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મા�ંુ   નામ   ક�શવલાલ   �રામભાઇ   પટ�લ   છે.   મારો   જ�મ   કાઠંા   િવભાગ   ભાગમા ં  બોડાલીમા ં  થયો   હતો,   �   હવ ે  દ��ણ   
�જુરાત,   ભારતના   નવસાર�   �જ�લા   તર�ક�   ઓળખાય   છે,   �   1930   ના   ઉ�રાધ�ના   પાછલા   ભાગમા ં  પા� ં  આવ ે  
છે.   લગભગ   બધા   લોકોની   �મ   માર�   પણ   �ેમાળ   પરં� ુ  સરળ   પા�રવા�રક   વાતાવરણમા ં  સામા�ય   બાળપણ   હ� ુ ં  
�   તે   પછ�ની   સાત   વષ�ની   �મર�   મારા   કાનમા ં  મો�ંુ   ઓપર�શન   થ�ુ.ં   માટવાડ   પછ�   બોડાલી   અને   નવસાર�મા ં  
�ાથિમક   શાળામા ં  ભ�યો.     

આપણામાનંા   મોટા   ભાગની   �મ   �ુ ં  પણ   મારા   િપતા   સાથ ે  જોડાવા   માટ�   ક��યાના   નૈરોબી   જવા   1948   મા ં  ભારત   
છોડ�ો,   �ઓ   આપણા   િવ�તારના   1933   -   1940   ના   બ�મુતી   �વુાનોને   વ� ુ  સાર�   �વનની   શોધમા ં  િવદ�શમા ં  
�થળાતંર   કર�   ગયા.   (મ�   �ટોર�   India'sફ   ઈ��ડયાના   orિતહાિસક   લોકો   -   કો�લસ�ુ ં  વણ�ન   કરતી   �ૂંક�   �કુલેટ   લખી   
છે.   આ   અમાર�   સ�દુાયની   વબેસાઇટ   www.mandhatglobal.com   પર   મળ�   છે.)   નૈરોબીમા ં  મ�   વ�ર�ઠ   ક����જ   
ક�ાએ   અ�યાસ   કય�   અને   કાય�   શ�   ક�ુ�.   મ�   �ણ   મ�હના   સરકાર�   ખાતામા ં  ગા�યા   અને   પછ�   મેર�ટાઇમ   
ઇ���રુ�સ   કંપનીમા ં  જોડાયા.   �યા ં  �ણ   વષ�   પછ�   �ુ ં  �.ુક�.   રવાના   થયો   �યા ં  �ધુી   �ટોસ�   િવભાગમા ં  �વૂ�   આ��કન   
ર��વમેા ં  જોડાયો.   કંઈ   ન�ધપા�   નથી.   નૈરોબીમા ં  આપણા   મોટાભાગના   �વુાનોએ   �   ક�ુ�   તે   મ�   ક�ુ�.   કામ   પર  
�ઓ,   થોડ�   રમતો   રમો,   ભારતીય   અન ે  કાઉબોય   �ફ�મો   �ુઓ,   િમ�ો   અને   સબંધંોની   �લુાકાત   લો,   સામા�ય   
વ��ઓુ.     

મ�   ઘ�ુ ં  �જુરાતી   સા�હ�ય,   ��ે�   નવલકથાઓ   વાચંી   અને   ભારતીય   અને   નૈરોબી   ર��ડયો   વગેર�   સાભં�યા.   
આપણામાનંા   મોટા   ભાગના   પાસે   ટ�વી   અથવા   ફોન   નહોતા.   મોબાઈલ   મળ�   આ�યો   ન   હતો.     

આ   જોક�   ક��યાની   �વત�ંતા   સઘંષ�નો   સમય   હતો.   �વૂ�   આ��કાના   દ�શોની   આઝાદ�ના   છે�લા   પાચં-છ   વષ�   પહ�લા,ં   
આપણે   બધા   આપણા   ભિવ�ય   િવશ ે  �ચ�િતત   હતા.   આ��કનકરણ   નીિત   �ગે   ચચા�   થઈ   હતી.   આપણામાનંા   
લગભગ   બધા   પાસે   ��ટ�શ   પાસપોટ�    હતા   પરં� ુ  �કુ�મા ં  ફ��ટર�ના   મ�ૂર   કામના   િવચારથી   અમને   �ચ�તા   થાય   છે.     

મ�   એક   office�ફસમા ં  કામ   ક�ુ�   �યા ં  અમે   ��ુરાતીઓ,   િશખો,   ગોવાનો   વગેર�ની   િમિ�ત   ભીડ   હતી   અને   અમે   
�કુ�મા ં  �વનની   તૈયાર�   ક�વી   ર�તે   કર�   શક�એ   તેની   ચચા�   કર�.   એક   શીખ   િમ�   સાથ ે  મ�   �ુિનયર   એકાઉ�ટ��ટ   
ઇ���ટટ�ટૂમાથંી   અ�યાસ   શ�   કય�.   �ણૂ�   થ�ુ ં  પરં� ુ  અમે   સ�ં�ુટ   થયા   નહ�   કારણ   ક�   તેણે   ફ�ત   ��ુક�ગની   નોકર�ની   
ખાતર�   આપી   હતી.   ક�ટલાક   વ� ુ  િમ�ો   જોડાયા   અને   અમે   �કુ�ની   ચાટ�ડ�   એકાઉ�ટ�સી   પર��ાઓનો   અ�યાસ   
કરવા�ુ ં  શ�   ક�ુ�.   અમે   કામ   પછ�   નૈરોબી   �િુનવિસ�ટ�મા ં  ગાધંી   મેમો�રયલ   લાઇ�ેર�મા ં  સા�ં   અ�યાસ   કય�.   અ�ય   
સ�ંથાઓના   અ�ય   ઘણા   િમ�ો   અમાર�   સાથ ે  જોડાયા.   અમે   દર   છ   મ�હને   પર��ાઓ   માટ�   �યુો�જત   કર�એ   છ�એ.   
મ�   પાચં   વષ�ના   સખત   અ�યાસ   પછ�   �ૂન   1971   મા ં  માર�   ફાઇનલની   તૈયાર�   કર�.     

અમારા   ઘણા   લોકોથી   િવપર�ત   �મણે   �કુ�મા ં  �વશે   પર   ��ૂચત   �િતબિંધત   વાઉચર   િસ�ટમ   �ારા   1969   મા ં  
ક��યા   છોડ�ુ ં  હ� ુ,ં   �ુ ં  માર�   ફાઈનલ   સમા�ત   કરવાની   રાહ   જોતો   હતો.   પર��ાના   મા�   �ણ   �દવસ   પછ�   �ુ ં  માર�   
પ�ની   અને   બે   બાળકો   સાથ ે  અમે   િવમાનમા ં  લડંન   ગયા.   સા�ં   નવ   વા�યે   નાના   નીચા   �તર�   આવલેા   છતવાળા   
ઓરડાઓ   અને   મી�સ��રુ   �યૂ�ની   સાથ ે  �કુ�મા ં  �વન   �વવા   માટ�   અમને   થોડો   સમય   લા�યો.     

શ�આતમા ં  દર�કની   �મ   આપણી   �ચ�તા   રહ�વાની   જ�યા   અને   નોકર�ની   હતી.   મારા   બધા   સબંધંો   િમડલે��સ   હોવા   
છતા ં  મ�   લડંનમા ં  �થાયી   થવા�ુ ં  ન��   ક�ુ�.   માર�   �થમ   નોકર�   લડંન   �ા�સપોટ�મા ં  બ�ટ   અિધકાર�   તર�ક�   હતી.   
ક�ટલાક   િવભાગો   બદ�યા   અને   પછ�   સહાયક   ખ�નચી   તર�ક�   રા���ય   આરો�ય   સેવામા ં  જોડાવા   માટ�   લગભગ   અ   
and◌ી   વષ�મા ં  બાક�.   એનએચએસ   સાથ ે  12   વષ�   �ુ ં  એકાઉ�ટ�ટ   તર�ક�   ખાનગી   સામા�જક   સશંોધન   સ�ંથામા ં  
જવા   માટ�   બદલાઈ   ગઈ.   �ુ ં  1999   ના   �તમા ં  િન��ૃ   થયો.     



મને   હમેંશા ં  સ�દુાયના   કામમા ં  રસ   હતો.   નૈરોબીમા ં  મ�   અમારા   માધંાતા   મડંળ   નૈરોબીના   સિમિતના   સ�ય   તર�ક�   
થોડાક   વષ�   સેવા   આપી   હતી,   પરં� ુ  અ�યાસ   પર   �યાન   ક����ત   કરવા   માટ�   થોડા   વષ�   પછ�   તેમનો   અ�ભુવ   
કરવો   પડ�ો   હતો.   લડંન   આવીને   અમ ે  બધા   એક   �થાન   �કૂ�   ગયા   �યા ં  સ�દુાય   મળ�   શક�.   મ�   વ�ેબલીમા ં  
માધંાતા   મડંળ   શ�   કરવામા ં  સ��ય   �િૂમકા   ભજવી   હતી.   અમારા   નાના   બાળકો   માટ�   �થુ   �લબ   અને   �જુરાતી   
��લૂ   શ�   કર�.   મ�   મડંળમા ં  તમામ   હો�ેદારોની   જ�યાઓ   સભંાળ�   હતી.   તે�ુ ં  નામ   માધંાતા   �થુ   અને   કો��િુનટ�   
એસોિસએશન   તર�ક�   બદ��ુ ં  અને   તેને   ચે�રટ�   તર�ક�   ન���ુ.ં   �ુ ં  બોડાલી   સેવા   મડંળને   ચે�રટ�   તર�ક�   ન�ધણી   કર�ને   
અને   િવિવધ   �મતામા ં  સેવા   આપીને   �વતં   કરવામા ં  પણ   મદદ   ક�ંુ   �.ં   મ�   એસોિસએશન   UKફ   મધંાતા   સમાજ   
�કુ�   તર�ક�   ઓળખાતી   અમાર�   છ�   સ�ંથામા ં  સ��ય   ભાગ   લીધો   અને   તેને   ર�જ�ટડ�   ચેર�ટ�   ન�ધાવી   અને   તેની   
ગેમોનાટ�   અને   પ��લક�શન   પેટા   સિમિતના   નેતા   તર�ક�   ઘણા   વષ�   �ધુી   સેવા   આપી.   મ�   ઘણા   વષ�   �ધુી   માધંાતી   
�ગિત   અને   માધંાતા   નવસ�ન�ુ ં  સપંાદન   ક�ુ�.   એ.એમ.એસ.�.ુક�.   સાથ ે  મળ�ને   મ�   ગમોનીતી   સિમિત   �ારા   
નવસાર�મા ં  �ાસંવાલ   કોળ�   �હતવાથ�   મડંળમા ં  સ��ય   ભાગ   લીધો.     

�ુ ં  1976   મા ં  �થમ   વખત   ભારત   ગયો.   1983   ની   સફરમા ં  મ�   નવસાર�ની   એ��ક�ચરલ   �િુનવિસ�ટ�ની   �લુાકાત   
લીધી   અને   એક   �ોફ�સર   ડો.રમનભાઇ   પટ�લ   સાથ ે  �લુાકાત   કર�,   �ની   સાથ ે  મ�   અમારા   િવ�તારમા ં  ફળના   ઝાડ   
રોપવા   માટ�   ��ટ   �થાપવા   �ગેના   મારા   િવચારની   ચચા�   કર�.   રમણભાઇ   આ   �ો��ટ   માટ�   સહમત   થયા   અને   મ�   
1984   મા ં  ��લે�ડના   ચે�રટ�   કિમશન   સાથ ે  કંથા   િવભા   ���ડશીપ   ��ટની   ન�ધણી   કર�.   1985   મા ં  અમે   લગભગ   
400   ફળોના   ઝાડ   રોપણી   �ારા   �થમ   �ો�ામની   શ�આત   કર�   હતી.   વષ�   દર�યાન   અમે   અમારા   કંથા   િવભાગમા ં  
ગર�બી   િનવારણને   લગતી   અ�ય   ઘણી   ��િૃ�ઓમા ં  આગળ   વધાર�એ   છ�એ.   આજકાલ   અમાર�   પાસે   ઘણા   
�ાયોજક   છે   અને   અમે   દર   વષ�   આશર�   20   �ો���સના   15   લાખ   �િપયા   કંઈક   કર�એ   છ�એ.   અમા�ંુ   ભાર   હવ ે  
િશ�ણ   પર   છે.   �કુ�મા ં  લોટર�   કિમશન   ભારતમા ં  અમારા   કામથી   �ભાિવત   થ�ુ ં  અને   અમને   £   25000   ની   �ા�ટ   
આપવામા ં  આવી.   આ   મારો   એક   મોટો   �ો��ટ   છે   અને   તે   રમણભાઇ   અને   તેમણે   બનાવલે   ટ�મની   ઉ�સાહ�ણૂ�   
�િતબ�તા   િવના   �ટલો   સફળ   થઈ   શ�ો   ન   હતો.   વષ�થીઅમાર�   ��િૃ�ઓપર   ર�કોડ�   કરવામા ં  આવી   છે   
ચાલતીwww.mandhataglobal.com     

મારો   અ�ય   મોટો   �ો��ટ   એ   આપણા   વિૈ�ક   સ�દુાય   માટ�   વબેસાઇટ   બનાવવાનો   હતો.   ફર�થી   િસનિસનાટ�   
�એુસએના   અવડાફાલી   /   જોહાિનસબગ�,   દ��ણ   આ��કા   /   િસનિસનાટ�,   �એુસએ   ના   ભરતભાઈ   વાલા   પટ�લ.   
સ�ંણૂ�   સમપ�ણ   િવના   આ   �ો��ટ   સફળ   થઈ   શ�ો   ન   હતો.   બારાતભાઈનો   આભાર   એ   આપણા   સ�દુાય   માટ�   
એક   સૌથી   �યાપક   સસંાધન   છે.   �લુાકાત   કરો.    www.mandhataglobal.com     

મ�   �   કાઈં   પણ   ઓ� ં  ક�ુ�   તે   વષ�થી   આપણા   સ�દુાયના   હ�રો   સ�યોની   મદદ   અને   સહકાર   િવના   શ�   ન   હોત.   
�ુ ં  તે   બધા   માટ�   આભાર�   �.ં     

તેમ   છતા ં  �ુ ં  અ�ય   િવષયોમા ં  પણ   સામેલ   હતો,   પણ   મને   લાગે   છે   ક�   �ુ ં  વ� ુ  અને   વ� ુ  સાર�   �ણુવ�ાવાળ�   કર�   
શકત.   હવ ે  of   84   વષ�ની   �મર�   �ુ ં  સતત   િવચા�ંુ   � ં  ક�   મારા   અથવા   મારા   સમાજ   �ારા   મારા   ઇ��છત   ઉ�ચ   
ધોરણોને   હાસંલ   કરવા   માટ�   તે   �ુ ં  કર�   શક�?     

તેથી   પા� ં  જો�ુ ં  જો   માર�   ફર�થી   �વન   �વવા�ુ ં  હોય   તો   માર�   કઈ   �ુશળતા   અને   િવશષેતાઓને   �યાનમા ં  લે�ુ ં  
જોઈએ   ક�   વ� ુ  સતંોષકારક   �વન   માટ�   માર�   �ા�ત   અને   િવકિસત   થ�ુ ં  જોઈએ.   

    

  

િશ�ણ:     

http://www.mandhataglobal.com/
http://www.mandhataglobal.com/


એક   �વુાન   હોય   �યાર�   �ય��તની   કાયમી   ટ�વની   રચના   થાય   છે.   �વુાન   �દમાગનો   �ભાવ   વ� ુ  સરળતાથી   થાય   
છે.   જો   તમને   ઘણા   સબંધંો   (દાદા   /   દાદ�,   કાકાઓ   અને   કાક�,   િપતરાઇ   અને   તમાર�   વયના   અ�ય   �વુકો)   નો   
ફાયદો   છે   અને   તમે   શાળા   શ�   કરો   તે   પહ�લા ં  જ   કોઈપણ   અયો�ય   ટ�વ   �ધુારવાનો   લાભ   છે.   તમે   �   �વ�થ   
વાતાવરણમા ં  ઉગાડો   છો   તે   એક   મોટો   ફાયદો   છે.   ��લ�ડમા ં  અહ�   હમંેશા   શ�   નથી.   તેથી   સ�દુાયના   વડ�લોએ   
સ�દુાયના   બાળકોને   દોરવા   વાતાવરણ   અન ે  િસ�ટ�સ   ગોઠવવી   પડશ.ે   

અહ�   લડંનમા ં  અમે   �થુ   �લબ   અને   �જુરાતી   શાળાની   �થાપના   કર�   અને   બાળકોને   ભાગ   લેવા   �ો�સા�હત   કયા�.   
આ   પહ�લ   અ�ય   શહ�રોમા ં  સ�દુાયો   માટ�   આગળ   વધવાના   માગ�   તર�ક�   પણ   કાય�રત   છે.     

તમે   શાળામા ં  દાખલ   થતા ં  જ   તમાર�   મા�ભૃાષાની   પહ�લેથી   જ   સાર�   ઓળખાણ   હોય   છે.   

શાળામા ં  તમે   વ� ુ  અને   વ� ુ  મા�ભૃાષાના   મા�યમમા ં  આગળ   વધશો.   એકવાર   શી�યા   પછ�   બી�   કોઈ   પણ   
ભાષા   પસદં   કરવા�ુ ં  સરળ   થઈ   �ય   છે.   આપણે   યાદ   રાખ�ુ ં  જોઈએ   ક�   અહ�   બી�   પે   generation◌ી   �ધુી   
જ�મેલા   બાળકોની   મા�ભૃાષા   �જુરાતી   નથી.     

મને   લાગે   છે   ક�   હાલના   સમયમા ં  જોબ   સબંિંધત   િશ�ણ   પર   ભાર   �કૂવામા ં  આવ ે  છે   �યાર�   તે   ખોટ�   ર�તે   બદલાઈ   
ગ�ુ ં  છે.   નાના   રચના�મક   વષ�મા ં  જો   યોગની   તકનીકોના   અ�યાસ   અને   અ�યાસ   �ારા   િનયિમત   ધોરણે   શર�ર,   
મન,   યાદશ��ત,   એકા�તા   અને   ��િૃતની   તાલીમ   આપવા   પર   ભાર   �કૂવામા ં  આવ ે  તો   તે   પછ�   કંઈપણ   
ઝડપથી   શીખવા�ુ ં  વ� ુ  સરળ   બનશ.ે     

��ૃવી,   જળ,   અ��ન,   પવન   અને   અવકાશ,   પાચં   ત�વો   -   આ�ુ ં  ��ાડં   અને   તેમાનંી   દર�ક   વ�� ુ  એક�પ   છે   �   
આપ�ુ ં  શર�ર   છે   તે   આપણે   �   ખાઈએ   છ�એ   તે   છે.   આ   ��ૃવીમાથંી   બહાર   આવ ે  છે.   આપ�ુ ં  મન   એ   બધી   છાપ   છે   
�   આપણે   આપણા   પાચં   ઇ���યો   �ારા   એકિ�ત   કર�   છે.   આપણામાનંા   દર�કમા ં  કંઈક   એ�ુ ં  છે   �   આપણા   હ�ત�ેપ   
િવના   આ   સૌથી   અ�યા�િુનક   મશીનર�ને   કાય�રત   રાખે   છે.   તે   �દવસ   અને   રાત   આપમેળે   કાય�રત   રહ�   છે.   સારા   
હકારા�મક   િમ�ો   અને   સદં�શા�યવહારના   અ�ય   મા�યમોની   પસદંગીમા ં  સારો   ખોરાક   અને   સભંાળ,   આપણા   મનને   
િવ�મા ં  મોટા   �માણમા ં  ફાળો   આપવા   માટ�   તાલીમ   આપશ.ે     

આપણે   �   બ�ુ ં  એકિ�ત   ક�ુ�   છે,   શર�ર,   મન   વગેર�   આપણે   મર�   જઈએ   �યાર�   પાછળ   છોડ�   દઈએ   છ�એ.   આપણા   
સનાતન   ઉપદ�શમા ં  કહ�વામા ં  આ��ુ ં  છે   ક�   તમે   �   એકિ�ત   ક�ુ�   છે   તે   તમે   નથી.   તે   વ�� ુ  �ણે   તમને   તમારા   છે�લા   
�ાસ   �ધુી   રા�યો   હતો   તે   તમે   છો.   તે   શ��તને   િવિવધ   નામ,   આ�મા,   આ�મા   વગેર�   આપવામા ં  આ�યા   છે   �યાર�   
આ�મા   શર�રને   છોડ�   છે   �યાર�   આપણે   શબ   બનીએ   છ�એ,   તે   ��ૃવી   અને   ત�વો   પર   પા� ં  આવ ે  છે.     

આ�મા   અથવા   શ��ત   આપમેળે   કાય�   કરવા�ુ ં  ચા� ુ  રા��ુ ં  હોવાથી   કોઈ   પણ   �ય�નો   કયા�   િવના   આ   ��ૃવી   પર   
�વી   શક�   છે.   તમે   જ�મે   છે,   ખા�ુ ં  છે,   પી�ુ ં  છે,   પેદા   કર�   છે   અને   મર�   છે.     

જો   ક�   આપણે   બધા ં  હ�   કંઇક   વધાર�   કરવા   માગંીએ   છ�એ.   હક�કતમા ં  આપણે   વધાર�   જોઈએ   છે   અને   ઘ�ુ ં  વધાર�   
છે,   પરં� ુ  �   કંઈ   છે   તે   મેળવવા   માટ�,   �ય�નો,   િશ�ણ,   સતત   �વ-િશ�ણ,   શર�ર   અને   મનની   તાલીમ   અને   
િવિવધ   �ુશળતાના   િવકાસની   જ�ર   છે.   

    

�યા ં  �ધુી   �ુ ં  �ે��ટસ   અને   યોગની   િશ�ત   શર�ર   અને   મનને   તાલીમ   આપવા   માટ�   આદશ�   છે.   જો   તમા�ંુ   ��નર   �ૂંગ   
�   મા�ટર   ��ુ ં  કોઈ   છે,   તો   સતત   તમાર�   �ે��ટસને   આટ�ુ ં  સખત   મારપીટ   જોતા   હોય   છે.   નાના   તમે   વ� ુ  સાર�   
ર�તે   શ�   કરો.     



શર�ર   અને   મનને   તાલીમ   આપવાની   િવિવધ   ર�તો   છે.   ફ�ત   એક   ક�   બે   સાર�   ર�તે   સા�બત   પ�િતને   વળગી   રહ��ુ ં  
તમને   ��ેઠ   પ�રણામો   આપશ ે  અને   તમે   ઝડપથી   �ગિત   કરશો.   માર�   ઇ�છા   છે   ક�   �ુ ં  માર�   �તને   વ� ુ  સાર�   
બનાવવા   માટ�   શોધમા ં  એક   પ�િતથી   બી�મા ં  ન   ગયો   હોત.   હવ ે  �ુ ં  કહ�શ   ક�   યોગ   અને   શર�ર   અને   મન   બનેંની   
તાલીમ   માટ�   સૌથી   �યાપક   િશ�ત.     

િવ�મા ં  �યા ં  પણ   હોય   �યા ં  કોઈપણ   �ે�મા ં  ઉ�ચતમ   �ા�તકતા�ઓનો   અ�યાસ   કરો.   તમે   ન�ધશો   ક�   તે   બધા   
સારા   આરો�યનો   આનદં   માણે   છે.   તેમ�ુ ં  મન   હાથમા ં  રહ�લા   િવષય   પર   સાર�   ર�તે   ક����ત   છે.   તેઓ   સારા   
�ોતાઓ,   િનર��કો   છે   અને   ઉ�મ   ���ટકોણ   ધરાવ ે  છે   -   મોટા   �ચ�   િવશ ે  ��તૃ   છે.     

અ�ભુવ   મહ�વ�ણૂ�   છે   પરં� ુ  દર�ક   �યવહા�ુ   �ય��તગત   અ�ભુવ   માટ�   �વન   �બૂ   �ૂં�ંુ   છે   તેથી   બી�   ��ેઠ   વ�� ુ  
એ   છે   ક�   િવશાળ   વાચંન   અને   િવઝ�લુાઇઝેશન   �ારા   અ�ય   લોકો   પાસેથી   શીખ�ુ.ં     

આપણે   'વાટ,   ક�મ,   કોણ,   �ાર�,   ક�વી   ર�તે   અને   કો�ુ'ં   નામના   છ   ��યાત   સેવકો   �ારા   �યવ��થત   �છૂાતા   ��ોના   
મા�યમથી   સમજણ   અને   િવકાસની   વાક�ફ   છ�એ.   બી�ઓને   અને   �વને   ��ુકળ   ��ો   �છૂો.   આપણે   આપણા   
પોતાના   �ંુગ   �   મા�ટર   બનવાના   છે.     

ઉપરો�ત   �ુશળતાના   ઉ�ચ   �તર   સાથ ે  તમે   તમાર�   �તને   તમાર�   �તને   બનાવવા   અને   તમારા   ભા�યને   તમે   
ઇ�છો   તે   ર�તે   રચવામા ં  સ�મ   હશો.   તમા�ંુ   �વન   એક   ચમ�કાર   હશ.ે     

ક�.�.પટ�લ.   2021   ફ��આુર�   

    

  


