસં્થાના સચંાલનમાટે કાયાિાિક ઓફીસ સમયાનસુાર કોઈ પણ એક ઘટક પાસે રિશેે.   

 
 
 

 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ                                

 સસં્થાના સમાચાર : નતુન કાયાિાિક સવમતી  

૧. વિસનજી વિરજી ગગંર (છસરા)     પ્રમખુ  

૨. રમીલા કાતંીલાલ વિરા (દેશલપરુ)                            ઉપ પ્રમખુ  

૩. ભાિશે રાયચદં ગોગરી (ટંુડા)            મતં્રી   

૪. વનતીન નમેજી ગગંર (મોટી ખાખર)        સિ મતં્રી   

૫. મકેુશ કાતંીલાલ બહુઆ (નાની ત ુબંડી)  સભ્ય    

૬. પકંજ ધનજી ગડા (નાના ભાડીયા)   સભ્ય 

મહિલા મડંળ : તા ૧૮ મી જુલાઈ અન ેશવનિારના અર્ાઢી બીજ વનવમત્ત ેગાધંી બીચ પર પ્રોગ્રામનો આયોજન કરેલ. સારી એિી 
િાજરીમા ંપિલેા નિકાર મતં્ર તથા પ્રાથાના થી શરૂઆત થઈ.ત્યારબાદ કચ્છી નિાિર્ાના િધામણા ં કરિામા ંઆવ્યા.તમેજ સમગ્ર 
કચ્છ અન ેકચ્છી લોકોમાટે સખુ-શાતંી અન ેસમધૃ્ધીની શભુકામના કરિામા ંઆિી. ત્યારબાદ ગેમોરમીન ેનાસ્તા-પાણીન ેન્યાય આપી 
બધા છુટા પડયા.  

ચેન્નઈ 
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 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ                
 રિીિાર તા.૩૧-૫-૨૦૧૫ના રોજ મળેલ િાવર્િક સામાન્ય સભામા ં૨૦૧૫-૨૦૧૬ માટે સમાજની 
કાયાિાિક સવમવતના સભ્યો માટે વનમણુકં કરિામા ંઆિી િતી.ત્યારબાદ મળેલ કારોબારી સવમવતની મીટંગમા ંસભ્યોના િોદ્દા નક્કી 
કરિામા ંઆવ્યા િતા જે નીચ ેમજુબ છે: 
૧. શ્રી ચનુીલાલ જીિરાજ ગાલા  પ્રમખુ 
૨. શ્રી સશુીલ ભાણજી સગંોઇ   ઉપ પ્રમખુ 
૩. શ્રી રશ્મીકાતં લખમશી વિછીિોરા  ખજાનચી  
૪. શ્રી ધીરજ કાનજી નાગડા   મતં્રી 
૫. શ્રી નીવતન સુદંરજી મોતા   સિ મતં્રી 
૬. શ્રી પરેશ તલકશી ગાલા   સભ્ય 
૭. શ્રી વિપલુ કાવંતલાલ વિસરીઆ  સભ્ય 
૮. શ્રી તરુણ માિજી નાગડા   સભ્ય 
  શ્રી દક્ષિણ ભારત ક.િી.ઓ.જૈન એક્કમની કાયાિાિક સવમવતમા ંબગંલોર ઘટક તરફથી નીચ ેજણાિલે સભ્યો રિશે:ે 
૧. શ્રી ચનુીલાલ જીિરાજ ગાલા    
૨. શ્રી ધીરજ કાનજી નાગડા     
૩. શ્રી સશુીલ ભાણજી સગંોઇ    
૪. શ્રી રશ્મીકાતં લખમશી વિછીિોરા   
 

અર્ાઢી બીજની ઉજિણી: 
કચ્છી નવુ ંિર્ા અર્ાઢી બીજ ઉજિિા રવિિાર તા.૨-૮-૨૦૧૫ના રોજ સિારના શ્રી ભારતીય વિદ્યા ભિન મધ્ય ેસૌ એકવત્રત થયા 
િતા. નિા િર્ાની શભુચે્છાનુ ંઆદાન પ્રદાન અન ેચા-નાસ્તો લઈન ેઓડીટોરીયમમા ંકાયાક્રમ માણિા ગોઠિાઈ ગયા િતા. નિા 
િર્ાની શભુચે્છા તમેજ નિકાર મતં્રથી કાયાક્રમની શરૂઆત કરિામા ં આિી િતી. ઉપ-પ્રમખુ શ્રી સશુીલભાઈએ પ્રમખુ શ્રી 
ચનુીલાલભાઈના સદેંશ તમેજ સૌન ેનિા િર્ાની શભુચે્છા આપી િતી. ફરાદ્રી ગામથી આિેલ રામજી ભગત ખડેૂતના િશેમા ંશ્રી 
રમશેભાઈ ગાલાએ પોતાની આગિી શલૈીમા ંસૌન ેનિા િર્ાની શભુેચ્છા આપી, કચ્છી દોિા રજુ કયાા િતા. ત્યાર બાદ ૨-૫ િય ગ્રપુ 
માટે રાખિામા ંઆિેલ િશે ભરૂ્ા િરીફાઈ શરૂ કરિામા ંઆિી િતી. ‘COMMUNITIY HELPER’  થીમ રાખિામા ંઆિલે. નાના 
ભલૂકાની માતાઓએ ખબૂ જ જિેમતથી ઓટો મકેેવનક, ડોક્ટર, શફે અન ેખડેૂત ના િશેમા ંપોતાના ભલૂકાઓન ેરજુ કરી સૌને મગુ્ધ 
કરી દીધા િતા. ત્યારબાદ શ્રી મનસખુભાઈ અન ેશ્રીમતી મીનાબનેે ગામડાના પિરેિેશમા ંરજુ થઇ કચ્છી દોિા અન ેકવિતા રજુ કરી 
સૌન ેડોલાવ્યા િતા. િય ગ્રપુ ૬-૧૨ માટે રાખિામા ંઆિલે િશેભરૂ્ા િરીફાઈ શરૂ કરિામા ંઆિી િતી. ‘INTERNATIONAL PERSON-

ALITIES’ થીમ રાખિામા ંઆિલે. આ સ્પધાામા ં૧૧ બાળકોએ િંશભેર અબ્દુલ કલામ, નરેન્દ્ર મોદી, મધર ટેરેસા, સ્િામી વિિકેાનદં, 
ચાલી ચપે્લીન, િાકીર હુસૈન, લડેી ગાગા, માઈકલ જેક્સન, પહંડત રવિશકંર, બરાક ઓબામા, હિટલર જેિી આંતરરાષ્રીય ખ્યાતી 
પામલે વ્યક્ક્તઓની આબહેુબ રજૂઆત કરી સૌન ેઆશ્ચયાચહકત કરી દીધા િતા. સ્પધાાના વિજેતા િતા: 
 િય ગ્રપુ ૨-૫ :    પ્રથમ: આરિ તરુણ નાગડા – ડોક્ટર 
 િય ગ્રપુ: ૬-૧૨ :   પ્રથમ: િાહદિક નીવતન ફુહરયા-ચાલી ચપે્લીન 
   દ્ધદ્વવતય: ૧. શભુ ડોિીન રાભંીયા – સ્િામી વિિકેાનદં 
           ૨. પ્રણિ ભાિને સાિલા – િાકીર હુસનૈ 
 સ્પધાાના જજ િતા: શ્રીમતી વ્યોમા અંહકત સાિલા અન ેજીનલ કરણ ભદેા. 
 ત્યાર બાદ ગત શિૈક્ષણક િર્ા ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન ધો. ૧૦ તથા એથી ઉપર શાળા કોલેજની કોઈ પણ પરીિા પાસ કરેલ 
વિદ્યાથીઓનુ ં બહુમાન એપેિ કવમટીના ચઅેરમન શ્રી અવશ્વનભાઈ સાિલા તેમ જ ઉપ-પ્રમખુ શ્રી સશુીલભાઈ સગંોઇના િસ્તે 
કરિામા ંઆિલે જેનુ ંસચંાલન ડો. વશલ્પા અતલુ િોરા એ કયુ ંિત ુ.ં 
 ત્યાર બાદ શભુ ડોિીન રાભંીયા તમે જ િશંીકા અજીત શાિ ેકચ્છી કવિતાઓ રજુ કરીન ેસૌને ખશુ કરી દીધા િતા. ત્યાર 
બાદ સિુાની, પ્રથમ, ટીયા અન ેરોનીલ ચારેએ હફલ્મી ગીત ઉપર ગ્રપુ ડાન્સ રજુ કયુ ંિત ુ.ં ત્યાર બાદ જીનય સશુીલ સગંોઇએ હક્રકેટ 
ન ેલગતી ક્ક્િિ સૌન ેરમાડી િતી. શ્રીયા આનદં રાભંીયાએ ‘મિા સમ્મલેન કે સાઈડ ઈફેક્ટસ’ વિર્ ેક્ચ્છીમા ંરમજુી રીતે સમાચારો 
રજુ કયાા િતા. શ્રી નીવતન ફુહરયા અન ેશ્રી નીરંત નાગડાએ શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. િબે સાઈટ વિર્ ેમાહિતી આપી િતી. નિા સભ્યોએ  

બંગલોર 
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પોતાની ઓળખાણ આપી સૌન ેપહરચય આપ્યો િતો. ઈવશતા અતલુ િોરાએ કથક ડાન્સ રજુ કયુ ંિત ુ.ં વિજેતાઓન ેઇનામ આપિામા ં
આવ્યા િતા. દર િર્ાની જેમ આ િર્ ેપણ રાખિામા ંઆિલે ‘લકી ડીપ’ મા ંરાહુલ િસમખુ ભદેા કુટંુબ વિજેતા થયુ ંિત ુ.ં સૌનો આભાર 
માનિામા ંઆવ્યો િતો. કાયાક્રમનુ ંસચંાલન કચ્છીમા ંશ્રીમતી હદશા ધિલ ધરોડ અને કુ. હિરલ નીવતન મોતાએ સભંાળ્યુ ંિત ુ.ં કાયાક્રમ 
બાદ પ્રીવત ભોજનનુ ંઆયોજન કરિામા ંઆિેલ છે જેન ેશ્રી રસશેભાઈ માિજી સાિલાએ તમેના પતુ્ર ચી.પનુીતના લગ્ન પ્રસગંની 
ખશુાલીમા ંસ્પોન્સર કરેલ. પ્રીવત ભોજન માણી સૌ છુટા પડયા િતા.         
 

શ્રી ક.િી.ઓ.િવનતા વ ૃદં-બગંલોર: 
 શવનિાર તા. ૪-૪-૨૦૧૫ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ િાગ્ય ે સસં્થાની AGM (િાવર્િક સામાન્ય સભા) તમેજ અરોમાથરેાપીનુ ં
ડેમોન્સરેશન શ્રી ડી િી િી ગજુરાતી શાળા મધ્યે રાખિામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં સસં્થાના ખજાનચી શ્રીમતી સનુીતા ગાલાએ ગત િર્ા ના 
હિસાબો રજુ કયાા િતા. સભ્યો પાસથેી મમે્બરશીપ ફી લિેામા ંઆિી િતી. ત્યારબાદ શ્રીમતી શવમિલા જોર્ી દ્વારા અરોમાથરેાપી વિર્ ે
તમે જ જુદા જુદા Aromatic Oils ના ફાયદા, oils નો ઉપયોગ કરીન ેફેસીઅલ તેમ જ લગે-મસાજનુ ં ડેમોન્સરેશન આપ્યુ ંિત ુ.ં તમેના 
દ્વારા બનાિલેા જુદા જુદા તલે તેમ જ સાબ,ુ બ્યટુી પ્રોડક્ટ્સ નુ ંિચેાણ રાખિામા ંઆવ્યુ ં િત ુ.ં સ્િાદીસ્ટ અલ્પાિાર માણી સૌ છુટા 
પડયા િતા. સસં્થાનો ૧૩-૬-૧૫ના રોજ રાખિામા ંકુકંગ ડેમોન્સરેશન ખબૂ જ સફળ રીત ેસપંન્ન થયો િતો. શ્રીમતી યોગીની ભદેા તમે 
જ ભાવિની ગાલાએ વિવિધ જાતની ડીપ્સ તથા બાળકોના ટીફીન બોિમા ંઆપી શકાય એિી સ્િાદીષ્ટ િાનગીઓની માહિતી તથા 
સરળતાથી કેિી રીત ેબનાિિી એની સમજણ આપી િતી. બસેીલ પસે્તો, િમસ, િહરયાલી બટન ઈડલી, પનીર રેપ, બ્રડે બાસ્કેટ, 
રગન રોલ જેિી િાનગીઓનુ ંડેમોન્સરેશન આપ્યુ ંિત ુ.ં તમેણે શીખિાડેલી િાનગીઓનુ ંગીફ્ટ િમે્પર સૌન ેઆપ્યુ ંિત ુ.ં શ્રીમતી અિની 
ગડાએ સૌન ેઘહડયાળની અિનિી રમત રમાડી િતી. ત્યાર બાદ અલ્પિારન ેમાન આપીન ેસૌ છુટા પડયા િતા. 

  શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
 નતુન કાયાિાિક સવમતી  

 ૧ .  શ્રી વનતીન એસ .શાિ  પ્રમખુ   

 ૨ .  શ્રી વનલેશ એસ .સગંોઈ  ઉપ-પ્રમખુ  

 ૩ .  શ્રી વનલેશ આર .શાિ  મતં્રી    

 ૪ . શ્રી હિતેન એસ .સગંોઈ  સિ મતં્રી   
 ૫  શ્રી િમેતં આર .શાિ  ખજાનચી 
 ૬ .  શ્રી સરંુદ્ર આર .લાલન  સભ્ય    

 ૭. શ્રી રમણીક આર. શાિ  સભ્ય  
 ૮. શ્રી વધરંદ્ર કે. ગગંર  સભ્ય 
૧.. કચ્છી વમલન: તા ૧૯મી જુલાઈ ૨૦૧૫ રવિિાર, અર્ાઢી બીજ નીમીત ેકચ્છી નતૂન િર્ાન ેઆિકારિા જૈન વિદ્યાલય તીરૂપાલયના 
પટાગંણમા ં સિારના ૧૧ િાગ્ય ે કચ્છી એકમના પહરિારો બધા એકત્રીત થયા. મણીલાલભાઇ છેડાની સુદંર પ્રાથાનાથી કાયાક્રમની 
શરૂઆત થઇ. પ્રમખુ શ્રી પ્રવિણભાઇ દેઢીયાએ સહુનુ ંસ્િાગત કયુા. િિ ેપછીના બ ેિર્ા માટે નિા પ્રમખુ શ્રી વનવતનભાઇ દેઢીયા અને 
એમની ટીમની વનમણુકં કરિામા ંઆિી. શ્રીમતી રંજનબેન અન ેરૂમીબને ેકચ્છીમા ંઅિનિી રમતો નો દોર શરૂ કયો. કચ્છ વિર્ે પ્રશ્ર્ન 
મચં, સિંાદ રાઉન્ડ, કચ્છી ગીતો, બારાખડી ઉપર કચ્છના ગામો, કચ્છી અટકો અન ેછેલ્લ ેકચ્છ વિર્ ેરેિરિટં. બપોરનુ ંભોજન લઇ 
બધા છૂટા પડયા. 
 ૨. સેિા સમાજ: આંતર રાષ્રીય યોગા હદિસની ઉજિણી ‘ઈશા યોગા ફાઉન્ડેશન’ સાથ ેકરી. 
 ૩. કેળિણી સન્માન સમારંભ: સમાજના બાળકો દ્વારા પ્રાથાના પછી ઉત્તીણા થયલે વિદ્યાથીઓનુ ંસન્માન. થડંરબોલ્ટસના સભ્યો અન ે
બાળકો દ્વારા એક યનુીક પ્રોગ્રામ ‘Dialogue In The Dark’ ખબૂ હૃદયસ્પશી બન્યુ.ં અિનિા પ્રોગ્રામ બદલ સપંણૂા ટીમને ઇનામો સાથ ે
અક્ષભનદંન પાઠિી ઉત્તજેજત કયાા. બાળકો તથા થડંરબોલ્ટના સભ્યોએ ખલેહદલી દાખિી મળેલ રોકડ રકમન ેએક અંધશાળા માટે 
મોકલાિી.. જય િો. 
 ૪. જૈન સોશ્યલ ગ્રપુ: ‘ગાતા રિ ેમરેા હદલ’ ગજુરાતી સિેા સમાજ સાથે મુબંઈથી પધારેલ શ્રી મણીલાલભાઇ છેડા (મોનીભાઈ) દ્વારા 
અિનિા જૂના, નિા ગીતોની મિેફીલ માણી. 

મદુરાઇ 
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 ૫. મહિલા મડંળ: પ્રમખુ તરીકે શ્રીમતી છાયાબને અન ે મતં્રી તરીકે શ્રીમતી પ્રીતીબનેએ બ ેિરસ માટે સકુાન સભંાળ્યુ.ં માચામા ં
‘વમુન્સ ડે’ વનવમત ેBone Density camp  નુ ંઆયોજન, એપ્રીલમા ંસીમાબને દ્વારા અિનિી રમતો, જૂનમા ંજરૂરતમદં  
    વિદ્યાથીઓને સ્કોલરશીપ અને ‘Organic Food’ નુ ંડેમો, જુલાઇમા ં૯૦ કી.મી. દૂર આિલે િૈગૈડેમની પીકનીક.  
 સેિા સમાજ દ્વારા સચંાક્ષલત ‘જૈન વિદ્યાલય’ સ્કુલની સસં્થાએ ઘણી વસધ્ધી િાસંલ કરી છે. એની વિગત સાથે છે.  

વનમાળા સી. શાિ, મદુરાઇ 

JAIN VIDYALAYA (CBSE) 
  With great difficulty and after relentless persistence, Gujarati Seva Samaj Educational Trust was finally able 
to get  the NOC (No Objection Certificate) to start & run a CBSE school– JAIN VIDYALAYA(CBSE). This development, 
like a magic potion enthused the entire trust board and school committee with renewed viger. It was planned to 
start the school for classes KG to Grade 7 initially and go one grade higher each year. Though no large scale publicity 
to this effect was made, the school received an overwhelming response from the public at large.  
 The entire CBSE block was renovated to match international standards, new, highly skilled, multitalented 
teachers were hired and tie ups with state of the art technologies like smart classes (EDUCOMP) & School ERP (NIIT 
Smart School) were implemented. The school has also tied up with Image Minds, Chennai to initiate children 
through their program to the fields of audio visual media, fashion technology, animation, gaming & apps  develop-
ment by setting up a Creative Lab & Digital Lab fully equipped with high end Apple Macs, a fully fledged audio lab, 
and photo cum video studio. Through this we hope to open the whole new world of VizCom as a career prospect for 
our children.  
 A fully fledged English Lab to hone the English Language Communication Skills of our children has also been 
set up. The AV Room has been upgraded to view 3D content as well. The computer lab has been renovated with air-
conditioned and PCs have been replaced with Laptops. Besides these infrastructure upgrades, regular seminars for 
Students, Teachers and Parents at timely intervals are also planned so that everyone can be abreast with the latest 
developments in the field of education.  
 All these initiatives have been well received by the students & parents. Parents have also been exceedingly  
co-operative and are more than willing to involve themselves in the activities of the school. The management does 
hope & believe that in the years to come Jain Vidyalaya (CBSE) will live up to its motto of Education Today , Leader-
ship Tomorrow by creating tomorrow’s leaders. 

Nilesh Sangoyee,Madurai 

 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ      
 
સસં્થાના સમાચાર—ક. િી. ઓ. િૈદ્રાબાદ સમાજની િાવર્િક સામાન્ય સભા તા 05.07.2015  ના  યોજાયલે. જેમા ં11 સભ્યો  ક્ષબન િરીફાઈ 
ચ ૂટંાઈ આવ્યા,અભતૂ પિૂા 400 સભ્યોની િાજરી િતી, કાયાક્રમમા ંક. િી. ઓ. કે વસતારે માટે કુમારી હદવ્યા વિનોદ  ધરોડ (પત્રી) અન ે
કુમારી દીપલે તારાચદં ગાલા (દેિપરુ)ન ે એમની કાયાકૃતી માટે બહુમાન કરી  સહટિહફકેટ આપિામા ં આવ્યા, ત્યાર બાદ મળેલ 
કારોબારી સભા મા ંનીચ ેમજુબ િોદેદ્દારો ની નીમણકુ કરિામા ંઆિી.. 
  નતુન કાયાિાિક સવમતી  

  ૧.. નીવતન કુમાર શાિ   પ્રમખુ   
  ૨. સશુીલ ધીરજલાલ  કાપહડયા  ઉપ પ્રમખુ  
  ૩. હકરણ ચીમનલાલ રાકં્ષભયા   મતં્રી   
  ૪. મિને્દ્ર દેિશી િોરા   સિ મતં્રી   
  ૫. મનોજ િીરજી સાિલા   ખજાનચી 
  ૬. ચીમનલાલ લાલજી ગાલા   બોડા મમે્બરે   
  ૭. પોપટલાલ કેશિજી છેડા   બોડા મમે્બરે   

  ૮.તારાચદં મણીલાલ ધરોડ   બોડા મમે્બરે 

  ૯.તલકશી ભાણજી ગડા   બોડા મમે્બરે   

  ૧૦. મક્ષણલાલ રામજી ધરોડ   બોડા મમે્બરે   

  ૧૧. રતીલાલ પ્રેમજી છેડા   બોડા મમે્બરે   

  ૧૨. દીગેશ િીરજી નીશર   કો-ઓપ્ટ મમે્બરે   

  ૧૩. િરેશ િમેરાજ દેહઢયા   કો-ઓપ્ટ મમે્બરે 

િૈદ્રાબાદ 



12 

  ૧૪. હદનશે કલ્યાણજી ગોસર   કો-ઓપ્ટ મમે્બરે 

 ૧૫. ક્ષલલમબને ધીરજ કાપહડયા  કો-ઓપ્ટ મમે્બરે 

 ૧૬. કલ્પાબને તારાચદં ધરોડ   કો-ઓપ્ટ મમે્બરે         

 તા 30.07.2015 ના વપકવનક નીલકંઠ વિદ્યાપઠે, રામોજી હફલ્મ વસટી મા ંનક્કી કરિામા ંઆિલે  અન ે02 થી 04 ઓક્ટોબર 
ચને્નાઈ ઘટક ઓગાનાઈઝ્ડ યથુ કેમ્પ  લોનાિલા માટે િૈદરાબાદ થી 45 યથુના નામ રેજીસ્ટર થયલે છે. 
ક. િી. ઓ. િૈદ્રાબાદ નો ગૌરિ   ટ્િીન સીટીજ  િૈદ્રાબાદ વસકંદરાબાદ તરફ થી યોજાયલે વમસ  & વમસસે ગજુરાતી િરીફાઈ મા,ં વમસ 
ગજુરાતી માટે પ્રથમ પરુસ્કાર વમસ ભવ્યા મકેુશ ગોસર (મજંલ રતહડયા) ન ેવમસસે ગજુરાતી નો પ્રથમ પરુસ્કાર વમસસે વનશા મહેુલ 
ગાલા (મોટી ઉણોટ) ન ેમળેલ.બન્ને ન ેઅક્ષભનદંન. 

 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ                   
૧. હુબલી— આંગણ પાટી મં ગીતોત્સિ 
 મડંળના માનદમતં્રી સૌ. ચતેનાબનેના પરીકલ્પનાથી આંગણ પાટીનો આયોજન કરિામા આિેલ. તા. ૧૪ ફેબ્રિૂારી—

િલેને્ટાઇન્સ-ડે અન ેસૌ. ગીતાબને-વિરેન્દ્રભાઇ છેડાની લગ્નની િર્ાગાઠંની ઉજિણી વનમીત્ત ે‘આંગન મ ંગીતોત્સિ’ આંગણ પાટીનુ ં

આયોજન ગીતાબનેના વનિાસસ્થાન ે ‘વિર કંુજ’ના આંગણામા ં કરિામા આિલે. કાયાક્રમોની શરૂિાત મડંળની િાર્ીક વમટંગથી 

કરિામા ંઆિલે. નિકારમતં્રનુ ં સ્મરણ પછી મડંળના પ્રમખુ સૌ. હદપીકાએ, ગીતાબને-વિરેન્દ્રભાઇ છેડાનો ટંુકમા ંપહરચય આપી 

લગ્નની િર્ાગાઠં વનમીત્ત ેિધાઈ તથા િલેને્ટાઇન્સ-ડેની શભુચે્છાઓ આપી. આ પ્રસગેં, સૌ. ગીતાબને ેમડંળને રૂ.૧૦૦૦૦ ભટેરૂપે 

આપ્યા. મડંળની વમટંગ પછી બધાએ આંગણ પાટીની મજા માણી. પ્રિેશદ્વારમા ંસુદંર રંગોળી અને હદિાઓનો િગમગાટ કરિામા ં

આિલેુ.ં આંગણામા ંમળેાન ુઆયોજન કરિામા ંઆિલે. નલેઆટા , મિેદંી, ટેટુ, િઅેરકલર, બગંડીઓનો સ્ટોલ એિા વિવિધ સ્ટોલ્સ 

રાખિામા ંઆવ્યા િતા.સિા બિેનોએ રસપિૂાક બધી િસ્તઓુથી શણગાર કરાવ્યો િતો. િાડ ઉપર રોશનાઈથી સજાિટ કરિામા ં

આિલેી.તમેજ િાડમા ંચોકલટે્સ, કેડબહરજ, ગે્રપ્સ, સ્રોબરેીજ લગાડિામા ંઆિી િતી. િલેને્ટાઇન્સ-ડે ની શભુચે્છાઓ લખલેા ગેસ 

બલનુ્સપણ િાડમા ંશોભતા િતા ત્યારબાદ સૌ. વનકીતાએ કઠપતુલીનો સુદંર નતૃ્ય રજૂ કરેલુ.ં  

 ડો.મધબુાલા અન ેસૌ. ઉર્ાબને ેએવનિસારી વનવમત્તે ગીતની રજૂઆત કરી. સૌ. કશ્મીરાબનેે માિૌલન ેલગતુ ંએક સુદંર 

ગીત ગાયુ.ં પછી ગણશેોત્સિ ઉજિણીપર ગેમ રમાડિામા ંઆિી. મિાજનના સિ ેપદાવધકારીઓની િાજરીમા ંગીતાબનેન ેફોટાઓન ુ

કોલાજ બનાિીન ે ભટે આપિામા ં આવ્યુ.ં બાલપણના, સ્કુલના, લગ્નના, દાદી-નાની બનિાના એિા સ્મરણીય ફોટાઓ જોઈને 

ગીતાબને િર્ાથી ગદગદ થયી ગયા. ક્ષબજુ સરપ્રાઈિ િત ુકોન્ફરન્સ ફોન કોલનુ ંભાઈ-ભાભી, બિને-બનિેી, હદકરી-જમાઈ, હદકરા-

િહુઓ અન ે વમત્રો પાસથેી વિર્ય રસપ્રદ સિાલો પછુીન ે એમના નાનપણની માહિતી મેળિી ગીતાબેનન ે સરપ્રાઈિ 

આપ્યુ.ંત્યારબાદ કેક કટ કરીન ે ગેસ બલનુ્સ આકાશમા ંઉડાડી હદધા િતા. મડંળના ઉપપ્રમખુ સૌ. હિતલ છેડાએ બધાનો આભાર 

માન્યો. અંતમા ંચટપટી ચાટ સાથે વપિા, કાજુ કેડબરી રોલ, ગોલા જ્યસુ આદી વિવિધ િાનગીઓ ની મજા માણી બઘા છુટા પડયા.        
 

૨. બેલ્લારી  
   તા. ૧૨/૭/૨૦૧૫ રવિિારે ઉત્તર કનાાટક ઘટકની વમટંગ બલે્લારીના આતીથ્ય િઠેળ િોટલ પોલા પરેાડાઈિમા ંરાખિામા ં
આિલે. જેમા ંગદગ, હુબલી, ક્ષબજાપરુ, બાગલકોટ, ગલુબગાા અને ગગંાિતી તથા સ્થાવનક બલે્લારીના પ્રવતવનધીઓ પધારેલ. શ્રી 
નરેન્દ્રભાઈ સાિલાના આિકારથી વમટંગની શરૂિાત થયલે.  
ત્યારબાદ નીચ ેપ્રમાણ ેમિત્િના મદુ્દાઓ પર ચયાા-વિચારણા કરી યોગ્ય વનણાયો લેિામા ંઆિલે. 
    દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમના પદાવધકારીઓની નીચ ેમજુબ વનમણુકં કરિામા ંઆિલે. 
૧. શ્રી વિરંદ્ર દામજી છેડા     પ્રમખુ    હુબલી       

૨. શ્રી મક્ષણલાલ પ્રમેજી ગાલા   ઉપ પ્રમખુ  ગલુબગાા                               

૩. શ્રી પકંજ વિરજી ગાલા   મતં્રી   ગદગ    

૪. શ્રી નરેન્દ્ર નાનજી સાિલા    સિ મતં્રી   બલે્લારી  

ઉત્તર કનાાટક 
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૫. શ્રી મિને્દ્ ક્ષખમજી િીરા   ખજાનચી   ગદગ  
૬.  શ્રી ચદં્રકાતં ક્ષખમજી ગોસર    સભ્ય      બાગલકોટ  
૭. શ્રી િલેકુમાર પ્રેમજી મોતા       સભ્ય    ગગંાિતી  
૮. શ્રી ચનં્ર્દકાતં રવિલાલ દેહઢયા સભ્ય  બલે્લારી 
૯. શ્રી કાતંીલાલ દામજી ગોસર સભ્ય   ગલુબગાા 
૧૦. શ્રીપકંજ જજિરાજ ગાલા  સભ્ય  ગલુબગાા 
૧૧. શ્રી  મિને્દ્ લક્ષ્મીચદં નાગડા સભ્ય  ગદગ 
૧૨. શ્રી  વિજયકુમાર સુદંરજી ગોસર સભ્ય                ગદગ 
૧૩. શ્રી અશ્વીનભાઈ ટોકરશી સાિલા સભ્ય  હુબલી  
૧૪. શ્રી અરવિંદ મામણીયા સભ્ય  હુબલી 
 ૨. ઉત્તર કનાાટક ઘટક ની મખુ્ય ઓફીસન ુઅત્યાર સધુી વ્યિસ્થીત સચંાલન કરનાર ગદગ ને આગામી િર્ોમાટે શ્રી પકંજભાઈ 
ગાલાના નતેતૃ્િમા ંએકમના મખુ્ય કાયાાલય ની જજમ્મદેારી સોપિામા ંઆિી. 
 ૩. ઉત્તર કનાાટક ઘટકના પદાવધકારીઓની વનચ ેમજુબ વનમણુકં કરિામા ંઆિલે. 
૧. શ્રી નરેન્દ્ર નાનજી સાિલા પ્રમખુ          બલે્લારી    
૨. શ્રી ચનં્ર્દકાતં રવિલાલ દેહઢયા મતં્રી          બલે્લારી 
૩. શ્રી પ્રશંાત શાતંીલાલ છેડા ખજાનચી     બલે્લારી 
૪. દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમન ુ મિત્િનુ ં મખુપષૃ્ઠ ‘િાિડ’ નુ ં પ્રકાશન અન ે સકંલનની સપંણૂા જિાબદારી 
બલે્લારીન ેસોપિામા ંઆિલે.  
 

અર્ાઢી બીજની ઉજિણી 
આર્ાઢી બીજ – કચ્છી નતુન િર્ાની ઉજિણીમાટે તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૫ ના હદિસ ે બધા પ્રશંાત શાતંીલાલ વશિજી છેડાના 
વનિાસસ્થાન ેભગેા થયલે.કચ્છી પોર્ાકના ડેૃસકોડ પિરેીન ેકચ્છી સ્િાગત સાથ ેકાયાકૃમની શરૂિાત થઈ. સૌ. રેખાબને ,સૌ. કસ્તરુબને 
અન ેસૌ. ભાિનાબને એ કચ્છી-ગજુરાતી ગીતો ગાઈ માિોલ બાધં્યો. ૪ િર્ીય વનકેત, ૭ િર્ીય મોિ અને ચદં્રકાતં દેહઢયાએ ઢોલક 
િગાડય.ૂ કચ્છી-ગજુરાતી ગીતો અન ેઢોલક ના તાલપર મટુકડી,તાબંડી અન ેગરબા રમી બધાએ ખબુ મજા માણી. ત્યારબાદ સૌ. 
કસ્તરુબને અન ેનાના ંબાળકોએ કચ્છના રસોડાપર એક નાહટકા પ્રસ્તતુ કરી. ક્ષબંદુબને, વનલમબને અન ેમીનાબને ે કરેલી સજાિટ 
આબહેુબ કચ્છના રસોડાની માડંણી દશાાિતી િતી. કચ્છી િાનગીઓ સાથ ે બધાએ જમણનો આનદં ક્ષલધો. ત્યારબાદ બાળકોની 
ઉત્સકુતા જોઈ , સૌ. કસ્તરુબને ે ‘આર્ાઢી બીજ’ ની િાતાા સભંળાિી. નાના-મોટા બધાએ રસથી કથા સાભંળી. કચ્છી નિિર્ાની 
ઉજિણીની મજા માણી બધા છુટા પડયા. 
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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 ) 

Affiliated By Government Of Karnataka , Karnataka Nursing Council , Indian Nursing Council  

New Delhi  
 

Bhagyodaya Welfare Multipurpose Co-operative Society Ltd., Gadag 

Shri. V. P. Gala 

 Institute Of  Paramedical Science  

( Diploma In Medical Lab Technician & Diploma In Health Inspector ) 

Affiliated By Government Of Karnataka , Para Medical Board Karnataka  
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દેિના હદધેલ  
  પતુ્રી જન્મ  
  ચેન્નઈ ઘટક —  શ્રીમતી સાહફયા રૂર્ભ લક્ષ્મીચદં  સાિલા                   
  િૈદ્રાબાદ ઘટક — ૧. અંહકતા કેતન દામજી સાિલા  ડુમરા        

                     ૨. નીના જયશે ગગંર   છસરા  
  પતુ્ર જન્મ 

ઉત્તર કનાાટક ઘટક : ગદગ 
   ૧. ચી. િશં      - શ્રીમતી એકતા રાહુલ મિને્દ્ર િીરા , દેિપરુ       
   ૨. ચી. દેિાશં    - શ્રીમતી રચના ગુજંન પકંજ ગાલા , ભોજય  

િૈદ્રાબાદ ઘટક  
  ૧.  કમળ મિને્દ્ર પોલડીયા  બીદડા       
   ૨. પનુમ વિશાલ ગાલા  િડાલા       

ગોળધાણા 
   િૈદ્રાબાદ ઘટક 
  1. અમી ભરત શામજી છેડા   ગોદરા  િૈદ્રાબાદ  

      પ્રવતક રાજાન ભાઈ િાલાની  અમદાબાદ U.S.A. 

  2. ગુજંન મનોજ મઘેજી નાગડા  મોટી િરંડી િૈદ્રાબાદ  

     વનરાલી રશ્મીન ખીમજી િોરા  પ્રતાપર  મુબંઈ 
   3. જય તારાચદં પાસડ   શરેડી  િૈદ્રાબાદ  

     સોનલ અમતૃલાલ ગાલા   ડુમરા  િૈદ્રાબાદ  

  ચેન્નઈ ઘટક 
  ૧. ક્ષચ. જેવસકા જયશે પ્રેમજી સગંોઈ  પનુડી  ચને્નઈ  

       ક્ષચ. ગૌરિ શાતંીલાલ િરશી દેહઢયા  ક્ષબદડા  મુબંઈ  

  ૨.  ક્ષચ. ધીર હદલીપ રમક્ષણક દેહઢયા  ક્ષબદડા  ચને્નઈ 

        ક્ષચ. યશેા િમતં લક્ષલતરાજજી પડંયા  નાની સાદડી(રાજસ્થાન)ચેન્નઈ 

  ઉત્તર કનાાટક ઘટક 
  ગદગ : ૧. ચી. સિુાર્ રમણીક નાગડા ઉનડોઠ   ગદગ  

                ચી. સોનીયા પ્રકાશ ન્યામગોર    બાગલકોટ 
  હુબલી : ૧. મઘેલ અશ્વીન સાિલા  િાકંી    હુબલી  
        અંકીત ક્ષબપીન ફુહરયા  તલિાણા   મુબંઈ    

પરલોક ગમન 
 િૈદ્રાબાદ ઘટક  
   ૧.. િસતંલાલ દામજી દેહઢયા   ઉમર 67   કોડાય         

   ૨.  જયને્તીલાલ મેગજી મારંુ   ઉમર 70   ગુદંાળા            

   ૩.  તજેબાઈ ડુંગરશી િહરયા   ઉમર 78   ડુમરા   
   ૪.  રંજન બને નાનજી ધરોડ   ઉમર 59   ગુદંાલા    
   ૫.  તારાચદં િીરજી ગોસર   ઉમર 61   સાભરાઈ    

 જજિનચક્ર   
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 Congratulations to all achievers  

Courtesy - Maniben Ramji Shah, (Bidada) Madurai  
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 બંગલોર ઘટક  
 ૧. શ્રી ભિાનજી શીિજી ભાણજી વિશરીયા ઉમર ૭૬ કોડાય     
 ૨. ઉમા હિરેન કલ્યાણજી ગડા  ઉમર ૩૪ ત્રગડી  

  ચેન્નઈ ઘટક 
  ૧. શ્રી હદનશે મોરારજી દેહઢયા   ઉમર ૬૬   ભોરારા  
  ૨. શ્રી પ્રાગજી ક્ષખમજી દેહઢયા   ઉમર ૭૫   ક્ષબદડા       
   ૩. માતશુ્રી મણીબને ખીમજી કેશિજી સગંોઈ ઉમર ૯૨   કપાયા  

કુમકુમ પગલા 
 બંગલોર ઘટક  
 ૧. રોશની િહરશ્ચદં્ર મણીલાલ ભદેા   ભજુપરુ   બગંલોર 
    પારસ મિશે મરુજી ગાલા   મોટા આસબંીયા મુબંઈ 
 િૈદ્રાબાદ ઘટક  
  ૧. ખ્યાતી ખશુાલ લક્ષ્મીચદં ગાલા  સાભરાઈ   િૈદ્રાબાદ       

     નીરિ નીવતન  ગોવિંદજી િહરયા  સાભરાઈ   મુબંઈ  
  ૨. શ્રવુત હિતને મણીલાલ સગંોઈ   ટોળા   િૈદ્રાબાદ 

       રોનક જિરેચદં તજેરાજજી બરતોય  ખારલા   મુબંઈ  
  ૩. ક્ષચરાગ સજંય િરીલાલ સાિલા  સમાગોગા   િૈદ્રાબાદ 

    શ્રવુત કુશાલ લાલજી િહરયા   સાભરાઈ   િૈદ્રાબાદ 
   ૪.રચીન વિજય ધામજી નાગડા  મોટી િરંેડી  િૈદ્રાબાદ 

     પ્રાચી હકરણભાઈ ત્રીિાદી   ધાગઘં્રા   અિમદાબાદ  
  ૫. હકરણ દેિચદં ગાલા   બાડા   િૈદ્રાબાદ 

     શોભા રામલભુાઈ       િૈદ્રાબાદ 
  ૬. અભય શાવંતલાલ ખીમજી મામક્ષણયા  મરેાિા   િૈદ્રાબાદ 

     ચાદંની કેતનભાઈ માણકે   મગંતરા   અિમદાબાદ 

  ચેન્નઈ ઘટક  
 ૧. ક્ષચ. પજુા મકેુશ કાતંીલાલ બૌઆ  નાની ત ુબંડી ચને્નઇ  
 ક્ષચ. પ્રમેલ વિનોદ જાદિજી છેડા  પનુડી મુબંઈ  
 ૨. સકેંત ચપંક જેઠાલાલ ભદેા  સમાઘોઘા ચને્નઇ 
 મીતલ મયરુ લક્ષ્મીચદં નાગડા  સાધંિ મુબંઈ 
 ૩. વિન્ની વિજય ભિાનજી સાિલા  રામાણીયા ચને્નઇ 
 કાવતિક વિજય નરોત્તમ શાિ  પોરબદંર કોઈમ્બતરુ   

 ૪. નીક્કી િેમતં રામજી છેડા  ક્ષબદડા ચને્નઇ 
 જીલ નિીન સાિલા  ડેપા મુબંઈ 
 ૫. ક્ષચ. આરતી હકરણ િલ્લભજી દેહઢયા  નાની ખાખર ચને્નઇ 

 ક્ષચ. પરૂિ ભરત નરશી મામણીયા  કંુદરોડી મુબંઈ 
 ઉત્તર કનાાટક ઘટક  
 ગદગ : ૧. ચી. અિની ભરત વિરજી ગાલા ભોજાય ગદગ  
                  ચી. રાહુલ કેશિજી પ્રમેજી છેડા મોટા લાયજા  િૈદરાબાદ  
    ગગંાિતી : ૧. ચી. જીગર િેલકુમાર પે્રમજી મોતા બારોઇ  ગગંાિતી 
                          ચી. પ્રાચી રાજુભાઇ પચંાલ   મિશેાણા મુબંઇ 
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     બેટી બચાિો – દેશ બચાિો 
 ભારતની સુદંર ધરા,અન ેવિવિધ સસં્કૃતીઓનો સગંમ,આ સિુણા ભમૂીપર જ્ઞાન અન ેસસં્કારોન ુસમન્િય,આ પવિત્ર ભમૂીને 
કોટી કોટી િદંન... મિાન પરુુર્ોના ચરણ કમલથી પવિત્ર થયેલી આ ધરા. જ્યા ંભગિાન મિાિીર, શ્રી બિુ, શ્રી િર– િરાહદક દેિોનો 
ભતુપિૂા ઇવતિાસ, એિી ભમૂીપર ‘કાલચક્ર’ નો સમય િિે સરકતો જાય છે. પાપ અન ે વિકૃત વિચારોના િાદળો ઘરેાઇ રહ્યા છે. 
માનિ પોતાના અંતરન ુસતંલુન ગમુાિી બઠેો છે. એનો મન કુ-સસં્કારંની ચક્ર-વ્યિુમા ંફસાઈ ગયો છે. અન ેએજ આિાજ આિ ેછે.  

‘બટેી બચાિો – દેશ બચાિો’ 
 એક બટેીની આભા આક્રોશ કરી રિી છે. મને બચાિો—દુષ્ટ વિચારી માનિોથી, દુષ્ટ સગા-સબંધંીઓથી અન ે રુહઢ ચસૂ્ત દિજેની 
આશ રાખનાર લાલચી માનિીઓથી – અન ેજન્મના પિૂજે પતુ્રીઓનો િધ કરનારાઓથી – શાહરરીક અત્યાચાર કરનારાઓથી. 
 અરે વિચાર તો કરો – આ કોણ છે? 
એક પતુ્રી – એક બિને – એક મા ં– એક પત્ની એિા અનકે રુપ છે. એજ જગતજનની ન ેજગત જ્યોતી પણ !! આત્માના સસં્કારો તો 
એકજ ને – તો િિે એને શુ ંકરવુ ંજોઇએ? શુ ંમસુીબતોથી ભાગી જિાન?ુ શુ ંપોતાન ુઆત્મવિશ્વાસ ખડંીત કરિાનુ?ં શુ ંપોતાન ુજ 
પહરિતાન કરવુ?ં આ બધાજ પ્રશ્નો છે. સૌથી પલેા બીજાન ેદોર્ આપિા કરતા,ં એમ ન ેપોતજે સધુરિાની બહુ જરૂરત છે. આજની 
હડકરી – નિી હદશામા ંઆગળ િધિા માગેં છે. પોતાનુ ં ‘વમત્ર સમદુાય’ એટલો િધારી દે છે – કે જ્યા ં વિચાર શક્ક્ત – મયાાદાને 
ઉલ્લઘંન કરિા પ્રરેીત થાય છે. એટલજે સમજિાનુ ંછે – સાિચેત થઇ – એક બીજાન ેસિાયક થિાનુ ંછં. સદવિચારોનુ ં ક્ષચંતન – 
અંતરનો સ્િપહરચય અન ેતન મનની સ્િસ્થતા ઉપર અંકુશ રાખિાની વવૃત્તઓ – આ જ એક અનમોલ “ગરુુહકલ્લી“ િતામાન કાળમા ં
સફળ જીિનનો માપદંડ છે. 
નારી શક્ક્ત છે. ધારે તો બધ ુકરી શકે છે. આજ ઘણા બધા સારા િોદ્દા ઉપર નારીઓ છે. કોઇ ડોક્ટર – કોઈ ડેન્ન્ટશ્ટ – િકીલ અને 
સી.ઈ.ઓ. અન ેકલાિતે્રમા ં – સગંીત- નતૃ્ય – ઇિને્ટ મનેજેમટં – ગેમ્સ ઇત્યાદી મા ંઆગળ છે. ખરેખર નારી િમતાન ેપ્રણામ – 
એમની કાયા શક્ક્ત – સિનવશલતાન ેઅન ેપ્રબળ મનોબળન ેસલામ...  
એજ પ્રાથાના છે – કે નારી પોત ેપોતાન ુરિણ કરે અન ેદરેક પરુુર્િગા એમન ેપ્રોત્સાિન અન ેરિણ આપિામા ંતત્પર રિ,ે એજ પ્રભ ુ
પાસ ેપ્રાથાના...   જય જનની – જય માતભૃમૂી... 

                              ગીતા વિરેન્દ્ર છેડા,  હબુલી, (9448366364) 

  
  િાિડના આ ૫૫ મા ં અંકથી િડીલોમાટે ‘પાકેલ ુ પાનડું’ આ વિભાગ શરુૂ કયો છે. 

તમારા જીિનની  પ્રરેણાદાયી ઘટનાઓ પ્રેરક પ્રસગં, કચ્છની િાતો કચ્છડેજી કય ૂ ંઘાલ્ય ૂ ંઅન ેગમતાના ગલુાલ ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન 
ઉકેલિાની સ્પધાા મારી નજરથી. તમ ેતમારા અનમોલ અનભુિ અન ે વિચાર આગામી અંક માટે ૩૦ નિમે્બર ૨૦૧૫ સધુી નીચે 
આપલે સરનામા પર મોકલાિી શકો. 
૧.પ્રરેક પ્રસગં : આ વિભાગમા તમ ેતમારા જીિનના અનમોલ િણ, િાતાાલાપ અન ેધટનાઓ લખીન ેિાિડન ેમોકલાિી શકો. 
આપણા જીિનન ેપ્રકાવશત કરનારા પ્રસગંો ક્ષબજા માટે પણ પ્રરેણારૂપ બની શકે છે.  
૨.કચ્છડેજી કય ૂ ંઘાલ્ય ૂ ં: આ વિભાગમા તમ ેતમારા જીિનના કચ્છમા વિતલે સમયબદ્દલ લખી શકો.ત્યાની જીિનશલૈી, ખાનપાન, 
લોકગીતો કે પ્રિેણીય જગ્યાઓ વિર્ ેલખી શકો. 
૩.ગમતા ના ગલુાલ :  ‘ ગમત ુમળે તો અલ્યા, ગુજંે ન ભરીએ, ન ેગમતાન ુકરીએ ગલુાલ’      કિી– મકરંદ દિ ે  
કિી કિ ે છે તે પ્રમાણ ેજે ગમત ુિોય તને ુકરીએ ગલુાલ. આ વિભાગમા તમે તમારી મનગમતી િાતો, િસ્તઓુ, િાનગીઓ, 
સ્થળ, ગીત, સગંીત, રંગોલી, રમત, કિીતા કે કલા વિર્ ેલખીન ેમોકલી શકો.. 
 એિા કોઈપણ લખાણ કે ક્ષચત્ર િાિડને મોકલિા માટે ની વિગત નીચપે્રમાણ ે છે. ઈ-મલે: 
vavad.bellary2015@gmail.com અન ેસરનામુ ંછે:“Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Automobiles”, shops no. 50 & 5, Sri 

M V Lorry terminal, Bellary-583101. લખાણ સાથ ેતમ ેતમારૂ પરુૂ નામ,ગામ,કોન્ટેક્ટ નબંર, પાસપોટા સાઈિનો ફોટો અન ેઈ-

મલે એરેસ આપિાન ુછે.  
સૌ.મીના ચદં્રકાતં દેઢીયા,(દેશલપરુ,કંઠી) બેલ્લારી, (9449011153) 
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     Charmee 

     80% ,  12th 

Neeta Shailesh Shah 

 Lakhapur/Madurai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riddhi 

87.75% ,  12th 

Leena Hanish Lalan 

     Koday/ Madurai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrushank 

90.06% ,  SSC 

Veena Vipul Vora 

Samagoga/Madurai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bhadra 

82.33% ,  12th 

Bindu Kantilal Shah 

          Gulbarga  

 

 

 

 

 

 

 

    

 Parag 

8.69, B.E. 1ST Year 

Rajesh Shah 

Gulbarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronak Shah 

Distinction, 12th 

Gulbarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewal 

90.5% , 12th 
Chhaya Shailesh dedhia 

Bidada/chennai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Smeet 

93.6%, SSC 

Minal Yogin Chheda 

Pragpur/Chennai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asshana 

87.25%,  12th 

Minal Yogin Chheda 

Pragpur/Chennai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhriti 

97.6% 12th 

Sanjay Lapasia 

Kandagara/chennai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehal 

93.33%,12th (com) 

Neeta Pankaj Gada 

Nana bhadia/Chennai  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yash 

93.5% 12th CBSE 

Kavita Deepak Gogari 

      Tunda/Bangalore  

 

 

 

 

 

 

 

Naman 

86.3%, 10th ICSE 

Bhavna Manoj Vichhi-

vora 

Kotda Roha/Bangalore  

 

 

 

 

 

 

 

Mahek 

8.8, SSC 
Daksha Rashmikant 

Vichhivora 

Kotda Roha/Bangalore  

 

 

 

 

 

 

 

 

Simran 

94%, 12th com 

Bhavna Neelesh Shah 

Vanki/Bangalore  

 

 

 

 

 

 

 

Mittal 

52% CA Final 

62% CS Executive 

Usha Kantilal Soni 

   Deshalpur/Bellary  
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Standard 10th  
S.No Name Father Name Village Percentage 

1 Dhruv Vijay Manilal Maroo Halapur 10 CGPA 

2 Muskan Titesh Chandrakant Dharod Patri 9.8 CGPA 

3 Sakshi Sagar Devchand Gala Devpur 94.50% 

4 Yash Jayesh Mahendra Dedhia Bhujpur 93% 

5 Jeet Nayan Shamji Savla Rayan 93% 

6 Amita Vallabhji  Murji Rambhia Gundala 90% 

7 Karan Jitender Jadavji Gala Lakhapur 88% 

8 Mayank Roshan Navichandra Maru Halapur 87% 

9 Nainika Rajesh Khetshi Dedhia Koday 86.80% 

10 Aarti Nitin Nanji Satra Gundala 85% 

11 Kevin Paresh Thakershi Gala Deshalpur 85% 

12 Khyati Hemant Bhavanji Pasad Sherdi 8.4 CGPA 

Aspiring Achiever of Hyderabad 

Standard 12th 

1 Kevin Rahul Ratilal Sangoi Toda 12TH MPC 96.50% 

2 Varun Navinchandra Jivraj Nagda Bhojay 12TH MEC 94.90% 

3 Megha Nimesh Navinchandra Bheda Bhujpur 12TH MEC 94.90% 

4 Kinneri Mahesh Padamshi Gala Chasra 12TH MEC 92.90% 

5 Priyanka Tarachand Maganlal Gada Bhojay 12TH MPC 89.90% 

6 Mehul Late Jiten Hirji Gosar Mota Ratadia 12THMPC 89.70% 

7 Happin Mahesh Navinchandra Dharod Patri 12TH MEC 88.30% 

8 Paras Mahendra Thakershi Pasad Sherdi 12TH ISCE 85.50% 

9 Avani Nitin Dungarshi Gada Mota Laija 12TH MPC 82.90% 

10 Jeet Niren Dinesh Furia Bidada 12TH MPC 80.60% 

11 Anisha Rajesh Khetshi Dedhia Koday 12TH ISCE 78.90% 

HIGHER STUDIES 

1 Sapna w/o Bijjol Kiran Rambhia Samagoga M.S ACCOUNTING USA 3.9% CGPA 

2 Komal Bharat Jethalal Gala Deshalpur BA IN MASS.COM 75% 

3 Urvi Haresh Hemraj Dedhia Gadhisha  B B M T 85.10% 

4 Dhiran KhushalChand Lalji Haria Sabhrai  MBA FINANCE CANADA 7.57% GPA 

5 Disha Hiten Manilal Nagda Varandi Mota MBBS 59.90% 

6 Khyati w/o Nirav Nitin Haria Sabhrai MS IN PHYSIO THERAPHY 66.87% 

7 Mihir Dinesh Maganlal Dedhia Bhujpur CA FINAL 52% 

8 Vihit Vipul Shantilal Maru Godhra B.COM 87% 

9 Kartik Harish Jethalal Gala Deshalpur M.S.MANAGMENT USA 3.37 GPA 
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નેમકુમારનુ ંપ્રવતક્રમણ  

કારમી ચીસો અન ેઆકં્રદના અિાજમા ંલગ્ન, ગીતોના શબ્દો અન ેસરૂ દબાઈ ગયા.એ ક્ષચસોથી િરરાજા નમેકુમારનુ ંક્ષચત્ત સકં્ષબુ્ધ 
થઈ ગયુ.ંચતેના તમેની ચચરી ઉઠી.ચીસોનુ ં કારણ જાણ્યુ,ં લગ્નના માડંિ ે જતા ં રથમાથંી િરરાજા નમે વનચ ે ઉતયાા. બધંનમા ં
બધંાયલેા પશ-ુપખંીઓન ેમકુ્ત કયાા.પનુઃ રથમા ંઆિીન ેબઠેા.સારથીન ેહુકુમ કયો, ‘સારથી! રથ પાછો િાળ.’ ‘રાજન! આપન ેતો 
લગ્ન કરિા જિાનુ ંછે? સારથીએ પછુયુ.ં નમેકુમારે કહ્ય,ુ  મન ેખબર છે, સારથી! પણ ત ુ ંજલ્દી રથ પાછો િાળ. મારા લગ્ન વનવમત્ત ે
વનદોર્ પશ-ુપખંીઓનો િત્યાકાડં થાય, મરતા ંમરતા ંએ ક્ષબચારા કારમી ચીસો પાડે, િૈયુ ંન િોય એજ ચીસોની િદેનાની અિગણના 
કરી લગ્નસખુ માણી શકે.તમેની િદેનાથી મારૂ ં રોમરોમ િલોિાઈ રહ્યુ ં છે. તુ ં જલ્દી કર.િાતો ન કર. રથન ેપાછો િાળ.’ અન ે
નમેકુમાર પાપના વનવમત્તમાથંી પાછા ફરીન ેશભુની સાધનામા ંએકરસ બન્યા. પ્રવતક્રમણ એટલ ેપાછા ફરવુ,ં અશભુ વનવમત્ત માથંી ય 
પાછા ફરીન ેશભુ વનવમત્તનુ ંઆલબંન લવેુ.ં મિાભારત- કાળનુ ંએ પ્રથમ રોમિર્ાક પ્રવતક્રમણ  િત ુ.ં  ભારતીબેન શાિના વિશ્લરે્ણ 
પ્રકારે નમેકુમારના પ્રાયવશ્ચત કરિાના વનણાયન ેખરેખર પ્રવતક્રમણ કિી શકાય. આ લખે મારા હૃદયન ેસ્પશી ગયો. પ્રવતક્રમણના રૂપે 
મનમા ંપ્રાયવશ્ચત થાય ત્યારેજ આપણ ુપ્રવતક્રમણ પણુા થાય. 

મક્ષણલાલ પ્રેમજી ગાલા, ઉપ-પ્રમખુ, ગલુબગાા, 919448110141    
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ચાન્સ ! –ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા 
 એક યિુતી ઉદાસ ચિરેે પોતાના રોઈંગરૂમમા ંબઠેી િતી. એની આંખોમા ંગ્લાવન ભરી િતી. એન ેજોતા ંજ લાગત ુ ંિત ુ ંકે એ 
ખબૂ જ ઊંડા વિચારોમા ંડૂબલેી િતી. એ હદિસ ેએની લગ્નની િર્ાગાઠં-એવનિસારી િતી. એ હદિસ ેપણ એનો પવત િિલેી સિારે જ 
કામ ેજિા નીકળી ગયો િતો. એમના ંલગ્નન ેિજુ ચાર જ િરસ થયા ંિતા.ં એન ેએ િાતનુ ં દુઃખ લાગત ુ ં િત ુ ં કે ખાલી ચાર જ 
િરસમા ંએનો પવત એમના લગ્નની તારીખ ભલૂી ગયો િતો. આટલા ંિરસમા ંજ પહરક્સ્થવત કેિી બદલાઈ ગઈ િતી એ યાદ કરતા ં
એનાથી વનસાસો નખંાઈ ગયો.એ ઊભી થઈ. બારી પાસ ેજઈન ેબિાર જોયુ.ં આકાશમા ંિાદળ ગોરંભાઈ રહ્યા ંિતા.ં કોઈ પણ િણે 
ધોધમાર િરસાદ પડશ ેએવુ ંલાગત ુ ંિત ુ.ં લગ્નના પ્રથમ ત્રણ િરસ િરસાદની ઋતમુા ંબનં ેજણ કેિી મજા કરતા ંએ એન ેયાદ 
આિી ગયુ.ં બનંે એકબીજામા ં કેિા ગ ૂથંાઈન ે રિતેા ંઅન ેએકબીજાની નાની-નાની ખશુીનો કેટલો ખ્યાલ રાખતા એ નજર સામે 
તરિરિા લાગ્યુ.ં છેલ્લા એક િરસથી બનંનેા સબંધંમા ંકાઈંક અજબ કડિાશ ફેલાઈ ગઈ િતી. બનંે િચ્ચ ેનાની નાની બાબતોમા ં
િઘડા થિા લાગ્યા િતા. એકબીજા સાથે હરસાવુ,ં એકબીજાન ેગમે તમે બોલી દેવુ,ં અપમાન કરી નાખવુ ંિગેરે જાણ ે કે રોજજંદી 
ઘટના બની ગઈ િતી. એવનિસારીનો હદિસ િતો પણ એ અત્યતં ઉદાસ િતી. ચાર જ િરસમા ંએમની જજંદગીએ લીધલેા િળાકંના 
વિચારોએ એન ેિચમચાિી મકૂી િતી. એની આંખોમાથંી આંસનુી ધારા િિી નીકળી. જૂના હદિસોન ેયાદ કરતા ંએન ેથત ુ ંિત ુ ં કે 
કાશ! એના પવતન ેએમની આજે એવનિસારી છે એ યાદ આિી જાય અન ેએ અત્યારે, આ જ િણે પાછો આિી જાય તો કેવુ ંસારંુ?
……. બરાબર એ જ િણ ેએના ઘરની ડોરબલે િાગી. એન ેઆ ચમત્કાર જેવુ ંલાગ્યુ.ં એણ ેબારણુ ંખોલ્યુ.ં એના આશ્ચયાનો પાર ન 
રહ્યો. ત્યા ંએનો પવત જ ઊભો િતો !  
 બ ેઘડી તો એ માની જ નિોતી શકતી કે જે એ જોઈ રિી િતી એ સાચુ ંિત ુ ં! બારણામા ંખરેખર એનો પવત ઊભો િતો ! 
આખી ઘટના બની જ એિી રીતે િતી કે એને િજુ એ ચમત્કાર જેિી જ લાગતી િતી. એન ેનિાઈમા ંડૂબી ગયલેી અન ેએકદમ 
પતૂળાની માફક ઊભલેી જોતા ંએનો પવત બોલ્યો, ‘ઓ ! માય હડયર ! અરે િિાલી ! મન ેતારે માફ કરી દેિો પડશ.ે હુ ંસાિ ભલૂી 
ગયો િતો કે આજે આપણી એવનિસારી છે ! યાદ આિતા ંજ હુ ંઉતાિળે ભાગ્યો છુ ંએટલ ેતારા માટે ફૂલો કે ક્ષગફટ લાિિાનુ ંશક્ય 
ન બન્યુ.ં પરંત ુમારી પાસ ેએક સરસ પ્લાન છે. આપણ ેિમણા ંજ કોઈ સારી િોટેલમા ંજઈશુ.ં ત્યા ંશમે્પેઈન અને બસે્ટ કેક સાથ ે
આપણ ેબે જણ પિલેાનંી માફક જ એવનિસારી  ઊજિશુ!ં  બધુજં  ભલૂીન!ે બોલ, તુ ંશુ ંકિ ેછે?’ આનદંથી ઘલેી થઈ ગયલેી પલેી 
યિુતી િજુ તો કાઈં જિાબ આપે એ પિલેા ંજ ફોનની ઘટંડી િાગી. યિુતીએ રોઈંગરૂમના કોનાર પાસ ેજઈને હરસીિર ઉપાડીને 
‘િલેો !’ કહ્યુ.ં ‘મમે!’ સામે છેડેથી અિાજ આવ્યો, ‘હુ ં નજીકના પોલીસ-સ્ટેશનથી બોલુ ં છુ.ં શુ ંઆપ વમવસસ ફલાણા બોલો છો? 
વમસ્ટર ફલાણાનંા પત્ની?’ ‘િા, હુ ંએ જ બોલુ ંછુ,ં બોલો, શુ ં કામ િત ુ ં?’ એ યિુતીએ જિાબ આપતા ંપછૂયુ.ં ‘મમે! સૉરી ટુ સ ે ! 
તમન ેજણાિતા ંહદલગીરી થાય છે કે તમારા પવતનુ ંજો આ જ નામ િોય તો એ આજે એક કલાક પિલેા ંમતૃ્ય ુપામ્યા છે. રેન નીચે 
કપાઈ જિાન ેકારણે એમનુ ંકરુણ મોત થયુ ં છે. આ તો એમના ક્ષખસ્સામાથંી મળેલા પાકીટના આધારે અમે તમારો નબંર તેમજ 
સરનામાની ભાળ મેળિી શક્યા છીએ. મારે તમને અિં આિિા વિનતંી કરિાની છે, કારણ કે તમ ેમતૃદેિની ઓળખવિવધ કરશો એ 
પછી જ અમ ેપચંનામાની કાયાિાિી પરૂી કરી શકીશુ ંઅન ેલાશન ેપોસ્ટમૉટામ માટે મોકલી શકીશુ.ં હુ ંજાણુ ંછુ ં કે આ સમાચારથી 
તમારી દશા શુ ંથઈ િશ.ે એટલે તમ ેઅિં આિી શકો તમે છો કે હુ ંજીપ મોકલુ?ં પરંત ુતમ ેજેમ બન ેતેમ જલદી આિી જશો તો 
સારંુરિશે ે!’ પોલીસ અવધકારીએ કહ્યુ.ં  
 ‘પરંત…ુ.! પરંત ુમારા પવત તો અિંયા છે. મારી સાથ ે ! મારા ઘરમા ંજ છે ! તો એમનુ ંમતૃ્ય ુકઈ રીત ેશક્ય બન ે?’ 
થોડુંક થોથિાતા અન ે થડકારો અનભુિતાએં યિુતી બોલી. ‘સૉરી મમે! હુ ં તમારા મનની પહરક્સ્થવત સમજી શકંુ છુ ં !’ પોલીસ 
અવધકારી બોલ્યા, ‘તમે જે કિો ત ે ! પરંત ુતમારે પોક્ષલસ-સ્ટેશન તો આિવુ ંજ પડશ,ે કારણ કે એમની લાશ અત્યારે મારી સામ ે
પડી છે. એટલ ેતમ ેકિો છો એ કઈ રીત ેશક્ય બન્યુ ંએ હુ ંતમન ેસમજાિી શકંુ તેમ નથી. પરંત ુજેમ બન ેતમે જલદી તમ ેઅિં 
આિી જાિ તો સારંુ, નિંતર કોઈન ે ત્યા ં મોકલિાની મને ફરજ પડશ ે !’ એટલુ ં કિી પોત ે ક્યા પોક્ષલસ-સ્ટેશનથી બોલ ે છે એ 
જણાિીન ેએ અવધકારીએ ફોન મકૂી દીધો. યિુતીનુ ંમન સનુ્ન થઈ નિોતો!‘ તો ગયુ.ં એણ ેપાછા ફરીન ેદરિાજા તરફ નજર કરી. 
એનો પવત પછી શુ ંએનો આત્મા મન ેમળિા આવ્યો િશ?ે’ એના મનમા ંધાસ્કો પડયો. પોત ેએકધારા એના વિચારો કરતી િતી 
એટલ ેકદાચ એનો આત્મા ખચંાઈન ેઆિી પિંચ્યો િોય એવુ ંબની શકે ? એ આગળ કાઈં પણ વિચારી ન શકી. એન ેડમૂો ભરાઈ 
આવ્યો. એ ત્યા ંજ ઢગલો થઈ ગઈ. મતૃ વ્યક્ક્તના આત્માઓ પોતાના વપ્રયજનન ેમળિા આવ્યા િોય એિા ઘણા હકસ્સાઓ એણ ે
છાપામા ં તમેજ મગેૅક્ષિનમા ં િાચં્યા િતા. પરંત ુ ખરેખર એવુ ં બન્યુ ં િશે ?િાસ્તવિક દુવનયામા ં એવુ ં બનતુ ં િશ?ેએવુ ં વિચારતા ં
એનાથી જોરથી રડી પડયુ.ં  
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રડતા ંરડતા ંએને થયુ ં કે શુ ંપોતાના પવતન ેજીિતો જોિાનો કે મળિાનો એને એક પણ ચાન્સ– એક પણ તક નિં મળે ? 
એન ેરાડો પાડીન ેઈશ્વરન ેકિિેાનુ ંમન થઈ આવ્યુ ંકે જો િિે માત્ર એક જ તક એ આપ ેતો પોત ેક્ષલુ્લક અન ેનાની નાની િાતોમા ં
એની સાથ ેક્યારેય િઘડો નિં કરે. અરે! એની બધી ભલૂોન ેએ માફ કરી દેશ.ે જો ભગિાન એન ેએક મોકો આપ ેતો એ પોતાના 
પવતન ેમાત્ર ન ેમાત્ર પ્રમે જ કરશે. એ કેટલો પ્રમેાળ િતો એનો એને અત્યારે ખ્યાલ આિતો િતો. પરંત ુપોત ેમરૂખીએ એની આિી 
ખબૂીઓ જોિાન ેબદલ ેખામીઓ જોિાનુ ંકામ જ કયુ ંિત ુ.ં એટલ ેજ નાના નાના િઘડાઓએ એમની જજંદગી કડિી બનાિી દીધી 
િતી. એણ ેમનોમન કહ્યુ ંકે જો ઈશ્વર એન ેિિ ેજજંદગી નિેસરથી જીિિાનો એક જ ચાન્સ આપે તો પોતાના પવતની સાથ ેઅદ્દભતુ 
જજંદગી જીિિાનો પ્રયાસ કરશ ેઅન ેજૂની એક પણ ભલૂનુ ંપનુરાિતાન નિં થિા દે ! આંસભુરી આંખ ેએણ ેઆકાશ સામ ેજોયુ.ં 
ભગિાનન ેઆજીજી કરતા ંકહ્યુ,ં ‘િ ેભગિાન ! મને એક ચાન્સ– એક તક આપ ! હુ ંિિે ખબૂ જ પ્રમેથી જજંદગી જીિિાની કોવશશ 
કરીશ ! ફક્ત એક જ ચાન્સ ! પ્રભ ુિિ ેહુ ંનિસેરથી શરૂઆત કરિા માગુ ંછુ.ં તન ેિચન આપુ ંછુ ંકે હુ ંિિ ેકોઈ પણ િાધંાિચકા કે 
િઘડા િગરની જજંદગી જીિીશ !’ …. પરંત ુએનુ ંમન કિતે ુ ંિત ુ ંકે િિ ેબધુ ંસમાપ્ત થઈ ગયુ ંિત ુ.ં એન ેખાતરી થઈ ગઈ િતી કે 
એિો કોઈ ચાન્સ – કોઈ તક િિે ક્યારેય નિં મળે. એણ ેએ તક િમંશે માટે ગમુાિી દીધી િતી. એન ેિિ ેકાઈં કરતા ંકાઈં સિૂત ુ ં
નિોત ુ.ં રડતા ંરડતા ંજ એ ફશા પર લાબંી થઈ ગઈ. 

બરાબર એ જ િખતે નીચનેા બાથરૂમનુ ંબારણુ ંખલૂિાનો અિાજ આવ્યો. રડિાનુ ંબધં કરીન ેએ યિુતી સફાળી બઠેી થઈ 
ગઈ. જોયુ ંતો એનો પવત બાથરૂમમાથંી બિાર આિી રહ્યો િતો. િજુ તો એ યિુતી કાઈં કિ ેએ પિલેા ંજ એ બોલ્યો, ‘અરે િા, 
ડાક્ષલંગ ! હુ ંતને એક િાત કિિેાનુ ંભલૂી ગયો ! આજે એકાદ કલાક પિલેા ંએક ક્ષખસ્સાકાતરુએ મારંુ પાકીટ મારી લીધુ.ં મને ખબર 
પડી એટલે હુ ંએની પાછળ દોડયો, પરંત ુએ રેલિરેેકની દીિાલ કૂદીન ે રેલિેના પાટા પર ભાગી ગયો એટલે હુ ંએન ેપકડી ન 
શક્યો ! સૉરી હડયર ! બાથરૂમ જિાની જલદીમા ંતને આ િાત કરિાનુ ંરિી ગયુ ંિત ુ ં!’ પલેી યિુતી ફરીથી અિાચક અન ેપતૂળા 
જેિી બની ગઈ ! બિેણ પછી એ ઊભી થઈ અન ેદોડીન ેપોતાના પવતન ેભટેી પડી ! એની આંખોમાથંી શ્રાિણ-ભાદરિો િરસિાના 
શરૂ થઈ ગયા. પરંત ુિા ! આ િખત ેઆનદં અન ેિર્ાના કારણ ેએ આંસઓુ િિી રહ્યા ંિતા ં! આપણ ેકેમ િમંશેા ંએિા િિમેમા ંજ 
જીિીએ છીએ કે જજંદગી આપણને આપણી નાની-મોટી ભલૂો સધુારિાનો બીજો ચાન્સ આપશ ે? નથી લાગત ુ ંકે આજથી જ એ કામ 
શરૂ કરી દેવુ ંજોઈએ ? 

ચાલો કચ્છી અટક શોધી કાઢો 
૧. એક છોકરાનુ ંનામ, ૨. બધુ ંપોતાનુ,ં ૩. કપડા િગરના, ૪. ધોળાનુ ંકચ્છી વિરોધી, ૫. ભલૂી ગયા પછી ‘યા’ 

લગાિો, ૬.એક કલરની પાછળ ‘ન’ લગાિો, ૭. બધાની સાડીમા ંિોય, ૮ ગાદી તકીએ બેસી ધધંો કરનાર, ૯. કચ્છના એક 
ગામનુ ંનામ, ૧૦. કચ્છીમા ંહિચકા નાખો અન ેપાછળ ‘યા’ લગાડો, ૧૧.કૃષ્ણ ભગિાન આિા િતા, ૧૨ અંગે્રજીમા ંરસ્તાન ે—
— કિિેાય, ૧૩. ઇશ્વરની પાછળ ‘યા’ લગાડો, ૧૪. મુબંઈની પ્રવતન્ષ્ઠત ચશ્માની દુકાન, ૧૫. બારાખડીના શરુુઆતના બે 
અિર, ૧૬. વશરાની એક િાનગી, ૧૭. એક ફળનુ ંનામ જેના પિલેા અિર પરથી મંડું કાઢી નાખો, ૧૮. કચ્છી સમાજમા ં
ચાલતા એક કેટરસન ુનામ, ૧૯. અંગે્રજીમા ંહટચરન ેજિા માટે કિો,૨૦. મા જણ્યો ભાઇ, ૨૧. કચ્છનુ ંએક સિારી કરિાનુ ં
િાિન, ૨૨. જેની ચીપ્સ ફેમસ છે, ૨૩. મકુ્સ્લમોની એક જાતી, ૨૪. આહિકાના દેશનુ ંએક ગામ, ૨૫. અંગે્રજીમા ંકિવે ુ ંઅમ ે
આિીએ છીએ, ૨૬. શરેીનુ ંગજુરાતી કરી પાછળ ‘યા’ લગાિો. 

રેખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી 
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 (િિ ેપછી શુ?ં)  
 આ વિભાગમા આપણ ેતમારા અનભુિના મોતીઓથી જીિનના પ્રશ્નો ઉકેલિાના છે. આિલેા જિાબોમાથંી ઓછા શબ્દોમા ં
આપલેા સિોત્તમ ઉકેલન ેઈનામ આપિામા આિશ.ે તમારા જિાબ ૩૦ નિમે્બર ૨૦૧૫ સધુીમા ઉપરના સરનામા પર મોકલી શકો. 
આ પ્રશ્ન છે – વિરેનભાઈનો  
 ‘મારુ નામ વિરેન. ત્રણ મિીના પિલેા ૬૨ ની ઉમર મા ંમારુ એંજીઓપ્લાસ્ટ  થયુ.ં મારા વપતાજીના  અિસાન થયા પછી 
ભણતર છોડીન ેઅઢાર િરસની આયમુા ંહુ ંધધંામા ંજોડાઇ ગયો. ચાલીસ-બતેાલીસ િરસ બહુજ મેિનત કરીન ેઆજ એકદમ સરસ 
રીત ેસટેલ થયો છુ.ં પસૈાની કાઈં કમી નથી. બ ેછોકરાઓ છે. એ પણ ભણીન ેધધંામા ંજોડાઇ ગયા છે. એમના લગ્ન થયી ગયા. 
સખુી સસંાર છે. મારી પત્ની અને િહુ મા-ં હદકરી જેમ રિ ે છે. કોઇ ક્ષચંતા નથી. પણ એંજીઓબ્લાસ્ટ પછી છોકરાઓ િિ ે હરટાયડા 
થિાનુ ંકિ ેછે.  
આખો હદિસ ધધંામા ંક્ષબિી  રિિેાિાળો હુ,ં ન ેિિે ઘરમા ંબસેિાનુ ં? િિે આગળની જજદંગી કેિી રીત ેપસાર કરંુ?’ 
પિલેા બ ેસિોત્તમ જિાબોન ેશ્રી નરેન્દ્રભાઈ નાનજી સાિલા,બલે્લારી તરફથી રૂ.૧૦૦૦ અન ેરૂ.૫૦૦ થી પરુસ્કૃત કરિામા આિશ.ે  

ગીતા વિરેન્દ્ર છેડા, હબુલી 

 

 

 

APPLE CHUTNEY 
INGREDIENTS :   ½ kg apple, 1 teaspoon black pepper, 1 teaspoon roasted jeera, 1 ½ cup sugar, ½ teaspoon red chili powder, 
½ teaspoon black salt, 1 teaspoon lemon juice 

     RECEPIE     Remove peel from apple. Grind in mixer. In one pan put oil and add apple. Add other all ingredients and cook it. 

APPLE FRITTER 
  INGREDIENTS: Two Apple, ½ cup Maida or Corn flour, 2 teaspoon powder sugar, vanilla ice-cream, chocolate powder, oil  

for  frying    
RECEPIE :  Cut apple in slices. Mix Maida or Cornflower and sugar powder and make batter. Heat oil in pan. Dip apple slices      
in batter and dip fry it. Take one fritter and put vanilla ice-cream on it.. Sprinkle chocolate powder on it and Serve it.     

APPLE JUICE 
INGREDIENTS :  1Kg apple, 1 ½ kg sugar, 1½ liter Water, ½ t-spoon black pepper, 1 spoon elaichi powder, 1 tea-
spoon lemon juice, 6gm citric acid 
RECEPIE :  Cut apple in pieces. Boil water then add sugar, citric acid and black pepper and make one taar 
chasani. Add apple and cook it.  Cool it and add elaichi powder. Strain it and put in a jar. 

 

સૌ.મીના ચદં્રકાતં દેઢીયા,(દેશલપરુ,કંઠી) બેલ્લારી, મો: 9449011153 

 

Leaf art 
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દાદીમાન ુિૈદંૂ  
૧. એવસડીટી 
૧ .સફેદ કાદંા ના રસમા ંસાકર નાખીન ેપીિાથી એવસડીટી મટે છે. 

૨ .અનાનસ ના ટુકડા પર સાકર અન ેમરી ભમરાિીન ેખાિાથી એવસડીટી મટે છે . 

૩ .સફેદ કાદંા ન ેપીસી તેમા ંસાકર અન ેદિી મળેિીન ેખાિાથી એવસડીટી મટે છે . 

૪ . આમળાનો રસ એક ચમચી ,કાળી દ્રાિ એક તોલો અન ેઅડધી ચમચી મધ ભગેુ ંકરી ખાિાથી એવસડીટી મટે છે . 

૫ . એલચી , કોકમ , સાકરની ચટણી બનાિી ખાિાથી એવસડીટી મટે છે . 

 ૬ . કોળાના રસમા ંસાકર નાખીન ેપીિાથી એવસડીટી મટે છે. 

૭ . સ ૂઠં , ખડીસાકર અન ેઆમળાનો ચરુણ લિેાથી એવસડીટી મટે છે. 

૮ . ગાજરનો રસ પીિાથી એવસડીટી મટે છે. 

૯ . તલુસીના પાનન ેદિી કે છાશં સાથ ેલિેાથી એવસડીટી મટે છે. 

૧૦ . કુમળામળુા સાકર મળેિી ન ેખાિાથી  એવસડીટી મટે છે. 

૧૧ . જમ્યા પછી એક ગ્લાસ પાણીમા ંથોડું ગોળ મેળિીન ેપીિાથી એવસડીટી મટે છે. 

૧૨ . દુધીનો િલિો ખાિાથી એવસડીટી મટે છે અન ેભખૂ પણ ખલૂીન ેલાગે છે અન ેકબજીયાત રિતેી નથી. 
૧૩ . આમળાનુ ંચરુણ રોજ સિારે અન ેરાત્ર ેએક એક ચમચી લિેાથી એવસડીટી મટે છે. 

૧૪ . શતાિરીનુ ંચરુણ મધ સાથ ેલેિાથી એવસડીટી મટે છે. 

૧૫ . જે લોકોન ેએવસડીટીની ફહરયાદ િોય એમણ ેસિારના ૧૧-૦૦ િાગેથી પિલેા લીલા નાળીયરેનુ ંપાણી પીવ ૂં  .  

સકંલન  – રમીલા િીરા   , ચેન્નઈ 

2. પેટની ચરબીથી છુટકારો અપાિશે આ 7 ઘરેલ ુઉપાય 
 
 
 
 
 
 તમ ેપટેની ચરબીથી છુટકારો મળેિિા આ સાત ઘરેલ ુઉપાયોની મદદથી તમ ેઆરામથી ચરબી ઘટાડી શકાય   
1. સિારે ખાલી પટે એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમા ંઅડધ ુલંબ ુનીચોડીન ેપીિો. તમેા મધ નાખીન ેપીિાથી િધ ુફાયદો થશ.ે તનેાથી 
મટેાબૉક્ષલિમ િડપી થાય છે અને ફેટ્સ જલ્દી બના થાય છે.  
2. આદુના બ ેટુકડામા ંકાપી લો અન ેએક પાણીમા ંઉકાળો. 10 વમવનટ સધુી ઉકાળ્યા પછી આદુના ટુકડા કાઢી લો અન ેઆ પાણીન ે
ચા ની જેમ પીિો.  
3. લસણમા ંજાડાપણુ ંઓછા કરિાના તત્િ છે. એક કપ પાણીમા ંલંબ ૂવનચોડો. િિ ેલસણની ત્રણ કળીયો આ પાણી સાથ ેલો.      
રોજ સિારે ખાલી પટે આન ુસેિન કરવ ુફાયદાકારી છે.  
4. બદામમા ંરિલે ઓમગેો 3 ફૈટી એવસડ ચરબી ઓછી કરિામા ંમદદરૂપ છે. રોજ રાત્ર ે6-8 બદામ પલાળો અન ેબીજા હદિસ ે
સિારે તેન ેછોલીન ેખાિ.   
5. ભોજન કયાાના અડધો કલાક પિલેા એક કે બ ેચમચી એપ્પલ સાઈડર વિનગેરન ેએક ગ્લાસ પાણીમા ંપલાળીન ેપીિો. તેનાથી 
કૈલોરી િધ ુબના થાય છે.  
6. ફુદીનાના પાન અન ેધાણાના પાનને એકસાથે િાટી લો. તેમા મીઠુ અન ેલંબ ૂવમક્સ કરીને ચટણી તયૈાર કરો અન ેરોજ ભોજન  
સાથ ેલો. ફુદીનાન ુસિેનથી મટેાબૉક્ષલક રેટ િધ ેછે જેનાથી ફૈટ્સ જલ્દી બના થાય છે.  
7. એલોિરેા સિેન મટેાબૉક્ષલજ્મ ઠીક રાખ ેછે અને ફેટ્સ સ્ટોર નથી થિા દેત.ુઅડધા ગ્લાસ કુણા પાણીમા ંબે ચમચી એલોિરેા 
જ્યસુ અન ે એક ચમચી જીરા પાિડર વમક્સ કરી વમક્સ કરો. ખાલી પટે તને ુસિેન કરો અન ે60 વમવનટ પછીજ કશ ુખાિ.   

                   આ ઉપાયો સાથ ેતમારા રોજના રૂટીનમા ંકસરત કરિાનુ ંન ભલૂો.  
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EDITOR’S MESSAGE 
From me to you 
Dear readers,  

“Don’t walk in front of me, I may not follow, 
Don’t walk behind me, I may not lead, 

Walk beside me and be my friend” 
 First Sunday of August-International friendship day. We all have celebrated by exchanging friendship 
bands, cards, flowers or gifts. Our friendship begins with Vavad. After friendship day, the parade of 15 th August, 
our Independence Day, has reminded those old school days when getting up early, polishing shoes, ironing of the 
uniforms, neatly combing the hair and pride on the face to be an Indian, all the memories of childhood runs in 
front of the eyes. We feel ecstatic while singing our national anthem “Jana Gana Mana”.  Freedom in mind, faith in 
words, pride in the heart and memories in the soul confers inspiration to move on & on. 
 ‘Vavad’- it’s a platform to share or exchange our thoughts, opinions, ideas, victories or grievances. It 
serves to uphold youth’s interest along with emphasizing on ethical principles. Sometimes it is required to think 
Out of the Box. Long ago, in a small Italian town, a merchant had the misfortune of owing a large sum of money to 
the moneylender. The old and ugly moneylender, fancied the merchant's beautiful daughter so he proposed a bar-
gain saying that he would forgo the merchant's debt if he could marry his daughter. Both the merchant and his 
daughter were horrified by the proposal. 
The moneylender told them that he would put a black pebble and a white pebble into an empty bag. The girl 
would then have to pick one pebble from the bag. If she picked the black pebble, she would become the money-
lender's wife and her father's debt would be forgiven. If she picked the white pebble she need not marry him and 
her father's debt would still be forgiven. But if she refused to pick a pebble, her father would be thrown into jail. 
They were standing on a pebble strewn path in the merchant's garden. The moneylender bent over to pick up two 
pebbles but the sharp-eyed girl noticed that he had picked up two black pebbles and put them into the bag. He 
then asked the girl to pick her pebble from the bag. 
  The girl put her hand into the moneybag and drew out a pebble. Without looking at it, she fumbled and 
let it fall onto the pebble-strewn path where it immediately became lost among all the other pebbles. "Oh, how 
clumsy of me," she said. "But never mind, if you look into the bag for the one that is left, you will be able to tell 
which pebble I picked." Since the remaining pebble is black, it must be assumed that she had picked the white one. 
And since the moneylender dared not admit his dishonesty, the girl changed what seemed an impossible situation 
into an advantageous one. 
 Most complex problems do have a solution, sometimes we have to think about them in a different way. ‘Vavad’ is 
the platform to look at our traditional thinking by the different approach. Let us space to pen down novel ideas, 
experiences and achievements under the column “Young Buds Corner”. 
  We are encompassing few new sections under the column “Young Buds Corner” 

1.ગમતાના GULAL: you are welcomed to share your favorite articles, places, people, books, music, thought-

provoking piece of writing or hobbies in this section.  
 2. EKKAM’s GOT TALENT: A section to showcase achievement by our budding members of Ekam. Vavad also in-

vites you to pen down an adventure, bravery stories, and extra-ordinary activity of children below 15 years age 

(preferably written by child) with photograph.  

3. INSPIRING STORIES OF YOUNG ONES: This section will include any stimulating and outstanding young personali-

ties and their interviews. You can put forward such inspiring  real stories of young buddies’. 

4. ADAPT TO CHANGE CONTEST: This is a competitive section with different ideas. It’s chance for you to share 

your outlook and win prizes if you outshine.    

  The contents for these sections 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.    

Mrs. Nilam Hitesh Chheda, (Baroi), 9449226670  

જિાબો (ચાલો કચ્છી અટક શોધી કાઢો) -  ૧. નદું, ૨. મારૂ, ૩. નાગડા, ૪. કારીયા, ૫. વિસરીયા, ૬. લાલન, ૭. છેડા, ૮. 

શઠેીયા, ૯. દેહઢયા, ૧૦. લોડાયા, ૧૧. સાિલા, ૧૨. ધરોડ, ૧૩. રાકં્ષભયા, ૧૪. ગગંર, ૧૫. કક્કા, ૧૬. લાપવસયા, ૧૭. સતરા, 

૧૮. ગાલા, ૧૯. ગોસર, ૨૦. િીરા, ૨૧. ગડા, ૨૨. મોતા, ૨૩. િોરા, ૨૪. કેવનયા, ૨૫. વિકમ, ૨૬. ગલીયા. 
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ગમતાના GULAL 

Journey through darkness            
All around me,  

Just darkness is what I see,  

I am not afraid of it,  

But it still makes my heart skip a beat. 

Facing darkness all alone  

is what kills me,  

and hope is all I have,  

to survive in this sea. 

I know time will come,  

when darkness will be long gone.  

I would have crossed that sea,  

and would be sailing in a sea of love. 

Life is a journey,  

and I am sailing through the sea.  

                  I know surviving the storms  

                      and reaching my destiny isn't so easy. 

      I love this poem because of its beautiful phrasing. Poet has described life comparing it with 

sea. It is motivating to lead life with courage and strength. It  inspires me to face challenges 

and move on.   

    Drashti C Shah, (Kokalia), Bagalkot (09880906888) 

'The Kalam Effect : My years with the president'  

The book on memories of Dr APJ Abdul Kalam written by his secretary during the year 2002 to 

2007 when Dr APJ Abdul Kalam was president of India. The book is published by Harper Collins. The book 

describes P M Nair’s experience of working closely with Kalam for those five years. He has pointed out 

Kalam’s innocence, generosity and punctuality. Author has described the dreams Kalam had for India. The 

book talks about many incidents to showcase Kalam’s nature. I like the book because it inspires me towards 

my aim in life. 

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

  ITS FUN TIME 

 1. how do you make seven an even number?                     

A.take the ‘s’ out! 
 

  2. What dog can jump higher than a building? 

        A. Any dog, buildings can't jump!  
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1. Riyansh (right side) Gogri son of Mrs. Veena Bhavesh Gogri (Tunda), from Chennai won ‘Man of the  

series’ award in Pepsi Cup tournament for ‘under 16’ held at Bangalore. Teams from Mumbai, Hydera-
bad and Bangalore participated in the tournament.  

2. Bhaumik (middle) Gada, son of Mrs. Bhavya Sameer Gada (Sabhrai) was awarded the ‘Promising 

Cricketer Award’ in the all India Pepsi cup tournament for ‘Under 10’ held at Bangalore which was or-

ganized by IACA (Imtiaz Ahmed Cricket academy). 

3. Khush (left side) Savla, son of Mrs. Meenal Ramesh Savla was awarded the ‘Promising Cricketer 

Award’ in the all India Pepsi cup tournament for ‘Under 14’ held at Bangalore which was organized by 

IACA (Imtiaz Ahmed Cricket academy).   

4. Jainam Sachin Gosar and Yash Ravindra Kapadia from Hyderabad played in the all India Pepsi cup 

tournament held at Bangalore and were recognized for their performances during the Tournament. 

Vavad congratulates all the achievers and parents. 

‘ADAPT TO CHANGE’ CONTEST    

 

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

‘Suppose you are appointed as a trainer to train the team in a specific topic of your field. Out of 10 members 3 
people are facing problem in understanding the topic because of trainer’s accent and 2 are showing restriction 
towards learning. Now in this case, how will you try to solve the problem so that training becomes beneficial for 
every trainee?’ 

  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 30-11-2015. Two cash Prizes of 

Rs 1000/- and Rs 500/- are sponsored by Mr. Premjibhai & family, Gulbarga.     

Dr. Dhwani Anil Savla, Bellary, (9900200057) 

ITS FUN TIME 
 

3. Why do some football players never sweat?   

  A. because of all there fans! 
 

4. What do you have when you have 7 oranges in your right hand and 5 in the other hand? 

 A. big hands! 
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