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પ્રમખશ્રી નો સુંદેશ

‘વપ્રય સ્નેહી સ્િજન,
‘‘કીડીના પગલે પગલે દર શોધ ું છું,
સામે િાળાની ભલોના ઘર શોધ ું છું,
ખબજ સાુંકડો સ્િભાિ થઇ ગયો છે મારો,
નારાયણ મળ્યા, તોયે નર શોધ ું છ.’’
ભુલ કરે તેને માણસ કિેવાય, ભુલ સુધારી લે તેને મોટો માણસ કિેવાય. જે માણસ ભુલને સ્વીકારી ક્ષમાની
ડોર બાંધી લે, તેને ભગવાનનો માણસ કિેવાય. ભુલ એ જીવનનુ ં પાનુ ં છે , પણ સંબધ
ં એ આખુ ં પુસ્તક છે . જરૂર પડે તો,
ભુલનુ ં પાનુ ં ફાડી નાખશો. પણ એક પાના માટે આખુ ં પુસ્તક ન ફાડતાં.
ક્ષમાપનાનુ ં સુદર
ં છે ફળ—સમજાય તો જીવન બને સફળ
“ વમચ્છામી દુ કકડમ”
બધા જ તપસ્વીઓને સુખ શાતા અને અંતરની અનુમોદના
મારો દે શ, મારો વતન, મારી માત ૃભવમ. જેને રક્ષણ કરનાર બિાદુ ર જવાનોને સલામ. સલામ. અને સલામ. િર
પલ, િર ક્ષણ. સરિદ પર દુ શ્મનોની સામે પોતાના પ્રાણોની પરવાિ ન કરનાર શરિદોને જયરિિંદ. કોટી કોટી વંદન.
મનમાં એક જ આવાજ છે . એમાં કુ ટુંબ માટે કાંઈક કરી છુટવુ. આપ સૌની સલાિ સાથે નવુ ં કાઇ કરવાની ઇચ્છા છે .

વિરે ન્દ્ર દામજી છે ડા (હબલી), ૯૨૪૩૨૮૧૨૬૪

શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. જૈન એક્કમના હોદે ે્દારો
નું

નામ

હોદ્દો

ગામ

મોબઈલ નું

૧. શ્રી વવરેં દ્ર દામજી છે ડા

પ્રમુખ

હબ
ુ લી

919243281264

૨. શ્રી મણણલાલ પ્રેમજી ગાલા

ઉપ પ્રમુખ

ગુલબગાા

919448110141

૩. શ્રી વનતીન કુમાર શાિ

ઉપ પ્રમુખ

િૈદ્રાબાદ

918978444848

૪. શ્રી ચુનીલાલ જીવરાજ ગાલા

ઉપ પ્રમુખ

બેંગલોર

919844056842

૫. શ્રી વવસનજી વવરજી ગંગર

ઉપ પ્રમુખ

ચેન્નઈ

919380555999

૬. શ્રી વનતીન એસ શાિ

ઉપ પ્રમુખ

મદુરાઈ

919344440144

૭. શ્રી નરે ન્દ્દ્ર નાનજી સાવલા

સિ મંત્રી

બેલ્લારી

919448072997

૮. શ્રી પંકજ વવરજી ગાલા

મંત્રી

ગદગ

919448137039

૯. શ્રી મિેન્દ્દ્ર ખીમજી વીરા

ખજાનચી

ગદગ

919448356488
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વપ્રય િાચક વમત્રો,
“વમચ્છામી દુ કકડમ”, તિેવારોની વણઝાર િર વષાની જેમ આવી અને આપણા મનમાં પ્રેમ, આદર, ઉમંગ અને
અનેકતામાં એકતા જાળવવાનુ ં જસ્બો ફરીથી જગાવી ગયા. બદલતા પયાા વરણ સાથે નાના- મોટા બધાએ નવનવા
તરરકાથી તિેવારો ઉજવ્યા. જુ દાજુ દા વ્યક્તીત્વ, સોચ અને સમજણ સાથે આગળ વઘવામાં તિેવારોપણ મદદરૂપ થાય
છે . તિેવારો આપણા આનંદમાં વઘારો કરી અને દુ ખોને િલકા કરે છે . પયુષ
ા ણની પુતી કરતા આપણે બઘાએ ક્ષમાપના
માંગતા ખમત-ખામણા કયાા . અંત:કરણ શુધ્ધ કરી િવે સાથે જોડાઈને વાવડ નુ ં વસિંચન કરીએ.
વાવડ – ‘વા’ – િવા અને ‘વડ’- ઘટાદાર વડ જા વડવાઈવાળો વ ૃક્ષ. વાવ- પાણી ભરે લો કુ વો અને વાડફૈ લાયેલો છતા મયાા દામાં રિે. વાવડના અથાને સાથાક કરવા આપણે વડના જેમ ફૈ લાઈને વમઠા સંબધ
ં ોની મયાા દાને પ્રેમ
અને આદર થી અપનાવીએ. વાવડમાં લખીને એમ લાગે છે કે મનની કોઈ છુપાયેલી ખ્વાઈસ પુણા થઈ છે .
“જજિન એમ વિતી જાય છે , કોઈ અરમાન પરા થાય છે ,
જજિંદગીની ભાગદોડમાું કોઈ ઈચ્છાઓ એમજ રહી જાય છે”
સહને સખ ની આસ હોય છે , રું ગબેરુંગી સ્િપ્ન રું ગાય છે ,
જજિંદગીની ભાગદોડમાું કોઈ દખના પડછાયા પડી જાય છે ,
મોઢા પર હાસ્ય રાખાય છે ,ને સુંતોષના ભાિ ફૈ લાય છે ,
જજિંદગીની ભાગદોડમાું કોઈ ઈચ્છાની પતી કરી જાય છે .
તમારા મનની એવી કોઈ છુપાવેલી મનોકામના વાવડને લખી મોકલો. તમારી ઈચ્છાઓ અને તમારા વવચારોને
વાવડના માઘ્યમ થી પ્રસ્તુત કરી તમારા મનમા ઉમંગ જગાવવએ. કારણ કે ,’એ જજિંદગીના વમલેગી દોબારા’. મન:પુવાક
કરે લા કાજ જજવનભર ની યાદ બની જાય. કોઈને પુછીએ કે તમે તમારા યુવાનીમાં કેવી રરતે મજા માણતા િતા,ત્યારે
જવાબ એમજ મળવાનુ કે કોલેજના રદવસો અને વમત્રો ક્યારે ય ભુલાય નિી. મનમજી થી વવતેલો સમય યાદ કરીએ તો
મોઢા પર િલકી િલકી ખુશી દે ખાય, વાવડમાં એવી વાતો અને અનુભવ મોકલાવજો.

નરેં ર નાનજી સાિલા,પ્રમખ, બેલ્લારી, ૯૪૪૮૦૭૨૯૯૭

તુંત્રી સ્થાનેથી
જય જજનેન્દ્દ્ર,
જીવનમાં સુખી થવા માટે બે શક્ક્ત ની જરૂર પડે છે . સહનશક્ક્ત અને સમજશક્ક્ત.
આજની યુવાપેઢીની સિનશક્ક્ત ઘટી રિી છે . ત્યારે આપણે પ્રાથાના કરીએ કે “ઈતની શક્ક્ત હમે દે ના દાતા....
મનકા વિશ્વાસ કમજોર હોના....” આજની પેઢીને પોતાની લાઇફમાં કોઈ દખલ કરે એ પસંદ નથી. પોતાના લક્ષ્યને લઈને
તે ખબ સભાન છે . અને મિેનત કરવા માટે સતત તૈયાર છે . બસ જરૂર છે એને સમજવાની.
આજની યુવાપેઢીને કોઈની રોકટોક, દખલગીરી બીલકુ લ પસંદ નથી. આજની પેઢી પોતાની જીંદગી પોતાની
રીતે જીવવા માંગે છે . તેને કોઇપણ પ્રકારનુ ં બંધન ગમતુ ં નથી. રજાના રદવસે પોતાના મુડ પ્રમાણે ઉઠવુ,ં સુવુ
ં ,ં ખાવુપીવુ
ં
,ં
ફરવુ ં ગમે છે . સમયની પાબંદી તેમને પસંદ નથી. માતા-વપતા સલાિ-વશખામણ આપે તો એમાં, તેમને તાનાશાિી લાગે
છે . આજની યુવાપેઢી એ સમજી નથી શકતી કે પોતાના પેરેન્દ્ટસ જે કંઈ પણ કિી રહ્યા છે અથવા કરી રહ્યા છે તે તેમના
ભલા માટે જ છે . મોબાઇલ, સોવશયલ નેટવકીંગ નુ ં એટલું વળગણ લાગી ગયુ ં છે કે આને લઇને પણ જો પેરેન્દ્ટસ કાંઈ
કિે તો તેમને ગમતુ ં નથી. પરં ત ુ વસક્કાની બીજી બાજુ , આજની યુવાપેઢી સ્માટા અને સમજદાર છે . દુ વનયામાંથી શુ ં
મેળવવુ ં છે અને કે વી રીતે મેળવવુ,ં નસીબ ક્યારે ક ચમકશે એની રાિ જોવાને બદલે તેઓ દુ વનયામાં પ્રવેશીને નસીબને
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ચમકાવવાની “સ્વીચ” જાતે જ શોધીને પેટાવી લે છે . બી.પી.ઓ. અને કોલ સેંટરોમાં નોકરીની તકો એટલી બધી વધી છે
કે ટીનેજરો પણ અગણણત કમાણી કરતાં જોવા મળે છે .
શુ ં તમે એવુ ં માનો છો કે દુ વનયામાં શુ ં થાય છે તેનાથી આપણા યુવાનો અજાણ છે ? ૮૦% યુવાનો વતામાન
પ્રસંગો બની રહ્યા છે . તેન ુ ં ખબ નજીકથી વનરીક્ષણ કરી તેના સંપકા માં રિે છે . તેન ુ ં ઉત્તમ ઉદાિરણ છે—– રાજસ્થાન
િાઇકોટા દ્વારા સંથારા- સંલ્લેખણા માટે અપાયેલા ચુકાદા વવરુદ્ધ જૈનોમાં રોષ જોવા મળ્યો િતો, ત્યારે ખાસ કરીને જૈન
યુવાનો આ વવરોધમાં જોડાયા િોવાથી સોશ્યલ વમરડયા પર અલગ જ પ્રકારનો વવરોધ જોવા મળ્યો િતો. સંથારાના
અવધકારના રક્ષણ વનવમત્તે થઇ રિેલા પ્રદશાનોમાં યુવાનોના સિભાગથી જૈન એકતા આડકતરી રીતે વસદ્ધ થઇ િતી.
સ્માટા , સમજદાર અને આત્મવનભાર યુવાન આજના સમાજને ઓળખે છે . તેઓ પોતાના લક્ષ્ય વનધાા રરત કરીને
તેને કે મ સાકાર કરવુ ં તે જાણે છે . તેઓ જમીનથી અદ્ધર નથી ચાલતા કે િવાઈ રકલ્લાઓ પણ નથી બાંધતા. ધીમે ધીમે
પણ મક્કમ રીતે તેઓ આગળ વધીને જુ ના વનયમો તોડી નવા નવા વનયમોનુ ં સર્જન કરી રહ્યા છે . બહુ ં જલ્દી એવો
સમય આવશે જે તેમની આગવી દુ વનયા િશે.
રે ખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી, ૯૬૬૩૧૪૬૪૬૭

“ચોિકોમાું અલુંકાર નો શણગાર”
સૌ વાચક વમત્રોને જય જીનેન્દ્દ્ર,
નવી પેઢી માટે તેમની પાસેથી કચ્છી શબ્દ પરરચયની અપેક્ષા સદં તર અસ્થાને છે . પણ જે જુ ની પેઢી છે .
તેમની પાસે આ ખજાનો છે . તેમણે તેમના સંતાનોને આ વારસો આપવો જરૂરી છે . આ સાથે પીરસાતી ચોવકોનો અથા
વપછાણીને કચ્છી સારિત્યનો આસ્વાદ માણીએ.
આજે આપણે “ગીતાની ગુજ
ં ” માં આપણી કચ્છી ચોવક જે વવસરાઈ રિી છે , તેન ુ ં ગુજ
ં ન કરીએ.
પ્રથમ વરસાદ વરસે તો શુકન ગણાય.
૧) કું ઢી િસે કર િડો, િાગડ િસે ડકાર, જિ સે ગેડો તે, ત કરછ મેં અક્ષબલ ગલાલ.
અથાા ત ે્

:

કંઢી પંથમાં વરસાદ પડે તો પિેલાં કર (જકાત) ચુકવવી પડે. અને જો વાગડ પંથમાં થાય તો વરસાદ

દુ ષ્કાળવાળં થાય પણ ગેડા પંથકમાં જો પ્રથમ વરસાદ થાય તો વષા ખબજ સારું થાય.
૨) “ચીભડ ચાુંકે તેં છણે ક ચાુંકો ક્ષચભડ તેં, સીરિાળે ક્ષચભડ કે માર”
અથાા ત:ે્

ણચભડુ ં છરી પર પડે કે છરી ણચભડાં પર આખરે ઈજા તો ણચભડાને જ થવાની ને | મોજ સાથે સમાજને દશાન

કરાવતી આ ચોવક.
૩) “ગધેડે વશણગાર કેં ત, ઈન જે મન મેં ઘોડો ઐયાું”
અથાા ત ે્ : ગધેડાએ શણગાર કયો તો એ જાણે ઘોડો િોય એમ માનવા લાગ્યો.
૪) “શ્રાણ જા સરિરરયા, િા ઇનરાધા, બફાઈતરા નફા”
અથાા ત ે્ : શ્રાવણ માસમાં સરોવર છલકાય. વા વાય તો વાદળ વવખેરાઈ જાય અને બફારો થાય તો વરસાદ થાય.

૫) “જો કો હધ
ુ ં ો ભાગમેં, અચી પોંધો પાગ મેં”
અથાા ત ે્ : જેના ભાગ્યમાં જે સમયે જે લખ્યુ,ં તે તેજ સમયે આવી પડશે પળવારમાં.
૬) “અભાક્ષગએ જે ઉઢ તેં પણ કત્તો ડાળે ”
અથાા ત ે્ : કમનસીબ વ્યક્ક્તના પાસાં, લાખ પ્રયત્ને પણ પોબાર ન પડે.
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ગીતા વિરે ન્દ્ર છે ડા,હબલી, 9448366364
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Vavad is thankful to all the readers. On the occasion of 51st marriage anniversary, our Ekam
founder Mr. Kalyanjibhai saiya had gifted sum of Rs 11,000/- which was printed as Rs 10,000/- in
previous issue of Vavad. Team Vavad is thankful for his generous donation. The error is deeply
regretted.

ઘટકના િાિડ
બેંગલોર

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ
અષાઢી બીજની ઉજિણી

રવવવાર તા. ૩/૭/૨૦૧૬ના રોજ સમાજના સૌ સભ્યો ‘ટ્રે ડીશનલ’ પરરધાનમાં સજ્જ થઈ શ્રી નાિર જૈન ભવન
મધે સુપ્રવસદ્ધ અને જાણીતા એકતા શાિ અને તેમની પાટી સંગાથે દાંરડયા રાસ થી કચ્છી નવુ ં વષા ‘અષાઢી બીજ’
ઉજવવા સાંજના ૫ વાગ્યે મળ્યા િતાં. વેલકમ ડ્રીંક/ચા પાણી અને રજીસ્ટ્રે શન બાદ કાયાક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી
િતી. સમાજના મંત્રી શ્રી ધીરજભાઈ એ સૌને આવકાયા િતાં અને નવા વષાની શુભેચ્છાઓનુ ં આદાન પ્રદાન કયુું િતુ.ં
સમાજના વનમાયેલા નવા પ્રમુખ શ્રી પરે શભાઈ ગાલાએ સૌ ઉપક્સ્થત સભ્યોને નવા વષાની શુભેચ્છાઓ આપી િતી. ત્યાર
બાદ એકતા શાિ સંગાથે સ્પધાા નો પ્રથમ રાઉન્દ્ડ ‘ગરબા’નો શરુ કરવામાં આવ્યો િતો. રં ગબેરંગી પરરધાનમાં સજ્જ
ખેલૈયાઓ એકતા શાિ દ્વારા રજુ થતાં ગીતો પર તાલ સાથે તાલ મેળવીને રદલથી ગરબા રમ્યા િતાં. પ્રથમ રાઉન્દ્ડ
લગભગ ૪૫ વમવનટ સુધી ચાલ્યો િતો.
વષા ૨૦૧૬ થી ૨૦૧૮ માટે સમાજની કાયાવાિક કારોબારી સવમવતમાં વનમાયેલ સભ્યોનો પરીચય આપવામાં આવ્યો
િતો. સવમવતના સભ્યો:
૧. શ્રી પરે શ તલકશી ગાલા

પ્રમુખ

૨. શ્રી રદણલપ મગનલાલ ધરોડ

ઉપ- પ્રમુખ

૩. શ્રી ધીરજ કાનજી નાગડા

મંત્રી

૪. શ્રી તરુણ માવજી નાગડા

સિ મંત્રી

૫. શ્રી રશ્મીકાંત લખમશી વવછીવોરા

ખજાનચી

૬. શ્રી વવપુલ કાંવતલાલ વવશરરયા

સભ્ય

૭. શ્રી સાગર દીનેશ છે ડા

સભ્ય

૮. શ્રી નીરીંત અમ ૃતલાલ નાગડા

સભ્ય

ત્યાર બાદ વષા ૨૦૧૫/૧૬ દરમ્યાન ધોરણ ૧૦ અને તેથી ઉપર ના ધોરણોમાં સફળ વવદ્યાથીઓ શૈક્ષણણક
પારરતોવષકથી નવાજવામાં આવ્યાં િતાં. શૈક્ષણણક પારરતોવષક ના સ્પોન્દ્સર િતાં શ્રી તલક્શીભાઈ રતનશી ગાલા પરરવાર.
તેમના વરદ િસ્તે સૌ સફળ વવદ્યાથીઓ નુ ં બહમ
ુ ાન કરવામાં આવ્યુ ં િતુ.ં આ કાયાક્રમના સંચાલક ડૉ. વશલ્પા અતુલ વોરા
વવદ્યાથીઓને સફળતાના રિસ્યો તેમ જ િવે પછીના તેમના વશક્ષણ વવષે ના વવચારો જાણ્યા િતાં. ત્યાર બાદ શ્રી સુશીલ
સંગોઇ અને શ્રી સાગર છે ડા દ્વારા શ્રી ડી.બી.ક.વી.ઓ. ના સભ્યોની મારિતી માટે ‘એપ’ નુ ં સોફ્ટ લોન્દ્ચ કરવામાં આવેલ છે
અને ‘એપ’નો આછો પરરચય આપ્યો િતો. લગભગ એક મરિનામાં ‘એપ’નુ ં પણા વઝાન તૈયાર થવાની ધારણા છે . ત્યાર
બાદ સ્પધાા નો બીજો રાઉન્દ્ડ ‘દાંરડયા’નો શરુ કરવામાં આવ્યો િતો. ખેલૈયાઓ બમણા જોશ અને ઉમંગથી એકતા શાિ ના
મધુર કંઠેથી ગવાતા ગીતોના સુર સાથે તાલ મેળવીને દાંડીયાની રમઝટ ચલાવી િતી. લગભગ એક કલાક ચાલેલા
દાંરડયા રાઉન્દ્ડ સૌ ખેલૈયાઓ તેમ જ ઉપક્સ્થત સભ્યોએ માણ્યો િતો. ૬ વષા સુધી ભાગ લેનાર દરે ક ભલકાઓને
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પાટીશીપેશન ગીફ્ટ આપવામાં આવી િતી.
વય ગ્રુપ : ૭ થી ૧૪: વંશીતા શાિ, શુભ રાંણભયા
વય ગ્રુપ : ૧૬ થી ૩૦:

મયુર છાડવા (૧), સમીર દે રઢયા(૨), રચના છાડવા(૧),નેિા છાડવા(૨)

વય ગ્રુપ : ૩૧ થી ૫૦:

અજીત શાિ(૧), મેહલ
ુ કારાણી(૨), ભક્ક્ત ગાલા(૧), સુનીતા ગાલા(૨)

વય ગ્રુપ : ૫૦+:

રમેશ ગાલા(૧), મનસુખ દે રઢયા(૨), મીનાબેન દે રઢયા(૧), વનમાલાબેન ગાલા(૨)

સ્પધાા ના વનણાા યકો : શ્રીમતી દીપા વોરા અને શ્રી કરણ રાજા.
ત્યાર બાદ લકીડીપ ડ્રો માં શ્રી શાંવતલાલ મગનલાલ છાડવા પરરવાર જાિેર કરવામાં આવ્યાં િતાં. અંતમાં સિ
મંત્રી શ્રી તરુણભાઈ નાગડાએ સૌનો આભાર માણ્યો િતો. સૌ ચાઈનીઝ, ઇટાણલયન, નોથા અને સાઉથ ઇન્ન્દ્ડયન
વાનગીઓ નો આસ્વાદ માણી છુટા પડયા િતાં.

સાુંિત્સરરક િમાપના વમલન
સમાજનુ ં સાંવત્સરરક ક્ષમાપના વમલન બુધવાર તા. ૯-૯-૨૦૧૬ના રોજ શ્રી નાિર જૈન ભવન, ગાંધીનગર મધ્યે
રાખવામાં આવ્યુ ં િતુ.ં શરૂઆતમાં સમાજના ઉપ-પ્રમુખ શ્રી રદલીપભાઈએ સૌને આવકાયાા િતા અને ક્ષમાપનાનુ ં આદાન
પ્રદાન કયુું િતુ.ં ત્યાર બાદ શ્રી ઉદયભાઈ ભેદાએ ખમત ખામણાની સઝ્ઝાય ગવડાવી િતી. ક્ષમાપના પવાને ધ્યાનમાં
રાખીને શ્રી વસંતભાઈ વોરાએ આત્મા અને દે િ અલગ છે જેની અનુભવત માટે જ્ઞાનનુ ં મિત્વ સમજાવ્યુ ં િતુ.ં ત્યાર બાદ
તપસ્વીઓનુ ં વડીલોના િસ્તે બહમ
ુ ાન કરવામાં આવ્યુ ં િતુ.ં

તપસ્િીઓના નામ
 જીજ્ઞા જુ ગલ વીરા

૮ ઉપવાસ

 અણાવ જુ ગલ વીરા

૮ ઉપવાસ

 પજન ઉદય ભેદા

૮ ઉપવાસ

 કરણ અશોક ભેદા

૮ ઉપવાસ

 નીવતન શાંવતલાલ ફુરરયા ૮ ઉપવાસ
રદિાળી – નિા િરસની ઉજિણી
રદવાળી બાદ શરુ થતા નવા સંવત વષાને ઉજવવા પીકનીક નુ ં આયોજન કરવામાં આવ્યુ ં િતુ.ં ગંગાનગર,
ઓકલીપુરમ અને બસવનગુડીથી ત્રણ બસોમાં અંતાક્ષરી, ધીંગા મસ્તી અને વાતો કરતા સવારની ગુલાબી ઠંડકમાં ૯:૧૫
-૯:૩૦ વાગ્યે નૈસણગિક વાતાવરણમાં આવેલ આર.ડી. નેચર રીટ્રીટ રરસોટા માં પિોંચ્યા િતાં. પોતાનાં વાિનોમાં આવનાર
સભ્યો રદશા અને ધવલ ધરોડ દ્વારા આયોજીત “TREASURE HUNT” માં પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધતા રરસોટા પિોંચ્યા િતાં.
પ્રથમ વખત યોજાયેલ “TREASURE HUNT” માં ભાગ લેનાર સભ્યોએ ઉત્સાિ અને રોમાંચ અનુભવ્યો િતો. રજીસ્ટ્રે શન
ચા નાસ્તો કરી યુવાનો ઝીપ લાઈન, રે પણલિંગ જેવી રોપ ગેમ્સ તેમ જ રોક ક્લાઈમ્બીંગ જેવી રોમાંચક રમતો માં જોડાઈ
ગયા િતાં. વયસ્ક સભ્યો પાનાની રમતમાં જોડાઈ ગયા િતાં. બિેનો ગ્રુપ રમતોમાં વ્યસ્ત થઈ ગયા િતાં. નાનાં બાળકો
વોટર ફોલ – પલ માં મોજ કરતા થઈ ગયા િતાં. લગભગ ૩-૧/૨ કલાક વવવવધ રમતો રમ્યા બાદ સૌ અલ્પાિાર કરવા
ભેગા થયાં િતાં.
અલ્પાિાર બાદ સૌ એક શેડ માં રફલ્મી ક્વીઝ રમવા ભેગા થયાં િતાં. શરૂમાં પ્રમુખ શ્રી પરે શભાઈ એ સૌ સભ્યોને
આવકાયા િતાં અને નવા વષાની શુભેચ્છાઓ આપી િતી. ટ્રે ઝર િંટ માં વવજેતા ટીમને ઇનામ આપવામાં આવ્યાં િતાં.
ભેગા થયેલ સભ્યોની ચાર ટીમો બનાવી ક્વીઝ શરુ કરવામાં આવી િતી. લગભગ ૧-૧/૨ કલાક સુધી ક્ક્વઝમાં સૌ
સભ્યોએ ઉત્સાિ પવાક ભાગ લીધો િતો. છે લ્લે ચેલેન્દ્જ રાઉન્દ્ડ વનણાા યક સાણબત થયો િતો. આ ક્વીઝ્નુ ં સંપણા આયોજન
શ્રીમતી રકરણબેન દે રઢયાએ કયુું િતુ.ં બિેનોને ગ્રુપ ગેમ્સ શ્રીમતી સુનીતાબેન ગાલા તેમ જ જ્યોવત ધરોડે રમાડી િતી.
િાઈ ટી માણીને થોડા સભ્યો રે ઈન ડાન્દ્સમાં ભીંજાયા િતાં અને મન મુકીને ડાન્દ્સ કયો િતો. અંતમાં સૌ વપકવનક નો
માણેલ આનંદ ને વાગોળતા વાગોળતા પાછા ફયાા િતાં.
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ચેન્નઈ

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ

મરિલામંડળ અને યુથ વીંગ નો સંયક્ુ ત પ્રોગ્રામ ગુજરાતી વપક્ચર ગુજજુ ભાઈ ધ ગ્રેટ તા.
૨૧.૮.૨૦૧૬ ના કચ્છી ભવનમાં રાખવામાં આવેલ. શ્રી કચ્છી ભવન ચેરીટે બલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ૧૫મી ઓગસ્ટના સ્વાતંત્ર્ય
રદવસના ધ્વજ વંદનનો કાયાક્રમ રાખવામાં આવેલ.પયુષ
ા ણ પવા વનવમત્તે તા. ૬.૯.૨૦૧૬.ના સામુરિક પ્રવતક્રમણનુ ં અને
તા. ૭.૯.૨૦૧૬. ના તપસ્વીઓના સામુરિક પારણાં અને બહમ
ુ ાનનુ ં આયોજન કરવામાં આવેલ. અને તા. ૮.૯.૨૦૧૬.
ના ૧૦મા, ૧૨મા ના ફાઈનલ અને એનાથી વધારે ડીગ્રીઓ પ્રાપ્ત કરનાર વવધાથીઓાન ુ ં બહમ
ુ ાન અને સ્વામીવાત્સલ્યનુ ં
જમણ રાખવામાં આવેલ. આ સમારં ભના પ્રમુખ સ્થાને ૩ ચેન્નઈની યુવતીઓ એ શોભાવ્યુ.ં
૧) કુ . કોમલ રકરણ સાવલા

વાંકી

૨) કુ . શ્રેયા રદનેશ ભેદા

કોરીઓગ્રાફર

૩) કુ . શ્રીયા શૈલેશ દે રઢયા

આરકિટેક

તપસ્િીઓની નામાિલી
૧) શ્રીમતી રીના રાજુ વીરા

૧૬ ઉપવાસ

૨) શ્રી અક્વવન િીરજી છે ડા

૧૧ ઉપવાસ

૩)િંસા રદલીપ ગાલા

૯ ઉપવાસ

૪) શ્રીમતી ણબિંદુ વનતીન ગંગર

૯ ઉપવાસ

૫) શ્રીમતી નીતા ભાવેશ સૈયા

૯ ઉપવાસ

૬) શ્રી પંકજ શશીકાંત વીરા

૯ ઉપવાસ (અને ચૈત્ર માસમાં ૭ ઉપવાસ ને ૩ આયંણબલ )

૭) શ્રીમતી િેમલતાબેન ચંપક વવકમ

૮ ઉપવાસ

૮) શ્રી િીરે ન ચંપકલાલ વવકમ

૮ ઉપવાસ

૯) શ્રીમતી જયોવત કવીન સાવલા

૮ મૌન ઉપવાસ

૧૦) શ્રી રકરણ વલ્લભજી દે રઢયા

૮ ઉપવાસ

૧૧) શ્રીમતી મોવનકા વનશાંત છે ડા

૮ ઉપવાસ

૧૨) શ્રી િેમેશ જયેશ શાિ

૮ ઉપવાસ

૧૩) શ્રીમતી જૈના પરીન સાવલા

૮ ઉપવાસ(વષા દરમ્યાન વધામાન તપ, ૭ આયંણબલની ઓળી
અને અક્ષય નીધી તપ અઠ્ઠાઇ સાથે ને ૯૯ યાત્રા )

૧૪) કુ શૈલી નરે શ દે રઢયા

વસધી તપ અને ૯૯ યાત્રા

૧૫) શ્રીમતી સ્વાવત જયેશ શાિ

૧૧૦ રદ. શ્રેણીક તપ

૧૬) શ્રીમતી િષાા રમણીક છે ડા

વષીતપ

૧૭) શ્રીમતી દીપા અવમત લાપસીયા

અક્ષય નીધી તપ

૧૮) શ્રીમતી જયશ્રી પ્રફુલ મોતા

અક્ષય નીધી તપ

૧૯) કુ નીલમ ગંગસજર મોમાયા

અક્ષય નીધી તપ

૨૦) શ્રીમતી ભાવના રકશોર મોતા

અક્ષય નીધી તપ

૨૧) કુ .લૌકાંશી લેનીન અજાની

અક્ષય નીધી તપ

૨૨) કુ . પરીતા નીવતન ગંગર

અક્ષય નીધી તપ અને ૯૯ યાત્રા

૨૩) શ્રીમતી વાસંતી રમેશ ગોસર

અક્ષય નીધી તપ (બીજો વષા)

૨૪) શ્રીમતી જયવંતી રમણણક સાવલા

સમોશના તપ (બીજો વષા)

૨૫) શ્રી જયેશ કાનજી ધરોડ

૮વષા ૬૧મી આયંણબલ ઓળી અને ૨૫૦૦ થી વધુ આયંણબલ

૨૬) શ્રી રદલીપ ગાંગજી ગાલા

૩૦ આયંણબલ
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૨૭) શ્રીમતી અનુપમા રાજેશ મોમાયા

૧૬ આયંણબલ

૨૮) શ્રીમતી મીના રાયચંદ ગોગરી

૧૬ આયંણબલ

૨૯) શ્રીમતી ઉષાબેન લક્ષ્મીચંદ સાવલા

૯ આયંણબલ

૩૦) શ્રી મયંક પંકજ શાિ

અઠમ્

૩૧) શ્રી નેવીલ પ્રફુલ મોતા

અઠમ્

હૈરાબાદ

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ

ક.વવ.ઓ.જૈન સમાજ િૈદરાબાદ ની વાવષિક સામાન્દ્ય સભા તા. ૧૭.૦૭.૨૦૧૬ ને રવવવાર સવારના ૧૦ વાગે
કચ્છી ભવન મધ્યે રાખવામાં આવેલ,સવાર ના ૯ થી ૧૦ ચા- નાસ્તાની વ્યવસ્થા િતી ત્યાર બાદ સભા ૧૦.૩૦ વાગે
ચાલુ થયેલ પ્રથમ પ્રમુખશ્રી નીવતનભાઈ ધરોડ પધારે લ દરે ક સભ્યો તથા કારોબારી સભ્યોનો સ્વાગત કરે લ ત્યાર બાદ
નવકારમંત્ર અને રાષ્ટ્રગીતની પ્રસ્તુવત થઈ, ગત વષા દરમ્યાન પરલોકગમન થયેલ સદગત આત્માઓને દીપ પ્રગટાવી
શ્રદ્ધાન્દ્જલી આપેલ ત્યારબાદ માનદ મંત્રી શ્રી રકરણભાઈ રાંણભયાએ ૨૩ મી વાવષિક સામાન્દ્ય સભાનો અિેવાલ વાંચી
સંભાળાવેલ ત્યારબાદ વષા દરમ્યાન થયેલ કાયાક્રમનો અિેવાલ દરે ક કન્દ્વીનરોએ આપેલ. ૨૦૧૬ થી ૨૦૧૭ માટે
ુ તે વનમણુક કરવામાં આવેલ.ઉપક્સ્થત પશ્નોના પ્રમુખશ્રી એ
ઓડીટર તરીકે શ્રી તુષાર િરીલાલ સાવલા ની સવાા નમ
સંતોષ જનક જવાબો આપેલ, સભામાંથી સભ્યો તરફથી આવેલ સુજાવની નોંધ લેવામાં આવી. સભા ૧ વાગે સમાપ્ત
થઈ. શ્રી મિેન્દ્દ્રભાઈ વોરાએ સભ્યોનો આભાર વ્યક્ત કરે લ.
તા ૧૭.૦૭.૨૦૧૬ ના બપોરના ૪ વાગ્યાથી “ફન

એન્દ્ડ

ટે લેન્દ્ટ” નો કાયાક્રમ શરૂ થયો જેના કન્દ્વીનરો શ્રી

મિેન્દ્દ્રભાઈ વોરા અને શ્રી િરે શભાઈ દે રઢયા િતા. ભાગ ૧) કલર કોમ્પીટે શન (ઉમર ૩થી ૬વષા) ૨) કાફા ટ કોમ્પીટે શન
ગ્રુપ (અ) (ઉમર ૭ થી ૧૦) ગ્રુપ (બ) (ઉમર ૧૧ થી ૧૪) જેમાં ૭૫ બાળકોએ ભાગ લીધેલ. ભાગ-૨ સાંજ ના ૬
વાગ્યાથી ચાલુ થયેલ જેમા સ્ટે જ પર ના કાયાક્રમ િતા,૧) િેલ્થી બેબી ( ઉમર ૦ થી ૧) માં ૧૩ ભલકાઓં એ ભાગ
લીધેલ ત્યાર બાદ (૨) સાડી દ્રપીંગ જેમાં ૯ મરિલાઓ એ અલગ અલગ સ્ટાઈલ થી કલરફૂલ સાડીઓં માં કે ટવોક કરે લ.
(૩) ફેન્દ્સી ડ્રેસ િરીફાઈમાં ૨૨ બાળકોએ વેરાયટી ડ્રેવસિંગ કરીને સભ્યોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધેલ.
“ક વવ ઓં કે વસતારે ” તરીકે શ્રી પ્રવીણભાઈ કુ ંવરજી કાપરડયા (ગામ પત્રી) નો એમની યોગશીધ્ધી અને એમના
રે કોડા બ્રેક ક્લાસેસ (૪૮૦૦૦ લેકચર,૨૦૦૦ ટીચસા,૪ લાખ યોગાસ્ટુદન્દ્્સ) અને ૬૫ વષા થી સેવા માં એમનો બહમ
ુ ાન
કરવામાં આવેલ, શ્રી તારાચંદભાઈ ધરોડે શ્રી પ્રવીણભાઈનો પરરચય થતા યોગ વવષયની વવગતવાર સભાને સંબોધન
કરે લ. ખરી મજા તો “એક વમનીટ” ગેમમાં પડી શ્રીમતી નેિા પાલણે વવવવધ રમતો રમાડી, જેમાં વષા ૧૮ થી ૮૦ વષા
સુધી ના સભ્યોએ ભાગ લીધેલ અંદાજીત ૧૩૦ સભ્યો ગેમો રમી આનંદ માણ્યો. દરે ક િરીફાઈઓના વવજેતાઓને ઇનામ
આપવામાં આવેલ, ઇનામો ના દાતા શ્રી નેમજીભાઈ કાનજી ધરોડ (ઇન્ન્દ્ડયન એમ્પોરીઉમ) િતા. પ્રમુખશ્રી નીવતનભાઈ
એ આ કાયાક્રમના ઇનામના દાતા શ્રી નેમજીભાઈ થતા કન્દ્વીનરો શ્રી મિેન્દ્દ્રભાઈ વોરા અને શ્રી િરે શભાઈ દે રઢયા અને
સવે કારોબારી સભ્યો અને વોલીનરટઅસાનો આભાર માનેલ. રાત્રે સ્વારદષ્ટ ભોજન ની વ્યવસ્થા િતી. આ રં ગારં ગ
કાયાક્રમ રાત્રે ૧૧ વાગે પણા થયેલ.

“વપકવનક”:તા ૨૧.૦૮.૨૦૧૬ સંસ્થા દ્વ્રારા આયોજજત “ટીમ્બેર લીફ” ના રમણીય વાતાવારણ મધ્યે રાખવામાં આવેલ
ત્રણ બસોની વ્યસ્થા િતી થતા અન્દ્ય સભ્યો પોતાના વાિનથી પણ આવેલ.” નવશાંતી સાવન કી સેર” ની અંદાજજત
૩૨૦ સભ્યો ભાગ લીધેલ, સવારના ૧૦ વાગે ત્યાં પિોંચી ચા-બીસ્કીટ બાદ પ્રમુખશ્રી નીવતનભાઈ આવેલ સવા સભ્યો નો
સ્વાગત કરે લ, ત્યારબાદ પ્રમુખશ્રી અને માનદ મંત્રી રકરણભાઈ સિમંત્રી મિેન્દ્દ્રભાઈ તથા શ્રી રિતેનભાઈ સંગોઇ અને
શ્રીમતી નીતાબેન માલદે એમની સિાયક ટીમ વવવવધ રમતો રમાડેલ જેમાં વવજેતાઓ ને ઇનામ આપવામાં આવ્યા જેના
દાતા શ્રીમતી વનશાબેન ધરોડ િતા. બપોરના ૧.૩૦ વાગે સ્વાદીષ્ટ ભોજન બાદ એક આકષાણ િતો મુબઈ
ં
થી પધારે લ
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શ્રી કુ ંતલભાઈ જોઈસર જે માઉંટ એવેરેસ્ટ પર જનાર એક માત્ર કચ્છી છે . એમનો પરરચય શ્રી તારાચંદભાઈ ધરોડએ
અનોખી શૈલી થી આપેલ ત્યારબાદ શ્રી કુ ંતલભાઈએ એમના રિમાલય વવષે ના સ્વાનુભવ અને કેવા વવપરીત
વાતાવરણ વચ્ચે એ ટોચ પર પિોંચ્યા િતા તેનાં અિેવાલ સાંભળી ખરે ખર જાણે રિમાલયને પ્રત્યક્ષ જોયા જેટલો
રોમાંચ થયો, સ્મ ૃવતણચન્દ્િ આપી એમનો બહમ
ુ ાન પ્રમુખશ્રી અને અન્દ્ય કારોબારી સભ્યો મળી કરે લ અને શ્રી કુ ંતલભાઈ
એ એમના ટાઈટ શેડયુલ માંથી સમય આપવા બદલ આભાર માનેલ. ત્યારબાદ શ્રીમતી આશાબેન રાંણભયા અને શ્રી
વવજયભાઈ દે રઢયા એ મળી તમ્બોલો ગેમ રમાડેલ અને પછી સાંજ ના ચા - નાસ્તો થતા મકાઈ ભટા નો આનંદ
માણ્યો. માનદ મંત્રી શ્રી રકરણભાઈ એ આ “નવશાંવત સાવન કી સેર” ના સિાયકદાતા શ્રી અમ ૃતભાઈ ભેદા અને શ્રી
રવતલાલભાઈ છે ડા નો આભાર માનેલ, અને આ સમસ્તકાયે ને મેિનત થી પાર પાડનાર કન્દ્વીનર શ્રી રવતલાલભાઈ
છે ડા અને શ્રી રદનેશભાઈ ગોસર નો પણ આભાર માનેલ, કન્દ્વીનરોઓને કેમ ભલાય જે આ કાયાક્રમ ને ભારઉપાડી
લીધો અમેનો પણ આભાર માનેલ. તે પછી જીતેલા સભ્યોને ઇનામો આપવામાં આવ્યા અને રાસ ગરબા ની રમજાટ
પછી સાંજે ૬.૩૦ વાગે વપકવનક પણા થયેલ.
જૈન સમાજના દરે ક સંપ્રદાય માં પયુષ
ા ણ પવા ના રદવસો સારી ધમા આરાધના કરી ઉજવવામાં આવેલ.
તપસ્યાઓં પણ સારી થયેલ. ૮ અને ઉપરના ઉપવાસની નામવલી નીચે મુજબ છે .
૧) શ્રીમતી વનમલાબેન શાંવતલાલ ગડા

ગામ

૧૨ ઉપવાસ

૨) કુ મારી નમ્રતા રાજીવ મામણણયા

મેરાઉ

૧૧ ઉપવાસ

૩) શ્રી જીતેન્દ્દ્ર પ્રેમજી ગોગરી

નાગલપર

૯ ઉપવાસ

૪) કુ મારી રકિંજલ શૈલેશ ગાડા

લાયજા

૯ ઉપવાસ

૫) શ્રીમતી તન્દ્વી વવમલ ધરોડ

પત્રી

૮ ઉપવાસ

૬) કુ મારી િેમાંગી વવનોદ સાવલા

મોથારા

૮ ઉપવાસ

૭) પ્રીતેશ લક્ષ્મીચંદ છે ડા

૮ ઉપવાસ

૮) કેવલ મિેન્દ્દ્ર વોરા

મુન્દ્દ્રા

૮ ઉપવાસ

૯) પજા રિતેન દે રઢયા

નાગલપુર

૮ ઉપવાસ

૧૦) જસ્મીન લણલત ગડા

ભોજાય

૮ ઉપવાસ

૧૧) વપ્રયા નીલેશ દે રઢયા

કોડાય

૮ ઉપવાસ

૧૨) મયંક અતુલ ગડા

ભોજાય

૮ ઉપવાસ

૧૩) વમતાલ પ્રદીપ દે રઢયા

કોટડારોિા

૮ ઉપવાસ

૧૪) ઉરવ વનકેશ દે રઢયા

નવાવાસ

૮ ઉપવાસ

૧૫) નીલેશ લખમશી વીરા

૮ ઉપવાસ

૧૬) મીતા મિેન્દ્દ્ર પાસડ

શેરડી

૮ ઉપવાસ

૧૭) ભવ્ય રાજીવ મામણણયા

મેરાઉ

૮ ઉપવાસ

૧૮) પ્રશાંત માવજી ગાલા

દે શલપુર

૮ ઉપવાસ

૧૯) નીવતનભાઈ વશવજી ધરોડ

પત્રી

૮ ઉપવાસ

૨૦) મોનીક િષાદ સોની

દે શલપુર

૮ ઉપવાસ

૨૧) જીનેશ જયંત િેનીયા

સાભરાઈ

૮ ઉપવાસ

૨૨) રિતેન મોિનલાલ ગાલા

લાખાપર

૮ ઉપવાસ

૨૩) પરે શ ઠાકરશી ગાલા

દે શલપુર

૮ ઉપવાસ

૨૪) નેિા રકરણ સંઘોઈ

ટોડા

૮ ઉપવાસ

૨૫) સંજના ભરત ધરોડ

પત્રી

૮ ઉપવાસ.
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શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ

મદરાઇ

આષાઢી બીજ ઊજિણી

૧૦ જુ લાઈ રવવવારના વી. કે. વોરા મેમોરરયલ િોલમાં પારં પરરક રીતે કચ્છી નવા વરસના આગમનનો કાયાક્રમ
ઉજવાયો. બધા કચ્છી પારં પારરક વસ્ત્ર પરીધાન કરી આવ્યા િતા. ભાઈઓ ઝભો લેંગો અને માથે પાગડીમાં સજ્જ િતા તો
બિેનો બાંધણી સાડી/ચણીયા ચોળી પિેરીને શોભામાં અણભવ ૃદ્ધદ્ધ કરી રિી િતી. સૌ પ્રથમ નાના ભુલકાઓએ કચ્છી
પરમ્પરા મુજબ વસ્ત્ર પરરધાન કરી માથે પાઘડી પિેરી સૌનુ ં જય જીનેન્દ્દ્ર કિી સ્વાગત કયુું અને નાની બાલીકાઓ એ માથે
ઘડી લઈ સૌને આવકાયાા . નારીવદ
ંૃ એકબીજાને પેડામ-પેડામ કરી મળ્યા અને ભાઈઓએ એકબીજાને જ્વારીયુ ં જ્વારીયુ ં
કરી િાથ વમલાવ્યા. િોલ માં સૌ ણબરાજમાન થયા એટલે દશાનાબેન ની સુદર
ં
પ્રાથાના થી કાયાક્રમ ની શરૂઆત થઈ.
પ્રમુખ શ્રી વનતીનભાઈ દે ઢીયાએ સૌનુ ં સ્વાગત કયુ.ું રમણીકભાઈએ વંદે માતરમ લલકાયુ.ું રાજેન છે ડાએ એક કચ્છી ગીત
સંભળાવ્યુ.ં મંજરીબેને કચ્છી શાયરીઓ રજુ કરી.

શ્રીમતી વનમાળાબેન સી. શાિે કાયાક્રમ ને અનુરૂપ વક્તવ્ય રજુ કયુ.ું

કચ્છના ગામોની ખાશીયતો જણાવતી કચ્છના ગામોની સેર શ્રી તલકશીભાઈ દે ઢીયા તથા શ્રી પ્રવીણભાઈ દે ઢીયાએ
કરાવી. સીમા દે ઢીયા અને અમીતા વોરા એ બધાના િાથે મિેંદી મુકી .અંત મા મંત્રી શ્રી વનલેશ શાિે સૌનો આભાર
માન્દ્યો.આ કાયાક્રમ નુ ં સંચાલન દશાનાબેન દે ઢીયા એ ખુબજ સરસ કયુું િતુ.ં કાયાક્રમ બાદ મગની દાળનો શીરો, ખીચડીકઢી, રોટલો ,લસણની ચટણી , છાસ એવી બધી લિેજતદાર વાનગીઓને ન્દ્યાય આપી િસી ખુશ થી સૌ છુટા પડયા.

સેિાસમાજ
૧. કેળિણી સન્દ્માન સમારોહ
૩૧ જુ લાઈ :દર વષે શૈક્ષણીક ક્ષેત્રે ઉવત્તણા થનાર સવા વવદ્યાથી-વવદ્યાથીનીઓને ઈનામ આપી એમનુ ં સન્દ્માન કરવામાં
આવે છે . આ વષે પણ સવા બાળકોને સમાજ તરફથી ઈનામો અપાયા. એની સાથે એક ખાસ કાયાક્રમ પણ સૌએ માણ્યો.
રૂમી સંગોઈ અને એમની ટીમે એક સુદર
ં
આયોજન કયુું િતુ ં . લગભગ ૨૦ x ૩૦ ફૂટનુ ં વલ્ડનો (દુ વનયા) કલરફુલ નકશો
તૈયાર કરાવ્યો િતો. અને એના ઉપર દુ વનયાની પ્રખ્યાત ઐવતિાવસક સ્થળોને િાઈલાઈટ કયુું િતુ.ં બાળકોએ એ પ્રખ્યાત
સ્થળો વવષે મારિતી આપી. સૌને આ અવનવુ ં જાણવાની ખુબજ મઝા આવી.
તેમજ દુ વનયા ના " સેવન વન્દ્ડસા "ના મોડેલ બનાવ્યા િતા. સૌ એ એક કલાકમાં આખી દુ વનયાની સૈર કરી િતી.

પર્ાષણ પિાની આરાધના ૩૦-૮-૧૬ થી ૬-૯-૧૬
પરમ પુજ્ય શ્રી નમ્રમુની મિારાજ ના અસીમ કૃ પાથી આ વષે પયુષ
ા ણની આરાધના કરાવવા એમની અનુયાયી
શ્રીમતી જ્યોત્સ્નાબેન તથા શ્રી ભાવસાિેબ આવ્યા િતા . આઠ રદવસ દરમ્યાન વવવવધ વવષયો પર વ્યાખ્યાન , સત્સંગ ,
ધાવમિક ચચાા ઓ ,સામાઈક , પ્રવતક્રમણ વગેરેનો શ્રોતાઓએ લાભ લીધો. ભાવસાિેબે નવકારનુ ં અનુષ્ઠાન કરાવેલ. Look n
Learn ના બાળકોએ પ્રભાતફેરીનુ ં આયોજન કયુું િતુ.ં તેમજ બાળકોએ શ્રોતાઓને સવાલ પુછી એમના જ્ઞાનની પરરક્ષા
લીધી િતી. તા. ૭-૯-૧૬ ના સામુિીક ક્ષમાપનાના રદવસે નાના મોટા સૌએ એકબીજાને સાતા પુછી વમચ્છાવમ દુ ક્કડમ્
કયાા . ભાવસાિેબ અને જ્યોત્સ્નાબેન નુ ં તેમજ તપસ્વીઓનુ ં બહમ
ુ ાન કરવામાં આવ્યુ.ં વમચ્છાવમ

દુ ક્કડમ્

તપસ્િીઓ
૧. શ્રી સચીન મનિર શાિ

૮ઉપવાસ

૨. શ્રીમતી ઝીલ નીકી શાિ

૮ઉપવાસ

મરહલા મુંડળ
૧૯ જૂન : ગરીબ જરૂરતમંદ ૬ વવદ્યાવથિનીઓ ને સ્કોલરશીપ આપવામા આવી. બિેનો એ પ્રોજેક્ટર પર ગુજરાતી સીનેમા
" છે લ્લો રદવસ "જોયો.
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૧૬ જલાઈ : મરિલા રક્રકે ટ
બિેનોની બે ટીમ પાડવામા આવી અને ૮ ઑવરની મેચ રમાઈ . વચમાજ વરસાદ આવતા બિેનો વરસાદની મજા
માણતા-માણતા મેચ રમી. વવજેતા ટીમને ઈનામ આપવામાં આવેલ.
૧૩ ઑગસ્ટ: િોટે લ સુપ્રીમ મા કુ કીંગ ડેમોસ્ટ્રે શન માટે ગયા િતા . ત્યાના શેફે પાસ્તા ,ડીપ નુડલ્સ ,રાજસ્થાની ભીંડી
બનાવતા વશખવાડયુ.ં

SHOPPING FIESTA
સપ્ટેં બર ૨૪-૨૫ ના મરિલા મંડળે એક Shopping Fiesta નુ ં મોટાપાયે આયોજન કરે લ . વી.કે.વોરા મેમોરરયલ
િોલ મા અને બિાર ગ્રાઉન્દ્ડમાં નાના મોટા ૩૦ સ્ટોલ રાખવામાં આવેલ. કપડાં ,જ્વેલરી ,ટે રેકોટા ની ચીજો ,Mitty cool ,
અવનવી રં ગબેરંગી બાળકોમાટે ની નવી નવી ચીજો વવગેરેના સ્ટોલ િતા. તેમજ mouth watering food સ્ટોલ િતા. બે
રદવસ દરમ્યાન ઘણીબધી શોપીંગ થઈ અને સ્વારદષ્ટ પકવાનોની લિેજત માણી.
ભારતી રકશોર સુંગોઇ,મદરાઈ

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ

ઉત્તર કનાાટક

૧. હબલી

હબ
ુ લી તીથાા વધપવત શ્રી અજજતનાથદાદાની અસીમકૃ પાથી પ. પુ. સાધ્વીશ્રીજી વવજયપુણાા શ્રીજી મ.સા. આદી
ઠાણા ચાતુમાા સ પ્રવેશ અષાઢ સુદ ૮ ને વાર મંગળવાર તા. ૧૨/૭/૧૬. ના શુભ રદને, જૈન ધમાની જયજયકારથી,
વાજતે-ગાજતે કરછી િાઉસથી શ્રી અજીતનાથ જજનાલય જવા પ્રસ્થાન થયુ.ં શ્રાવકોએ શ્વેત વસ્ત્રો અને શ્રાવવકાઓએ
બાંધણીમાં માથે કળશા લઈને, વરઘોડાની શોભામાં અણભવ ૃદ્ધદ્ધ કરી. શ્રી સંઘે ગુરુભગવંતોને ભાવપવાક વંદન કરીને,
પ્રવચન અને માંગણલકનો લાભ લીધો. પ. પુ. વવજયપુણાા શ્રીજી મ.સા. ના “ગુરુ પુજનનુ ં લાભ” શ્રી વવરે ન્દ્દ્રભાઈ દામજી
છે ડાએ લીધેલ. પ્રભુજીના પારણાનુ ં લાભ શ્રી ટોકરશી રિરજી સાવલા (વાંકી) એ લીધેલ.
ચાતુમ
ા ાસ પ્રવેશ વનવમત્તે આયંબીલ-૪૫ આગમ તપ (૪૫ એકાસણા) - ગૌતમ કમલ તપ (૯ ઉપવાસણબયાસણા) સાથે સાથે સંપણા ચાતુમ
ા ાસ માટે અલૌરકક શ્રી જીરાવલ્લા પાશ્વ લબ્ધી કુ ંભના “શ્રી ઉવસગ્ગિરં જાપ” દરરોજ
ચાલુ છે . જાપ પુણાા હત
ુ ી બાદ શ્રી જીરાવલ્લા લબ્બ્ધ કુ ંભઘરે પધરાવી જવાનુ ં અમુલ્ય લ્િાવો શ્રીમતી ગીતાબેન
વવરે ન્દ્દ્રભાઈ દામજી છે ડા પરરવારે લીધેલ. શ્રી ધ્વનીલ પ્રફુલ છે ડા (મુદ્રા)
ં
જેમને શ્રી સમેતવશખરજી તીથામાં ૧૦૮ ઉપવાસ
પુણા કરે લ છે . એમને તપસ્યાની સુખ-શાતા અને અનુમોદના. સાથે સિષા જણાવવાનુ ં જે શ્રી કરછી દશા ઓશવાળ જૈન
મિાજન હબ
ુ લી, તા. ૧૧. ૯. ૨૦૧૬. રદવસે શ્રી વવરે ન્દ્દ્રભાઈ દામજી છે ડા (પત્રી) નુ ં એમના સમાજ માટે કરે લ
“અવવસ્મરણીય” કાયો માટે એમને સન્દ્માવનત કરે લ છે . તે ખરે ખર ગૌરવપુણા અને પ્રશંસનીય છે . એમને િારદિ ક
અણભનંદન.

૨. િીજયપર
શ્રી જૈન કચ્છી સેવા સમાજ વીજયપુરના પાવન ધરાપર વીજયપુરમાં KPL-2016 રક્રકેટ ટુનાા મેન્દ્ટનુ ં આયોજન
તા. ૧ અને ૨ ઓક્ટોબર રોજ થયુ.ં એમાં પુના, કોલ્િાપુર, સોલાપુર, કરાડ, હબ
ુ લી અને વીજયપુરની દસ ટીમોએ ભાગ
લીધો. દ. ભા. ક. વી. ઓ. એકમના પ્રમુખ મુરબ્બી શ્રી વીરેં દ્રભાઈ દામજી છે ડાના અતીથી વીશેષના કરકમળોથી
ટુનાા મેન્દ્ટનુ ં ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યો.આ પ્રસંગે હબ
ુ ળી સમાજના સેક્રેટરી ભરતભાઈ તેમજ વાવડ તંત્રી શ્રીમતી ગીતાબેન
વીરેં દ્ર છે ડાપણ િાજર િતા. કચ્છી પ્રીમીયર લીગ(KPL) બોક્સ રક્રકેટ ટુનાા મેન્દ્ટ ની શરૂઆત ચાર વષા પેિલા
સાંગલીવાળાએ કરી. ત્યારબાદ કોલ્િાપુર અને પછી પુનામાં આયોજન થયુ ં િતુ.ં અને ત્રણ વષા પછી આ વષે
વીજયપુરના ધરા ઉપર KPL-2016 ટુનાા મેન્દ્ટનુ ં સુદર
ં
આયોજન પેિલીવાર થયુ.ં
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વીજયપુરના ચીંતામણી ધામમાં સૌ ના રિેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી િતી. દે રાસરની બિારના પરરસરમાં
સરસ ગ્રાઉંડ તયાર કરવામાં આવ્યુ.ં બે રદવસમાં ૮-૮ ઓવરની ૨૯ મેચેસ રમવામાં આવી. મેચેસ રસાકશીભરી અને
રોમાંચીત િતી. દરે ક રટમે ખરા ખેલરદલથી મેચ રમી. વીજયપુરની રટમ સેમીફાઈનલમાં પિોંચી. ટુનાા મેન્દ્ટની વીજેતા
થયી પુણેરી વોરીયસા ટીમ. પછી ઈનામ વવતરણ કરવામા આવ્યા. ટુનાા મેન્દ્ટનાં સુદર
ં
આયોજન બાબત સૌ ગામોએ
સંતોષ વ્યક્ત કયો. ચાર વષોમાં થયેલ ટુનાા મેન્દ્ટમાં આ વષાન ુ ં આયોજન અતી સુદર
ં
િતુ ં એવો મંતવ્ય આપ્યુ.ં
અંતમાં શ્રી જૈન કચ્છી સેવા સમાજ વીજયપુરના પ્રમુખ રજનીકાંત તેજસી ગોગરીએ કહ્યુ કે આજના યુવા
વગામાટે એક બીજાને મળવાનુ ં અરસ-પરસ વધારવા આ એક સુદર
ં પ્લેટફોમા મળ્યુ છે .

૨. બેલ્લારી
અષાઢી

બીજની

ઉજિણી

: શ્રી બેલ્લારી કચ્છી જૈન સમાજ દ્વારા કસ્તુરબેન દે રઢયાના ઘરે કચ્છી નવુ ં વષા– અષાઢી

બીજના રદવસની ઉજવણી કરાઇ છે . કચ્છી નવુ ં વષા– અષાઢી બીજનો ઉત્સવ તા- ૫-૭-૨૦૧૬ ને મંગળવારના ખબજ
િષા-ઉલ્લાસ અને મરિલા વસવનયર વસટીઝન સાથે ઉજવાયો. િમણા એક નવો ટ્રે ન્દ્ડ ચાલી રહ્યો છે કે કાંઈ પણ પ્રસંગ િોય
તો મોટી મોટી િોટલ અથવા તો િોલ બુક કરવામાં આવે છે . અને ખબજ દે ખાડો કરવામાં આવે છે . અને તેના લીધે
પૈસાનો અને સમયનો ખબજ વ્યય થાય છે . પણ બેલ્લારી કચ્છી સમાજે મરિલા વસવનયર વસટીઝનને આવવા જવામાં
તકલીફ ન થાય અને ખબજ ઓછા ખચા અને આનંદ દાયક રીતે કસ્તુરબેનના ઘરે અષાઢી બીજની ઉજવણી કરી. એમા
દરે ક મરિલા વસવનયર વસટીઝને ખબજ ઉત્સાિપવાક ભાગ લીધો. અષાઢી બીજની શુરુઆત વરડલોના આવશવાા દ લઇને
કરવામાં આવી. તેમાં ભજન-ગીતો ગવાયા, રમતો રમાડી વગેરે—— અને છે લ્લે સૌ સાથે મળીને ઘરનુ ં બનેલ ું સાત્વીક
જમવાનુ ં જમ્યા. અને એક નવાજ ઉત્સાિ સાથે બધાએ નવા વષાને વધાવ્યુ....
ં
સમગ્ર ઉત્સાિ, ઉજવણી, આયોજન, જમવાની અને વવતરણની વ્યવસ્થા મરિલા વસટીઝને ઉત્સાિ પવાક સંભાળી િતી.
આપણુ ં નવુ ં વષા અષાઢી બીજથી શરૂ થઇ ગયુ ં છે . સૌ જ્ઞાવતજનોને મારા તરફથી અને સમગ્ર બેલ્લારી સમાજ તરફથી
નવા વષાની ખબ ખબ વધાઇઓ અને નવા વષાની અઢળક શુભ કામના. ઇશ્વરને પ્રાથાના કરીએ કે આપણી જ્ઞાવત ખબ
ઉન્નવત કરે . સુખ, સમ ૃબ્ધ્ધ અને શાંવતથી સદ્ધર બને.
આવ રે વરસાદ, ધેબરરયો પ્રસાદ, ઉની-ઉની રોટલી ને કારે લાનો શાક......
રે ખા પ્રકાશ કેવનયા,બેલ્લારી

જજિનચક્ર
દે િના રદધેલ
બેંગલોર ઘટક: પત્ર જન્દ્મ
ચી. પ્રતીત – શ્રીમતી વપ્રયંકા જીશાંત ગંગર

મુન્દ્દ્રા

ચેન્નઈ ઘટક: પત્ર જન્દ્મ
૧. ચી. જજયાુંશ — શ્રીમતી ખ્યાતી વનખંજ લક્ષ્મીચંદ સાવલા
૨. શ્રીમતી ચાંદની રકરણ મોરારજી કેવનયા

વાંકી
બારોઇ

હૈરાબાદ ઘટક: પત્ર જન્દ્મ
૧) શ્રીમતી રશ્મીબેન મિેશ મોિનલાલ દે રઢયા

નાગલપર

૨) શ્રીમતી રિરલ રીતેશ રદપક નાગડા

ડુ મરા

૩) શ્રીમતી રકિંજલ લક્ષ રિતેન ગાલા
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લાખાપર

પત્રી જન્દ્મ
૧) ણચ રફલોની— શ્રીમતી વંદના પ્રવતક કીશોર િરરયા ગામ (સાભરાઈ)
૨) ણચ માયરા — શ્રીમતી રિરલ કુ નાલ િરરયા ગામ (સાંભરાઈ)

ગોળધાણા
હૈરાબાદ ઘટક
૧) ણચ ધ્વની રમેશ ઠાકરશી ગાલા

દે શલપુર

િૈદરાબાદ

૨) ણચ ભાવવની નીવતન મોરારજી ગાલા

ચીયાસર

િૈદરાબાદ

સમાઘોઘા

ચેન્નઈ

ભોજાય

મુબઈ
ં

ચેન્નઈ ઘટક
૧. ણચ. ખુશ્બુ ચંપક જેઠાલાલ ભેદા
ણચ. શશાંક ડાહ્યાલાલ ભવાનજી ગાલા

કમકમ પગલા
હૈરાબાદ ઘટક
૧) ણચ.યોણગતા રદપક જાદવજી નાગડા
ણચ. મેહલ
ુ મુકેશ પ્રેમજી ધરોડ
૨) ણચ.િસતી રદનેશ લખમશી દે રઢયા
ણચ. પ્રવતક ભાવેશ પ્રેમજી મારું

ડુ મરા

િૈદરાબાદ

પત્રી

અમદાબાદ

ભુજપુર

િૈદરાબાદ

ડુ મરા

િૈદરાબાદ

પરલોક ગમન
હૈરાબાદ ઘટક
૧. સ્વ અરવવિંદ કે શવજી વેલજી છે ડા

ગોધરા

૨. સ્વ શ્રીમતી નયનાબેન જેઠાલાલ પ્રેમજી ગોગરી

નાગલપર

૩. સ્વ શ્રીમતી કસ્તુરબેન પ્રવવણચંદ્ર સાવલા

મોથારા

૪. સ્વ પ્રફુલભાઈ કુ ંવેરજી ધરોડ

પત્રી

બેંગલોર ઘટક
૧. ઝવેરબેન માવજી રામજી સાવલા

ઉ.૯૧

૨. પરે શ થાવર અસ્પર છાડવા

ઉ.૭૨

ચેન્નઈ ઘટક
૧. કાનજી શામજી ધરોડ

ગોધરા

ઉ.૯૨

૨. શ્રી શાંતીલાલ વેલજી ગાલા

વડાલા

ઉ.૬૮
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With Best Compliments From

M/s. Sweet N Salt
Manufacturer , Wholesaler N Retailer In Sweets N Namkeen Since Last 40 Years

M/s. Uttam Dresses
Retailer of Kids Readymade Garments

Gala Online Service
Online Ticket Booking Of Train , Flight , Bus , Hotel N Tour Booking Across The World

Gala Caterers
New Venture By Our Group , With The Aim To Serve Tasty N Quality Food
With Best Service

Shri. Virji Palan Gala School Of Nursing
3 ½ Year Diploma In General Nursing & Midwifery Course

Shri. V. P. Gala Institute Of
Para Medical Science
Diploma In Medical Lab Technician , Diploma In Health Inspector Courses

Gala Parivar , Gadag
Pankaj Virji Gala
9448137039

Bharat Virji Gala
8123657572

Pankaj Virji Gala
9448137039

Gunjan Pankaj Gala
9448165721

Bharat Virji Gala
8123657572

Gunjan Pankaj Gala
9448165721
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Dishant Dilip Gala
9986513052
Dishant Dilip Gala
9986513052

પાયાનો પથ્થર
પથ્થર પાયાનો બનુ ં વમનારો ન જોઈએ,
ઘડીભર ચમકતો, વસતારો ન જોઈએ.
કરવા તુફાનનાં સન્દ્માન છે , બાકી, -૨
મઝધારમાં રિેવા દો, રકનારો ન જોઈએ.
મંઝીલો આવશે સામે એ જ મુકદર છે મારું.
મકસદ વવનાનો વેરાન ઉતારો ન જોઈએ.
જખમોની યાદીમાં, અંગત નામ છે તો શુ?ં -૨
િવે પાનખરે , ખોટો ધખારો ન જોઈએ.
સમપણાનાં જામ વપયો તો જાણો નશો શુ ં છે ,
સાકી, િવે કોઈ મોધમ ઈશારો ન જોઈએ.
ફૂલની ફોરમ, બંસીનાં સુરને બંધન કે વા?
“પાગલ’’ ને ક્ષેત્રોનો કોઈ વસમાડો ન જોઈએ.

‘પાગલ’, કલ્યાણજી કું િરજી સૈયા ,ચેન્નઈ, ૯૧૫૦૧૪૦૩૭૦
સબુંધના મોવત પરોિી રાખજો!!...
એ 'જીવન' છે !!
વવશ્વાસની દોરી મજબુત બનાવી રાખજો, અમે ક્યાં કીધુ ં કે
અમારા જ દોસ્ત બનીને રિો, પણ તમારા દોસ્તો ની યાદીમાં,
એક નામ અમારું પણ રાખજો !!
કેટલાક સંબધ
ં ો જીવન સાથે વણાઈ જાય છે ,
કેટલીક યાદો સ્વપ્ન બની ને રિી જાય છે ,
લાખો મુસારફર પસાર થઇ જાય તો પણ, 'કોઈકના' પગલા
કાયમ માટે યાદ રિી જાય છે !
ઝીંદગી મળવી એ નસીબની વાત છે મોત મળવુ ં એ સમયની વાત છે
પણ મોત પછી પણ કોઈના રદલમાં જીવતા રે િવુ ં
એ ઝીંદગીમાં કરે લા કમાની વાત છે ...
પાનખરમાં વસંત થવુ ં મને ગમે છે, યાદોની વષાા માં ભીંજાવુ ં મને ગમે છે ,
આંખ ભીની તો કાયમ રિે છે , તો પણ કોઈના માટે િસતા રિેવ ુ ં ગમે છે.
મોકલું છું મીઠીયાદ ક્યાંક સાચવી રાખજો,
વમત્રો િમેશા અમલ્ય છે યાદ રાખજો, તડકામાં છાયો
ના લાવી શકે તો કંઈ નરિ, ખુલા પગે તમારી સાથે ચાલશે એ જ યાદ રાખજો.
જીવનમાં સમયની સાથે ચાલવુ ં પડે છે, જે નામંજુર િોય તે જ કરવુ ં પડે છે,
રોવાનો અવધકાર પણ નથી આપતુ ં આ જગત, ક્યારે ક લોકોને બતાવવા માટે િસવુ ં પણ પડે છે ...
આંસુ સુકાયા પછી જે મળવા આવે... એ "સંબધ
ં છે ", ને... આંસુ પિેલા મળવા આવે, એ પ્રેમ છે
દરે ક ઘર નુ ં સરનામુ ં તો િોય...પણ... ... ગમતા સરનામે ઘર બની જાય... એ જીવન છે .

સુંકલન : પુંકજ િલ્લભજીભાઈ સાિલા, ચેન્નઈ, ૯૩૯૪૫૫૩૧૫૪
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વાવડમાં વડીલોમાટે ‘પાકેલ
પ્રસુંગ, કચ્છની વાતો

કચ્છડેજી

પાદડું’ આ વવભાગ શુરૂ કયો છે . તમારા જીવનની પ્રેરણાદાયી ઘટનાઓ પ્રેરક

કર્ ું ૂ ઘાલ્ર્ ું ૂ અને ગમતાના

ગલાલ.

તમે તમારા અનમોલ અનુભવ અને વવચાર

આગામી અંક માટે નીચે આપેલ સરનામા પર મોકલાવી શકો.
ઈ-મેલ: vavad.bellary2015@gmail.com અને સરનામુ ં છે : “Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Auto-

mobiles”, shops no. 50 & 5, Sri M V Lorry terminal, Bellary-583101. લખાણ સાથે તમે તમારૂ પુરૂ નામ, ગામ,
કોન્દ્ટેક્ટ નંબર, પાસપોટા સાઈઝનો ફોટો અને ઈ-મેલ એડ્રેસ આપવાનુ છે .

સૌ.મીના ચુંરકાુંત દે ઢીયા,(દે શલપર,કું ઠી) બેલ્લારી,9449011153

"પરષ એટલે પત્થર માું પાુંગરે લી કું પ
ૂ ળ"

પુરુષો વવશે પુરુષો દ્વારા ઘણુ ં લખાયુ છે . પણ જ્યારે એક સ્ત્રી પુરુષ વવશે લખે ત્યારે તે વાસ્તવવકતા ની વધુ
નજીક િોય છે . પુરુષ એટલે શુ?
ં
-પુરુષ એટલે પત્થર માં પાંગરે લી કંપળ.
-પુરુષ એટલે વજ્ર જેવી છાતી પાછળ ધબકતુ ં કોમળ િૈય.ુ
-પુરુષ એટલે ટહક
ુ ા ને ઝંખતુ વ ૃક્ષ.
-પુરુષ એટલે તલવાર ની મઠ પર કોતરે લ ું ફુલ.
-પુરુષ એટલે રફટફ બાઇક માં ઝૂલતુ ં િાટા શેપ નુ ં કીચેઇન.
-પુરુષ એટલે બંદુક નાં નાળચા માં થી છૂટતુ મોરવપિંછુ.ં
પુરુષ એ નથી જે રફલ્મો કે ટી.વી માં જોવા મળે છે . પુરુષ એ છે જે રોજબરોજ ની ઘટમાળ માં થી આંખ સામે
ઉપસી આવે છે . પુરુષ એમ કિે કે ‘આજે મડ નથી, મગજ ઠેકાણે નથી’ પણ એમ ના કિે કે ‘આજે મન ઉદાસ છે .’ સ્ત્રી
સાથે ઘણી વાતો શેર કરી શકતો પુરુષ પોતાના દદા શેર નથી કરી શકતો. સ્ત્રી પુરુષ નાં ખભા પર માથુ ં ઢાળી રડે છે .
જ્યારે પુરુષ સ્ત્રી નાં ખોળા માં માથુ છૂપાવી રડે છે . જેમ દુ વનયાભર ની સ્ત્રીઓ ને પોતાના પુરુષ નાં શટા માં બટન
ટાંકવામાં રોમાંચ થાય છે એ જ વખતે એ સ્ત્રી ને ગળે લગાડી લેવા નો રોમાંચ પુરુષો ને પણ થતો િોય છે . િજારો
કામકાજ થી ઘેરાયેલી સ્ત્રી જ્યારે પુરુષ ને વાળ માં િાથ ફેરવી જગાડે છે ત્યારે પુરુષ નો રદવસ સુધરી જાય છે .
પુરુષ સુદર
ં
સ્ત્રીઓ થી ખેચાઇ ને અને બુદ્ધદ્ધશાળી સ્ત્રીઓ નાં પ્રભાવ થી અંજાઇ ને તેનાં પ્રેમ માં પડી જતો િોય
છે . જીતવા માટે જ જન્દ્મેલો પુરુષ પ્રેમ પાસે િારી જાય છે અને જ્યારે એ જ પ્રેમ એને છોડી જાય ત્યારે તે મળ સોતો
ઉખડી જાય છે . સ્ત્રી સાથે સમજણ થી છૂટો પડતો પુરુષ તેનો વમત્ર બની ને રિી શકે પણ…બેવફાઇ થી ત્યજાયેલો પુરુષ
કચકચાવી ને દુ શ્મની વનભાવે છે . ધંધામા કરોડો ની નુકશાની ખમી જાતો પુરુષ ભાગીદાર નો દગો ખમી નથી શકતો.
સમપાણ એ સ્ત્રીનો અને સ્વીકાર એ પુરુષ નો સ્વભાવ છે પણ પુરુષ જેને સમવપિત થાય એનો સાત જન્દ્મ સુધી
સાથ છોડતો નથી.પુરુષ માટે પ્રેમ નાં સુવ
ં ાળા માગા પર લપસી જવુ ં એ એક થ્રીલ છે અને સિજ પણ છે .પરં ત ુ એની જ
સ્ત્રી માટે તે બ્લેકઝોન છે જ્યાં થી પાછી ફરે લી સ્ત્રી ને એ ચાિી શકતો નથી. પરણવુ ં અને પ્રેમ કરવો એ સ્ત્રી માટે એક
વાત િોઇ શકે પુરુષ માટે નિી. એક જ પથારી માં અડોઅડ સતા બે શરરરો વચ્ચે ની અદ્ર્શશ્ય રદવાલ નીચે પુરુષ
ગુગ
ં ળાતો રિે છે પણ ફરરયાદ કરતો નથી. પુરુષ ને સમાધાન ગમે છે પણ જો એ સામે પક્ષે થી થતુ િોય તો. ગમે તેવો
જઠો, લબાડ ,ચોર, લંપટ, દગાખોર પુરુષ પણ પોતાના પરરવાર સાથે સરળ સદગિૃ સ્થ જ િોય છે . સ્ત્રી નુ ં રુદન ફેસબક
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ની રદવાલ ને ણભિંજવતુ ં િોય છે પણ પુરુષ નુ ં રુદન એનાં ઓવશકા ની ધાર ને પણ પલાળતુ નથી. કિેવાય છે કે ‘સ્ત્રી ને
ચાિતા રિો સમજવાની જરુર નથી.’ હુ ં કહુ છુ પુરુષ ને બસ….સમજી લો…આપોઆપ ચાિવા લાગશો.
પુરૂષોમાટે એક સ્ત્રીએ લખેલા વવચારો મારા મનને ગમી ગયા એટલે વાવડ દ્વારે બધા સમક્ષ લખ્યા.

પુંકજ િલ્લભજીભાઈ સાિલા, ચેન્નઈ, ૯૩૯૪૫૫૩૧૫૪

‘ર્િતીઓ ઘરની ચાર રદિાલમાુંથી બાહર વનકળી પોતાની કારરકદીને નિી રદશા આપી રહી છે પણ
લગ્નમાટે તેમની બદલતી વિચારસરણી સમાજ માટે શ ું ફાયદે મદ
ું કે નકસાનકારક?’

પ્રથમ વિજેતા: નારી શક્ક્ત
‘યા દે િી સિાભ ૂતેષ શક્ક્ત રૂપેણ સુંસ્થીતા, નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ.... નમો નમઃ
શક્ક્ત સ્વરૂપા નારીની શક્ક્ત, ક્ષમા, કરૂણા, દયા ના સદગુણોની અણભવ્યક્ક્ત આ શાસ્ત્રોક્ત વલોક દ્વારા ફણલત થાય
છે . નારી સમસ્ત જગતની પ્રેરણાસ્ત્રોત છે . સંપણા વવશ્વને પોતાના માંથી ઉત્પન્ન કરનાર અને પોવષત કરનાર નારી જ છે .
નારી સ્વયં જ એક શક્ક્તપુજ
ં છે . અને નારી તો સશક્ત સમાજનુ ં કે ન્દ્દ્રણબિંદુ છે . સમાજને સંસ્કારી અને સુરણક્ષત
બનાવવામાં નારીનુ ં મિાન યોગદાન છે .
શ ું આપણને પહેલાના જમાનાની સ્ત્રીઓ યાદ છે ? આજની ભણેલી-ગણેલી, આત્મવનભાર સ્ત્રીઓની સામે કદાચ
તેમની કોઈ રકિંમત ન િોય. કારણ કે એમની મિેનતને િમેશાં ઘરે લ ુ કામ કરીને નીચી નજરોથી જોવામાં આવતુ.ં કતાવ્ય
અને કામનો બોજો ઉઠાવતા ઉઠાવતા આખુ ં જીવન વીતી જતું. પણ આજની સ્ત્રી ભણીગણીને ખબજ આગળ વધી રિી છે .
ફક્ત તેન ુ ં ધ્યેય લગ્ન કરીને, બાળકને જન્દ્મ આપી ને ઘર-પરરવાર સુધી જ નથી રિેત.ુ ં પિેલા છોકરીઓને ભણાવવામાં
નિોતુ ં આવતુ ં કે તેમને તો ઘરજ સંભાળવાનુ ં છે ને? પણ આજની પરરક્સ્થવત અલગ જ છે . સમાજના િરે ક ક્ષેત્રમાં સ્ત્રીઓ
આગળ વધી રિી છે . ત્યારે એમ થાય કે કારરકદીમાટે લગ્ન શુ ં અડચણરૂપ બનશે? પણ ના એવુ ં નથી. નારી(સ્ત્રી) એતો
જગદં બાનો અવતાર છે . તે દરે ક કામ ખબજ વનપણાતાથી વનભાવે છે .
િા “લગ્ન” માટે , પિેલા નાની ઉમરમાંજ લગ્ન થઇ જતાં, પણ િવે લગ્નની ઉમર વધી છે . પિેલા તે ભણીગણીને
કરરયરને મિત્વ આપે છે . પછી સુપાત્ર જોઇને લગ્ન કરે છે . અને આજકાલ છોકરાઓ પણ પિેલા કેરરયરને મિત્વ આપે
છે . અને છોકરીઓને પણ સારું પાત્ર મળી જાય છે . અને લગ્ન પછી પણ ઘર-બાળકોની જવાબદારી ખબજ સારી રીતે
વનભાવી જાણે છે . અને સ્ત્રી તો મલ્ટીટાસ્ક છે . આજકાલની સ્ત્રી લગ્ન થયા પછી બાળકના જન્દ્મ થયા પછી જ્યાં સુધી
બાળક મોટું ન થાય ત્યાં સુધી કરરયરને સાઇડ પર મકી દે છે . અને બાળક મોટું થયા પછી ફરીથી કરરયરને મિત્વ આપે
છે . આપણી નજરની સામે ઘણા બધા ઉદાિરણો છે —ઐશ્વયાા રાય, રકરણ બેદી, સુષમા સ્વરાજ, કલ્પના ચાવલા બધા એ
કરરયરની સાથે ઘર-સંસારને પણ મિત્વ આપ્યુ ં છે . મેટ્રો સીટીમાં કરરયરમાં લગ્ન બાધારૂપ છે એવુ ં માનવામાં આવે છે
અને તેઓ પવિમની સંસ્કૃવતને અનુસરીને લીવ-ઈન-રીલેશનમાં રિે છે . પણ તેન ુ ં પરરણામ બાળકોને ભોગવવુ ં પડે છે .
કારરકદીમાટે લગ્ન મોડા કરવા એ સમાજ માટે નુકશાનદાયક નથી. પણ લગ્નને બંધન સમજી કરરયર માટે લગ્ન ન
કરીને લીવ-ઈન-રરલેશનમાં રિેવ ુ ં અને માનવુ ં તે સમાજ માટે ખબજ નુકશાનકારક છે . અને તેના ગંભીર પરીણામ પણ
યુવતીએજ ભોગવવા પડે છે .
પ્રકાશ િી.તેજાણી(કેવનય),બેલ્લારી,૯૦૦૮૨૭૬૫૬૩

બાલગીત
ગણપતી બાપા મોરયા, ધીમા લાડું ચોરરયા,
લાડ લાગે મીઠા, ઉંદરમામા દીઠા.
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રે ખા પ્રકાશ કેવનયા,બેલ્લારી

દે હ સ્િાસ્થ્ય માટે સ ૂકા મેિાના વ્યુંજન
૧. અખરોટ - દું તમુંજન
અખરોટના ઉપરના છોડાં ને બાળી તેના કોલસાનુ ં ચુણા ૧૦૦ ગ્રામ, કાંટાળા માયુ ૧૦ ગ્રામ,જેઠીમધ ચુણા ૫૦ ગ્રામ,
કાચી ફટકડી ૫ ગ્રામ, વાવરડિંગ ૧૫ ગ્રામ – આ બધાનુ ં બારીક ચુણા બનાવી લો. પછી તેમાં ૫ ગ્રામબરાસ કપર થોડા
પાવડરમાં વાટીને ભેળવી લો.આ મંજન મજબત ઢાંકણવાળી શીશીમાં ભરી લો.વનત્ય આ દં તમંજન દાંતે ઘસવાથી દાંત
ઊજળા દધ જેવા થાય છે .સસ્તુ ં છતાં ઉત્તમ દં તમંજન િોઈ, કોઈપણ વ્યક્ક્ત તે ઘેર બનાવી તેનો લાભ ઉઠાવી શકે છે .

૨. આલ (જરદાલ) – શરબત
૫૦૦ ગ્રામ આલુને ૧|| ણલટર પાણીમાં રાતે પલાળી દો. સવારે તે મસળી, તેની બદામ કાઢી નાખી, ચાળી લો. પછી
તેને ઉકાળો.૧ રકલો ખાંડથી ચાસણી બનાવી, તેમાં તે તૈયાર કરો. આ શરબત ૫૦ ગ્રામ જેટલું લઈ,તેમાં ઠંડું પાણી
ઉમેરી, રોજ પીવાથી િોજરીને બળ મળે છે , ભખની વ ૃન્ધ્દ થાય છે . તરસ શાંત થાય છે અને ગરમીને કારણે થતી
મસ્તકપીડા પણ દર થાય છે . આ શરબત ઠંડું િોઈ ગરમીની ઋતુમાં લાભ કરે છે .

૩. રકસવમસ (લીલિા રાિ) - રાિાિલેહ
૫૦૦ ગ્રામ રકસવમસને પાણીમાં ૧ કલાક પલાળીને મસળી લેવી.પછી તેને દધ સાથે વાટીને તેની ચટણી બનાવી
લેવી.પછી કઢાઈ કે તપેલીમાં ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ ધીમાં આંચે શેકી લેવી. બીજી તરફ ૧ રકલો ખાંડની ૧|| તારી ચાસણી
બનાવો. પછી તેમાં નીચેન ુ ં ચુણા તથા ચટણી પાછળથી ઉમેરી દે વાં. જાયફળ, જાવંત્રી, એલચી, વાંસકપર, લવવિંગ, તજ,
તમાલપત્ર, નાગકે સર અને કમળ કાકડીનો ગભા એ દરે ક ૧૨-૧૨ ગ્રામ લઈ, તેન ુ ં ચુણા બનાવો, તે ચુણા તૈયાર ચાટણમાં
મેળવી, અવલેિ (ચાટણ) તૈયાર કરી, કાચની બરણી ભરી લો. આ દ્રાક્ષાવલેિ વપત્ત-ગરમીનાં દદોની ઉત્તમ દે શી દવા છે .
એ લેવાનુ ં પ્રમાણ ૧૦ થી ૧૫ ગ્રામ છે . ચાટણ લીધા ઉપર દધ પીવુ.ં આ અવલેિ દરરોજ લેવાથી અમ્લવપત્ત, દાિ,
પાંડુરોગ (રક્તલ્પતા), કમળો, ક્ષય, ભ્રમ, મસ્તકપીડા, કબજજયાત, ગરમીના ઝાડા, અરૂણચ, મંદાક્ગ્ન, લોિીપડતા િરસ,
દાિ- બળતરા, મત્રદાિ, અલ્સર(ચાંદા), અંગશોષ જેવાં ગરમીના દદો મટે છે .

શાુંત પળોમાું વિચારજો
િે માનવ અષાઢની પુનમ આવી. ચોમાસું બેસી ગયુ.ં પયુષ
ા ણ પવા પણ આવી ગયુ.ં અને
ખુશીને ખુશીમાં ચોમાસું પણ પુરુ થઈ ગયુ.ં મનમાં િષા છે . આ વષે ચોમાસામાં સારી તપસ્યા થઈ,
વ્યાખ્યાન વાણી સાંભળી મન ખુશ થઈ ગયુ.ં એટલે આપણે જે ધમારક્રયા કરતા િતા. તે સોનુ ં િતુ.ં ચોમાસું સારું ગયુ.ં
એટલે સોનામાં ચળકાટ આવ્યો. િવે એમાં સુગધ
ં ને જો ભેળવવી િોય તો તમારે તમારા સ્વભાવ (ધમાદ્રન્ષ્ટ થી વવભાવ)
ને બદલાવો. સ્વભાવમાંથી ક્રોધ ને ક્ષમાથી માનને નમ્રતાથી ઘટાડો. માયા અને લોભ ને ઓછો કરો. આ ચાર કષાયો
આત્માને અધોગવતના માગે લઇ જનારા છે . એના ઘણા દાખલાઓ શાસ્ત્રોમાં મળે છે . જેવી રીતે ચંડકૌવશક નાગ જે
વવષધર િતો. શાસ્ત્રમાં તેન ુ ં વણાન છે કે પુવા ભવે તેઓ આચાયા પદે િતા. અને અંવતમ સમયે ક્રોધ કયો િતો. તે વવષધર
નાગ તરીકે ઉત્પન્ન થયા. તો િવે આપણે વવચારવાનુ ં છે . ને તમારા જીવનમાંથી ચારે કષાયને થોડા થોડા ઓછા કરતાં
કરતાં તમારે તમારા જીવનને સુગધ
ં મય બનાવવાની કોવશશ આજ થી જ કરવાની છે ને? તો શાંત પળોમાં વવચારજે. તારે
શુ ં કરવુ છે .

પ્રભા શાુંવતલાલ છે ડા,( બારોઇ) બેલ્લારી.,(૯૪૮૦૧૯૬૬૫૫)
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Photos from Madurai
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From me to you

Dear readers,
Vavad team is overjoyed to receive photographs with pet. Your love for animals and nature
is generous. The festival season also provides us a reason to celebrate and smile with the beloved
ones. After devotional and heart purifying ceremony of “michhami dukkadam”, it’s time for Navratri and festival of light, Diwali.
The ritual and traditions are configured to bring us closer to each other. But when it’s time
to think about individual growth spiritually then meditation is the best method. With our hectic
schedules, it’s difficult for all of us to spare time for ourselves. Mind gets relaxation by cultivating
any hobby. For example, reading, listening music, dancing, playing any sports etc. It releases
stress and regenerates energy to move on in life. I want to share a small story about eagle.
An eagle knows when a storm is approaching long before it breaks. The eagle will fly to
some high spot and wait for the winds to come. When the storm hits, it sets its wings so that the
wind will pick it up and lift it above the storm. While the storm rages below, the eagle is soaring
above it. The eagle doesn’t escape the storm. It simply uses the storm to lift it higher. It rises on
the winds that bring the storm.
So, when the storms of life like sickness, tragedy, failure and disappointment come upon
us, we can also mount above them like the eagle with the help of regenerated energy which provides strength to lift higher. If you have any experiences of the storms and flying above them then
Vavad feels glad to appreciate the efforts and share it with everyone. So send your experiences as
documents or pictures.
The contents should be mailed to us on: vavad.bellary2015@gmail.com or you can write
to us on: “Vavad”
Mr. Narendra Nanji Savla, “Bharat Automobiles”, shop no. 50 & 5, Sri M V Lorry terminal, bellary-583101.
Along with the contents to be published, please tag in your Full name, city, Contact no,
passport size photo and email ID.
Nilam Hitesh Chheda, (Baroi),9449226670

Vavad is introducing ‘Selfi Contest’ for all the vivacious, eneretic & affectionate young
pals. Participate in Selfi contest by capturing all your happy moments. Topic is “Couple Selfi”.
Send it to Vavad on or before 10th February 2016.
Best entries will be admired by adding the photos in upcoming Vavad.
Mrs. Bindu Prashant Chheda,Baroi,9590920131
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WILD LIFE PHOTOGRAPHY
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Ashadi beej - Bellary

Outstanding photography
Talent, Dedication and capturing ability can describe Yash Gulabchand Vora
from a small town of Maharashtra, Digras. His photographic skills are appreciable. Without any
training and resources, he has captured natural photographs with an astonishing endowment.
Second Year B. Sc (computers) student, Yash was inspired by his elder brother and started
photography for fun. He is more interested in wild life and nature’s photography. He says that capturing birds is very challenging so he is more interested in their movements to lock in his camera.
His captured snaps are shown on the next page in which two tigers are covered in such a way that
they look like one. Birds, natural lightening as well as the beautiful sun shows his talent. His interview was published in local newspapers' as well. My young nephew of small town has proved his
nature’s love and photographic passion without any training.
I liked his passion for photography and his wild life photographs so I am sharing it.

Sameer Manilal Gadda (Sabhrai), Hyderabad, 9246821919
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We, team of Vavad, congratulate all the achievers for their achievements.
SR NO

STUDENT NAME

CLASS

STREAM

%

1

DHRUVI PANKAJ SHAH

SSLC

95.52%

2

UMANG JAYESH GALA

SSLC

CGPA B+

3

SAROJA HIREN SHAH

SSLC

4

BHUMI SANDEEP SHAH

CBSE-X

CGPS-10

5

MAITRI BHUPENDRA SHAH

CBSE-X

CGPA-9

6

GAURAV ABHAY SANGOI

CBSE-X

CGPA-8.5

7

LEVIN RAJESH KARANI

ISCE-X

1ST CLASS

8
9

JENI MAYUR SHAH
MAHEK RASHMIKANT
VICHHIVORA

10

NAMAN MANOJ VICHHIVORA I PUC SCIENCE

11

KHYATI ABHAY SANGOI

I PUC COMMERCE

1ST CLASS

12

NOOPUR RAJNIKANT DEDHIA I PUC COMMERCE

1ST CLASS

13

CHARMI DEEPAK VIRA

1ST CLASS

14

DHEER ANAND RAMBHIA

15
16

KEVIN RAJESH KARANI
NEHA LAXMICHAND
CHHADVA

17

VINATI NILESH DEDHIA

18

VIDHI NITIN MOTA

19

I PUC COMMERCE

DISTINCTION

I PUC COMMERCE

79.50%

II PUC COMMERCE
ISCE-XII SCIENCE

66%

92%

II SEM B TECH-COMP SC & ENGG

1ST CLASS

II SEM B COM
Bachelor of Design in Industrial Arts
II SEM & Design Practices

SGPA-9.34

B COM
Bachelor of Business Administration
Specialisation- Marketing

1ST CLASS

KARAN PARESH GALA
VAIBHAV RAJNIKANT
DEDHIA

BBM
VIII
SEM

BE(Information Sc & Engg)

1ST CLASS

21

NEHA DHIRAJ NAGDA

PGP- Marketing & Strategy & Leadership
MBA ISB- Hyderabad

Winner- Torch
Bearer Award

22

JAINI PARESH GALA

20

M B B S Best Outgoing Student
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1.DHRUVI PANKAJ SHAH : Certificate of Appreciation from Shree Kutchi Visa Oswal Jain SamajMumbai & Kutchi Jain Foundation for having secured 95.52% in Std X-2015-16 & among best of Five in
KVO Samaj.

1. વિવિધ પરીિાઓમાું પાસ થયેલ વિધાથીઓની નામાિલી - ચેન્નઈ
૧) ણચ. જયદે વ િરે શ શાિ

10th Std

૨) ણચ. રદશા કેતન છે ડા

10th Std

૩) ણચ. અવની અવમત સૈયા

10th Std

૪) ણચ. ઉવમિ અવમત સૈયા

10th Std

૫) ણચ. વનધી કલ્પેશ શાિ

10th Std

૬) ણચ. સણચન કેતન શાિ

12th Std

૭) ણચ. રરયાંસ ભાવેશ શાિ

12th Std

૮) ણચ. સાિીલ પંકજ મોતા

12th Std

૯) ણચ. અમન રાજુ વીરા

12th Std

૧૦) ણચ. કાવ્યા સંદીપ સંગોઇ

12th Std

૧૧) ણચ. જય વસંત શાિ

12th Std

૧૨) ણચ. િષા વનલેશ શાિ

BBA

૧૩) ણચ. ણચરાગ િરીશ ગાલા

Mec Eng

૧૪) ણચ. િષા રિતેશ ગંગર

B Com

૧૫) ણચ. વનશીત જજનેસ કકકા

MBBS

૧૬) ણચ. આકાંક્ષા કલ્પેશ સાવલા

C A

૧૭) ણચ. ભક્ક્ત સંજય શાિ

M B A (H R)

૧૮) ણચ. ભુવમત ધીરજ ગાલા

M B A (Fin)

૧૯) ણચ. સંકેત ચંપકલાલ ભેદાને ૧૮૪ Patent File કરવા માટે અને વોટર પ્યુરીફાઇમાં નવા રરસચા માટે
Unilever કંપની તરફથી BRONZE Award મળે લ છે .
1. સમાજ નો ગૌરવ : કુમારી શ્રદ્ધા જયેશ મોતીલાલ ગાલા વવજયવાડા (ઉણૌઠ)- CBSC Board Exam (CGPA
10) 100 % MARKS

PHOTOGRAPHY CONTEST
The contest is to hunt for appreciating your talent of photography. Best
Entry which is received from interested photographers of D.B.K.V.O. Members will be
used for display in Vavad as cover page.
Vavad is waiting to receive your talent of capturing “Nature’s beauty” till 15th February
2017. You can mail it to mail id– Vavad.bellary2015@gmail.com.
Dr. Dhwani Anil Savla, Bellary, (9900200057)
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First Prize winner of “Adapt to change contest”
“In

our country the migration of the rural people to towns and cities is increasing drastically. This is causing serious problem and becoming unmanageable in
both the areas.
Can You Indicate Socio - Economic And Attitudinal Factors Responsible?”
Yes I agree that migration of rural people to towns is increasing a lot. Migration is an
important factor that affect the demographic changes in a country. It influences the size , composition and distribution of population. It also influences the social , economic and political factors.
But now a days its so happening that people living in the villages shift to towns in search of job
opportunities . Due to lack of money and proper facilities people keep migrating for their survival
and as a result the towns are over populated while the villages have no one to live in and this is
extremely disappointing as people forget their traditions and they are no more down to earth
which is flagrant for the country.
This scenario can be changed if felicitous steps are taken. The people living in the rural areas should be accommodated with requisite resources for their survival. They must be given equal
fortuitous so that they flourish an urge to live in their native places and work for their village. And
yes socio - economic and attitudinal factors are involved in this migration.
Their are many reasons why villagers migrate to towns but the main and colloquial reasons which are witnessed by the people are:
1. Weddings : Marriages are an important social factor. The girls get married either in the same
village or mostly in the urban areas and towns for which they have to migrate and so this becomes
one of the reasons for their migration. This is not only practiced in the rural areas but also in the
towns and the cities. Girls should not obliterate their native villages.
2. EDUCATION : This is an economic factor. Children shift to the cities for higher and a secondary education. With them the parents too go and again it results in in the migration.
The solution for this is the government should make sure that these rural areas must be provided with higher education schools and colleges so that they don't face the problems of shifting
and migration.
3.EMPLOYMENT : This is the main reason why migration is done on a large scale. The solution
is that Government must provide proper facilities and must provide appropriate sanitation
and convenient security. Employment is must for one's living and schemes and sets should me
made for the rural areas for a better life and to stop the problem of shifting.
These are the socio, economic and attitudinal factors based on which the country is facing
the widespread dilemma of migration of people living in the rural areas to the towns and the cities.
The solutions for these are the government should be capable for taking the initiative of
providing proper facilities, sanitation, security, employment , education and freedom to the
rural areas in the similar way in which the urban areas are given these opportunities. Then only the major problem of the migration will reduce.
Femi Gada , 10th std, Hyderabad, Telengana

Congratulations to Femi Gada from Vavad team
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