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પ્રમુખશ્રી નો સંદેશ
સ્નેિી વમત્રો,
બંગલોરના મિાસમ્મેલન ‘મઠો મેળાિડો’ મા આપણે બધાએ ખુબ મજા માણી. બંગલોર ઘટકનુ આગતસ્િાગત અને ‘મઠો મેળાિડો’ - દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલનુ મિાસમ્મેલન ને સફળ બનાિિા તન-મન-ધન મુકીને કરે લી
તૈયારી ખરે ખર પ્રશંસનીય છે . બંગલોર ઘટકની મેિનત ,આિડત અને સમાજને એકજુ ટ રાખિાની લગન તો આપણે િાિડના રૂપે
જોિા મળી છે . સમ્મેલન દરમ્યાન સાઉથ એકમના મુખ્ય કાયાાલયની જબાબદારી ઉત્તર કનાાટક ઘટકને આપિાનુ પ્રસ્તાિ આિેલ.
યુકેજી ઘટકના બધા ગામોએ ચચાા-વિચારણા કરીને આ પ્રસ્તાિ સ્િીકાયુા છે . અમારા પર મુકેલ વિશ્વાસ બદ્દલ સિે ઘટકોનુ હું
હદલથી આભારી છું.
કચ્છી નિિર્ાના ઉજિણી સાથે યુકેજીના કાયાકાલની શરુ આત થાય છે . અને યાદ આિે છે કચ્છ. અર્ાઢી બીજના મધુર
સ્મરણો સાથે પધાયાા છે મેઘરાજા—હરમક્ષિમ ન ૃત્ય કરતી િર્ાા—ઇંદ્રધનુષ્યના રં ગોથી શોભતો આકાશ – અને કચ્છની ધરતી પર
ટહક
ું તો મોર – એિો મારો કચ્છ અને એિા પ્યારા આપણા ’કચ્છી માડૂ’. આ કચ્છની સંસ્કૃવતની તો િાત જ જુ દી છે – મુન્દ્રા અને
કંડલાના ભવ્ય સાગર તટ – કચ્છનો તાજ ‘અદાની પોટા ’ અને ‘મુન્દ્રા પોટા ’. એિી પવિત્ર ભ ૂમીપર – પ્રભુભક્ક્તનો મહિમા િઘારિા
છે ૭૨ જીનાલય અભડાસાની પંચ વતવથિ અને શ્રી ભદ્રેશ્વરનો મિાન તીથા. એટલું જ નિી – જોિા જેિા છે – લખપત કોટે શ્વર –
વપંગળે શ્વર – માતાનો મઢ –કાળા ડુ ંગર – અંજારમાં છે જેસલ તોરલ પીર – અને મડઇમાં વિજય વિલાસ પેલેસ અને િર િર્ા થતો
‘કચ્છ રણોત્સિ’ ધન્ય છે આ ભ ૂમીને – મારી માત ૃભ ૂમીને.
‘કચ્છ મેઠ્ઠો કચ્છી મેઠ્ઠો , મેઠ્ઠો કચ્છજો ‘નાં’.
વપંઢ િડો ને ‘નાં’ નંઢો , અઢઇ અખરજો નાં.
અઢઇ અખર અંઇ પ્રેમજા, ઇ ચંતા મળે કવિભા.
પ્રેમી માડુ એડા કચ્છજા, જી રામ ને ભરત ભા.
િડો મુલક આય કચ્છડો,િડો િગડો ને િા.
ગામડા ગામ ને સેર ઓછા,તેમે કડંક ભ ૂકંપ ને કડે િાં.
‘પ્રભુ’ ભ ૂલ્યા ને ભુલાજે ઘા,તોય કચ્છ ઇ કચ્છ આય.
અસાંકે માત ૃભ ૂવમજો િટ આય’
કચ્છના ભુમીને નમન કરી આર્ાઢી બીજથી શુભારં ભ કરીએ. યુકેજીના દરે ક સદસ્યના હદલમાં મજબુત ઇરાદાઓ છે , મક્કમ
મનોબળ છે . એક જુ ટ થઇ—બધાના વિચારોને સમજી – નિી રૂપરે ખાથી

કાયાપ્રણાલીને એક નિો રૂપ આપિાનુ છે . આ

જિાબદારીને પોતાના સમયનો ભોગ આપી– તન– મન– ધનથી પ ૂણા કરિાનો બીડો બધાયે લીધો છે . િિે એકજ ધ્યેય રાખીએ.

‘સાથ સિકાર અને સફળતા’
વિરે ન્દ્ર છે ડા, હબ
ુ લી, પ્રમુખ

સ્ટોન આટા
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પ્રીય િાચક મીત્રો,
‘મઠો મેળાિડો’ દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ—મિાસમ્મેલનના સફળ આયોજન માટે બંગલોર ઘટકનુ ખુબ-ખુબ અક્ષભનંદન
અને એકમના આગામી િર્ોના કાયાકાલમાટે ઉત્તર કનાાટક ઘટકને જબાબદારી સોપ્યા બદ્દલ ખુબ આભાર. િાિડને સંચિાનુ કાયા
બેલ્લારી ગામને સોપિામા આવ્ય ૂ છે પણ
હટપે હટપે સરોિર બંધાય , કાંકરે કાંકરે પાડ બંધાય
એજ હરતે આ જબાબદારીને વનભાિિા યુકેજી ઘટકના સધળા ગામો એકત્રીત થયીને ઉમંગ અને ઉલ્િાસથી કાયારત બન્યા છે .
ુ ની ઓળખાણ – એજ મોટી ખાણ છે , િિે આ ઓળખાણને આપણે િાિડના માધ્યમથી
આપણે કચ્છના મેઠા માણસો – િડીલબંધઓ
સમ ૃઘ્દ બનાિીએ. આપણા હરતી-હરિાજો, ખાણપાણ, પિેરિેશ, રિેણીકરણી અને વિચારોને નિી હદશા આપીએ. કચ્છી માણસ
વ્યિસાયમાં જન્મજાત તરબેજ િોય છે , અને િિે આજની યુિા વપઢીએ ભણતરમાં કોઈ વપછે િાટ નથી રાખી. પણ બધા ચચાા કરતા
િોય જનરે શન ગેપ ની. આજની યુિા પીઢી અને િડીલો િચ્ચેની વિચારોની તફાિતને આપણે કિીએ જનરે શન ગેપ, પણ િિે
નિા દૃ ષ્ટીકોણથી જોઈએ તો જો ખાટા કે રી ને મીઠા પહરપક્િ આંબામાં પહરિતાન થતા થોડોક કાળ વનકળિો જોઈએ, જેમ ગીતોમા
સંગીત આિી જાય તો એ સુમધ ૂર બની જાય અને લખાણ કરતા જો શબ્દોમાં સ્પેસ આિી જાય તો એ િાંચિામાં આનંદ આિે તો
ં ોમાં પણ ગેપ-સ્પેશ રાખિી જોઈએ ને આપણા યુિા વપઢીને અનુભિરૂપી સૌગાત આપીએ એિી રીતે કે એ
પછી આપણે સંબધ
અપનાિી શકે –
‘જેમ નિા સંગીત,પણ જુ ના ગીત,
જેમ નિા સાધન, પણ જુ ના વ્યાયામ,
જેમ નિા ઉછે ર, પણ જુ ના િિાલ,
ં , પણ જુ ના અનુબધ
ં ’
તેમ નિા સંબધ
યુિા વપઢીની માટે જેમ અિનિી રીત જોઈએ તેમજ િડીલ થિાના લિણો છે – સ્િભાિમાં સરલતા, શાંતતા અને ધીરજ. િડીલ
ં ોમા જોખીએ.
થિાના પ્રમાણ સાથે તો િિે નિા તરીકા શોધીએ, િિાલ ને સ્નેિ સંબધ
નરં દ્ર નાનજી સાિલા,પ્રમુખ, બેલ્લારી

િીણાધારી
પ્રથમ, પ્રણામ મુજા, સરસતી શારદા કે ,
બ્રમ્િાજી કુ મારી કે , ને મોરજી સિારી કે ,
મંગલાચરણ કરે , સ્મ ૃતીથી સંભારી ક્ષગને,
શ્વેતિસ્ત્રધારી ચાર િેદજી વિિારી કે ,
અંતર ઉજારીને, પ્રકાશકે પ્રસારી હડયં,
મનસે નમન કરે , નારી તોકે ન્યારી કે ,
પુરખપુરાણજી દુ લારી, એડી દે િી તંકે,
ં માડી િીણા ધારીકે .
િંદન િજાર, મુજી

જન્મ સુધરે પુણ્યથી, જીિન સુધરે ગુણોથી, મરણ સુધરે સમાધી ભાિથી, પણ ભાિ સુધરે તો ભિોભિ સુધરે .
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તંત્રી સ્થાનેથી
આપ સૌને, જય જીનેન્દ્ર,
આપણા કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમના માટે િાિડના માધ્મમથી વિચાર પ્રગટ કરિાનો મોકો મળ્યો છે . આજે િાત
કરૂ છુ સોવશયલ મીહડયાની. સોવશયલ મીડીયા બહુજ ટુંકા ગાળામાં સમાજ પર છિાઈ ગયું છે . ફેસબુક, િોટસ એપ, ટ્િીટર આ
ે સાથે ફોટો મોકલિાની વનઃશુલ્ક સગિડ સાથે આિેલા
સોવશયલ મીહડયા ના વિવિધ સ્િરૂપોમાં આગળ પડતા છે . મોબાઇલ દ્વારા મેસજ
િોટસએપે કરોડો ચાિકોના હદલ જીતી લીધા. યુિાપેઢી સાથે નાના મોટા બધા એન્રોઇડ મોબાઇલ પર ઇન્ટરનેટનું જ્ઞાન મેળિી આ
ુ ો અવતરે ક માઠા પહરણામ લાિે છે .
સોવશયલ વમડીયાનો ઉપયોગ કરતા થઇ ગયા છે . અવત સિાત્ર િર્જયેત! કોઇપણ િસ્તન
સોવશયલ મીડીયાએ પણ પોતાના વિકરાળ બાહપ
ું ાશમાં સમાજને એિો જકડી લીધો છે કે તેના સારા પહરણામો વિસારે પડિા
લાગ્યા છે . એક વ્યક્ક્તના િાથના સ્નાયું જકડાઈ ગયા. ઘણી ડોક્ટરી તપાસમાં ખાસ કોઇ વનદાન ન થયુ.ં છે િટે હદનચયાાનો અભ્યાસ
ે મોકલિામાં, િાંચિામાં અને હડલીટ કરિામાં આંગળીઓ
કરતાં ડોક્ટરો એિા તારણ પર આવ્યા કે િધું પડતા િોટસએપ પર મેસજ
ે , ફોટાઓનો
પર થતી િધારે સ્રે સને કારણે આ બીમારી થઇ છે . સોવશયલ વમડીયા અને ખાસ કરીને િોટસએપ પર એટલા બધાં મેસજ
મારો થાય છે કે એ બધાં િાંચિામાંજ હદિસનો હકંમતી સમય િેડફાઈ જાય છે . િોટસએપ ચેક કરિાની લાલચ ક્યારે ક િાસ્યાસ્પદ
ક્સ્થવતમાં મ ૂકી દે છે . કુ ટુંબમાં ચચાા કરિા બેઠા િોઈએ, વમહટંગ ચાલતી િોય કે જાિેર કાયાક્રમમાં મંચ પર બેઠા િોઇએ ત્યારે પણ આ
‘નશો’ બીજાથી વિમુખ કરી દે છે , અને મજાક પાત્ર બનાિી દે છે . વિવશષ્ટ વસદ્ધિ પ્રાપ્તને પદ્મશ્રી, પદ્મવિભ ૂર્ણ થી સન્માિિામાં આિે
ે િાંચિાનો પુરાિા સાથે દાિો કરનારને ‘િોટસએપરત્ન’ જેિા િાસ્યાસ્પદ
છે . તેિી રીતે કોઇ વ્યક્ક્ત િોટસએપના બધાજ મેસજ
ટાઇટલથી નિાજિા જોઇએ.
સોવશયલ વમડીયાના સંદેશાઓની ગુણિત્તા પણ શંકાના દાયરામાં ઉભી રિી છે . કાટુા નોમાં પણ મયાાદા ચ ૂકી જિાય છે .
વિજાતીય પાત્રને વિશ્વાસમાં લાિી એની જંદગી સાથે ખીલિાળ કરિામાં પણ આ માધ્યમને િાથો બનાિિામાં આિે છે . સોવશયલ
વમડીયા આપણાપર િાિી થાય એના કરતા આપણે એના પર િાિી થઇએ એમાં આપણી શોભા અને માધ્યમની ઉપયોગીતા િધું સારી
રીતે પ ૂરિાર થાશે.
આ સોવશયલ વમડીયાના માધ્મયથી એટલે ફેસબુકમા કે િોટ્સઅપના ગ ૃપમા મુકીને િાિડની િાતો યુિવપઢીને િંચાિશુ.
તમારી લેખન પ્રતીભાને વનખારિા િાિડમાં નિા વિભાગોની શરૂઆત કરી છે . તમારા જજિનશૈલીને પ્રભાિીત કરનારા
પ્રસંગો,વ્યક્તીઓ કે નૈસગીક સ્થળ તમે િાિડના માધ્યમથી બધાસમિ રાખી શકો. કચ્છની િાતો આજની પીઢીને નિા તરીકા
વશખિાડી શકે એટલે તમે તમારા અનુભિ િાિડને મોકલાિો. ગમી જાય તે હદલમા િસી જાય, તો િાિડને પણ સિભાગી કરો તમારા
મનગમતી યાદોમાં અને લખીને તમારા ગમતાનો કરો ગુલાલ. આપણા જીિનની કઠીનાઈઓને ઉકે લિા કે રોજની જજંદગીની સરલતા
િાળિિા િાિડ તમને પ્રશ્ન પ્રવતયોક્ષગતામા ભાગ લેિા આમંત્રણ આપે છે .

રે ખા પ્રકાશ કે વનયા, બેલ્લારી

શાંત પળોમાં વિચારજો
િે માનિ, આંખો બંધ કરીને સુતો છે . િિે વિચાર આજના આખા હદિસ દરમ્યાન મે સ્િકલ્યાણનાં કામો કયાા કે પર
કલ્યાણનાં કામો કયાા. િિે િધુ આગળ વિચાર, આ કલ્યાણનાં કામો તારા આત્માને ઉધ્િાગવત આપનારા છે કે અધોગવત આપનારા છે .
િિે ચેતીને ચાલ. તારા આત્માને ઉધ્િાગવત આપનાર મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે . તેને સાથાક કર. ચાર ગતીમાં રખડતો આત્મા જ્યારે
મનુષ્યગવતમાં આિે છે , ત્યારે એની શક્ક્ત (પરમ-આત્મા) પરમાત્મા બની શકે એટલી િોય છે . માટે આત્માને ઉધ્િાગવત મળે એિા
કલ્યાણના કામો કર. ચોયાાસીનાં ચક્કરમાં ફરતો આત્મા ધણા દુ ઃખો સિન કરીને મનુષ્ય જન્મને પામે છે . મનુષ્ય જન્મ દ્વારા આત્માની
ઉધ્િાગવત થાય છે , અને આત્મા મોિ સુધી પિંચે છે . બીજા જન્મોમાં આત્મા તેમ કરી શકતો નથી. િિે શાંત પળોમાં વિચાર, તારા
આત્માના કલ્યાણ માટે મનુષ્ય જન્મનો કે ટલો સમય આપી રહ્યો છે . જો તને તારા આત્માના કલ્યાણ કરિાની સમજ ન પડે તો સંતસંગ(સત્સંગ) કર એની અસર તારા પર જરૂર થશે. ને તારા આત્માને રસ્તો મળી જશે. િિે શાંત પળોમાં વિચાર ને તારા આત્માને
જાગ ૃત કર.
પ્રભા શાંવતલાલ છે ડા,(બારોઈ) બેલ્લારી., (9480196655)

માનિને ઘડનારાં પાંચ તત્િ — પ ૂિા સંસ્કાર,મા-બાપ, વમત્ર, સંયોગ અને સંત
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ઘટકના િાિડ
એક્કમના િેડ ઓફીસની ઉત્તર કનાાટક ઘટકને સોપણી
શ્રી ક. િી.ઓ. એકમની કાયાિાિક સવમવતની વમટંગ બંગલોર મધ્યે તારીખ ૨૩.૦૮.૨૦૧૫ ના રોજ યોજાયેલ.વમટંગના
મુખ્ય મુદ્દાઓ નીચે પ્રમાણે છે .
૧. એક્કમના િેડ ઓફીસની ઉત્તર કનાાટક ઘટકને સોપણી
૨. એક્કમના આગામી કાયાક્રમો બાબત ચચાા – ઓક્ટોબરમાં યોજાયેલ યુથ કે મ્પ બદ્દલ ચચાા -વિચારણા થઈ. એક્કમની પ્રવ ૃત્તીઓને
ુ ી તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૫ના રોજ કરે લ ચયાા- વિચારણા થયા બાદ નીચે મુજબ નક્કી થયું િતુ.ં
નિી હદશા મળે એ િેતથ
3. યુથ કે મ્પ િર્ામા એક િખત ઘટકના ક્રમ પ્રમાણે યોજિા જે મુજબ નિા રાઉંડનું ચોથું યુથ કે મ્પ ઓગસ્ટ,૨૦૧૬ માં UKG, છે લ્લુ યુથ
કે મ્પ ઓગસ્ટ,૨૦૧૭ માં મદુ રાઈ મધે યોજિાનું નક્કી થયું િતુ.ં
4. સંસ્થાના ઉદ્દે શને ધ્યાનમાં રાખીને સંસ્થાના ૪૫+ િયસ્ક સભ્યો માટે ફેવમલી આઉટંગનુ આયોજન કરિાનું નક્કી થયું િતું િૈદ્રાબાદ
ઘટકના શ્રી વનતીનભાઈએ આઉટંગના આયોજનની જબાબદારી સ્િેચ્છાએ ક્સ્િકાયુા િતું જેને સભ્યોએ આિકાયાા િતા.
5. ચચાા-વિચારણા બાદ, સભ્ય ફી િર્ા ૨૦૧૫-૧૬ થી િાવર્િક રૂ ૨૫/- િધારીને રૂ૧૦૦/- કરિાનું નક્કી થયું િતુ.ં
પ્રમુખશ્રીની મંજુરીથી રજુ થયેલ બાબતો વિર્ે લેિાયેલા વનણાયો:
૧. સંસ્થાની આગામી વમહટંગમાં દરે ક ઘટકમાંથી ૨ મહિલા અને ૧ યુિા/યુિતીને સામેલ કરિા.
૨. એક્કમ િેબસાઈટ: શ્રી સુશીલભાઈ સંગોઈએ િેબસાઈટ વિર્ે માહિતી આપી િતી અને સૌ ઘટકોએ પોત પોતાના ઘટકોના સભ્યોની
માહિતી િેબસાઈટ ઉપર બે મહિનાની અંદર અપલોડ કરિાનું નક્કી થયું િતુ.ં
૩. સંસ્થાના કારોબારી સવમતીના સભ્યોનું િોટ્સઅપ પર એક ગ્રુપ બનાિિાનું શ્રી સુશીલભાઈને જણાવ્યુ િતુ.ં
૪. શ્રી વનતીનભાઈના સુચન મુજબ અસાધારણ સફળતા પ્રાપ્ત કરનાર ધટકના વિદ્યાથીનું બહુમાન કરિાનું નક્કી થયું િતુ.ં જેનામાટે
માપદં ડ(CRITERIA) નક્કી કરિા શ્રી વનતીનભાઈ અને શ્રી વધરજભાઈને જણાવ્યું િતુ.ં
૫. સંસ્થાનુ ઈન્ન્ડયન રસ્ટ એક્ટ િેઠળ રજજસ્રે શન : ચચાા બાદ સંસ્થાને ઈન્ન્ડયન રસ્ટ એક્ટ િેઠળ રજજસ્રે શન કરિાનું નક્કી થયું િતું
જેનું મુખ્ય કાયાાલય ચેન્નઈ રાખિાનું નક્કી થયું િતુ.ં ચેન્નઈ ઘટકના સભ્યોના મદતથી શ્રી મણીલાલભાઈ (ગુલબગાા) સંસ્થાના
રજજસ્રે શનની કાયાિાિી પુણા કરશે. સંસ્થાના સંચાલનમાટે કાયાિાિક ઓફીસ સમયાનુસાર કોઈ પણ એક ઘટક પાસે રિેશે.

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ
સંસ્થાના સમાચાર : નુતન કાયાિાિક સવમતી
૧. વિસનજી વિરજી ગંગર (છસરા)

પ્રમુખ

૨. રમીલા કાંતીલાલ વિરા (દે શલપુર)

ઉપ પ્રમુખ

૩. ભાિેશ રાયચંદ ગોગરી (ટુંડા)

મંત્રી

૪. વનતીન નેમજી ગંગર (મોટી ખાખર)

સિ મંત્રી

ું
૫. મુકેશ કાંતીલાલ બહુઆ (નાની તબડી)

સભ્ય

૬. પંકજ ધનજી ગડા (નાના ભાડીયા)

સભ્ય

ચેન્નઈ

મહિલા મંડળ : તા ૧૮ મી જુ લાઈ અને શવનિારના અર્ાઢી બીજ વનવમત્તે ગાંધી બીચ પર પ્રોગ્રામનો આયોજન કરે લ. સારી એિી
િાજરીમાં પિેલા નિકાર મંત્ર તથા પ્રાથાના થી શરૂઆત થઈ.ત્યારબાદ કચ્છી નિાિર્ાના િધામણાં કરિામાં આવ્યા.તેમજ સમગ્ર
કચ્છ અને કચ્છી લોકોમાટે સુખ-શાંતી અને સમ ૃધ્ધીની શુભકામના કરિામાં આિી. ત્યારબાદ ગેમોરમીને નાસ્તા-પાણીને ન્યાય આપી
બધા છુટા પડયા.
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શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ
રિીિાર તા.૩૧-૫-૨૦૧૫ના રોજ મળે લ િાવર્િક સામાન્ય સભામાં ૨૦૧૫-૨૦૧૬ માટે સમાજની

બંગલોર

કાયાિાિક સવમવતના સભ્યો માટે વનમણુકં કરિામાં આિી િતી.ત્યારબાદ મળે લ કારોબારી સવમવતની મીટંગમાં સભ્યોના િોદ્દા નક્કી
કરિામાં આવ્યા િતા જે નીચે મુજબ છે :
૧. શ્રી ચુનીલાલ જીિરાજ ગાલા

પ્રમુખ

૨. શ્રી સુશીલ ભાણજી સંગોઇ

ઉપ પ્રમુખ

૩. શ્રી રશ્મીકાંત લખમશી વિછીિોરા

ખજાનચી

૪. શ્રી ધીરજ કાનજી નાગડા

મંત્રી

ં
૫. શ્રી નીવતન સુદરજી
મોતા

સિ મંત્રી

૬. શ્રી પરે શ તલકશી ગાલા

સભ્ય

૭. શ્રી વિપુલ કાંવતલાલ વિસરીઆ

સભ્ય

૮. શ્રી તરુ ણ માિજી નાગડા

સભ્ય

શ્રી દક્ષિણ ભારત ક.િી.ઓ.જૈન એક્કમની કાયાિાિક સવમવતમાં બંગલોર ઘટક તરફથી નીચે જણાિેલ સભ્યો રિેશ:ે
૧. શ્રી ચુનીલાલ જીિરાજ ગાલા
૨. શ્રી ધીરજ કાનજી નાગડા
૩. શ્રી સુશીલ ભાણજી સંગોઇ
૪. શ્રી રશ્મીકાંત લખમશી વિછીિોરા
અર્ાઢી બીજની ઉજિણી:
કચ્છી નવું િર્ા અર્ાઢી બીજ ઉજિિા રવિિાર તા.૨-૮-૨૦૧૫ના રોજ સિારના શ્રી ભારતીય વિદ્યા ભિન મધ્યે સૌ એકવત્રત થયા
ે છાનું આદાન પ્રદાન અને ચા-નાસ્તો લઈને ઓડીટોરીયમમાં કાયાક્રમ માણિા ગોઠિાઈ ગયા િતા. નિા
િતા. નિા િર્ાની શુભચ્
ે છા તેમજ નિકાર મંત્રથી કાયાક્રમની શરૂઆત કરિામાં આિી િતી. ઉપ-પ્રમુખ શ્રી સુશીલભાઈએ પ્રમુખ શ્રી
િર્ાની શુભચ્
ે છા આપી િતી. ફરાદ્રી ગામથી આિેલ રામજી ભગત ખેડૂતના િેશમાં શ્રી
ચુનીલાલભાઈના સંદેશ તેમજ સૌને નિા િર્ાની શુભચ્
રમેશભાઈ ગાલાએ પોતાની આગિી શૈલીમાં સૌને નિા િર્ાની શુભેચ્છા આપી, કચ્છી દોિા રજુ કયાા િતા. ત્યાર બાદ ૨-૫ િય ગ્રુપ
માટે રાખિામાં આિેલ િેશ ભ ૂર્ા િરીફાઈ શરૂ કરિામાં આિી િતી. ‘COMMUNITIY HELPER’

થીમ રાખિામાં આિેલ. નાના

ભ ૂલકાની માતાઓએ ખ ૂબ જ જિેમતથી ઓટો મેકેવનક, ડોક્ટર, શેફ અને ખેડૂત ના િેશમાં પોતાના ભ ૂલકાઓને રજુ કરી સૌને મુગ્ધ
કરી દીધા િતા. ત્યારબાદ શ્રી મનસુખભાઈ અને શ્રીમતી મીનાબેને ગામડાના પિેરિેશમાં રજુ થઇ કચ્છી દોિા અને કવિતા રજુ કરી
સૌને ડોલાવ્યા િતા. િય ગ્રુપ ૬-૧૨ માટે રાખિામાં આિેલ િેશભ ૂર્ા િરીફાઈ શરૂ કરિામાં આિી િતી. ‘INTERNATIONAL PERSONALITIES’ થીમ રાખિામાં આિેલ. આ સ્પધાામાં ૧૧ બાળકોએ િંશભેર અબ્દુ લ કલામ, નરે ન્દ્ર મોદી, મધર ટે રેસા, સ્િામી વિિેકાનંદ,
ચાલી ચેપ્લીન, િાકીર હુસૈન, લેડી ગાગા, માઈકલ જેક્સન, પંહડત રવિશંકર, બરાક ઓબામા, હિટલર જેિી આંતરરાષ્રીય ખ્યાતી
પામેલ વ્યક્ક્તઓની આબેહુબ રજૂઆત કરી સૌને આશ્ચયાચહકત કરી દીધા િતા. સ્પધાાના વિજેતા િતા:
િય ગ્રુપ ૨-૫ :

પ્રથમ: આરિ તરુ ણ નાગડા – ડોક્ટર

િય ગ્રુપ: ૬-૧૨ :

પ્રથમ: િાહદિ ક નીવતન ફુહરયા-ચાલી ચેપ્લીન
દ્ધદ્વવતય: ૧. શુભ ડોિીન રાંભીયા – સ્િામી વિિેકાનંદ
૨. પ્રણિ ભાિેન સાિલા – િાકીર હસ
ૈ
ુ ન

સ્પધાાના જજ િતા: શ્રીમતી વ્યોમા અંહકત સાિલા અને જીનલ કરણ ભેદા.
ત્યાર બાદ ગત શૈિક્ષણક િર્ા ૨૦૧૪-૧૫ દરમ્યાન ધો. ૧૦ તથા એથી ઉપર શાળા કોલેજની કોઈ પણ પરીિા પાસ કરે લ
વિદ્યાથીઓનું બહુમાન એપેિ કવમટીના ચેઅરમન શ્રી અવશ્વનભાઈ સાિલા તેમ જ ઉપ-પ્રમુખ શ્રી સુશીલભાઈ સંગોઇના િસ્તે
કરિામાં આિેલ જેનું સંચાલન ડો. વશલ્પા અતુલ િોરા એ કયું િતુ.ં
ત્યાર બાદ શુભ ડોિીન રાંભીયા તેમ જ િંશીકા અજીત શાિે કચ્છી કવિતાઓ રજુ કરીને સૌને ખુશ કરી દીધા િતા. ત્યાર
બાદ સુિાની, પ્રથમ, ટીયા અને રોનીલ ચારે એ હફલ્મી ગીત ઉપર ગ્રુપ ડાન્સ રજુ કયું િતુ.ં ત્યાર બાદ જીનય સુશીલ સંગોઇએ હક્રકે ટ
ને લગતી ક્ક્િિ સૌને રમાડી િતી. શ્રીયા આનંદ રાંભીયાએ ‘મિા સમ્મેલન કે સાઈડ ઈફેક્ટસ’ વિર્ે ક્ચ્છીમાં રમુજી રીતે સમાચારો
રજુ કયાા િતા. શ્રી નીવતન ફુહરયા અને શ્રી નીરંત નાગડાએ શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. િેબ સાઈટ વિર્ે માહિતી આપી િતી. નિા સભ્યોએ
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પોતાની ઓળખાણ આપી સૌને પહરચય આપ્યો િતો. ઈવશતા અતુલ િોરાએ કથક ડાન્સ રજુ કયું િતુ.ં વિજેતાઓને ઇનામ આપિામાં
આવ્યા િતા. દર િર્ાની જેમ આ િર્ે પણ રાખિામાં આિેલ ‘લકી ડીપ’ માં રાહુલ િસમુખ ભેદા કુ ટુંબ વિજેતા થયું િતુ.ં સૌનો આભાર
માનિામાં આવ્યો િતો. કાયાક્રમનું સંચાલન કચ્છીમાં શ્રીમતી હદશા ધિલ ધરોડ અને કુ . હિરલ નીવતન મોતાએ સંભાળ્યું િત.ું કાયાક્રમ
બાદ પ્રીવત ભોજનનું આયોજન કરિામાં આિેલ છે જેને શ્રી રસેશભાઈ માિજી સાિલાએ તેમના પુત્ર ચી.પુનીતના લગ્ન પ્રસંગની
ખુશાલીમાં સ્પોન્સર કરે લ. પ્રીવત ભોજન માણી સૌ છુટા પડયા િતા.
ંૃ
શ્રી ક.િી.ઓ.િવનતા વદ-બં
ગલોર:
શવનિાર તા. ૪-૪-૨૦૧૫ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ િાગ્યે સંસ્થાની AGM (િાવર્િક સામાન્ય સભા) તેમજ અરોમાથેરાપીનું
ડેમોન્સરે શન શ્રી ડી િી િી ગુજરાતી શાળા મધ્યે રાખિામાં આવ્યું િતુ.ં સંસ્થાના ખજાનચી શ્રીમતી સુનીતા ગાલાએ ગત િર્ા ના
હિસાબો રજુ કયાા િતા. સભ્યો પાસેથી મેમ્બરશીપ ફી લેિામાં આિી િતી. ત્યારબાદ શ્રીમતી શવમિલા જોર્ી દ્વારા અરોમાથેરાપી વિર્ે
તેમ જ જુ દા જુ દા Aromatic Oils ના ફાયદા, oils નો ઉપયોગ કરીને ફેસીઅલ તેમ જ લેગ-મસાજનું ડેમોન્સરે શન આપ્યું િત.ું તેમના
દ્વારા બનાિેલા જુ દા જુ દા તેલ તેમ જ સાબુ, બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ નું િેચાણ રાખિામાં આવ્યું િતુ.ં સ્િાદીસ્ટ અલ્પાિાર માણી સૌ છુટા
પડયા િતા. સંસ્થાનો ૧૩-૬-૧૫ના રોજ રાખિામાં કુ કંગ ડેમોન્સરે શન ખ ૂબ જ સફળ રીતે સંપન્ન થયો િતો. શ્રીમતી યોગીની ભેદા તેમ
જ ભાવિની ગાલાએ વિવિધ જાતની ડીપ્સ તથા બાળકોના ટીફીન બોિમાં આપી શકાય એિી સ્િાદીષ્ટ િાનગીઓની માહિતી તથા
સરળતાથી કે િી રીતે બનાિિી એની સમજણ આપી િતી. બેસીલ પેસ્તો, િમસ, િહરયાલી બટન ઈડલી, પનીર રે પ, બ્રેડ બાસ્કે ટ,
રગન રોલ જેિી િાનગીઓનું ડેમોન્સરે શન આપ્યું િતુ.ં તેમણે શીખિાડેલી િાનગીઓનું ગીફ્ટ િેમ્પર સૌને આપ્યું િતુ.ં શ્રીમતી અિની
ગડાએ સૌને ઘહડયાળની અિનિી રમત રમાડી િતી. ત્યાર બાદ અલ્પિારને માન આપીને સૌ છુટા પડયા િતા.
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મદુરાઇ

નુતન કાયાિાિક સવમતી
૧ .શ્રી વનતીન એસ .શાિ

પ્રમુખ

૨ .શ્રી વનલેશ એસ .સંગોઈ

ઉપ-પ્રમુખ

૩ .શ્રી વનલેશ આર .શાિ

મંત્રી

૪ .શ્રી હિતેન એસ .સંગોઈ

સિ મંત્રી

૫ શ્રી િેમત
ં આર .શાિ

ખજાનચી

૬ .શ્રી સુરંદ્ર આર .લાલન

સભ્ય

૭. શ્રી રમણીક આર. શાિ

સભ્ય

૮. શ્રી વધરં દ્ર કે . ગંગર

સભ્ય

૧.. કચ્છી વમલન: તા ૧૯મી જુ લાઈ ૨૦૧૫ રવિિાર, અર્ાઢી બીજ નીમીતે કચ્છી ન ૂતન િર્ાને આિકારિા જૈન વિદ્યાલય તીરૂપાલયના
ં
પટાંગણમાં સિારના ૧૧ િાગ્યે કચ્છી એકમના પહરિારો બધા એકત્રીત થયા. મણીલાલભાઇ છે ડાની સુદર
પ્રાથાનાથી કાયાક્રમની
શરૂઆત થઇ. પ્રમુખ શ્રી પ્રવિણભાઇ દે ઢીયાએ સહુન ું સ્િાગત કયુ.ા િિે પછીના બે િર્ા માટે નિા પ્રમુખ શ્રી વનવતનભાઇ દે ઢીયા અને
એમની ટીમની વનમણુકં કરિામાં આિી. શ્રીમતી રં જનબેન અને રૂમીબેને કચ્છીમાં અિનિી રમતો નો દોર શરૂ કયો. કચ્છ વિર્ે પ્રશ્ર્ન
મંચ, સંિાદ રાઉન્ડ, કચ્છી ગીતો, બારાખડી ઉપર કચ્છના ગામો, કચ્છી અટકો અને છે લ્લે કચ્છ વિર્ે રે િરિંટ. બપોરનું ભોજન લઇ
બધા છૂટા પડયા.
૨. સેિા સમાજ: આંતર રાષ્રીય યોગા હદિસની ઉજિણી ‘ઈશા યોગા ફાઉન્ડેશન’ સાથે કરી.
૩. કે ળિણી સન્માન સમારં ભ: સમાજના બાળકો દ્વારા પ્રાથાના પછી ઉત્તીણા થયેલ વિદ્યાથીઓનું સન્માન. થંડરબોલ્ટસના સભ્યો અને
બાળકો દ્વારા એક યુનીક પ્રોગ્રામ ‘Dialogue In The Dark’ ખ ૂબ હૃદયસ્પશી બન્યુ.ં અિનિા પ્રોગ્રામ બદલ સંપ ૂણા ટીમને ઇનામો સાથે
અક્ષભનંદન પાઠિી ઉત્તેજજત કયાા. બાળકો તથા થંડરબોલ્ટના સભ્યોએ ખેલહદલી દાખિી મળે લ રોકડ રકમને એક અંધશાળા માટે
મોકલાિી.. જય િો.
ં ઈથી પધારે લ શ્રી મણીલાલભાઇ છે ડા (મોનીભાઈ) દ્વારા
૪. જૈન સોશ્યલ ગ્રુપ: ‘ગાતા રિે મેરા હદલ’ ગુજરાતી સેિા સમાજ સાથે મુબ
અિનિા જૂના, નિા ગીતોની મિેફીલ માણી.
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૫. મહિલા મંડળ: પ્રમુખ તરીકે શ્રીમતી છાયાબેન અને મંત્રી તરીકે શ્રીમતી પ્રીતીબેનએ બે િરસ માટે સુકાન સંભાળ્યુ.ં માચામાં
‘વુમન્સ ડે’ વનવમતે Bone Density camp નું આયોજન, એપ્રીલમાં સીમાબેન દ્વારા અિનિી રમતો, જૂનમાં જરૂરતમંદ
વિદ્યાથીઓને સ્કોલરશીપ અને ‘Organic Food’ નું ડેમો, જુ લાઇમાં ૯૦ કી.મી. દૂ ર આિેલ િૈગૈડેમની પીકનીક.
સેિા સમાજ દ્વારા સંચાક્ષલત ‘જૈન વિદ્યાલય’ સ્કુ લની સંસ્થાએ ઘણી વસધ્ધી િાંસલ કરી છે . એની વિગત સાથે છે .
વનમાળા સી. શાિ, મદુ રાઇ

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 development 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 airconditioned 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 , Leadership Tomorrow by creating tomorrow’s leaders.
Nilesh Sangoyee,Madurai
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િૈદ્રાબાદ

સંસ્થાના સમાચાર—ક. િી. ઓ. િૈદ્રાબાદ સમાજની િાવર્િક સામાન્ય સભા તા 05.07.2015 ના યોજાયેલ. જેમાં 11 સભ્યો ક્ષબન િરીફાઈ
ચટં ૂ ાઈ આવ્યા,અભ ૂત પ ૂિા 400 સભ્યોની િાજરી િતી, કાયાક્રમમાં ક. િી. ઓ. કે વસતારે માટે કુ મારી હદવ્યા વિનોદ ધરોડ (પત્રી) અને
કુ મારી દીપેલ તારાચંદ ગાલા (દે િપુર)ને એમની કાયાકૃતી માટે બહુમાન કરી સહટિહફકેટ આપિામાં આવ્યા, ત્યાર બાદ મળે લ
કારોબારી સભા માં નીચે મુજબ િોદે દ્દારો ની નીમણુક કરિામાં આિી..
નુતન કાયાિાિક સવમતી
૧.. નીવતન કુ માર શાિ

પ્રમુખ

૨. સુશીલ ધીરજલાલ કાપહડયા

ઉપ પ્રમુખ

૩. હકરણ ચીમનલાલ રાંક્ષભયા

મંત્રી

૪. મિેન્દ્ર દે િશી િોરા

સિ મંત્રી

૫. મનોજ િીરજી સાિલા

ખજાનચી

૬. ચીમનલાલ લાલજી ગાલા

બોડા મેમ્બેર

૭. પોપટલાલ કે શિજી છે ડા

બોડા મેમ્બેર

૮.તારાચંદ મણીલાલ ધરોડ

બોડા મેમ્બેર

૯.તલકશી ભાણજી ગડા

બોડા મેમ્બેર

૧૦. મક્ષણલાલ રામજી ધરોડ

બોડા મેમ્બેર

૧૧. રતીલાલ પ્રેમજી છે ડા

બોડા મેમ્બેર

૧૨. દીગેશ િીરજી નીશર

કો-ઓપ્ટ મેમ્બેર

૧૩. િરે શ િેમરાજ દે હઢયા

કો-ઓપ્ટ મેમ્બેર
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૧૪. હદનેશ કલ્યાણજી ગોસર

કો-ઓપ્ટ મેમ્બેર

૧૫. ક્ષલલમબેન ધીરજ કાપહડયા

કો-ઓપ્ટ મેમ્બેર

૧૬. કલ્પાબેન તારાચંદ ધરોડ

કો-ઓપ્ટ મેમ્બેર

તા 30.07.2015 ના વપકવનક નીલકં ઠ વિદ્યાપેઠ, રામોજી હફલ્મ વસટી માં નક્કી કરિામાં આિેલ અને 02 થી 04 ઓક્ટોબર
ચેન્નાઈ ઘટક ઓગાનાઈઝ્ડ યુથ કે મ્પ લોનાિલા માટે િૈદરાબાદ થી 45 યુથના નામ રે જીસ્ટર થયેલ છે .
ક. િી. ઓ. િૈદ્રાબાદ નો ગૌરિ ટ્િીન સીટીજ િૈદ્રાબાદ વસકંદરાબાદ તરફ થી યોજાયેલ વમસ & વમસેસ ગુજરાતી િરીફાઈ માં, વમસ
ગુજરાતી માટે પ્રથમ પુરસ્કાર વમસ ભવ્યા મુકેશ ગોસર (મંજલ રતહડયા) ને વમસેસ ગુજરાતી નો પ્રથમ પુરસ્કાર વમસેસ વનશા મેહુલ
ગાલા (મોટી ઉણોટ) ને મળે લ.બન્ને ને અક્ષભનંદન.
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ઉત્તર કનાાટક

૧. હુબલી— આંગણ પાટી મં ગીતોત્સિ
મંડળના માનદમંત્રી સૌ. ચેતનાબેનના પરીકલ્પનાથી આંગણ પાટીનો આયોજન કરિામા આિેલ. તા. ૧૪ ફેબ્ર ૂિારી—
િેલન્ે ટાઇન્સ-ડે અને સૌ. ગીતાબેન-વિરે ન્દ્રભાઇ છે ડાની લગ્નની િર્ાગાંઠની ઉજિણી વનમીત્તે ‘આંગન મં ગીતોત્સિ’ આંગણ પાટીનું
આયોજન ગીતાબેનના વનિાસસ્થાને ‘વિર કુ ંજ’ના આંગણામાં કરિામા આિેલ. કાયાક્રમોની શરૂિાત મંડળની િાર્ીક વમટંગથી
કરિામાં આિેલ. નિકારમંત્રનું સ્મરણ પછી મંડળના પ્રમુખ સૌ. હદપીકાએ, ગીતાબેન-વિરે ન્દ્રભાઇ છે ડાનો ટુંકમાં પહરચય આપી
ે છાઓ આપી. આ પ્રસંગે, સૌ. ગીતાબેને મંડળને રૂ.૧૦૦૦૦ ભેટરૂપે
લગ્નની િર્ાગાંઠ વનમીત્તે િધાઈ તથા િેલન્ે ટાઇન્સ-ડેની શુભચ્
ં
આપ્યા. મંડળની વમટંગ પછી બધાએ આંગણ પાટીની મજા માણી. પ્રિેશદ્વારમાં સુદર
રં ગોળી અને હદિાઓનો િગમગાટ કરિામાં
ં ી, ટે ટુ, િેઅરકલર, બંગડીઓનો સ્ટોલ એિા વિવિધ સ્ટોલ્સ
આિેલ.ું આંગણામાં મેળાનુ આયોજન કરિામાં આિેલ. નેલઆટા , મેિદ
ુ થી શણગાર કરાવ્યો િતો. િાડ ઉપર રોશનાઈથી સજાિટ કરિામાં
રાખિામાં આવ્યા િતા.સિા બેિનોએ રસપ ૂિક
ા બધી િસ્તઓ
ે છાઓ લખેલા ગેસ
આિેલી.તેમજ િાડમાં ચોકલેટ્સ, કે ડબહરજ, ગ્રેપ્સ, સ્રોબેરીજ લગાડિામાં આિી િતી. િેલન્ે ટાઇન્સ-ડે ની શુભચ્
ં ન ૃત્ય રજૂ કરે લ.ું
બલુન્સપણ િાડમાં શોભતા િતા ત્યારબાદ સૌ. વનકીતાએ કઠપુતલીનો સુદર
ં
ડો.મધુબાલા અને સૌ. ઉર્ાબેને એવનિસારી વનવમત્તે ગીતની રજૂઆત કરી. સૌ. કશ્મીરાબેને માિૌલને લગતું એક સુદર
ગીત ગાયુ.ં પછી ગણેશોત્સિ ઉજિણીપર ગેમ રમાડિામાં આિી. મિાજનના સિે પદાવધકારીઓની િાજરીમાં ગીતાબેનને ફોટાઓનુ
કોલાજ બનાિીને ભેટ આપિામાં આવ્યુ.ં બાલપણના, સ્કુ લના, લગ્નના, દાદી-નાની બનિાના એિા સ્મરણીય ફોટાઓ જોઈને
ગીતાબેન િર્ાથી ગદગદ થયી ગયા. ક્ષબજુ સરપ્રાઈિ િતુ કોન્ફરન્સ ફોન કોલનું ભાઈ-ભાભી, બિેન-બનેિી, હદકરી-જમાઈ, હદકરાિહુઓ અને વમત્રો પાસેથી વિર્ય રસપ્રદ સિાલો પુછીને એમના નાનપણની માહિતી મેળિી ગીતાબેનને સરપ્રાઈિ
ં
આપ્યુ.ત્યારબાદ
કે ક કટ કરીને ગેસ બલુન્સ આકાશમાં ઉડાડી હદધા િતા. મંડળના ઉપપ્રમુખ સૌ. હિતલ છે ડાએ બધાનો આભાર
માન્યો. અંતમાં ચટપટી ચાટ સાથે વપિા, કાજુ કે ડબરી રોલ, ગોલા જ્યુસ આદી વિવિધ િાનગીઓ ની મજા માણી બઘા છુટા પડયા.

૨. બેલ્લારી
તા. ૧૨/૭/૨૦૧૫ રવિિારે ઉત્તર કનાાટક ઘટકની વમટંગ બેલ્લારીના આતીથ્ય િેઠળ િોટલ પોલા પેરાડાઈિમાં રાખિામાં
આિેલ. જેમાં ગદગ, હુબલી, ક્ષબજાપુર, બાગલકોટ, ગુલબગાા અને ગંગાિતી તથા સ્થાવનક બેલ્લારીના પ્રવતવનધીઓ પધારે લ. શ્રી
નરે ન્દ્રભાઈ સાિલાના આિકારથી વમટંગની શરૂિાત થયેલ.
ત્યારબાદ નીચે પ્રમાણે મિત્િના મુદ્દાઓ પર ચયાા -વિચારણા કરી યોગ્ય વનણાયો લેિામાં આિેલ.
દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમના પદાવધકારીઓની નીચે મુજબ વનમણુકં કરિામાં આિેલ.
૧. શ્રી વિરં દ્ર દામજી છે ડા

પ્રમુખ

હુબલી

૨. શ્રી મક્ષણલાલ પ્રેમજી ગાલા

ઉપ પ્રમુખ

ગુલબગાા

૩. શ્રી પંકજ વિરજી ગાલા

મંત્રી

ગદગ

૪. શ્રી નરે ન્દ્ર નાનજી સાિલા

સિ મંત્રી

બેલ્લારી
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૫. શ્રી મિેન્દ્ ક્ષખમજી િીરા

ખજાનચી

ગદગ

૬. શ્રી ચંદ્રકાંત ક્ષખમજી ગોસર

સભ્ય

બાગલકોટ

૭. શ્રી િેલકુ માર પ્રેમજી મોતા

સભ્ય

ગંગાિતી

૮. શ્રી ચંન્ર્દકાંત રવિલાલ દે હઢયા

સભ્ય

બેલ્લારી

૯. શ્રી કાંતીલાલ દામજી ગોસર

સભ્ય

ગુલબગાા

૧૦. શ્રીપંકજ જજિરાજ ગાલા

સભ્ય

ગુલબગાા

૧૧. શ્રી મિેન્દ્ લક્ષ્મીચંદ નાગડા

સભ્ય

ગદગ

ં
૧૨. શ્રી વિજયકુ માર સુદરજી
ગોસર

સભ્ય

ગદગ

૧૩. શ્રી અશ્વીનભાઈ ટોકરશી સાિલા

સભ્ય

હુબલી

૧૪. શ્રી અરવિંદ મામણીયા

સભ્ય

હુબલી

૨. ઉત્તર કનાાટક ઘટક ની મુખ્ય ઓફીસનુ અત્યાર સુધી વ્યિસ્થીત સંચાલન કરનાર ગદગ ને આગામી િર્ોમાટે શ્રી પંકજભાઈ
ગાલાના નેત ૃત્િમાં એકમના મુખ્ય કાયાાલય ની જજમ્મેદારી સોપિામાં આિી.
૩. ઉત્તર કનાાટક ઘટકના પદાવધકારીઓની વનચે મુજબ વનમણુકં કરિામાં આિેલ.
૧. શ્રી નરે ન્દ્ર નાનજી સાિલા

પ્રમુખ

બેલ્લારી

૨. શ્રી ચંન્ર્દકાંત રવિલાલ દે હઢયા

મંત્રી

બેલ્લારી

૩. શ્રી પ્રંશાત શાંતીલાલ છે ડા

ખજાનચી

બેલ્લારી

૪. દક્ષિણ ભારત કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન એકમનુ મિત્િનું મુખપ ૃષ્ઠ ‘િાિડ’ નું પ્રકાશન અને સંકલનની સંપ ૂણા જિાબદારી
બેલ્લારીને સોપિામાં આિેલ.
અર્ાઢી બીજની ઉજિણી
આર્ાઢી બીજ – કચ્છી નુતન િર્ાની ઉજિણીમાટે તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૫ ના હદિસે બધા પ્રંશાત શાંતીલાલ વશિજી છે ડાના
વનિાસસ્થાને ભેગા થયેલ.કચ્છી પોર્ાકના ડેૃસકોડ પિેરીને કચ્છી સ્િાગત સાથે કાયાકૃમની શરૂિાત થઈ. સૌ. રે ખાબેન ,સૌ. કસ્તુરબેન
અને સૌ. ભાિનાબેન એ કચ્છી-ગુજરાતી ગીતો ગાઈ માિોલ બાંધ્યો. ૪ િર્ીય વનકે ત, ૭ િર્ીય મોિ અને ચંદ્રકાંત દે હઢયાએ ઢોલક
િગાડય ૂ. કચ્છી-ગુજરાતી ગીતો અને ઢોલક ના તાલપર મટુ કડી,તાંબડી અને ગરબા રમી બધાએ ખુબ મજા માણી. ત્યારબાદ સૌ.
કસ્તરુ બેન અને નાનાં બાળકોએ કચ્છના રસોડાપર એક નાહટકા પ્રસ્તુત કરી. ક્ષબંદુબેન, વનલમબેન અને મીનાબેને કરે લી સજાિટ
આબેહુબ કચ્છના રસોડાની માંડણી દશાાિતી િતી. કચ્છી િાનગીઓ સાથે બધાએ જમણનો આનંદ ક્ષલધો. ત્યારબાદ બાળકોની
ઉત્સુકતા જોઈ , સૌ. કસ્તુરબેને ‘આર્ાઢી બીજ’ ની િાતાા સંભળાિી. નાના-મોટા બધાએ રસથી કથા સાંભળી. કચ્છી નિિર્ાની
ઉજિણીની મજા માણી બધા છુટા પડયા.
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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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જજિનચક્ર
દે િના હદધેલ
પુત્રી જન્મ
ચેન્નઈ ઘટક — શ્રીમતી સાહફયા રૂર્ભ લક્ષ્મીચંદ

સાિલા

િૈદ્રાબાદ ઘટક — ૧. અંહકતા કે તન દામજી સાિલા

ડુ મરા

૨. નીના જયેશ ગંગર

છસરા

પુત્ર જન્મ
ઉત્તર કનાાટક ઘટક : ગદગ
૧. ચી. િંશ

- શ્રીમતી એકતા રાહુલ મિેન્દ્ર િીરા , દે િપુર

૨. ચી. દે િાંશ

ં ન પંકજ ગાલા , ભોજય
- શ્રીમતી રચના ગુજ

િૈદ્રાબાદ ઘટક
૧. કમળ મિેન્દ્ર પોલડીયા

બીદડા

૨. પુનમ વિશાલ ગાલા

િડાલા

ગોળધાણા
િૈદ્રાબાદ ઘટક
1. અમી ભરત શામજી છે ડા

ગોદરા

િૈદ્રાબાદ

પ્રવતક રાજાન ભાઈ િાલાની

અમદાબાદ

U.S.A.

ં ન મનોજ મેઘજી નાગડા
2. ગુજ

મોટી િરં ડી

િૈદ્રાબાદ

પ્રતાપર

ં ઈ
મુબ

શેરડી

િૈદ્રાબાદ

ડુ મરા

િૈદ્રાબાદ

પુનડી

ચેન્નઈ

ક્ષબદડા

ં ઈ
મુબ

ક્ષબદડા

ચેન્નઈ

વનરાલી રશ્મીન ખીમજી િોરા
3. જય તારાચંદ પાસડ
સોનલ અમ ૃતલાલ ગાલા

ચેન્નઈ ઘટક
૧. ક્ષચ. જેવસકા જયેશ પ્રેમજી સંગોઈ
ક્ષચ. ગૌરિ શાંતીલાલ િરશી દે હઢયા
૨. ક્ષચ. ધીર હદલીપ રમક્ષણક દે હઢયા
ક્ષચ. યેશા િમંત લક્ષલતરાજજી પંડયા

નાની સાદડી(રાજસ્થાન)ચેન્નઈ

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

ગદગ

ચી. સોનીયા પ્રકાશ ન્યામગોર

બાગલકોટ

હબ
ુ લી : ૧. મેઘલ અશ્વીન સાિલા
અંકીત ક્ષબપીન ફુહરયા

િાંકી

હબ
ુ લી

તલિાણા

ં ઈ
મુબ

પરલોક ગમન
િૈદ્રાબાદ ઘટક
૧.. િસંતલાલ દામજી દે હઢયા

ઉમર 67

કોડાય

૨. જયેન્તીલાલ મેગજી મારું

ઉમર 70

ં ાળા
ગુદ

૩. તેજબાઈ ડુ ંગરશી િહરયા

ઉમર 78

ડુ મરા

૪. રં જન બેન નાનજી ધરોડ

ઉમર 59

ં ાલા
ગુદ

ઉમર 61

સાભરાઈ

૫. તારાચંદ િીરજી ગોસર
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Congratulations to all achievers

20 Shah, (Bidada) Madurai
Courtesy - Maniben Ramji

બંગલોર ઘટક
૧. શ્રી ભિાનજી શીિજી ભાણજી વિશરીયા

ઉમર ૭૬

કોડાય

૨. ઉમા હિરે ન કલ્યાણજી ગડા

ઉમર ૩૪

ત્રગડી

૧. શ્રી હદનેશ મોરારજી દે હઢયા

ઉમર ૬૬

ભોરારા

૨. શ્રી પ્રાગજી ક્ષખમજી દે હઢયા

ઉમર ૭૫

ક્ષબદડા

૩. માતુશ્રી મણીબેન ખીમજી કે શિજી સંગોઈ

ઉમર ૯૨

કપાયા

ચેન્નઈ ઘટક

કુમકુમ પગલા

બંગલોર ઘટક

૧. રોશની િહરશ્ચંદ્ર મણીલાલ ભેદા

ભુજપુર

બંગલોર

મોટા આસંબીયા

ં ઈ
મુબ

૧. ખ્યાતી ખુશાલ લક્ષ્મીચંદ ગાલા

સાભરાઈ

િૈદ્રાબાદ

નીરિ નીવતન ગોવિંદજી િહરયા

સાભરાઈ

ં ઈ
મુબ

ટોળા

િૈદ્રાબાદ

ખારલા

ં ઈ
મુબ

સમાગોગા

િૈદ્રાબાદ

સાભરાઈ

િૈદ્રાબાદ

મોટી િેરંડી

િૈદ્રાબાદ

ધાગંઘ્રા

અિમદાબાદ

બાડા

િૈદ્રાબાદ

પારસ મિેશ મુરજી ગાલા

િૈદ્રાબાદ ઘટક

૨. શ્રુવત હિતેન મણીલાલ સંગોઈ
રોનક જિેરચંદ તેજરાજજી બરતોય
૩. ક્ષચરાગ સંજય િરીલાલ સાિલા
શ્રુવત કુ શાલ લાલજી િહરયા
૪.રચીન વિજય ધામજી નાગડા
પ્રાચી હકરણભાઈ ત્રીિાદી
૫. હકરણ દે િચંદ ગાલા
શોભા રામલુભાઈ

િૈદ્રાબાદ

૬. અભય શાંવતલાલ ખીમજી મામક્ષણયા

મેરાિા

િૈદ્રાબાદ

મંગતરા

અિમદાબાદ

ું
નાની તબડી

ચેન્નઇ

પુનડી

ં ઈ
મુબ

સમાઘોઘા

ચેન્નઇ

સાંધિ

ં ઈ
મુબ

૩. વિન્ની વિજય ભિાનજી સાિલા

રામાણીયા

ચેન્નઇ

કાવતિક વિજય નરોત્તમ શાિ

પોરબંદર

કોઈમ્બતરુ

ક્ષબદડા

ચેન્નઇ

ડેપા

ં ઈ
મુબ

નાની ખાખર

ચેન્નઇ

કુ ંદરોડી

ં ઈ
મુબ

ભોજાય

ગદગ

મોટા લાયજા

િૈદરાબાદ

ચાંદની કે તનભાઈ માણેક

ચેન્નઈ ઘટક
૧. ક્ષચ. પુજા મુકેશ કાંતીલાલ બૌઆ
ક્ષચ. પ્રેમલ વિનોદ જાદિજી છે ડા
૨. સંકેત ચંપક જેઠાલાલ ભેદા
મીતલ મયુર લક્ષ્મીચંદ નાગડા

ં રામજી છે ડા
૪. નીક્કી િેમત
જીલ નિીન સાિલા
૫. ક્ષચ. આરતી હકરણ િલ્લભજી દે હઢયા
ક્ષચ. પ ૂરિ ભરત નરશી મામણીયા

ઉત્તર કનાાટક ઘટક
ગદગ : ૧. ચી. અિની ભરત વિરજી ગાલા
ચી. રાહુલ કે શિજી પ્રેમજી છે ડા

ગંગાિતી : ૧. ચી. જીગર િેલકુ માર પ્રેમજી મોતા
ચી. પ્રાચી રાજુ ભાઇ પંચાલ
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બારોઇ
મિેશાણા

ગંગાિતી
મુબઇ
ં

બેટી બચાિો – દે શ બચાિો
ં
ભારતની સુદર
ધરા,અને વિવિધ સંસ્કૃતીઓનો સંગમ,આ સુિણા ભ ૂમીપર જ્ઞાન અને સંસ્કારોનુ સમન્િય,આ પવિત્ર ભ ૂમીને
કોટી કોટી િંદન... મિાન પુરુર્ોના ચરણ કમલથી પવિત્ર થયેલી આ ધરા. જ્યાં ભગિાન મિાિીર, શ્રી બુિ, શ્રી િર– િરાહદક દે િોનો
ભુતપ ૂિા ઇવતિાસ, એિી ભ ૂમીપર ‘કાલચક્ર’ નો સમય િિે સરકતો જાય છે . પાપ અને વિકૃત વિચારોના િાદળો ઘેરાઇ રહ્યા છે .
ુ ન ગુમાિી બેઠો છે . એનો મન કુ -સંસ્કારંની ચક્ર-વ્યુિમાં ફસાઈ ગયો છે . અને એજ આિાજ આિે છે .
માનિ પોતાના અંતરનુ સંતલ
‘બેટી બચાિો – દે શ બચાિો’
ં ીઓથી અને રુ હઢ ચ ૂસ્ત દિેજની
એક બેટીની આભા આક્રોશ કરી રિી છે . મને બચાિો—દુ ષ્ટ વિચારી માનિોથી, દુ ષ્ટ સગા-સંબધ
આશ રાખનાર લાલચી માનિીઓથી – અને જન્મના પ ૂિેજ પુત્રીઓનો િધ કરનારાઓથી – શાહરરીક અત્યાચાર કરનારાઓથી.
અરે વિચાર તો કરો – આ કોણ છે ?
એક પુત્રી – એક બિેન – એક માં – એક પત્ની એિા અનેક રુ પ છે . એજ જગતજનની ને જગત જ્યોતી પણ !! આત્માના સંસ્કારો તો
એકજ ને – તો િિે એને શું કરવું જોઇએ? શું મુસીબતોથી ભાગી જિાનુ? શું પોતાનુ આત્મવિશ્વાસ ખંડીત કરિાનુ?ં શું પોતાનુ જ
પહરિતાન કરવુ?ં આ બધાજ પ્રશ્નો છે . સૌથી પેલા બીજાને દોર્ આપિા કરતાં, એમ ને પોતેજ સુધરિાની બહુ જરૂરત છે . આજની
હડકરી – નિી હદશામાં આગળ િધિા માંગે છે . પોતાનું ‘વમત્ર સમુદાય’ એટલો િધારી દે છે – કે જ્યાં વિચાર શક્ક્ત – મયાાદાને
ઉલ્લંઘન કરિા પ્રેરીત થાય છે . એટલેજ સમજિાનું છે – સાિચેત થઇ – એક બીજાને સિાયક થિાનું છં . સદવિચારોનું ક્ષચંતન –
અંતરનો સ્િપહરચય અને તન મનની સ્િસ્થતા ઉપર અંકુ શ રાખિાની વ ૃવત્તઓ – આ જ એક અનમોલ “ગુરુહકલ્લી“ િતામાન કાળમાં
સફળ જીિનનો માપદં ડ છે .
નારી શક્ક્ત છે . ધારે તો બધુ કરી શકે છે . આજ ઘણા બધા સારા િોદ્દા ઉપર નારીઓ છે . કોઇ ડોક્ટર – કોઈ ડેન્ન્ટશ્ટ – િકીલ અને
ે મંટ – ગેમ્સ ઇત્યાદી માં આગળ છે . ખરે ખર નારી િમતાને પ્રણામ –
સી.ઈ.ઓ. અને કલાિેત્રમાં – સંગીત- ન ૃત્ય – ઇિેન્ટ મેનજ
એમની કાયા શક્ક્ત – સિનવશલતાને અને પ્રબળ મનોબળને સલામ...
એજ પ્રાથાના છે – કે નારી પોતે પોતાનુ રિણ કરે અને દરે ક પુરુર્િગા એમને પ્રોત્સાિન અને રિણ આપિામાં તત્પર રિે, એજ પ્રભુ
પાસે પ્રાથાના...

જય જનની – જય માત ૃભ ૂમી...

ગીતા વિરે ન્દ્ર છે ડા, હબ
ુ લી, (9448366364)

િાિડના આ ૫૫ માં અંકથી િડીલોમાટે ‘પાકે લ ુ પાનડુ ં’ આ વિભાગ શુરૂ કયો છે .
તમારા જીિનની પ્રેરણાદાયી ઘટનાઓ પ્રેરક પ્રસંગ, કચ્છની િાતો કચ્છડેજી કય ં ૂ ઘાલ્ય ં ૂ અને ગમતાના ગુલાલ ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન
ઉકે લિાની સ્પધાા મારી નજરથી. તમે તમારા અનમોલ અનુભિ અને વિચાર આગામી અંક માટે ૩૦ નિેમ્બર ૨૦૧૫ સુધી નીચે
આપેલ સરનામા પર મોકલાિી શકો.
૧.પ્રેરક પ્રસંગ : આ વિભાગમા તમે તમારા જીિનના અનમોલ િણ, િાતાાલાપ અને ધટનાઓ લખીને િાિડને મોકલાિી શકો.
આપણા જીિનને પ્રકાવશત કરનારા પ્રસંગો ક્ષબજા માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની શકે છે .
૨.કચ્છડેજી કય ં ૂ ઘાલ્ય ં ૂ : આ વિભાગમા તમે તમારા જીિનના કચ્છમા વિતેલ સમયબદ્દલ લખી શકો.ત્યાની જીિનશૈલી, ખાનપાન,
લોકગીતો કે પ્રેિણીય જગ્યાઓ વિર્ે લખી શકો.
ં ન ભરીએ, ને ગમતાનુ કરીએ ગુલાલ’
૩.ગમતા ના ગુલાલ : ‘ ગમત ુ મળે તો અલ્યા, ગુજે

કિી– મકરં દ દિે

કિી કિે છે તે પ્રમાણે જે ગમત ુ િોય તેન ુ કરીએ ગુલાલ. આ વિભાગમા તમે તમારી મનગમતી િાતો, િસ્તુઓ, િાનગીઓ,
સ્થળ, ગીત, સંગીત, રં ગોલી, રમત, કિીતા કે કલા વિર્ે લખીને મોકલી શકો..
એિા

કોઈપણ

લખાણ

કે

ક્ષચત્ર

િાિડને

મોકલિા

માટે

ની

વિગત

નીચેપ્રમાણે

છે .

ઈ-મેલ:

vavad.bellary2015@gmail.com અને સરનામું છે :“Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Automobiles”, shops no. 50 & 5, Sri
M V Lorry terminal, Bellary-583101. લખાણ સાથે તમે તમારૂ પુરૂ નામ,ગામ,કોન્ટે ક્ટ નંબર, પાસપોટા સાઈિનો ફોટો અને ઈમેલ એરેસ આપિાનુ છે .

સૌ.મીના ચંદ્રકાંત દે ઢીયા,(દે શલપુર,કંઠી) બેલ્લારી, (9449011153)
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Charmee
80% , 12th
Neeta Shailesh Shah
Lakhapur/Madurai

Riddhi
87.75% , 12th
Leena Hanish Lalan
Koday/ Madurai

Parag
8.69, B.E. 1ST Year
Rajesh Shah
Gulbarga

Ronak Shah
Distinction, 12th
Gulbarga

Asshana
87.25%, 12th
Minal Yogin Chheda
Pragpur/Chennai

Dhriti
97.6% 12th
Sanjay Lapasia
Kandagara/chennai

Naman
Mahek
86.3%, 10th ICSE
8.8, SSC
Bhavna Manoj Vichhi- Daksha Rashmikant
Vichhivora
vora
Kotda
Roha/Bangalore
Kotda Roha/Bangalore

Vrushank
90.06% , SSC
Veena Vipul Vora
Samagoga/Madurai

Kewal
90.5% , 12th
Chhaya Shailesh dedhia

Bidada/chennai

Bhadra
82.33% , 12th
Bindu Kantilal Shah
Gulbarga

Smeet
93.6%, SSC
Minal Yogin Chheda
Pragpur/Chennai

Nehal
93.33%,12th (com)
Neeta Pankaj Gada
Nana bhadia/Chennai

Yash
93.5% 12th CBSE
Kavita Deepak Gogari
Tunda/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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Aspiring Achiever of Hyderabad
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

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

BBMT

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 અને આક્રંદના અિાજમાં લગ્ન, ગીતોના શબ્દો અને સ ૂર દબાઈ ગયા.એ ક્ષચસોથી િરરાજા નેમકુ મારનું ક્ષચત્ત સંક્ષબ્ુ ધ
ં તના તેમની ચચરી ઉઠી.ચીસોનું કારણ જાણ્યુ,ં લગ્નના માંડિે જતાં રથમાંથી િરરાજા નેમ વનચે ઉતયાા. બંધનમાં
થઈ ગયુ.ચે
બંધાયેલા પશુ-પંખીઓને મુક્ત કયાા.પુનઃ રથમાં આિીને બેઠા.સારથીને હક
ુ ુ મ કયો, ‘સારથી! રથ પાછો િાળ.’ ‘રાજન! આપને તો
લગ્ન કરિા જિાનું છે ? સારથીએ પુછયુ.ં નેમકુ મારે કહ્યુ, મને ખબર છે , સારથી! પણ તું જલ્દી રથ પાછો િાળ. મારા લગ્ન વનવમત્તે
વનદોર્ પશુ-પંખીઓનો િત્યાકાંડ થાય, મરતાં મરતાં એ ક્ષબચારા કારમી ચીસો પાડે, િૈય ું ન િોય એજ ચીસોની િેદનાની અિગણના
કરી લગ્નસુખ માણી શકે .તેમની િેદનાથી મારૂં રોમરોમ િલોિાઈ રહ્યું છે . તું જલ્દી કર.િાતો ન કર. રથને પાછો િાળ.’ અને
નેમકુ માર પાપના વનવમત્તમાંથી પાછા ફરીને શુભની સાધનામાં એકરસ બન્યા. પ્રવતક્રમણ એટલે પાછા ફરવુ,ં અશુભ વનવમત્ત માંથી ય
પાછા ફરીને શુભ વનવમત્તનું આલંબન લેવ.ું મિાભારત- કાળનું એ પ્રથમ રોમિર્ાક પ્રવતક્રમણ િતુ.ં ભારતીબેન શાિના વિશ્લેર્ણ
પ્રકારે નેમકુ મારના પ્રાયવશ્ચત કરિાના વનણાયને ખરે ખર પ્રવતક્રમણ કિી શકાય. આ લેખ મારા હૃદયને સ્પશી ગયો. પ્રવતક્રમણના રૂપે
મનમાં પ્રાયવશ્ચત થાય ત્યારે જ આપણુ પ્રવતક્રમણ પુણા થાય.

મક્ષણલાલ પ્રેમજી ગાલા, ઉપ-પ્રમુખ, ગુલબગાા, 919448110141
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ચાન્સ ! –ડૉ. આઈ. કે. િીજળીિાળા
એક યુિતી ઉદાસ ચિેરે પોતાના રોઈંગરૂમમાં બેઠી િતી. એની આંખોમાં ગ્લાવન ભરી િતી. એને જોતાં જ લાગતું િતું કે એ
ે ી િતી. એ હદિસે એની લગ્નની િર્ાગાંઠ-એવનિસારી િતી. એ હદિસે પણ એનો પવત િિેલી સિારે જ
ખ ૂબ જ ઊંડા વિચારોમાં ડૂબલ
કામે જિા નીકળી ગયો િતો. એમનાં લગ્નને િજુ ચાર જ િરસ થયાં િતાં. એને એ િાતનું દુ ઃખ લાગતું િતું કે ખાલી ચાર જ
િરસમાં એનો પવત એમના લગ્નની તારીખ ભ ૂલી ગયો િતો. આટલાં િરસમાં જ પહરક્સ્થવત કે િી બદલાઈ ગઈ િતી એ યાદ કરતાં
એનાથી વનસાસો નંખાઈ ગયો.એ ઊભી થઈ. બારી પાસે જઈને બિાર જોયુ.ં આકાશમાં િાદળ ગોરં ભાઈ રહ્યાં િતાં. કોઈ પણ િણે
ુ ાં બંને જણ કે િી મજા કરતાં એ એને યાદ
ધોધમાર િરસાદ પડશે એવું લાગતું િતુ.ં લગ્નના પ્રથમ ત્રણ િરસ િરસાદની ઋતમ
ં ૂ ાઈને રિેતાં અને એકબીજાની નાની-નાની ખુશીનો કે ટલો ખ્યાલ રાખતા એ નજર સામે
આિી ગયુ.ં બંને એકબીજામાં કે િા ગથ
ે ા સંબધ
ં માં કાંઈક અજબ કડિાશ ફેલાઈ ગઈ િતી. બંને િચ્ચે નાની નાની બાબતોમાં
તરિરિા લાગ્યુ.ં છે લ્લા એક િરસથી બંનન
િઘડા થિા લાગ્યા િતા. એકબીજા સાથે હરસાવુ,ં એકબીજાને ગમે તેમ બોલી દે વ,ું અપમાન કરી નાખવું િગેરે જાણે કે રોજજંદી
ઘટના બની ગઈ િતી. એવનિસારીનો હદિસ િતો પણ એ અત્યંત ઉદાસ િતી. ચાર જ િરસમાં એમની જજંદગીએ લીધેલા િળાંકના
વિચારોએ એને િચમચાિી મ ૂકી િતી. એની આંખોમાંથી આંસુની ધારા િિી નીકળી. જૂના હદિસોને યાદ કરતાં એને થતું િત ું કે
કાશ! એના પવતને એમની આજે એવનિસારી છે એ યાદ આિી જાય અને એ અત્યારે , આ જ િણે પાછો આિી જાય તો કેવ ું સારું ?
……. બરાબર એ જ િણે એના ઘરની ડોરબેલ િાગી. એને આ ચમત્કાર જેવું લાગ્યુ.ં એણે બારણું ખોલ્યુ.ં એના આશ્ચયાનો પાર ન
રહ્યો. ત્યાં એનો પવત જ ઊભો િતો !
બે ઘડી તો એ માની જ નિોતી શકતી કે જે એ જોઈ રિી િતી એ સાચું િતું ! બારણામાં ખરે ખર એનો પવત ઊભો િતો !
આખી ઘટના બની જ એિી રીતે િતી કે એને િજુ એ ચમત્કાર જેિી જ લાગતી િતી. એને નિાઈમાં ડૂબી ગયેલી અને એકદમ
પ ૂતળાની માફક ઊભેલી જોતાં એનો પવત બોલ્યો, ‘ઓ ! માય હડયર ! અરે િિાલી ! મને તારે માફ કરી દે િો પડશે. હું સાિ ભ ૂલી
ગયો િતો કે આજે આપણી એવનિસારી છે ! યાદ આિતાં જ હું ઉતાિળે ભાગ્યો છું એટલે તારા માટે ફૂલો કે ક્ષગફટ લાિિાનું શક્ય

ન બન્યુ.ં પરં ત ુ મારી પાસે એક સરસ પ્લાન છે . આપણે િમણાં જ કોઈ સારી િોટે લમાં જઈશુ.ં ત્યાં શેમ્પેઈન અને બેસ્ટ કે ક સાથે
ં
આપણે બે જણ પિેલાંની માફક જ એવનિસારી ઊજિશુ!ં બધુજ
ભ ૂલીને! બોલ, તું શું કિે છે ?’ આનંદથી ઘેલી થઈ ગયેલી પેલી
યુિતી િજુ તો કાંઈ જિાબ આપે એ પિેલાં જ ફોનની ઘંટડી િાગી. યુિતીએ રોઈંગરૂમના કોનાર પાસે જઈને હરસીિર ઉપાડીને
‘િેલો !’ કહ્યુ.ં ‘મેમ!’ સામે છે ડેથી અિાજ આવ્યો, ‘હું નજીકના પોલીસ-સ્ટે શનથી બોલું છું. શું આપ વમવસસ ફલાણા બોલો છો?

વમસ્ટર ફલાણાંના પત્ની?’ ‘િા, હું એ જ બોલું છું, બોલો, શું કામ િતું ?’ એ યુિતીએ જિાબ આપતાં પ ૂછયુ.ં ‘મેમ! સૉરી ટુ સે !
તમને જણાિતાં હદલગીરી થાય છે કે તમારા પવતનું જો આ જ નામ િોય તો એ આજે એક કલાક પિેલાં મ ૃત્યુ પામ્યા છે . રે ન નીચે
કપાઈ જિાને કારણે એમનું કરુ ણ મોત થયું છે . આ તો એમના ક્ષખસ્સામાંથી મળે લા પાકીટના આધારે અમે તમારો નંબર તેમજ
સરનામાની ભાળ મેળિી શક્યા છીએ. મારે તમને અિં આિિા વિનંતી કરિાની છે , કારણ કે તમે મ ૃતદે િની ઓળખવિવધ કરશો એ
પછી જ અમે પંચનામાની કાયાિાિી પ ૂરી કરી શકીશું અને લાશને પોસ્ટમૉટા મ માટે મોકલી શકીશુ.ં હું જાણું છું કે આ સમાચારથી
તમારી દશા શું થઈ િશે. એટલે તમે અિં આિી શકો તેમ છો કે હું જીપ મોકલુ?ં પરં ત ુ તમે જેમ બને તેમ જલદી આિી જશો તો
સારું રિેશે !’ પોલીસ અવધકારીએ કહ્યુ.ં
ુ .! પરં ત ુ મારા પવત તો અિંયા છે . મારી સાથે ! મારા ઘરમાં જ છે ! તો એમનું મ ૃત્યુ કઈ રીતે શક્ય બને ?’
‘પરં ત…

થોડુ ંક થોથિાતા અને થડકારો અનુભિતાંએ યુિતી બોલી. ‘સૉરી મેમ! હું તમારા મનની પહરક્સ્થવત સમજી શકુ ં છું !’ પોલીસ

અવધકારી બોલ્યા, ‘તમે જે કિો તે ! પરં ત ુ તમારે પોક્ષલસ-સ્ટે શન તો આિવું જ પડશે, કારણ કે એમની લાશ અત્યારે મારી સામે
પડી છે . એટલે તમે કિો છો એ કઈ રીતે શક્ય બન્યું એ હું તમને સમજાિી શકુ ં તેમ નથી. પરં ત ુ જેમ બને તેમ જલદી તમે અિં
આિી જાિ તો સારું , નિંતર કોઈને ત્યાં મોકલિાની મને ફરજ પડશે !’ એટલું કિી પોતે ક્યા પોક્ષલસ-સ્ટે શનથી બોલે છે એ
જણાિીને એ અવધકારીએ ફોન મ ૂકી દીધો. યુિતીનું મન સુન્ન થઈ નિોતો!‘ તો ગયુ.ં એણે પાછા ફરીને દરિાજા તરફ નજર કરી.
એનો પવત પછી શું એનો આત્મા મને મળિા આવ્યો િશે?’ એના મનમાં ધાસ્કો પડયો. પોતે એકધારા એના વિચારો કરતી િતી
એટલે કદાચ એનો આત્મા ખંચાઈને આિી પિંચ્યો િોય એવું બની શકે ? એ આગળ કાંઈ પણ વિચારી ન શકી. એને ડૂમો ભરાઈ
આવ્યો. એ ત્યાં જ ઢગલો થઈ ગઈ. મ ૃત વ્યક્ક્તના આત્માઓ પોતાના વપ્રયજનને મળિા આવ્યા િોય એિા ઘણા હકસ્સાઓ એણે
છાપામાં તેમજ મૅગેક્ષિનમાં િાંચ્યા િતા. પરં ત ુ ખરે ખર એવું બન્યું િશે ?િાસ્તવિક દુ વનયામાં એવું બનત ું િશે?એવું વિચારતાં
એનાથી જોરથી રડી પડયુ.ં
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રડતાં રડતાં એને થયું કે શું પોતાના પવતને જીિતો જોિાનો કે મળિાનો એને એક પણ ચાન્સ– એક પણ તક નિં મળે ?
એને રાડો પાડીને ઈશ્વરને કિેિાનું મન થઈ આવ્યું કે જો િિે માત્ર એક જ તક એ આપે તો પોતે ક્ષુલ્લક અને નાની નાની િાતોમાં
એની સાથે ક્યારે ય િઘડો નિં કરે . અરે ! એની બધી ભ ૂલોને એ માફ કરી દે શ.ે જો ભગિાન એને એક મોકો આપે તો એ પોતાના
પવતને માત્ર ને માત્ર પ્રેમ જ કરશે. એ કે ટલો પ્રેમાળ િતો એનો એને અત્યારે ખ્યાલ આિતો િતો. પરં ત ુ પોતે મ ૂરખીએ એની આિી
ખ ૂબીઓ જોિાને બદલે ખામીઓ જોિાનું કામ જ કયું િતુ.ં એટલે જ નાના નાના િઘડાઓએ એમની જજંદગી કડિી બનાિી દીધી
િતી. એણે મનોમન કહ્યું કે જો ઈશ્વર એને િિે જજંદગી નિેસરથી જીિિાનો એક જ ચાન્સ આપે તો પોતાના પવતની સાથે અદ્દભુત
જજંદગી જીિિાનો પ્રયાસ કરશે અને જૂની એક પણ ભ ૂલનું પુનરાિતાન નિં થિા દે ! આંસુભરી આંખે એણે આકાશ સામે જોયુ.ં
ભગિાનને આજીજી કરતાં કહ્યુ,ં ‘િે ભગિાન ! મને એક ચાન્સ– એક તક આપ ! હું િિે ખ ૂબ જ પ્રેમથી જજંદગી જીિિાની કોવશશ
કરીશ ! ફક્ત એક જ ચાન્સ ! પ્રભુ િિે હું નિેસરથી શરૂઆત કરિા માગું છું. તને િચન આપું છું કે હું િિે કોઈ પણ િાંધાિચકા કે

િઘડા િગરની જજંદગી જીિીશ !’ …. પરં ત ુ એનું મન કિેત ું િત ું કે િિે બધું સમાપ્ત થઈ ગયું િતુ.ં એને ખાતરી થઈ ગઈ િતી કે
ે માટે ગુમાિી દીધી િતી. એને િિે કાંઈ કરતાં કાંઈ સ ૂિતું
એિો કોઈ ચાન્સ – કોઈ તક િિે ક્યારે ય નિં મળે . એણે એ તક િંમશ
નિોત.ું રડતાં રડતાં જ એ ફશા પર લાંબી થઈ ગઈ.
બરાબર એ જ િખતે નીચેના બાથરૂમનું બારણું ખ ૂલિાનો અિાજ આવ્યો. રડિાનું બંધ કરીને એ યુિતી સફાળી બેઠી થઈ
ગઈ. જોયું તો એનો પવત બાથરૂમમાંથી બિાર આિી રહ્યો િતો. િજુ તો એ યુિતી કાંઈ કિે એ પિેલાં જ એ બોલ્યો, ‘અરે િા,
ડાક્ષલંગ ! હું તને એક િાત કિેિાનું ભ ૂલી ગયો ! આજે એકાદ કલાક પિેલાં એક ક્ષખસ્સાકાતરુ એ મારું પાકીટ મારી લીધુ.ં મને ખબર
પડી એટલે હું એની પાછળ દોડયો, પરં ત ુ એ રે લિેરેકની દીિાલ કૂદીને રે લિેના પાટા પર ભાગી ગયો એટલે હું એને પકડી ન
શક્યો ! સૉરી હડયર ! બાથરૂમ જિાની જલદીમાં તને આ િાત કરિાનું રિી ગયું િતું !’ પેલી યુિતી ફરીથી અિાચક અને પ ૂતળા
જેિી બની ગઈ ! બેિણ પછી એ ઊભી થઈ અને દોડીને પોતાના પવતને ભેટી પડી ! એની આંખોમાંથી શ્રાિણ-ભાદરિો િરસિાના
ે ાં એિા િિેમમાં જ
શરૂ થઈ ગયા. પરં ત ુ િા ! આ િખતે આનંદ અને િર્ાના કારણે એ આંસુઓ િિી રહ્યાં િતાં ! આપણે કે મ િંમશ
જીિીએ છીએ કે જજંદગી આપણને આપણી નાની-મોટી ભ ૂલો સુધારિાનો બીજો ચાન્સ આપશે ? નથી લાગત ું કે આજથી જ એ કામ
શરૂ કરી દે વ ું જોઈએ ?

ચાલો કચ્છી અટક શોધી કાઢો
૧. એક છોકરાનું નામ, ૨. બધું પોતાનુ,ં ૩. કપડા િગરના, ૪. ધોળાનું કચ્છી વિરોધી, ૫. ભ ૂલી ગયા પછી ‘યા’
લગાિો, ૬.એક કલરની પાછળ ‘ન’ લગાિો, ૭. બધાની સાડીમાં િોય, ૮ ગાદી તકીએ બેસી ધંધો કરનાર, ૯. કચ્છના એક
ગામનું નામ, ૧૦. કચ્છીમાં હિચકા નાખો અને પાછળ ‘યા’ લગાડો, ૧૧.કૃષ્ણ ભગિાન આિા િતા, ૧૨ અંગ્રેજીમાં રસ્તાને —
ં ઈની પ્રવતન્ષ્ઠત ચશ્માની દુ કાન, ૧૫. બારાખડીના શુરુઆતના બે
— કિેિાય, ૧૩. ઇશ્વરની પાછળ ‘યા’ લગાડો, ૧૪. મુબ
અિર, ૧૬. વશરાની એક િાનગી, ૧૭. એક ફળનું નામ જેના પિેલા અિર પરથી મંડુ ં કાઢી નાખો, ૧૮. કચ્છી સમાજમાં
ચાલતા એક કે ટરસનુ નામ, ૧૯. અંગ્રેજીમાં હટચરને જિા માટે કિો,૨૦. મા જણ્યો ભાઇ, ૨૧. કચ્છનું એક સિારી કરિાનું
િાિન, ૨૨. જેની ચીપ્સ ફેમસ છે , ૨૩. મુક્સ્લમોની એક જાતી, ૨૪. આહિકાના દે શનું એક ગામ, ૨૫. અંગ્રેજીમાં કિેવ ું અમે
આિીએ છીએ, ૨૬. શેરીનું ગુજરાતી કરી પાછળ ‘યા’ લગાિો.

રે ખા પ્રકાશ કે વનયા, બેલ્લારી

27

?

(િિે પછી શુ ં )
આ વિભાગમા આપણે તમારા અનુભિના મોતીઓથી જીિનના પ્રશ્નો ઉકે લિાના છે . આિેલા જિાબોમાંથી ઓછા શબ્દોમાં
આપેલા સિોત્તમ ઉકે લને ઈનામ આપિામા આિશે. તમારા જિાબ ૩૦ નિેમ્બર ૨૦૧૫ સુધીમા ઉપરના સરનામા પર મોકલી શકો.
આ પ્રશ્ન છે – વિરે નભાઈનો
‘મારુ નામ વિરે ન. ત્રણ મિીના પિેલા ૬૨ ની ઉમર માં મારુ એંજીઓપ્લાસ્ટ થયુ.ં મારા વપતાજીના અિસાન થયા પછી
ભણતર છોડીને અઢાર િરસની આયુમાં હું ધંધામાં જોડાઇ ગયો. ચાલીસ-બેતાલીસ િરસ બહુજ મેિનત કરીને આજ એકદમ સરસ
રીતે સેટલ થયો છું. પૈસાની કાંઈ કમી નથી. બે છોકરાઓ છે . એ પણ ભણીને ધંધામાં જોડાઇ ગયા છે . એમના લગ્ન થયી ગયા.
સુખી સંસાર છે . મારી પત્ની અને િહુ માં- હદકરી જેમ રિે છે . કોઇ ક્ષચંતા નથી. પણ એંજીઓબ્લાસ્ટ પછી છોકરાઓ િિે હરટાયડા
થિાનું કિે છે .
આખો હદિસ ધંધામાં ક્ષબિી રિેિાિાળો હુ,ં ને િિે ઘરમાં બેસિાનું ? િિે આગળની જજંદગી કે િી રીતે પસાર કરું ?’
પિેલા બે સિોત્તમ જિાબોને શ્રી નરે ન્દ્રભાઈ નાનજી સાિલા,બેલ્લારી તરફથી રૂ.૧૦૦૦ અને રૂ.૫૦૦ થી પુરસ્કૃ ત કરિામા આિશે.

ગીતા વિરે ન્દ્ર છે ડા, હબ
ુ લી

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 teaspoon 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 ચંદ્રકાંત દે ઢીયા,(દે શલપુર,કંઠી) બેલ્લારી, મો: 9449011153

Leaf art
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દાદીમાનુ િૈદૂં
૧. એવસડીટી
૧ .સફેદ કાંદા ના રસમાં સાકર નાખીને પીિાથી એવસડીટી મટે છે .
૨ .અનાનસ ના ટુ કડા પર સાકર અને મરી ભમરાિીને ખાિાથી એવસડીટી મટે છે .
૩ .સફેદ કાંદા ને પીસી તેમાં સાકર અને દિી મેળિીને ખાિાથી એવસડીટી મટે છે .
૪ .આમળાનો રસ એક ચમચી ,કાળી દ્રાિ એક તોલો અને અડધી ચમચી મધ ભેગ ું કરી ખાિાથી એવસડીટી મટે છે .
૫ .એલચી ,કોકમ ,સાકરની ચટણી બનાિી ખાિાથી એવસડીટી મટે છે .
૬ .કોળાના રસમાં સાકર નાખીને પીિાથી એવસડીટી મટે છે .
૭ .સઠં ૂ ,ખડીસાકર અને આમળાનો ચુરણ લેિાથી એવસડીટી મટે છે .

૮ .ગાજરનો રસ પીિાથી એવસડીટી મટે છે .
ુ સીના પાનને દિી કે છાંશ સાથે લેિાથી એવસડીટી મટે છે .
૯ .ત લ
૧૦ .કુ મળામુળા સાકર મેળિી ને ખાિાથી એવસડીટી મટે છે .
૧૧ .જમ્યા પછી એક ગ્લાસ પાણીમાં થોડુ ં ગોળ મેળિીને પીિાથી એવસડીટી મટે છે .
૧૨ .દુ ધીનો િલિો ખાિાથી એવસડીટી મટે છે અને ભ ૂખ પણ ખ ૂલીને લાગે છે અને કબજીયાત રિેતી નથી.
૧૩ .આમળાનું ચુરણ રોજ સિારે અને રાત્રે એક એક ચમચી લેિાથી એવસડીટી મટે છે .
૧૪ .શતાિરીનું ચુરણ મધ સાથે લેિાથી એવસડીટી મટે છે .
૧૫ .જે લોકોને એવસડીટીની ફહરયાદ િોય એમણે સિારના ૧૧-૦૦ િાગેથી પિેલા લીલા નાળીયેરનું પાણી પીવ.ં ૂ

સંકલન – રમીલા િીરા , ચેન્નઈ

2. પેટની ચરબીથી છુટકારો અપાિશે આ 7 ઘરે લ ુ ઉપાય

તમે પેટની ચરબીથી છુટકારો મેળિિા આ સાત ઘરે લ ુ ઉપાયોની મદદથી તમે આરામથી ચરબી ઘટાડી શકાય
1. સિારે ખાલી પેટ એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં અડધુ લંબુ નીચોડીને પીિો. તેમા મધ નાખીને પીિાથી િધુ ફાયદો થશે. તેનાથી
મેટાબૉક્ષલિમ િડપી થાય છે અને ફેટ્સ જલ્દી બના થાય છે .
2. આદુ ના બે ટુ કડામાં કાપી લો અને એક પાણીમાં ઉકાળો. 10 વમવનટ સુધી ઉકાળ્યા પછી આદુ ના ટુ કડા કાઢી લો અને આ પાણીને
ચા ની જેમ પીિો.
3. લસણમાં જાડાપણું ઓછા કરિાના તત્િ છે . એક કપ પાણીમાં લંબ ૂ વનચોડો. િિે લસણની ત્રણ કળીયો આ પાણી સાથે લો.
રોજ સિારે ખાલી પેટ આનુ સેિન કરવુ ફાયદાકારી છે .

4. બદામમાં રિેલ ઓમેગો 3 ફૈ ટી એવસડ ચરબી ઓછી કરિામાં મદદરૂપ છે . રોજ રાત્રે 6-8 બદામ પલાળો અને બીજા હદિસે
સિારે તેને છોલીને ખાિ.
5. ભોજન કયાાના અડધો કલાક પિેલા એક કે બે ચમચી એપ્પલ સાઈડર વિનેગરને એક ગ્લાસ પાણીમાં પલાળીને પીિો. તેનાથી
કૈ લોરી િધુ બના થાય છે .
6. ફુદીનાના પાન અને ધાણાના પાનને એકસાથે િાટી લો. તેમા મીઠુ અને લંબ ૂ વમક્સ કરીને ચટણી તૈયાર કરો અને રોજ ભોજન
સાથે લો. ફુદીનાનુ સેિનથી મેટાબૉક્ષલક રે ટ િધે છે જેનાથી ફૈ ટ્સ જલ્દી બના થાય છે .
7. એલોિેરા સેિન મેટાબૉક્ષલજ્મ ઠીક રાખે છે અને ફેટ્સ સ્ટોર નથી થિા દે ત.ુ અડધા ગ્લાસ કુ ણા પાણીમાં બે ચમચી એલોિેરા
જ્યુસ અને એક ચમચી જીરા પાિડર વમક્સ કરી વમક્સ કરો. ખાલી પેટ તેન ુ સેિન કરો અને 60 વમવનટ પછીજ કશુ ખાિ.
આ ઉપાયો સાથે તમારા રોજના રૂટીનમાં કસરત કરિાનું ન ભ ૂલો.
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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 bargain 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 moneylender'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, thoughtprovoking 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 invites 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 personalities 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. નંદુ, ૨. મારૂ, ૩. નાગડા, ૪. કારીયા, ૫. વિસરીયા, ૬. લાલન, ૭. છે ડા, ૮.
શેઠીયા, ૯. દે હઢયા, ૧૦. લોડાયા, ૧૧. સાિલા, ૧૨. ધરોડ, ૧૩. રાંક્ષભયા, ૧૪. ગંગર, ૧૫. કક્કા, ૧૬. લાપવસયા, ૧૭. સતરા,
૧૮. ગાલા, ૧૯. ગોસર, ૨૦. િીરા, ૨૧. ગડા, ૨૨. મોતા, ૨૩. િોરા, ૨૪. કે વનયા, 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, Hyderabad 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 organized 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 looking 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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