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સભ્ય દુંપતી વમત્રો, 

 ભારતીય સુંસ્કૃવતમાું આિતા સિે તહિેારો-ઉત્સિો માણિાની મજા કાુંઈ 
ઓર જ છે. આ તહિેારો આપણને કાુંઈક શીખ આપતા જાય છે. હાલમાું આપણે 
સિે માણ્યો હશે મકરસુંક્રાુંવત તથા હોળી-ધળેુટી નો તહિેાર. 
 એક કાગળ તેના નસીબથી આસમાને ઉડે છે, પણ પતુંગ તેની 
કાબેક્ષલયતથી ઉડે છે.નસીબ સાથ આપે કે ન આપે પણ કાબેક્ષલયત તેને જરૂર સાથ 

આપે છે. પિનના ઝુંઝાિાત મોજાઓ હિામાું લહરેાય તો પણ પતુંગ પોતાનુું અસ્સ્તત્િ જાળિી રાખે છે. તેમ માનિીએ પણ 
જીિનમાું અનેક સુંકટો, દુ:ખો આિે તો સદવિચારોથી પોતાનુું સ્થાન ટકાિી રાખવુું. 
 હોળીના રુંગ તમારા જીિનને ખશુીઓથી રુંગી દે છે. દરેક રુંગોની અલગ અલગ ઓળખાણ છે. લાલ રુંગ  તે િેમ, 
ઉત્સાહ, ઉમુંગ, સાહસ, શસ્ક્કત અને સતત િયત્ન કરિાની શીખ આપે છે. સફેદ રુંગ તે શાુંવત, કરુણા, શ્રદ્ધાનુું િતીક છે, જે 
સમાજમાું િવતષ્ઠા અપાિે છે. ફીરોઝી રુંગ તે સતકયતા, રચનાત્મકતા નુું િતીક છે. કાળો રુંગ તે નકારાત્મક વિચારોને દૂર 
કરે છે. લીલો રુંગ તે િકૃવતનુું િતીક છે. આપણને િકૃવત, સહનશીલ, ઉદાર અને નીરુંતર ઉદ્યમી બનાિે છે. ભરૂો રુંગ તે 
ધન અને સફળતાનુું િતીક છે. સોનેરી રુંગ તે ભાઈચારા, સારા વિચારોનુું િતીક છે. પીળો રુંગ તે બીજાને િભાવિત 
કરિાની શીખ આપે છે. નારુંગી રુંગ તે જોશ, આનુંદ, આકષયણ, વમત્રતાનુું િતીક છે. હરિંગણી રુંગ જ્ઞાનની તરફ િેરે છે. સારા 
ખોટાનુું અંતર રાખિાની સલાહ આપે છે. સબુંધો કલર જેિા હોય છે. જીિનમાું નિા કલર ઉમેરતા જાઓ તો જીિન ઓર 
રુંગીન બની જશે. રુંગ છે અધ્યાત્મનો, રુંગ છે િાથયનાનો, રુંગ છે દુઆઓનો. આ રુંગો સૌની ઉપર નાખતા જાઓ અને 
જીિનને રુંગીન બનાિતા જાઓ. 
 જજિંદગી એક પસુ્તક જેિી છે. દરેક િણ જજિંદગીની આ પસુ્તકમાું અિરો પાડી જાય છે. કેટલાક પાના આપણને ગમે 
તેિા હોય છે અને કેટલાક ન ગમે તેિા. જીિન તો એક િહતેો િિાહ છે. દરેક હદિસ વિવશષ્ટ હોય છે અને દરેક િવવૃતનો 
પોતાનો એક પડકાર હોય છે. આપણે આપણા કામને ચાહતા શીખવુું જોઈએ અને તેની દરેક પળ માણિી જોઈએ. િસુંગને 
સાચિતા, માણસને સમજતા અને તકને ઝડપતા જો આિડી જાય તો સમજો કે જજિંદગી જીતી ગયા અને જીિી ગયા. 
 દક્ષિણ ભારત એક્કમના નેજા હઠેળ િાિડ અંક અગ્રીમ સ્થાન ધરાિે છે. તુંત્રીઓ દ્વારા અપાતા સચુનો, મુંગાિાતી 
માહહતીઓ માટે જોરદાર િવતસાદ આપતા રહશેો તો માહહતીસભર અંક િાુંચિાની મઝા માણતા રહશેો. પોતાનામાું રહલેી 
ખબૂીઓને િદાન કરિાનો આ એક બહુમલુ્ય માધ્યમ છે. તો પરેુપરુો સાથ અને સહકાર આપિા વિનુંતી. બેંગલોર મધે 
જાન્દ્યઆુરી,૨૦૧૫ માું થનાર મહા સુંમેલનની જાણ આપ સૌને કરિામાું આિી છે. િધ ુવિગત માટે િાિડ અંક જોતા રહશેો. 
સિે એક્કક્કમના સભ્યોને િધમુાું િધ ુસહકાર આપી કાયયક્રમને સફળ બનાિિા ખાસ વિનુંતી. 
 નિા કલેિરમાું િાિડને ઘટકોમાું તેમજ અન્દ્ય િાુંચકો તરફથી ઉત્સાહજનક િવતસાદ મળી રહ્યો છે. તેની લોકવિયતા 
તેમજ ઉપયોગીતાને ધ્યાનમાું રાખીને આ અંકથી લગ્ન સબુંધી (MATRIMONIAL) જાહરે ખબર આપિાની શરૂઆત કરી 
છે. ખચય તરીકે ૧/૨ કલર પાનાની જાહરે ખબર માટે રૂ. ૭૫૦/- અને ૧/૨ B/W પાનાની જાહરે ખબર માટે રૂ. ૫૦૦/- 
રાખિામાું આિેલ છે. ઉમેદિારોએ પોતાની વિગત vavad12@gmail.com પર મોકલિા વિનુંતી  
 ગત વત્રમાવસક મહીના દરમ્યાન એક્કક્કમના કોઈ સભ્યનુું કે તેમના કુટુુંબીજનોનુું દુ:ખદ અિસાન થયુું હોય તો હાહદિક 
શ્રદ્ધાુંજક્ષલ અવપિત કરુું છુ.તથા આપના પહરિારમાું કોઈ પણ ખશુીના િસુંગો ઉજિાયા હોય અને કોઈ પણ કાયયિેત્રમાું ઉચ્ચ 
િતીસાપદન િાપ્ત થયેલ હોય તો મારા અક્ષભનુંદન સાથે શભુેચ્છા !! 
 અંતે...... 

કોઈ પછેુ મને કે વમત્ર એટલે શુું? 

   કહીશ કે સબુંધો એિા કે કોઈ વતરાડ પડતી નથી. 
કોઈ પછેુ મને કે સબુંધો એટલે શુું? 

   કહીશ કે િેમ એિો કે જેમાું કોઈ ગેરસમજને સ્થાન નથી. 
કોઈ પછેુ મને કે િેમ એટલે શુું? 

   કહીશ કે જજિંદગીની એ એિી રચના કે જેમાું ડુબીશુું તો તરી જિાશે. 
અને કોઈ પછેુ મને કે જજિંદગી એટલે શુું? 

   કહીશ કે તમારા જેિા સારા વમત્રો, સાચા સબુંધ અને 

વન:સ્િાથય િેમ એટલે જ જજિંદગી........ 
  

          ચનુીલાલ જીિરાજ ગાલા, િમખુ  . 

િમખુશ્રીનો 
સુંદેશ 
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  તુંત્રી સ્થાનેથી                                                                                                     િાિડને િત્યતુ્તર  

FROM YOU TO US 

 
 
 
 
 
વિય િાચક વમત્રો, 
જય જીનેન્દ્ર, 
 આજે કઇંક નિી પેઢી વિશે કહવે ુ ું છે. ભલે એમના 
સુંસ્કાર આપણે આપેલા હોય પરુંત ુજયારે દુવનયાસાથે કદમ 
વમલાિિાના આિે ત્યારે તેમને પણ ઘરની બહાર નીકળવુું 
પડે છે. આજની યિુા પેઢીના રોજબરોજના જીિનમાું કઇંક 
કઇંક નવુું બનતુું રહ ે છે. લેખક શ્રી. ચુંરકાુંત બિીના કહિેા 
િમાણે “યિુાન” એટલે જે નિા સયૂયની સાથે નવુું શીખે તે. 
 આજે આપણા રૂઢીગ્રસ્ત ઉત્સિોનુું તેમને કદાચ મહત્િ 
ન હોય, દુર ના સુંબ ુંધો નુું એટલુું મલુ્ય ન હોય પરુંત ુઆજ 
ના યગુની ટેકનોલોજી વિશે િાત કરો તો તેમની છલાુંગ 
સામે આપણા કદમ ધીમા પડતા દેખાય. હોલીવડુ ના 
મિુીઝના એક એક સીન એરલીનનો રસ િધારી દે. જે જોવુું 
હોય તે તરત ડાઉનલોડ કરો. હિે મોનોટોનીને વિવિધતા માું 
બદલાિિા વિડયો ગેમ્ઝ છે. તમેજ હીરો બની ને જ ુંગ જીતી 
શકો, હકલ્લાઓ સર કરો, દુષ્ટોનો નાશ કરો, કાર રેસ જીતો 
ને ભલુભલુામણીમાું જઈ ખજાનાઓ લટુી આિી શકો. એમનુું 
વિશ્વ છે ઈ-મેલ , ઈ-બકુ , ડાઉનલોડ, અપલોડ , ફેસબકુ, 
િોટ્સએપ, િગેરે, િગેરે. 
 જૂની પેઢીને સરુિા જોઈતી હતી. નિી પેઢીને સાહસ 
જોઇયે છે. દુરથી નદીના પાણીની ઉંડાઈ નો તાગ જૂની પેઢી  
મેળિી લેતી હતી. નિી પેઢી ને પોતે અંદર કુદીને તેનો 
તાગ મેળિિો છે. પછી ભલે એમાું જાનનુું જોખમ કેમ ન 
હોય. બહારની દુવનયા માું થતા દુંગા-ફસાદ થી ગભરાઈને 
તેઓ ઘરમાું બેસતા નથી અને એમના માટે થતી 
િાથયનાઓને તેઓ પોતા સધુી સીવમત રાખતા નથી. 
 તેમની િાથયના નો વિસ્તાર કઇંક આિો છે. એરોપ્લેન 
ઉડાડતા દીકરા માટે િાથયના કરતી માું ને દુવનયા ના સિય 
પાયલેટ માટે િાથયના કરિાનુું કહતેો આ દીકરો અજાણતાજ 
િસદેુિ કુટુમ્બકમ ની ભાિના સેિી રહ્યો છે. રેસ્ટોરાુંમાું નજર 
સામે ટેબલ સાફ કરતા છોકરા ઉપર આપણી નજર પડતી 
નથી. જયારે તેઓ હસીને તેના કામ માટે થેન્દ્ક-ય ુ કહીને 
ચેહરા પર સ્સ્મતનો પરુસ્કાર લઈ આિે છે.  

 આજે આપણે તેમના માટે ગજુરાતીના શબ્દકોશ છીએ 
જયારે  તેઓ આપણા માટે ગગુલ નામ નો વિશ્વ કોશ છે. 
     િવતભાના િુંદન   

 
 
  

 

 

 

While I was penning down my favourite childhood 
memory, I was taken down the memory lane, recol-
lecting the priceless moments and people who made 
it so special. I relived the time again, especially the 
moments I shared with a very special man of my life- 
my grandpa. It was so enchanting to remember him 
fondly with a smile. Thanks to Vavad to bring out the 
child in me and in this hustle bustle of life, gave me a 
moment to experience true bliss. Infact, this remem-
brance energized me to the core and made me 
promise myself to always keep the child within me 
alive. 

 Take care and my regards to the entire Vavad 
team!! You are all doing a great job and the vibrancy 
of Vavad is what makes it so interesting and appeal-
ing  to readers of all ages. Cheers. 

Ami Chheda, Hyderabad. (Winner for last 
Viewpoint Contest) 

 

‘બાળપણના સુંભારણા’ વિજેતાનો િવતભાિ તથા 
તેમને મળેલ િવતસાદ...   
‘બાળપણના સુંભારણા’ આ વિષય પર લખતી િખતે મને 
મારા બાળપણના હદિસો યાદ આિી ગયા. મારો લેખ 
િાિડમાું િગટ થયા પછી મને કેટલાય લોકોના ફોન આવ્યા 
કે અમારુું બાળપણ પણ આિી રીતે જ વિતેલુું. મારા સગા-
સુંબ ુંધીઓએ ખબૂ ખશુી અનભુિી કારણ કે મારી સાથે 
વિતાિેલ હદિસોની એમની યાદો ફરી તાજી થઇ ગઈ. 

બાળપણની યાદોને ફરી જીિુંત કરાિા માટે િાિડને ખબુ-

ખબુ આભાર.  
 વનલમ હીતેશ છેડા, બેલ્લારી. 

                                                                                  

‘બાળપણના સુંભારણા’ િાુંચી મને મારા બાળપણના હદિસો 
યાદ આિી ગયા. મારૂ નાનપણ ભલુેશ્વરની ગલીઓમાું 
વિતેલ છે. એ નાનપણ ની રમતો,મસ્તી અને ભાઈબહનેોની 
સાથે માણેલો આનુંદ ક્યારેય ભલુાય નહી પણ િાિડના 
માધ્યમથી બધજુ નજર સામે આિી ગય.ુ 

વનમાબેન નરેન્દ્ર સાિલા(બેલ્લારી) 
 

‘બાળપણના સુંભારણા’ િાુંચી, કચ્છ અને મુુંબઈમા પસાર 
થયેલ ુ મારૂ નાનપણ યાદ આિી ગયુું .બાના હાથના 
બાજરાના રોટલા અને બજ્જોરાનુું અથાણુ ું આજે પણ જીભને 
સ્િાદ આપે છે,અમારી રમતો અને કુંદીલના િકાશમા કરેલ 
અભ્યાસ બધુું યાદ આિી ગયુું. મનમાું એકજ િાત ખટકે છે 
કે આજની પીઢીનુું બાળપણ મોબાઇલ, વિડીઓ ગેમ્સ અને 
કમ્પ્યટુરની સવુિધા થી ક્યાુંક ખોિાઈ રહ્યો છે.               

કસ્તરુ રિીલાલ દેઢીયા  (બેલ્લારી)  
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જય હો…...... 
 કોઈ કન્દ્યા િભતુામાું પગલા માુંડે છે, 
ત્યારે પોતાનુું બધુું પાછળ છોડી એ, 
પોતાના હમસફર સાથે એક નિી 
દુવનયામાું કદમ રાખે છે. હિે કન્દ્યા 
માુંથી એ સ્ત્રી બની જાય છે. મનમાું 
હરખ, હૃદયમાું કુણી લાગણીઓ અને 
આંખોમાું સ ુુંદર સપના સજાિતી તે 
જીિનની ખાટીમીઠી પળો માણિા લાગે છે, જીિનમાું જાણે 
િસુંત બહાર છિાઈ જાય છે. 
પણ બધી જ સ્ત્રીઓનુું જીિન આવુું રળીયામણુું નથી હોત ુું. 
જીિનમાું મશુ્કેલીઓ આિતા, શરૂઆત થીજ ઘણી સ્ત્રીઓને 
ઘર ચલાિિા અને છોકરાઓને મોટા કરિા એકલા હાથે 
ઝઝૂમવુું પડે છે. જીિનની દરેક પડકાર ઝીલી તેઓ દૃઢતાથી 
આગળ િધે છે અને એક હદિસ તારલાની જેમ ચમકે છે. 
‘વમુન્દ્સ ડે’ ના ઉપલિમાું િાિડ, બેંગલોરના એિા જ એક 
સ્િાક્ષભમાન અને ખમુારીની રોશનીથી ચમકતા  તારલાને 
ક્ષબરદાિિા માુંગે છે, જેનુું નામ છે શ્રીમતી જયાબેન સાિલા. 
જયાબેન એક િાિીણ્યસભર, સફળ અને કાયયિમ 
બ્યટુીશીયન છે, જે પોતાનુું પાલયર અને સ્પા ચલાિે છે. 
એમના જીિનમાું  નાના-મોટા ઘણા િુંટોળીયા આવ્યા અને 
તેમણે તેનો ખબુ હીંમતથી સામનો કયો છે. એમને મળિા 
ગઈ ત્યારે, વનખાલસ સ્િભાિિાળા જયાબેન, ખબુ િેમથી 
મને ભેટયા અને પોતાની જજિંદગીના, કાળા પાના, તેઓએ 
વનસુંકોચ ઉઘાડયા. જે સાુંભળતી િખતે મારી આંખો ભીની 
થઇ ગઈ. તો આ હતો અમારો િાતાયલાપ.... 
ભાિના : બ્યટુીશીયન તરીકે કહરયર શરૂ કરિાની િેરણા 
તમને કોની પાસેથી મળી? તમે ક્યાું શીખ્યા? 

જયાબેન : મારા લગ્ન થયા ત્યારે હુ ું હૈદરાબાદ હતી. અમારી 
આવથિક સ્સ્થવત નબળી થતાું, મારા મામા હકશોર િીરાએ મને 
બેંગલોર આિિાનો સજુાિ આપ્યો અને મેં બેંગલોર વશફ્ટ 
થિાનુું નક્કી કયુું. અહી આવ્યા પછી અમે સ્નેક્કસની દુકાન 
ચાલ ુકરી, એટલે મહારાજ પાસે પાણીપરુી, ભેલપરુી, સમોસા 
િગેરે બનાિતા હુું શીખી. અહીં અમે સારા પૈસા કમાિિા 
લાગ્યા, પણ દુકાનનુું કુંઈક િોબ્લેમ થતાું એ કામ બુંધ કરવુું 
પડ્ુું. એ પછી હુું એક ગજુરાતી બેન પાસે ખાખરા બનાિતા 
શીખી. પહલેા તો હુું સિારના સાડા દસ િાગે એમના ઘરે 
જતી, ખાખરાનુું કામ પતાિીને પાુંચ િાગે ઘરે આિતી. પણ 
છોકરાઓ નાના હોિાના કારણે તકલીફ થતી એટલે એ બહનેે 
બાુંધેલો લોટ ઘરે લઈ જિાની સહલુીયત મને આપી. ઘરે 
ખાખરા બનાિી સાુંજના હુું તેમને તૈયાર માલ પહોંચાડતી. 
આમાું સારી એિી ફાિટ આિી જતાું મેં પોતે આ કામ શરૂ 
કરિાનો વનણયય લીધો. ત્યારે અમે ન્દ્ય ુગડુદહલ્લીમાું રહતેા 
હતા, જેની આજુબાજુ સ્લમ એહરયા હતો. ત્યાુંથી ખાખરાના 
કામ માટે મને ત્રણ બાઈઓ મળી.  રોજનુું લગભગ અમે ૧૩
-૧૪ હકલો માલ ઉતારી લેતા. સાુંજના તે પેક કરી હુું સ ુંગમ 
સ્િીટ્સ , લક્ષ્મી  સ્િીટ્સ િગેરે દુકાનોમાું માલ પહોચાડિા 

જતી. મારી હદકરી રિા નાની હોિાના કારણે આ કામ પણ 
મને બુંધ કરવુું પડ્ુું. અમારુું ઘર નાનુું હોિાના કારણે એ 
લોટ માું રમ્યા કરતી ને ઘણીિાર તે ખાઈ પણ લેતી. જેના 
કારણે બે-ત્રણ િાર મારે એને હોસ્પીટલમાું દાખલ કરિી 
પડી. આ બધુું જોઇને મારા મામી કલ્પના િીરાએ આ કામ 
છોડીને વશિણકામ અથિા પાલયરનુું કામ શીખિાનુું કીધુું. એ 
મને પોતાની એક બહનેપણી પાસે લઈ ગયા જે પાલયર 
ચલાિતી હતી. બસ તે જ ઘડી મેં બ્યટુી કોસય કરિાનુું 
વિચારી લીધુું, જેની માટે મારા મામીએ મને પાુંચ હજાર 
રૂવપયા આપ્યા. આમ આ િેત્રમાું મેં પહલે ુડગલુું ભયુું. એન. 
આર. કોલોની માું, લિલીના બ્યટુી પાલયરમાું મેં શીખિાનુું 
શરૂ કયુું. 
ભાિના : તમે તમારુું પોતાનુું પાલયર ક્યારે શરૂ કયુું? 

જયાબેન : મારૂ બ્યટુીશીયનનુું કોસય એક િષય સધુી ચાલ્યુું. તે 
દરવમયાન મારા ટીચર સાથે હુું ખબુ હળીભળી ગઈ હતી. 
શીખિાની સાથે સાથે હુું સાુંજના ઘરે આિીને િેક્કટીસ કરતી. 
આ કામમાું હાથ બેસાડિા િેકટીસની ખબૂજ જરૂર છે. 
પાલયરથી ઘરે આવ્યા પછી કામ પતાિીને હુું રોજ મારા 
પડોશીઓ પર િેક્કટીસ કરિા લાગી. તમે માનશો નહહ પણ 
િેક્કટીસ કરિા માટે  હુ ું જાડુિાળીઓને, કામિાળીઓને પાુંચ 
રૂવપયા આપતી(ખડખડાટ હસે છે) આમ ધીરે ધીરે મારી પાસે 
ગ્રાહકો આિિા લાગ્યા અને ટૂુંક સમયમાું જ મેં મારૂ પોતાનુું 
પાલયર ગડુદહલ્લીમાું ચાલ ુકયુું. 
ભાિના : તમે હનમુ ુંતનગર કેમ ગયા? 

 જયાબેન : સતત િેક્કટીસ કરિાથી મારા કામમાું હુ ું વનપણુ 
થઇ ગઈ હતી, પણ આજુ બાજુ હલકી િસ્તી હોિાના કારણે 
મારૂ કામ આઈબ્રો અને િાળની કટીંગ પરુત ુું જ સીવમત થઇ 
ગયુું હત ુું. સારા એહરયા માું જતા મારો આવથિક વિકાસ તથા 
મારા કામમાું પણ િધારો થઇ શકત, જેથી મને િધારે 
અનભુિ મળી શકત. જોકે મારા પવતએ કરેલ કરજો મેં 
ચકૂિી દીધો હતો, પણ બચત નહોતી થતી. હુ ું ચામરાજ પેટ 
વશફ્ટ થઇ ગઈ. મારી બહનેપણીએ મને હનમુ ુંતનગરમાું 
પાલયર ખોલિાની સલાહ આપી કારણ કે તે િખતે ત્યાું ખાસ 
કોઈ પાલયર ન હતાું.બસ ત્યારથી હુું અહીં જ છુું. મારો પુંખ 
પસારો અહીંથી જ શરૂ થયો, પુંદર િરસ થઇ ગયા. પહલેા 
૧૦X૧૦ નુું નાનુું પાલયર હત ુું. પછી બાજુના બે ગાળા મળી 
જતા, હિે આ મોટુું એ.સી પાલયર અને સ્પા થઇ ગયુું છે.  
ભાિના : કોઈ એિો અવિસ્મરણીય હકસ્સો જે આપ બધા 
સાથે શેર કરિા ઈચ્છો છો. 
જયાબેન : જે હદિસે હનમુ ુંતનગરના પાલયરની ઓપનીંગ 
હતી તે હદિસે મારા હાથમાું પૈસા ન્દ્હોતા. પુંડાલ અને 
ડેકોરેશનિાળાને પૈસા કેમ ચકૂિીશ એ મોટી ક્ષચિંતા મારા 
માથે હતી. સાુંજના જ્યારે તેઓ પૈસા લેિા આવ્યા ત્યારે આ 
િસુંગ વનવમતે ભેટ મળેલ કિર મેં ખોલ્યા. પરુા બે હાજર 
રૂવપયા થયા, જેમાુંથી એમને મેં સોળસો રૂવપયા ચકૂવ્યા. 
ભાિના : જીિનમાું આિી અડચણભરી િણોમાું આપ કોને 
િાથયના કરતા?  
જયાબેન : આ પાલયરની ઓપનીંગ િખતે, બાજુમાું રહતેી 
એક બહનેે ભેટ સ્િરૂપે મને સાઈબાબાની બે ફે્રમ આપી અને 
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કીધુું કે આ તારા પાલયરમાું જ રાખજે, એ તને ઉગારશે અને 
તારી ઉન્નવત થશે. મેં ખબુ વિશ્વાસથીએ સ્િીકારી લીધી અને 
એક મહહનામાું જ મારા િગવતની શરૂઆત થતી દેખાઈ. 
ત્યારથી સાઈબાબા પર મને અડગ શ્રદ્ધા છે. તમે માનશો 
નહહ, આની પહલેા સાઈબાબા વિષે મને કશી ખબર ન હતી, 
પણ હિે કઈ પણ મ ૂુંઝિણ હોય તો  પાલયર પાસે એમનો એક 
મુંહદર છે, ત્યાું જઈ હુું એમની જ મદદ માુંગુું છુું, અને મને 
તરત ઉકેલ પણ મળી જાય છે.  
ભાિના : ઘર, છોકરાઓની જિાબદારી અને તમારો િોફેશન 
બધુું એક સાથે, એકલા હાથે તમે કેિી રીતે સુંભાળયુું?  
જયાબેન : ખબુ એટલે ખબુ જ કપરુું હત ુું, પણ ભગિાન ની 
કૃપા અને છોકરાઓને જીિનમાું સારા માું સારુું આપિાની 
ધગશથી બધુું પાર પડી ગયુું. સિારના ઘરકામ પતાિી, 
છોકરાઓના ડબ્બા ભરી, સાુંજના જમણની થોડી તૈયારી કરી 
દસ િાગે તો હુું પાલયર ખોલી દેતી.  
 ભાિના : શુું છોકરાઓ સાથ-સહકાર આપતા? 

જયાબેન : મારા બને છોકરાઓએ કોઈ હદિસ કચકચ કરી 
નથી અને મને તેમનો ખબુ સારો સાથ-સહકાર મળતો રહ્યો 
છે. મારી હદકરી તો છ િષયની હતી ત્યારથી થે્રડીંગ કરતા 
શીખી ગઈ હતી. ગડુદહલ્લીમાું તો એ સિારના સ્કુલે જતા 
પહલેાું પાલયરની સાફ-સફાઈ કરી લેતી. એ દશમાું ધોરણમાું 
હતી ત્યારે મારો મોટો એકસીડન્દ્ટ થયો હતો. તો એણે 
પાલયરની બધી જિાબદારી બરાબર સુંભાળી લીધી હતી. એ 
ખબુ જ મહનેત ુ છે. એનો અને મારા બાબાનો પોતાનો 
‘પેરીમીટર યનુીક સલોન’ નામક યવુનસેક્કસ સલોન છે, જ્યાું 
લગભગ પચ્ચીસ લોકો કામ કરે છે. મારી હદકરી મારો 
જમણો હાથ છે, મારૂું બળ છે. નાની ઉમરથી જ એણે 
મસુીબતોનો સામનો કયો છે. હિે મારી પતુ્રિધ ુ પણ મને 
પરૂો સાથ આપે છે. 
જયાબેન બેંગલોર સમાજના સાુંસ્કૃવતક કાયયક્રમો િખતે 
અને મહાસમ્મેલન ના િોગ્રામ િખતે છોકરાઓને તૈયાર 
કરિા તમે  બોલાવ્યે સદા હાજર રહ્યા છો. આપ જેિા ઝડપી 
અને કાબેલ બ્યટુીશીયન પર બેંગલોર સમાજને ગિય છે. 
અમારી માટે આપ િરદાનરૂપ છો. 
ભાિના : શુું બેંગલોર સમાજે આપની મદદ કરી છે? 

જયાબેન : શરૂઆતના િષોમાું મારા જીિનના િોબ્લેમ સોલ્િ 
કરિામાું જ હુું પરૂી થઇ જતી હતી, તેથી સમાજ સાથે હુું 
િધારે સુંકળાયેલી ન હતી. તે છતાું સમાજે મને િોગ્રામ 
િખતે તૈયાર કરિા બોલાવ્યો એ જ મારી માટે સન્દ્માન 
સ્િરૂપ છે. હકરણભાઈ ગાલા અને િહદપભાઈ ધરોડ  મને 
આવથિક તથા નૈવતક રીતે ખબુ મદદરૂપ થયા  છે. મારા મામા 
હકશોરભાઈ િીરા તથા તેમના સપુતુ્ર જુગલે, જીિનની દરેક 
િણમાું મને સહારો આપ્યો છે. આપ સૌનો હુું હૃદયથી 
આભાર માનુું છુું અને સદા આપની ઋણી રહીશ. 
ભાિના : જીિને તમને શુું શીખિાડ્ુું છે? 

જયાબેન : જીિનમાું બધા પાસે એક હુન્નર હોિો અત્યુંત 
જરૂરી છે. ધન-દોલત ક્યારેક ચોરાઈ કે ખોિાઈ જશે પણ 
તમારા હાથમાું કોઈ કળા હશે તેને કોઈ ઝુંટિી નહહ શકે. 
ભાિના : જીન્દ્દગી પાસેથી તમને શુું અપેિા છે? 

જયાબેન : એક જ, કે હુ ું જીિતી હોઉં ત્યાુંસધુી મારા હાથ 
ચાલતા રહ.ે  
ભાિના : તમારી ‘પુંચ લાઈન’ શુું છે ? 

જયાબેન : ‘ મરતે દમ તક કામ કરતે રહના’ 
ભાિના : તમારા પાલયરમાું કામ કરનારાઓ સાથે તમારા 
રીલેશન કેિા છે? 

જયાબેન : મૈત્રીપણૂય.અમારી િચ્ચે માક્ષલક-નોકર જેવુું કુંઈ છે 
જ નહીં. અમે બધા એક જ લેિલ પર કામ કરીએ છીએ. 
સાથે ખાઈએ-પીએ અને એક બીજાના સખુ-દુ:ખ પણ શેર 
કરીએ છીએ. ગ્રાહકો ન હોય ત્યારે બધી છોકરીઓ મને 
િળગીને આજુ બાજુ બેસી જાય. અમકુ જણ તો છેલ્લા બાર 
િષયથી મારી પાસે કામ કરે છે. હુ ું ન હોઉં તો તેઓ પાલયર 
બરાબર સુંભાળી લે,મને જરાય હફકર ન હોય.  
ભાિના : તમારા સાસહરયાઓ સાથે તમારા સુંબ ુંધ કેિા છે? 

જયાબેન : લગ્નજીિન સફળ ન હોિા છતાું, મારા સાસરા 
િાળા સાથે મારા સુંબ ુંધ સારા છે અને હુું તેમના સાવનધ્યમાું 
છુું. નાની િયે લગ્ન થિાને કારણે રસોઈપાણીમાું હુ ું એટલી 
માહહર ન હતી. પણ કોઈ હદિસ એની માટે મારા સાસએુ 
ઠપકારીયુું નહી. મારી નણુંદ પાસે હુું ઘણબુધુું શીખી છુું. હુ ું 
બેંગલોર વશફ્ટ થઇ ત્યારે સાત િરસ મારા દાદી-સાસ ુમારી 
સાથે રહ્યા. તેઓ ૧૦૨ િષયના હતાું, છતાું ખાખરા માટે ઘઉં 
તેઓ જ સાફ કરી દેતા. 
ભાિના : તમે કુંઈ સમાજ સેિા કરો છો? 

જયાબેન : મેં પોતે કઠીણાઈ ભયાય હદિસો ગજુાયાય છે તેથી 
ગરીબ લોકોની મદદ કરિા મારૂું મન ઘણુું ખેંચાય છે. મારા 
પાલયરની નજીક િેબસ્ટર નામક સ્કુલમાું હુ ું છોકરીઓને ફ્રીમાું 
શીખિિા જતી હતી. ભવિષ્યમાું પણ આિી િવવૃત્તઓમાું હુ ું 
સ ુંકળાયેલી રહીશ. 
 ભાિના : આજની યિુાન પીઢી માટે તમારો સુંદેશ..... 
જયાબેન : વશિણ જીિનનો અત્યુંત જરૂરી અંગ છે. ખબુ 
ભણો. 
ભાિના : તમારા શોખ શુું છે? 

જયાબેન : મારો પાળેલા કુતરા સોનુું(પમેરીયન) સાથે બોલ 
રમવુું મને બહજુ ગમે.. ડાન્દ્સનો પણ ઘણો શોખ છે. 
 ભાિના : જીિનમાું કોઈ િાતનો અફસોસ છે? 

જયાબેન : ફક્કત એક જ િાત નો કે હુ ું િધારે ભણી નહીં, 
નહીંતર આજે મારા વ્યસ્ક્કતત્િને ઓર ખીલિી શકત. 
ભાિના : રીટાયર થયા પછી તમે શુું કરિા ઈચ્છો છો? 

જયાબેન : મારે રીટાયર થવુું જ નથી. કામ કરી આગળ 
િધતુું રહવે ુ ું છે.  
મને ખાતરી છે કે જયાબેન ઘણા લોકો માટે િેરણાતીથય 
બનશે. જીિન માું ગમે તેટલા દુ:ખો આિે તોય તે ભલૂી સદા 
િફુલ્લ્લત અને હસતુું કેમ રહવે ુ ું એમની પાસેથી શીખિા જેવુું 
છે. હહમ્મત અને મહનેતથી તેઓ સફળતાની ટોચ પર 
પહોંચ્યા છે છતાું કેિા નમ્ર અને મદુૃભાષી છે. એિા ખુંતીલા, 
સામર્થયયિાન, ગૌરિિુંતા સપુર વમુન જયાબેન માટે એટલુું 
જ કહીશ ....જયાબેન આપકી જય હો !   

જયાબેન Ph 09980146277 



6 

 

JAI   HO….. 

When a girl gets married, she steps into a new world 
holding the hand of a man…. she now becomes a 
woman. Her heart is full of hopes and dreams and to-
gether an eternal journey begins with love, faith, trust, 
warmth and understanding as its pillars…….the caring, 
sharing, giving weave life with beautiful moments, 
bringing a lovely Spring in life. 

But life is not so rosy for all women. With adversities 
coming in, some women have to really strive in life for 
their daily bread and to bring up children. Life be-
comes a struggle. Taking up each challenge they 
bravely move ahead learning, growing, evolving and 
one day they rise and shine like a bright star!! On the 
backdrop of Women’s Day,  Vavad  would like to hon-
our one such bright star of Bangalore, Mrs. Jayaben  
Savla, a very talented, efficient and well established 
beautician,  whose life has whirled into storms, just 
after a year of marriage.  Yet, she has gallantly faced 
each challenge single-handedly, ever since her son 
turned eleven and her daughter eight. It is really amaz-
ing to find her so loving, gentle and soft-spoken, and 
always wearing a cheerful smile in spite of facing such 
harsh whiplash of life. When I went to meet her on 
this note she engulfed me in her warm embrace and  
very honestly opened those dark pages of her life 
which have made her the talented, successful woman 
she is!! My heart was full and eyes kept pouring as she 
open-heartedly revealed the story of her life. This is 
what she said…. 

Bhavana :  What inspired you to start your career as a 
beautician? Where did you first learn ? 

Jayaben : I got married and was in Hyderabad. When 
financial problems crept into my life, my maama  
Kishorebhai  Vira asked me to come here, so we de-
cided to shift to Bangalore. First we put up a snacks 
shop, so I learnt how to make pani puri, bhelpuri, 
samosas from a maharaj. The business was going on 
well, but some problem came up in the shop so we 
had to stop that. Then I learnt to make khakhras from 
a Gujarati lady. I used to go to her house at 10:30, fin-
ish the work there  and return at 5 pm. Since my chil-
dren were small, later, I used  to take the flour home, 
make the khakhras and deliver them in the evening. 
Then I decided to start this business on my own. I was 
put up in New Gudadahalli. From the  slum around 
that place. I got three ladies who helped me in the 
process. We would make 13-14 kg khakhras till eve-
ning and then I would pack them and supply them to 
stores like Sangam sweets, Lakshmi sweets, etc. Since 
my daughter Raksha was small, it was difficult to carry 
on with this work.  The house was very small and she 

would play with the flour and eat it. She fell ill several 
times, to the extent that I had to admit her to the hos-
pital thrice.  My maami, Kalpanaben Vira suggested I 
stop this work and learn tailoring or do a beauty 
course. She took me to a friend of hers who had a 
beauty parlour. That’s when I decided  to take up a 
beauty course for which my ‘maami’ lend me Rs. 5000/
-   This was my first step into this world.  I did my 
course at Lovelina Beauty Parlour in N R Colony. 

Bhavana : When did you start a parlour on your own? 

Jayaben : The beauty course went on for a year during 
which I got very attached to my teacher, so I decided 
to work for her. I worked with her for a year and by 
and by practiced at home in the evening. Practice is 
very important for perfection in this profession, so 
every day after coming back from the parlour I would 
call my neighbours and practice on them. You won’t 
believe I used to pay five rupees to the sweepers and 
servants to allow me to practice on them. (Rolls into a 
hearty laugh)  Eventually, customers started coming to 
me and I started working from home. My first parlor 
came up in Gudadahalli. 

Bhavana:  What made you to shift to Hanumantnagar? 

Jayaben : With consistent practice I had now become 
very proficient in my work, but the crowd being from 
very low income families , my work got restricted to 
eye-brow and hair-cut. On realizing this I felt that if I 
moved to a better area, there would be more room for 
growth and expansion.  I had paid off all the debts of 
my husband, but I wasn’t saving anything. I shifted to 
Chamrajpet. A friend of mine suggested I open a par-
lour in Hanumantnagar as there were no good par-
lours there. I am here since last fifteen years. First it 
was a small parlour of 10x10, eventually I got two 
more adjacent blocks, so now it has  got extended to 
one big air-conditioned  parlour and spa. My actual 
growth began here. 

Bhavana : Any unforgettable  incident that you would 
like to share? 

Jayaben : On the opening ceremony of this parlour at 
Hanumantnagar, I had no money in hand to pay to the 
‘pandal’ and decoration people. I didn’t know what I 
would to do when they would come in the evening. I 
counted the money that I got in the gift covers for the 
occasion.  I paid sixteen hundred to those people out 
of the two thousand that I had received. 

Bhavana :  Whom have you looked upon in time of 
need. Any special deity or guru whom you worship? 

Jayaben : On the opening ceremony of this parlour, a 
lady in my neighbourhood got two frames of Shirdi ke 
Sai Baba and asked me to keep them in the parlour. 
She made a special mention that he would take care of 
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 me and I would prosper. With great faith I accepted 
that and from that very month my business took up 
and I kept growing. So did my faith in Sai Baba. To tell 
you the truth, before this I did not know about Shirdi 
Saibaba.  Even today whenever I face any problem I go 
to the Sai Baba temple near my parlour, and I’m 
blessed with a solution by Him. 

Bhavana :  How did you manage your home and your 
two children along with your profession? 

Jayaben : It was very very difficult, but with God’s 
grace and the desire to give them the best kept me 
going, rather it dwarfed all my problems. I would do 
the housework, pack their lunch boxes and do semi-
preparation for dinner before I left for the parlour and 
at dot ten I would open the parlour. 

Bhavana : Have your children been co-operative to 
this kind of life? 

Jayaben : Yes, they have been very co-operative and 
never complained about anything. Since childhood my 
daughter would take a lot of interest in my work. She 
was able to do threading at the age of six. She would 
clean the parlour at New Gudadahalli  before going to 
school. When she was in tenth I met with a big acci-
dent. At that time she really took charge of everything. 
She and my son run a salon of their own, named 
‘Perimeter Unique Salon’ with twenty-five employees. 
She is my right hand. She has struggled a lot at a ten-
der age  and has been an unfailing support to me. My 
daughter-in-law is also very co-operative, she manages 
the home and helps in the salon too. I’m very lucky. 

Jayaben you have always been there for the Bangalore 
Samaj. You have been there to do the make-up of our 
children during the cultural programmes and even at a 
couple of Mahasamelan Programmes. We are blessed 
to have an efficient and capable beautician like you. 

Bhavana : How has the Bangalore Samaj helped you? 

Jayaben : In the initial years I was so busy, trying to 
come out of my own problems, that I had almost got 
detached from the Samaj. In spite of that the Samaj 
has given me a chance to be a part of their pro-
grammes, that itself is so rewarding. I have got  finan-
cial and moral support from  Kiranbhai Gala  in times 
of need and even  Pradeepbhai Dharod has helped me.  
My maama Kishorebhai  Vira and his son Jugal have 
been an unfailing support throughout my life. I thank 
all of them from the bottom of my heart and shall al-
ways be grateful to them. 

Bhavana : What has life taught you? 

Jayaben : Master one art ,‘hunnar’ in life. Future is 
very uncertain. You might lose your possessions but no 
one can take away what you have mastered, it always 
stays with you. 

Bhavana : What do you expect from life? 

Jayaben : Only one thing,  that my hands keep moving 
till I am alive. 

Bhavana : Your punch line? 

Jayaben : Work till your last breath. ‘ Marte dam tak 
kaam karte rehna’ 

Bhavana : How are your relations with  employees? 

Jayaben : Very cordial. Actually at my parlour, there’s 
nothing like boss and employee. We all work at the 
same level, we eat together and share and care for 
each other. When there are no customers, my girls all 
sit around me throwing their arms on my shoulders or 
holding my lap.  I have people who are with me since 
last twelve years. If I have to leave my parlour for a 
day  they manage everything, I am  tension-free. 

Bhavana :  How are your relations with your in-laws? 

Jayaben :  Inspite of a bad marriage, I have had very 
good relations with all my in-laws. I’ve always been in 
touch with them. My sister-in-law has been like a 
friend. I got married at a young age, so was not very 
good at cooking, but my mother-in-law never criticized 
and my sister-in-law taught me cooking. My grand-
mother-in-law who was 102 years old was with me for 
seven years when I came to Bangalore. She too would 
clean the wheat and in every way help me when I was 
making khakhras. They are all co-operative and nice 
people. 

Bhavana : How are you giving back to the society? 

Jayaben : Having gone through difficult times, I have a 
heart for the poor. I’ve trained  girls  in a school  
named  Webstar near my parlour for free. I would like 
to do more of this kind of service. 

Bhavana : Your message to youngsters… 

Jayaben : Education is the most important aspect of 
life. Study a lot, as much as possible. 

Bhavana : What are your hobbies? 

Jayaben :  I have a pet named Sonu(Pomerian). I love 
playing ball with him. I love to dance. 

Bhavana : Do you regret  anything in life? 

Jayaben : Just one thing, that I did not study much, 
else today, it would have made a big difference to my 
personality. 

Bhavana : What would you like to do after retirement? 

Jayaben : I do not want to retire. I want to keep going. 
I can’t sit idle. 

Jayaben has really inspired me to be strong and to 
take up anything that comes in life and still live happily 
and humbly.  I really feel proud that our women are so 
capable. I admire her passion for her work and salute 
her self-respect.  In my eyes she is an unsung hero, 
who deserves a pat on the back. Three cheers for this  
superwoman…… Jayaben aapki jai ho!! 
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કચ્છી નાટક - “ ધી તા મજુી ચાગલી”  
 લગાતાર ત્રીજા િષે બેંગલોરના ચાર કચ્છી સમાજો(દસા, વિસા, લોહાણા અને ભાહટયા)ના સુંયકુ્કત ઉપક્રમે શવનિાર 

તા.૧- ૨- ૨૦૧૪ ના રોજ સાુંજના ૭-૩૦ િાગ્યે  કચ્છી નાટક “ ધી તા મજુી ચાગલી” નો શો તેલગુ ુ વિજ્ઞાન 
સવમવતમાું રાખિામાું આિેલ. આ નાટકના વનમાયતા – કચ્છ યિુક સુંઘ, હદગ્દશયક – િસુંત મારૂ અને વિજય ગાલા 
હતાું અને તેનુું રૂપાુંતર – ડો. વિશન નાગડાએ કયુું હત ુું.  

 િોફેશનલ ન હોિા છતાું  પણ િોફેશનલ કલાકારની બરોબરી કરી શકે એિો અક્ષભનય આપી કલાકારોએ સૌનુું હદલ 
જીતી લીધુું હત ુું.   

 

શ્રી ક.િી.ઓ.િનીતા વ ૃુંદ 

 સુંસ્થાની િાવષિક સામાન્દ્ય સભા શવનિાર તા.૧૮-૧-૨૦૧૪ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ િાગ્યે શ્રી ડી.િી.િી.ગજુરાતી 
શાળા મધ્યે યોજિામાું આિી હતી. શ્રીમતી સનુીતાબેન ગાલાએ િાવષિક અહિેાલ તથા હહસાબ રજુ કયાય હતા. 
ઉપસ્સ્થત સભ્યોએ િષય ૨૦૧૪ દરમ્યાન યોજાનાર કાયયક્રમો વિષે પોતાના અક્ષભિાયો આપ્યા હતા. ત્યારબાદ, 
શ્રીમતી રેણકુાબેન ભેદાએ બુંગડીની ગેમ રમાડી હતી. હાઉઝી ની રમત તેમજ ચા-નાસ્તાને ન્દ્યાય આપી સૌ છુટા 
પડયા હતા. 

 શનીિાર તા. ૮-૩-૨૦૧૪ના રોજ શ્રીમતી કુંચનબેન દેઢીયાના ઘરે ઇન્દ્ટરનેશનલ વમુન્દ્સ ડે (INTERNATIONAL 

WOMENS DAY) અનસુુંધાનમા કાયયક્રમ રાખિામાું આિેલ. શરૂઆતમાું શ્રીમતી રીના આનુંદ રાુંભીઆએ 
ઇન્દ્ટરનેશનલ વમુન્દ્સ ડે વનવમતે્ત સૌ બહનેોને િધાઈ આપી હતી અને આ હદિસની ઉજિણીની શરૂઆત કેિી રીતે 
થઈ અને તેનુું મહત્િ સમજાવ્યુું હત ુું. ત્યાર બાદ શ્રીમતી વમત્તલ મનીષ ગાલાએ DIET AND NUTRITION સબુંધી 
ચાટયની મદદથી ઉપયોગી માહહતી આપી હતી. પછી શ્રીમતી જસ્મીન ચેતન સાિલા અને શ્રીમતી સનુીતા ક્ષગરીશ 
ગાલાએ ઉનાળાને ધ્યાન મા રાખી વિવિધ જાતના મોક્કટેલ્સનુું ડેમોન્દ્સ્રેશન આપ્યુું હત ુું. અલ્પાહારને ન્દ્યાય આપીને 
સૌ છુટા પડયા હતા.                     

 

જય જીનેન્દ્ર,  

હૈદરાબાદ વશયાળા ની ગલુાબી ઋત ુમાણીને ગરમીના મૌસમ માું િિેશેલ 
છે અને આિતા ત્રણ મહીના ગરમી , ગરમી અને સખત ગરમી. 
તેલુંગાના રાજ્ય ની સ્થાપના : 
 ૬૦ િષય થી અલગ તેલુંગાના રાજ્ય ની લડત નો વનિેડો આખરે આિી ચકુ્યો છે, અને ભારત ના ૨૯ માું 

રાજ્ય તરીકે તેલ ુંગાના નો વનમાયણ થઇ ચકુ્યો છે, હિે જોવુું રહયુું કે અલગ રાજ્ય થયા બાદ હૈદરાબાદ તથા આજુ 
બાજુ ના િાુંતો ના વનિાસીઓ ને કોઈ લાભ થશે ખરો કે પછી ઉલ માું થી ચલૂ માું !  

કચ્છી નાટક ‘ધી તા મજુી ચાગલી: 
 તા : ૨૪-૦૧-૨૦૧૪ ના રોજ ભારતીય વિદ્યા ભિન ખાતે કચ્છ યિુક સુંઘ વનવમિત નાટક ‘ધી તાું મ ૂુંજી ચાગલી’ નો 

આયોજન કરિામાું આિેલ. આસરે ૪૫૦ સભ્યો એ નાટક ને માણેલ અને આપણાજ કલાકારો દ્વારા સુુંદર િસ્તવુત 
માટે સારી દાદ મેળિેલ.  

ધીરજ તેરી યાદ મેં: 
 આંધ્ર િદેશ ઘટક તથા દિીણ ભારત  એક્કમ ના ભતૂપિૂય િમખુ સ્િ.ધીરજલાલ ટોકરશી કાપહડયા ની િથમ 

પણુ્યવતથી વનવમતે એક કાયયક્રમ  ૬-૦૪-૨૦૧૪ ના રોજ કચ્છી ભિન માું યોજાશે. એમના પર એક ડોક્યમેુનટરી  
બનાિિામાું આિી છે અને તેના સાથે એક સુુંદર સુંગીત નો કાયયક્રમ ગોઠિામાું આિેલ છે.  

બેંગલોર ઘટકબેંગલોર ઘટક  

આંધ્ર િદેશ ઘટકઆંધ્ર િદેશ ઘટક  
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સમાજ ગૌરિ :     
 કુ. નીતી   સપુતુ્રી: ડૉ. કાજલ વિપલુ હરીલાલ નીસર   ગામ: િડાલા  ચાટયડય અકૌઉનટન્દ્ટ  ની IPCC ની નિેમ્બર  

૨૦૧૩ ની અક્ષખલ ભારતીય પરીિા માું ભારત ભર માું ૪૧ માું ક્રમાુંકે ઉવતણય થયેલ છે.  અગાઉ પણ કુ.નીતી , નાસર 
સ્કુલ, હૈદરાબાદ માું ૧૦ માું ધોરણ માું સિયિથમ ક્રમાુંકે ઉવતણય થઇ સ્કૂલ ની ગોલ્ડન રોફી ઉપરાુંત સ્કોલરશીપ 
મેળિનાર આપણા સમાજ ની સિય િથમ વિદ્યાથીની છે. 

 ૨. શ્રીમતી વનશા મેહલુ નેમચુંદ ગાલા , ગામ: ઉનડોઠ હાલ માું રાષ્રીય સ્તરે યોજાયેલ ગરુ્જર નારી ની અસ્સ્મતાની 
સૌન્દ્દયય સ્પધાય માું “Mrs India Gujarati” (1st Runner Up) નો ક્ષખતાબ મેળિેલ છે.  

      કુ.નીતી તથા શ્રીમતી વનશા ને આંધ્ર િદેશ ક.િી. ઓ ઘટક ના ખબુ ખબુ અક્ષભનુંદન.      

વમલન ગૌરિ: 
 રાષ્રીય સ્તરે યોજાયેલ ગરુ્જર નારીની અસ્સ્મતાની સૌન્દ્દયય સ્પધાયમાું ૨૬-

૧-૨૦૧૪ના ૩૬ ફાઈનાલીસ્ટ માુંથી શ્રીમતી હીના યોગેશ ભેદાને પરક્ષણત 
યિુતીઓની કેટેગરીમાું “મીસીસ ઇન્ન્દ્ડયા ગજુરાતી ૨૦૧૩” નો ક્ષખતાબ 
મળેલ છે. ખબૂ ખબૂ અક્ષભનુંદન. 

 નાટક રજુ કરિા માટે સમાજને થયેલ ખચાય માટે આવથિક સહાય કરિા બદ્દલ ૩૧ સહયોગી દાતાઓનો ખબૂ ખબૂ 
આભાર.  

મહહલા મુંડળ: 
 ફેબ્રઆુરીના ૬૦ બહનેો-બાળકોની હાજરીમાું અમ્બતરુ ઇન્દ્ડસ્રીયલ પાકયમાું ફેક્કટરીઓની મલુાકાત લીધી. ગ્રીલ આટય 

ફેકટરી, કે. લાઈટનો શો રૂમ, મેટલ આટય િકય , ગોલ્ડ કિરીંગ, વસલ્િર કિરીંગ નો શો રૂમ અને હોલો ગ્રાહફક ફેકટરી 
જોઈ. બપોર પછી હરલાયન્દ્સ મેગા માટયમાું જબરદસ્ત ખરીદી કરી હાઈ ટી માણી બધા છુટા પડયા. 

   તા.૯-૩-૨૦૧૪ ના મહહલાઓ માટે હલે્થ ચેક અપ કેમ્પ રાખિામાું આિેલ. ૩૫ બહનેોએ ચેક અપ કરાિેલ એ રીતે 
વમુન્દ્સ ડે ની ઉજિણી કરિામાું આિી હતી.          

 

સેિા સમાજ :   
 તા.૫-૧-૧૪ના એક સ્પીકર મીટીંગ યોજિામાું આિેલ.  વિષય હતો 

"Emotional  Intelligence". આપણને  હમેંશા સખુ અને 
શાુંતી  જોઈતી હોય છે. ક્યારેક જીિનમાું કોઈની ખોટ સાલતી હોય 
તો ક્યારેક જીિન નીરસ  લાગતુું હોય છે, અને આપણે ભાિનાઓ માું તણાઈ 
જઈએ  છીએ. આિા સમયે આપણે  આપણી  ભાિનાઓ પર કાબ ુ મેળિી કેિી રીતે સહજતાથી જીિન જીિી શકીએ 
એની જાણકારી શ્રી નાગલીંગમ એ આપી. 

 તા.૯-૩-૧૪ :"શામ -એ-મહહેફલ "ચેન્નઈ થી આિેલ કલાકાર શ્રી કુલદીપ  સાગર અને એમના સાથીઓ દ્વારા રજુ 
કરાએલ ગઝલ, ભજન  ક્કલાવસકલ સદાબહાર હફલ્મી ગીતોની મજા માણી. 

 તા.૨૩-૩-૧૪: આપણા  ઘરના શાકભાજી તથા ફળોના  કચરા થી  ઓગેનીક  ખાતર  કેમ બનાિવુું એની 
જાણકારી  Soroptimist  International  ના એક સભ્ય બ્હનેે આપી.  Convert Your  Waste to Soil  Nutrition  આ 
કેમ કરવુું  તે ખબુજ સારી રીતે સમજાવ્યુું. ત્રણ માટીના મોટા િાસણ માું કેિી રીતે કચરો ભેગો કરી ખાતર 
બનાિવુું  તે બતાડ્ુું . 

મહહલા  મુંડળ : 
 તા  ૪-૧-૧૪:"Tell me  why "જ્ઞાનિધયક  Quiz game ભારતી સુંગોઇ અને રચના એ રમાડી. 
 તા.૮-૨-૧૪: મદુરાઈ થી 5 કી મી દુર આિેલ ટોરીનો [સોફ્ટ ડ્રીન્દ્ક]ફેક્કટરી ની  મલુાકાત લીધી. બાળકોને ખબુ મજા 

આિી. 
 તા.૮-૩-૧૪: આંતરરાષ્રીય મહહલા હદન ના હદિસે સરસ અંતાિરી નો કાયયક્રમ માણ્યો. દશયના દેહઢયા તથા શીતલ 

બેને  ખબુજ સરસ રાઉન્દ્ડ રમાડયા. 
થુંડર  બોલ્ટસ: 
 તા.૨૩-૨-૧૪: શોવપિંગ હફએસ્ટા  ની રમત રમ્યા  જેમાું સભ્યો એ આખી  દુવનયાની  સૈર કરી હતી  . 
 તા. ૧૬-૩-૧૪:મદુરાઈ થી 10 કી મી દુર આિેલ એક ફામય હાઉસ પર હોળી ની મજા માણી હતી.વિવિધ રમતો 

પણ રમ્યા. 

મદુરાઈ ઘટકમદુરાઈ ઘટક  

ચેન્નાઈ ઘટક ચેન્નાઈ ઘટક   
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એક્કમના નેજા હઠેળ આગામી કાયયક્રમ 

 શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમ ના ઉપક્રમે યથુ કેમ્પનુું આયોજન આંધ્ર િદેશ ઘટક દ્વારા તા. ૧૬ અને ૧૭ 
ઓગસ્ટ,૨૦૧૪ના રોજ હૈદરાબાદ મધ્યે કરિામાું આવ્યુું છે. િધ ુવિગત પછીના અંકમાું આપિામાું આિશે. 

 શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ.જૈન એક્કક્કમ ના ઉપક્રમે દ્વદ્વતીય ચરણનુું આગામી મહા સુંમેલન બેંગલોર ઘટક દ્વારા શનીિાર-

રિીિાર તા.૧૭ અને ૧૮ જાન્દ્યઆુરી.૨૦૧૫ના રોજ આયોજજત કરિામાું આિેલ છે જેની િધ ુવિગત પાછળના 
અંકમાું જણાિિામાું આિશે.             

પ ગ લી ના   પા ડ ના ર 
પતુ્ર જન્દ્મ 
બેંગલોર ઘટક 
 શ્રીમતી આશા જજગર િિીણ દેહઢયા   નાની ત ુુંબડી   બેંગલોર 

આંધ્ર િદેશ ઘટક 
 શ્રીમતી કવિતા હહતેશ મલુચુંદ ફુહરયા   -  ક્ષબદડા  - હૈદરાબાદ   
પતુ્રી જન્દ્મ:  
બેંગલોર ઘટક 
 શ્રીમતી આશા જજગર િિીણ દેહઢયા   નાની ત ુુંબડી   બેંગલોર 

 

સ ગા ઈ ની   િ ધા ઈ 

આંધ્ર િદેશ ઘટક 

 CA વમત્તલ નિીનચુંર વિસનજી હહરયા    -  શેરડી   – હૈદરાબાદ  
       CA  ક્ષચિંતન િસુંત લક્ષ્મીચુંદ કારાણી    - ડુમરા   – સરુત  
  

 રીતેશ દીપક જાદિજી નાગડા     -  ડુમરા    - હૈદરાબાદ  
       હહરલ વિજય શામજી ગાુંગર     - નાન્દ્ગલપર   - હૈદરાબાદ  
 

 િીરલ નીતીન જાધિજી ગાલા     -  લાખાપરુ    - હૈદરાબાદ  
      સરુભી હમે ુંત છેડા        -  ગોધરા    - ગાુંધીધામ  
 

 રક્ષિત ભાિેશ િેમજી મારુ       -  ડુમરા    - હૈદરાબાદ  
     રાજુલ અતલુ નાનજી સાિલા     - િાુંકી    - હૈદરાબાદ  
ચેન્નાઈ ઘટક 

 નીક્કી હમે ુંત છેડા             - ક્ષબદડા          - ચેન્નાઈ 

 જીલ નિીન સાિલા          - ડેપા            - મુુંબઈ 

 
 હીરેન ચુંપક વિકમ            - મોટી ખાખર   - ચેન્નાઈ 

         મમતા જીતેન્દ્ર શાહ           - ભજુ            - અમદાિાદ 

 
લ ગ્ન ની   િ ધા ઈ  
બેંગલોર ઘટક  
 ક્રીશભ હકરણ િેમજી ગાલા         - ફરાદી      - બેંગલોર 

 પહરતા જયુંતીલાલ લખમશી વનસાર   - ભચાઉ     - મુુંબઈ 
 

આંધ્ર િદેશ ઘટક  

 િતીક હકશોર ધનજી હહરયા               -  સાભરાઈ   – હૈદરાબાદ   
     િુંદના દીપક જાધિજી ભેદા              -  ભજુપરુ    - નાગપરુ     ...... Pg 16 
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કાયાને પણ લાગી ‘ક’ ની માયા 
આપણી સાડાપાુંચ ફુટની કાયામા કેટકેટલાય અિયિ એિા છે જેનો િથમ અિર છે ‘ક’.  તમારે એિા ૧૬ 
અિયિના નામ શોધિાના છે.  ઉદાહરણ તરીકે : કપાળ (જિાબો : P. 16) 

સૌ રેખાબેન િકાશ  કેવનયા (બેલ્લારી)  8392276479 

CONTACT DETAILS 

Cell No. Kiran 

+918886899968 

E-mail id:       Tarang 

tarangrambhia@gmail.com 

E-mail id:        Kiran 

floramkt@rediffmail.com 

MATRIMONIAL (Advert)  BIO – DATA: 

PERSONAL DETAILS 

Name    : Tarang Rambhia 

 Date Of Birth  : 22/07/1988 

 Time Of Birth  : 06.00 PM  (Manglik) 

 Place Of Birth  : Hyderabad 

 Height   : 5’.6” 

 Qualifications  : B.Com 

Achievements  : Choreographer in Shiamak Dawar Institute. 

Hobbies   : Cricket, Dance. 

Current Job Experience :  Partner in Swastik Industry 

      (Ground Nut Decartation Factory) 

FAMILY DETAILS 
Fathers Name :  Kiran Rambhia 

Mother’s Name : Asha Rambhia 

Brother’s Name : Bijjol Rambhia (Software Engineer – USA) 

Sister-in-law’s Name : Sapna Rambhia (CA – India, CPA - USA) 

Paternal (Grand Parents) : Gunvanti Chimanlal Kunverji 

Village In Kutch : Samaghoga (Mundra Taluka) 

Stahi : Hyderabad 

Maternal (Grand Parents) : Zaverben Tokershi Mulji Vora 

Village In Kutch : Navinar (Mundra Taluka) 

Stahi : Hyderabad 

શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ યિુા ફોરમ 

ઓક્કટોબર, ૨૦૧૩ મા બુંગલોર ઘટક મધ્યે યોજાયેલ યથુ કેમ્પની 
ફળશ્રવુત રૂપે બેંગલોર, ચેન્નાઈ અને હૈદરાબાદ ઘટક માુંથી આ યથુ 
કેમ્પમાું ભાગ લેનાર ચાર યથુ- મેહલ વિચ્છીિોરા, દીગેન ગડા, 
ધીરિ ગોસર, અને કેયરુ છેડા  સ્િેછાએ એક્કક્કમની િવવૃત્ત તેમજ 
અન્દ્ય કાયયક્રમોના આયોજનમાું સહક્રય ભાગ લેિાની ઈચ્છા 
જણાિી હતી અને સશુીલભાઈનો સુંપકય કયો હતો જેને 
સશુીલભાઈએ ઉમળકાથી આિકાયો હતો. ઓગસ્ટ દરમ્યાન 
હૈદરાબાદ મધ્યે યોજાનાર યથુ કેમ્પના આયોજનમાું શ્રી 
તારાચુંદભાઇના યથા યોગ્ય માગયદશયન હઠેળ સહક્રય ભાગ લેિાની જિાબદારી આ યિુાઓએ સ્િીકારી 
છે. એક્કક્કમના સૌ સભ્યોને વિનુંતી કે તેઓ આ હોંશીલા ચાર યિુાઓને સફળ થિામાું પરુો સાથ અને 
સહકાર આપે જેથી એક્કક્કમનુું િટ-વિૃ વિશાળ બને. આ યિુા ટીમ મા જોડિા માટે નીચે જણાિેલ નુંબર 
પર તેઓનો સુંપકય કરિા વિનુંતી: 
મેહલ વિચ્છીિોરા  - બેંગલોર  - 7259275781  દીગેન ગડા  - હૈદરાબાદ- 9246195404 

ધીરિ ગોસર- ચેન્નાઈ – 9791191710   કેયરુ છેડા - ચેન્નાઈ - 9043551971     

mailto:tarangrambhia@gmail.com
mailto:floramkt@rediffmail.com
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Hapin Lalan :  9843052462 
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મહહલા MUNCH 

 

 

 

MOCKTAILS 

 

Moka Flavor coffee (2 cups)  

Ingredients:  
 3 tbsp milk powder, 2 tsp drinking chocolate powder, 2 tsp coffee powder,  ¼ tsp cinnamon (taj) pow-

der, 1 to 2 drops vanilla essence, 3 tbsp powdered  sugar. 
Method:  
Take a bowl, take all ingredients and mix them well. (Dry mixture is ready.) 
For making coffee:  
Take 3 tbsp dry mixture in a mug and pour hot or cold milk as per your choice, shake it well and serve 

(around 200ml milk) 
*Mixture can be stored and taken while travelling. 

Mid summer punch 

Ingredients: 

1 ½ tbsp ginger lemon syrup, 1 tbsp lemon juice, 3 tbsp sugar syrup, 7 to 8 pudina leaves, 1 cup orange 
juice(can put rasna or tang – 2 tbsp), 1 cup pineapple juice(make with fresh pineapple) 5 to 6 Ice 
cubes. 

 તેજલ હસમખુ હમેચુંદ કાપહડયા       -  પત્રી    - હૈદરાબાદ 

       તષુાર દીપક રતનશી ગોસર            - વિઢ     -  માલેગાુંિ 
 ભાિના રમેશ િીરજી ગાલા     - ડુમરા   – હૈદરાબાદ  
      વિક્રમ સરેુશ મારુ       -  હાલાપરુ    - સાુંગલી  
 લિય હહતેન મોહનલાલ ગાલા     -  લાખાપર    - હૈદરાબાદ  
       હકિંજલ પુંકજ હીરજી સાિલા     -  બેરાજા    - હૈદરાબાદ   
ચેન્નાઈ ઘટક 

 અવપિત નીવતન ગુંગર         - મોટી ખાખર   - ચેન્નાઈ 

  વસધ્ધી હકશોર મોતા           - નક્ષલયા        - ચેન્નાઈ 

 ક્ષબજલ રોહીત ગોગરી         - ટુુંડા            - ચેન્નાઈ 

  રાહલુ ભારત શાહ          - સરેુન્દ્રનગર    - ચેન્નાઈ 

ઉત્તર કણાયટક ઘટક 

  અવનલ નરેન્દ્ર નાનજી સાિલા       - િાુંકી     - બેલ્લારી 
 ઘ્િવન રોહીત રસીકલાલ બહુઆ    - નાની તબુ ુંડી    - છીંદિાડા 

અ હર હું ત   શ ર ણ  
ચેન્નાઈ ઘટક 

  ચુંચળબેન ભિાનજી દેહઢયા      કોડાય      ઉ.િ. ૮૦.       

કાયાને પણ લાગી ‘ક’ ની માયા : જિાબો 
૧. કપોલ(ગાલ)       ૨. કીકી      ૩.કાન       ૪.કણયપટલ    ૫.કાકડા    ૬.કુંઠમાળ   ૭.કુંધો      ૮.કાખ      
૯. કર       ૧૦.કાુંડુું    ૧૧.કરોડરજ્જુ      ૧૨.હકડની   ૧૩. કોવશકા  ૧૪. કુલો     ૧૫.કમર    ૧૬. કુખ                       



17 

 

          ભાગ્યશાળી છે 

તેઓ જ ભાગ્યશાળી છે 

જે િાિે છે પણ લણતા નથી 
અને બીજાઓ માટે મકૂીને જાય છે. 

તેઓ જ ભાગ્યશાળી છે 

જે બીજાઓ માટે દયાળુ છે 

અને જેમના હ્રદય સદાય રડે છે. 
 

તેઓ જ ભાગ્યશાળી છે 

જે પોતાની પાસે જે કાુંઈ હોય છે 

તે બધુું બીજાને આપીને જાય છે. 
 

તેઓ જ ભાગ્યશાળી છે 

જે બીજાઓના દુ:ખને સમજે છે 

અને તેમના દુ:ખમાું ભાગ લે છે. 
 

તેઓ જ ભાગ્યશાળી છે 

જે બીજાઓને િેમ કરે છે 

અને બીજાઓના િેમને પામે છે. 
                                                                સુંકલન: રમીલા િીરા,ચેન્નાઈ. 7299163350. 

 

Method:  

Mix all the ingredients and blend them. 

To serve:   In a glass place some apple pieces and pineapple pieces and pour ready drink on it and serve. 

Mojito 
 Ingredients:  

⅓ cup of apple juice, ⅓ cup of sprite, 1 tsp lime juice, 1 tsp sugar, churned ice cubes. 

Method: 

Put all the ingredients and then stir. 

To serve:  In a glass place fresh mint leaves (pudina) 

Jasmine Chetan Savla, Bangalore. 9341218401 

    Sunita Girish Gala, Bangalore. 9845660001. 
 

HOME TIPS 

 Ant Problem:  Ants hate cucumbers . Keep the skin of cucumbers where there are ants   or near the 
ant hole.    

 To  make  the mirror shine:  Clean it with Sprite. 

 To remove chewing gum from clothes: Keep the cloth in the freezer for an hour.   

 To give a shine to hair: Apply one teaspoon of vinegar on hair, then wash hair  

 To  avoid smell of cabbage while cooking: Keep a piece of bread on the cabbage in the vessel while 
cooking.  

 To  remove ink from clothes : Put regular white toothpaste on the ink spots     generously and let it dry 
completely, then wash .  

 To get rid of mice : sprinkle black pepper in places where you find mice.  
They will leave. 

                                                                                Jayendra Bharat Savla, Bangalore. 9886712553   
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“ધી તા મજુી ચાગલી” ના હદગ્દશયક શ્રી િસુંત મારૂ માટે.......  

“િસુંતમય ચમન” 
સીધા-સાદા, સરળ સજ્જન ને સુંગ-હદલ છો આપ “િસુંત મારૂ” 
અથાગ મહનેત, આદશય ને િભાિશાળી વ્યસ્ક્કતત્િ છે તમારૂું 

 

સામાજજક સહકારમાું પહરભ્રમણથી વિશાળ.......પ ુંખ ને પસારૂું 
વનત-નિા િયાસોથી કચ્છી-સાહહત્યને કેમ હુું સિારૂું 

ઉગતા કલાકારોના સાનીધ્યમાું અદાકારીના સકુાન ને ઉભારૂું 
અનભુિોની એરણમાું ઓત-િોત જન-માનસના ભાિો ને સમારૂું. 

 

સ-ુવમત્રોની િણજારમાું જીિન-િિાસની કલ્પનાઓને સરળ ઉતારૂું 
જગતમાું માતભૃાષાને િષોિષય કેમ ઉચ્ચતમ  શદુ્ધ મકારૂું 

ગહનતામય ભતૂકાળની ભલૂોથી, ઇચ્છનીય ભવ્યતામાું સધુારૂું 
કચ્છી-સાહહત્યના રસીકજનોને નિસર્જન માટે સ્નેહથી પકુારૂું 

 

‘ધીર’ આધવુનક, અિનિા વિચારોમાું ઉજ્જિળમય ભાિી બનશે અમારૂું 
િભબુળમાું િધે તમ આત્મબળ, લાડકિાયા ને મોણસ છો આપ “િસુંત મારૂ” 

‘ધીર’ છોટુભાઈ ધરોડ, બેંગલોર.  9343829299 
         

નથી જોઈતો 
િેમ આપિો હોય તો આપો 
બાકી ઉપકાર નથી જોઈતો, 

હદલથી આપો એટલે બહ ુથઇ ગયુું 
લેક્ષખત કરાર નથી જોઈતો. 
જીિન બહ ુસરળ જોઈએ 

મોટો કારભાર નથી જોઈતો, 
કોઈ અમને સમજે એટલે બસ 

 કોઈ ખોટો િચાર નથી જોઈતો. 
માણસમાું માનીએ છીએ  

કોઈ ભગિાન નથી જોઈતો, 
એકાદ િેમાળ માણસ પણ ચાલે  
આખો પહરિાર નથી જોઈતો. 

નાનુું અમથુું ઘર ચાલે 
બહ ુમોટો વિસ્તાર નથી જોઈતો, 
ચોખ્ખા હદલનો કોઈ ગરીબ ચાલે  
લચુ્ચો માલદાર નથી જોઈતો. 
મ્હોં પર બોલતો વમત્ર ચાલે  

પાછળથી ચગુલી કરનાર નથી જોઈતો, 
ચાર પાુંચ આત્મીય દોસ્ત ચાલે  
આખો દરબાર  નથી જોઈતો. 

રોગ ભરેલુું શરીર ચાલે 
મનનો કોઈ વિકાર નથી જોઈતો, 

જે કહવે ુ ું હોય એ સ્પષ્ટ કહો 
એકેય શબ્દ અધ્યાહાર નથી જોઈતો. 

 

બૉસ, આ ગજુરાત છે !  
અહીં િેમ કેરો સાદ છે 
િભજુીનો િસાદ છે 

ને િકૃવતનો િરસાદ છે ! 
બૉસ, આ ગજુરાત છે !  
અહીં નમયદાનાું નીર છે 
માખણ અને પનીર છે 
ને ઊજળુું તકદીર છે ! 
યસ, આ ગજુરાત છે !  

 અહીં ગરબા-રાસ છે 
િળી જ્ઞાનનો ઉજાસ છે 
ને સોનેરી પરભાત છે 

અલ્યા, આ ગજુરાત છે !  
અહીં ભોજનમાું ખીર છે 
સુંસ્કારમાું ખમીર છે 
ને િજા શરૂિીર છે ! 
કેવુું આ ગજુરાત છે !  

 અહીં વિકાસની િાત છે 
સાધઓુની જમાત છે 

ને સઘળી નાત-જાત છે 
યાર, આ ગજુરાત છે !  

 અહીં પિોનો િાસ છે 
તીથો તણો િિાસ છે 

ને શૌયયનો સહિાસ છે ! 
દોસ્ત, આ ગજુરાત છે ! 

સુંકલન, ભરત રિજી સાિલા, બેંગલોર. 
9845021552.   

http://www.rediffmail.com/cgi-bin/red.cgi?red=http%3A%2F%2Fwww%2Ereadgujarati%2Ecom%2Fsahitya%2F%3Fp%3D3851&isImage=0&BlockImage=0&rediffng=0&rogue=(null)
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EDITOR’S MESSAGE 

FROM ME TO YOU … 

 
 

 

 

 

Hello Friends, 

 The moment we hear the word “smile”, automatically there’s a curve on our lips.   The word smile has such 
a pleasant impact on the mind that a feeling of goodness and friendliness immediately seems to shower over 
us. When someone smiles at us we smile back, it happens most instantaneously and so effortlessly.  Mother 
Teresa has really put it beautifully , “Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that 
person, a beautiful thing.”  A smile has its own way of conveying feelings. The prettiest smiles hide the deep-
est secrets. 

Friends, very few of us know  that Thailand is called the ‘Land of Smiles’.  In fact smiling is considered one of 
the trademarks of the Thai people. If you go to Thailand you may find it a bit odd at first to have complete 
strangers smiling at you on the bus, in a restaurant or passing on the street. But to the Thais, smiling is a 
friendly, quiet, Thai way to say hello. This is really nice,isn’t it?  Actually they believe that life should be en-
joyed. Being too serious is unhealthy and causes stress and illness. Thai people advise– ‘not think too much, 
be happy . Looks  like they are a happy-go-lucky nation. 

 Hold on.. there’s more to it. It seems that there are thirteen different types of Thai Smiles, where most Thais 

can identify a specific meaning. In fact, most Thais can perform each of these smiles with flawless accuracy 
based solely on the commonly used name. To name a few are -  Yim thak thaai (the “polite” smile for some-
one you barely know), Yim cheun chom (the “I admire you” smile) Yim sao( The sad smile) Yim yaw( The teas-
ing, or “I told you so” smile) 

 Most surprising of all is the fact that in Thailand, the smile isn’t just a sign of happiness, it can mean many  
things. Thais smile when they are amused, bemused, apologetic, annoyed, uncertain, wrong, furious, embar 

ઉકળતુું પાણી 
રૂષભ તરુખીયા(અંતરમનનો સાદ)                                                        email :  rushabh@yourturnnow.in 

મારી સિાર બહ ુિહલેી – જ્યારે મારી પત્ની અમારા દીકરા વિિાનને શાળાએ જિા માટે જગાડે છે ત્યારે જ પડી જાય છે. 
એની સાથે જાગિાનો વનત્યક્રમ બની ગયો છે. એની સાથે તૈયાર થઈને એને શાળાએ મકૂી આવુું છુું. 
એક હદિસ એ એની મેળે જ જાગી ગયો, એના રોજના સમય કરતાું થોડો િહલેો. એની સિારની હક્રયાઓ પત્યા પછી હુું 
એને નહાિા માટે લઇ ગયો. કઈ કઈ િસ્તઓુમાું આપણુું િવતક્ષબિંબ જોઈ શકીએ એ વિષય પર િાત િળી. દાુંત બ્રશ કરતા 
કરતા એણે નળમાું દેખાતા િવતક્ષબિંબ તરફ મારુું ધ્યાન દોયુું. પછી તો દપયણ, કાચ અને બીજી કેટલીક ધાતનુી િસ્તઓુ 
તેમજ ચળકતી ફશય, પાણી િગેરેની િાત થઇ. પાણીની િાત નીકળતાું જ મેં એને પેલા લોભી કૂતરાની િાતાય યાદ કરિી જે 
પાણીમાું પોતાનુું િવતક્ષબિંબ જોઇને પોતાના મોઢાુંમાુંના હાડકાને પણ ખોઈ બેસે છે. પોતાની જજજ્ઞાસાિશ એણે અમારુું 
િવતક્ષબિંબ એ બાલદીમાું જોિા ચાહ્ુું, જેમાું અમે નહાિાનુું પાણી ભરી રહ્યા હતાું. સામાન્દ્યપણે અમે ગરમ પાણી ભરિાનુું શરૂ 
કરીને એમાું ઠુંડુું પાણી ઉમેરીએ, પણ તે હદિસે િાતોમાું ને િાતોમાું પાણી ઉકળિા લાગ્યુું અને િરાળને લીધે િવતક્ષબિંબ ન 
દેખાણુ ું. અમે ઠુંડુ પાણી ઉમેયુું અને થોડીિાર માુંજ એમાું િવતક્ષબિંબ દેખાણુ ું.  
અમે તૈયાર થયાું અને હુું એને સ્કૂલે મકૂી આવ્યો. છુટા પડતા પહલેા એણે મારા ગાલ પર પપ્પી કરી. ઘરે પાછા ફરતા 
રસ્તામાું મને વિચાર આવ્યો કે પાણી ઉકળતુું હત ુું ત્યારે િવતક્ષબિંબ ના દેખાયુું.  અમારુું સત્ય સ્િરૂપ ન દેખાયુું. શુું એનો અથય 
એિો નથી થતો કે ક્રોધમાું સત્યનાું દશયન નથી થઇ શકતાું? મન શાુંત હોય ત્યારે જ થઇ શકે છે . ઉકળતુું પાણી જેમ તમને 
દઝાડે છે એિી જ રીતે ક્રોધ પણ તમારા મનને ઉદ્ધતાઈથી ભરી,તમારી લાગણીઓને બાળી દે છે. જો તમારા સત્ય સ્િરૂપને 
તમે ના જોઈ શકો તો શુું, શાુંત થયા પછી જ કોઈ વનણયય પર આિવુું કે કહવે ુ ું યોગ્ય નથી? ઉકળતા પાણીની જેમ જ ક્રોધ 
પણ તમારી રન્ષ્ટ અને સમજને ધ ૂુંધળી બનાિી દે છે જેથી તમને તર્થય દેખાત ુું નથી. 
હિે પછી જ્યારે પણ તમને ગસુ્સો આિે ત્યારે યાદ કરજો કે સ્િચ્છ અને સ્પષ્ટ વિચાર માટે ઉકળતા પાણીને ઠુંડુ પાડવુું  
જરૂરી છે.                                                                               સુંકલન: લક્ષ્મીબેન વિછીિોરા, બેંગલોર. 9448486849 
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RHYTHM  DOWNPOUR 
Persian poet and Sufi mystic Jalal ad-Din Muhammad Rumi popularly known as Rumi has created magic with his poetry 
which links us to the Soul-Essence.  His words elegantly and profoundly touch our inner being and inspire us to go be-
yond our limitations, towards the Divine. 

Reading poems has never been such a wow experience. This was a lovely blend of age old wisdom and modern day 
technology. The poetry was flowing with gentle, soft music and meaningful, creative, pleasant and tranquil scenic clips. 
I kept moving on and on from one to another…….and was lost for words. Have listed a few below… 

LINK :  YOUTUBE~RUMI – THE ALCHEMY OF LOVE by Life is Light    Duration – 3:17 

             YOUTUBE~RUMI – MY HEART by Enea B                                  Duration – 2:31 

            YOUTUBE~RUMI – WHEN I DIE by Chris Kole                           Duration – 3:41 

            YOUTUBE~RUMI – AS A PARTICLE OF DUST by Enea B           Duration -  1:54 

There has been one poem of Rumi which was played at a Dance Festival, at San Jose in California. Poetry 
beautifully melting into graceful dance and heavenly music. Just fabulous…… 

LINK :  YOUTUBE~RUMI –I AM NOT FROM THIS WORLD by Sanaziranparast  Dur 10.08 

                                                                                       -Bhavana Vichhivora.  

DESIGN COVER PAGE CONTEST 
િાિડ જાન્દ્ય-ુમાચય ,૨૦૧૪ અંકના મખુ પષૃ્ઠ ક્ષચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાયમાું ભાગ લેનાર બાળકો: 
1. સહુાની મનીષ ગાલા,બેંગલોર. 2. એકતા દીપક િીરા,બેંગલોર. 
આ અંકના મખુપષૃ્ઠ ડીઝાઈન સ્પધાય માટે વિષય હતો : િસુંત ઋત ુ (FLORAL DESIGN) જેના માટે ખબૂ જ નબળો 
િવતસાદ મળેલ. ફક્કત બુંગલોર ઘટક માુંથી બે એન્દ્રીઓ આિેલ. મખુપષૃ્ઠ માટે ખબૂજ આકષયક ડ્રોઈંગ (એન્દ્રી) ની પસુંદગી 
કરિામાું આિે છે, જેને ધ્યાનમાું રાખીને આિેલ બુંને એન્દ્રીમાુંથી કોઈ પણ પસુંદ ન કરતા ગત િષય દરમ્યાન “હોળી” 
વિષય પર રાખિામાું આિેલ  એન્દ્રીમાુંથી બીજા ક્રમાુંકે આિનાર િીયુંતા ભાિેશ સાિલા, ચેન્નાઇ ની ડ્રોઈંગ (એન્દ્રી) આ 
અંકના મખુપષૃ્ઠ માટે પસુંદ કરિામાું આિેલ છે -  

બાળકોના િાલીઓને ખાસ વિનુંતી કે બાળકોને સ્પધાયમાું ભાગ લેિા જરૂરથી િોત્સાહહત કરશો અને આપણા સમાજ માટે 
કાુંઈક યોગદાન આપિાની તેમની ભાિનાને કેળિશો.  

You are welcome to put up your art skills for the next cover page. Kids in the age 
group 8- 12 years can participate. All you have to do is create a cover page on the 
theme -RAINBOW. The best drawing will be selected as the cover page for the next 
issue of Vavad. The entries should be on A4 size paper only and in portrait mode 
(vertical) only. We must receive your cover page with the details regarding your 
name, age, city and contact number by 25-6-2014. You may send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & 
SONS, 15 Kirana Complex, APMC Yard, Yeshwantpur, Bangalore 560022. Contact number – 9448460056. 
(Note : All the entries received for the last contest have been put up on e-vavad.) 

From Me to You …. Contd. 

rassed and even in anger . This sounds really confusing. We can’t  take this easily because we are so used to 
seeing smile indicate only  happiness. But  in every culture there’s a good reason for every practice. The 
Thai’s place a high value on avoiding conflict and maintaining social harmony, that’s the reason why they 
smile even in unpleasant, negative situations….truly positive people!! Smile, You don’t own all the problems 
in the world. 

Everything happens for a reason, 
live it, love it, learn from it! 

Make your smile change the world, 
But don’t let the world 

change your smile. 
                                                                             Till we meet again keep smiling…..                                                                             

- Bhavana Vichhivora.      
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TOPIC FOR VIEWPOINT …   
Technology has become an integral part of our life in this modern age. It is really hard to imagine life without 
our gadgets around. Technology is making our life  easy and difficult  too. How has it affected you? Do share 
it with us on Viewpoint. The topic for the next viewpoint is –  

THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON OUR LIFE 

 You can write to us either in Gujarati or English. The word limit is 500-600 words.  No age bar. We must re-
ceive your entry by 25-06-2014          Email your entries to vavad12@gmail.com with your name address and 
contact number. The best entry each from English and Gujarati will be awarded a cash prize of Rs. 750/- 

આજના આ મોડનય યગુમાું ટેકનોલોજી આપણા જીિનનો અક્ષભન્ન અંગ બની ગઈ છે. આજે મોબાઈલ કે કમ્પ્યટુર િગર 
આપણને એક હદિસ પણ કાઢિો હોય તો તે મશુ્કેલ લાગે છે. રસોડામાું એક હદિસ વમક્કસી ન હોય તો આપણે મુુંજાઈ જઈએ 
છીએ. ટેકનોલોજીથી આપણા જીિનમાું સગિડો િધી છે તો અગિડો પણ િધી છે. તમારો શુું અનભુિ છે? અમને જરૂર 
જણાિશો. વિષય છે.... 

              ટેકનોલોજીનો આપણા જીિન પર િભાિ ! 
િય મયાયદા નથી. શબ્દ મયાયદા ૫૦૦ થી ૬૦૦ શબ્દ. આપની એંરી અમને તા. ૨૫-૦૬-૨૦૧૪ સધુી vavad12@gmail.com 
પર આપના નામ, ફોન નુંબર તથા સરનામાું સાથે મોકલશો. બેસ્ટ એન્દ્રીને ઇનામ રૂ. ૭૫૦/- આપિામાું આિશે.  

We have received only one entry for Viewpoint Contest this time so there was no competition, and therefore 
no winner. We have published the entry received. 

SIGNIFICANCE OF ELECTIONS IN DEMOCRACY 

Elections are the core of any functioning representative democracy. It provides a way to the people to assert 

their voice, opinion and choose the person whose priorities and ideas matches with them the most. In India, 

the elections are not new and they started taking place before independence, from British rule itself. But be-

fore independence the franchise was quite limited and very few were having rights to participate 

and vote. After independence, India adopted universal adult suffrage and each adult Indian got the right 

to vote.   

 Voting is a right of all eligible voters in any country. It is seen as the normal or typical form of political activ-

ity and it remains the primary means of political participation. The goal of any voting system is to establish 

the intent of each individual voter and translate those intentions into a final tally or reality. Elections provide 

ways and platform for the citizens to choose their representatives, choose the party which they want to see at 

the position of power, ideally based on the policies which they want the state to adapt and follow in govern-

ance. Elections open the door for new issues to be raised in public. If a citizen wishes to introduce reforms 

that are not the agenda of any of the parties, he or she is free to contest the elections either independently or by 

forming a new political party. 

In a perfect democracy, voting is the opportunity to elect or re-elect government officials and allows you to 

have a voice at any level of government and the areas that affect the life of citizens. Voting helps to eliminate 

the threat of a tyrannical government.  A vote cast today has an impact on the present and future generations 

that follow. The responsibility to be a good citizen and citizenship requires voting during an election. Voting 

helps to shape public policy on a local and national level, especially when one is well informed about the gov-

ernment activities. Voting for a candidate with little or no chance of winning or for the lesser of two evils is 

both a privilege and obligation in a democratic republic.  

Meanwhile, on the other hand a citizen that just decides not to vote is in plain ignorance. Inaction does not 

breed change, but only worsens the situation. The citizen’s apathy or laziness to show up and make their votes 

count,  frequently lead a country in a very vulnerable and perilous position due to incompetent and irresponsi-

ble leaders coming to power. If you don’t vote during an election, you are surely voting indirectly against de-

mocracy and making way for irresponsible leaders. By not voting, you give away your right to influence the 

government overall. 

People should get involved in elections and thereby contribute towards becoming responsible participatory 

citizens. We should always remember that some people sacrificed their lives to preserve our freedom and let 

us have this voting opportunity as our sacred right. As a tribute to their efforts, a true democracy demands the 

involvement of its people otherwise in absence of that it would mean an erosion of democracy.  

Ami Bharat Chheda, Hyderabad. 9347050810   

mailto:vavad12@gmail.com
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`        21 FINVEST-HABITS   FOREVER                                       

 
 

 

It is said that anything that any one of us does for 21 times or more becomes a habit. In this new Financial 
Year it would help to set up a few habits for lifetime. This is intended to help all of us to take simple steps, to 
help ourselves and our loved ones. 

1)  Plan your money and budget for all major and not so minor events in life. It can be a child’s education, 
marriage, the expensive cars and vacations, medical issues in the family and so on.  

2)  Prioritize and Invest Sensibly. Many consider investments only as a tax saving tool or something to be 
done compulsorily without any goal or vision. Money put in to investments in a hurry and haphazardly works 
more against us than in our favour. Check out the options and the end result too. 

3)  We need to ensure that our money works hard for us. For Ex. Many of us, in business, leave money in a 
current account for many days at a time. Normally, current accounts don’t give interest on the account bal-
ance. There are a lot of options for getting income on the same money in the current account. They can be 
used to earn a good additional income year on year. 

4) Avoid investing lots of money in to any one variety of investment. Typical examples of this are multiple 
investments in to Property, Gold, Shares, FD’s Life Insurance Policies, Post Office Plans etc. 

5)  There is never “Too Much” as far as investing goes. Most of the time money invested is “Too Little”. No 
one knows which variety of investment can give super returns. As long as you Invest, there is no problem. 

6)  Diversify Investments Reasonably. Like we eat different varieties of food for a change of taste, our 
money needs to be put in to different forms of investment. Please do a reasonable amount of diversification 
only. 

7)  Never Discuss Investments with all and sundry. Find a good advisor, who can help your plan, with your 
goals in mind. Ensure that he knows the subject well and can help you. Don’t hesitate to pay a fee. All of us 
know the value and result of free advice. 

8)  Have lots of Patience and Calm with your investments. They are the marathon, not the 100 meter sprint. 
The recent rise in the stock markets is a case in point. People who pulled out money 3 / 6 months back, have 
lost close to about 15% + profit. Ups and Downs are a regular feature in any business. 

9)  All of us need to think of Retirement. That is a time bomb we are sitting on. All of us from 18 years – 60 
years of age have to think and plan for Retirement. Set aside some money regularly towards the same. Medi-
cal Science will keep us alive longer than our previous generations. That means more EXPENSES… 

10) No amount is too large or too small for investment. Starting investing and keeping on is the magic solu-
tion for life goals achievement. Postponement causes pain and trouble in times of need. 

11) Our previous generations were ASSET RICH & CASH POOR. We cannot afford to be in the same boat. 
Liquidity needs to be built month on month, year on year. Cash is King.  

12) Teach children the value of saving and investing. Open a bank account for them as well. The saving 
habit will help them for their complete life. Teach them that we live in a vibrant economy called INDIA. 

13) Have a NOMINEE for all forms of investment. Inform your spouse / loved one about the various invest-
ments made at different points in time. A WILL is strongly suggested to be made, for anyone above 55 years 
of age. 

14) Keep a set of blank signed forms for various investments like post office, mutual funds, life insurances 
etc. The signed forms need to be kept in a safe place for use in any emergency. 

15) Watch out on taxation in all forms of investment. There a lots of investments which become taxable on 
maturity. Ex: Pension Plans from Insurance companies, NPS etc. 

16) Take the effort to know / learn various forms of investment. Read up or update information for your 
own use or for the benefit of your family. After all, it is our own money that is at stake. Be proud to invest in 
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INDIA. 

17) Ensure that all members of the family are covered under health insurance. Health insurance policies 
can help overcome sudden and large medical expenses. With medical costs rising year on year, review your 
health cover and increase, if need be, the amount of cover every 3 years. 

18)  Make sure that a certain fixed sum of money moves in to investment on a monthly basis. This will give 
you the advantage of compounding, tax, as also cost averaging. Also, it will ensure the saving habit is formed 
and is a part of your monthly budget. 

19) Keep your investments simple and easy for all the members of your family to understand. Too many 
investments and complex operational data can confuse and cause confusion in times of any challenge. 

20) Each of us is Unique. So are our investments. Avoid comparing or competing or having a check on other 
people’s investments. What works for one may not work for the other.  

21)  Make investing a Joy. This will give you pleasure for the rest of your life and for your generations.  
After all money is a facilitator, and gives us power to provide well for our family. 

Authors Note:  The above is meant to be a general guideline. Each individual may need a different ap-
proach and diverse sets of investment.  Hope these articles are useful.  A few lines by way of an email 
would be welcome and appreciated. Please do give your valuable inputs. 

Neelesh J Savla – 098 454 88 693    Email -asknjsavla@gmail.com  Bengaluru – April 2014 

All the Very Best for your Successful Financial Journey in the Times ahead.       

િાિડ હદપોત્સિી વિશેષાુંક માટે ....... 
આપણે સૌ દિીણ ભારતમાું રહીએ છીએ. આપણે જે વિસ્તારમાું રહતેા હોઈએ એની આજુબાજુ ઘણા એિા રમણીય કે િિાસ 
કરિા યોગ્ય સ્થળો હોય છે, જે ખબુ જાણીતા કે િખ્યાત નથી હોતા. એિા કોઈ સ્થળની સહલે આપે માણી હોય તો િાિડના 
માધ્યમ દ્વારા તે આપ બધા સાથે શેર કરી શકો છો. એ સ્થળની માહહતી સાથે - તેના ફોટા, ત્યાું રહિેાની તથા ખાિા-
પીિાની વ્યિસ્થા, ત્યાું કેિી રીતે પહોંચવુું, કોઈ મખુ્ય સ્થળથી તે કેટલુું દૂર છે િગેરે માહહતી જરૂરથી મોકલશો. આપનો આ 
લેખ િાિડના હદપોત્સિી વિશેષાુંકમાું િગટ થશે. આપ અમને આપનો લેખ vavad12@gmail.com પર આપના નામ, 
ફોન નુંબર તથા સરનામાું સાથે મોકલશો. િધ ુવિગત માટે િવતભાબેન સાિલા -    9900180922  / ભાિના વિછીિોરા-
9448460056 ને કોન્દ્ટેકટ કરી શકો છો. 
VAVAD  DEEPOTSAVI  ISSUE ……… 

In  India there’s so much to explore, that one lifetime wouldn’t be enough. Why India, in Southern India itself 
there would be so much which we still wouldn’t have explored or even heard of. Vavad gives you a chance to 
reveal such - not so famous, uncommon  places  that you have visited in the South. They could be places with 
scenic beauty or having some significant feature. You may send us the photographs of the place along with 
details like-the distance, accommodation and eatouts, transportation facilities to reach the destination etc to 
vavad12@gmail.com along with your name, address and contact number. Your write-up will be published in 
the Vavad Deepotsavi Issue. For any further queries you may call Pratibhaben Savla-   9900180922  or Bha-
vana Vichhivora – 9448460056.                        

FUNNY LESSONS IN LOGIC  
Practice makes us perfect..... 

But nobody's perfect..... . 
So why practice? 

*********** 
If it's true that we are here to help others, 
Then what exactly are the others here for? 

*********** 
Since light travels faster than sound, 

People appear bright until you hear them speak. 
*********** 

How come "abbreviated" is such a long word? 
*********** 

Money is not everything. 
There's MasterCard & Visa. 

Behind every successful man, there is a woman 
And behind every unsuccessful man, there are two. 

*********** 
Every man should marry. 

After all, happiness is not the only thing in Life. 

mailto:asknjsavla@gmail.com
mailto:vavad12@gmail.com
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Entries for the Cover page drawing competition: 

 

     Ekta Vira, Bangalore  

Suhani Gala, Bangalore      


