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Namaste,   
 
Summer Season is on cards.  A lot has changed in 2016 and early part of 2017 and will have 
lasting effects on many of our lives in years to come….our new presidency, new currency notes 
(India) etc.  
 
2017 will be a year of changes for BSOGA as well.  
(1) The term of current Executive team consisting of me, Pradipbhai Sevak (VP), Pradjipbhai 
Joshi(Secretary) and Dr. Niranjanbhai Dave (Treasurer), will come to an end in April 2017  
 
(2) My team had promised to review and revise Constitution of BSOGA (last revision was in 
2011). Under the lead of Smt. Gitaben Kotecha, team of 7 members undertook that process 
and are ready to present the revised Constitution to our members and seek approval for our 
future use. (More details inside). 
 
(3) We will adopt to new constitution (once approved in Annual General Meeting)  
 
(4) We will elect new Executive team and Board. 
 
I am very pleased and encouraged by the support each one you have given, to our team in last 
two years. We have accomplished several things together. Gradually expanding memberships, 
greater participation in each event, formal fund raising events, increased number of donors, 
reinstatement of Vichar Shakti (this is its 4th edition), Collaboration with Gujarati Literary 
Society, Appreciate accomplishments of our youth are examples of our work to support our 
manifesto. Cannot thank you more or ask for more. 
 
I sincerely want to thank my peers in EC team and Board for their continuous support and 
guidance. They were the pillars of strength on every actions and decisions for betterment of 
our Samaj. I look forward to same energy and passion from new team that will be elected for 
2017-2018. 
 
I humbly request you to come forward and engage yourselves in active roles to support our 
Samaj. I am there and will always be there in future, for unconditional service as a member 
and volunteer to our Samaj. It’s an honor for me to serve you all. God Bless BSOGA. 
 
 

Rajen Raval  
President - BSOGA 
 



રિશ્તા વહી સોચ નયી 

 

તમન ેસૌન ેસ્ટાિ પ્લસ ચનેલની આ નાનકડી પકં્તત તો યાદ હશ ેજ અન ેકદાચ અત્યાિ ેવાચંતી વખત ે

મનમા ંન ેમનમા ંગણગણતા પણ હશો. કણણક્િય ગીત ગણગણતી વખત ેઆપણ ેઘણી વાિ તનેા ગઢૂાર્ણન ે

અવગણીએ છીએ. 

"રિશ્તા વહી સોચ નયી" આમ છે તો ચાિ શબ્દ, પણ ક્વચાિવા જેવા છે અન ેએની તાકાતન ેપણ 

સમજવા જેવી છે. આજે આ 2017ની શરુઆત ર્ઈ ગઈ છે ત્યાિ ેઆખીય વાત એક અલગ સદંર્ણમા ં

કિવી છે. આપણા સમાજના આ મખુપત્રનુ ંનામ જ "ક્વચાિ શરકત"  છે એ જ બતાવ ેછે ક ેઆપણ ેસૌ 

ક્વચાિની શરકતમા ંક્વશ્વાસ િાખીએ છીએ. કહવેાય છે ક ે"Mob has no mentality" (ટોળાન ેકોઇ 

ક્વચાિ નર્ી હોતો) પણ આપણ ેટોળુ ંનર્ી, સમાજ છીએ અન ેસમાજ  પાસ ેએક ચોતતસ  ક્વચાિ અન ે

એક ધ્યયે હોય છે. 

આ લખે તમ ેવાચંતા હશો ત્યાિ ેફબે્રઆુિી મહીનો શરુ ર્ઇ ગયો હશ.ે નવુ ંવિસ આમ પણ નવા સકંલ્પો 

અન ેનવા ક્વચાિોન ેઅમલમા ંમકૂવાનો અવસિ હોય છે. નવા વિસની સાર્ ેસાર્ ેઆ વિસ ેઆપણો 

સમાજ નવી કાયણકાિી સક્મક્ત નુ ંપણ સ્વાગત કિશ.ે નવી સક્મક્ત  એટલ ેનવા ક્વચાિોન ેઅપનાવવાનો 

સમય. આ વિસ ેઆપણ ેસમાજની 21મી વર્ણગાઠં ઉજવીશુ.ં 10 કુટુબંોર્ી શરુ ર્યલેી એક યાત્રા  આજે 

140 કટુુબંોના ંપડાવ સધુી પહોંચી છે. આ 20 વિસમા ંલગર્ગ 10 િમખુોએ સમાજનો દોિ સરં્ાળ્યો 

અન ેબધાના  સહકાિર્ી સમાજ ટકી િહ્યો અન ેએટલુ ંજ નહી, વધાિ ેસમધૃ્ધ અન ેમજબતૂ પણ ર્યો. 

૨૦ વિસની આ દડમજલ તિફ નજિ િાખીન ેઆગળ વધવાનુ ંછે, ઉન્નક્તના ંપરં્ ેજ સ્તો! 

આપણ ે અત્યાિ સધુીમા ંકટેલીય વાિ સારં્ળ્યુ ંહશ ેક ેપરિવતણન સસંાિનો ક્નયમ છે. "only thing 

constant in this world is change" અન ેઆમ છતા ંજ્યાિ ેપરિવતણન સ્વીકાિવાનો સમય આવ ેછે 

ત્યાિ ેઆપણ ેજાણ ેઅજાણ ેસાિા ક્વચાિોનો ક ેસાિી વાતનો ક્વિોધ કિી બસેીએ છીએ. કશુ ંનવુ ંકિવાના ં

ધ્યયેન,ે પડકાિ ન ેરુધંવાના ંિયાસ ર્યા હોય છે એ વાત ઈક્તહાસના ંપાના ંપિ છે તમે છતા ંસામ ેવહણે ે

તિીન ેનવો ચીલો ચાતિતા ંલોકોની યશોગાર્ાર્ી પણ આપણ ેઅજાણ નર્ી. 

 

વ્યક્તતગત િીત ેઆપણ ેસૌ સમાજના ક્વકાસ માટનેી ઇચ્છા િાખીએ છીએ તો પછી સાર્ ેમળીન ેકમે 

નહીં ? જાણીતા વતતા શ્રી કાજલબને ઓઝાએ કયાકં કહ્યુ ંહતુ ંક ેજ્યાિ ેઆપણ ેસાિા ક્વચાિોનો ક ેસાિી 

િવકૃ્િનો ક્વિોધ કિીએ છીએ ત્યાિ ેઆપણ ેઆપણી જ દોિીન ેગાઠં માિીએ છીએ, પણ એ વાત ર્લૂી 

જઇએ છીએ ક ેઆપણ ેજાત ેઆપણી દોિી ટૂકંી કિીએ છીએ. 



બ્રાહ્મણત્વ માત્ર જનોઇના દોિાઓમા ંગઠંાઇ િાખવાનો ક્વર્ય નર્ી. વદેોની િાર્ણનાની જેમ એન ે

ઉધ્વણગામી બનાવવાનુ ંછે ક્વચાિક શ્રી ગણુવતંર્ાઇ શાહ કહ ેછે એમ, “ માણસ જીવનર્િ ગાઠંો વાળતો 

િહ ેછે અન ેછોડતો િહ ેછે. પણ છોડવા કિતા ંગાઠંો વાળવાનુ ંિમાણ વધાિ ેહોય છે અન ેઆન ેકાિણ ે

અક્સ્તત્વ ગઠંાઇ જાય છે. આવી  ગાંઠોનુ ંપગરેુ ંમાણસના અહમ સધુી પહોંચતુ ંહોય છે. અહમ છૂટ ેતો 

ગાઠં છૂટ.ે ક્વકાસ માટ ેનવી નવી ગાઠંો નહી વાળવાની અન ેજૂની ગાઠંો ઉકલેવાની યકુ્તત આવડવી 

જોઇએ."  

તો આવો, આ નવા સકંલ્પો સાર્,ે નવા ઉત્સાહ સાર્ ેનવા વિસ, નવા િમખુ અન ેનવી સક્મતીન ે

આવકાિીએ. વધ ુન ેવધ ુસખં્યામા ંસાર્ ેમળીન ેબધા જ િસગંો ઉજવીએ. સમાજન ેઆર્ર્ણક િીત ેવધ ુ

મજબતૂ બનાવવાની રદશામા ંપગલા ર્િીએ. આરિકન કહવેતન ેઅનસુિીએ ક ેઝડપર્ી જવુ ંહોય તો 

એકલા ચાલો, પણ દિૂ સધુી જવુ ંહોય તો બધા સાર્ ેમળીન ેચાલો.  

ગજુિાતી ર્ાર્ાનુ ંએક સિસ મજાનુ ંગીત છે, "સગંાર્ ેસખુ શોધીએ િચીએ એક હૂફંાળો માળો". આમ 

તો આ ગીત પક્ત-પત્ની સબં ંધો માટ ેલખાયલેુ ંછે, પણ આપણો સમાજ એ આપણં અન ેઆપણા 

કટુુબંનુ ંએતસ્ટને્શન જ છે ન ે? આપણ ેએ માળામા ંજ િહીએ છીએ તો પછી પિસ્પિની હૂફંમા ં કમે 

ક્વકાસ ના કિીએ?  આજે જ્યાિ ેસોક્શયલ  મીરડયાની બોલબાલામા ંચાિ દીવાલો વચ્ચે ખોવાયલેા 

માણસન ેપિસ્પિની હૂફંની જ જરૂિ છે ત્યાિ ેહાર્મા ંહાર્ મળેવી આપણા ધ્યયે ના ંસોપાનો સિ કિીએ. 

આ આખીય વાત મિીઝ સાહબેનો શિે કટેલી આસાનીર્ી કહી દ ેછે,  

નવીનતાન ેના ઠકુિવો, નવીનતા િાણપોર્ક છે, 

જુઓ કદુિત તિફર્ી  શ્વાસ પણ જુના નર્ી મળતા. 

 

Nimish Sevak 

 

 

 

 

 

 

 



સખુ અન ેદ:ુખ (મકુશે જોર્ી) 

 

સખુ ન ેદ:ુખની ડબલ સવાિી િસ્તા ઉપિ જોઇ.  

 

દ:ુખના પગ લાબંા, ત ેસાયકલ પિ બસેી પેંડલ માિ ેજાય , 

સખુ રૂપાળુ ંકકતં ુનાનુ,ં દ:ુખ પાછળ ઢકંાઇ જાય, 

 

સામરે્ી સાયકલ આવ ેતો લોકોન ેર્ાય ક ેદ:ુખ આવ ેછે , 

કોઇ સમજતુ ંનર્ી ક ેદ:ુખ પાછળ બસેાડી સખુ લાવ ેછે. 

 

દ:ુખ તોફાની, ગમં ેએન ેટપલી માિ,ે ધબ્બો માિ,ે જેન ેધાિ ેએન ેએ અડવુ ંના ચકૂ.ે  

સખુ એના વાદ લઇ અડવા માટ ેજાય, ક ેખાલી તાલી દવેા જાય,  

ત્યા ંતો દ:ુખ સાયકલ માિી મકુ.ે  

 

હવ ેએક જ રદવસમા ંદ:ુખન ેહજાિો જણન ેમળવાનું, બોલો ધીમી સ્પીડ ેજાય તો તયારં્ી ફાવ ે? 

સખુન ેતો બસ બ ેચાિ જણન ેમળી લીધુ ંન,ે સાયકલ પિ બસેીન ેનસકોિા બોલાવ.ે 

 

તો કદી તમાિા ઘિની પાસ ેસાયકલ પાકણ કિલેી મળશે, 

સમજી લજેો, સખુ ન ેદ:ુખની જોડી હમણા ંઆવી ચડશ.ે  

મળી જાય તો બનં ેજણનુ ંહ્ર્દય ર્િીન ેસ્વાગત કિ જો , 

બની શક ેતો દ:ુખની સાર્ ેબસેી ચા-પાણી કિ જો. 

 

સખુની એ મશુ્કલેી છે ક ેદિુાગ્રહો એ સહી શક ેના , 

દ:ુખની એ પીડા છે ક ેસત્કાિ મળ ેત્યા ંએ િહી શક ેના.  

 

વાત બધાય જાણ ેકકતં ુદ:ુખર્ી સૌ ડયાણ કિ ેછે , 

ન ેકોઇ માિો સત્કાિ કિશ ેએવી આશા લઇન,ે 

સખુ, યગુો યગુોર્ી દ:ુખન ેલઇન ેસાયકલ ઉપિ ફયાણ કિ ેછે. 



પદ્મશ્રી પરુુષોત્તમ ઉપાધ્યાય – વામન કદ વવરાટ પ્રવિભા  

  

ગજુરાિના સવવશે્રષ્ઠ ગાયક અને સગંીિકાર શ્રી પરુુષોત્તમ ઉપાધ્યાયને ભારિ સરકારે નાગરરક 

સન્માન પદ્મશ્રી થી નવાજ્યા છે. સમગ્ર ગજુરાિ અને દેશ-વવદેશમા ંવસિા સૌ ગજુરાિીઓ અને 

બ્રાહ્મણો માટે આ ગૌરવની વાિ છે.  13 વરસની નાની ઉંમરે શરૂ થયેલી સગંીિ યાત્રા હજુ આજે એંશી 
વરસે પણ ચાલ ુજ છે. જેમ શ્રી અવવનાશ વ્યાસે ગજુરાિને ગાત ુ ંકર્ુું િે જ રીિે પરુુષોત્તમભાઇએ 

ગજુરાિીઓને કવવિાથી પરરચચિ કરાવ્યા.  

  

હરીન્ર દવે, મનોજ ખડંેરરયા, રમેશ પારેખ, આરદલ મન્સરૂી,અવનલ જોષી જેવા કેટલાય કવવઓની 
રચનાઓને એમનો કંઠ મળ્યો છે. પાન લીલુ ંજોર્ુ ંને િમે યાદ આવ્યા, નદીની રેિમા ંરમતુ ંનગર મળે 

ના મળે, મારી કોઇ ડાળખીમા ંપાદંડા નથી, હવે આંખોમા ંઅદાલિ ભરાશે અમે સ્વપ્નો નીરખવાના 
ગનુા કયાવ છે  જેવા કેટલાય ગીિોને એમણે સ્વરાકંન દ્વારા અમર કયાવ છે.  

  

રહિંદી રિલ્મ જગિના મહાન ગાયકો લિા મગેંશકર , આશા ભોંસલે, મન્નાડે, મકેુશ, મોહમમ્મદ રિી પાસે 

ગજુરાિી ગીિો ગવડાવ્યા. મશહરૂ ગઝલ ગાવયકા બેગમ અખ્િરે માત્ર બે ગજુરાિી ગીિો ગાયા અને 

આ બનેં ગીિોનુ ંસ્વરવનયોજન પરુુષોત્તમભાઇએ કર્ુું હત ુ.ં વિનઝુરાપો વેઠિા કેનેડા, અમેરરકા, 
ર્રુોપના ગજુરાિીઓ  માટે એમણે વરસો સધુી કેટલાય પ્રોગ્રામો કયાવ છે. સગુમ સગંીિની મહિેીલોમા ં
એમની રમજૂવવૃત્ત પણ એટલી જખીલે છે. એમના અમિૃ મહોત્સવ પ્રસગેં એમના પસુ્િકનુ ંવવમોચન 

લિા મગેંશકરે કર્ુું હત ુ.ં  

  

નરડયાદની બાજુના નાનકડા ગામ ઉત્તરસડંાથી નીકળેલા બાળકની આ સરુીલી સિરે ગજુરાિી 
સગંીિને એક અનોખા મકુામે પહોંચાડર્ુ ંછે. કેટલાય અવરોધો વચ્ચેથી એક નવી જ કેડી કંડારીને નવી 
પેઢીના ગાયક અને સગંીિકારો માટે હાઇવે િૈયાર કરી આપ્યો છે.  અવવનાશભાઇના આ 

માનસપતુ્રને  આપણા સૌ િરિથી  ખબૂ અચભનદંન.  

  



Some details on the upcoming Election Process 

We plan to host our General Body meeting (GBM) on 
Saturday, 8th July 2017 

4.00 PM to 8.00 PM 

Location of the meeting is  
Pinckneyville Community Recreation Center 

4650 Peachtree Industrial Boulevard,  
Berkeley Lake 30096 
Phone: 678.277.0920 

 
AGENDA FOR THE GENERAL BODY MEETING: 
4:00 PM …………………Opening welcome address by the BSOGA Chairman 
4:15 PM………………… Summary of 2015-2016 events by the BSOGA President 
4:30 PM………………… Presentation of BSOGA TREASURER financial report 
5:00 PM………………… Overview of Revised Constitution and Approval 
6.00 PM………………… Refreshment and Entertainment 
6:30 PM………………..   Election of 2017-2018 Executive Committee 
7.30 PM………………… Election of Board of Trustees 
8.00 PM………………….Vote of Thanks and Dinner 

 

Key Items at a glance 

 Welcome address 
 Overview and Reports 
 Approval of New Constitution 
 Election of 2017-2018 Executive Committee 
 Election of Board of Trustees 


