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પ્રમ ખશ્રી નો સુંદેશ    
 
  
 
‘વપ્રય સ્નેહી સ્િજન, જય જીનેન્દ્દ્ર, 

“ધન મેળિવ ું નીવતથી, િાપરવ ું પ્રીવતથી, 
ભોગિવ ું રરતીથી, તો બચી જઇશ ું દ ગગવતથી” 

 નોટબદંી પછી ૨૦૧૭ વર્ષની શરૂઆત થઈ અને િવે જજએસટી ચચાષમા ંછે. આપણા કામકાજ પર અસર થવાની 
છે, ત્યારે આપણે ઇશ્વરને એકજ પ્રાથષના કહરએ કે--- “તન્મે મનઃ વશિ સુંકલ્પમસ્ત  ” 

મુંગલ હો જીિનનો િણ િણ--- મુંગલ હો ધરતીનો કણ કણ--- 
 આપણુ ંમન કલ્યાણકારી શભુ સકંલ્પોથી મગુ્ધ થાવો. વાસ્તવમા ંપ્રત્યેક હદવસ એ જીવનની એક નવી શરુૂવાત 
િોય. ગરમીના તાપને સિન કયાષ બાદ વરસાદ ની ફુઆર મન ને પ્રફુલ્લીત કરે તેમ આવતા હદવસો પણ ખશુિાલી 
લાવશે. આ વરે્ થયેલ યથુકેમ્પમા ંયવુા-યવુતીઓ સાથે વાતાષલાપ કયો. એમને યથુકેમ્પ મા ંખબુ મજા આવી પણ તેઓ 
કેમ્પમા ંસમય વધારવાની વાત કરી. યવુાવપઢી એ સમજદારી અને વનખાલસતા થી વતષન કયાષ અને એમનુ ંપ્રકૃતીવવશે 
આકર્ષણ જોયુ.ં શિરોમા ંરિતેા યવુાનોને ટેક્નોલોજી વગર જીવવાની આદત નથી પણ દાડેંલીના જગંલ પ્રદેશમા ંતેઓ  
બધ ુભલુીને મજા માણી. આવતા વર્ોમા ંયવુાવપઢી ને કવમટીમા ંશામીલ કરી શકાય એના પર િવે ચચાષ-વવચારણા થવી 
જોઈએ. 

જીવન છે અણમોલ તેને જીવીલો ભરપરુ,  
િસતા િસતા ભગાવો ક્ષચિંતા અને દુખ દુર 

 ખરેખર,  પ્રાકૃવતક સુદંરતા અને શધુ્ધ વાતાવરણમા ંબધ ુભલુાઈ ગયુ.ં 
વિરેન્ર દામજી છેડા (હ બલી), ૯૨૪૩૨૮૧૨૬૪ 

શ્રી દ.ભા.ક.િી.ઓ. જૈન એક્કમના હોદેે્દારો 
  
 નું  નામ     હોદ્દો  ગામ  મોબઈલ નું   

૧. શ્રી વવરેંદ્ર દામજી છેડા   પ્રમખુ  હબુલી  919243281264 
૨. શ્રી મક્ષણલાલ પ્રેમજી ગાલા  ઉપ પ્રમખુ ગલુબગાષ 919448110141  
૩. શ્રી વનતીન કુમાર શાિ  ઉપ પ્રમખુ િૈદ્રાબાદ 918978444848 
૪. શ્રી ચનુીલાલ જીવરાજ ગાલા ઉપ પ્રમખુ બેંગલોર 919844056842  
૫. શ્રી વવસનજી વવરજી ગગંર  ઉપ પ્રમખુ ચેન્નઈ  919380555999 
૬. શ્રી વનતીન એસ શાિ   ઉપ પ્રમખુ મદુરાઈ 919344440144 
૭. શ્રી નરેન્દ્દ્ર નાનજી સાવલા  સિ મતં્રી બેલ્લારી 919448072997 
૮. શ્રી પકંજ વવરજી ગાલા  મતં્રી  ગદગ  919448137039  
૯. શ્રી મિને્દ્દ્ર  ખીમજી વીરા  ખજાનચી ગદગ  919448356488 
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વપ્રય િાચક વમત્રો, 
જય જજનેન્દ્દ્ર, વાવડનુ ંઅંકની બધા આતરુતા થી વાટ જોઈ રહ્યા િસો,પણ નોટબદંી અને િવે જીએસટી,પછી 
મનમા ં વવચારો આવે કે બીજુ નવ ુ શ ુ થશે?, જીવનમા ં નવનવા ચેલેંજ આવતા જાય છે એનાથી પાર 

પડવાનુ ંછે. ચેલેંજેસ ની વાત કરીએ તો આજની યવુાપેઢી યાદ આવે. દાડેંલીમા ંયકેુજીએ યોજાયેલ યથુકેમ્પમા ંઆવેલ 
વડીલો, સમવયસ્ક અને યવુાપેઢીને મળીને ખબુ આનદં થયો. યવુાઓની જજિંદાહદલી પણ તાહરફ કરવા જેવી િતી. 
ગેમ્સના ં માધ્યમથી  ચેલેંજેસ ને િસતા િસતા પાર કરવાનુ ં નજહરઓ જોવા મળ્યો. હદલખલુાસ અને ક્ષભનાક્ષભના 
વાતાવરણમા ંબધા એક-ક્ષબજા સાથે ઘણી આજત્મયતા થી રહ્યા. યવુાનોની વાતોમા ંએક દાખલો યાદ આવે છે. 
 એક યવુાન ‘અવનલ’ ટેંશનમા ંદોડતો દોડતો ઘેર આવ્યો. કામપરથી આવીને કોઈને વાત કયાષ વગર પોતાના 
બેડરૂમમા ંજતો રહ્યો. એમના માતા વપતા ને ક્ષચિંતા થઈ કારણ કે એવી હરતે તે ક્યારે પણ વતષન કરતો નથી. ઘેર આવે 
એટલે બધા સાથે બેસીને વાતો કરે. તેઓ તકષ-વવતકષ કરવા લાગ્યા- ઓહફસમા ંકાઈં થયુ ંિશે? કોઈ સાથે ઝગડયો છે શુ?ં 
પછી મમ્મીને યાદ આવ્ય ુકે અવનલની એક બચપનની જજગરજાન ફ્રેંડ ‘સેજલ’ - સાથે રમતા-ભણતા-ફરતા િતા અને 
િવે સેજલનુ ંલગ્ન નક્કી થયુ ં છે તેના માટે અવનલ નારાજ થઈ ગયો છે? સેજલ સાથે એનુ ંતાલમેળ બહ ુસારૂ િત ુ.ં 
વવચારોના તફુાનમા ંખોવાઈ તેમને અવનલ પાસે આવીને પછુ્ ુ ં કે શ ુ થયુ?ંઅવનલે જવાબ આપયુ ં કે મારી બેસ્ટ ફ્રેંડ- 
સેજલના લગન બે હદવસમા ંછે તો એના લગન મા ંજવામાટે હુ ંઆટલુ ંજલ્દી તયારી  કેવી હરતે કરીશ? એનો વનખાલસ 
જવાબ સાભંળીને માતા વપતા િસવા લાગ્યા. એમને કેટલા બધા વવચોરો કયાષ પણ અવનલના મા ંમનની વાત સાભંળી   
સમઝી ગયા કે આજની યવુાવપઢી ખબુ સમજદાર છે. એમને કમજોર ન સમજવુ ંજોઈએ.તેઓ હદલ થી સ્રોંગ છે અને 
પહરસ્સ્થતીને સમજી શકે છે. તેઓ હદલખલુાસ જજવન જીવવા સીખી ગયા છે. એવી સમજ યથુકેમ્પમા ંજોવા મળી.  

    નરેંર નાનજી સાિલા,પ્રમ ખ, બેલ્લારી, ૯૪૪૮૦૭૨૯૯૭  

તુંત્રી સ્થાનેથી           
જય જજનેન્દ્દ્ર, 
“ગહૃિણી” શબ્દ નજર સામે આવતાજં નજર સમિ સરસ મજાનુ ં ‘બા’ નુ ં ક્ષચત્ર ઉપસી આવે છે. સરસ 

મઝાના પ્રભાવતયા ગાતી અને ઘટંી પર દરણા દળતી, કુવામાથંી પાણી સીંચી લાવતી, છાશ વલોવતી, માખણ ઉતારતી, 
ગાયોને દોિતી, ગાયોને ચારો નાખતી, પિીને ચણ નાખતી અને સરસ મજાના ભજન ગાતા ગાતા રસોઇ 
બનાવતી,વિલેી સવારના બધાથી જલ્દી ઉઠતી અને રાતના બધાને સવુડાવીને છેલ્લે સતુી, નાના થી લઇને ઘરના 
વડીલોનુ,ં દરેકની નાની મોટી જરૂહરયાતોનુ ંધ્યાન રાખતી, બધાને પે્રમથી જમાડીને છેલ્લે જમતી ‘બા’ ને યાદ કરતાજં 
‘ગહૃિણી’ શુ ંછે તે સમજાઇ જાય છે. ગહૃિણી ફક્ત ઘરનુ ંઅને ઘરના લોકોનુજં ધ્યાન નથી રાખતી પરંત ુતે એક ‘િાઉસ 
મેકર’ છે.તે મકાનને ઘર બનાવે છે. અને બાળકોમા ંસારા સસં્કારોનુ ંવસિંચન કરી દેશ ના એક સારા નાગહરકને પણ જન્દ્મ 
આપે છે. ગહૃિણીનુ ં કામ સવારના ઉઠતાજં ચાલ ુ થઇ જાય છે. રસોઈ કરવી, ખરીદી કરવી, ઘરની સભંાળ રાખવી, 
બાળકોને સ્કુલે છોડવા તથા પાછા તેડવા, વડીલોનુ ં ધ્યાન રાખવુ,ં તેમને દવા દારૂ આપવા વવગેરે કામોની પાછળ તે 
સતત ભાગતી જ રિ ેછે. સામાજજક વ્યવિાર પણ ગહૃિણી ને જ સાભંળવા પડે છે. છતા ંપણ તે ક્યારેય કોઇને ફહરયાદ 
કરતી નથી અને િસતે મોઢે દરેકની સેવા માટે તત્પર રિ ેછે.  
  એક સ્ત્રી કોઇની હદકરી િોય ત્યા ંસધુીજ કદાચ પોતાના માટે વવચારે છે. લગ્ન બાદ એના જીવનનુ ં કેન્દ્દ્ર 
એનો પવત બની જાય છે અને એ કારણે પવતનુ ંઆખુ ંકુટંુબ પણ... બાળકો થયા પછી તો એ પોતે પણ પોતાનુ ંઅસ્સ્તત્વ 
ધરાવે છે, એ વાત પણ ભલૂી જાય છે અને પછી બાળકોને ડોક્ટરની એપોઇન્દ્ટમેન્દ્ટ, એમનો સ્કુલ ટાઇમ, ટ્શુન, 
બાળકોની એકસ્રા એક્ટીવીટી, લચંબોક્સ વવ. પાછી ઘરની જવાબદારી તો ખરીજ... આ બધી દોડધામમા ંએના જીવનના 
અગત્યના ૨૫-૩૦ વર્ષ ક્યા ંનીકળી જાય છે એ ખબર જ નથી પડતી. આમેય એનુ ં (ગહૃિણી) નુ ંમિત્વ તો સેવાઓ 
આપવા પરુત ુ ંમયાષહદત િત ુ.ં બધા અગત્યના વનણષયો તો એના ઘરના વડીલ અથવા તો પવત લેતા િતા. િવે એનુ ંશહરર 
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સાથ નથી આપતુ.ં પિલેા ંજેવુ ંદોડત ુ ંનથી. ૫૦ વર્ષ થવા આવ્યા અને ભણી ગણીને િોવશયાર બનેલા બાળકો એમ પછેુ 
કે મમ્મી તેં આખી જીંદગી શુ ંકયુું? ખાલી ઘરમા ંટાઇમપાસ જ કયો ને. બાળકો તો ઠીક પણ પવત પણ જ્યારે એમ કિ ેકે 
ઓહફસ જઇને કામ તો હુ ંકરૂ ંછ,ં તારે ઘરમા ંશુ ંકરવાનુ ંિોય... એ સાભંળીને બહજુ આઘાત લાગે છે. જેમના માટે આખુ ં
જીવન ઘસાઈ ગયુ ંએ લોકો આમ પછેુ છે! બસ એજ કે તેણે કરેલા દરેક કામના વળતર રૂપે કોઇ મિનેતાણુ ંનિોત ુ ંમળતુ ં
એટલા માટે? ત્યારે એક ‘મા’ં, ‘પત્ની’, ‘ગહૃિણી’ને વવચારે છે. વગર વળતરે બધા સાથે અને બધા માટે જીવી એજ મારો 
ગનુો? દરેક ગહૃિણી પોતાની હકિંમત જાતે કરે અને હદલથી માને કે અત્યારે આ બધા જે છે તેમા ંમારો ફાળો ઘણો મોટો 
છે. ગહૃિણી જ્યારે કુટંુબ સભંાળી લેતી િતી એટલે પવત બિાર કમાવવા જઇ શકતા િતા. બાળકો આટલુ ંભણી શક્યા. 
કારણ કે એક સારી ગહૃિણી એમની બધી સગવડો સાચવવાની સાથે એમના ભણતરમા ંધ્યાન આપતી  િતી ઘણી બધી 
ફરજો જેમ કે સાસહરયા, વપયહરયા, સમાજમા ંકે વડીલોની સેવામા ંક્યાયં ઉણી ઉતરતી નથી.મારી દરેક ‘ગહૃિણી’ ને એક 
વવનતંી છે કે ઉમરના એક પડાવ પર પિોંચ્યા પછી એને પણ પોતાના માટે વવચારવાનો  અને જીવવાનો ચોક્કસ િક છે! 
પોતાના ભલુાઇ ગયેલ શોખ વાચંન, છોડી દીધેલી ઇચ્છાઓ, પોતાની નાની નાની ખશુીઓ પોતેપણ પોતાની જાતને ખશુ 
કરવા માટે પ્રયત્ન કરવા જોઇએ.આ વાત પવતને કરી એ હરતે જીવવાનુ ંશરૂ કરશે તો કોઇ પ્રત્યે કોઇ ફહરયાદ નહિિં રિે 
અને મજાથી સમય વવતાવી શકશો અને દરેક ગહૃિણીને એક વાત ચોક્કસ કિીશ કે બિનેો પોતાના આવથિક ભાગ ચોક્કસ 
પોતાની પાસે જ રાખવો, એ કોઇને પણ ખશુ કરવા માટે આપી ન દેશો.  

રેખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી, ૯૬૬૩૧૪૬૪૬૭ 

ઉપકારના આંસ   
 ૫૫-૬૦ વરસ પિલેાની વાત છે. એ જમાનાની હફલ્મોમા ંએક સવંેદનશીલ અને 

હૃદયસ્પશી ડાયલોગ િતા,“ તેરી લડકી વસફષ તેરીિી નિી સારે ગાવંકી બેટી િૈ.” અને બીજુ ં ડાયલોગ,“ યે લડકા કુછ 
કામધધંા કરતા નિી ઔર ગાવંકી લડકીયોંકો છેડતે રિતા િૈ.” એક ગામમા ંઆવોજ એક છોકરો મવાલીની જેમ ફરે, કાઈં 
કામધધંો કરે નિી ને છોકરીઓને છેડયા કરે, ને િરેાન કરે. એના આ અભદ્ર વતષનથી ઘરવાળા અને ગામવાળા પરેશાન 
થઇ જતા. ગામના નગરશેઠ અને છોકરાના વપતા વમત્ર િતા. છોકરાનો વપતા સાધારણ પહરસ્સ્થવતમા ંિતો. નગરશેઠે એ 
છોકરાના વપતાને બોલાવીને કહ્ુ,ં“ તારો હદકરો મવાલીની જેમ ફરે છે. એવો અમલૂ્ય સમય ગમુાવે છે, એના માટે તારે 
કાઈં કરવુ ંજોઈએ”. છોકરાના વપતાએ કહ્ુ ંમારી પાસે એટલી મડુી નથી કે હુ ંએને ધદેં લગાડુ.ં નોકરી એને કરવી નથી. હુ ં
તો સમજાવીને થાકી ગયો છ.ં નગરશેઠે કીધુ ંકે હુ ંથોડા પૈસા આપુ,ં થોડા પૈસા ત ુઆપ. િા-ના કરતા દુકાન લેવાઇ ગઈ. 
છોકરાને સમજાવીને દુકાને બેસાડયા. રોજની જરૂરીયાતની વસ્તઓુ- સાકર, ચાય, ગોળ, અનાજ ઇ. રોજ ૧૦૦-૨૦૦ 
રુવપયા મળવા લાગ્યા. છોકરાને ધધંામા ંરસ જાગ્યો. ધધંો સારો વધવા લાગ્યો. શેઠ એ જોઇને રાજી થયા. બાજુની દુકાન 
પણ એમને આપી. માતા-વપતા ખશુ ખશુ થઇ ગયા. ગામના લોકોને પણ એના “આચરણથી” ખબુ રાિત મળી.  
 છોકરાએ ધધંો ખબુ આગળ વધાવ્યો, શેઠ પાસેથી શેઠની ત્રીજી દુકાન પણ લીધી. િવે િોલસેલન ુપણ ધધંો ચાલ ુ
કયો. એમન ુ િોલસેલન ુ વ્યાપાર ધમ-ધોકાર ચાલી પડયુ.ં છોકરાને વવચાર આવ્યો કે િવે ત્રણ નાની દુકાન કરતા 
બજારમા ંએક મોટી દુકાન લઇ લેવી. વવચાર કરતા મોટી દુકાન પણ લઇ લીધી. એને શેઠે આપેલ ત્રણે દુકાનની જરૂર ન 
િતી. ત્યારે છોકરો અને એના વપતા નગરશેઠ પાસે ગયા. છોકરો શેઠના પગે પડીને, શેઠના િાથમા ંચાવી સોપતા કીધુ ંકે, 
તમારો મારા ઉપર ઘણો ઉપકાર છે. તમે મારા ઉપર કરેલ ઉપકારની “પતૂી” કેવી રીતે કરૂ.ં એ કિતેા વપતા- પતુ્રની 
આંખોમા આંસ ુઆવી ગયા. જેવી રીતે ગરુુ વશષ્યની પ્રગવત જોઇ પ્રસન્ન થાય તેવીજ રીતે શેઠની આંખોમા આંસ ુઆવીને 
એકજ વવચાર આવ્યો- “મારૂ ંજન્દ્મ સફલ થયો” . આજે કોયલાની ખાણ માથી હિરાનો સર્જન થયુ ંછે. અરે! આ દુકાનની 
બદલીમા એને ૨૫-૩૦ લાખ મળત. પણ ધન્દ્ય છે એ જીવ પ્રભ ુએમનુ ંકલ્યાણ કરે. સમય કોઇ સાથે ક્યારે બદલાય છે, 
એ કોઇને ખબર નથી. ક્યારેક સમય સાથે વ્યસ્ક્ત બદલાય છે અને બદલાયેલા વ્યસ્ક્ત સાથે, સસંાર આખો બદલાય છે. 
એવીજ એક વાત અિીં “ગીત સકૃુત્ય” મા ંરજુ કરેલ છે. 

ગીતા વિરેન્ર છેડા,હ બલી, 9448366364                                                                                                                                                                                                          
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 Vavad is thankful to all the readers. Vavad is grateful to the writers for their contribution of 
articles and poems.  

 વાવડમા ંપ્રકાશીત થયેલ “દેહ સ્િાસ્્યમાટે સકૂા મેિાના વ્યુંજન” મન ેઉપયોગી થયા. આગામી વાવડના અંકોમા ં
એવી વાનગીઓ પ્રકાશીત કરતા રિજેો. 

સૌ.રાખી રોશન મારૂ, િૈદ્રાબાદ 

   ઘટકના િાિડ  

 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
િવનતા વ  ુંદ 
 સસં્થાની વાવર્િક સામાન્દ્ય સભા શવનવાર તા. ૧૧-૩-૨૦૧૭ના રોજ બપોરના ૩-૦૦ વાગ્યે શ્રી ડી.વી.વી. ગજુરાતી 
શાળા મધે યોજવામા ંઆવી િતી. ખજાનચી શ્રીમતી કલ્પના પરેશ ગાલાએ વાવર્િક પ્રવવુત્તઓનો અિવેાલ રજૂ કયો િતો 
અને વર્ષ ૨૦૧૬ના હિસાબો રજૂ કયાષ િતા.ં ત્યાર બાદ શ્રીમતી હકરણબેન દેઢીયાએ સભ્યોને ગ્રપુ અંતાિરી રમાડી િતી. 
અંતે અલ્પાિારને ન્દ્યાય આપીને સૌ છટા પડયા િતા.ં 
ફાઇનાન્ન્સયલ પ્લાનીંગ પરરસુંિાદ 
 આજની ગિૃીણી કુટંુબ પ્રત્યેની જવાબદારી વસવાય પોતાના ંપહરવાર માટે ફાઇનાસ્ન્દ્સયલ પલાનીંગ કેવી રીતે કરી 
શકે એ વવરે્ની સમજણ શ્રીમતી જયશ્રી મિતેાએ ઉપસ્સ્થત બિનેોને આપી િતી. ત્યારબાદ બિનેોના પ્રશ્નોનુ ં વનરાકરણ 
કયુું િત ુ.ં 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
1. મહિલા મડંલ અને યથુવવિંગ આયોજજત શરદ પનુમ વનવમતે્ત તા. 15/10/2016 ગાધંી ક્ષબચપર “ચાદંક્ષલઓ ઉગ્યો 
આભમા”ં કાયષક્રમ રાખવામા ંઆવેલ.  
2. તા. 6/11/2016 ના નવા વર્ષ વનવમતે્ત િાસ્ય દરબાર(comedy factory)નુ ંકાયષક્રમ અમદાવાદના શ્રી મનન દેસાઈ દ્વારા 
રજુ કરવામા ંઆવેલ. 
3. શ્રી કચ્છી વમલન ચેન્નાઈ નુ ંમાવસક મખુપત્ર “પવથક” 36 મા ંવર્ષમા ંપ્રવેશ કરેલ છે. જાન્દ્યઅુરી 11 થી 13 ની વચ્ચે 
નાટક યગુપરુૂર્ નો આસ્વાદ ઘણા સજ્જનોએ લીધો. 
4. તા.22/1/2017 ના ગજુરાતી વપક્ચર “થઈ જશે” નો શો સત્યમ વથએટર મા ંરાખવામા ંઆવેલ. 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
સસં્થા સમાચાર: ક. વવ. ઓ. જૈન સમાજ િૈદરાબાદ દ્વારા નીચે મજુબ કાયષકમો યોજવામા ંઆવેલ. 
૧) તા ૦૬.૧૧.૨૦૧૬ રવવવારના સાજંે ૪ વાગે િનમુાન વ્યાયામશાળા પ્રાગંણમા ં“હદવાળી મેળો” કાયષક્રમનુ ંઆયોજન 
કરવામા ંઆવ્યુ,ં જેમા ં વવવવધ ફૂડ સ્ટોલ સમાજના સભ્યો દ્વારા રાખવામા ંઆવેલ, સસં્થા તરફથી રમતગમતના સ્ટોલ 
રાખવામા ંઆવેલ તેમજ બાળકો માટે ઊંટ-ઘોડાની સવારી અને ફન ઝોન રાખવામા ંઆવેલ, મનોરંજન માટે સગંીત 

 
બેંગલોર 

ચેન્નઈ 

હૈરાબાદ 
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તથા મ્યજુીકલ તમ્બોલાનુ ં આયોજન કરવામા ં આવેલ, અંદાજે ૫૫૦ સભ્યોએ આ મનોરંજન કાયષક્રમને ઉત્સાિપવૂષક 
માણેલ. આ કાયષકમમા ં સિાયરૂપ થનાર સવે કાયષકરો તથા બેનર દાતાઓનો ખબુ ખબુ આભાર. િરીફાઈઓના સવે 
વવજેતાઓ ને ઇનામો શ્રી ભાવેશભાઈ મગનલાલ ભેદા તરફથી આપવામા ંઆવેલ, જેમનો ખબૂ ખબૂ આભાર.                                          
૨) િૈદરાબાદ કચ્છી સમાજની માત ૃસસં્થા શ્રી કરછી વમત્ર મડંળના નેજા િઠેળ અન્દ્ય ૬ કચ્છી સસં્થાઓના સિયોગથી “શ્રી 
ધનજીભાઈ લખમશી સાવલા અક્ષભવાદન સમારોિ” નુ ંભવ્ય આયોજન કરવામા ંઆવેલ. આ સમારોિના મખુ્ય કન્દ્વીનર 
તરીકે ક વવ ઓ જૈન સમાજના પ્રમખુશ્રી નીવતનભાઈ ધરોડની વનમણકુ કરવામા ંઆવેલ જેમણે આ ભવ્ય કાયષકમનુ ં
સફળતાપવૂષક આયોજન કરેલ.  
૩) શ્રી કરછી વમત્ર મડંળ દ્વારા આ સમયગાળા દરમ્યાન યોજાયેલ વવવવધ સવમવતઓ મનોરંજન, મહિલા, શાવંતવન, િલે્થ 
કેર, શાવંત પ્રાયમરી સ્કૂલ, વશિણ, માનવ વમત્ર મઠૂીભર અનાજ વવભાગ, સાદાઈથી લગ્ન યોજના તથા અન્દ્ય વવવવધ 
સવમવતઓના કાયષક્રમોમા ંઆપણા સભ્યોએ ઉત્સાિપવૂષક તન-મન-ધનથી સિભાગી રહ્યા િતા. 
૪) આગામી કાયષકમ : શ્રી કચ્છી વવસા ઓસવાલ જૈન સમાજ િૈદરાબાદ સસં્થાને ૨૫ વર્ષ થતા િોઈ ઉજવણી રૂપે એક 
ભવ્ય વસલ્વર જ્યકુ્ષબલી કાયષક્રમનુ ંઆયોજન કરવા તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રિલે છે. આ પ્રસગેં લેટેસ્ટ માહિતીસભર 
વસ્તીપત્રકનુ ં પ્રકાશન કરવામા ંઆવશે તેમજ સમાજના દરેક સભ્ય પહરવારજનો માટે દરેક િેતે્ર હડસ્કાઉન્દ્ટ ઉપલબ્ધ 
થાય એ માટે ક વવ ઓ વપ્રવવલેજ કાડષ આપવામા ંઆવશે. 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
સેિા સમાજ: 
૧. નવરાત્રી નો તિવેાર ખબુજ ધામધમૂથી ઉજવાયો. રૂમીબેન સગંોઈઅને એમની ટીમે અવનવી િરીફાઈઓ યોજી િતી. 
ખેલૈયા મન મકુીને રમ્યા. 
૨. તા. ૨૭-૧૧-૧૬ :  આજકાલ સ્માટષ ફોન વગર કોઈને પણ ચાલતુ ં નથી. પણ ક્યારેક એની નવી નવી ટેકનોલોજી 
બધાની સમજમા ંઆવતી નથી. આ સ્માટષ ફોનને સિલેાઈથી કેવી રીતે વાપરી શકાય  એની માહિતી શ્રી રાજેશ વોરા એ 
 power point presentation દ્વારા આપી. 
૩. તા. ૧૮-૧૨-૧૬ :  નવેંબર મહિનામા ંપ્રધાનમતં્રી શ્રી મોદી સાિબેે કહ્ુ ં કે િવેથી ૫૦૦-૧૦૦૦ ની નોટો નિીં ચાલ ે
અને આખો દેશ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. િવે શુ ંકરવુ ં? આમાથંી કેમ રસ્તો કાઢવો ? એ વવરે્ સચોટ માહિતી આપવા પી. સી. 
જૈન આવ્યા િતા. 
૪. તા. ૩૧-૧૨-૧૬ :  "તારક મિતેા કા ઉલ્ટા ચશ્મા" ના કલાકાર જેઠાભાઈ એટલે હદલીપ જોર્ી મદુરાઈની મલુાકાતે 
આવ્યા િતા. થોડો સમય મળતા સમાજના સભ્યોને મળવા આવ્યા િતા.એમની સાથે વાતો કરવાની, િસી-મજાક 
કરવાની, એમની સાથે ફોટો પડાવવાની સૌને મજા આવી, 
૫.તા.:- ૨૯-૧-૧૭ :  આપણુ ંપરુાતન સ્થાપત્ય શાસ્ત્ર ઉચ્ચ કોટીનુ ંછે. તેમા ંખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતની અમકુ ઈમારતો 
ખરેખર વખાણવા લાયક છે. શ્રી જયેશભાઈએ આ પરુાતન સ્થાપત્ય ની ખબુીઓ સમજાવી અને "golden ratio" ના 
બારામા ંબતાવ્યુ.ં 
૬.તા. ૧૯-૨-૧૭ : "મેરે દેશકી ધરતી" નામક કાયષક્રમ રજુ થયો. મિારાષ્ર કોલ્િાપરુ થી આવેલ ૨૫ જણના ગ્રપેુ 
દેશભસ્ક્ત પર આધારીત એક સરસ કાયષક્રમ રજુ કયો.  -સારે જિાાઁસે અચ્છા હિન્દ્દોસ્તાાઁ િમારા .... -અયે મેરે વતનકે 
લોગોં....- જિૉં ડાલ ડાલ પર સોનેકી...- સદેંશે આતે િૈં.....- અયે વતન અયે વતન...- મેરા રંગ દે બસતંી ચોલા... 
જેવા અનેક સદાબિાર ગીતો સાભંળી સૌના તન અને મન ઝુમી ઉઠયા. 
૭. ૨૬-૩-૧૭ : આપણી ગજુરાતી ભાર્ા આપણે િવે ધીરે ધીરે ભલુી રહ્યા છીએ. અને બોલીએ છીએ તો પણ એમા ંબીજી 
ભાર્ાઓના ઘણા ં શબ્દોનો વપરાશ કરીએ છીએ. મુબંઈ ના એક ભાઈ શ્રી હદલીપભાઈ દોશી, આપણે અને આપણા ં
બાળકો શદુ્ધ ગજુરાતી લખીએ બોલીએ એ માટે પ્રયત્નશીલ છે. તેઓ મદુરાઈ આવ્યા િતા. આપણી ભાર્ા વવશે ખબુજ 

મદ રાઇ 
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સરસ માહિતી આપી તેમજ ફીઝીયો થેરપી વીશે પણ સમજાવ્યુ.ં 
૮. ૨૨-૪-૧૭ : વાવર્િક સામાન્દ્ય સભા : તત્કાક્ષલન પ્રમખુ ભારતી સગંોઈ અને મતં્રી અમર વોરા ની ટમષ પરુી થતા ં
રંજનબેન શાિ પ્રમખુ પદે અને િપેીન લાલન મતં્રી પદે વનમાયા. 
મરહલા મુંડળ 
૧. તા.૧૯-૧૧-૧૬  ગ્રથંોની જાણકારી : આપણા ંદેશમા ંિરેક ધમષ ના અલગ અલગ ગ્રથં છે જેવા કે આગમ, ભગવત 
ગીતા, રામાયણ, મિાભારત,વેદ,કુરાન, બાયબલ,આવા તો ઘણા બધા! આ બધા ગ્રથંો વવશે માહિતી આપી િતી 
પ્રીતીબેન તથા રચનાબેને. 
૨. તા.૨૨-૧૨-૧૬ હડસ્કો પાટી: ૨૦૧૬ પરુૂ થઈ રહ્ુ ંિોવાથી બિનેો તથા બાળકોએ હડસ્કો ડાન્દ્સની ખબુ મજા માણી. 
૩. તા.૨૬-૧૨-૧૬ વાવર્િક સામાન્દ્ય સભા: નવા િોદે્દદારોની વનમણકૂ થઈ. ભારતી સગંોઈ પ્રમખુ અને સીમા દેઢીયા મતં્રી 
બન્દ્યા. 
૪. ૨૮-૧-૧૭ - પોંગલ, બૈસાખી ,ઉતરાણ , મકર સકં્રાવંત નામ અનેક પણ એકજ હદવસે વવવવધ જગ્યાએ વવવવધ રુપે 
ઉજવાતા આ તિવેારને વવવવધ રૂપે ઉજવ્યો. 
૫.૨૧-૨-૧૭  મદુરાઈ થી ૧૦ હક.મી. પર આવેલ પેરીઝ બીસ્કીટ ફેક્ટરી ની મલુાકાત ક્ષલધી . ત્યાથી નજીક આવેલી 
મીલ્ક ડેરી ની પણ મલુાકાત લીધી. 
૬. ૨૫-૩-૧૭  અંતાિરી : સીમાબેન દેઢીયાએ અલગ અલગ રાઉન્દ્ડ થી અંતાિરી રમાડી. લકુ એન લનષ ના બાળકોએ 
આવી કાળઝાળ ગરમી મા ંઅનાથ આશ્રમના બાળકોને ગરમી થી રાિત મેળવવા બોળકોને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવી. 
૬. ૨૨-૪-૧૭ : દુલ્િન શણગાર િરીફાઈનુ ંઆયોજન થયુ ંિત ુ.ંહદકરીઓ એ મમ્મી ને શણગારવાની િતી.નાની બાળાઓ 
એ મમ્મીઓને ખબુજ સરસ શણગારી િતી.ત્યાર બાદ ક્ષબજા રાઉન્દ્ડસ પણ િતા જેવા કે સવાલ-જવાબ રાઉન્દ્ડ,જલ્દી નોટો 
મોજવી,વગેરે. બધાને ખબુજ મજા આવી.   

 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
૧. હ બલી 
 એક વવરલ વન:સ્વાથષ-કતષવ્યવનષ્ઠ-સમાજપે્રમી સૌના લાડીલા શ્રી વવરેંદ્રભાઇન ુસત્કાર સમારંભ તા. ૧૧-૯-૨૦૧૬ 
હદવસે, શ્રી કચ્છી દશા ઓશવાલ મિાજન દ્વારા ગજુરાત ભવનમા ંરાખેલ. શ્રી વવરેંદ્ર દામજી છેડાન ુઅભતુપવૂષ વ્યસ્ક્તત્વ 
સત્કાયોની સવુાસ ફેલાવવા સદા તત્પર રિ ે છે. Medical કાયો જેમા ંસરળતાથી સૌને ડોક્ટરથી િોસ્સ્પટલ સધુી સાચી 
સલાિ આપી તન-મન-ધનથી મદદરૂપ થાય છે. Education મા ંતો બધાને ઘણીજ ખબુજ વનસ્વાથષ સેવા આપે છે. કેટલા 
પણ કહઠન પ્રશ્નો િોય કે સમસ્યા િોય- જેનો ઉકેલ એમના પાસે “ Ready Reconer” જેવો છે. આજની યવુાન પેઢીને સતત 
પ્રોત્સાિન આપીને સૌનો પે્રમ સપંાદન કયો છે. એમન ુએકજ ‘બ્રહ્મ’ વાક્ય “કાઇં વાધંો નથી” ક્ષચિંતા કરતા નિીં- મુઝંાશો 
નિી- હુ ંતમને કરી આપીશ ને જરુરજ કરી આપે છે. એવા શ્રી વવરેન્દ્દ્રભાઈન ુસન્દ્માન શ્રી K.D.O. સમાજ, શ્રી હદગબંર 
સમાજ, શ્રી મરુધર મારવાડી સમાજ, શ્રી ગજુરાત સમાજ અને શ્રી પાટીદાર સમાજે કરેલ. ધન્દ્ય છે એમની “ગરીમા”. શ્રી 
અચલગચ્છના પ.પ.ુસાધ્વી શ્રી વવજયપણુાષશ્રી આદી ઠાણાન ુચોમાસાન ુ પણૂાષહવુતન ુ“ઠાણા-ઉ-ઠાણા”ન ુ લાભ સૌ. ગીતા 
વવરેન્દ્દ્ર છેડા એ લીધેલ. અને સાથ-ેસાથે એક અમલુ્ય લાભનો લાવ્િો- “શ્રી જીરાવલા પાશ્વષનાથ ભગવાનન”ુ “લબ્બ્ધકંુડ” ન ુ
લાભ પણ શ્રી વવરેન્દ્દ્રભાઈએ લીધેલ. પ.પ.ુ શ્રી સાધ્વીજી મિારાજ સાિબેન ુપહરવતષનન ુવરઘોડો અને “શ્રી લબ્બ્ધકંુડ”ન ુ
વરઘોડો શ્રી વવરેન્દ્દ્રભાઈના ઘરે વાજત-ેગાજતે આવેલ, સાથે પધારેલ ૨૦૦ થી વધ ુશ્રાવક-શ્રાવવકાન ુનવકારશીન ુલાભ 
પણ લીધેલ. અંતરથી “અનમુોદના- અનમુોદના”.... જય પાશ્વષનાથ.        

ગીતા વિરેન્ર છેડા 
  
 

ઉત્તર કનાગટક 
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 તા. ૩ અને ૪ જુન ૨૦૧૭ “યવુા મેલા” નુ ંઆયોજન ય.ુ કે. જી. ઘટકે હબુળી થી ૭૦ હક. મી. દુર દાડેંલીના   
“મેજ ેંટા હરસોટષ ” મા ંયોજાયેલ. દાડેંલી જગંલ એહરઆ છે અને વરસાદ ની શરૂઆતમા ં  ક્ષભનુ ં ક્ષભનુ ં વાતાવરણ બધાને 
ઉત્સાહિત કરે. હબુળી, ગદગ, ગલુબગાષ, બેંગલોર, િૈદ્રાબાદ, ચેન્નઇ, મડંયા,મૈસરુ અને મદુરાઈ થી ૫૪ જેટલા યવુા-
યવુતીઓ એ ભાગ લીધેલ. કવમટી મેમ્બર, વોક્ષલન્ન્દ્ટઅરસ અને પાહટિવસપન્દ્ટસ બધા મળીને ૮૦ લોકોની િાજરી િતી.  
 તા. ૩ જુનના સવારના બધા હબુળી પિોંચી “મેફેઅર” ઓહડટોહરઅમમા ંનાશ્તો પતાવી દાડંેલી જવામાટે બસમા ં
રવાના થયા. જ્યા નજર પિોંચે ત્યા ક્ષલલાછમ મોટા, લાબંા ઝાડ જોઈને બધાએ પ્રવાસનો આનદં માણ્યો. ૧૨:0૦ વાગે 
હરસોટષમા ંપિોંચી રુમ અલોટમેંટ થયા બાદ બધા ફે્રશ થઈ જમવામાટે મળ્યા. જમવા સાથે બધાની ઓળખાણ વવધી થઈ. 
જમ્યા બાદ યવુા-યવુતીઓના બે ગ્રપુ બનાવામા ંઆવ્યા. એક ગ્રપુ લેક ક્રાસીંગ,કયાહકિંગ,ક્ષઝપ લાઈન અને બમાષ ક્ષબ્રજ 
જેવી વૉટર એન્ક્ટવીટી- માટે લેકમા ં ગયા અને બીજા ગ્રપુને આચષરી,ટારગેટ શટુીંગ,સ્સ્વમીંગ જેવી એન્ક્ટવીટી કરવા 
આપી. બધાન ે એન્ક્ટવીટીજનો મનભરીને આસ્વાદ લીધો. હટ-બ્રેક પછી ટીમોએ એન્ક્ટવીટીની અદલાબદલી કરી. 
વરસાદની ક્ષઝણીક્ષઝણી ફુઆરમા ંબધાએ ખબુ મજા માણી. સાજંના બધા ફે્રશ થઈ હડનર માટે ભેગા થયા. ખાવાની વ્યવસ્થા 
યવુાવપઢી ની પસદંગી ધ્યાનમા ંરાખીને કરવામા ંઆવી િતી. હડનર બાદ ઈનડોઅર ગેમ્સ રમાડવામા ંઆવી િતી.ત્યાર 
બાદ કેમ્પ ફાયરની ગરમી સાથે હડજે ની તાલ પર બધા ઝુમવા લાગ્યા િતા. બધાએ આઈન્સ્ક્રમ અને કપ કેક નો 
આસ્વાદ લીધો.  
 તા.૪ જુન ના સવારના ૭ વાગે નેચર વૉક અને બડષ વૉક્ષચિંગમા ં બધાને મોટા-મોટા ઝાડની ઓળખાણ સાથે 
વવવવધ પિીઓ જોવા મળ્યા. નદીનુ ંખળખળતુ ંપાણી, ઊપર સ્વચ્છ આકાશ અને પ્રકૃતી સાથે બધા શિરેની ભાગદોડ 
ભલુી ગયા િતા. ત્યારબાદ બધાને નાશ્તા પછી રેઝર િટં રમાડવામા ંઆવી. યવુાઓનો જોશ અને ઉત્સાિ જોવા જેવો 
િતો. ત્યા ં િાજર લેડીઝ માટે ગીતાબેને સાપવસડી અને કલર ઓળખની સરસ ગેમો રમાડી. િૈદ્રાબાદથી આવેલા 
આશાબેને લેડીઝને િાઉઝીની નવનવી રમતો શીખાડી. સવારના ૧૦:૩૦ વાગે કવમટી મેમ્બસષ ની વમટીંગ થઈ. જમવા 
સાથે ડી.ક્ષબ.કે.વી.ઓ. પ્રમખુ શ્રી વવરેન્દ્દભાઈ છેડાએ યવુાઓને યથુકેમ્પ માટેનો હફડબેક ક્ષલધો. બધાએ ખબુ એન્દ્જૉય 
કયાષનો પ્રવતસાદ આપયો. પણ તેઓ યથુકેમ્પનુ ંસમય વધારવાની વાત પણ કરી. કવમટી મેમ્બસષ એ વવરેન્દ્દભાઈના નેજા 
િઠેળ કરેલ યથુકેમ્પની વ્યવસ્થા બદ્દલ ગુજંન, રાહલુ, પ્રવતક અને પ્રશાતંભાઈની ખબુ સરાિના કરી. િર્ષદ છેડાએ 
ફોટોગ્રાફીથી યથુકેમ્પની યાદો કૈદ કરી લીધી. બપોરના ૩:૩૦ વાગે િાય-ટી પતાવીને બધા લોકો હબુળી માટે રવાના 
થયા.સાજંના ૫ વાગ્યા પછી હુબળીમા ં‘મેફેઅર’ ઓડીટોહરઅમમા ંજમીને બધા પોતપોતાના ગામે રવાના થયા.  

ય થકેમ્પ-૨૦૧૭ ને પ્રવતસાદ 

1. On behalf of K.V.O. Jain Samaj Hyderabad, I would like to thank the organizing committee of 
Uttar Karnataka Ghatak for arranging such a wonderful youth camp in the thick forest of Dandeli. 
Comfortable stay, Excellent Environment, Delicious food, Adventurous games, Comfortable 
Transportation, Good hospitability. Overall Review : Five Stars  

Nitinbhai Shah,Hyderabad 
  

2. Three cheers to UKG for mind blowing arrangements for youth camp. All the participants en-

joyed, thanks to all UKG Team.         Kiran Rambhiya,Hyderabad 
 
3. Congratulations UKG for successful youth camp. Excellent Team Work, everyone enjoyed. 3 

cheers to committee members.           Rashmikant Vichivora,Banglore 
 
 4.Congratulations UKG for successful youth camp. Excellent Environment, Excellent Food, 

Comfortable Stay. Everyone enjoyed, Thanks for all    Visanji Gangar, Chennai. 
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દેિના દીધેલ  

હૈરાબાદ ઘટક: પ ત્ર જન્મ  
૧) શ્રીમતી જીગના પારસ ભપેુન્દ્દ્ર વીરા     ડોણ  
૨) શ્રીમતી અંહકતા ઉમેશ નરેન્દ્દ્ર વોરા     મનુ્દ્દ્રા 
૩) શ્રીમતી રોશની તેજસ િરીશ ગાલા     વડાલા 
૪) શ્રીમતી િનેલ ગૌરવ કીવતિ ગાલા     લાખાપરુ 
૫) શ્રીમતી જીનલ ચેતન વવશનજી મારૂ     ડુમરા 

પ ત્રી જન્મ  
૧) શ્રીમતી ભાવવની ભાવેશ તારાચદં િણેીયા    સાભરાઈ 
૨) શ્રીમતી વપ્રયા અંહકત વસતં સાવલા     કોટડી મિાદેવપરુી 
૩) શ્રીમતી હકરણ રાહલુ અમરચદં વોરા     નારાણપરુ    

ગોળધાણા 
 હૈરાબાદ ઘટક 

૧.  ૨. ક્ષચ. પજુન પરેશ ધનજી સૈયા  બેરાજા   િૈદરાબાદ 
    ક્ષચ. પવૂી િરખચદં ખેતશી ગડા  મોટા રતડીયા  કરાડ  

 મદ રાઈ ઘટક 
  ૧. ક્ષચ. હરબ્ધ્ધ હકશોર સગંોઈ   કપાયા   મદુરાઈ 
      ક્ષચ. અરુણ શાવંતલાલ ગાલા   નાના આસબંીયા ચેન્નઈ 
  ૨. ક્ષચ. ક્ષબજલ રાજેન છેડા   કંુદરોડી  મદુરાઈ 
      ક્ષચ. વનશીત િહરર્ભાઈ ગાલા   દેવપરુ   સોલાપરુ 

 ચેન્નઈ 
  ૧. ક્ષચ. શેફાલી વનલેશ કાતંીલાલ દેહઢયા  ક્ષબદડા   ચેન્નઈ  
   ક્ષચ. વમિીર સરેુશભાઈ    બાગડવાળા  સરુત 
      ૨. ક્ષચ. આકાિંા કલ્પેશ ભવાનજી સાવલા વાકંી   ચેન્નઈ 
   ક્ષચ. યશ મકંુુદભાઈ પે્રમજી છેડા  કંુદરોડી  મુબંઈ 
      ૩. ક્ષચ. દશષન પકંજ હિરજી મોતા   નવીનાર  ચેન્નઈ 
   ક્ષચ. કૃવત હિતેશ અમતૃ સોની    ડુગંરગઢ  ચેન્નઈ 
     ૪. ક્ષચ. હરધ્ધી નરેશ વલ્લભજી દેહઢયા  ના. ખાખર  ચેન્નઈ 
   ક્ષચ. ૠર્ભ નવીન પ્રેમજી ગાલા    ના. ભાહડયા  મુબંઈ 

જીિનચક્ર   
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ક મક મ પગલા 
હૈરાબાદ ઘટક 

૧. ક્ષચ. વવરેન વલ્લભજી વવશનજી સાવલા બેરાજા   િૈદરાબાદ      
    ક્ષચ. િર્ષલા ચદંનમલ બરહદયા     ધકુ્ષલયા 
૨. ક્ષચ. કૌવશક માવજી નેણશી ગાલા  ઉનડોઠ મોટી  િૈદરાબાદ                    
    ક્ષચ. ઇવશતા જવેરચદં કંુવરજી મૈશરી  બાહંડયા  િૈદરાબાદ  
૩. ક્ષચ. કુમાર લાલજી રવજી દેહઢયા  ભજુપરુ   િૈદરાબાદ 
    ક્ષચ. વૈશાલી લક્ષ્મીચદં સુદંરજી નાગડા ભોજાય   િૈદરાબાદ 
 ૪. ક્ષચ. મયરુ પકંજ ચીમનલાલ રાભંીયા સમાઘોઘા  િૈદરાબાદ 
     ક્ષચ. નીરા મોિનલાલ ખીમજી પાસડ સાભરાઈ  નાગપરુ  
 ૫. ક્ષચ. યશ િરીશ લખમશી ગડા  ભોજાય   િૈદરાબાદ 
     ક્ષચ. પજૂા અરવવિંદ છગનલાલ મિતેા પ્રતાપગઢ  િૈદરાબાદ 
 ૬. ક્ષચ. માનસી વનલેશ ચનુીલાલ સઘંોઈ કપાયા   િૈદરાબાદ 
     ક્ષચ. અરવવિંદ અંજનકુમાર યાદવ     િૈદરાબાદ 
 ૭. ક્ષચ. અક્ષિતા રાજેશ ખીમજી ગડા  ભોજાય   િૈદરાબાદ 
      ક્ષચ. જય રમેશ વવસરીયા   સાભરાઇ  સોલાપરુ 
  ૮. ક્ષચ. િાહદિક જીતેન અમતૃલાલ ભેદા  સમાઘોઘા  િૈદરાબાદ 
     ક્ષચ. બીજલ નીતીન્દ્ચદં વવશનજી િરીયા શેરડી   િૈદરાબાદ 
  ૯. ક્ષચ. નેિા મનોજ િીરજી સાવલા  બેરાજા   િૈદરાબાદ  
     ક્ષચ. ક્ષચિંતન નવીચદં્ર મિતેા   મોરબી   િૈદરાબાદ                    

બેંગલોર ઘટક 
૧. કુ. નેિા ધીરજ કાનજી નાગડા   કારાઘોઘા  બેંગલોર 
   ચી. અધીશ િમેેન્દ્દ્ર કાન્દ્તીભાઈ ઝવેરી  ભજુ   પનુા 
૨. કુ. મેિલ રશ્મીકાતં વવછીવોરા   કોટડા(રોિા)  બેંગલોર 
    ચી.વનશાતં િરીશ જવેરચદં ગાલા   દેવપરુ   શોલાપરુ 

ચેન્નઈ ઘટક 
૧. કુ. ખશુબ ુચપંક જેઠાલાલ ભેદા   સમાઘોઘા  ચેન્નઈ 
   ક્ષચ. શશાકં ડાયાલાલ ભવાનજી ગાલા  ભોજાય   મુબંઈ  
૨. ક્ષચ. અક્ષિત કલ્પેશ ભવાનજી સાવલા  વાકંી   ચેન્નઈ 
    કુ. ધ્વવન હદપેશભાઈ િહરયા   જામનગર  મુબંઈ  

  ઉત્તર કનાષટક ઘટક : હ બળી :   ચી. પ્રવતક વીજય છેડા 
               ચી. માનસી પ્રવતક છેડા  

પરલોક ગમન 
  ચેન્નઈ ઘટક: ૧) માતશુ્રી કંકુબેન મગંલદાસ ભેદા ઉ.વ. ૯૨ ભજુપર  ૨૬/૩/૨૦૧૭ 
        ૨) શ્રી વસતં તલકશી સાવલા  ઉ.વ. ૯૨ વાકંી  ૨૮/૪/૨૦૧૭ 
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  હૈરાબાદ ઘટક  
૧) સ્વ. સરસ્વતી ખીમજી કારાણી     ડુમરા  
૨) સ્વ. હકશોર ધનજી િહરયા      સાભરાઈ   
૩) સ્વ. ખીમજી વેલજી ગડા      ભોજાય 
૪) સ્વ. ચદં્રાબેન િરીલાલ ભીમશી સાવલા    સમાઘોઘા 
૫) સ્વ. જવેરબેન નરશી ગોસર     મજંલ રેલડીયા 
૬) સ્વ. સાકરબેન નાનજી સાવલા     વાકંી        

      બેંગલોર ઘટક   ભાવવક તરુણ નાગડા    ઉ.વ. ૨૨ 

 
 

દેહ સ્િાસ્્ય માટે ફળોના વ્યુંજન 
1. ક્ષલિંબ ન  ું શરબત  
 લીંબનુ ુ ંરસ ૮૦૦ગ્રામ, આદુનો રસ 3૦૦ગ્રામ થી ૪૦૦ગ્રામ, વસિંધાલણુ 2૦ગ્રામ, સચંળ 2૦ગ્રામ, હિિંગ ૫ ગ્રામ 
તથા સાકર (ખાડં) 1 હકલો લેવી.  પ્રથમ ખાડં તપેલામા ંનાખી, તેમા ંલીંબ-ુઆદુનો રસ નાખી પકાવો. તેની 1||તારી 
ચાસણી તૈયાર થાય ત્યારે તેમા ંવસિંધાલણુ, સચંળ અને હિિંગ ખાડંી નાખી,શીશામા ંભરી લો.આ શરબત જરૂર પડે પીવાથી 
અપચો, અજીણષ ના ઝાડા, કોલેરા,મરડો, અરૂક્ષચ, મદંાસ્ગ્ન, કબજજઆત, પેટનુ ં શળૂ, ઉલટી અને ઉદર-કૃમી મટે છે.આ 
શરબત થી ભખૂ સારી લાગે છે અને પાચન સારૂ ંથાય છે. 
 

2. રાયણ –પાક  
 ૫૦૦ ગ્રામ સારી પાકી રાયણ અથવા રાણ કોકડી લાવી ,તેના ંબી કાઢી નાખીને ખાડંી લેવી. પછી તેન ેકઢાઈમા ં
૧૦૦ ગ્રામ ઘીમા ંબરાબર સાતંળી લો.તે પછી ધોળી મસુળી , કાળી મસુળી (ન મળે તો શતાવરી અને જેઠીમધ લેવા) 
કૌચાના ંબી, ગોખરૂ, ગુદંકણી, સ ૂઠં, મરી, તગર, જાયફળ, જાવતં્રી, એલચી, તજ અને લવવિંગ એ દરેકનુ ંચણુષ ૫-૫ ગ્રામ 
કરી લો.પછી ૪૦૦ગ્રામ ખાડંની ચાસણી બનાવી,તેમા ં શેકેલી રાયણ તથા ક્ષબજી તૈયાર ખાડંેલી દવાઓ નાખીને પાક 
બનાવી લો.આ રાયણ રોજ સવાર-સાજં ૧૦ થી ૨૦ ગ્રામ ખાવાથી શરીરમા ંશસ્ક્ત, બળ અને વીયષની વધૃ્ધી થાય છે. 
તેથી મગજ અને શરીર પષુ્ટ થાય છે. 

શાુંત પળોમાું વિચારજો 
 હદવાળી આવી, હદવાળી આવી, કેટલા બધા કામો કરવાના છે. ઝાપટ, ઝુપટ, સાફ-સફાઈ, ઘસવુ-ં

ધોવુ,ં નાસ્તા બનાવવા, વમઠાઈ, ફરસાણ બનાવવા, આવ ુબધુ ં કરીને તમે ઈંટ અને વસમેન્દ્ટ, માટીથી બનેલા તમારા 
વનજીવ મકાનને સ્નાન વગેરે કરી કરાવીને વમઠાઈ ફરસાણના સાજ-શણગારથી સજાવી દીધુ.ં એટલેથી કયા ં પત્યુ.ં 
ધનતેરસ આવી ધનની પજુા કરી, હદવાળી આવી લક્ષ્મીની પજુા કરી. પજુાથી પત્યુ ંનિી. કકળાટ કાઢીને કાળી ચૌદશને 
મનાવી લીધી. આ બધા ટેન્દ્શનને તમે માથામા ંરાખી શરીરના થાક સાથે, બધુ ંપરંુુ કરતા, િાસકારો અનભુવ્યુ.ં  
 િાસકારો બધા નથી અનભુવી શકતા. કારણ હદવાળી પછી આવન-જાવન ચાલ ુથઈ જાય છે. સાલમબુારક માટે 
અિીં પણ વવરામ નથી, પરંત ુઆપણે વવરામ મકુીએ. આટલા બધા હદવસોમા ંતમે શુ ંખોયુ ં તે જુઓ. અગર તમે રોજ 
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ભીના કે સકુા કપડાથી રોજ થોડી થોડી સફાઈ કરતા રિો. એટલેકે વારાફરતી બીજા કે ત્રીજા હદવસે રૂમ સાફ થતા રિ.ે 
તો રોજીંદા કામમા ં સફાઈ થઈ જાય અને હદવાળી દરમ્યાન ચોમાસાના હદવસો િોય તો ત્યારે તમારા તપ, જપ, 
વ્યાખ્યાન, સામાવયક, પ્રવતક્રમણ વગેરે કામોમા ંઅંતરાય ન પડે. િીરા જેવા તારા મનષુ્ય જન્દ્મમા ંસોના જેવો હકિંમતી 
સમયનો ઉપયોગ ત ુ,ં સામાવયક અને પ્રવતક્રમણ જેવા અમલુ્ય ખજાના માટે વાપરો. 
 ધનની પજુા, લક્ષ્મી પજુા, કકળાટ કાઢવો આવા બધા કામો તમારા પવુષજોએ કયાષ છે. તમારા મમ્મી-પપપાએ પણ 
કયાષ છે. અને તમે પણ કરો છો. તો િવે વવચારો. એનાથી તમે શુ ંખોયુ.ં જે ધનની પજુા કરી. તેજ ધન તમારી કેટલી 
પેઢીનુ ં છે. એ ધન, એ લક્ષ્મી ચચંળ છે. એ તમારી પજુાથી નિીં. પરંત ુતમારા નસીબમા ંજયા ંસધુી િશે. ત્યા ંસધુી 
તમારી પાસે રિશેે. તમારા પણુ્ય ખતમ થશે. ત્યારે એ પણ ચાલી જશે. માટે એની પજુા કરવાની જરૂર નથી. હદવાળીના 
હદવસે ભગવાન મિાવીર વનવાષણ પામ્યા ત્યારે ૧૮,૦૦૦ દેશના રાજવી ભગવાનની અંવતમ વાણી સાભંળવા આવ્યા િતા. 
અને તેઓએ છઠ્ઠ કરી િતી. કારણ ભગવાનની દેશના બે હદવસ સધુી ચાલ ુિતી. તો તમે તીથુંકર પ્રભનુા ભક્તો છો. 
મિાવીરના શ્રાવકો છો. સમજો, સમજાવો અને તમારા માટે તમારંુ િીત શેમા ં છપાયેલુ ં છે. એનો વવચાર કરો. શાતં 
પળોમા ંજરૂર વવચારજો. 

  પ્રભા શાુંવતલાલ છેડા,( બારોઇ) બેલ્લારી.,(૯૪૮૦૧૯૬૬૫૫) 

  
દક્ષિણ ભારતમા ંસ્થાયી ક. વવ. ઓ સમાજના ંસવાુંગી ઉત્કર્ષ ઘડતરના ંઉદે્દશ્યથી સ્થાપયેલી સસં્થા “દક્ષિણ 

ભારત ક. વવ. ઓ. જૈન એકમ” રજતજયતંી (૨૫વર્ષ) પણુષ કરી સફળતાના સોપાન તરફ પ્રયાણ કરી રિી છે. તે પ્રસગેં 
પ્રસન્નતા અનભુવી શભુેચ્છાઓ વ્યક્ત કરંુ છ. વવવવધ ઘટકોના આગેવાનો, સાથી કાયષકરોની પોતાના કાયષિેતે્ર લીધેલ 
જિમેતનેા હુ સાિી છ.ં આ શભુ અવસરે તેમને ધન્દ્યવાદ પાઠવુ ંછ.ં મારા ંજીવનના ૫૦મા ંવરે્ પ્રફુલભાઈના સ્વપનને 
સાકાર કરવાની જવાબદારી તેમના આગ્રિથી મારા પર આવી. ને મારા જીવનના ૭૫મા ંવર્ે, ને લગ્નના ૫૧મા ંવર્ે 
એકમ ૨૫ વર્ષ પણુષ કરે એવા સજંોગો માટે હુ ંમારી સ્વને ભાગ્યશાળી માનુ ંછ.ં સૌનો આભારી છ.ં યવુાન કાયષકરો માટે 
વવવવધ ઘટકોના આગેવાનો કાયષકરોએ “ રાજમાગષ” અને “ મઝંીલ” તૈયાર કરી આપેલ છે. િવે “ ઈન્દ્ટરનેટ’’ ના યગુમા ં
તેઓ ક્રાવંતકારી માગષ અપનાવી એકમની પ્રવવૃત્તઓમા ં“ યવુાની’’ જોશ લાવી, એકમનો સવુણષજયતંી વર્ષ ઉજવે એજ 
કામના, શભુેચ્છા. આ ભગીરથ કાયષમા ંસમસ્ત સમાજની સામહુિક ઈરછાશહકત, શ્રધ્ધા એવમ ્સકંલ્પની જરૂરત પડશે. 
સસં્થાની દરેક પ્રવવૃત્તમા ંરસપવૂષક ભાગ લેવાની ભાવના જરૂરી િશે.વવતેલા સફળ ૨૫ વર્ષની પ્રવવૃત્તઓ ક્ષચત્ર.આછી જલક  
૧) વવવવધ ઘટકોના આવતથ્યમા૯ં મિાસમેંલોનુ ંસફળ આયોજન. ક. વવ. ઓ. સમાજના ંસામાજજક કાયષકરો, આગેવાનો 
એવમ ્વવચારકોનો અવતવથ વવશેર્ તરીકે લાભ મળ્યો. 
૨) વત્રમાસીક મખુપત્ર “ વાવડ’’ નુ ંપ્રકાશન શરૂઆત માત્ર સમાચારોથીથઈ પણ િવે વવવવધ લેખો, સ્પધાષ, કાવ્ય, વવશેર્થી 

વવવવધા સપંન્ન થયુ.ં સપંાદકોને અક્ષભનદંન. 
૩) “હદપક કપ” હક્રકેટ ટુનાષમેન્દ્ટનુ ંઆયોજન વવવવધ ઘટકોના આવતથ્યમા.ં મુબંઈ સેવા સમાજની“ નવનીત કપ’’ ની ત્રણ 
વવજેતા ટીમો સાથે મુબંઈના ંઆંગણે રમાયેલ મેચોમા ંઆપણી ટીમ વવજેતા રિી, ત્રણે મેચમા|ં|| (૨૬ માચષ ૧૯૯૭) 
સ્પોન્દ્સર – વનતીન શીવજી ધરોડ – િૈદરાબાદ. 
૪) મહિલા બેટવમન્દ્ટન સ્પધાષન ુ ંઆયોજન (સ્પોન્દ્સર- રમણીક છેડા,મદુરાઈ) 
૫) પગદંડી “ દક્ષિણ ભારત વવશેર્ાકં” પ્રકાશન, ૧૯૯૬. આપણા આગેવાન સામાજજક કાયષકરોનો પહરચય. આપણા 
ગૌરવભયાષ અસ્સ્તત્વની, આપણી અસ્સ્મતાની આપણા પ્રગવતશીલ વવચારોની જાણ સમસ્ત ક. વવ. ઓ. સમાજને થઈ. 
આપણા સવનષ્ઠ કાયષકરો અને તેમની કાયષ પધ્ધવતને  વવશાળ મચં મળ્યુ.ં આ તક આપવા બદલ આપણે સેવા સમાજના ં
ઋણી છીએ. (દક્ષિણના ચારે રાજયોના પ્રવાસની ગાઈડ છપાઇ છે.) 
૬) વવવવધ ઘટકોના ંઆવતથ્યમા ંપરોલી, સરુસગંમ, અંતાિરી, રમતગમત સ્પધાષ, યવુામેળાનુ ંઆયોજન યવુાનો એક-
બીજાના પહરચયમા ંઆવતા ઉમગં, ઉત્સાિ અને િોશનો ઉમળકો આવેલ. 
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૭) બે વસ્તી પત્રક એવમ ્દર વરે્ અપહરણીત યવુા યવુતીઓની યાદી પ્રગટ થઈ. મુબંઈની ખબર પવત્રકા, પગદંડી 
એવમ ્અન્દ્ય માવસકોમા ંઆપણી પ્રવવૃત્તઓની માહિતી વનયવમત પ્રકાવશત થતી રિી. 
વસ્તીપત્રક:- ૨૦૦૩ ગજુરાતીમા,ં ૨૦૦૬- અંગે્રજીમા ં
૮) કચ્છ યાત્રા. શ્રી ભાણજીભાઈ સગંોઈ,બેંગલોરની આગેવાનીમા ં૩૦ સભ્યોએ યાત્રા માણી. ૧૮-૨૫ નવેમ્બર ૨૦૦૫. 
૯) આપણા એકમની પ્રવવૃત્તઓથી  પે્રહરત થઇ બે એકમ, ૧ મિારાષ્ર એકમ, ૨ દક્ષિણ ગજુરાત એકમ અસ્સ્તત્વમા ં
આવ્યા. તેમના પ્રથમ મિાસમંેલનમા ંમને તેમજ પ્રફુલ્લભાઈને અવતવથ વવશેર્ તરીકે મચં મળેલ. બનંે એકમ વર્ોથી 
સમેંલનો આયોજતા રહ્યા છે. શભુેચ્છાઓ. 
૧૦) મધ્ય ભારત- વવદીશા મિાસમંેલનમા ં(૨-૧૧-૧૯૯૬) મને અને પ્રફુલ ભાઈને મખુ્ય અવતવથ વવશેર્ તરીકે સન્દ્માન 
મળ્યુ.ં ચચાષ સભા દરમ્યાન અક્ષખલ ભારત ક. વવ. ઓ. ફેડરેશન સ્થાપના કરવાની તેમજ અક્ષખલ ભારત અપહરણીત યવુા
- યવુતીઓની યાદી દર વરે્ પ્રગટ કરવાનો વનણષય લેવાયો. યાદી પાચં વરે્ વનયવમત પ્રગટ થઈ. સચંાલક શ્રી 
જયતંીલાલ વીરા, આકોલા , શ્રી દામજી કાનજી છેડા.કોલ્િાપરુ. 
૧૧) અક્ષખલ ભારત ક. વવ. ઓ. મિાસમેંલન મુબંઈમા.ં૧૫.૧૬.ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ મને તેમજ પ્રફુલ્લભાઈને મચં મળેલ. 
વવવવધ રાજયોના ક. વવ. ઓ. એકમની સવાષનમુતે દક્ષિણ ભારત એકમની આગેવાની િઠેળ અક્ષખલ ભારત (દેશાવળ) ક. 
વવ. ઓ. એકમની જાિરેાત થઈ. જે લગભગ ૯૦૦૦ થી ૧૦૦૦૦ પ્રેિકોએ વધાવી લીધી. સગપણ-સમસ્યા વવશે          
“કચ્છીમા’ં’ આપણી કાયષ પધ્ધવત વવશે ઉલ્લેખ કરી “ ક. વવ. ઓ. મા ંભણતર વધ્યો પણ જણતર ઘટયો’’ એ સચુન કરેલ, 
ભવવષ્યમા ંકાકા, મામી, માસી, ફુઈ, ભાઈ, બિને તેમજ અન્દ્ય સગા ઘટી જતા ંયવુા વગષ એકલતા અનભુવશે. યવુાનોએ 
વવરોધ કરેલ? જનતાએ વધાવી લીધેલ|| આજે આ વવચાર ચચાષમા ંછે. 
૧૨) મુબંઈના ં સ્થાનકવાસી, દેરાવાસી મિાજને સગપણ છટાછેડાની સમસ્યાને ઉકેલવા સમેંલનનુ ં આયોજન કરેલ 
એકમના પ્રવતવનવધ તરીકે મને મચં મળેલ. દક્ષિણ ભારતે “  સગપણ સમસ્યાનો” ઉકેલ સરળ બનાવ્યો છે. એનો ઉલ્લેખ 
કરી મને માઇક આપેલ, “કચ્છીમા”ં મારંુ પ્રવચન આપતા મેં જણાવેલ જે મુબંઈમા ંરિતેા ક. વવ. ઓ. ને તેમના નજીકના 
સગા વિાલાનુ ંપાકંુ એડે્રસ કે તેમના પખુ્ત વયના હદકરા હદકરી વવશે કોઈ પાકી માહિતી નથી િોતી. તેવા સમયે ૨૦ 
વર્ષની ઉપરના ંઅપહરણીત યવુતીઓ – યવુાનોની યાદી દર વરે્ પ્રગટ કરવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. વવશેર્મા ંસગપણ 
સમેંલનને બદલે યવુામેળાનુ ંઆયોજન જરૂર બની શકે. કરછના ગામના મહિલામડંળો ને યાદી બનાવવા પ્રોત્સાહિત 
કરવા સચુન કરેલ. પ્રયત્નો થયા. ને િવે ઈન્દ્ટરનેટ છે. યવુામેળાનુ ંઆયોજન વર્ષમા ંબે –ત્રણ વખત થાય છે. બનંે 
મિાજન િાલ ખબૂ એક્ટીવ છે. ધન્દ્યવાદ.  
૧૩) કલ્પવિૃ યોજના- દક્ષિણ ભારત કચ્છી દશા એકમની કલ્પવિૃ યોજનામા ંએકમના નેજા િઠેળ સભ્ય ભાઈ બિનેોએ 
ભાગ ક્ષલધો.વવવવધ સજંોગે યોજના વનષ્ફળ થઈ,જમીન વેચાણ થઈ યોગ્યવ્યવસ્થા થશે.રાિ જોવી પડશે. 
૧૪) સલુભ મેડીકેઅર યોજના— દશા એકમ દ્વારા સમસ્ત દશા પહરવારો માટે સલુભ મેડીકેઅર યોજના(વવમા) શ્રી 
વત્રલોકચદંભાઈ લોડાયાના ંઆયોજનમા ંઅસ્તીત્વમા ંિતી. તેનાથી પ્રેરણા લઈ સમસ્ત ક. વવ. ઓ. પહરવારોને સમાવી 
લેતી સલુભ મેહડકલ યોજના વવચારવામા ંઆવી.કરોડોની ડીપોઝીટ અને લાખો સભ્યોના ં રેકોડષ રાખી ફોલોઅપ કરવાનુ ં
કાયષ ભગીરથ લાગતા, મુબંઈ ની ‘સેવાસમાજ’ સસં્થા આ કાયષમાટે યોગ્ય જણાઈ.યોજનાની બ્લવુપ્રન્દ્ટ તૈયાર કરી, મુબંઈ 
પવત્રકામા ંછપાવી સેવાસમાજ ને એના માટે િાકલ કરેલ. સેવાસમાજને એનામાટે િાકલ કરેલ. સેવાસમાજના ંઅગ્રણી ડો. 
ઉદય ગડા એ ક્ષબડુ ં ઝડપી ક્ષલધુ ંને આજે સજંીવની સ્વાસ્થ યોજનાનો લાભ સમસ્ત સમાજને મળે છે. આંગળી ક્ષચિંધ્યાનો 
પણૂ્ય ,એકમને મબુારક. સેવાસમાજના ંકાયષકરોને ખબુ ધન્દ્યવાદ. 
૧૫) આવાસ યોજના-મુબંઈ સ્થાયી આથીક હરતે નબળા પહરવારો બિારગામ સ્થાયી થાય તે માટે એકમ પાસે 
સેવાસમાજે પગદંડી દ્વારા સચુન મગંાવેલ. તેના જવાબમા ં –પગદંડીના ં દક્ષિણ ભારત વવશેર્ાકં -ઓગસ્ટ ૧૯૯૬ના ં
અંકમા ંરિઠેાણ યોજના સ્વપન કે િકીકત! (પાનુ ં૨૬) મુબંઈમા ંઆ યોજના કેમ શક્ય બને તેની સપંણૂષ બ્લવુપ્રન્દ્ટ સભંવીત 
આગેવાન કાયષકરોના ં નામ સાથે સચુવેલ. આજે આવાસ યોજના નો લાભ અનેક પહરવારોને મળે છે. મુબંઈના 
આગેવાનો, દાતાઓ, કાયષકરોને સલામ, ધન્દ્યવાદ. એક વવચારક તહરકે ખશુી અનભુવુ ંછ. 
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એકમ લીધેલ અગત્યનાું વનણગય 
૧) કચ્છી નાટકોનુ ંદક્ષિણના ંવવવવધ શિરેોમા ંઆયોજન  
૨) સતુ્ર-સગંઠને શસ્ક્ત યગેુ યગેુ- પ્રવતક વડનુ ંઝાડ કચ્છના ંનકશાપર  
૩) સગપણ સમેંલનનુ ંઆયોજન ન કરવુ.ં     
૪) િોસ્ટ શિરે- તેમને ફાળે આવેલ પ્રવવૃત્તનુ ંઆયોજન સિયોગી દાતાઓના સિકારથી પણુષ કરશે.  
૫) સમંેલનના ંપ્રવક્તા “ કરછી ભાર્ા” મા ંજ સબંધંોન કરશે. 
૬) મિાસમેંલનમા ંયવુા –યવુતીઓ સારી સખં્યામા ંભાગ લે તે માટે લોક નતૃ્ય સ્પધાષન ુ ંઆયોજન જરૂરી. બાળકો માટે 
પણ  સ્પધાષ જરૂરી. 
૭) દર ત્રણ વરે્ મખુ્ય મથક બદલાશે. તેથી કોઈ સ્થાયી દંડ ભેગુ ંન કરવુ.ં 
૮) મખુ્ય મથક બદલાતા ‘વાવડ’ નુ ંપ્રકાશન તે ઘટકની જવાબદારી રિશેે. ખચષની વ્યવસ્થા તેમના િસ્તક. 

કરછી સેનેટોરીયમ–ટાઇમસેર રરસોટગ 
૧)દક્ષિણ ભારતમા ંકરછી સેનેટોરીયમ ઊભુ ંકરવા ચચાષ થઈ એકમના ંતત્કાલીન પ્રમખુ શ્રી ધીરજલાલ ટોકરશી  
કાપહડયાએ નામ આપવાની શરતે યોગ્ય રકમની બાયંધરી આપતા શ્રી વનતીનભાઈ દેહઢયા મદુરાઈના સિયોગમા ં
કોડાઈકેનાલ મથકે જમીન જોવા સવમવત મેમ્બરો ગયેલ. જમીન ઊંચાઈ અને ડુગંર પર િતા. સમંવત ન થઈ.  
૨)બીજીવાર બેંગલોરમા ં એરપોટષ નજીક ડેવનઅલી વવસ્તારમા ં જૈન દેરાસર નજીક જમીન જોઈ. સૌને ગમી પણ 
સેનેટોરીયમ બનાવવાની જવાબદારી લેવા કોઈ ઘટક જ આગળ આવે. તેમા ંસમય ગયો ને જમીન વેચાઈ ગઈ. તક 
ગમુાવી એનો અિસેાસ સૌને છે. વાવડના ંતતં્રીઓએ રજતજયતંી પ્રસગેં વવતેલા વર્ોમા ંએકમની પ્રવવૃત્તઓ અને મારા 
અનભુવોની માહિતી આપવા વવનતંી કરેલ જે  સિર્ષ, શરતચકુથી કોઈ માહિતી રિી ગઈ િોય તો િમા. એકમના 
પ્રવતવનવધ રૂપે વવવવધ ક.વવ.ઓ. એકમ સેવા સમાજ મુબંઈ એવમ ્અન્દ્યત્ર મળેલ સન્દ્માન બદલ હુ ંએકમનો આભારી 
રિીશ. મારા કાયષકાળ દરમ્યાન અનેક વમત્રો, સ્નેિીઓ અને કાયષકરોએ સચુન, સલાિ એવમ ્સિકાર આપયો તે બદલ 
સૌનો આભાર.  
  એકમ સવુણષ જયવંત જરૂર ઉજવશે એજ શ્રદ્ધા. 

                                    આપનો કલ્યાણજી સૈયા,ચેન્નઈ 
નોધ- એકમનો ઈવતહાસ જળિાઇ રહ ે તે અથે વિવિધ ઘટકોમાું થયેલ પ્રવ  વત્ત દરમ્યાન લીધેલ ફોટોગ્રાફ્સ, 
વિરડયો િગેરે એકત્ર કરી એક જગ્યાએ રહ ેએવ ું સ  ચન.        

 
 
વાવડમા ંવડીલોમાટે ‘પાકેલ  પાદડ ું’ આ વવભાગમા ંતમે તમારા જીવનની પ્રેરણાદાયી 

ઘટનાઓ—પે્રરક પ્રસુંગમાું, કચ્છની વાતો  કચ્છડેજી કય ૂું ઘાલ્ય ૂુંમાું અને ગમતાના ગ લાલમાું તમે તમારા અનમોલ 
અનભુવ અને વવચાર  અને તમે અનભુવેલ રોમાકં્ષચત સફરના આનદં વ્યક્ત કરતી તમારી વાતાષઓને આગામી અંક માટે 
નીચે આપેલ સરનામા પર મોકલાવી શકો.  
ઈ-મેલ: vavad.bellary2015@gmail.com અને સરનામુ ંછે:  
“Vavad”, Mr. Narendra Savla, “Bharat Automobiles”, shops no. 50 & 5, Sri M V Lorry terminal, 

Bellary-583101. લખાણ સાથે તમે તમારૂ પરુૂ નામ, ગામ, કોન્દ્ટેક્ટ નબંર, પાસપોટષ સાઈઝનો ફોટો અને ઈ-મેલ એડ્રેસ 
આપવાન ુછે. 

         સૌ.મીના ચુંરકાુંત દેઢીયા,(દેશલપ ર,કુંઠી) બેલ્લારી,9449011153 
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With Best Compliments From 

 

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

 

 

M/s. Uttam Dresses 
Retailer of Kids Readymade Garments  

 

 

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

 

 

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

With Best Service 

 

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

 

 

Shri. V. P. Gala Institute Of 

 Para Medical Science  
Diploma In Medical Lab Technician , Diploma In Health Inspector Courses  

 

 

Gala Parivar , Gadag  
 

 

Pankaj Virji Gala  Bharat Virji Gala   Gunjan Pankaj Gala Dishant Dilip Gala 
    9448137039        8123657572         9448165721         9986513052  

 

 



24 

 

મારી માું 
મા,ં મનને ઝકંોળી જાય છે ,તારી વપ્રત અને વાતોની હરત||૧|| 

આંસ ુઆવતા ત ુ ંપાસે બોલાવે , 
રડતી આંખોને પયારથી િસાવે, 

િલકે થી માથા ઉપર િાથ ફેરાવે, 
તો આવી જાય ચેિરાપર સ્સ્મત||૨|| 

વવદ્યા,વવનય નો પાઠ ભણાવે, 
આત્મવનભષર બનાવા કામ વસખાવે, 

િલકે થી મનમા ંઆત્મવવશ્વાસ જગાવે, 
મળી જાય મને અનોખી જજત||૩|| 

ધમષ-તપની મહિમા ત ુ ંસ્તવનોમા ંગાવે, 
વાતાષઓ કિીને સસં્કારોના મોતી વપરોવે, 

િલકેથી અમને સિનશીલ બનાવે, 
સરલતામા ંસમઝાય જીવવાની હરત||૪|| 

તારા વ્યવિારમા ંમદુૃતા લાવે, 
અને અમને મેળમેળાપ ત ુ ંવસખાવે, 
િલકે થી પ્રેમભાવ મનમા ંભરાવે, 
શાતં થયી જાય મારૂ ંક્ષચત||૫|| 

 

ગ હસ્થાશ્રમનો ધમગ દાન 
 શાસ્ત્રોમા ંદાનને ગિૃસ્થાશ્રમનો ધમષ કિવેામા ંઆવ્યો છે. દાન સારી રીતે કરીએ એ માટે અમકુ બાબતો પર 
ધ્યાન આપવુ ંજોઈએ. દાન દેવુ ંએ કતષવ્ય છે. એવી બદુ્ધદ્ધની બદલાની આશા વવના યોગ્ય સ્થળે, યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય 
વ્યસ્ક્તને જે દાન અપાય છે. તેને સાજત્વક દાન કિલે ુ ંછે. આજકાલ વધારે પડતા લોકો મહંદરોમા ંદાન આપે છે. મહંદરમા ં
દાન આપવુ ં ખોટંુ નથી. પરંત ુ આજ ભારત દેશની પોણા ભાગની પ્રજા દુુઃખી છે, તો જે સમાજના ં  ઉત્થાન માટે 
કલ્યાણકારી પ્રવવૃત્ત કરતા િોય તેને દાન આપજો. તમારા સામથ્યૅ મજુબનુ ંજે પણ દાન કરો તે પોતાના િાથે જ કરો તો 
ઉત્તમ. પિલેા ં તો તમારા કુટંુબમા ં તમારા બિને, ભાઈ, દુુઃખી િોય, વનધષન િોય તો તેને મદદ કરજો. આજુબાજુના ં
સમાજમા ંપડોશી તથા અન્દ્યને દુુઃખી વકં્ષચત જુઓ તેને સ્વિસ્તે જરૂરતમદંને મદદ કરજો. આજે મધ્યમવગષ દુુઃખી છે 
કારણકે એ માગંવામા ંશરમ અનભુવે છે. એને છાનીછપી રીતે મદદ કરજો. ગરીબના બાળકોને ભણાવો, ગરીબ મા-
બાપની દીકરીને પરણાવો, જરૂરતમદંને મકાન બનાવી આપો. આજના યગુના ંમહંદર તો સ્કુલ અને િોસ્સ્પટલો છે.કારણકે 
ભણતર અને રોગના ઈલાજના ંખબુ પૈસા આપવા પડે છે. માટે પ્રભનુી વધ ુકૃપા િોય તો સરસ્વતી મહંદર જેવી શાળાઓ 
અને શાવંતધામ જેવી િોસ્સ્પટલો બનાવો. ભવ્ય મહંદરો નિીં બનાવો તો ભગવાન નારાજ નિીં થાય. મહંદર મસ્સ્જદ કે 
બાિષમણોને અપાય તે સાચુ ંદાન નથી. સાચુ ંદાન છે. ગરીબ, દુુઃખી માનવીઓ બેઠેલ ઈશ્ર્વરની, જરૂરતમદંનીસેવા કરી 
ને તેને યથાશહકત મદદ કરીને. પરમાત્મા ંઆવા દાનથી ખશુ થશે ને તમારા પર આશીવાદ વરસાવશો.   

     સકંલન: અરૂણા વનતીન રાકં્ષભયા, ચેન્નઈ 
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Photos from Madurai  
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Opening shortly 

VIJAYA KUTCHI BHAVAN (BIJAPUR) 

KEEP YOURSELF FREE ON 17TH SEP 2017(SUNDAY),  

FIRST VIJAYA KUTCHI BHAVAN COMING UP SOON IN SOUTH INDIA BIJAPUR 

Regards: Bijapur Kutchi Samaj 
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Editor’s message 
From me to you 
Dear readers,  
 Its tough time for mothers and children in March and April. I am talking about the examina-
tions and studies. While thinking of education, I remembered an article in one of the magazines on 
attitude. Attitude means ‘the way one see things’. Environment, education and experience are the 
three major factors that determine ones attitude. Mother is the first teacher for child. So, I think, 
mother teaches every child and builds an attitude of child to face the world. I want to share this 
small incidence which made me think of the attitude.    
 “A chairperson presiding over the prize distribution ceremony for giving prizes for the tal-
ented swimmers was waiting for the first prize recipient to reach the podium. To his surprise he 
saw a lady on a wheel chair brimming with a smile approaching him. For a second, the chair per-
son was wonderstruck. When she extended her hand to receive the prize, the chairperson still in a 
mixed feeling asked her,” how could you successfully swim (meaning without legs)?” With a con-
fident smile came the reply, “sir, lesser the body weight, better for a swimmer; I am thankful to 
God, for he has permanently removed 30 kg weight from my body.” What a great attitude! 
 The swimmers attitude is developed by her mother. I must say that great teacher who brings 
out positive attitude in child along with his strength and weakness. So, all the best to mothers to 
develop an attitude towards growth and strengths of child rather than working hard for scoring in 
examination. Vavad would like to appreciate such efforts by mothers so kindly share your inspir-
ing experiences and spread the brightness for betterment of our DBKVO as well as nation.  
 The contents should be mailed to us on:  vavad.bellary2015@gmail.com or you can write to 
us on:  “Vavad”, Mr. Narendra Nanji Savla, “Bharat Automobiles”, shop no. 50 & 5, Sri M V  
Lorry terminal, bellary-583101. 
 Along with the contents to be published, please tag in your Full name, city, Contact no, 

passport size photo and email ID. 
 Nilam Hitesh Chheda, (Baroi), Mo-9449226670  

 

  

 Vavad has introduced ‘Selfi Contest’ for all the vivacious, energetic & affection-
ate young pals. Participate in Selfi contest by capturing all your happy moments. Topic is 
“holiday trip with family covering historical background”. Send it to Vavad on or before 15th 
September 2017.  Best entries will be admired by adding the photos in upcoming Vavad.     

           Mrs. Bindu Prashant Chheda,Baroi,9590920131  

PHOTOGRAPHY CONTEST  
   

 The contest is to hunt for  appreciating your talent of photography and 
writing skills. Best Entry which is received from interested photographers of 
D.B.K.V.O. Members will be used for display in Vavad as cover page. The small article based on 
the photograph will be published in next issue of the Vavad. 
 Vavad is waiting to receive your talent of capturing “ Diwali Festival” and an article that 
describes your photograph till 15th September 2017.You can mail it to Vavad.Bellary2015@ 
gmail.com along with your name, village, contact number and photograph. 
Cover page contest winner is Mr. Mayank Roshan Maru from Hyderabad. Other entries were 
received from Punit Gala, Bangalore and  Manan Anish Chheda, Hyderabad.  

Congratulations from Vavad team.     
Dr. Dhwani Anil Savla, Bellary, (9900200057) 

mailto:vavad.bellary2015@gmail.com
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MASTERPIECE... 
     It was an old rustic room with two glass windows which had old wooden frames. The room 
was quite dusty, with tools and waste material lying on floor. There was a giant book shelf with 
few books lying haphazardly. Beside it was a cupboard, which had a big mirror towards the left. 
Near the door was the work station with drawings, tools and unused material. In the centre of the 
room there lay a big table with nine models all of different sizes and colours. The door squeaked 
and gritted at the hinges as it swayed open. A tall old figure with hunched shoulders, dirty glasses 
which were down to the edge of his nose, grey unkept hair, a thick walrus moustache and wrinkled 
skin walked in. 
 Phanesgeb..... he was the best artist in his land. He was currently working on ten spherical 
models which were placed on the table. He had completed nine of them. He wanted the last one to 
be his best creation. He worked on it tirelessly for days. He first made land with beautiful moun-
tains, plains, cliffs, etc. Then he thought of making water bodies so he made the lakes, rivers and 
the mighty oceans. He then thought of adding something more, so he worked on making tiny cells. 
On compiling the cells he knew that he could make organisms. So he worked on micro-organisms. 
 He felt that the land looked very empty so he made plants. Some extremely tall & mighty 
and some very short. He then decided to make animals. He made such numerous amounts of 
them.  He got better after every animal he made and his finest one was Man. After toiling for days 
on the last model, he finally felt he was done. He beamed through his dirty glasses and was ex-
tremely proud of his masterpiece. The word that slipped out of his mouth was ‘Earth’, which in his 
language meant ‘Perfect’. 
 The model was very different from the other models. It had land, water, plants and animals. 
They all existed in so much harmony. It was the perfect model, each element complimenting the 
other. However, Phanesgeb was still not satisfied. Though there were rivers, the water never 
flowed. The waves on the ocean didn’t rise and fall. The trees didn’t sway. The birds wouldn’t fly 
or chirp. Though the animals had limbs, they didn’t move and though Man had a heart, it didn’t 
beat.Phanesgeb thought really hard, what did his marvellous creation lack? He turned all the pages 
of the books he had. He spoke to all the brilliant minds of his time, but they all had no answer. 
Most of them were astonished to see Phanesgeb’s creation. However, Phanesgeb didn’t give up. 
He would think about it all day.   
 One night when he was going to bed, something struck him! He had found what his creation 
lacked! He jumped out of his bed and walked as fast as he could to the work station. That is when 
Phanesgeb gave birth to ‘Time’. His creation sprang to life. The plants started swaying. He could 
hear the murmur of the rivers as they glided on their course. The waves on the ocean rose and 
kissed the sky. The birds chirped and spread their beautiful wings as they dived into the clouds. 
The animals and Man made love and all the creatures lived in perfect harmony. Tears of joy raced 
down his cheeks. Now his creation was complete! 
     The news of Phanesgeb’s creation travelled like wild fire. Many came to see this masterpiece. 
They had never seen something so complex and yet so beautiful ever in their lives. However, there 
were many who envied this piece of art. People tried to break into his work place to steal his crea-
tion. Soon Phanesgeb realised that he had to hide it. He wished at the back of his head that people 
on his land would live in complete harmony like the creatures on Earth. He hid his models and 
they could never be found by anyone. Phanesgeb didn’t visit them as he was scared that someone 
would follow him. 
     Many years passed by. Phanesgeb felt a strong urge to see his  models. In the darkness of the 
night he quietly slid out of his house and went to the place where he had hid the models. He was 
extremely eager to see his creation after such a long time. On reaching, he put on his glasses to see 
his perfect model, ‘Earth’. But for a moment he couldn’t recognise it. He was shocked to see the 
state in which his best creation was. It was nothing like what he had created. There was complete 
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chaos, widespread poverty and hunger and no harmony at all. He couldn’t even find some of the 
animals he had made. They were extinct. The creatures on Earth were fighting for their very exist-
ence. The trees were ruthlessly cut. The animals were poached and what not. Men had created 
boundaries which were separating them from themselves. They were so busy that they had no time 
to care for their own race. 
     Phanesgeb had a big pain in his heart as he was returning home. His best creation was no longer 
Earth (perfect). It had been completely destroyed. The big question that kept striking his mind 
was: Was it TIME that destroyed his marvellous creation or MAN? 

-Naman Manoj Vichhivora, Bangalore,8762991635 

 
 
 

 

 

 Pranali Tushar Karani won gold medal 

for Dumra in the age group of 16 to 18 years 

girls single badminton in kutchi olympia-

2016 

Anjali Ketan Ratilal Savla has scored 

95.04% in SSLC board examination. 

Shree K. V. O. seva samaj has felicitated 

the achievers. Chheda Jewels took the 
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