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પ્રમ ખશ્રી નો સુંદેશ    
 
  
 
વપ્રય સ્નેહી સ્િજનોંને જય જીનેન્દ્ર,  

 આ િરસના અંવતમ ચરણના નગારો િાગી રહ્યો છે. સુંપ ણણ િર્ણના Celebrity – છે GST અને નોટ 
બુંદી. જેમના પ્રકાશમાું “મુંદગતીમાું” ધોડતા અમારા પિો – જેમ – આર્ાઢી બીજ – પર્ ણર્ણ – દશેરા – 
દદિાળી  અને આિતો િર્ણ. એમ તો દેશન  કલ્યાણ અને જાગતૃી એજ સુંકલ્પ શ્રી પ્રધાન મુંત્રી મોદીજી કર્ ણ 
હોય. થોડી કદિનાઇઓ આિશે પણ પદરણામ સારાજ આિશે. પદરસ્થીતી પ્રવતક લ હોય છે અન ક લ હોય અમે 
બધાનેજ પ્રગવતશીલ થવ  છે - આગળ િધવ  છે. મક્કમ મનોબલથી સામનો કરિો છે. 
 આિનાર નિો િર્ણ ૨૦૧૮ આપ સૌ ને મુંગલકારી અને આનુંદમય થાિો એજ શ ભકામના. 

સબુંધો બનતા રહ,ે એ જ બહ  છે, 
બધા હશતાું રહ,ે એ જ બહ  છે, 

હરેક જણ—હરેકસમયે, સાથે નથી રહી શકતા,  
યાદ એક ક્ષબજાને કરતાું રહ,ે એજ બહ  છે.  

Happy  New  Year  

વિરેન્દ્ર 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 મણિલાલ પ્રેમજી ગાલા  ઉપ પ્રમખુ ગલુબગાથ 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 
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૭. શ્રી નરેન્દ્દ્ર નાનજી સાવલા  સિ મતં્રી બેલ્લારી 919448072997 
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વપ્રય િાચક વમત્રો,  જય જજનેન્દ્દ્ર, 
 તક્ત પર હકુુમત બદલાઈ, દેશ પિ બદલાયો, િવે સમાજ પિ બદલાય છે, ઘરઘરમા ંજાગરુકતા 
આવા છે, વ્યક્તીગત હરતે બદલાવ દેખાય છે. મનમા ંઊમેદ જાગી છે કે િવે બધજુ સારુ થશે. એક પ્રસગં 
યાદ આવે છે બોબ મનરોની. 

 બોબ મનરો કેનેડીયન આઈસ િોકીની નેશનલ ટીમના ખબુ સારા પ્લેયર િતા. નેશનલ ટીમમાથંી વનવવૃત ણલધા 
બાદ સામાજીક સેવાઓ કરવા માટે એ યનુોમા ંજોડાયા અને આફ્રીકામા ંએમની સેવાઓ આપી રહ્યા િતા. એક હદવસ 
બોબ મનરો એમની કારમા ં બેસીને આફ્રીકામા ં આવેલી દુવનયાની સૌથી મોટી ઝપંડપટ્ટી પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા 
િતા.’મથારે’ ખબુ મોટા વવસ્તારમા ં ફેલાયેલી ઝપંડપટ્ટી છે. બોબ મનરોએ જોયુ ંતો ખબુ મોટા સખં્યામા ંયવુકો એકઠા 
થયેલા િતા અને બધા કઈંક પકડવા માટે મથામિ કરી રહ્યા િતા. બોબ મનરોએ એમની ગાડી ઉભી રાખી એમિે જોયુ ં
કે આ બધા યવુાનો ફુટબોલ રમી રહ્યા િતા. ફુટબોલ કપડાના ટુકડામાથંી બનાવેલો અને રમવાવાળાની સખં્યા એટલી 
મોટી િતી કે કોઈ ફુટબોલને પગથી લાત મારે એ પિલેા તો બીજો યવુક એમને લાત મારીને નીયે પાડી દે. બોબ 
મનરોએ યવુાનોને પાસે બોલાવી  પોતાની  પાસે રિલેા પેમ્ફેલટામા ંથી ફુટબોલનુ ંણચત્ર બતાવીને કહ્ય,ુ “તમે જે બોલથી 
રમો છો એ બોલ ન ચાલે, ફુટબોલ રમવા માટે આવો બોલ જોઈએ. હુ ંતમારા માટે કાલે આવો બોલ લઈ આવીશ.” બધા 
યવુાનો ખબુ રાજી થયા. બીજા હદવસે બોબ મનરો આ યવુાનો માટે થોડા ફુટબોલ લઈને આવ્યા.  
 બોલ યવુાનોને આપતા પિલેા કહ્ય,ુ “તમારે આ બોલથી રમવુ ં િોય તો એના માટે સારુ મેદાન જોઈએ એટલે 
ગદંગી સાફ કરીને મેદાન તૈયાર કરો.” યવુાનોને તો ફુટબોલ થી રમવુ ંિત ુ ંએટલે એમને ઝપંડપટ્ટીની આસપાસની ગદંકી 
સાફ કરીને મેદાન બનાવ્યા. વનયમ મજુબજ ફુટબોલ રમાય એ માટે 1987ની સાલમા ં‘મથારે ફુટબોલ ક્લબની’ સ્થાપના 
કરવામા ંઆવી. આ ક્લબના સભ્ય બનવુ ંિોય તો એ માટે ફરજીયાત ભિવાનુ ંએટલે યવુાનોએ ભિવાનુ ંપિ શરુ કયુથ. 
ધીમે ધીમે ઝપંડપટ્ટીની ગદંકી સાફ થવા લાગી. યવુાનોએ ભિવાનુ ંચાલ ુકયુું અટલે એમના વવચારો પિ બદલાયા.બોબ 
મનરોની નાની એવી શરુવાત થી ગઝબનુ ંપહરવતથન આવ્યુ.ંિજારો યવુાનો ક્લબમા ંજોડાયા અને આશ્ચયથની વાત એ છે 
કે બોબ મનરોએ 1987મા ંઆ કાયથની શરુવાત કરી અને ૪ વર્થ બાદ 1991 મા ં કેનેડીયન ફુટબોલ ટીમના તમામ 11 
ખેલાડીઓ મથારે ઝપંડપટ્ટીના યવુાનો િતા. 
 દોસ્તો, પહરવતથન રાતોરાત ન આવી જાય. પહરવતથન તરફનુ ં પ્રથમ પગલુ ં ખબુ નાનુ ં િોય પિ સમય જતા 
સાચી હદશામા ંઉઠાવેલુ ંપગલુ ંકલ્પના પિ ન કરી શકાય એવુ ંમોટંુ પહરવતથન લાવી દે છે. દેશમા ંપહરવતથન દેખાય છે 
અને સમાજમા ંપિ. તમે એવો કોઈ પ્રસગં કે પહરવતથન ની અનભુતુી થઈ િોય તો વાવડને જરુર મોકલજો.  
    નવા વર્થની શભુકામનાઓ સાથે ..........    

નરેંર નાનજી સાિલા,પ્રમ ખ, બેલ્લારી, ૯૪૪૮૦૭૨૯૯૭  

તુંત્રી સ્થાનેથી           
જય જજનેન્દ્દ્ર, 

“સગંાથે સખુ શોધીએ, રસીએ એક હુફંાળો માળો.” 
 દામ્પત્યનુ ંબીજુ નામ સગંાથ. િજુ અહિિંયા જુનાગઢ જેવા વવસ્તારમા ંતો મકાન ના આકીટેક એટલુ ંધ્યાન રાખે છે 
કે પખંીઓ આવી જઈ શકે છે. સમાજ જીવન પિ એવુજં છે કે દાદા-દાદીની તસ્વીરો પિ ભીંત ઉપર મળે છે. 
મિાનગરોમા ંિવે એ લપુ્ત થતુ ંજાય છે. ઘરની ડીઝાઈનો પિ એવી બને છે કે પખંીઓને પિ આવવા-જવાની જગ્યા 
નથી અને પખંાઓ જેના માટે પિલેા આવતા દાદા-દાદીના ફોટો પાછળ માળો બાધંવા, એ િવે ફોટોને પિ જગ્યા નથી. 
િવે ધર આપણુ ં િોય છે ને હડઝાઈન ઈન્દ્ટીરીયર હડઝાઈનર જેમ કિ ે તેમ થાય છે. ઈન્દ્ટીરીયર હડઝાઈનરને આપિા 
દાદાની ફોટોની ફે્રમ હદવાલના રંગ સાથે અનકૂુળ નથી લાગતી.એટલે પિલેજુ એમ કિ ે છે, કે આ િટાવી લ્યો. દાદા-
દાદીને તો િટાવીજ લીધા છે. િવે આ ફોટાની ફે્રમ પિ દુર કરી દ્યો. અસલ તો એ ફોટાની પાછળ ચકા-ચકી માળો 
બાધંતા ંએ જોવાનુ ંિવે નવા પેઢીને મલ્યુ ંનથી. એટલે જ એ સગંાથ નો અથથ સમઝતા નથી. જેમિે ચકા-ચકીને માળો 



6 

બાધંતા જોયા િશે, એમને ખબર પડે કે બન્ને ઉડે છે ને ઉડી ઉડી ને તિખલા લાવે છે. ચકાને ચકીના માળામા ંબેઉની 
પસદંગીના તિખલા િોય છે.કોઈ એકનાઆગ્રિના તિખલા નથી િોતા એટલે એમનો માળો લાબંો ટકે છે. એમને વાસ્ત-ુ
પજુા ને ઘરશાતંી-ગિૃશાતંીની જરૂર નથી પડતી. પિ આપિને વારંવાર પડે છે. બધુજં કરાવ્યુ ંિોય છે તો પિ કેટલા 
બધા પ્રશ્નો નડે છે. આપિને સમઝાત ુ ંનથી કે આ શુ ંનડે છે. આંટી મકુીદેવી જોઈએ. બેઉ જિાઆંટી મકુી દે તો આ થાય. 
પેલી બાળવાતાથ આ રીતે મિત્વની િતી. આ સાસેં વાતાથ સાભંળીને બાળપિ શરૂ કયુું છે.  
 એક િતો ચકો ને એક િતી ચકી. ચકી લાવી ચોખાનો દાિો – ચકો લાવ્યો મગનો દાિો. એ વખતે તો આ વાતાથ 
કાન પાસે થી પસાર થઈ ગઈ પિ એ સમઝાયુ ં કે કેટલી મોટી વાત છે. અહિયા ં પિ કોઈ એકજ જિની આજ્ઞા કે 
આધીપત્ય નથી, ચકો અને ચકી બન્ને ઉડે છે. બન્ને પોતાની ઈચ્છા પ્રમાિે ચોખા નો કે મગનો દાિો લાવે છે.એમના 
ઘરમા ંજે ખાચડી બની છે, એમા બને્નની પસદંગી છે. બને્ન લાવેલા ચોખા ને મગના દાિા છે. અને સૌથી સપુાત છે એવી 
ખીચડી બનાવી છે, કે પચાવવાની પિ અઘરી ન િોય, પિ જે બે માથી એટલે કે ચકાને ઈચ્છા થઈ કે હુ ંએકલો આ 
ખાઈ જાઉં એટલે કારીઓ કુતરો પ્રવેશે છે. જીંદગીમા ંબને્નની પસદંગીનો આધાર વ્યક્ક્તત્વ ને અક્સ્તત્વ બને્ન આ બને્ન ના  
પતી-પત્નીના  અલગજ િોયે છે. એનો આદર કરતા શીખવ ુપડશે. 
 આપણુ ંબહ ુસરળતાથી પાનના ગલ્લે પીચકારી મારી દેવાય એવુ ંવાકય છે. I LOVE YOU (આઇ લવ યુ)ં આમ 
જુવો તો મતં્ર વાકય છે. પરુી પ્રતીબધંતા થી બોલવ ુિોય તો કદાચ જીવન ટંુકંુ પડે. અંગે્રજી વાકય રચના છે. એનો 
પ્રથમ I છે. કિવે ુ ંિોય કે હ ુતમને ચાહુ ંછુ. ઓળ–ગોળ છુ ંજેના ઉપર એને કિવે ુછે પિ છતા પિલેા I જ આવે છે અને 
કેપીટલ જ આવે છે. હુ ંઓગામવો સિલેો નથી જેને ચાિો છો તે YOU છે. વાકયમા ંસોથી છેલ્લે છે. આ I અને  YOU 
વચ્ચે LOVE છે. આ LOVE એ શેત ુછે અને એજ જીવનનો િતે ુ ંછે. તો એ વાક્ય મતં્ર વાકય બને્ન છે. તો આ બોલવા માટે 
પ્રતીબદંતા જોઇએ. દાપંત્યની એ આખી પ્રહક્રયા લગ્નની વવવધ છે. એમા ંસાતમી પ્રવતજ્ઞા સૌ જાિો છો. ‘સખે સપ્તપદી 
ભવ’ સાત પગલા સાથે ચાણલને આપિે એક-મેકના વમત્ર થયા. આ ભારતીય પરંપરા છે. આ પવશ્ચમની સમજતો િવે 
આપિને ઉધારની મલી ગઇ છે એટલે આપિે રાજીયો કરીએ છીએ. પિ આદેશ કયાયં પિ એવુ ંનથી હકધ ુકે તમે મારા 
ધિી છો. તમે મારા નાથ છો આવો કોઇ ભાવ જ નથી. દામ્પત્યનુ ંપરમ વશખર શખ્ય છે. એના માટે બે જિા ભેગા થાય 
છે. િવે તો લગ્ન થયે એટલા વરસ વવતી ગયા એટળે ઘણુ ંબધુ ંયાદ ન િોય. પિ માડંવામા ંજે એક-બીજાને જમાડીયુ ં
િશે એ છેલ્લી વાર જમાડીયુ ંિશે. િવે તો િાથમા ં ણબચારા મેંદી મુકેં છે બેન તો પિ ભાઇ તૈયાર નથી િોતા એ નીમીતે્ત 
પિ કોણળયો ભરાવવામાટે, એવા જે “લાડો–લાડી” જમે કંસાર, કંસાર કેવો મીઠો લાગે છે. એમા પિ પતી પિલેા કોણળયો 
ભરાવે છે. ચાર કોણળયા ભરાવતી વખતે એ પ્રવતજ્ઞા લે છે કે તારા યોગક્ષેમની જવાબદારી મારી છે. તારૂ ંગૌરવ િવે 
મારી જવાબદારી રિશે. તારંુ અસ્તીત્વ અને વ્યક્ક્તત્વ બને્નના વવકાસમા ંતોજ મીઠાશ વધશે. એટલેજ તો કંસાર જમાડે 
છે. પિ એ જમાડે છે તે દરમ્યાન જે મતં્રો છે તે ભારતીય ણચિંતન પરંપરા દામ્પત્યનુ ંશુ ંસાચો અથથ છે એને ખોલે છે. એ 
પ્રથમ કોળીયો પ્રાિ સાથે પ્રાિના વમલનનો છે.બીજો કોણળયો મગજ સાથે મગજ નો(સ્નાય)ુ, વત્રજો કોણળયો અસ્થી(િાડકા) 
સાથે અક્સ્થ, ચોથે કોણળયે ત્વચા સાથે ત્વચા. 
 આપિી ભારતીય પરંપરા બે જિનુ ંમળવુ ંપ્રાિ સાથે પ્રાિનુ ંમળવુ ંમિત્વનુ ંગિે છે. ત્વચા તો બહજુ સપુર 
ફલીવયથ છે. તે તો છેલ્લે આવે છે. મળવાનુ ંતો પ્રાિ સાથે પ્રાિ છે. ત્વચા સાથે ત્વચા તો અનુ ંસાગંીક છે એતો બાય-
પ્રોડેક્ટ તરીકે થતી ઘટના છે. બે જિના પ્રાિ એક–મેક સાથે મળવા જોઇઓ એનુ ંનામ દામ્પત્ય છે.  

રેખા પ્રકાશ કેવનયા, બેલ્લારી, ૯૬૬૩૧૪૬૪૬૭ 

 
 
 
 Vavad is thankful to all the readers. Vavad is grateful to the writers for their contribution of 
articles and poems.  
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“િગિા વિભ ૂઆ વિશ્વને, િેરાગ્યના રુંગો ધયાણ, ને ઘમણના ઉપદેશ રુંજન, લોકને કરિા કયાણ,  
વિદ્યા ભણ્યો હ ું િાદ માટે,કેટલી કથની કહ ું? સાધ  થઈને બહાર થી દાુંક્ષભક અંદર થી રહ ું”   

 રત્નાકર પચ્ચીશીની આ નવમી ગાથા. શુ ં છે આનુ ંઅથથ ? અદભતુ અલૌહકક, અિમોલ પરંત ુપણુ્ય જ્યા અધરુૂ 
છે........ કાળ જ્યા ંપડતો છે........... વાતાવરિ અવત દુવર્ત છે............ શાસન, સાધન, સામગ્રી પામવા ંછતા ંઆપિ 
જ્યારે એનુ ંસદુપયોગ નથી કરી શકતા,ત્યારે આ પોતાની ક્સ્થતી માટેઅત્યતં મુઝંવિ અંતરમા ંઉભરાય છે.આ મારી કે 
તમારી વાત નથી, સાધ-ુસાધ્વી-શ્રાવક-શ્રાવવકા બધાની પહરક્સ્થતી હદવસ-ેહદવસે ઘિીજ વવકટ થતી જાય છે. ”વીર 
પરમાત્મા શ્રી મિાવીર સ્વામીનુ ંઆ જયવતં ુ શાસન!” વીર પરમાત્માની વવદાય પછી,અચાનક અંધકાર છવાઈ ગયો. 
સાધક સાધનાના માગે આગળ વધવા ઈચ્છતા છતા ં ‘ગોથા’ ખાઈ રહ્યા છે. આપિે જ્યારે જ્યારે મિુપત્તી પડીલેિન 
(પ્રવતલેખન) કરીએ ત્યારે ત્યારે કિીએ વછએ સદેુવ-સગુરુૂ-સધુમથ આદરૂ,ં કુદેવ-કુગરુૂ-કુધમથ પહરિરૂ.ં........ પિ સદેુવ-ગરુૂ-
ધમથ એટલે શુ?ં સદેુવ-સગુરુૂ-સધુમથ કોને કિવેાય? એ આપિને જાિતા નથી. કલીયગુનો પ્રભાવ કિો કે આપિા પાપનો 
ઉદય કિો- જગતના ંકુગરુૂઓની સખં્યામા ંજબરદસ્ત વધારો થઈ રહ્યો છે : સગુરુૂઓની સખં્યા ઘટી રિી છે. આજે સમાજ 
ભૌવતક સખુનો રવસયો બન્દ્યો છે અને આ નબળી કડીને પકડીને કુગરુૂઓ પોતાની જાળ પાથરે છે. 
૧. પસથનલ ટ્રસ્ટ – વવિાર ધામ – વૈય્યાવચ્છ કેંદ્ર  
૨. સમાચારી ભેદ થતા ંસઘંોની જુદી સ્થાપના  
૩. ક્સ્થર વાસનો સમય આવતા ંપિલેા પસથનલ ઉપાશ્રય – ફ્લેટ- બગંલા 

૪. જ્યોવતર્ –વનવમત્ત દોરા – ધાગા –તતં્ર-મતં્ર-યતં્ર –ઔર્ઘ ચાતમુાથસ મા ંપિ કમીટમેંટ (બદલામા ંરૂવપયા) 
૫. પૈસા આપી છોકરાઓ ખહરદી –દીક્ષા અપાવવી  
૬. ધાવમિક દરેક પ્રસગંોમા ંપોતાનાજ પવત્રકા–ફોટોગ્રાફર-કેટરસથ-ડેકોરેશનવાળા આવે અને બીજાથી ચડીયાતા દેખાવાની 
દોડભાગ  
૭.પોતાનુ ંજુદૂં માવસકપત્ર, રોજના સમાચાર ટ્રસ્ટની વવગતો – પસુ્તક છાપવા.  
૮.પોતાના નામની તકતીની ડીમાડં  
 આ બધુ ંશુ ંસચુવે છે? સમાજ આવા સાધ-ુસાધ્વીજી ભગવતંોની પાછળ તષૃ્િાના કારિે દોડી રહ્યા છે. ચાહરત્ર ખબુ 
ઉંચ ુપાડે પિ વ્યવિાહરક ની નામે શનૂ્દ્ય. જીનાલયો કરવા દાદાવાડી ખબુ મોટી બનવા લાગી. ચાતમુાથસમા ંગિત્રીનો 
ગ્રાફ સૌથી વધારે જોવેજ. તેમા વળી રસોડામા ંવમષ્ટાન- ફરસાિની આઈટમો ચઢીયાતી જ જોવે. પ્રભાવના માટે સોના – 
ચાદંી સધુીની લાિીઓ. જન્દ્મહદન –સયંમહદન – તપ – તીથથયાત્રા ના ઉજમિા. 
 ધમથપે્રમી શ્રાવકો સાવધાન બનો. ધમથને સમજો. ઉપર જિાવેલ બાબતો તે ધમથ નથી. સગુરુૂનો આચાર નથી. 
વવતરાગના તત્વઉપર શ્રધ્દા રાખો. 

“કમણથી અવધક અને સમયથી પહલેા,  
કાુંઈ પણ આપિાની કોઈની પણ શક્ક્ત નથી.” 
ગ રૂ દીિો – ગ રૂ દેિતા, વિણ ગ રૂ ઘોર અંધાર,  

જે ગ રૂ િાણી િેગળા, તે રજિાળીયા સુંસાર ............... 
 જ્ઞાની ગરુૂ ભગવતંની ભક્ક્ત જીવને તીથથકંર પદ સધુી પિોંચાડવા સમથથ છે. આવી અપવુથ શક્ક્ત જે ગરુૂ 

ભગવતંમા ંછે એવા ગરુૂ  પિ િોવા જોઈએ? આવા ગરુૂ ભગવતંો સમય આવે ત્યારે ત્યાગ અને બલીદાનની ચરિ 
સીમાએ પિોંચીને, પિ શાસનને વફાદાર રિ ેછે. ધમથવઅને ભક્ક્તની “ગરીમા”ંને જ્વલતં રાખે છે..............  

(વ્યાખાન ના આધારે)                                                       

   ગીતા વિરેન્દ્ર છેડા,હ બલી, 9448366364                                                                                                                                                                                                          
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  ઘટકના િાિડ  
 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
કચ્છી નવ ું િર્ણ અર્ાઢી બીજ 
 કચ્છી નવુ ંવર્થ અર્ાઢી બીજ ઉજવવા સમાજના સૌ સભ્યો સવારના શ્રી ભારતીય વવદ્યા ભવન મધે મળ્યા િતા. 
સવારનો નાસ્તો કરી સૌ ઓહડટોહરયમમા ભેગા થયા ંિતા.ં કાયથક્રમની શરૂઆત શ્રી ઉદયભાઈ ભેદા દ્વારા નવકાર મિામતં્ર 
થી કરવામા ંઆવી િતી. ત્યાર બાદ સમાજના પ્રમખુ શ્રી પરેશભાઈ ગાલા એ સૌ ઉપક્સ્થત સભ્યોને આવકાયાથ િતા ંઅને 
નવા વર્થની િાહદિક શભુેચ્છાઓ આપી િતી. ત્યાર બાદ ૫ વર્થ સધુીના બાળકો માટે STATE COSTUMES – રાજ્યોના 
વસ્ત્રપહરધાન થીમ ઉપર ફેન્દ્સી ડે્રસ સ્પધાથની શરૂઆત કરવામા ંઆવી િતી. સ્પધાથમા ંબાળકોએ ઉત્સાિભેર ભાગ લીધો 
િતો, વવવવધ રાજ્યો-મિારાષ્ટ્ર, ગોઆ, નાગલેન્દ્ડ અને ગજુરાત રાજ્યોના વસ્ત્ર પહરધાનમા ંબાળકોએ પોતાની રજૂઆત 
કરી િતી. ત્યાર બાદ ૫ વર્થથી ઉપરના વય ગ્રપુ દ્વારા ટેલન્દ્ટ શો સ્પધાથની શરૂઆત કરવામા ંઆવી િતી. સ્પધાથમા ં
તબલા, કચ્છનો ખેડૂત, સ્વચ્છ ભારત અણભયાન મેસેજની આગવી રજૂઆત, હિન્દ્દી કાવ્ય, હફલ્મી ડાન્દ્સની રોમાચંક 
રજૂઆત કરવામા ંઆવી િતી.  
સ્પધાણના વિજેતા:  
ફેન્દ્સી ડે્રસ: ૧- વનિાર સાગર છેડા- નાગાલેંડ ૨- હરયાન જજગર દેહઢયા- ગજુરાત 
ટેલન્દ્ટ શો: ૧- આરવ તરુિ નાગડા- કચ્છનો ખેડૂત ૨- રીજુલ ચદં્રશે વીરા-ડાન્દ્સ, ધીર ચદં્રશે વીરા-વપયાનો, આનથવ 
જુગલ વીરા- તબલા. 
 વર્થ ૨૦૧૬-૧૭ દરમ્યાન ધોરિ ૧૦ અને તેથી ઉપર ની પરીક્ષાઓમા સફળ વવદ્યાથીઓ નુ ં બહમુાન કરી 
પ્રોત્સાહિત  કરવામા ંઆવ્યા ં િતા.ં વશક્ષણિક સમારંભનુ ં સચંાલન શ્રી સશુીલભાઈ સગંોઇએ કયુું િત ુ.ં શ્રીમતી હિનાબેન 
તરુિ નાગડાએ વરસી તપ સાતા પવૂથક પિૂથ કયુું િત ુ,ં તે વનવમતે્ત શ્રી તરુિભાઈ માવજી નાગડા કુટંુબ દ્વારા આ વર્થના 
અર્ાઢી બીજ કાયથક્રમના પ્રીતી ભોજન સ્પોન્દ્સર કયુું િત ુ.ં શ્રીમતી હિનાબેન અને શ્રી તરુિભાઈનુ ંસન્દ્માન કરવામા ંઆવ્યુ ં
િત ુ.ં ત્યાર બાદ સૌનુ ંમનોરંજન કરવા મેજેવસયન (જાદુગર) શ્રી જસ્ટીન ચાલ્સે અવનવા જાદુ રજૂ કયાથ િતા ંઅને સૌને 
ખાસ કરીને બાળકોને ભરપરૂ મનોરંજન પરંુૂ પડ્ુ ંિત ુ.ં ત્યાર બાદ બેંગલોરના સૌથી નાની વયના કોમેડી આટીસ્ટ માનવે 
પોતાની રજૂઆત કરી િતી. શ્રી તરુિભાઈએ સૌનો આભાર વ્યક્ત કયો િતો. ત્યાર બાદ લકી ડીપ નો ડ્રો કરવામા ં
આવ્યો િતો. લકી કુટંુબ િત ુ:ં શ્રીમતી પષુ્પા વાડીલાલ દેઢીયા. સમગ્ર કાયથક્રમનુ ંસચંાલન વવવધ નીવતન મોતા અને મૈત્રી 
ભપેુન્દ્દ્ર વવશરીયાએ આપિી માતભૃાર્ામા ંસ ુદંર રીતે કયુું િત ુ.ં ત્યાર બાદ શ્રી લક્ષ જૈન અને ડૉ વશલ્પા વોરાએ સમાજના 
યગંસ્ટસથ સાથે વવચારોની આપલે કરી િતી. છેલ્લે સૌ પ્રીતી ભોજન માિી છુટા પડયા િતા.ં         
પીકનીક: નવા સવંત વર્થ ૨૦૭૪ને ઉજવવા પીકનીક નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં ગગંાનગર અને બસવનગડુીથી 
બે બસોમા ંસભ્યો વાતો કરતા સવારની ગલુાબી ઠડંકમા ં૮:૪૫ વાગ્યે GARDEENIA COMFORTES SUITES હરસોટથ મા ં
પિોંચ્યા િતા.ં રજીસ્ટે્રશન ચા નાસ્તો કરી સૌ હરસોટથની લોનમા ંએકત્ર થયા ં િતા.ં શરૂમા ંપ્રમખુ શ્રી પરેશભાઈ એ સૌ 
સભ્યોને આવકાયાથ િતા ંઅને નવા વર્થની શભુેચ્છાઓ આપી િતી. રમતોના સચંાલક દીપ્પ્તએ સૌ સભ્યોની ચાર ટીમ 
બનાવી િતી. નાના ંમોટા સૌને અવનવી રમતોથી બે કલાક વ્યસ્ત રાખ્યા િતા.ં વયસ્ક સભ્યો પાનાની રમતમા ંજોડાઈ 
ગયા િતા.ં ત્યાર બાદ બિનેો અંતાક્ષરીમા ંવ્યસ્ત થઈ ગયા િતા.ં નાના ંબાળકો વોટર પલૂ મા ંમોજ કરતા થઈ ગયા 
િતા.ં લગભગ ૩-૧/૨ કલાક વવવવધ રમતો રમ્યા બાદ સૌ અલ્પાિાર કરવા ભેગા થયા ંિતા.ં અલ્પાિાર બાદ ફરી સૌ 
પોતપોતાની ટીમમા ંભેગા થયા ંિતા.ં સૌ સભ્યોને હફલ્મ આધાહરત રમતો રમાડવામા ંઆવી િતી. અંતમા ં વવજેતાઓને 
ઇનામથી સન્દ્માવનત કરવામા ં આવ્યા ં િતા.ં અંતમા ં િાઈ ટી માિીને સૌ વપકવનક નો માિેલ આનદં ને વાગોળતા 
વાગોળતા પાછા ફયાથ િતા.ં 
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શ્રી ક.િી.ઓ.િવનતા વ ૃુંદ-બેંગલોર 
 

 સસં્થાના સભ્યો માટે તા. ૪ જુલાઈ ના રોજ મતં્રી મોલ મધે રાખવામા ંઆવેલ “બોણલિંગ” ગેમમા બિનેો એ ઉત્સાિ 
સભર ભાગ લીધો િતો. ઉપક્સ્થત બિનેો ને ત્રિ ટીમોમા ં વવભાજીત કરી સૌ “બોણલિંગ” ગેમ રમ્યા િતા.ં “બોણલિંગ” ગેમ 
રમી સૌ બિનેોએ એ જ મોલ મા રાજધાની િોટલ મધે ભોજન માિી સૌ છૂટ પડયા િતા.ં શવનવાર તા. ૫-૮-૨૦૧૭ ના 
રોજ બપોરના ૩ વાગ્યે જાિીતા આટથ અને ક્રાફ્ટ એક્સપટથ શ્રીમતી શૈલા પ્રસાદનો વકથશોપ ખબૂ જ સફળ રીતે સપંન્ન 
થયો િતો. “ઝેન્દ્ટેન્દ્ગલ” જે એક આટથ થેરાપી છે તેની રસપ્રદ માહિત આપી િતી. આ થેરાપીનો ઉપયાગ કરી વવવવધ 
જાતની ડીઝાઈનો કરી સ્ટે્રસ ને ઓછુ ંકેમ કરી શકાય તે શીખવાડ્ુ ંિત ુ.ં બિનેો એ ઉત્સાિ પવૂથક વકથશોપમા ભાગ લીધો 
િતો. ત્યાર બાદ અલ્પાિાર ને ન્દ્યાય આપીને સૌ છુટા પડયા િતા.ં  

ણલ. મતં્રી.   

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
મદહલા મુંડળ: તા.૨૨-૦૭-૨૦૧૭ ને શવનવારના મહિલા-મડંળએ જે કાયથક્રમ નો આયોજન કરેલ. આજની દોડાદોડી 
અને ટેન્દ્શન ભયાથ વાતાવરિમા ંશાવંત કેવે રાખવી તથા બધીજ પહરક્સ્થતીમા ંએડજ્સસ્ટ કેવી રીતે થવુ ંએ વવર્ય પર 
શ્રીમતી પ્રભાબેન ખીમજી આિદં, (ગામ–નાનાભડીયા, િાલ–ેઅમાદાવાદ) તથા શ્રીમતી મજુંલાબેન (િાલ–ે રાજકોટ), 
આપિને ખબુજ સારી રીતે સમજાવેલ. 
તા૨૩-૦૯-૨૦૧૭ ને શનીવાર ના વમલનની બિનેો અને બાળકો માટે નવરાત્રી પવથની ઉજવીિી કરવામા ંઆવેલ. જેમા 
૫ વર્થ થી ૧૨ વર્થ,૧૨ વર્થ થી ઉપરની અપરણિત છોકરીઓ, ૪૫ વર્થ સધુીની પરણિત બિનો અને ૪૫ વર્થ થી 
ઉપરની મહિલા માટે ગરબા અને રાસના રાઉન્દ્ડ ૨માવવામા ંઆવેલ અને દરેક કેટેગરીમા ંઇનામો આપવામા ંઆવેલ.  
શ્રી કચ્છી વમલન અને શ્રી કચ્છી વમલન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ  
૧. તા.૧૬-૦૭-૨૦૧૭ ના જી એસ ટી ઉપર મુબંઇના નામાહંકત સી.એ. શ્રી જયેશભઈ ગોગરી નો પરીસવંાદ શ્રી કચ્છી 
ભવનમા ંરાખવામંા ંઆવેલ. 
૨.તા. ૧૫-૦૮-૨૦૧૭ ને સ્વાતતં્ર હદવસના ઉપક્રમે સવારના ૮-૦૦ વાગે ધ્વજવદંનનો કાયથક્રમ શ્રી કચ્છી ભવનમા ં
રાખવામા ંઆવેલ . 
૩.પયુથર્િ પવથ વનવમતે તા. ૨૬-૦૮-૨૦૧૭ ના સાજંે સામવુયક પ્રવતક્રમિ શ્રી કચ્છીભવનમા ંરાખવામા ંઆવેલ . 
૪.તા.૨૭-૦૮-૨૦૧૭ ના પયુથર્િ પવથ દરમ્યાન વવવવધ તપસ્યા કરનાર તપસ્વીઓ ના પારિા અને સાવંત્સરીક  
ક્ષમાપનો પ્રોગ્રામ, શ્રી કચ્છીભવનમા ંરાખવામા ંઆવેલ. તેમજ વનચે મજુબ તપસ્વીઓનુ ંબહમુાન પિ કરાવા ંઆવેલ. 
૧. શ્રીમતી  જયના પરીન  સવલા સૌભાગ્ય વનહદ તપ અને અક્ષય વનહદ તપમા ં ૯ ઉપવાસ 
૨.શ્રી અશ્વીન હિરજી છેડા   ૧૦ ઉપવાસ ( સતત ૨૭ વર્થ થી અઠાઇ કે વધ ુઊપવાસ ) 
૩.શ્રીમતી િર્ાથબેન હદણલપ ગાલા  ૧૦ ઉપવાસ 
૪.શ્રી રાજેશ ગગંાજર મોમાયા  ૯ ઉપવાસ 
૫.શ્રીમતી અનપુમા રાજેશ મોમાયા  ૯ ઉપવાસ    
૬.કુ. વમત રાજેશ મોમાયા   ૯ ઉપવાસ    
૭. શ્રી નેવવલ પ્રફુલ મોત્તા   ૯ ઉપવાસ     
૮. કુ. ધ્રીતી સજંય લાપવસયા   ૯ ઉપવાસ    
૯. શ્રી સનુીલ  ફતેચદં ગડા   ૮ ઉપવાસ    
૧૦. શ્રી હકરિ વલ્લભજી દેહઢયા  ૮ ઉપવાસ   (સતત ૨૭ વર્થ થી અઠાઇ કે વધ ુઊપવાસ) 
૧૧. કુ. નેિલ પકંજ ગડા   ૮ ઉપવાસ    
૧૨. શ્રી હિરેન ચમંપક  વવકમ  ૮ ઉપવાસ   (સતત ૧૭ વર્થ થી અઠાઇ કે વધ ુઊપવાસ) 

ચેન્નઈ 
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૧૩. શ્રીમતી િમેલતા ચપંક વવકમ  ૮ ઉપવાસ   (સતત ૮ વર્થ થી અઠાઇ કે વધ ુઊપવાસ) 
૧૪. શ્રી સજંય કલ્યાિજી લાપવસયા  ૮ ઉપવાસ 
૧૫. કુ. ફીઓના હદનેશ દેહઢયા  ૮ ઉપવાસ 
૧૬. કુ. કોમલ કેરિ સાવલા   ૮ ઉપવાસ 
૧૭. શ્રી. પકંજ શશીકાતં વવરા  ૮ ઉપવાસ 
૧૮. ડો. નયનાબેન  વોરા ( મિમેાન ) ૮ ઉપવાસ 
૧૯. શ્રી. જયેશ કાનજી ધરોડ   કુલ ૬૫ વથધમાન તપ મા ંટોટલ ૨૭૭૫ આયણંબલ 
૨૦. શ્રીમતી સ્વાતી જયેશ ધરોડ  કપાય તપ  
૨૧. શ્રીમતી જયવતંી રમિીક સાવલા સમવસરિ તપ (૪ થો વર્થ)  
૨૨. શ્રીમતી વાસતંી રમેશ ગોસર  અક્ષયનીધી તપ (૩ જો વર્થ) 
૨૩. કુ. પહરતા વનવતન ગગંર   અક્ષયનીધી તપ (૩ જો વર્થ) 
૨૪. શ્રી. લોકાકં્ષી  લેવનન અજાિી  અક્ષયનીધી તપ (૨ જો વર્થ) 
 

૫. શ્રી કચ્છી વમલન ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ , શ્રી કચ્છી વમલન અને શ્રી ચેન્નઈ કે. વી. ઓ જૈન સમાજ ની આમાન્દ્ય સભાઓ 
તેમજ કારોબારી સભ્યોમે ચટુિી તા :- ૨૪-૦૯-૨૦૧૭  ના  યોજાયેલ  જેમા ં નીચે  મજુબ સભ્યો  ચટુાયેલ . 
શ્રી કચ્છી  વમલન  ચેરીટેબલ  ટ્રસ્ટ બોડણ    શ્રી  કચ્છી વમલન  કવમટી    
 ૧. શ્રી અરવીંદ ગાગંજી દેહઢયા  ચેરમેન  ૧. શ્રી વનણખલ રમણિક  છેડા  પ્રમખુ 
 ૨. શ્રી િસમખુ ખીમજી સગંોઇ  મતં્રી   ૨. શ્રી કેવીન ધીરજ  સાવલા  મતં્રી 
 ૩. શ્રી યોગીન શાવંતલાલ  છેડા  ખજાનચી  ૩. શ્રી હિતેશ વશજંી  ગગંર  ખજાનચી 
 ૪. શ્રી હદનેશ ધનજી  દેહઢયા  સભ્ય   ૪. શ્રી સહંદપ વીસનજી  સગંોઇ ઉપ મતં્રી 
 ૫. શ્રી બરત વલ્લભજી દેહઢયા  સભ્ય   ૫. શ્રી ચેતન પ્રફુલ  દેહડયા  સભ્ય 
 ૬. શ્રી હદપક વાલજી  છેડા   સભ્ય   ૬. શ્રી અવમત જયોવતન્દ્દ્ર લાપસીયા સભ્ય 
 ૭. શ્રી હદલીપ રમિીક દેહઢય  સભ્ય   ૭. શ્રી ધીર હદલીપ  દેહડયા  સભ્ય 
શ્રી ચેન્નઈ  કે. િી. ઓ  જૈન સમાજ  કવમટી :   ૮. શ્રી યોગેશ િરીશ  ભેદા  સભ્ય 
૧. શ્રી વશનજી  વીરજી ગગંર  પ્રમખુ   ૯. શ્રી જીગર  અરૂિ  વવકમ  સભ્ય 
૨. શ્રી ભાવેશ રાયચદં  ગોગરી  મતં્રી   ૧૦.શ્રી રાજેશ  હિતેશ  ગોગરી સભ્ય 
૩. શ્રીમતી રવમલા  કાતંીલાલ વીરા  સભ્ય 
૪. શ્રી મકેુશ કાતંીલાલ  બૌવા  સભ્ય 
૫. શ્રી  લક્ષ્મીચદં  ભવાનજી  સાવાલા સભ્ય 
૬. શ્રી સરેુન્દ્દ્ર  તલક્ષી  ગોસર  સભ્ય 
૭. શ્રી નીતીન  નેમજી  ગગંર  સભ્ય 
૮. શ્રી પકંજ ધનજી  ગડા   સભ્ય 
૯. શ્રી હદનેશ  મોરારજી  સૈયા  સભ્ય 
૬. તા ૧૭-૦૯-૨૦૧૭ ના શ્રી કચ્છીભવનમા ંસ્વામીવાત્સલ્ય જમિ રાખવામા ંઆવેલ. આ કાયથક્રમ દરમ્યાન વર્થ ૨૦૧૬
-૧૭ મા ં૧૦મી, ૧૨મી તથા ઉચત્તર ફાઇનલ પહરક્ષામા ંપાસ થયેલ વવધાથીઓનુ ંબહુમાન કરવામા ંઆવેલ. 
૭. તા ૨૧-૧૦-૨૦૧૭ ના દીવાળી અને નતુન વર્થના ઉપલક્ષમા ં રંગારંગ સગંીત-સધં્યાનુ ંઆયોજન કચ્છીભવનમા ં
આવેલ. ચાર ટીમો બનાવવામા ંઆવેલ. આ ઉપરાતં ફોટો શટુનો પ્રોગ્રામ િતો. સાથે સ્વાહદષ્ટ સાઉથ ઇંડીયન ભોજન 
સતંોર્ બધાયે માણ્યો. 
૮.તા ૨૯-૧૦-૨૦૧૭ ના રાિતના દરે વમલનના સભા માટે માસ્ટર િલે્થ ચેક–અપ નો મેહડકલ કેમ્પ રાખવામા ંઆવેલ.  
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શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
કચ્છી વિસા ઓસિાલ જૈન સમાજ હૈદરાબાદના રજતજયુંતી િર્ણની ધામધમૂપિૂણક ઉજિણીનો અહિેાલ  
 કચ્છી વવસા ઓસવાલ જૈન સમાજ – િૈદરાબાદ સ્થાપના ને ૨૫ વર્થ પિૂથ થતા રવવવાર તા ૦૯.૦૭.૨૦૧૭ ના 
કચ્છીભવન િૈદરાબાદ મધે ભવ્ય કાયથક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્યુ.ં  કાયથક્રમની શરૂઆત નવકારમતં્રના સ્મરિ અને 
રાષ્ટ્રગીતથી કરવામા ંઆવી ત્યાર બાદ વવવવધ શિરેોથી પધારેલ મિમેાનો તથા પદાવધકારીઓ દ્વારા દીપ પ્રજ્સજ્વલન 
કરવામા ં આવ્યુ.ં પ્રમખુશ્રી નીવતનભાઈ ધરોડ ઉપક્સ્થત સવેને આવકાર આપી સસં્થાની પ્રવવૃતઓ વવશે સણંક્ષપ્તમા ં
પ્રકાશ પાડેલ. આ કાયથક્રમ માટે મુબંઈથી ખાસ બે વક્તાઓને આમતં્રિ આપવામા ં આવેલ. પ્રથમ વક્તા શ્રી 
વનલેશભાઈ ગાલા એ “જનરેશન ગેપ” વવર્ય પર ૩૦ વમનીટ પોતાનુ ંવકત્વ્ય વવસ્તારપવૂથક આપેલ, જેને શ્રોતાઓએ 
મતં્રમગુ્ધ થઈને માિેલ, બીજા વક્તા શ્રી અતલુભાઈ ભેદા એ “સમાજની ઘટતી જતી વસ્તી એક મિાસમસ્યા” 
વવર્યપર ૪૦ વમનીટ સધુી પોતાના મતંવ્યોની રજૂઆત કરેલ. આ વવર્ય પર એમના સશંોધન–દાખલાઓ સહિત 
વક્તવ્ય શ્રોતાઓએ ખબુજ રસપવૂથક માિેલ. 
 ચેન્દ્ન્નઈથી આમવંત્રત દણક્ષિ ભારત ક વવ ઓ જૈન એકમના સ્થાપક વડીલ શ્રી કલ્યાિજીભાઇ સૈયા તથા ચેન્નઈ 
સમાજના પ્રમખુ શ્રી વવશનજીભાઈ ગગંર તેમજ મુબંઈથી આપિા િૈદરાબાદ સમાજના લોકલાડીલા વડીલ એવા શ્રી 
ધનજી લખમશી સાવલા મખુ્ય મિમેાન તરીકે કાયથક્રમમા ંિાજરી આપી િતી આ સૌ મિમેાનોએ પ્રાસણંગક પ્રવચન કરી 
સસં્થાના પદાવધકારીગિ તથા બોડથ મેમ્બસથને અણભનદંન આપેલ. આ પ્રસગેં કચ્છી વવસા ઓસવાલ જૈન સમાજ –
િૈદરાબાદ તરફથી સમગ્ર તેલગંાિા–આંધ્રપ્રદેશના સભ્ય પહરવારોને આવરી લેતા આકર્થક–માહિતીસભર દરેક સભ્યોના 
ફોટાઓ સહિતનુ ં વસ્તીપત્રકનુ ં વવમોચન કાયથક્રમના મખુ્ય અવતવથ કચ્છથી ખાસ પધારેલ માડંવી-મુદં્રા વવસ્તારના 
ધારાસભ્ય અને પવૂથ મતં્રી લોકલાડીલા શ્રી તારાચદંભાઈ જગશી છેડાના વરદ િસ્તે કરવામા ં આવ્યુ,ં આ પ્રસગેં 
વસ્તીપત્રકના મખુ્યદાતા શ્રી ધનજીભાઈ લખમશી સાવલાનુ ં સન્દ્માન કરવામા ં આવ્યુ.ં ઉપરાતં ઉપક્સ્થત દરેક 
મિમેાનોનુ ં પિ સન્દ્માન કરવામા ં આવ્યુ.ં ઉપરાતં જાિરેાતોના દાતા તથા વસ્તીપત્રક સવમવતના સિયોગને 
ણબરદાવવામા ંઆવેલ. 
 મખુ્ય અવતવથ શ્રી તારાચદંભાઈ છેડાએ પોતાની આગવી શૈલીમા ંજિાવ્યુ ંકે િૈદરાબાદની આ પ્રથમ મલુાકાતમા ં
હુ ં િૈદરાબાદમા ં વસતા કચ્છી સમાજથી ખબૂજ પ્રભાવવત થયો છુ,ં કચ્છથી ૨૦૦૦ હકલોમીટર દૂર રિીને પિ 
િૈદરાબાદમા ંકચ્છ જેવુ ંવાતાવરિ જોઈ ખબૂજ આનદંની લાગિી અનભુવુ ંછુ, અિી વસતા કચ્છી સમાજની પ્રગવત 
અને એમના દ્વ્રારા ચલાવતી જાિરે પ્રવવૃતઓ ખરેખર અણભનદંનીય છે, કચ્છમા ંભકંૂપ બાદ નવવનમાથિ પામેલુ ંકચ્છ 
પિ ખબુજ પ્રગવત પથેં છે, આપસૌ પહરવારો પિ કચ્છને ન ભલૂતા, પહરવાર માથંી એક સભ્યને કચ્છ ક્સ્થર થવા પિ 
વવનવંત કરી િતી અને કચ્છમા ંપોતાના તરફથી સપંિૂથ સિયોગની ખાતરી આપી િતી. 
        સસં્થા તરફથી મખુ્ય અવતથી શ્રી તારાચદંભાઈ છેડાનુ ં વવશેર્ સન્દ્માન કરવામા ંઆવ્યુ ં િત ુ.ં આ ઉપરાતં ૧૧ 
વર્થના બાળક આયથ સકેંત મકેુશ ધરોડની ઉપલપ્ધધઓને ધ્યાનમા ંરાખી આ વર્થના “ક વવ ઓ કે વસતારે” નુ ંએવોડથ 
અપથિ કરવામા ંઆવેલ, ઉપરાતં િૈદરાબાદ લગ્નપ્રસગેં આવતા મુબંઈમા ંવસતા એક પહરવારનુ ં િૈદરાબાદ થી ૨૦૦ 
કીલોવમટર દૂર ગમખ્વાર અકસ્માતમા ં૫ જિનુ ંસ્થળ ઉપર જ મતૃ્ય ુથયુ ંિત ુ ંજેમા ંફક્ત એક વર્થની બાળકીને ગભંીર 
ઇજાઓ થતા ંત્યાનંા રિવેાસી શેખ મિમદ આ બાળકીને બચાવી લેવા તાત્કાણલક એમ્ધયલુન્દ્સની વ્યવસ્થા કરી સારવાર 
માટે િૈદરાબાદ િોસ્પીટલમા ંપિોંચાડી માનવતાનુ ંઉદાિરિ પરુૂ પાડેલ, આ પ્રસગેં શેખ મિમદનુ ંપિ ખાસ સન્દ્માન 
કરવામા ંઆવેલ. સમવૃતણચહ્નના દાતા શ્રી ગૌરાગં નેમજી ધરોડનુ ંપિ સન્દ્માન કરવામા ંઆવ્યુ.ં 
        આ સપંિૂથ કાયથક્રમના સચંાલન માટે ખાસ મુબંઈથી પ્રા. ડો. ગલુાબભાઈ દેહઢયાને આમતં્રવામા ંઆવેલ જેમિે 
પોતાની આગવી શૈલીમા ંકાયથક્રમનુ ંખબૂજ સરસ સચંાલન કરેલ. એમનુ ંપિ સન્દ્માન કરવામા ંઆવેલ. અંતમા ંમાનદ 
મતં્રી શ્રી હકરિ રાણંભયાએ ઉપક્સ્થત સવેનો આભાર વ્યક્ત કરેલ, આ પ્રસગેં ઉપક્સ્થત સવે સભ્યો માટે ડીનરનુ ં
આયોજન કરવામા ં આવેલ, સમાજના દરેક સભ્ય પહરવારોને વસ્તીપત્રક સાથે યાદગીરીરૂપે સ્મવૃતણચહ્ન આપવામા ં

હૈરાબાદ 
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આવેલ, ત્યારબાદ મનોરંજન માટે પ્રખ્યાત કમલ- ટીનાના સગંીત કાયથક્રમનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવ્યુ ંિત ુ.ં          

સામન્દ્ય કારોબારી સભાનો એહિાલ:   

 તા ૧૬.૦૭.૨૦૧૭ ના સામન્દ્ય કારોબારી સમીતી ની એક સભા રાખવામા ંઆવેલ, તે સવારના ૧૦ વાગે સભા 
ચાલ ુ કરવામા ં આવેલ,પ્રમખુશ્રી નીવતનભાઈ ધરોડ એ બદા સભ્યોને અવકારેલ અને આ બે વર્થ દરમ્યાન આપિી 
કારોબારી સમીતી વતી કઈ ભલૂચકૂ થયી િાયે તો વમચ્છામી દુક્દમ કિલે, સાથે કિલેકે કરછી વમત્ર મડંળ દ્વ્રારા 
આયોજીત સ્વામીવાત્સલ્ય નુ ંલાભ આપિી સસં્થા ને મળેલ તો બદા સભ્યોને જાિ કરેલ લાભ લેવા વવનીતી કરેલ.                           
નવી કારોબારી સમીથી ના નામ આ મજુબ છે: ૧) શ્રી નીવતનભાઈ ધરોડ (પ્રમ ખ) ૨) શ્રી પોપટભાઈ છેડા (ઉપપ્રમ ખ) ૩) 
શ્રી દકરણભાઈ રાુંભીયા (માનદ મુંત્રી) ૪) શ્રી હરેશભાઈ દેદઢયા ( સહ મુંત્રી) ૫) શ્રી મનોજભાઈ સાિલા (ખજનચી) 
કારોબારી સભ્યો ૬) શ્રી ચીમનભાઈ ગાલા ૭) શ્રી તારાચુંદભાઈ ધરોડ ૮) શ્રી મણીલાલભાઈ ધરોડ ૯) શ્રી રવતલાલભાઈ 
છેડા ૧૦) શ્રી નેમચુંદભાઈ ગાલા ૧૧) શ્રી શાુંવતલાલભાઈ મારૂ ૧૨) શ્રીમતી વનશાબેન નીવતન ધરોડ ૧૩) શ્રીમતી આશા 
દકરણ રાુંભીયા.૧૪) શ્રી િસુંતભાઈ ગાુંગજી સાિલા 
સિત્સરી જમણ નો એહિાલ: 
 કરછી વવસા ઓસવાલ જૈન સમાજનો સીલ્વેર જુબલી વર્થ િોતા આખો વર્થ કંઇક નવા કાયથક્રમ કરવો અમે 
કારોબારી સમીતીએ નક્કી કરેલ, શ્રી કરછી વમત્ર મડંળ આયોજીય સ્વામીવસ્ત્લ્યના જમિનો લાભ આપિી સસં્થાએ 
લીધેલ આ કાયથક્રમ તા.૨૭.૦૮.૨૦૧૭ના રવવવાર ના કરછી ભવન મધ્યે રાખવામા ંઆવેલ,ત્યા ંતપસ્વીઓંનુ ંબહમુાન 
કરવામા ંઆવ્યુ,ંકરછી વમત્ર મડંળના સભ્યો પહરવાર ટોટલ ૧૭૨૫ જિાએ  જમિવારનુ ંલાભ લીધેલ. આ કાયથક્રમમા ં
પિ અન્દ્ય પેટા સસં્થાના ઉતસાહિત કાયથકરોના આભારી છીએ, જેમનો જમિવાર દરમ્યાન અમને સારો સાથ મળ્યો તે 
માટે નીમ્ન લીખીત દરેક સસં્થા ના આભારી છીએ.                                            
(૧) શ્રી ગિુ ગલુાબ મહિલા મડંળ   (૨) શ્રી શાવંત ગિુ મહિલા મડંળ  
(૩) શ્રી શાતંી શ્રાવવકા સ્નાત્ર મડંળ   (૪) શ્રી શાતંી સ્નાત્ર સખી મડંળ 
(૫) શ્રી ક વવ ઓં યથુ ગ્રપુ    (૬) કરછી દસા ઓસવાલ યથુ ગ્રપુ  
(૭) શ્રી કરછી ગજુર જૈન પહરવાર. 
  ર્ થકેમ્પનો અહિેાલ 
 દણક્ષિ ભારત આયોજીત યોઉથ કમ્પ નો તા.૦૨.૦૬.૨૦૧૭ના દાડંેલી ખાતે રાખવામા ંઆવેલ,જે આપિી સસં્થાના 

વતી ૨૮ યવુક યવુતીયો સાથે ૨ વોણલનટોર શ્રીમતી આશા રાભંીયા અને શ્રીમતી ઉર્ા સાવલા બાગ લીધેલ. ત્યા ંદણક્ષિ 

ભારત ની એક કારોબારી સભ્યોની મીટીંગ િોતા િૈદરાબાદ વતી ૫ કારોબારી સભ્યોએ ભાગ લીધેલ.                 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
૧. હ બલી 
 દાડંીયા અને ગરબાની રિકાર સાથે ને કચ્છની અવનવી વાનગી િહરફાઈ (Competition) સાથે. આર્ાઢી બીજની  
કચ્છી મિીલા મડંળે જોરદાર ઉજમિી કરી. વમઠાઇ બનાવાની િરીફાઇ મા ં1st Prize સૌ. જયશ્રી સચીન ગોગરી ને મલ્યુ.ં 
પયુથર્િ પવથના ં ધમથની સારી આરાધના થઇ પોથી પધરાવવાન ુ ઘી શ્રી વવરેંદ્ર દામજી છેડાએ ણલધેલ. 15th August  
સ્વાતતં્ર હદન વનવમતે નાના છોકરાઓ માટે Competition રાખેલ. એમા છોકરાઓ દેશ માટે બલીદાન આપનાર  
શરુવીરોના પાત્રો, બખબુી થી વનભાવ્યા. કાયથક્રમ પછી અલ્પાિારની વ્યવસ્થા જયશ્રી સચીન ગોગરી અને સ્નેિા ભાવીન  
ગોગરી તરફથી િત.ુ શ્રી ભગવતી મિાકાલી મડંળ સચંાલીત, ૨૧ મી નવરાત્રી ઉત્સવ અત્યતં ઉમગં અને ભાવથી 
ઉજવાયો. આ ઉત્સવમા ંનવેનવ હદવસ ના મખુ્ય દાતા િતા શા. વવરેંદ્ર દામજી છેડા અને શ્રીમતી ગીતાબેન નો સન્દ્માન 
સૌ. ચેતના એ  હકધેલ. September 16-19 DBKVO Senior Citizen Group, મિાબળેશ્વરની મોજમજા 15 Couple, 
હબુલી, ણબજાપરુ, િૈદ્રાબાદ, મધરુાઇ, બેંગલોર, ચેન્નઇ થી આવી – સાથે માળી ૪ હદવસ વનસથગ અને કુદરતનો ખબુજ 
આનદં ણલધો. આ Senior Citizen Group ને “દણક્ષિ ભેડપો” નામ આપવામા ંઆવ્યો છે.તા. 1st October 2017, ના 

ઉત્તર કનાણટક 
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હદવસે શ્રી. વવરેંદ્ર દામજી છેડા પરીવારે બીજાપરુમા ં નતુન કચ્છીભવન “માતશુ્રી વવજજયાબાઇ દામજી નામે “વિજજયા 
ભિન” ના ઉદ્દઘાટન માટે હબુલી થી ૨ બસ ગ્નાવત બધંવુોને લઇ જવાનો લાભ ણલધેલ સપંિુથ વ્યવસ્થા નો ખચથ પોતે 
કરેલ. 1st November 2017, ના કિાથટક રાજોત્સવ ઉપલક્ષમા ં જજન કુશલ મહિલા મડંળ, સભંવનાથ મહિલા મડંળ, 
વસવાચંી મહિલા મડંળ તથા રાજસ્થાન પત્રીકા હબુલી, ધારવાડ, ગદગ જૈન છોકરાઓ માટે નતૃ્ય, ગીતનુ ંઅસાધારિ 
પ્રવતભા(Talent Competition) પ્રતીયોગીતાન ુઆયોજનમા ંભાગ ણલધેલ. આવ ુCompetition હબુલીમા ંપિલેી વાર થય ુ
િત.ુ આ Competition ના વનિાથયક શ્રીમતી ગીતા વવરેંદ્ર છેડા, વનહકતા અને રાખી કોરીઓગ્રાફર િતા. 
 14th November 2017, ના હદવસે, મહિલા હિતવધથક મડંળ તરફથી “Children’s Day Celebration” રાખવામા  
આવ્ય ુિત ુઅને Dress Competition મા ં1st Prize કુ. હક્રશા ભાવીન ગોગરી ને મળ્યો. 

ગીતા વિરેન્દ્ર છેડા 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
૨. બીજાપ ર  

દણક્ષિ ભારત ક.વવ.ઓ એકમ માટે એક ગૌરવ ભયો અવસર છે. ઉત્તર કનાથટક ઘટકના બીજાપરુની પાવન  
ધરા પર નવ્ય, ભવ્ય, નયનરમ્ય કચ્છીભવનનુ ં વનમાથિ થય.ુ કિાથટકની ધરા પર આ સૌ પ્રથમ “કચ્છીભવન” છે. 
ણબજાપરુ જ્યા કચ્છીઓના ફક્ત ૪૫ ઘર છે એવા નાના સમિુમા આન ભવ્ય ૨૫૦૦૦ ફુટનો કચ્છીભવન, ઉપાશ્રય સાથે  
વનમાથિ કરવુ ંએ કોઇ સિલેી વાત નથી. કિાથટક સૌ પ્રથમ કચ્છીભવનનુ ંવનમાથિ કરવાનો ભણગરથ કામ ણબજાપરુ કચ્છી 
સમાજએ કરી એ મીસાલ ઉભી કરી છે.  

૨૦૦૪ ની સાલમા ંસૌ પ્રથમ સૈલેશ ખેતશી સાવલા ત્યા મણિકાતં તેજસી ગોગરી એ સરકારી ૭૪૦૦ ફુટ ખાલી 
જગ્યા માટે જાિ કરી તેમના ત્યા સ્વ. િરખચદં નાનજી વીરા તેમજ સ્વ. દામજી માલશી રાણંભયાના મિનેતથી જગ્યા  
સમાજને મળી. ૨૦૧૩ ની સાલમા ંઆપિા પ્લોટના લગોલગ ૭૫૦૦ ફુટની જગ્યા રાજુ(હિરેન) પે્રમજી છેડાએ બી. ડી.એ  
ચેરમન લક્ક્ષ્મકાતં િદનરુના સિકારથી જગ્યા સમાજને અપાવી.  

ણબજાપરુના પણુ્યોદયે પ.ુમવુનવર દેવરત્નસાગરજી મ.સા. ના પનુીત પગલા અમારા ગામમા ં થયા. ૬ વર્થ  
પિલેા ણબજાપરુ પધારવાનો સવુિથ અવસરનો લાભ મલ્યો. જેમને જાિ થઇ કે ણબજાપરુ સમાજ પાસે એક જગ્યા કચ્છી 
ભવનના વનમાથિ માટે ખરીદી કરેલ છે. તરતજ તેમને સવોને ભેગા કયાથ પિ નાનકડી સમાજને ભવન બાધંવાની  
િીમ્મત નથી થતી એવી જાિ કરી પિ તેમના આશીવાદ અને પે્રરિાથી તરતજ રુ. ૬૧ લાખનો ભાડંોળ તો થયો અને  
બાકીના આથીક ભાડંોળ માટે પ્રોત્સાિન આપ્યો. ભમુીપજુન સાથે ખાત મહુુતથ પિ તેમની નીશ્રામા કરાવામા ંઆવ્યો. પિ  
વીધીના વકતાએ પ.ૂ દેવરત્નસાગરજી મા.સા ટંુક સમયમાજ કાળધમથ પામ્યા. અમારા ઉપર એક સકંટ આવી ગયો  
આગળ શ ુથશે?  

આજ સમયમા ં વવિાર કરતા મનુીશ્રી જગવલ્લભસાગરજી મ.સા બીજાપરુ પધારવાનો થયો અને તેઓ કચ્છી 
ભવનના વનમાથિ કાયથ માટે આચાયથ ભગવતં કલાપ્રભાસાગરસરુીશ્વરજી મ.સા પાસે મળવાના સચુન કયો આચાયથ  
ભગવતં સમેત મુબંઇમા ં મળ્યા. સમાજના અંતરમા ભવન વનમાથિ કાયથની ધગશ િતી. ઉદ્ભવેલ પરીસ્થીથીમા તેમને  
જાિ કરી. આચાયથ ભગવતં અમારા માટે િીમ્મત, માગથદશથક, હદશા અને પથંના પ્રેરક બન્દ્યા. દાનપમની યોજન કરી 
આપી અને મુબંઇ ત્યા કચ્છમા ંજ્યા જ્યા સાધ,ુ સાધ્વીજીના ચાતમુાથસ િતા ત્યા દાનપજોની બકુો અપાવી તથા મુબંઇના  
દાનવીર શ્રેિીઓને પહરચય કરાવી સારો વસિંિ ફાળો મેળાવી આપવામા પ્રેરક બન્દ્યા. સૌ પ્રથમ નવનીત પરીવાર પાસે  
ગયા ત્યા શ્રી ગિેશ કયો તેમજ આરતી ગ્રપુના ભાઇશ્રી ચદં્રકાતભાઇએ પિ સારો ફાળો આપ્યો. 

શરુુવાતમા ફક્ત ૧૦૦૦૦ ફુટની જગામા કચ્છીભવનન ુ વનમાથિનો લક્ષ િતો. પિ ફાળામાટે મુબંઇ, મિારાષ્ટ્ર, 
સાઉથમા ગયા ત્યા દાનવીરોએ ઉદાર હદલથી દાનની ગગંા બિાવી રોએ ઉદાર અમારો ઉત્સાિ વધાયો. પિલેા જે  
૧૦૦૦૦ ફુટની જગામા કચ્છીભવનની યોજના િતી તે બદલાવીને ૨૫૦૦૦ ફુટની વીશાળ બાધંકામમા ંઉપાશ્રય સાથે  
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આવાસ ની યોજન પિ કરવામા આવી. 
પિલેાથી અમોએ વનધાથરીત કરેલ કે કચ્છીભવન ઉપર બને ત્યા સધુી ઉત્તર કિાથટકના વડીલ શેઠ શ્રી દામજી 

જાધવજી છેડા હબુળીવાળાનો નામ રાખવ.ુ આ લક્ષ ધ્યાનમા રાખી અમો હબુળી શ્રી વીરેદ્રભાઇ ત્યા ગીતાબેન પાસે ગયા  
અને તેમને આ વાતની પ્રસ્થાવના કરી. તેઓ યે અમારા પ્રસ્થાવના ઉપર સજી મરુીદ દશાથવી તરતજ પોતાના  
માતશુ્રીનો નામ ભવન માટે આવ્યો અને રુ. ૪૧ લાખનો વસિંિફાળો અમોને અપથિ કયો.  

દક્ષીિ ભારત એકમની કીમ્મતની જાિ અમોને અનભુવી ચેન્નાઇ વડીલ શ્રી વીસજંીભાઇ ગગંર, શ્રી 
કલ્યાિજીભાઇ સૈયા, પ.ૂ પ્રફુલભાઇ ભેદા ત્યા કાતંીભાઇ સૈયા. બેંગલોરમા કીરિભાઇ ગાલા, ધીરજભાઇ નાગડા ત્યા  
િૈદ્રાબાદમા શ્રી રાહલુભાઇ સગંોઇ, શ્રી શાતંીલાલભાઇ મામિીયા, મદુરાઇમા ં વનતીનભાઇ, રમણિકભાઇ એ પોતાનો  
અમલુ્ય ટાઇમ આપી અમોને ચેન્નઈ ત્યા મદુરાઇમા સારો ફાળો અપાયો. તેમજ મિારાષ્ટ્ર એકમના કોલ્િાપરુના શ્રી 
દામજીભાઇ છેડા, િરખચાદંભાઇ ગાલા, સાગંલીના જેઠાલાલભાઇ છેડા, ચદં્રકાતંભાઇ માલદે, નીલયભાઇ નાગડાએ  
પોતાનો સમય આપી સારો ભડંોળઅ ઉણભ કરી આપ્યો. ફાળામાટે મુબંઈના શ્રી કમલેશભાઇ ગડા, શ્રી ઠાકરશીભાઇ ગડા, 
શ્રી નેમચદંભાઇ ગાલા, શ્રી દીલીપભાઇ ગાલ તેમજ સોલાપરુના કેતનભાઇ મિેંદ્ર નીસર યવતમાલના શ્રી ગીરીશભાઇ 
સવલા છીંદવાડાના શ્રી મનોજભાઇ કક્કા, નાગપરુમા શ્રી કલ્યાિજીભાઇ સતરા, દીપકભાઇ ભેદા, ભરતભાઇ ગગંરનો  
સારો સિકાર અમોને મળ્યો. 

ભવનનો વાસ્તપુજુન સાધ્વી શ્રી પ.પ.ૂ સયમંગિુાશ્રી આદી ઠાિા ૫ ની વનશ્રામા થયો. બીજાપરુ સમાજનો એક  
લક્ષ છે કે ભવનની જે પિ આવક થસે તેમાથી ૩૦% મેંટેનન્દ્સ માટે રાખી બાકીની રકમ કચ્છી જરુરીયાત ભાઈઓના  
આવાસ, મેડીકલ ફાળવવામા આવશે. તા ૧ ઓકટોબર ૨૦૧૭ ના પાવન હદવસે સમાજના શ્રેિીયોના વનશ્રામા શ્રી 
વીજયા કચ્છીભવનનો લોકાપથિ વીધી થઈ. 

લી. શ્રી. રજનીકાતં તેજસી ગોગરી . 

શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
૩. ગદગ 
 શ્રી કચ્છ આઠ કોટી મોટી પક્ષ સ્થાનકવાસી જૈન સપં્રદાય ના તપવશ્વવયથ ગરુુદેવ પરમપજૂ્ય શ્રી ધીરજલાલજી 
સ્વામીના વશષ્ય, વ્યશનમકુ્ક્ત અણભયાનના પ્રિેતા પરમ પજૂ્ય શ્રી નરેશમવુનજી "આનદં" તથા પરમપજૂ્ય ઓજશમવુન " 
મગંલ" નુ ં સન૨૦૧૭નુ ં ચાતમુાથસ ગદગ કિાથટકમા ં શ્રી કચ્છી દશા ઓસ્વાલ જૈન મિાજન વાડીમા ં શ્રી કચ્છી દશા 
ઓસ્વાલ જૈન મિાજન, તથા શ્રી વધથમાન સ્થાનકવાસી જૈન શ્રાવક સઘંના સિયોગ થી સપંિૂથ ચાતમુાથસના લાભાથી 
“માતશુ્રી જવેરબાઈ વીરજી પાલન ગાલા પહરવાર, ગામ કચ્છ ભોજાય િાલે ગદગ.પહરવારે“ ચાતમુાથસ કરાવ્યુ.ં 
"આનુંદ-મુંગલ" ચાત  માણસ ૨૦૧૭ ની ઝલક  
તારીખ.૫-૬-૨૦૧૭ ના પજૂ્ય ગરુુદેવોનુ ંપરમપજૂ્ય ગરુુદેવ શ્રી જગવલ્લભસાગરજી મિારાજ સાિબે સાથે નગર પ્રવેશ. 
તારીખ.૨૫-૬-૨૦૧૭ ના પજૂ્ય ગરુુદેવોનુ ં શ્રી વધથમાન સ્થાનકવાસી જૈન સઘંના સ્થાનક ભવન થી શ્રી કચ્છી દશા 
ઓસ્વાલ જૈન મિાજનવાડીમા ં વાજતે-ગાજતે પ્રવેશ. પ્રવેશમા ં મુબંઈ,કચ્છ,હબુલી,બાગલકોટ,કોપલ,હ્યદરાબાદ,ચૈન્નાઈ, 
કોલકાતા,ટાટાનગર થી મિમેાનો પધારેલ અને લગભગ ૧૧૦૦ ભાવવકો એ ભાગ લીધેલ. 
તારીખ, ૧૦-૭-૨૦૧૭ ના ચાતમુાથસ પ્રારંભ - ૪૮ દીવશ નો ભક્તામર તપ નો એકાસના સાથે પ્રારંભ, ભક્તામર તપમા ં
૪૨ તપવશ્વ આ તપમા ંજોડાયા, એકસના સઘંન ેરસોડે િતા. 
તારીખ,૨૭-૭-૨૦૧૭ ના અઢાર પાપસ્થાનક ની ભાવયાત્રા નુ ંભવ્ય આયોજન થયુ ં 
તારીખ.૩૧-૭-૨૦૧૭ ના પજૂ્ય ગરુુદેવ શ્રી ધીરજલાલજી સ્વામી ની પણુ્ય વતવથ વનવમતે પાહરવાહરક જાપનુ ંઆયોજન. 
તારીખ. ૧-૮-૨૦૧૭ થી ૫-૮-૨૦૧૭ સધુી પાચંાિીકા મિોત્સવ નુ ંઆયોજન 
a)૧-૮-૨૦૧૭ ના શ્રી ણચિંતામિી પાશ્વથનાથ દાદા ની ૧૦૩ મી વર્થગાઠં વનવમતે અઢાર અણભર્ેક,  
b) ૨-૮-૨૦૧૭ ના શ્રી ણચિંતામિી પાશ્વથનાથ દાદા જજનાલાય ની ધજા મિોત્સિવ . 
c) ૩-૮-૨૦૧૭ ના ભક્તામર મિાપજૂન અને રાતના શ્રી સીમધંર સ્વામીની ભાવયાત્રા  
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d) ૪-૮-૨૦૧૭ ના ગૌતમસ્વામી મિાપજૂન  
e) ૫-૮-૨૦૧૭ ના ચી.દેવાશં ગુજંન ગાલા ના બીજા જન્દ્મહદવસ વનવમતે શ્રી વસદ્ધચક્ર મિાપજૂન નુ ં આયોજન થયેલ, 
પચંાવનકા મિોત્સવમા ંવવવધકાર મુબંઈ થી રાજનદું પધારેલ ખબુજ સુદંર અને આનદં ઉલ્લાશ થી પચંાવનકા મિોત્સવ  
ઉજવાયો, 
તારીખ.૧૯-૮-૨૦૧૭ થી ૨૬-૮-૨૦૧૭ પયુથર્િ મિાપવથ ખબુજ સરસ રીતે ઉજવાયુ ં પયુથર્િ દરવમયાન તપશ્ર્યા તથા 
બીજી ધાવમિક આરાધના પિ સારા પ્રમાિમા ંથયેલ અને સામહુિક સાવતં્સહરક ક્ષમાપના નો કાયથક્રમ નુ ંઆયોજન ખબુજ 
આનદં ઉલ્લાશ થી થયુ ં
તારીખ.૨૦-૯-૨૦૧૭ થી પદંર હદવસીય આયણંબલ સાથે વસદ્ધ તપનુ ંઆયોજન તથા યણંબલ ની ઓલી મા ંકુલ ૩૦ જન 
તપસ્વી ભાગ લીધેલ 
તારીખ.૨૪-૯-૨૦૧૭ ના પરમ પજૂ્ય ગરુુદેવ શ્રી નરેશમનુીજી "આનદં"નુ ં૬૦ મા ંજન્દ્મહદવસ વનવમતે "રક્તદાન" વશણબર 
નુ ંઆયોજન થયેલ અને રાતના નાહટકા નુ ંઆયોજન થયેલ રક્તદાન વશણબર મા ં૭૨ થી વધારે વયક્ક્તઓ એ ભાગ લીધેલ 
હદવાળી પવથમા ંશેર્ કાયથક્રમ નુ ંઆયોજન.  
તારીખ. ૧૮-૧૦-૨૦૧૭ ના કાળી ચૌદસ ના સવથશાક્ન્દ્ત સન્દ્તીકમથ નુ ંઅનસુ્થાન  
તારીખ. ૧૯-૧૦-૨૦૧૭ ના હદવાળી ના સમિૂ ચોપડા પજૂન નુ ંઆયોજન  
તારીખ.૨૦-૧૦-૨૦૧૭ ના નતૂન વર્થ ના ગોઉતમસ્વામી જીવન ચહરત્ર તથા મિામગંણલક કાયથક્રમ નુ ંઆયોજન ખબુજ 
સારી રીતે થયેલ સારી સખં્યામા ંભાગ લીધેલ . 
તારીખ.૨૪ -૧૦-૨૦૧૭ ના જ્ઞાન પાચંમ ના સરસ્વતી મિાપજૂન નુ ંઓહડયો વવઝલ સાથે અનોખા અંદાજ મા ંકાયથક્રમ નુ ં
આયોજન થયેલ  
તા.૨૯-૧૦-૨૦૧૭ ના વડીલ વદંનાવળી નો કાયથક્રમ નુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ અને તેમા ં૩૦ થી વધ ુપહરવારો ભાગ 
લીધેલ . 
તારીખ.૨-૧૧-૨૦૧૭ ના ચાતમુાથસ અણભવાદન સમારોિ તથા સન્દ્માન કાયથક્રમ નુ ંઆયોજન થયેલ  
તારીખ ૪-૧૧-૨૦૧૭ ના ચાતમુાથસ પિૂથ કરી પજૂ્ય ગરુુદેવો ચાતમુાથસ પહરવતથન કરી પ્રથમ વવિાર પકંજભાઈ વીરજી ગાલા 
ના ઘરે થયેલ. 
તારીખ.૬-૧૧-૨૦૧૭ ના માતશુ્રી જેઠીબાઈ ખીમજી વીરા ના ઘરે, તારીખ.૭-૧૧-૨૦૧૭ ના શાવંતલાલજી પલરેચાના ઘરે  
તારીખ.૮-૧૧-૨૦૧૭ના  જીવન સધં્યા વદૃ્ધાશ્રમમા,ં તારીખ.૯-૧૧-૨૦૧૭ ના વવજયરાજજી બાગમારના ઘરે, તારીખ.૧૦-
૧૧-૨૦૧૭ ના શા પ્રવીિચદં લાલજી લધુીયાના ગરે પગલા ંકરી સ્થાનક ભવનમા ંપધારેલ, તારીખ.૧૨-૧૧-૨૦૧૭ ના 
કોપલ તરફ વવિાર ગરુુદેવ ના પ્રથમ વવિાર મા ંલકુંન્દ્દી  સધુી ૧૦૦ શ્રાવક શ્રાવવકા ઓ એ ગરુુદેવ સાથે વવિાર કરેલ. 
 પજૂ્ય ગરુુદેવ ચાતમુાથસ ના વ્યાખ્યાન સમારાહદત્ય મિાકથામા ં ક્રોધ ઉપર કાબ ુ કેવી રીતે કરવુ ંએ ખબુજ સરળ 
ભાર્ા મા ંસમજાવેલ. પજૂ્ય ગરુુદેવ ના ચાતમુાથવસક વ્યાખાનો ૧૨ મહિના સધુી અહરિતં ટીવી ચેનલ ઉપર રાતના ૧૦-૦૦ 
થી ૧૦-૨૦ સધુી પ્રસાર થાય છે. ચાતમુાથસ દરવમયાન ગરુુદેવના દશથનાથે કોલકાતા, ચેન્નાઇ, ટાટાનગર, કેરાલા, કોલ્િાપરુ, 
સાગંલી, મુબંઈ, ભોજાય, નાનાભાડીયા, માપર, વાકંી, િૈદરાબાદ,બગં્લોરે, પનુા, બેલગામ તથા અન્દ્ય વવવવધ ભાગોમાથંી 
સારી સખં્યામા ંપધારેલ. પજૂ્ય ગરુુદેવો નો આગામી વવિાર કોપ્પલ, િોસ્પેટ, િમ્પી, ગગંાવતી, શીંધનરુ, કુસ્તાગી, ઈલકળ, 
ણબજાપરુ, સાગંલી, કોલ્િાપરુ, સતારા થઇ ફેબ્રવુારીમા ંપચંગીની પધારશે ત્યા ંએક માસના ક્સ્થરતા કરશે. આગામી ૨૦૧૮ 
નુ ંચાતમુાથસ મલુનુ્દ્ડ મુબંઈ મા ંછે. પજૂ્ય ગરુુદેવનુ ંમખુ્ય અણભયાન વ્યશનમકુ્ક્ત અણભયાનમા ંસ્થાવનકો જૈનો તથા જૈનેતરો 
૬૦૦ થી વધ ુસખં્યામા ંભાગ લઇ વ્યશન વતલાજંલી આપેલ. એકદંરે ૨૦૧૭ ન ુ ગરુૂદેવોનુ ં ચાતમુાથસ ગદગવાવસઓ માટે  

ઐવતિાસીક અન ેયાદગાર  સફ્ળ રહ્યુ ં. 

 શ્રી ક.િી.ઓ.જૈન સમાજ  
તા. ૨૫-૬-૧૭ ના કચ્છી નવા વરસ ની ઉજવિી ખબુજ અનોખી રીતે કરાઈ. ગ્રાઉન્દ્ડ પર જાિે કચ્છનુ ંનાનકડુ ંગામડુ ં 
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ઊભુ ંથઈ ગયુ ંિત ુ ં. કોઈ "જધંર" પરઅનાજ દળી રહ્યુ ંિત ુ ંતો ક્યાકં ચલુા પર રોટલા તૈયાર થઈ રહ્યા િતા. સપુડાથી 
ધાન સાફ રહ્યુ ંિત ુ ંતો કોઈ ખાટલા પર બેસી હકુ્કાની ચસુ્કી લઈ રહ્યુ ંિત ુ ં.ઢોલી ઢોલ વગાડી સાદ પાડી રહ્યો િતો તો 
ઘોડા પર ડાકુ િાજર િતો. નાની બાલીકાઓ માથે ઘડી લઈ આવેલ મિમેાનોનુ ંસ્વાગત કરી રિી િતી. બાળકો પાઘડી 
પિરેી િાજર િતા. બિનેો િાથે મિેંદી મકુી રિી િતી. નાના બાળકોએ સરસ નતૃ્ય રજૂ કયુું અને છાયાબેને સરસ ગેમ 
રમાડી. કાયથક્રમનુ ંસચંાલન ભારતી સગંોઈએ કયુું િત ુ.ં કચ્છી નવુવંરસ માણ્યા બાદ સૌએ કચ્છી ભોજનની લિજેત માિી. 
૨. ક ડતાલમ વપકનીક : તા.૨ અને ૩ સપ્ટેંબરના બે હદવસની વપકનીકની મજા સૌએ મજા માિી. પ્રમખુ શ્રી નીવતનભાઈ 
એ બધાની રિવેાની એમના " મેંગો હરસોટથ  " પર કરી િતી. કુડતાલમ ના ડુગંરો પર વિતેા કુદરતી ધોધ મા ન્દ્િાવાની 
મજા બે હદવસ ખબુ માિી. કુડતાલમ મા ંધિા ંબધા પાિીના ધોધ છે જેમા ંન્દ્િાવાનો લિાવો લેવા જેવો છે. બે હદવસ 
ફક્ત ન્દ્િાવાની અને લિજેતદાર ભોજન માિવાની મજા માિી. રાતે્ર કેમ્પ ફાયર મા ખબુ મજા કરી . 
 ૩. મદહલા મુંડળ: ૧. તા.૨૪-૬-૧૭ ના મડંળ તરફથી િોવશયાર જરૂરતમદં વવદ્યાથીનીઓ ને શ્કોલરશીપ અપાઈ અને 
એજ હદવસે હદપાએ ઘરમા રિી ગયેલી સારી સારી ચીજોથી આકર્થક પસથ કેમ બનાવવી તે બતાવ્યુ.ં તેમજ ભેટ વસ્ત ુને 
આકર્થક રીતે કેમ પેક કરવુ ંતે પિ બતાવ્યુ.ં 
૨. તા. ૨૨-૭-૧૭ ના" તારે તે વતથથ" કાયથક્રમ માણ્યો. રચના અને પ્રીવતબેને ગજુરાત ના તીથો ની સફર કરવી. બધા 
પ્રખ્યાત તીથોની ખબુજ સચોટ માહિતી આપી. 
૩. ૨૯-૮-૧૭ ના એક અડધા હદવસના વપકનીકની મજા માિી. મદુરાઈથી ૧૦ હક. મી. પર આવેલ એક અગરબત્તી 
બનાવવાની ફેક્ટરી ની મલુાકાત લીધી. લોબાન, અગરબત્તી કેમ તૈયાર થઈ એની પેકીંગ કેમ થાય છે તે જોયુ.ં 
૪. તા. ૧ અને ૨ ઓગસ્ટ ના "શોપીંગ ફીયેસ્ટા" નુ ંઆયોજન મોટા પાયે કરવામા ંઆવેલ. છાયાબેન, રચના અને 
િમેલની મિનેત થી આ મિાસેલ સફળ બન્દ્યુ ંિત ુ ંદરેક ચીજના સ્ટોલ િતા. બિનેોએ શોપીંગ ની ખબુ મજા માિી. 

શાુંત પળોમાું વિચારજો 
  િ ેમાનવ ત ુ ંમનષુ્ય જ્સન્દ્મ પામ્યો આ મનષુ્ય જન્દ્મ પામીને તે શ ુમેળવ્યુ,ં તે વવચાર નારકી કંુભીમા ં

ઉત્પન્ન થાય છે. દેવતાઓ સૈયામા ંઉત્પન થાય છે. જ્યારે ત ુ ંમા ના ઉદરમા ંઉત્પન્ન થયો અને માતા-વપતાએ જન્દ્મ આપી 
તારા ઉપર અનતંો ઉપકાર કયો છે. એવા કેટલા અભાગી જુવો િોય છે જન્દ્મથી પિલેા મરી જાય છે અથવા મા–બાપ 
ડોક્ટરો ની મદદથી કઢાવી નાખે છે. પરંત ુત ુ ંમા–બાપનો ઉપકાર માન કે તને જન્દ્મ આપ્યો છે એટલે તને મા-બાપ 
મળ્યા  િવે તને જન્દ્મ આપી છોડી નથી ધીધો પરંત ુજગત જન્દ્મથી તને સાચવ્યો છે એટલી જતનાથી કે કવવએ પોતાની  
કવવતામા ંલખ્યુ ંછે કે. ભીને સઇુ પોતે અને સકુી સવુાડતા આપને ક્યારે પિ તમે બોજ સમજી ને મોટો નથી કયો િશે જે 
ત ુ ંબોજ સમજીને મા-બાપને સાચવી રહ્યો છે, તો ભલુ કરી રહ્યો છે. તારી તકદીરને બદલાવ, મા-બાપ એ મડુી છે એમના 
અંતરના આશીવાદ છે મે તને મળી જશે તો તેનો ભોગવટો આખો જન્દ્મ કરીશ અને બીજાને કિીશ મા-બાપના ંઆવશવાથદ 
છે આ, વવવેક જો તારામા ંઆવી જશે તને આવા સસં્કાર તારા સતંાનો મા ંપિ આવી જશે તને શીખાવવુ ંનિી પડે એ 
મડુીનુ ંવ્યાજ સમજજે અને ઔન્દ્ય જે પ્રાપ્ત થશે એ તને બીજા જન્દ્મમા ંપિ કામ આવશે જેવી રીતે ચક્રવવત વ્યાજ સહિત 
મળશે અને ભગવતંો કિ ેછે મા–બાપની સેવા માત્ર કરવાથી નિી પરંત ુઆપિી ચામડી ઉતારવી તેના પગરખા(ચપંલ) 
બનાવી મા-બાપને પિરેવી સકીયે પરંત ુએમના આત્માનુ ં કલ્યાિ થાય, એવ,ુ ધમથ પમાડવાથી  તેમના રૂિથી મકુ્ક્ત 
થાઇ સકાય માટે અંતરની આંખો ખોલી મનષુ્ય જમ મલ્યો છે એ તારા માતા–વપતાના ઉપકાર થી મળ્ય ુછે. િવે સાભંળ 
એ માનવ જન્દ્મ જ્યાથંી મોક્ષ જવાનો રસોં મળ્યો છે. એ માનવ જન્દ્મ દેવો ને ઇન્દ્દ્રો(દેવોના ં દેવ) માનવ જન્દ્મ પામી 
મોક્ષ માગેં કેમ આગળ વધ ુએવી ઇચ્છા કરી રહ્યો છે. તો િવે શાતં પળોમા ંવવચાર કે પૈસો મારોં પરમેશ્વર ને હુ ંપૈસાનો 
દાસ એવ ુજીવન જેવત ુછે કે મિાવીરના  સતંાન કિવેાઇ એવુ ંજીવન જીવવુ ંછે. અગર ત ુ ંમિાવીરનો સતંાન નિી બની 
શકે અગર સાધ–ુસાધવી, શ્રાવક–શ્રાવીકા આ ચાર તીથથ છે એમા ંસ્થાન નિી પામી શકે તો ચોયાસીના ચક્કરમા ંઅટવાઇ 
જઇશ ને પછી માનવ જન્દ્મ મેળવવા અનતંો સમય વીતી જરો માટે જાગ માનવ જાગ સમયને સમજ. 

પ્રભા શાુંવતલાલ છેડા,બેલ્લારી.,(૯૪૮૦૧૯૬૬૫૫) 
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દેિના દીધેલ  

હૈરાબાદ ઘટક: પ ત્ર જન્દ્મ  
૧) દેવાશં સ્નેિલ હિમાશં ુહકશોર ગોસર  િાલાપર  
૨) શ્રીમતી હિરલ શ્રીપાલ રતનશી દેહઢયા       નાગલપર     

બેંગલોર ઘટક: પ ત્ર જન્દ્મ  
૧) રીઆન ગીતાજંણલ પનુીત સાવલા         વાકંી 

ચેન્નઈ ઘટક: પ ત્ર જન્દ્મ  
શ્રીમતી ભવવકા વમલન રમણિક ગોગરી    

 ઉત્તર કનાણટક ઘટક : ગદગ : પ ત્ર જન્દ્મ   
ચી.દેવ સોવનયા સિુાસ રમિીકલાલ નાગડા   મોટીઉંિોઠ  

ગોળધાણા 
 ચેન્નઈ ઘટક 
 ૧. ચી. કલશ જયેશ ચનુીલાલ દેહઢયા  બોરારા   ચેન્નઇ 
     ચી. પ્રાચી સજયં જૈન (બોકાડીયા)  લાડન ૂ  ચેન્નઇ 
 ૨. ચી. શ્રેય શૈલેર્ પ્રાગજી દેહઢયા   ણબદડા   ચેન્નઇ 
     ચી. આકાશ ધમેિ ભવાનજી રાણંભયા  નાના ભાહડયા  મુબંઈ 

ક મક મ પગલા 
 બેંગલોર ઘટક 
 ૧. કુ. રક્ષા િહરલાલ સાવલા   વાકંી   બેંગલોર 
    ચી. સનુીત શ્યામસુદંર મિતેા      હદલ્િી 

 ઉત્તર કનાથટક ઘટક : હ બળી   
 ૧. ણચ. વનશા પ્રફુલ મામણિયા   કપાયા   હબુલી 

ણચ. વમતેશ લક્ક્ષ્મચદં ગગંર   ગોધરા   મુબંઇ    

  ઉત્તર કનાથટક ઘટક : ગદગ  
   ૧. ચી.દિશાન્ત દિલીપ ગાલા   ભોજાય   ગિગ.  

   અ. સો. માનસી ચેતન ગોસર   માપર   સોલાપુર     

પરલોક ગમન 
 બેંગલોર ઘટક    
  ૧) શ્રી મગનલાલ કાનજી ધરોડ      પત્રી  ઉ.વ. ૮૯ 

જીિનચક્ર   
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  ૨) શ્રી વવસનજી ભાિજી કારાિી       ડુમરા  ઉ.વ. ૮૪ 

 ચેન્નઈ ઘટક 
 ૧.શ્રી મોરારજી ખીમજી કેવનયા   બારોઇ  ઊ. વર્થ ૬૮ તા.૨૦-૦૭-૨૦૧૭ 
   ૨.શ્રી મણિલાલ પ્રેમજી ભેદા   ભજુપરુ  ઊ. વર્થ ૮૬ તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૭  
   ૩.શ્રી કાવંતલાલ મોરારજી મારુ   ણચયાસર ઊ. વર્થ ૬૮ તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૭ 

 હૈરાબાદ ઘટક  
   ૧) શ્રી ભરતભાઈ મગનલાલ ધરોડ  પત્રી  ઉં.વ ૫૭ 
   ૨) શ્રીમતી રૂક્ષ્મિીબેન િીરજી વનસર  વડાલા  ઉ.વ.૮૦    
   ૩) શ્રીમતી જવેરબેન પ્રેમજી ગાલા  લાખાપર ઉ.વ.૮૫ 
   ૪) શ્રીમતી લક્ષ્મીબેન ચનુીલાલ ગાલા  લાખાપર ઉ.વ.૮૪ 
   ૫) શ્રી ખીમજી ડુગંરશી મામિીયા   મેરાઉ  ઉ.વ ૮૮       
   ૬) શ્રી હદપક વશવજી ધરોડ    પત્રી  ઉ.વ ૬૬ 
 ૭) શ્રી સવુમત કલ્યાિજી ગગંર   મેરાઉ  ઉ.વ ૩૩ 

       

ચ્યિનપ્રાશ 
સામગ્રી : 1 હકલો આવલા, 1/2 હકલો સાકર, 2 મોટા ચમચા ઘી  
મસાલા:5 ગ્રામ કેશર, 250 ગ્રામ બદામ, 250 ગ્રામ અખ્રોટ, 100 ગ્રામ સુટં, 25 ગ્રામ ગઢંોડા, 100 
ગ્રામ એલાચી, 5 ગ્રામ તજ, 10 ગ્રામ લવવિંગ, 10 ગ્રામ મરી, બધા મસાલા ખાડંી લો  
રીત:સૌ પ્રથમ આમળાને ધોઇ ને સાફ કરો આમળાને ચાબકીમા ંવારળે બાફી લેવા- પછી એમાથી ણબયા કાઢી સાકર સાથે 
વમક્સર મા ંવપસી લેવુ.ં એક કટોરીમા ંઘી નાખી આ વમશ્ર ને એક સરખ–ુ મધ્યમ તવપ ઘટ્ટયામ વ્યા સધુી સતત િલાવતા 
રિવે ુ.ં ઘટ્ટ થાય વ્યારે ઉપરના બધા મસાલા થાળમા ંબરાબર વમક્સ કરી થડૂં તાય પછી એર ટાઇટ બરિીમા બરી લેવો. 
ચવનપ્રાશમા વવટામીન C ભરપરુ માત્રામા િોયે. ઠંડીમા ંદરોજ સવારમા ંનીરાિે 1 ચમચ લેવો.  

લી. શ્રીમતી જયશ્રી સચીન ગોગરી, હ બલી, 9448768490 

અડધીયા  
સામગ્રી:૧હકલો અડદની ધાન, ૧હકલો માવો, ૧.૫હકલો ઘી, અંદજે ૧.૫ હકલો જેટલી સાકર, ૨૫૦ ગ્રામ ગુદંર  
મસાલા:૫૦ ગ્રામ જાવતં્રી, ૧૦૦ ગ્રામ સુઠં (વાધારે પિ નાખી શકાય), ૧૦ ગ્રામ પજંીની મસુળી, ૧૦ ગ્રામ 
કાળી મસુળી, ૧૦ ગ્રામ સફેદ મસુળી, ૧૦ ગ્રામ પજંીની સાલમ, ૧૦ ગ્રામ સાલમ મસુરી, ૨૫ ગ્રામ 
પીપરમળુના ગઠંોડા, ૨૫ ગ્રામ ગોખરુ, ૧૦ ગ્રામ લાજપતી, ૧૦ ગ્રામ નાગકેશર, ૧૦ ગ્રામ અશ્વગધંા, થોડુક તજ, 
લવીંગ, ખસખસ, અએરીયો, પીસ્તા, બદામ, એલાચી. બધો મસાલો તડકે સકુાવી, સાફ કરી, ખાડંી નાખો, પાવડર કરી 
લો, મસાલા એમાથી તમારી ઇચ્છાનસુાર તમે નાખી સકો. 
રીત:પિલેા અડદના લોટને ઘીને દુધનો ચાબો આપવો, પછી ચાળીને શેકવા માટે કડાઇ મા ંલેવો , ઘી નાખીને શેકવો 
થોડુક શેકાઇ જાય પછી માવો નાખવો, માવો નાખીને પછી થોડુક શેકો, બદામ કલરન ુથાય ત્યા સધુી શેકવાન,ુ ગુદંર ને 
ઘી મા અલગ થી તકી લો. પછી એમા ગ ૂદંર નાખી એક બાજુ સાકરની ચાસિી કરવા મકુવી, સાકરની ચાસિી માટે તમે 
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અંદાજે મસાલા જેટલા નાખો એન ુવાફી થી માપ લઇ લેવ,ુ અડદનો લોટ, માવો અને મસલો ને ગુદંર જેટલા વાટકા 
થાય એટલી પોિા ભાગની સાકર નાખવી સાકર ઓછી જોઇયે તો અધી પિ નાખી શકો, ચાસિી ૨ તારની કરવી, 
ચાસિી થઇ ગયા પછી ગરમ–ગરમ લોટમા નાખી થાળીમા ંપાથરી દેવ,ુ ઉપરથી પીસ્તા–બદામની કતરિ નાખી દો. 

લી. શ્રીમતી ક્સ્મતા નરેન ગોસર, હૈરાબાદ  

વિવિધ િાનગીઓ  
૧. નાક્ષળયેરન ું દૂધ કાઢિાની રીત: તાજા ખમિેલા ંએક નાણળયેરમા ંત્રિ કપ પાિી નાખંી, ણલક્વીડાઈઝરમા ંપાચં વમનીટ 
ચનથ કરવુ ંપછી બારીક કપડાથંી ગાળી લેવુ.ં ણલક્વીડાઈઝર ન િોય તો નાણળયેરના ખમિમા ંત્રિ કપ પાિી નાખંી એક 
કલાક રિવેા દેવુ.ં પછી બારીક કપડાથંી ગાળી, દૂધ તૈયાર કરવુ.ં  
૨. ટમેટા બાફિાની રીત : ઉકળતા ગરમ પાિીમા ંટમેટા પાચં વમનીટ રાખવા.પછી ટમેટા ઠડંા પડે એટલે છાલ કાઢી, 
તેનો માવો ઉપયોગમા ંલેવો.આમ કરવાથી છાલ ક્યાયં દેખાશે નહિ. 
૩. વ્હાઈટ સૉસ બનાિિાની દરત: ૩ કપ દુધ ૩ ચમચા કાપીને કોનથફ્લોર ૧ ચમચો માખિ  પ્રમાિસર મીઠું અને મરી 
૨ કપ દૂધ ગરમ મકૂવુ.ં તેમા ંમાખિ નાખંવુ.ં બાકીના ઠંડા દૂધમા ંકોનથફ્લોર નાખંી િલાવવુ.ં ગરમ કરવા મકેૂલા દૂધમમ ં
ઉભરો આવે પછી કોનથફ્લોરવાળં દૂધ નાખંી િલાવવુ.ંબે ઉભરા લાવી નીચે ઉતારી મીઠું અને મરીનો ભકૂો પ્રમાિસર 
નાખંવા.ંવ્િાઈટ સૉસ એલ્યવુમવનયમના ંવાસિમા ંબનાવવો.સૉસ જાડો બનાવવો િોય તો ૩ચમચા ભરીને કોનથફ્લોર લેવો. 
૪. ચીઝ સૉસ બનાિિાની દરત : ત્રિ કપ વ્િાઈટ સૉસ મા ં ૩/૪ કપ ચીઝ ખમિીને નાખંવુ.ં ગરમ કરી વનચે 
ઉતારવુ.ંએટલે ચીઝ સૉસ તૈયાર. 
૫. ટમેટો સૉસ બનાિિાની દરત : ૫૦૦ ગ્રામ ટમેટા,ં૧ ચમચો માખિ, ૨ લવવિંગ, ૪ ચમચા ભરીને સાકર, ૧૦૦ ગ્રામ 
ગાજર, ૧ ચમચો મેંદો, ૧/૪ કપ વવનેગર, ૨ મધ્મમ કાદંા, ૨ તમાલપત્ર, મીઠું અને લાલ મરચુ ંપ્રમાિસર 
 કાદંા અને ગાજરના ટુકડા માખિમા ં સાતંળવા. મેંદો નાખંી િલાવવુ.ં ટમેટાના ટુકડા નાખંવા.ં ત્રિ કપ પાિી 
નાખંવુ.ં તમાલ પત્ર, લવવિંગ, મીઠુ ંઅને સાકર નાખંી ૩૦ વમવનટ ઉકાળવુ.ં ઠંડુ પડે પછી સપુના સચંાની વચલી જાળીથી 
ગાળી લેવુ.ં લાલ મરચુ ંઅને વવનેગર નાખંી, િલાવી બોટલ ભરવી. તાજો સૉસ વાપરવો િોય તો વવનેગર નાખંવુ ંનહિ. 
૬. સપૂ માટે સ્ટૉક બનાવવાની રીત: ૨ બટેટા ૫૦ ગ્રામ ફિસી ૧ ચમચી કાપીને મીઠુ ં૧ ગાજર, ૧ કાદંો, ૭ કપ પાિી 
સ્ટૉક : દરેક સપુ માટે સ્ટૉકની જરૂર પડે છે. આ સ્ટોક પે્રશર કુકરમા ં૩૦ વમવનટમા ંકરી શકાય છે. બધા શાક સમારી 
પાિી અને મીઠુ ંનાખંી પ્રશર કુકરમા ંબાફવા મકુવા.ં સીટી વાગે પછી ૧૦ વમવનટ ધીમા ગેસ પર રાખી ગેસ બદં કરવો. 
કૂકર ઠંડુ ં પડે પછી બધા ં સાગવપાિી સહિત સપૂના સચંાની બારીક જાળીથી ગાળી લેવા.ં આ સ્ટૉક (ગાળેલુ ં શાકનુ ં
પાિી) લગભગ બધા સપુમા ંવાપરી શકાય. બજારમા ંસ્ટૉકની ક્યબૂ મળે છે,તે ણચકન અગર માસંની બનાવટ છે. 
૭. ઈંડા િગરન ું મેયોનીઝ બનાિિાની રીત(૧ કપ) : ૧ ૧/૨ કપ દૂધ, ૧ ચમચો માખિ, ૧ ચમચી સાકર, ૧ ચમચો 
વવનેગર, ૧ ચમચો ભરીને કોનથફ્લોર, ૨ ચમચા તેલ (હરફાઈન), ૧ ચમચી રાઈનો પાવડર પ્રમાિસર મીઠુ ંઅને મરી ૧ 
કપ દૂધ ગરમ કરવુ.ં તેમા ંમાખિ નાખંવુ.ં ૧/૨ કપ ઠંડા દૂધમા ંકોનથફ્લોર િલાવવો. ગરમ દૂધમા ંઉભરો આવે પછી ઠંડુ ં
કોનથફ્લોરવાળં દૂધ નાખંવુ.ં બે ઉભરા આવે પછી નીચે ઉતારી તરત જ તેલ ધીમે ધીમે નાખંી િલાવવુ.ં મીઠુ ંઅને મરી 
નાખંવા.ં એક વાસિમા ંરાઈનો પાવડર અને સાકર મકૂી ફીિવુ.ં તેમા ં વવનેગર નાખંી પાછુ ંધ ૂટંવ ુ.ં તૈયાર કરેલો રાઈનો 
પાવડર દૂધમા ંનાખંી િલાવવુ.ં તૈયાર કરેલા દૂધને મેયોનીઝ કિવેાય. મેયોનીઝ ફ્રીજમા ંરાખવુ.ં વવનેગર બદલે અધાથ 
લીંબનુો રસ નાખંી શકાય. રાઈનો પાવડર બજારમા ંમળે છે. બની શકે તો ખલદસ્તામા ંરાઈનો પાવડર અને સાકર મકૂી 
ઘ ૂટંવ ુ.ંમેયોનીઝ બનાવવા માટે એલ્યવુમવનયમનુ ંવાસિ લેવુ.ં 

ફરસાણ સાથે જમણમાું આપી શકાય તેિાું ચટણી અને રાયતાું  
૧.ફુદીનાની ચટણી : ૧ જુડી ફુદીનો, ૧ જુડી કોથમીર, ૨ લીલા મરચા,ં ૨ ચમચા ગોળ સમારેલો, પ્રમાિસર મીઠુ,ં ૧ 
નાનો કાદંો, ૧ નાનો ટુકડો આદુ, ૧ ચમચો ભીંજવેલી આંબલી, ૧ ચમચી જીરૂ—ં બધી વસ્તઓુ ભેગી કરી, બારીક ચટિી 
વટવી,સમોસા અને પકોડા સાથે આપવી. 
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૩. કાુંદાની ચટણી : ૩ મધ્યમ કાદંા, ૨ લીલા મરચા,ં ૧ ટુકડો આદુ, ૧ ચમચો ઘી, ૧ ટમેટંુ, ૧/૨ કપ ખમિેલુ ં
નાણળયેર, પ્રમાિસર મીઠુ,ં ૧/૨ ચમચી રાઈ, ૧/૨ ચમચી અડદની દાળ, ૧/૨ કપ ફુદીનો, ૧ કપ કોથમીર, ૧ ચમચી 
લાલ મરચુ—ં કાદંાને બારીક સમારવા, તેમા ંઘી,રાઈ અને અડદની દાળ વસવાય ઉપરનો બધો મસાલો નાખંી ચટિી 
વટાવવી.ઘી ગરમ મકૂવુ.ં તેમા ંરાઈ અને અડદની દાળ નાખંી વઘાર કરવો. 
૪. આંબલીની ચટણી : ૧ કપ આંબલી, ૩/૪ કપ ગોળ, ૩/૪ ચમચી શાકનો ગરમ મસાલો, ૧ ચમચી લાલ મરચુ,ં 
પ્રમાિસર મીઠુ—ં આંબલીને ૨ કલાક પલાળી તેનો રસો ગાળીને લેવો, તેમા ંગોળ, મરચુ,ં મીઠું અને ગરમ મસાલો 
નાખંી બરાબર િલાવવુ.ં 

રાયતા 
૧. કાકડીન ું રાયત  ું : ૧/૪ હકલો કાકડી, ૧/૪ કપ કોથમીર, પ્રમાિસર મીઠુ,ં ૧/૨ ચમચી વાટેલા ંઆદુ મરચા,ં ૧/૨  
ચમચી સાકર, ૧/૨ ચમચી ફીિેલી રાઈ, ૩/૪ કપ પાિી વનતારેલુ ંદિીં— રાઈને વાટી,તેમા ં૧ ચમચી પાિી નાખંી 
ફીિવુ.ં કાકડીની છાલ, આદુ, મરચા,ં કોથમીર, સાકર અને  ૧/૨ ચમચી ફીિેલી રાઈ નાખંવા.ં ઠડું કરવુ.ં 
૨. કોપરાન ું રાયત  ું : ૧ ૧/૨ કપ પાિી વનતારેલુ ંદિીં, ૧/૨ કપ ખમિેલુ ંકોપરૂ,ં ૧ ટુકડો આદુ, પ્રમાિસર મીઠુ,ં ૪ 
લીલા મરચા,ં ૨ નાના લાલ કાદંા— કોપરૂ,ં લીલા મરચા,ં આદુ અને કાદંા સમારીને સાથે વાટવા.ં દિીંમા ંસચંો ફેરવી 
મીઠુ ંનાખંવુ.ંતેમા ંવાટેલી કોપરાની ચટિી નાખંવી. 
૩. ફણગાિેલા મગન ું રાયત  ું : ૧ ૧/૨ કપ પાિી વનતારેલુ ં દિીં, ૧ ચમચી વાટેલ ંઆદુ-મરચાનંી ચટિી, ૧/૨ કપ 
બાફેલા ંબારીક કરેલા બટાટા, ૧ ચમચી શેકેલા જીરાનો ભકૂો, ૧ કપ બાફેલા,ં ફિગાવેલા મગ— દિીંમા ંસચંો ફેરવી મીઠું 
નાખંવુ.ં તેમા ંમગ, આદુ-મરચા ંઅનેબટાટા નાખંવા.ંઉપર શેકેલા જીરાનો ભકૂો નાખંવો. ૧/૨ કપ બારીક કરેલા લીલા 
કાદંા નાખંી શકાય.  
૪ .ટમેટાન ું રાયત  ું : ૧ ૧/૨ કપ પાિી વનતારેલુ ંદિીં, ૧/૨ કપ બારીક કરેલા લીલા કાદંા, ૧/૨ કપ કોથમીર, ૧/૨ 
ચમચી લાલ મરચુ,ં ૧૦૦ ગ્રામ બારીક કરેલા ટમેટા,ં ૨ લીલા મરચાનંા બારીક ટુકડા, પ્રમાિસર મીઠુ—ં દિીંમા ંસચંો 
ફેરવી મીઠુ ંનાખંવુ.ં તેમા ંટમેટા,ં કાદંા, મરચા ંઅને કોથમીર નાખંી િલાવવુ.ં ઉપર લાલ મરચાનંી ભકૂી ભભરાવવી.  

ગીતા વિરેન્દ્ર છેડા,હ બલી, 9448366364                                                                                                                                                                                                          

 

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

ઘટનાઓ—પે્રરક પ્રસુંગમાું, કચ્છની વાતો કચ્છડેજી કર્ ૂું ઘાલ્ર્ ૂુંમાું અને ગમતાના ગ લાલમાું તમે તમારા અનમોલ 
અનભુવ અને વવચાર અને તમે અનભુવેલ રોમાણંચત સફરના આનદં વ્યક્ત કરતી તમારી વાતાથઓને 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. લખાિ સાથે તમે તમારૂ પરુૂ નામ, ગામ, કોન્દ્ટેક્ટ નબંર, પાસપોટથ સાઈઝનો ફોટો અને ઈ-મેલ એડ્રેસ 
આપવાન ુછે. 

         સૌ.મીના ચુંરકાુંત દેઢીયા,(દેશલપ ર,કુંિી) 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  
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(૫) જેનીશ મકેુશ ગાલા   છસરા   B.Com  89.2 %  
(૬) વધરેન વવલાસ ગાલા   સાભરાઈ  C.A. 54 %  

 
 

 

 

     NAME     : GUNJAN ARVIND MAMNIYA 

     DATE OF BIRTH  : 03-10-1990 

     TIME OF BIRTH  : 11:50 A.M. @ HUBLI 

     HEIGHT   : 6’2’’ 

     WEIGHT   : 90KG 

     COMPLEXION  : WHEATISH 

      VILLAGE   : KAPAYA 

      CURRENT RESIDENCE: HUBLI/BANGALORE 

     QUALIFICATION  : MBA(SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) 

     CURRENT WORK  : OCWEN FINANCIAL SERVICES LTD, BANGALORE 

     DESIGNATION  : PROCUREMENT SPECIALIST IN MNC 

     HOBBIES   : LISTENING SONGS, READING,TRAVELING,  

                          WATCHING MOVIES, PLAYING INDOOR GAMES ETC    

     ADDRESS   : SHRINIVAS APARTMENT, H. NO. 18, HOSUR , 

          2ND CROSS,HUBLI-580021 

     GRAND MOTHER  : DEVKABAI MORARJI VERSHI MAMNIYA 

     FATHER NAME  : ARVIND MORARJI VERSHI MAMNIYA– 9448113701 

     MOTHER NAME  : KUSUM ARVIND MAMNIYA 

     MATERNAL   : KASTURBAI DAMJI NARSHI CHHADVA, KARAGOGA 

     ADDRESS   : H. NO. 4, PHDKEWADA, KOREGAON– 415501 

     CONTACT NUMBERS : 02163221721, (M) 9420633300 

     ELDER SISTER  : CHAITALI KAPIL GALA, LAKHAPUR,MATUNGA( 9892085534) 
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Photos from Madurai  
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સત્ય ઘટના— સાચને આંચ ન આિે 

 લગભગ ૧૫૦ વર્થ પિલેા ંબનેલી સત્ય ઘટના છે. કચ્છમા ંવાકંી નામનુ ંગામ છે. તે ગામમા ંપાલિશા નામના 
ગિૃસ્થ રિ ેઅને ઉમરબાઈ નામની પવતવ્રતા અને નીતીવાળી સ્ત્રી િતી. એમને એક પતુ્રી િતી તેનુ ંનામ નેરિ િત ુ.ં એક 
વખત નેરિ કપડા ંધોવા નદીએ ગઈ. ત્યા ંશરીરની િાજતે એકાતંમા ંજતા ંજમીનમા ંકઈંક કઠિ વસ્ત ુલાગી, એટલે 
તિી એ ત્યા ંખાડો કયો.ત્યા ંતેને બે મઠુ્ઠી કાટખાઈ ગયેલી કોરીઓ(કચ્છનો ચલિી વસક્કો) દેખાિી. નેરિે તે લઈ લીધી. 
ઘરે આવી માતા ને આપી.માતા િતી નીવતવાળી તેથી પતુ્રીને કહ્યુ ં “આપિને પારકી થાપિન જોઈએ.” એટલામા ં
પાલિશા પિ ઘરેઆવ્યા. ઉમરબાઈએ તેમને કોરીઓ મળવાની વાત કરી. બને્નએ નક્કી કયુું કે પારકી થાપિ આપિને 
ન જોઈએ,તેથી પાલિશા બધી કોરીઓ લઈને થાિે ગયા.ત્યા ં રિલેા પોલીસને બોલાવી, પોતાની હદકરીને કોરીઓ 
ક્યાથંી,કેવી રીતે મળી તે વાત જિાવી.પોલીસે કોરીઓ ઠાકોરને આપી. ઠાકોર પાલિશાની નીવતમત્તા ઉપર ખબુ ખશુથઈ 
ગયા, ખબુ ખબુ પ્રશસંા કરી.ખરેખર આવા નીવતમાન લોકો બહ ુથોડા િોય છે. આવાતની ખબર ઠાકોર સાિબેના હદવાનને 
પડી. એને થયુ ંકે પાલિશા ને રાજા મિત્તા આપશે તો રાજદરબારમા ંએનુ ંસ્થાન ઊંચુ ંઆવશે, એનુ ંસન્દ્માન વધી જશે. 
તેથી તેનામા ંઈર્ાથ જાગી. આનુ ંનામ તેજો દ્વરે્. 
 એક હદવસ ઠાકોરને તે ભ્રમિ મા ંનાખતા ંકહ્યુ ં કે, “સાિબે, આપ અમારી વણિકોની કળા ન જાિો, પાલિશા એ 
કોરીઓનો મોટો જથ્થો પોતાની પાસે રાખી લીધો છે.અને થોડીક કોરીઓ બતાવીને આપની ઉપર છાપ પાડવાનો પ્રયત્ન 
કયો છે. આપ એનાથી ભોળવાઈ જતા નહિ.” આ વાત ઠાકોર સાિબેનામગજમા ંબરાબર ઠસી ગઈ. એટલે હદવાનને કહ્યુ ં
કે “તમારી વાત જાિી સાચી લાગે છે. િવે શુ ંકરીશુ?ં” હદવાને તરતજ કહ્યુ,ં “ચાલો આપિે એના ગામ જઈએ ને યોગ્ય 
કાયથ કરીએ.” ઠાકોરે તો આ હદવાનની વાત સત્ય સ્વરૂપે માની લીધી; એટલે જ કિવેત પડી છે કે “રાજા,વાજા ને વાદંરા, 
તેમને વાન િોય છે, પિ શાન િોતી નથી” ઠાકોર અને હદવાન પોતાના રસાલા સાથે વાકંી આવ્યા.થાિામા ં બેઠક 
જમાવી, પાલિશા ને બોલાવ્યા.તેઓ ખેતરે ગયા િતા, તેથી તેમની પત્નીને બોલાવી ને ધમકી આપીને કહ્યુ,ં “કોરીઓનો 
મોટો ભડંાર તમારી છોકરી ને મળ્યો છે,તેમાથંી થોડી કાઢી અમને આપી છે, બાકીની સતંાડી દીધીછે; તો તે અમને આપી 
દો, પાલિશા અમને કિતેો ગયો છે કે તમે મારા ઘરે કિશેો તો તે કોરીઓ નો બધો જથ્થો આપી દેશે.” હદવાને બનાવીને 
વાત કરી. ઉમરબાઈએ જવાબ આપતા કહ્યુ,ં “ઠાકોર સાિબે, અમને જેટલી મળી તે બધી આપી દીધી છે. અમારા આખા 
ઘરનો એવો વનયમ છે કે ‘પારકી થાપિ (વસ્ત)ુ લેવી નિી. એટલે અમને જે મળ્યુ ં તે બધુ ંઆપને સોંપી દીધુ ં છે. એ 
વસવાય બીજુ ંકંઈ અમને મળ્યુ ંજ નથી, અમે અસત્ય કદી બોલતા નથી.” 
 તે છતાયં ઠાકોર અને હદવાન માન્દ્ય નહિ, ઉલટંુ હદવાન ના કિવેાથી રાજાએ માિસોને હુકમ કયો કે ‘રાપં 
ધખાવીને એને િાથમા ંઆપો એટલે તરતજ સાચા જુઠાનો ન્દ્યાય થઈ જશે.’ ઉમરબાઈ એ પ્રત્યતુ્તર વાળ્યો, “િજુર,અત્યારે 
સતયગુ નથી, આતોિળાિળ કણલયગુ છે.માટે એવી પરીક્ષા રિવેા દો. અમેજેકિીએ છીએ તેસત્ય જ છે. પછી તો જેવી 
તમારી મરજી.”ઠાકોર અને હદવાન માન્દ્યા નહિ. સત્તાનો નશો બહુ ખરાબ િોય છે. પાલિશાને ખબર પડી એટલે તે 
દોડતા આવ્યા તેિે ઘણુ ં કહ્યુ”ં સાિબે, અમ જેવા સત્યવાદીઓના પારખા ંરિવેા દો.”પિ તે ન માન્દ્યા અને ઉમરબાઈ 
પરીક્ષા માટે તૈયાર થયા.ખરેખર કસોટી તો કંચન ની થાય છે. તેમિે બને્ન િાથમાનંી િથેળીમા ંએક એક પીપળાનુ ંપાન 
મકૂ્યુ ંઅને કહ્યુ,ં”ચાપંો રાપં.”રાપં ચાપંી.છતા ંતેના સત્ય અને શીલના પ્રભાવે ઉમરબાઈ ને ઉની આંચ ન આવી.હદવાન 
ભોંકો પડયો,છતા ંતેિે પોતાનુ ંજુઠાણુ ંમકૂ્ય ુ ંનહિ,તેિે કહ્યુ ં’િજૂર, તેમિે પીપળાના પાન િથેળીમા ંરાખ્યા િતા ંતે થી કેમ 
દાઝે? તેમની િથેળી માથંી પાન લેવડાવી લો અને પછી રાપં ચપંાવો.’ ફરીથી રાપંને ગરમ કરી. ફરીથી ઉમરબાઈના 
ખલુ્લા િાથ ઉપર રાપં ચાપંી પિ તેના સત્યના પ્રભાવ થી જરાપિ આંચ ન આવી. આથી ઠાકોર તથા આખી પ્રજા 
ઉમરબાઈનો મહિમા ગાવા લાગ્યા પિ હદવાનના અંતરમા ંતો ઝેર ભરેલુ ંિત ુ ંતે બોલ્યો, “ િજૂર! એ રાપં ઠરી ગઈ લાગે 
છે,એટલે એ ક્યાથંી દાઝે?” દંભી માિસો પોતાના દંભને છોડતા નથી.  
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 પાલિશા એકદમ ઉકળી પડયા અને કચ્છી ભાર્ામા ંઉમરબાઈને કહ્યુ,ં “રાપં ઠરે વઈવે ત વારે ને ઠાકોરજી નળીમેં 
વજ.” એટલે રાપં કરી ગઈ િોયતો તેને વાળી, નાખી દે ઠાકોરના ગળામા,ં લોકો સ્તધધ થઈ ગયા. ઉમરબાઈ તરતજ 
સમજી ગઈ રાપં લઈને ઠાકોર અને હદવાન તરફ દોડી જ્યા ંઠાકોર ને ચાપંવા જાય છે, ત્યા ંઠાકોર અને હદવાન બન્ને ઉભી 
પ ૂછંડીએ ભાગ્યા. ઉમરબાઈ પિ તેમની પાછળ દોડી.ભાગતા ંભાગતા ંઠાકોર અને હદવાન ને શાપ આખ્યો કે, “તમારા 
બને્નનુ ંસત્યાનાશ વળી જજો.” એમ કિી સતી પાછી ફરી. લોકો એ જય જયકાર બોલાવ્યો. સત્યનો વવજય થયો. વર્ો 
પછી ઠાકોર સાિબે અને હદવાનના વશંજોનો સવથથા નાશ થઈ ગયો. ઉમરબાઈ સતી સ્ત્રી િતી અને સત્યવાદી પિ િતી. 
પહરિામે તે કણલયગુમા ંપિ અક્ગ્નપરીક્ષામાથંી િમેખેમ પાર ઉતરી ગઈ. તેની આંતરડી દુભાવી જેના પહરિામે ઠાકોર 
અને હદવાનના કુટંુબનો નાશ થઈ ગયો. 
સારાુંશ:આ પ્રવસધ્દ દુિામા ં સાચુજં કહ્યુ ં છે કે,“સતં સતી સતંાપતા, ટળે ધમથને વશં, ન માનો તો જોઈ જુઓ, 
યાદવ,રાવિ, કંસ.”  

પે્રમીલા કીશોર છેડા, બાગલકોટ, ૦૭૨૫૯૭૦૪૭૧૪ 
Editor’s message 
From me to you 
Dear readers,  
 Festivals bring celebrations and fun but I think our school life also engenders life time memories. 
School days with friends are memorable for all of us. I remember one incidence narrated by school friend. 
A plumpy, chubby middle school boy. One day came back from school within half an hour and 
told his mother that he would never go to school again. Surprised with his reply, mother asked 
him, why? 
 “As soon as I enter the classroom, all the boys laugh mockingly looking at my personality
(meaning fatty); I am ashamed of the same and hence I will not go to school henceforth.” Was his 
reply. Mother with her wisdom understood the predicament of the boy and took him back to the 
school, waited for the start of the next period and asked the boy to enter the classroom. The boy 
hesitantly entered the classroom and as usual, the whole classroom immersed in laughter. 
Slowly mother followed the boy, allowed the laughter to subside. with all the love and concern 
looked at the boys in the classroom and called one of the boys in the first bench and told him: 
‘look my dear, I will give next 5minutes time, can you make your friends here to laugh heartily 
once more.” The boy did not succeed in spite of his efforts.it was the same with two more boys. 
Then she told her son in front of the whole class room, “look my dear son, god has specially creat-
ed you bestowing with the gift of making people laugh; so do not worry about your size.” And she 
left the classroom. From that day onwards, that fatty boy became much friendlier to everybody 
and for the rest of his life, his size did not bother him.   
 Friends, school not only provides us education from books but also helps to build our per-

sonality. The place where we spend our best childhood days, our growth years and our moments 

of happiness, sorrows and all other emotions. Friends, you can share your school time memories 

with Vavad. Let us relish those sweet memories…………….. 
Mrs Nilam Hitesh Chheda, Baroi, Ballari (9449226670) 

 
 
 
 બધાને સિર્થ જિાવીએ કે મિાસમ્મેલનનુ ંઆયોજન 26 શવનવાર અન ે27 રવીવાર, જાન્દ્યઅુરી 2019 

વવજયા કચ્છીભવન, બીજાપરુમા ં યોજવામા આવશે. બધાએ સિપહરવાર ભાગ લેવા વવનતંી. કાયથક્રમની 

રૂપરેખા વાવડના આગામી અંકમા ંજિાવવામા ંઆવશે. 

શ્રી વિરેંર દામજી છેડા   શ્રી પુંકજ વિરજી ગાલા   શ્રી નરેંર નાનજી સાિલા      

હ બલી,પ્રમ ખ,દ.ભા.ક.િી.ઓ.  ગદગ,મુંત્રી,દ.ભા.ક.િી.ઓ.   બેલ્લારી,પ્રમ ખ,ર્ . કે. જી.  
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હૈદરાબાદ ઘટક  
(૧) કુમારી િતેવી રવવન્દ્દ્ર ગોસર  િાલાપરુ  10th class ૯.૪ cgpa                                         

(૨) કુમારી ભાગથવી જયેશ વીરા  લાખાપરુ  12 CBSE 92.4 % 
(૩) કુમારી વનહકતા અરવવિંદ પાસડ નવીનાર  B.Fine Art 76.56 %  
(૪) કુમારી જીનલ મિશે ધરોડ   પત્રી   Masters in finance 7.1 %  
(૫) જેનીશ મકેુશ ગાલા   છસરા   B.Com  89.2 %  
(૬) વધરેન વવલાસ ગાલા   સાભરાઈ  C.A. 54 %  
(૭) કુમારી આશ્રવુત વવપલુ વનસર વડાલા  M.A. IN Fashion – Merit 

Gold Medalists for the academic year 2016-2017 

1. 10th class :  Khush Meenal Ramesh                                                                                         
Savla Mothara  10 CGPA 

2.12th class - Science Jeet Dipti Nayan 
Savla Moti  Rayan  96.9 in BiPC

 
3. 12th Class –Commerce  Sakshi  
Swetha Sagar Gala Devpur 39/42 IB 

 

4.BBA  
 Pankti Rekha Piyush Gada Lathedi    
9.83 CGPA  

 

5.Bachelor of Design 
Devika Kalpana Sushil Kapadia Patri   
7.5 CGPA  

 

6.Chartered Accountancy 
Neeti Kajal Vipul Shah Vadala  53.87%            

 
7.Bachelor of Dental Science  
Dr. Twinkle Lata Ajeet Gala Desalpur      
66.83%  

 

મદ રાઈ કચ્છી સમાજના પ્રમ ખ શ્રી વનતીનભાઈ 
દેઢીયા જેઓ મદ રાઈ JSG ના પ્રમ ખ છે તેઓ 
JSG South Region ના vice chair-

man તદરકે ચ ુંટાયા છે.  
We, team of Vavad, congratulate all the 

achievers for their achievements. 



34 

S.NoName  Parents Name   Surname   Village    Board    %   

TENTH CLASS: 
1. Femi Manisha Dipesh Gada   MotaAsambia CBSE 9.8 CGPA 

2. Manan Avani Anish Chheda   Godhara  CBSE 9.6 CGPA 

3. Jemin Priti Jayesh Vira    Lakhapar  CBSE 9.0 CGPA 

4. Vanshika Dipti Nayan Savla   MotiRayan ISCE 88.4 % 

5. Yashita Bindu Jayesh Dedhia  Bhujpur  CBSE 8.8 CGPA 

6. Bhavik Vaishali Kamlesh Rambhia MotaAsambia ISCE 88.0 % 

7. Neel Bela Nimesh Bheda   Bhujpur  SSC  8.7 CGPA 

8. Meet Heena Vipul Gala   Nana Asambhia SSC      8.7 CGPA 

9. Simran Leena Vipul Savla   Laija  SSC  8.3 CGPA 

12
th

 SCIENCE 

1. Amita Kusum Vallabhji Rambhia Gundala  BiPC 96.8 % 

2. Mayank Rakhee Roshan Maru  Halapur  MPC 91.3 % 

3. Yash Bindu Jayesh Dedhia   Bhujpur  MPC 90.2 % 

12
th

 COMMERCE 

1. Aarti Neeta Nitin Satra    Gundala  MEC 90.70% 

2. Karan Reeta  Jitender Gala   Lakhapar  MEC 88.10% 

3. Dhruv Harita Vijay Maroo   Halapur  CBSE 85.20% 

GRADUATION 
1. Harsh Trupti  Naresh  Shah   Samakhiyari BBA 83.93% 

2. Uday Vijaya Devchand Karani  Bada  B.Com 77.40% 

3. Komal Geeta Kishore Gala   Pratapur  B.Com     75.43% 

PROFESSIONAL COURSES: 
COMMERCE 
1. Vihit Heena Vipul Maru   Godhra  CA  51.63% 

2. Aakash Pallavi Vilesh Gala   Moti Khakhar CFA 
ARTS 
1. Apeksha Rajul Dirgesh Nishar  Vadala  B.Arch 60.6% 
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