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પ્રમખુશ્રીનો સદેંશ 
 

સ્નેહી વમત્રો, 
હદવાળીના ઝગમગતા દીવડાઓ પ્રગટાવી નવા વર્યની શરૂઆત થઈ.શભુેચ્છાઓનુ ં આદાન પ્રદાન 
થયુ.ં હજી નવા વર્યનો ઉલ્હાસ ઓસરી જાર્ ત્ર્ાજં ઈ.સ. ૨૦૧૩ના વર્યનુ ંઆગમન થયુ.ં સૌ સભ્ર્ોને 
નવા વર્યના સાલ મબુારક – HAPPY NEW YEAR-2013!! આપનુ ં નવુ ં વર્ય સસંાહરક, સામાજજક, 
શારીહરક તથા ધધંાકીર્ સવય રીતે સમદૃ્ધ રહ ેએવી શભુેચ્છા અને હાહદિક વધાઈ. 

બેંગલોર ઘટક દ્વારા પ્રકાવશત કરારે્લ પ્રથમ વાવડ  ઈ-વાવડ (e-Vavad) તરીકે પ્રકાવશત થયુ ંઅને 
સવે ઘટકોના પદાવધકારીઓને ઈ મેઈલ(e-mail) દ્વારા મોકલવામા ંઆવેલ જે પોત પોતાના સ્થાવનક 
સભ્ર્ોને વપ્રન્દ્ટ કરીને મોકલાવેલ હશે. પ્રથમ વખતજ વાવડ www.AsanjoKutch.com  વેબ સાઈટ પર 
અપલોડ કરવામા ંઆવ્યુ ંજેથી દુવનર્ાના કોઈ પિ ખિૂ ેથી વાવડ જોઈ શકાર્. KOJAIN-London ની 
વેબ સાઈટ પર આ વાવડ જોઈ શકાર્ છે. જે આપિા એક્કમ માટે ગવયની વાત છે.વાવડની ટીમને 
ખબુ ખબુ અણભનદંન !   
સમાજના બાળકો માટે વાવડ મખુ પષૃ્ઠ ણચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાય રાખવામા ંઆવેલ જેમા ંસારો પ્રવતસાદ 
મળેલ છે. આ ઉપરાતં ૧૮ વર્યથી ઉપરના અપરણિત યવુા યવુતીઓ માટે “LOVE AND MARRY 
OR MARRY AND LOVE” વવર્ર્ ઉપર “વ્ય ુપોઈન્દ્ટ” સ્પધાય રાખવામા ંઆવેલ. આ બનેં સ્પધાયઓના 
વવજેતાઓને હાહદિક અણભનદંન!! વાવડમા ંકંઇક નવીનતા લાવવા તેમજ બાળકો અને યવુાઓમા ંરહલે 
ટેલન્દ્ટને બહાર લાવવા અમારા આ પ્રર્ાસને સફળ બનાવવા આપ સૌ તરફથી પોતાના બાળકોને અને 
યવુાઓને પ્રોત્સાહહત કરશો એવી અપેક્ષા રાખુ ંછુ. 

નાના મોટા સૌને જેનુ ંઆકર્યિ છે એવી હક્રકેટ સ્પધાયન ુ ં“ગાલા કપ ટેનીસ બોલ હક્રકેટ ટુનાયમેન્દ્ટ” થી 
શરૂઆત કરીએ છીએ. જેના માટે મખુ્ર્ સ્પોન્દ્સેરર બેંગલોરના ગાલા ગ્રપુનો ખબુ ખબુ આભાર. પ્રથમ 
રાઉન્દ્ડ મદુરાઈ ઘટકમા ંતા.૧૬ અને ૧૭-૨-૨૦૧૩ના રોજ રમાશે. આ સ્પધાયમા ંસૌ ઘટકોને ઉત્સાહથી 
ભાગ લેવા વવનતંી. એક્કમના ઉદે્દશને ધ્ર્ાનમા ંરાખીને કાર્યક્રમો/પ્રવવૃત્તઓ નો પ્રર્ાસ કરીએ છીએ. એ 
માટે એક સુદંર રચના 

મને જે ગમતુ ંહત ુ ંતે મળયુ ંતો હુ ંનશીબદાર........ 
પિ.....મને જે મળયુ ંઅને તેને મેં ગમાડ્ુ.ં..તો મારા જેવો ભાગ્ર્શાળી કોઈ નહહ....” 

વીતેલા સમર્ દરમ્ર્ાન કોઈ પિ સભ્ર્નુ ં કે તેમના પહરવારજન માથંી અહરહતં શરિ થયુ ંહોર્ તો 
હૃદર્થી શ્રદ્ધાજંલી તથા પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તે આત્માને શાતંી બક્ષે એવી પ્રાથયના. અંતે આપ સૌના 
સાથ અને સહકારની અપેક્ષા સહ   

     લી.ચનુીલાલ જીવરાજ ગાલા,પ્રમખુ  
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વપ્રર્ વમત્રો, 

૨૦૧૩ના  નવા વર્યની આપ સૌને હાહદિક શભુેચ્છા અને આપ સૌને સખુદાર્ી નીવડે તેવી પ્રભનેુ 
પ્રાથયના! ૨૦૧૨ની અમકુ ઘટનાઓ સમગ્ર ભારતને હચમચાવી ગઈ. સ્વસ્થ દેશ માટે સ્વસ્થ સમાજ 
અવનવાર્ય છે. પરંત ુસ્વસ્થ વ્ર્ક્તતઓથી જ સ્વસ્થ સમાજ છે. વ્ર્ક્તતગત રીતે માિસાઈ ગમુાવી રહલેા 
પરુુર્ો માટે શુ ંસમાજ અને શુ ં દેશ ? માનવસક વવકૃવતથી પીડાતા આ પરુુર્ોએ ભારતના ગૌરવવતંા 
કપરા ચઢાિો ઉપર કલકં લગાવી દીધુ ંઅને સ્ત્રીઓની ગરીમાને છંછેડી. 

ક્ાકં હૃદર્ ણચરાઈ રહ્ુ ંછે તો ક્ાકં કઈંક કરવાને સતંોર્ છે. નરેન્દ્ર મોદી ગજુરાતનુ ંગૌરવ બન્દ્ર્ા ને 
રિોત્સવથી કચ્છ દુવનર્ાના નતશે ચડ્ુ ંએ આપિા માટે આનદંની વાત છે.  

વાવડના અમારા પ્રથમ પ્રર્ાસને સારો પ્રવતસાદ મળર્ો તે બદલ અમે વાચકોના આભારી છીએ. 
આપના મતંવ્ર્ો આવકાર્ય છે. ૮ થી ૧૨ વર્ય સધુીના બાળકો માટે રાખવામા ંઆવેલ વાવડના મખુ 
પષૃ્ઠ ણચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાય માટે બેંગલોર, ચને્નાઈ અને હૈદરાબાદ ઘટકો પાસેથી ૮ ડ્રોઈંગ મળેલ છે. 
બેંગલોર સમાજના શ્રી વનલશે કંુવરજી દેઢીર્ાની સપુતુ્રી કુ. ઉદીતીનુ ંણચત્ર (ડ્રોઈંગ) આ વાવડના મખુ 
પષૃ્ઠ તરીકે પસદં કરવામા ંઆવેલ છે. ઉદીતીને ખબુ ખબુ અણભનદંન. સ્પધાયમા ં ભાગ લનેાર દરેક 
બાળકો તેમજ તેમના વાલીઓને ખબુ ખબુ અણભનદંન અને આશા રાખુ ં છુ કે અન્દ્ર્ વાલીઓ પિ 
પોતાના ૧૨ વર્ય સધુીના બાળકોને સ્પધાયમા ંભાગ લેવા પ્રોત્સાહહત કરશે. 

વવદ્યાથીઓ ટૂંક જ સમર્મા ંઆવનાર વાવર્િક પરીક્ષાની તૈર્ારીમા ંવ્ર્સ્ત હશે. સૌ વવદ્યાથીઓ પરીક્ષામા ં
સારા માતસય સાથે ઉત્તીિય થાર્ એવી શભુેચ્છા સહ...  
                                                               પ્રવતભા રસેશ સાવલા, બેંગલોર 

 

 

To, The Editors, વાવડ, 

 

In Mumbai thru internet we had pleasant surprise to read વાવડ, which was quite interesting. It appears 
that you and your team have worked very diligently and professionally to edit it and publish it in a very 
pleasant way.  

We congratulate you for such an excellent efforts and initiative. It is heartening that you are keeping 
the community alert about Gujarati language and also making the young generation quite aware about 
our glorious legacy involving actively to participate in their contribution in વાવડ. 

We liked almost all the material. Even Kiranben's very intelligently amusing quiz,  to find out the Kutchi 
surnames. We are sure it will be a very popular મુખપત્ર of DBKVOJAIN Ekam. 

We wish all the Best for your encouraging and enlightening endeavour. Please keep it up. I have for-
warded વાવડ's web site to our KOJAIN Group in London. 

Heartiest Greetings and all the Best wishes for Deepavali. 

Manek and Zaverben Sangoi, Mumbai. 

તતં્રી સ્થાનથેી                                                                                                     

વાવડને પ્રત્યતુ્તર   

FROM YOU TO US 
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I just read through the “Vavad Oct-Dec ‘12. It’s 
Fantastic!!! Very good sections, very good layout. 

Thanks for putting this effort!!! 

Jayesh Maru, Secunderabad 

 

In these days of Hectic shedulde any suggestion 
to good Music is welcome, VAVAD's Rhythm 
Downpour is nice, almost missed the Sufi mix of 
ABIDA PRAVEEN "Main Naraye Mastana".  

Thank You for the suggestion, I have shared my 
Favourite "Rahul Sharma and his Fusion Music" 
for others to enjoy too 

Bhavesh Savla, Chennai 

Congratulations. Wishing you a life of greater ful-
fillment and purpose  

Dr Amit Kalyanji Saiya MD(AM), Chennai 

Vavad, with colourful cover page, thought provok-
ing articles, good layout and excellent editing, 

has come out very well. Hearty congratulations.  

Tarachand Dharod, Hyderabad 

The 32 page e-Vavad has a good lay-out and well 
thought-out news coverage. 

I liked presentation of Jeevan Chakra - all Putra 
Janm, Betrothal news, marriage news etc of all 
ghataks are complied together 

Praful Bheda, Chennai 

 
Appreciate the current edition of e-Vavad and the 
initiative behind it. Hope the concept is success-
ful. 

Hapin Lalan, Madurai 

  

બેંગલોર ઘટકબેંગલોર ઘટક  
 

નવા સવંત વર્યની ઉજવિી: 
દીવાળી પછી આવતા નવા સવંત વર્યને ઉજવવા સમાજના સૌ સભ્ર્ો રવીવાર તા. ૨૫-૧૧-૨૦૧૨ના 
રોજ સવારના શ્રી વૈષ્િવ સમાજ, ગાધંીનગર મધ્રે્ મળર્ા હતા. શરૂઆતમા ંપ્રમખુ શ્રી ચનુીલાલભાઈ 
ગાલાએ સૌને આવકારીને નવા વર્યની શભુચે્છા આપી હતી. ત્ર્ારબાદ અવનવી રમત જેવીકે કલર 
મ્યઝુીકલ ચેર, આસસ્કિંગ ધ ગીફ્ટ અને પત્તાને આધાહરત હાઉઝી રમાડી હતી. સૌ ઉપક્સ્થત સભ્ર્ોએ 
બધીજ રમતો ખબૂ જ માિી હતી. ત્ર્ાર બાદ અલ્પાહારનો આસ્વાદ માિી સૌ છુટા પડયા હતા. શ્રી 
ચનુીલાલભાઇ  ગાલા અને વવશાલ રમેશ ગાલાએ રમતોનુ ંઆર્ોજન કયુું હત ુ.ં 

શ્રી ક.વવ.ઓ. વનીતા વ ૃદં: 
Ø શનીવાર તા.૬-૧૦-૨૦૧૨ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ વાગ્રે્ શ્રી ડી.વી.વી.ગજુરાતી શાળા મધ્રે્ 

શ્રીમતી પ્રદીપ્તાબને શાહ દ્વારા STRESS MANAGEMENT વવર્ર્ ઉપર રાખવામા ં આવેલ 
વાતાયલાપ સફળતા પવૂયક સપંન્ન થર્ો હતો. તેમિે તિાવના (STRESS) કારિો અને એની શરીર 
પર થતી અસર વવરે્ સમજિ આપી હતી જેને ર્ોગા અને LIFE STYLEમા ંર્ોગ્ર્ ફેરફાર કરી કેવી 
રીતે ઘટાડી શકાર્ એની ખબૂ જ ઉપર્ોગી માહહતી અને સરળતા પવૂયક સમજિ આપી હતી. 

Ø શનીવાર તા. ૧૭-૧૧-૧૨ના રોજ રાખેલ પીકનીકની શરૂઆત MTRમા ં લચંથી કરી હતી. સૌ 
બહનેોએ લચં લીજ્જત પવૂયક માણ્ર્ો હતો. ત્ર્ાર બાદ લાલબાગ ગાડયનના ખશુનમુા 
વાતાવરિમા ં શ્રીમતી હકરિબહને દેઢીર્ાએ બહનેોને વવવવધ રમતો જેવી કે પત્તાની ગેમ, 
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હાઉઝી, બોલ ગેમ,  TONGUE TWISTER વગેરે રમતો રમાડી હતી. પીકનીકની મોજ માિી સૌ 
બહનેો છુટી પડી હતી.  

Ø શનીવાર તા.૧-૧૨-૨૦૧૨ના રોજ બપોરના ૨-૦૦ વાગ્રે્ જર્નગર દેરાસરના વ્ર્ાખાન ખડંમા ં
પ.ૂદેવરત્નમહારાજ સાહબે દ્વારા “નારી શક્તત” વવર્ર્ ઉપર એક જ્ઞાન ગોષ્ઠીનુ ંઆર્ોજન કરવામા ં
આવ્યુ ં હત ુ.ં નારીને નારાર્િીનુ ં ણબરુદ આપવામા ં આવ્યુ ં છે. એ પોતાના ગિુોથી ઘરને એક 
ઉપવન બનાવવાની શક્તત ધરાવે છે.   

શ્રી કચ્છી યથુ ફોરમ 
રવવવાર તા.૨૮/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ શ્રી વૈષ્િવ સમાજ મધ્રે્ સસં્થા દ્વારા શરદ પણૂિિમા વનવમતે્ત દાડંીર્ા 
રાસનો કાર્યક્રમ “રંગીલો રાસ” સફળતા પવૂયક સપંન્ન થર્ો હતો. રંગબેરંગી પોશાકમા ંસજ્જ ખેલૈર્ાઓએ  
રાસ ગરબામા ંશ્રીમતી એકતાબને શાહ અને સાથી કલાકારો સાથે ખબૂજ ધમૂ મચાવી હતી. સમાજના 
નાના મોટા સૌએ ઉત્સાહપવૂયક ભાગ લીધો હતો. ત્રિ વર્ મર્ાયદા પ્રમાિ ે બેસ્ટ પાટીસીપટં્સ:મેલ-

ફીમેલ , બેસ્ટ ડે્રસ: મેલ – ફીમેલના ઇનામો તેમજ કોન્દ્સોલેસનના ઇનામો આપવામા ં આવ્ર્ા 
હતા.વવજેતાઓના નામ: 
૧૨ વર્ય સધુી: શભુ ડોવીન રાભંીર્ા, રોનીન કલ્પેશ ધરોડ,ભવૂમ સદંીપ છાડવા,એકતા વીરા,ટીર્ા કલ્પેશ 
ધરોડ. ણગફ્ટ્સના સ્પોન્દ્સરર-પાટી હન્દ્ટઝય-જુગલ વીરા. 
૧૩ થી ૪૦ વર્ય: ભક્તત વવશાલ ગાલા,તરુ્ાર મેહતા, પરાગ પ્રવીિ છેડા,હદપેશ કમલશે છાડવા,રચના 
કમલેશ છાડવા,સમીર મનસખુ દેહઢર્ા,વનશા મનસખુ દેહઢર્ા,રીના કલ્પેશ ધરોડ,પ્રવતક મિીલાલ 
સાવલા,નેહા છાડવા. ણગફ્ટ્સના સ્પોન્દ્સરસય-પરેશભાઈ ગાલા,કલ્પેશ ધરોડ,પરીન દેહઢર્ા. 
૪૧ વર્યથી ઉપર: રમેશ ભવાનજી ગાલા,ગીરીશ ગાલા,સનુીતા ગીરીશ ગાલા,હકરિ રજનીકાતં દેહઢર્ા. 
ણગફ્ટ્સના સ્પોન્દ્સરર- વનલેશ દેહઢર્ા. 
નીિાયર્ક હતા: શ્રીમતી જીજ્ઞા કપાસી અને શ્રીમતી બીજલ કપાસી 
લકી ડીપના વવજેતા હતા – હકરિભાઈ પે્રમજીભાઈ ગાલા અને મયરુી નીરીંત નાગડા 
અંતમા ંસ્વાહદષ્ટ ભોજનને માન આપી સૌ છુટા પડયા હતા.  

ચેન્નાઈ ઘટક ચેન્નાઈ ઘટક   
 કચ્છી વમલન:તા.૭-૧૦-૨૦૧૨ના સ્વામીવાત્સલ્ર્ જમિ તથા વવદ્યાથીઓના બહુમાનનો 

કાર્યક્રમ ૩૫૦ સભ્ર્ોની હાજરીમા ં ર્ોજવામા ં આવેલ. કાર્યક્રમના અવતવથ વવશેર્ શ્રી 
પકંજભાઈ શશીકાતં વીરા હતા જેમના હસ્તે વવદ્યાથીઓનુ ંબહુમાન કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 
આ પ્રસગેં તેમિે આપેલ સચુન ખબુ જ વવચારવા લાર્ક હત ુ.ં બહુમાન ફતત શૈક્ષણિક 
વસદ્ધદ્ધઓ સધુી વસમીત ન કરતા ં અન્દ્ર્ ગેર શૈક્ષણિક કે્ષત્રોમા ં મેળવેલ વસદ્ધદ્ધઓ માટે 
બહુમાન કરવાનુ ંસચૂવેલ. 

 પયુયર્િમા ંપારિાની બોલી બોલાવી વમલનમા ંપારણુ ંપધરાવેલ જેનો ખચય વમલનના ૩૮ 
સભ્ર્ોએ ઉપાડી લીધેલ. તેઓનો ખબુ ખબુ આભાર. 

 તા.૧૪-૧૧-૨૦૧૨ના નવા વર્ય વનવમત્તે “સાલમબુારક” કરવા સૌ સભ્ર્ો હાજર રહ્યા હતા. 
આ વરે્ ફટાકડા ન ફોડવા બદ્દલ વમલનના ૩૯ બાળકોને ઇનામ આપવામા ંઆવ્ર્ા હતા. 
સૌ બાળકો તેમજ તેમના વાલીઓને ખબુ ખબુ ધન્દ્ર્વાદ. શ્રી ભાવેશભાઈ તલકશી 
સાવલા અને શ્રી તલકશી પાસભુાઈ ગાલા તરફથી ઇનામો સ્પોન્દ્સર કરવામા ંઆવ્ર્ા હતા. 
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તેમનો ખબુ ખબુ આભાર. સન્દ્માન વવવધ બાદ સ્વાદીષ્ટ ચા નાસ્તાને ન્દ્ર્ાર્ આપી સૌ છુટા 
પડયા હતા. 

 વમલન ગૌરવ:ચી.રીર્ાશં ભાવેશ ગોગરી તવમલનાડુ હક્રકેટ અસોવસએશન તરફથી 
ચેન્નાઈના ૧૪ વર્યથી નીચેની કેટેગરીમા ંટીમમા ંવસલેતટ થરે્લ છે. ડીસ્રીતટ ટીમની સામે 
રાર્લ મેચમા ં તેિે ૨૬ રન (નોટ આઉટ) તથા ૨૭ રન આપી ૩ વવકેટ લઈને ઓલ 
રાઉન્દ્ડ દેખાવ કરેલ છે. હાલમા ં ચાલી રહલે મેચોમા ં રમી રહલે છે. તેને ખબુ ખબુ 
અણભનદંન. 

મહહલા મડંળ: 
 તા.૧૪-૧૦-૨૦૧૨ના “નવરાત્રી ઉત્સવ” ૨૦૦ સભ્ર્ોની હાજરીમા ંઉજવાર્ો. રાસ-ગરબા-

વેશભરૂ્ાના વવજેતાઓ નીચે મજુબ છે:   
વેશભરૂ્ા: 

 
 ગરબા: 

દાહંડર્ા:

 
૬૦ વર્યથી ઉપરના વવજેતા: શ્રીમતી નવલબેન હીરાચદં લોડાર્ા 
સૌ વવજેતાઓને ખબુ ખબુ અણભનદંન. 
રાસ ગરબા પિૂય થતા તરંુત આનદં મેળાની હાટડીઓ મહહલા સભ્ર્ોના સહર્ોગથી ચાલ ુ
થઈ. વાનગીઓ ખબુજ ખતંથી બનાવવામા ં આવેલ. બહનેોએ ખબુ જ સારો સાથ અને 
સહકાર આપ્ર્ો જેના બદ્દલ બધાનો ખબુ ખબુ આભાર. 

ઇનામ ૬ વર્ય સધુી ૭ થી ૧૨ વર્ય સધુી 

પ્રથમ કાશ્વી રાજુ વીરા હદશા કેતન છેડા 

દ્ધદ્વવતર્ દેવ વનશાતં છેડા હદર્ા ચતેન દેહઢર્ા 

ઇનામ ૧૩ વર્યથી ઉપરના અપરણિત ૪૦ વર્યથી નીચનેા અપરણિત ૪૦ વર્યથી ઉપરના 

પ્રથમ ખશુ્બ ુચપંક ભેદા સગંીતા હહતશે ગગંર પણૂિિમા અવમત સરૈ્ા 

દ્ધદ્વવતર્ આરતી હકરિ દેહઢર્ા વમનલ ર્ોગીન છેડા વાસતંી રમશે ગોસર 

ઇનામ ૧૩ વર્યથી ઉપરના 
અપરણિત 

૪૦ વર્યથી નીચનેા અપરણિત ૪૦ વર્યથી ઉપરના 

પ્રથમ શ્રેર્ા દીનશે ભેદા મીનલ ચતેન દેહઢર્ા ણબન્દ્દુ નીતીન ગગંર 

દ્ધદ્વવતર્ પહરતા નીતીન ગગંર વૈશાલી વવપલુ છેડા પષુ્પા જર્ેશ દેહઢર્ા 
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આંધ્ર પ્રદેશ ઘટકઆંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  
સમાજનુ ંગૌરવ 
 સમાજના નવ યવુાન શ્રી ગૌરાગં નેમજી ધરોડ (પત્રી) – ઇસન્દ્ડર્ન એમ્પોરીર્મને “લેતમે ફેશન 

વીક” આર્ોજજત “બેસ્ટ ડીઝાઈનર” નુ ંપ્રથમ ઇનામ મળેલ છે. 
 શ્રી અમતૃલાલ રવજી ભેદા (સમાઘોઘા) – નવરંગ હોઝીર્રીને  COUNCIL FOR INDUSTRIAL AND 

TRADE DEVELOPMENT દ્વારા આર્ોજજત કાર્યક્રમમા ંશ્રી એન. મનોહરજી (આંધ્ર પ્રદેશ વવધાન સભા 
અધ્ર્ક્ષ) તથા પોન્નાલા લક્ષ્મર્ાજી (પ્રદેશ સચુના અને સચંાર મતં્રી)ના વરદ હસ્તે “રાષ્રીર્ 
નવરત્ન તવાલીટી ઉધ્ર્ોગશ્રી પરુસ્કાર” થી સન્દ્માવનત કરવામા ંઆવેલ. 

 કુ.અમી ભરત છેડા (ગોધરા) FOUNDATION FOR DEMOCRATIC REFORM, હૈદરાબાદ સાથે 
જોડારે્લ છે. એમને ગમુસબાકય-જમયનીમા ંઆર્ોજજત ઓનસાઈટ  સેવમનારમા ંહાજરી આપવા પસદં 
કરવામા ંઆવેલ. કઠોર પસદંગીની પ્રહક્રર્ા બાદ ૧૮ ઉમેદવારોને સહભાગી થવાનુ ંમાન મળેલ. 
અમીબને સાઉથ એશીર્ામાથંી બીજા ક્રમાકેં અને ભારતમાથંી પ્રથમ ક્રમાકેં પસદંગી પામી ૨૫ 
નવેમ્બરથી ૭મી ડીસેમ્બર, ૨૦૧૨ ના સેવમનારમા ંભાગ લીધેલ. 

મદુરાઈ ઘટકમદુરાઈ ઘટક  
 સમાજે ઓતટોબર મહહનામા ં નવરાત્રી ખબુજ ઉત્સાહથી ઉજવી. પ્રમખુ શ્રી રાજેન છેડા ના 

નેતતૃ્વ  હઠેળ વીિા વોરા તથા ભારતી સગંોઇએ નવ હદવસનુ ંસચંાલન સારી રીતે પાર પાડ્ુ.ં 
અનેક વવધ હરીફાઈઓ ર્ોજાઈ અને શરદ પનૂમના હદવસે વવજેતાઓને ઇનામ અપાર્ા . 

 ઝગમગતા ંદીવડાઓ સાથે  હદવાળી ઉજવ્ર્ા બાદ નવા વરસે સૌએ એકબીજાને "સાલમબુારક" 
કહી નવા વરસની શભુેચ્છાઓ આપી શ્રી લાલજીભાઇ વોરાનુ ંવતતવ્ર્ "જીન્દ્દગીમા ંપહરવતયનનુ ં
મહત્વ" પ્રભાવશાળી  રહ્ુ.ં  

 હદવાળી નો થાક ઉતારવા તા ૧૮ નવેમ્બર ના રોજ સમાજના સભ્ર્ોએ  ઝીિી ઝીિી સફેદ રેતી, 
લાબંો સળંગ બીચ, ઊંચા વકૃ્ષોની  હારમાળા  એવા  રળીર્ામિા દહરર્ાહકનારે પીકનીકની  મજા 
માિી . 

મદુરાઈ મહહલા  મડંળ: "ઈદર્મ ઓઈલ મીલ" ની મલુાકાત લઈ કર્ો તેલ સ્વાસ્્ર્ માટે 
સારો તેની જાિકારી  મેળવી. 
મદુરાઈ યવુા મડંળ: યવુા  વગય  જે "થડંર  બોલ્ટ્સ"ના  નામે જાિીત ુ ં છે  તેઓએ ત્રિ  કાર્યક્રમ 
કર્ાય. ટીમ વકય ની રમતો, બોન ફાર્ર "સાથે વવવવધ રમતો અને "સીતવેન્દ્શીર્લ" અંતાક્ષરી. 

ઉત્તર કિાયટક ઘટકઉત્તર કિાયટક ઘટક  
ગદગ 
 સ્થાનીક ગજુરાતી  સમાજ – કચ્છી સમાજના ંસહર્ોગ – સથવારે  આસો સદુ ૧ થી  ૯  સધુી 

નવરાત્રી  ઉત્સવમા ંઆધ્ર્શક્તત અંબામાતાજી – નવદુગાય માતાજીની નવરાત્રી ની  આરાધના  
ભક્તતપવુયક  થરે્લ. 

 દશેરાના મનોરંજન કાર્યક્રમનુ ંઆર્ોજન થરે્લ જેમા ંલક્કી પહરવાર ડ્રો મા ંશ્રી પકંજ વીરજી 
ગાલાને પાહરતોવર્ક પ્રાપ્ત થરે્લ. 
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 તા.૮-૧૧-૨૦૧૨ ના શ્રીમતી સ્મીતાબેન  શાહ (ભાવનગરથી પધારી) અતે્ર  (ની:શલુ્ક) 

એક્યપેુ્રશર થેરાપી પર શીબીર નુ ંઆર્ોજન  કરેલ. 
 આજના ંવ્ર્સ્ત જીવનમા ંસવેને સાનકુુળ – સવુ્ર્વસ્થીત તેમ જ  સમર્  ની અનકુુળતા  થાર્  

એવા  શભુ  ઉદે્દશ સાથે  લગભગ  અતે્રની પદંર જેટલી  પેઢીઓ – વ્ર્વસાર્ીકોએ  સામહુીક  “ 
શ્રી  લક્ષ્મી પજુન – શ્રી શારદા પજુન” ચોપડા પજુન નુ ંઆર્ોજન  શ્રી ક.દ.ઓ  પાશ્ર્વા હોલમા ં
રાખેલ, જેની  પિુાયહતુી બાદ  અલ્પાહાર, ચા-પાિી  ની  સુદંર વ્ર્વસ્થા  રાખેલ . 

 નવધન  સ્પે  ર્ાત્રા: પ.પ ુ આચાર્ય  ગિુસાગર  મહારાજ  સાહબેની  જન્દ્મ  શતાબ્દી  નીમીતે્ત  
નવધન  સ્પેશ્ર્લ  ર્ાત્રા  રેનમા ં અતે્રના ં૨૦ વરસીતપના ંતપસ્વીઓ  મુબંઇ થી ૫-૧૨-

૨૦૧૨ના શેત્ુજંર્, ભરશે્વર, ૭૨ જીનાલર્  થઇ  શ્રી હસ્તીનાપરુ ની  સખુદ ર્ાત્રા  પિુય  કરી  
તા  ૧૨-૧૨-૨૦૧૨  ના ં મુબંઇ આવ્ર્ા  પછી ગદગ  સખુરુપે, શખુશાતા પવુયક  આવી ગર્ા છે . 

 નવરાત્રી ઉત્સવ:  અંબમેાનંા આવશવાયદ અને ભતતોના ઉત્સાહથી કચ્છી-ગજુરાતી યવુક મડંળે 
મહાનવરાત્રીની ઊજવિીનુ ંઆર્ોજન કરેલ. ચરંકાતં રવવલાલ દેહઢર્ાએ drums વગાડયા. એના 
થીરકાતા નાદથી નવરાત્રીમા ંખબુ ઉમગં ભયુું. આ નવ હદવસોમા ંરોજ અલગ-અલગ 
પ્રવતર્ોણગતાનુ ંઆર્ોજન કરેલ. 

૧. બધા માટે દાહંડર્ા વવથ કોસ્ચ્યમુ પ્રવતર્ોણગતા. 
૨. કપલ દાહંડર્ા, મા-ંબેટા, બાપ-બેટી  દાહંડર્ા વવથ કોસ્ચ્યમુ, આરતીની થાળી કોમ્પીટીશન, બેસ્ટ મેલ 

પ્લેર્ર, બેસ્ટ ફીમેલ પ્લરે્ર કોમ્પીટીશન. 
૩. નાના છોકરાના દાહંડર્ા વવથ કોસ્ચ્યમુ પ્રવતર્ોણગતા ચાર વર્ીર્ હક્રર્ા ચરંકાતં  રવવલાલ  દેહઢર્ાએ 
ઉત્સાહથી ભાગ લઇ પ્રથમ પરુસ્કાર મેળવ્યુ.ં આમ હર્ોલ્લાસથી નવરાત્રી તહવેારનો આનદં લીધો. 
 બાળ હદવસ અને નવા વર્યની ઉજવિી : મગંળવાર તા. ૧૪-૧૨-૨૦૧૨ના રોજ બાળ હદવસ                        
અને નવવર્યની ઉજવિીનુ ંમહહલા મડંળે આર્ોજન કરેલ. સવય પ્રથમ બધાને નવ વર્યની શભુકામના 
આપી. પછી બાળ હદવસ વનવમતે છોકરાઓ માટે ફેન્દ્સી  ડે્રસ કોમ્પીટીશનની શરૂઆત કરી. 
 ૦-૬ વર્યના બાળકોમા ં૪ વર્ીર્ મોક્ષ હહતેશ ચીમનલાલ છેડાએ પ્લાસ્ટીક બનીને ‘ Don’t Use 

Plastic ‘ નુ ં સદેંશ આપ્યુ ં અને પ્રથમ પરુસ્કાર  મેળવ્યુ.ં હક્રર્ા ચરંકાતં રવવલાલ દેહઢર્ાએ 
પોતાના વપ્રર્ ફળ સ્રોબેરી બનીને બીજુ ં સ્થાન મેળવી બધાનુ ંમન જીત્યુ.ં ડોઢ વર્યના વનકેત 
ચરંકાતં રવવલાલ દેહઢર્ાએ જોકર બનીને બધાને ખબૂ-ખબુ હસાવ્યુ.ં       

 ૬-૧૨ વર્યના બાળકોમા ં પે્રક્ષા પ્રશાતં શાવંતલાલ છેડાએ લક્ષ્મીદેવીના રૂપમા ં બધાને હદવાળી 
પવયની ર્ાદ અપાવી.   

 ૧૨ વર્યથી ઉપરના બાળકો માટે પહંડત જવાહરલાલ નેહરુ વવરે્ પાચં વમવનટ બોલવાનુ ંહત ુ.ં આ 
રીતે  બાળ હદવસની ઉજવિી થઇ. સરસ મજાનુ ંજમિ અને અંતાક્ષરી રમી બધા છુટા  પડયા. 

 રવવવાર તા. ૧૮-૧૧-૨૦૧૨ના રોજ કચ્છી-ગજુરાતી મહહલા મડંળે હલે્થ ચેકઅપનુ ં આર્ોજન 
કરેલ. બધાએ એનો સારો લાભ લીધો હતો. 

બેલ્લારી 
 બાળ હદવસના અવસરે બેલ્લારીના કચ્છી-ગજુરાતી મહહલા મડંળે  UKG થી કરીને PG સધુીના બધા  
બાળકોને ભેટ આપી તેમનો પ્રોત્સાહન વધાર્ો હતો. 
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એક્કમના નેજા હઠેળ આગામી કાર્યક્રમો 
 કચ્છી ભાર્ાના સવંધયન અને વવકાસ માટે તેમજ કચ્છી ભાર્ાને જન જન સધુી પહોંચાડવાના હતેથુી 
કચ્છ યવુક સઘં વનવમિત, વસતં મારુ અને વવજર્ ગાલા હદગ્દવશિત, ડૉ વવશન નાગડા રૂપાતંહરત અને 
વસતં મારુ આર્ોજજત કચ્છી નાટક “ જેન્દ્દગી જલસો ભને વઈ” ના શો દરેક ઘટકમા ંઅનકુ્રમે નીચ ે
મજુબ રાખવામા ંઆવેલ છે : 

હૈદરાબાદ – ૨૫-૧-૨૦૧૩  મદુરાઈ   - ૩૧-૧-૨૦૧૩ 
ચેન્નાઈ    - ૨૭-૧-૨૦૧૩   બેંગલોર   -૦૨-૦૨-૨૦૧૩ 
કોચીન    - ૨૯-૧-૨૦૧૩   ગદગ -     ૦૩-૦૨-૨૦૧૩ 
કોઈમ્બ્તોર – ૩૦-૧-૨૦૧૩ 

 તા. ૧૬ અને ૧૭-૨-૨૦૧૩નારોજ મદુરાઈ મધ્રે્ ટેનીસ બોલ ક્રીકેટ ટુનાયમેન્દ્ટનુ ંઆર્ોજન કરવામા ં
આવેલ છે. પ્રથમ ૩ વર્ય માટે આ ટુનાયમેન્દ્ટના મખુ્ર્ સ્પોન્દ્સરર તરીકે બેંગલોર ક્સ્થત ગાલા ગ્રપેુ 
સહમતી આપી છે. આ ટુનાયમેન્દ્ટના વનર્મો આ વાવડમા ંઆપેલ છે. 

  દર વર્યની જેમ આ વરે્ પિ શ્રી મલુ ુડં ક.વી.ઓ.રેહકિંગ યનુીટ દ્વારા દરેક વર્ ગ્રપુ માટે એપ્રીલ-

મે,૨૦૧૩ દરમ્ર્ાન મુબંઈથી રેહકિંગ કેમ્પસનુ ંઆર્ોજન કરેલ છે. વધ ુવવગત માટે વેબ સાઈટ- http://

www.mountainlovers.in/ જોવા વવનતંી. ઇચ્છુકે પોત પોતાના ઘટકના પ્રવતવનવધઓ અથવા સસં્થાનો 
મુબંઈમા ંસપંકય કરવા વવનતંી. 

 પ ગ લી ના   પા ડ ના ર 
પતુ્ર જન્દ્મ 
બેંગલોર ઘટક 

 અવની ચતેન હરખચદં ગડા        ગોધરા     
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક 

 મોના જીતેન્દ્ર દામજી સાવલા      ડુમરા  
 હદવ્ર્ા ચરંશે પ્રફુલ્લ ગાલા       ભારાપર 

ચેન્નાઈ ઘટક 

 ભાવવકા વમલન રમિીક ગોગરી    ટંુડા    
 સવુપ્રર્ા કંુજન શાવંતલાલ ગાલા     ડાલા 
 શીતલ પવન શાવંતલાલ છેડા      મોટા આસબંીર્ા  

પતુ્રી જન્દ્મ 
ચેન્નાઈ ઘટક 

 વપ્રર્ા જીગર મનહર સાવલા        સમાઘોઘા  
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સ ગા ઈ ની   વ ધા ઈ 

બેંગલોર ઘટક 
 ક્રીશભ હકરિ પે્રમજી ગાલા          ફરાદી    બેંગલોર 

પહરતા જર્તંીલાલ લખમશી વનસાર   ભચાઉ   મુબંઈ 
 ધવલ દીપક પોપટલાલ ધરોડ    પત્રી    બેંગલોર 

   હદશા હહતેશ જેઠાલાલ ગોગરી      ટંુડા    ચેન્નાઈ 
આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક 

 પારસ ભપેુન્દ્ર  શામજી વીરા         ડોિ       હૈદરાબાદ( USA) 
જીગ્ના ધીરેન્દ્ર  દેસાઈ               માગંરોળ  USA  

 જત્વશા અતલુ જર્તંીલાલ ગાલા    ગોધરા   હૈદરાબાદ 
ધીરેન ગલુાબ લાલજી ગડા         ડુમરા   ચેન્નાઈ 

 રૂણબન તારાચદં મિીલાલ ધરોડ    પત્રી     હૈદરાબાદ 
કંુજલ જર્તં જીવરાજ છેડા          હાલાપરુ  મુબંઈ 

ચેન્નાઈ ઘટક 
 મોવનક જીતેન્દ્ર પે્રમજી ગગંર       છસરા     ચેન્નાઈ 

પકં્તત શાવંતલાલ હહરર્ા            શેરડી     મુબંઈ  
 ઋર્ભ મધકુર સાવલા             નવાવાસ ચેન્નાઈ 

ડૉ. કીંજલ હદલીપ રાવજી વીરા     પ્રતાપરુ   મુબંઈ 
 ધીરેન ગલુાબચદં લાલજી ગડા      ડુમરા    ચેન્નાઈ 

જત્વશા અતલુ જર્તંીલાલ ગાલા    ગોધરા   હૈદરાબાદ 
ઉત્તર કિાયટક ઘટક – ગદગ 

 રાહુલ મહને્દ્ર ખીમજી વીરા           દેવપરુ    ગદગ 
એકતા હદપક શામજી ગાલા           ભજુપરુ     મુબંઈ 

લ ગ્ન ની   વ ધા ઈ 
બેંગલોર ઘટક 

 ચામી નેમીદાસ ખીમજી ગોગરી      ભજુપરુ   બેંગલોર 
અવમત છગનલાલ પે્રમજી છેડા        દેહઢર્ા     મુબંઈ  

આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક 

 ભાવના વવવનત ભવાનજી  હણેિર્ા     સાભરાઈ    હૈદરાબાદ 
અનપુ ધીરજલાલ દેહઢર્ા      નવાવાસ    કોલ્હાપરુ 
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 હાહદિક મહને્દ્ર પે્રમજી ગડા              મોટા આસણંબર્ા  હૈદરાબાદ 

હદશા જરે્શ નાનાલાલ પારેખ         અમ્બરડી    ચેન્નાઈ 
 મેહલુ નેમચદં માવજી ગાલા          ઉનડોઠ મોટી  હૈદરાબાદ 

વનશા દીનેશ જેઠાલાલ ગાલા          દેશલપરુ     હૈદરાબાદ 
 સોહહન વલભજી વવશનજી સાવલા     બેરાજા     હૈદરાબાદ 

આરૂર્ી ગોપાલ  મોર                 બદુશ(ુરાજસ્થાન) હૈદરાબાદ 
 કાવતિક અરવવિંદ ખીમજી પેથડ          નવીનાર         હૈદરાબાદ 

સનાર્ા ણગરીશ કોન્દ્ડસકર                 ---           મુબંઈ 
 કામ્ર્ા હદપક હમેચદં કાપહડર્ા(ધરોડ)  પત્રી    હૈદરાબાદ 

હહરેન પ્રવીિ મેઘજી છેડા              લાર્જા     જબલપરુ 
 હહતેશ મલુચદં લાલજી ફુહરર્ા          ણબદડા       હૈદરાબાદ 

કવવતા વવજર્કુમાર રમેશજી ગપુ્તા       ---          છીંદવાડા 
ઉત્તર કિાયટક ઘટક – ગદગ 

 હદપ્તી  નવવન  હમેરાજ  નાગડા         મોથારા     ગદગ 
કુશલ  શાતંીલાલ  ભાિજી  ગાલા       કોટડા રોહા  

અ હર હ ંત  શ ર િ 

આંધ્ર પ્રદેશ ઘટક  કાતંાબેન મગનલાલ ભીમશી દેહઢર્ા   ભજુપરુ      ઉ.૮૮ 
    ગાગંજી નરશી કોરશી નાગડા           કપાર્ા      ઉ.૮૨ 

ચેન્નાઈ ઘટક   મનસખુ જેઠાલાલ ગોગરી   ટંુડા       ઉ.૫૮ 

ઉત્તર કિાયટક ઘટક – ગલુબગાય  
 શ્રી હમેચદં પે્રમજી ખીંર્શી શાહ            ડુમરા     ઉ. ૬૨  
 શ્રીમતી વાસતંીબેન પકંજ જીવરાજ ગાલા  ભોજાર્   ઉ.૪૬   
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શ્રી ક.વી.ઓ. વનીતા વ ૃદં બેંગલોર દ્વારા ર્ોજારે્લ જૈન શાકની સ્પધાયમા ંવવજેતા થરે્લ રેસીપી. 

જૈન બદામી પનીર પસદંા 
પ્રથમ ઇનામ વવજેતા-શ્રીમતી હસંા હરખચદં ગડા, બેંગલોર- ૯૯૦૧૪૧૫૧૫૧ 

સામગ્રી 

  
ગારનીવશિંગ માટે : મલાઈ 

રીત :  ૧. બદામને ૨-૩ કલાક પલાળી છાલ કાઢી 
નાખો. 
૨. પનીરના ૧ ઇંચ પોળાઇના વત્રકોિ આકારના 
પીસ કાપીને તેની વચ્ચે સ્લીટ કરો. 
૩. કાજુ, હકશવમશ, છીિેલ ુ ંપનીર, લીલા મરચા, 
કોથમીર અને વટાિા આ બધાને  વમફસ કરો. 
૪. આ વમશ્રિમા ંમીઠંુ ભેરી તેને પનીરની વચ્ચ ે
કરેલા સ્લીટમા ંભરી નાખો. 
૫. કોન્દ્ફ્લૌરનુ ં ઘાટુ ખીરંુ કરી તેમા ંઆ પનીરના પીસ ને ડીપ કરી બદામી રંગના તળી લો. 

મહહલા MUNCH 

પનીર ૧૫૦ ગ્રામ 

પનીર( ખમિેલ ુ ં) ૫૦ ગ્રામ 

કાજુના ટુકડા ૩ ટેબલસ્પનૂ 

કીશમીશના ટુકડા ૩ ટેબલસ્પનૂ 

સમારેલી કોથમીર ૩ ટેબલસ્પનૂ 

વાટેલા લીલા મરચા ૨ ટીસ્પનૂ 

ક્ર્શ કરેલા લીલા વટાિા ૩ ટેબલસ્પનૂ 

કોન્દ્ફ્લૌર ૧/૨ કપ 

ગ્રેવી માટેની સામગ્રી  : 

ટામેટો પ્યરુી   ૨ કપ 
ભોપલો (ચોરસ ટુકડા) ૧ કપ 
બદામ    ૧૦ થી ૧૨ 
ખસખસ   ૧ ટેબલસ્પનૂ 
ખસખસ   ૧ ટેબલસ્પનૂ 
વહરર્ાળી   ૧ ટેબલસ્પનૂ 
લાલ મરચા   ૫ થી ૭ 
લવગં    ૪ 
એલચી   ૩ 
અદરખ   ૧ ઇંચ 
કસરુી મેથી   ૧ ટીસ્પનૂ 
લાલ મરચુ ં   ૧ ટીસ્પનૂ 
જીરંુ    ૧/૨ ટીસ્પનૂ 
ધાિા પાવડર  ૧/૨ ટીસ્પનૂ 
ગરમ મસાલો  ૧ ટીસ્પનૂ 
તેલ    ૧ ટેબલસ્પનૂ 
ઘી    ૪ ટેબલસ્પનૂ 
મીઠંુ    સ્વાદ પ્રમાિ ે
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૬. ભોપલ,ુ લાલ મરચા, બદામ, ખસખસ, વહરર્ાળી, તજ, લવગં, એલચી, કસરુી, મેથી અને અદરખ 
આમા ં૧/૨ કપ પાિી નાખી વાટી લો. 
૭. ઘી ગરમ કરી તેમા ંટામેટો પ્યરુી તેલ છુટંુ પડે ત્ર્ા ંસધુી રાધંો. 
૮. તેમા ંપનીર નાખી ૧ વમનીટ માટે રાધંો. 
૯. પછી તેમા ંલાલ મરચુ,ં જીરંુ,ધાિા પાવડર,ગરમ મસાલો અને મીઠંુ નાખો. 
૧૦. ગેસ પરથી  ઉતારી ઉપર ક્રીમ નાખો 

હકચન હટપ્સ 
૧. દહીં જામી ગર્ા પછી તેમા ં નાહરરે્ળનો એક નાનો ટુકડો નાખી દેવાથી તે જલ્દી ખાટંુ નહહ થાર્.    
૨. બદામની બરિીમા ંએક ટીસ્પનૂ સાકર નાખી સ્ટોર કરો, તે ચવળી  નહહ થાર્ અને  લાબંા ગાળા 
સધુી ફે્રશ રહશેે.                                     - હતેલ નીલેશ દેહઢર્ા, બેંગલોર.                                          
૧. રસોડામાથંી મચ્છર ભગાવવા રોજ એક કપરૂ બાળવુ.ં 
૨. લોઢાની તેલની કઢાઈ કે તવા સહલેાઈથી સાફ કરવા તેમા ંએક ચપટી લીંબનુા  
    ફૂલ પાચં વમવનટ લગાડી રાખો. પછી પાવડરથી ઘસો, તે તરત સાફ થઇ જશે. 

- લીના ડોવીન રામ્ભીર્ા, બેંગલોર.                                          
સોફ્ટ પનીર 

 પનીર બનાવવાની ખબુજ સરળ અને સહલેી રીત ને જરૂર આજમાવજો  
સોફ્ટ પનીર માટે દૂધને ગરમ કરી ઠંડુ કરવુ ં. દૂધની મલાઈ કાઢી ફરીથી ગરમ કરવુ.ં ઉભરો આવે 
એટલે તેમા ંલીંબનુો રસ નાખી ફાડી લેવ ુ ં. ફાડેલા દૂધને મોટી ગરિી પર કપડુ ંમકૂી ગાળી લેવ ુ.ં આ 
પનીરને પાિીથી ધોઈ લેવ ુ.ં ત્ર્ારબાદ પનીરને ઘટ્ટ નીચોવી લેવ ુ.ં હવે તેને ખબુજ મસળવુ.ં પનીર 
હલકંુ લાગશે. પછી પનીરને નાની ડીશ અથવા ડબ્બામા ંપાથરી ઢાકંિ ઢાકંી કુકરમા એક સીટી વગાડી 
બાફી લેવ ુ.ં ઠંડુ થાર્ પછી જોઈતા શેપમા ંકાપી લેવ ુ.ં          -  કવવતા વવપલુ વવસહરર્ા,બેંગલોર. 

       
૧) મોતી   ૨) આંખ   ૩) રાજ કરે   ૪) ધિી, ભગવાન   
૫) પજંાબી રોટલીનો પ્રકાર    ૬) નદીમા ંઆવે  ૭) રાજાનો પતુ્ર  
૮) ઝાડના પત્તા   ૯) હહન્દ્દીમા ંખતેરને કહવેાર્   ૧૦) આંખની કીકી  
૧૧) સ્ત્રીના સૌભાગ્ર્ની વનશાની   ૧૨) એક સગુધંી વસ્ત ુજે દૂધ, મીઠાઇ મા ંનખાર્ 
૧૩) ધનની દેવી  ૧૪) આને વસ્તમુા ંમીઠી કરવા નખાર્ ૧૫) પૈસા, દૌલત  
૧૬) આ મહારાજ લગ્ન કરી આપે   ૧૭) પાિી ઉપર બાઝે   
૧૮) કૃષ્િની ન્દ્ર્ારી છે   ૧૯) સગુધંી વસ્ત ુજે મગૃ માથંી મળે  
૨૦) આ સપુ્રવસદ્ધ હોલીવડુની અણભનેત્રીના નામમા ંબે કચ્છી સ્ત્રીઓના નામ છુપારે્લા છે.     
(જવાબ:: Page 23) 

નીચે આપેલા શબ્દો માથંી કચ્છી સ્ત્રીઓ
(બાઈઓ) ના નામ લખો: 
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             કાવ્ર્ સહરતા   

આત્માનદં  
સવારના સરૂ્યના ઘોડાઓનો હિહિાટ 

મારી સવારને આહવાન આપે 
આ પ્રદેશથી બીજા પ્રદેશમા ંજવાનુ ંઈજન 

મારાથી શરૂ થત ુ ંઆકાશ વવસ્તરે તારા સધુી 
ઘડાર્ મારંુ ભાવી અસીમની સાથે અસીમ થવા 

રૂપેરી સ્વપ્નોનો નશો લઈને ચાલે સમર્ 
ચારે તરફ વકૃ્ષો ને એમા ંઉતરતો સરુજ 

મારી અંદર ઉતારે જેમ ત ૂ
વવશ્રામ લીધો છે મેં તારી અંદર 

અનાહદના પહરભ્રમિ પછી 
હ ેઆનદં મને તારી સાથે વવસ્તારવા દે 

પવનની પાખંોમા ં
જળના તરંગમા ં
વકૃ્ષની છાર્ામા ં

આકાશની અસીમતામા ં
સરૂ્યના સત્ર્મા.ં 

અજપંાનો સદેંશ 
હતી ન ખબર મારી મને ને તોર્ જીંદગી હતી 

હળવેથી આવીને કોઈ વાવી ગયુ ંહતો એ અજપંાનો સદેંશ 
કોરી કટ પાટી ધરી દીધી સામે ન પડયો અક્ષર એકે કાળો 

નજર થી મળી નજર હતો એ અજપંાનો સદેંશ 
ચાલ્ર્ા જ કયુું છે મળર્ા છે આ ણચરાગ જ્ર્ારથી 
ઊભા રહીને જાલ્ર્ો હાથ હતો એ અજપંાનો સદેંશ 
દીવાલો છોડીને ખિૂા બહાર નીકળર્ા છે આજે 

બારીએ બારીએ મકુ્ો છે વહતેો અજપંાનો સદેંશ 
પગવથરે્ પગવથરે્ મારા જોર્ા છે જે પગલા 

એ પગલાએ આપ્ર્ો છે મને અજપંાનો સદેંશ. 
- પ્રવતભા રસેશ સાવલા, બેંગલોર 
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My Dear Friends, 

Hello, Wish you all a Happy New Year. May the coming year bring to you all that you desire and fill  
your life with good luck, happiness and peace. 

First let me thank those of you who have acknowledged Vavad with so much love and responded to 
the new sections incorporated thereby. This has boosted up our enthusiasm and motivated us to 
work with a greater zeal. 

We have received eight entries for the cover-page drawing contest and two for the View Point con-
test. We have three Stars of Vavad from our community. Two in sports field and one in business. 
We are proud of you. Congratulations to all the winners and a big  big thanks to all the participants. 
A special thanks to those parents who have encouraged their children for the drawing  contest. My  
humble word to the youngsters-shake yourself up- Vavad is giving you the platform to express your 
views and you are getting a space to make yourselves known through your view point. Life isn’t 
about finding yourself-Life is about creating yourself.…..so grab the opportunity to express yourself. 

I feel a great thrill and joy in my heart to see that someone is contributing a poem, someone an 
article, someone is giving their  valuable feedback, someone has some suggestions for Vavad – this 
is all helping us  give a new shape to Vavad  thereby enabling us to give our readers  the very best 
we can. I pray that this kind of bonding with our readers continues so that together we will create 
magical pages that will captivate the heart of one and all. 

Our Readers are like stars. We don’t always see them, but we know that they are always there!! 
Once again thanks to all our readers for their love and inspiration. 

                                                                                                   -  Bhavana Manoj Vichhivora. 

  RHYTHM DOWNPOUR 

1. DAISY POND : This guided meditation will take you into a very relaxed and peaceful state of 
mind. Your stress and worries will disappear as you will swim and jump in this daisy pond. It 
will flare up your imagination power tremendously. 

LINK :  YOUTUBE~DAISY POND~Choose – theamericanmonk- time 9:15 mins. 

2. 7 – MINUTE RELAXATION :  The honey sweet sound and soothing music will take you into 
the arms of nature, from where you will collect energy and freshness instantly.   

 

EDITOR’S MESSAGE 

FROM ME TO YOU … 
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LINK : YOUTUBE~KELLY HOWELL-7 MINUTE GUIDED MEDITATION-Choose-TheDazbar3-time 9 mins 

                 
              Daisy pond                                    7 minutes relaxation 

Scan this QR code on your mobile to access these relaxations. 

                                                                                                      Kalpesh C Dharod, Bangalore. 

3. For Soothing and Relaxing Music -My Recommendation Will be "Santoor Fusion Music by RA-
HUL SHARMA" son of the legend Pt.Shiv Kumar Sharma. All his Albums are very appealing. 
Recommended ones are - 

· TIME TRAVELLER    · WHITE 

· H2O      · Mountain Trail 

· Maya the Illusion   · Ladhak (in search of Buddha) 

· Kashmir (Jannat on Earth )  · Golden Heritage with Pt.Shiv Kumar Sharma 

· Santoor Virasat with Zakir Hussain & Pt.Shiv Kumar Sharma 

            Relax and Enjoy. 
                              -Bhavesh Savla, Chennai. 

 DESIGN COVER PAGE CONTEST  

વાવડ જાન્દ્યઆુરી-માચય,૨૦૧૩ અંકના મખુ પષૃ્ઠ ણચત્ર (ડ્રોઈંગ) સ્પધાયમા ંભાગ લેનાર બાળકો: 

1. ધ્રવુ મુજંાલ છેડા       બેંગલોર   2. હરર્ભ મુજંાલ છેડા     બેંગલોર 
3. સહુાની સાગર છેડા     બેંગલોર  4. પ્રથમ સાગર છેડા      બેંગલોર 
5. ઉદીતી વનલેશ દેઢીર્ા   બેંગલોર  6. પ્રીર્તંા ભાવેશ સાવલા ચેન્નાઈ  
7. હસંીની જરે્શ મારુ      વસકંદરાબાદ  8. રીશીતા જરે્શ મારુ     વસકંદરાબાદ 

સ્પધાયના વવજેતા: ઉદીતી વનલેશ દેઢીર્ા, બેંગલોર   Winner : Uditi Nilesh Dedhia, Bangalore 

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 of  Holi – The festival of col-

ours. The best drawing will be selected as the cover page for the next issue of Vavad. We must re-

ceive your cover page with the details regarding your name, age and city  by 15-3-2013.  You may 

send it to us at: Bhavana M Vichhivora, c/o L.K & SONS, 15 Kirana Complex, APMC Yard, Yeshwant-

pur, Bangalore 560022. 
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VIEWPOINT CONTEST.....  
 

‘What is the importance of society’ 
Man is a social being, he cannot live alone. We need people through thick and thin, to share our 
achievements and help us out in crucial times of life.  What is the importance of society— in our case, 
the institutions of KVO—according to you? .. Do  give it a thought. Write to us either in Gujarati or 
English. The word limit is 500-600 words. The eligibility for participating is 18+, unmarried. We must 
receive your viewpoint by 15.03.13. Email your entries to vavad12@gmail.com. The first two best 
entries will be awarded a cash prize of Rs.1000/- and Rs.500/- respectively. 

Here are the two winning entries for the Viewpoint contest announced in the previous issue. The topic 
was ‘LOVE AND MARRY OR MARRY AND LOVE?’ 

‘LOVE AND MARRY OR MARRY AND LOVE?’  

By Jaini Paresh Gala, Bangalore 

“Marriage” is the acknowledgment of a close interpersonal relationship between a man and a 
woman. It is bond that is forged and promises that are made for a lifetime. A bond of friends and of 
partners. A promise to love and to cherish and to be there for each other through thick and thin.  

Different cultures have different rituals and ceremonies. They choose their partners in different ways. 
In India, traditionally we follow the concept of an ‘arranged’ marriage wherein the parents search for 
a partner they feel is suitable for their child. Over the generations though, the mindset of people is 
beginning to change. ‘Love’ marriage is now becoming the norm for the young generation. And so 
arises the eternal debate- Love and marry or marry and love?  

I do not believe that one concept is right and the other necessarily wrong. I feel that it is more a mat-
ter of personal choice and belief. And what I believe is that I want to love and then marry. I want to 
establish a foundation of friendship, trust and comfort before taking one of the biggest steps of my 
life. And yes, I do believe that love is one of the biggest parts of this relationship. I’m not talking 
about some Hindi movie type of love where you meet a man, you’re singing songs in the rain and day-
dreaming, and in three months you’re thinking of eloping with him since your parents don’t approve. 
What love means to me is getting to know someone and liking them- all of them, the good and the 
bad. It means that you would be there for someone and they would be there for you anytime and 
anywhere. It means trusting someone without having to think about it. It means an unconditional 
type of friendship, a friendship that would weather the rough times and take joy in the good.  

When I do meet someone I want to spend the rest of my life with, it goes without saying that I would 
want my parents’ approval. Coming back to the Hindi movie analogy, maybe they’ll like the guy as 
soon as they meet him, maybe it’ll take some time or maybe they won’t approve. I don’t know, I can 
just hope. But I feel that if it is meant to be, everything will eventually fall in to place. There might be 
roadblocks and hurdles, but we’ll get there.  

There is an interesting twist for me though, something my aunt suggested to me a while back. Why 
does it have to be an either/or kind of choice? Is there no middle ground between love marriage and 
arranged marriage? A kind of scenario wherein you meet someone your parents choose and you like 
them. So you decide to get to know each other informally before making any concrete decision. You 
take some time and judge for yourself whether this is really the man you can fall in love with.  

Whatever may be the case, at the end of the day, ‘love’- those two syllables are one of the most im-
portant ingredients in the story of my life.  
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‘LOVE AND MARRY OR MARRY AND LOVE?’ 

Mehal Rashmikant Vichhivora, Bangalore 

LOVE! The most important emotion but yet the most misused word! Many books, poems, songs 
etc. have been written on it but yet no one really knows what it feels like to be in love until one 
experiences it! It’s the most important thing in this emotion driven world to love and to be loved as 
this gives you the strength to sail through the rough times too. MARRIAGE is the coming together 
of two souls, who together can tread the path to achieving higher goals like self actualisation. 

In our today’s west-influenced society, most of the youth prefer to avoid the topic of “marriage”. 
Today’s youth prefer to first fall in love and then go for the long term commitment. If one is already 
in love, then it is important for him/her to check if it is actually love or it is just infatuation. Because 
if it is infatuation, then it is just a phase which will pass and it might not be strong enough a reason 
to sustain marriage in the long run. But if the relationship is based on strong meaningful basis then 
it will endure because after the initial romance is over, this is the only thing that will last. In this 
materialistic world, if the aim of marriage is enabling legalized sexual relationship between two 
individuals then it is better not go for such a kind of love marriage. Secondly, it’s important to real-
ise that love is not enough for a marriage to last and thus it’s important to be practical. In case of 
inter-caste marriages the problem one faces is the lack of acceptance from the family. Initially it 
might not seem as an important thing but in the long run it is one of the most important aspects for 
a marriage to survive.  

On the other hand, most of our parents would prefer us to go for an arranged marriage which ac-
cording to them will work the best. Even an arranged marriage is a gamble and only time will show 
its results. It is not only important to choose the right partner but also equally important to choose 
the right family. One of the drawbacks of an arranged marriage is that one really never comes to 
know the person and the family until one lives with him/her. 

Marriage is indeed a risk which people take and one never knows whether his/her decision is right 
or wrong until one experiences it. Whether it is love and marry or marry and love, both have their 
own positives and downsides. In a love marriage, the person may have the support of the spouse 
but may not enjoy the support of the family members and vice-versa in case of arranged marriage. 
Both types call for compromise and dissolving of egos and working equally towards this family that 
they have created. As rightly said, marriage in India just doesn’t mean marriage between two peo-
ple but indeed is a marriage of two families and hence understanding from both the partners is a 
key for the marriage to survive. Hence, MARRIAGE should be an association of two people who 
may not be equal in qualification and money but equal in their commitment towards understand-
ing each other.  

One can never really say which is better than the other. It’s important to be practical and not just 
take this decision under pressure or being swayed away by emotions because it’s a decision of a 
lifetime. So it’s best to take your time and decide what is best for you! 

Unmistakable characteristics of a TRUE GUJJU  
1. Every autowala, taxiwala, grocerywala is our kaka. 

2. We never go to office, we go to HOFFIS! 

3. The first rule of money - never use your own. 
4. Be it seven in the morning or One in the night, , gaathiyas are always welcome. 

5. We keep an "ELARAM" to wake up in the morning. 

6. No party is over without a round of GARBA. 

7. We call all types of noodles "Meggi"!!! 

…. turn over for more ... 
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 STARS OF VAVAD 
 

… Unmistakable ... 

8. We have a PhD in bargaining by birth. 

9. We don't have feelings, we have FILLINGS!!!  

10. All our conversations begin with kem 6, maja ma ne,  end with, koi saaru investment batavo ne... 
11. We shout our guts out on international calls, thinking they can hear us better that way. 
12. For us electricity never goes - only light does!!!! 

13. Chhas is our beer! 

14. We don't call people, we COAL them.    

15. We go to movie HOLE and take outside SNAKES for refreshments. 
16. If a gujju starts Koffee with Karan, he would name it "Chhas with Chhagan". 

…. turn over for more .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rishita Jayesh Maru, Secunderabad. (9 yrs) 
Participated in ‘Skating Rink II’ event for Under 
11at District Level Interschool Sports and 
Games Tournament, 2012-13 and secured first 
place! She has earlier secured third position in 
‘Skating Rink II’ and ‘Road Race I’ event at the 
A P State Inter District Roller Skating Champi-
onships. 

Achievements of this year:  * Bronze medal –
CBSE  south zone skating competition –
J.S.S.Public School Mysore  * Silver medal-state 
level (A.P.) Roller skating federation—
Vishakhapatnam 

Hansini Jayesh Maru, Secunderabad. (7 yrs) 
Participated in ‘Skating Rink II’ event for Un-
der 11at District Level Interschool Sports and 
Games Tournament, 2012-13 and secured 
second place! She has earlier secured first 
position in ‘Skating Rink I’ and second position 
in the ‘Road Race I’ event at the A P State In-
ter District Roller Skating Championships. 

Achievements of this year:  * Bronze medal –
CBSE south zone skating competition –
J.S.S.Public School Mysore  * Silver medal-state 
level (A.P.) Roller skating federation—
Vijaywada. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Amrutlal Ravji Bheda (Samaghoga) of 
M/s Navrang Hosiery, Hyderabad,  has 
been awarded the Certificate of Excellence 
for Quality Standards of No 1. Hosiery Prod-
ucts in India by the Council For Industrial 
And Trade Development, India 
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GALA CUP TENNIS BALL CRICKET TOURNAMENT 

Under the flagship of  Sri Dakshin Bharat K.V.O. Ekkam,  the 1st 2 day Tennis 
Ball Cricket league will be conducted at Madurai on 16th & 17th Febru-

ary,2013. The Cricket Tournament will consist of One team from each Ghatak comprising of Players 
from the families of the members of the Ekkam and from all age groups with a cap on number of 
Senior and Junior Players. 

The main Sponsors for first three years of the Tournament are GALA GROUP from Bangalore 
Ghatak. The basic format & rules of the Tournament are:  

Team: A team would consist of 16 Players from the families of the members of the ghatak. Seniors 
would be Players who are Married, juniors would be Unmarried Youth and Sub Juniors would be 
Youth under the age of 18 years. The Playing Eleven Should have a Minimum 2 & maximum of 5 
Seniors and 5 Juniors and must have 2 Sub junior Players. 

League: The Tournament would be played on the basis of league games and Semifinal and Final 
matches as per the Format detailed below. The league games as well as the Semifinals would be of 
12 Overs a Side to be bowled in 50 Min and 10 minutes changeover time and the Finals would be of 
15 overs a side to be bowled in 1 hour and 10 minutes changeover time. The Number of Overs 
would be adjusted to the time available per match. The Playing Conditions and Other Rules would 
be conveyed at a later date. 

Format for GALA CUP TENNIS BALL CRCKET TOURNAMENT 

We are Naming the teams as A B C D E 

Day 1 --  League Stage Games 

Match 1 :-  Team A Vs Team B  ( Winners will qualify to Semi final SF1 and Losers as L1) 

Match 2:-   Team C Vs Team D   (Winners will qualify to Semi final SF2 and Losers as L2) 

Match 3:-   Team L1 Vs Team E (Winners will qualify to Semi final SF3 and Losers as L3) 

Match 4:-   L2 Vs L3 (Winners will qualify to Semi final SF4 and Losers is eliminated) 

Now we have our 4 Semi finalist SF1 SF2 SF3 SF4 

Day 2 --  Semi Final / Final Games 

The Semi Final Line up will be determined by the Net Run Rate. A team's net run rate is calculated 
by deducting from the average runs per over scored by that team throughout the League Stage, the 
average runs per over scored against that team throughout the League Stage.In the event of a team 
being all out in less than its full quota of overs, the calculation of its net run rate shall be based on 
the full quota of overs to which it would have been entitled and not on the number of overs in 
which the team was dismissed.  

So depending upon the Nett Run rate of the Teams qualified for the Semi final in the League Stage 
we will rename the teams as SF1 , SF2 , SF3 , SF4 

Match 1 :  ELIMINATOR SF3 Vs SF4     (Winners will E1 and Losers are Eliminated) 

Match 2:  SEMIFINAL 1 SF1  Vs SF2     (Winners will qualify for  finals F1 and Losers as E2) 

Match 3: SEMIFINAL 2 E1 Vs E2         (Winners will qualify to  final F2 and Losers is eliminated) 

Match 4: GRAND FINAL F1 Vs F2 

Winners of FINAL will be crowned CHAMPIONS               Losers of FINAL as Runners Up                           

Winners of SF 2 as 1st Runner up                               Losers of SF 2 as 2nd t Runner up          
and finally … 

17. At least 50% of your contacts on you phone book end with the word BHAI. 
18. We eat home made theplas with chhundo and athanu on business class flight. 
19. After having chaat, bhelpuri, sevpuri, we make sure we ask for extra puri, and then a discount. 
20. CATBURY is the generic name for chocolate 
21. You pack according to a 5 night 6 day holiday when going for a one day picnic. 
22. Bombay+Gujarat+London+ America = whole world. Nothing else exists for us. 
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Money Care for Young Investors  
 

 

In India, we have young working people in the age group 18-25 years. For these young earning peo-
ple, there are plenty of savings and investment options available. Listed below are the suggested 
Investment options: 

Ø Public Provident Fund account with a nationalized bank or the post office. The maximum 
amount currently allowed to be invested in PPF is Rs.1.00 Lac per financial year. 

Ø Systematic Investment Plan (SIP / SIP’s) in equity mutual funds for long periods like 5/10/20 
years. The minimum amount of SIP is Rs.500 / Rs.1000 per month with no upward limit. Con-
tinuous Investments over longer periods of time can yield astonishing RESULTS!! 

Ø ELSS (Equity Linked Savings Scheme) for Tax savings planning (Section 80 C) in addition to In-
vestment growth. Avoid Investing only for saving Tax. 

Ø Suitable Life Insurance (Term Plans) with only risk coverage. This gives a higher coverage with a 
very reasonable premium. Insurance bought at a young age costs much less than at a higher 
age. 

Ø Keep aside money in a separate savings account for emergencies of any sort. Once there is a 
substantial amount saved, move it to a suitable debt mutual fund. 

Ø Keep a very tight tab on expenses and cut avoidable expenses. 

Ø Pick a good health insurance with sufficient cover, depending on the income, size of family and 
dependants. 

Ø Not to invest in any haphazard manner, based on tips, ideas, and suggestions from any source or 
in any fancy investment products that come up over time. 

Ø Other avenues like Home property, Precious Metals / Stones, artifacts etc also can be consid-
ered. 

Ø Consider implications of tax on Interest Income from FD & also the locking up of resources. Eg: 
9% FD for a year works out to 6.3% post tax  considering tax slab of 30%. 

Ø Consider taxes at every stage of savings or investment. e.g.Long Term (Equity) Capital Gains are 
exempt from tax after a period of 1 year from date of investment. 

Ø Stick to Asset Allocation patterns based on age and income. Any extra skew towards any variety 
of investments could cause financial stress in the long run. 

Ø Get familiar with financial terms and options available in the market. After all it is our hard 
earned money that is at stake. 

The above is not an exhaustive or final list of money management. They are guidelines that can be 
followed with tuning to different needs. It is suggested to take the regular advise of an experi-
enced financial expert. 

“Investment is like a stair case, trading is like a lift. The lift may fail, but the stair case is sure to 
take you to the top." 

By Neelesh J Savla, Bangalore.  98454 88693   Email me at  asknjsavla@gmail.com 

 

કોફી વવથ હકરિ ના જવાબ: ૧) મિીબાઈ ૨) નેિબાઈ ૩) રાજબાઈ ૪) નાથીબાઈ ૫) નાનબાઈ ૬) પરુબાઈ  
૭) કુવંરબાઈ ૮) પાનબાઈ  ૯) ખતેબાઈ  ૧૦) રતનબાઈ  ૧૧) કંકુબાઈ  ૧૨) કેસરબાઈ  ૧૩) લક્ષ્મીબાઈ  
૧૪) સાકરબાઈ ૧૫) ધનબાઇ  ૧૬) ગોરબાઈ  ૧૭) લીલબાઈ  ૧૮) લીલાબાઈ  ૧૯) કસ્તરુબાઈ  ૨૦) 
ડેમીબાઈ, મરુબાઈ (ડમેીમરુ) 

`  
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વાચંો અને વચંાવો જીવનમા ંઉતારો 
ભલૂો કઈ રીતે થઈ તે સમજવામા ંજેટલો સમર્ 
વેડફાર્ છે  તેના કરતા ંઓછા સમર્મા,ં એ ભલૂ  
સધુારી શકાર્ છે. 
 
ભખૂ લાગે ત્ર્ારે ખાવુ ંતે  પ્રકૃવત; ભખૂ ન લાગી 
હોર્ તોર્ ખાવુ ંતે વવકૃવત અને ભખૂ્ર્ા રહીને 
બીજાને ખવરાવવુ ંતે સસં્કૃવત... 
 
માનવીના જ્ઞાનને માપવા માટે, તેની નમ્રતા અને 
બધાને પે્રમ કરવાની તેની તાકાતને તપાસવી પડે 
છે. - ગાધંીજી 
 
કોઈ અક્ષર એવો નથી, જેમા ંમતં્ર ન હોર્. કોઈ  
મળૂ એવુ ંનથી, જેમા ંઔર્ધ ન હોર્.  કોઈ વ્ર્ક્તત 
એવી નથી,  જે અર્ોગ્ર્ હોર્. માત્ર એને, પારખીને 
એનો ઉપર્ોગ કરનાર દુલયભ છે. 
 
"જીવન મા ંજેટલી હકિંમતી વસ્ત ુપ્રાપ્ત કરશો, 
એટલુજં હકિંમતી એન ૂ ં ઋિ ચકુવવુ ંપડશે" 
 
પ્થર જેવો ક્રોધ કોકનુ ંમાથુ ંફોડી નાખે છે એ 
વાત સાચી,  પિ પાિી જેવી ક્ષમા, લાબંે ગાળે 
પ્થર જેવા ક્રોધને જ  તોડી નાખે છે. એ 
વાસ્તવવકતા કર્ારેર્ ભલૂશો નહહ 
 
આપિી આવક, એ આપિા પગરખા ંજેવી છે. જો 
ટૂંકી હોર્ તો ડખંે; પિ વધ ુમોટી હોર્, તો 
ગડથોણલયુ ંજ ખવડાવે. 
 
આપિે એવુ ંનહીં વવચારવુ ંકે ભગવાન અમારા 
શભુ ફળ તરત કેમ નથી આપતા, બલકે 
ભગવાનનો આભાર માનો, કે આપિને ભલૂની 
સજા તરત નથી આપતા. 
 
સાદગી ઉત્તમ સુદંરતા છે, ક્ષમા ઉત્તમ બળ છે, 
નમ્રતા ઉત્તમ તકય છે, અને વમત્રતા ઉત્તમ સબંધંછે.  
તેને ધારિ કરીને, જીવનને ઉત્તમ બનાવો. 
 
પૈસો આવે છે ત્ર્ારે ખચયના લશ્કરને લઇને આવે 
છે, એ જ પૈસો જર્ારે જાર્ છે ત્ર્ારે એકલો જ 
જતો રહ ેછે પરંત,ુપેલુ ંખચયનુ ંલશ્કર મકૂતો જાર્ 
છે. 
 
 "ખાઈ" મા ંપડેલો માનવી બચી ને ઉપર આવી 
શકે છે, પરંત.ુ., "અદેખાઈ" મા ંપડેલો માનવી 
ક્ારેર્ ઉપર આવી શકતો નથી  .......... 
 
તમે વનષ્ફળ થાવનો પ્રર્ત્ન કરો અને સફળ થઇ 

જાઓ, તો તમે સફળ થર્ા કહવેાર્, કે વનષ્ફળ 
થર્ા કહવેાર્????? 
 
દહરર્ો સમજે છે કે મારી પાસે પાિી અપાર છે, 
પિ એ ક્ા ંજાિે છે કે, આ તો નદીએ  આપેલો 
પે્રમ ઉધાર છે.... 
 
જજદગીમા ંએવુ ંકશજુ મશુ્કેલ નથી હોત ુ ંજે આપિે 
વવચારવાની હહિંમત ના કરી શકીએ, હહકકતમા ં
આપિે, કશુકં જુદંુજ કરવાનુ ંવવચારવા ની હહિંમત 
નથી કરી શકતા. 
 
 'ફૂલ ને ખીલવા દો, મધમાખી પોતાની જાતે જ 
તેની પાસે આવશે; ચાહરત્ર્ર્શીલ બનો, વવશ્વાસ 
જાતે જ તમારા પર મગુ્ધ થઇ જશે.' 
 
પ્રસાદ, એટલે શુ?ં પ્ર - એટલે પ્રભ,ુ  સા - એટલે 
સાક્ષાત, દ - એટલે દશયન. માટે, જે આરોગવાથી, 
પ્રભનુા સાક્ષાત દશયન થાર્, તે સાચો પ્રસાદ. 
અને,પ્રસાદ આરોગતી વેળાએ, હૃદર્મા ંપ્રભનુા 
મખુારવવિંદની ઝાખંી થાર્ તે, મહાપ્રસાદ. 
 
 "ઈશ્વર માનવી ને લાર્કાત કરતા વધારે સખુ 
આપતો નથી... તો સહનશક્તત કરતા વધારે 
દુુઃખ પિ નથી આપતો.......... 
 
પૈસા માટે તો બધા પરસેવો પડે છે !!! પર,સેવા 
માટે, પરસેવો ના પડાર્?? 
 
કશુ ંના હોર્ ત્ર્ારે અભાવ નડે છે, થોડુ ંજ હોર્ 
ત્ર્ારે ભાવ નડે છે, બધુ ંજ હોર્ ને ત્ર્ારે સ્વભાવ 
નડે છે. જીવન નુ,ં આ એક કડવુ ંસત્ર્ છે. 
 
કોઈ હદવસ કંુભાર પિ મન મા ંવવચારતો હશે.. કે 
"ટકોરા" મારી ને મારા માટલા નેચકાસતો આ 
માનવી, આટલી જલ્દી કેમ  તટૂી જાર્ છે? 
 
કોિ કહ ેછે, કે ભગવાન નથી દેખાતા?? ખાલી, 
એજ તો દેખાર્ છે, જ્ર્ારે કંઇ નથી દેખાત ુ.ં.!!  તારંુ 
કશુ ંન હોર્, તો છોડીને આવ ત ુ,ં તારંુ જ બધુ ંહોર્, 
તો છોડી બતાવ તુ.ં........ 
 
અવગિના વચ્ચે જીવતુ ંબાળક, અપરાધ શીખશે. 
દુશ્મનાવટ વચ્ચે જીવતુ ંબાળક, લડાઇ શીખશે. 
ઉપહાસ વચ્ચે જીવતુ ંબાળક,.શરમ શીખશે. 
સહનશીલતા વચ્ચે જીવતુ ંબાળક, ધૈર્ય શીખશે. 
પ્રોત્સાહન વચ્ચે જીવતુ ંબાળક, વવશ્વાસ શીખશે 
મૈત્રી અને આવકાર વચ્ચે જીવતુ ંબાળકજગતમા ં
પે્રમ આપતા અને મેળવતા શીખશે. 
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