
જૂન 2020 

મને તમારી સાથે શરે 
કરવામાાં આનાંદ થયો છે કે, 
ટીમ અને અમારી સાથે કામ 

કરતા સ્વયાંસેવકોનો આભાર, અમે 
એક આશ્ચયયજનક શરૂઆત કરી છે 
અને અમે અમારા સમુદાયો પર 
ખૂબ જ સકારાત્મક અસર કરી 
રહ્યા છીએ. આશા-દીપનો હેત ુ
કોવવડ -19 ના કોઈપણ 
અપ્રમાણસર અસરને બી.એ.એમ. 
સમુદાય ને ચાલો તેને ફરીથી 
સાંબોવિત કરીએ. અમે લોકોની 
જરૂવરયાતોને સમથયન આપી રહ્યા 
છીએ પણ તે સમુદાયના સભ્યોને 
સક્ષમ કરવા માટે કે જઓે આ 
કરવા માટેની તક બનાવવા માાંગે 
છે - અન્નદાન, નાણાકીય દાન, 
સ્વયાંસેવકો દ્વારા તેમના અમૂલ્ય 
સમય આપે છે, તેમની કુશળતા, 
જ્ઞાન અને અનુભવ શેર કર ેછે. આ 
સામાવજક વિયા છે અને મજબતૂ 
વસ્થવતસ્થાપક સમુદાયોનુાં વનમાયણ 
કરવા માટે છે. અમને મળતા 
પુષ્કળ સમથયનથી હુાં  અભારી છુાં .  

આપનો ખૂબ ખબૂ આભાર અને 
અમે આપના બિાની સાથે મળીને 
કામ કરવા માાંગીએ છીએ કારણ કે 
અમને આશા છે કે સમુદાયોના 
ઘણા સભ્યો સિુી સહાય 
પોચાડવાની આશા છે જમેને 
આપણી સૌથી વિુ જરૂર છે. અને 
તે લોકોના જીવનમાાં આશા અને 
પ્રકાશ લાવીયે. 

પ્રતિમા દત્તાણી 

સપોર્ટ  નોર્ટમ્પ્ર્નશાયરને

Try to be a 

rainbow in 

someone’s 

cloud 

આશા-દીપ પ  ્ રોજકે્ટની સ્થાપના સપોર્ટ  નોર્ટમ્પ્ર્નશાયર, વેત િંગબરો તિત્ર્િ ક્ર્ તિન્દુ

એસોતસએશન, ભારિીય તિન્દુ કલ્યાણ સિંગઠન, નોર્ટમ્પ્ર્નશાયર રાઇટ્સ અને ઇક્વાત ર્ી 

કાઉતન્સ  અને પ્રવાસી મિંિળ વચ્ચેની ભાગીદારી નેશનલ ઇમરજન્સી ટર સ્ટ અને નોથયમ્પ્ટનશાયર 

કમ્પયુવનવટ ફાઉન્ડેશન પાસેથી નાણાાં પ્રાપ્ત કયાય પછી કરવામાાં આવી છે. 

4 મી મે 2020 ના રોજ શરૂ કરાયેલી આશા દીપ COVID-19 / કોરોનાવાયરસના આ મુશ્કેલ સમયમાાં 

નોથયમ્પ્ટન અને વેવલાંગબરોમાાં સેવાઓ આપી રહી છે. એવશયન સમુદાયોના લોકો કોરોનાવાયરસને 

પકડવા માટે વિુ સાંવેદનશીલ હોઈ શકે છે અને અમે ખાતરી કરવા માાંગીએ છીએ કે સુરવક્ષત રહેવા 

માટે તેમને યોગ્ય માવહતી અને ટેકો મળે. 

નીચે જાનવેલી સેવાઓ આપવામાાં આવી રહી છે -   

 વૃદ્ધ, અપાંગ અને બીમાર લોકો માટે ભારતીય, શાકાહારી ભોજન. 

 જરૂવરયાતમાંદ લોકોને ભારતીય ફૂડ પાસયલ.  

 એક સુખાકારી કૉલ સવવયસ સપોટય  છે કૈં  જ ેલોકો, ને અલગ રાખવામાાં આવે છે તેમને અલગ. 

પ્રવશવક્ષત સ્વયાંસેવકો દ્વારા સુગમ, માવહતીની જરૂર છે, અને અન્ય લોકો સાથે કનેક્ટ થવુાં ગમશે. 

 લોકોની પાસે જરૂરી પૈસા છે તેની ખાતરી કરવા માટે કલ્યાણ સેવાઓ લાભ કર ેછે. •  

કોરોનાવાયરસ વવશેની માવહતી અને માગયદશયન જ ેસમજવા માટે સરળ છે. 

 જ્યાર ેકોઈ હોવસ્પટલમાાં હોય અથવા મૃત્યુ પામ્પયો હોય ત્યાર ેલોકોને ટેકો આપે છે. 

નોર્ટમ્પ્ર્ન અને વેત િંગબરોમાિં એતશયન સમદુાયના સભ્યો મારે્ સિાયક સેવાઓ  ાવવા મારે્ એક સમુદાયની આગેવાનીવાળી 

ભાગીદારી એકસારે્ કાયટ કર ેછે. આ ન્યૂઝ ેર્ર મારે્ ફાળો અવકાતરયે છીએ: ashadeepc19@gmail.com.  

mailto:ashadeepc19@gmail.com


િમારા સિિ સમર્ટન મારે્ 
આભાર 

 

અત્યાર સુધીનો 

પ્રવાસ …… 

 373 ગરમ, આરોગ્યપ્રદ પૌવિક ભોજન, જ ેઆજ સુિીમાાં 50 લોકોને 

પહોાંચાડયુાં છે. 

  એવશયન ફૂડ પાસયલ સેવાઓ ચાલુ છે અને ચાલે છે. 

 3,000-4,000 લોકો વવવવિ સ્વરૂપો અને ભાષાઓમાાં 

કોરોનાવાયરસ / કોવવડ -19 માવહતી પોચાડી છે - અાંગ્રજેી, ગજુરાતી, 

વહન્દી, ઉદૂય  અને બાંગાળી ભાષાઓમાાં. 

 કલ્યાણ માગયદશયન અને સહાય નો લાભ આપે છે જ્યાાં લોકોની નોકરી 

ગુમાવી દીિી હોય અથવા આવથયક સહાયની જરૂર હોય. 

https://

www.justgiving.com/

crowdfunding/jagruti-

  અમારી અનુમાવનત ભોજનની જોગવાઈ/ જરુરીયાત 1,300 વટાવી 

ગઈ છે ત્યાાં મોટી માાંગ છે. 

 સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલ કોરોનાવાયરસ / કોવવડ 19 માવહતીને 

સરળ ફોમેટમાાં શેર કરવાનુાં ચાલુ રાવખશુ. 

 કલ્યાણ લાભોના સમથયનની જાગૃવત લાવો. 

 સરળ સુખાકારી / મૈત્રીપૂણય સપોટય  સવવયસ વવકવસત કરો - 

સ્વયાંસેવકોની ભરતી કરવામાાં આવી રહી છે. 

જમેણે અન્ન દાન સતિિ 

અર્વા અન્ય માધ્યમર્ી 

દાન કયુું છે િેમના મારે્ 

આભાર. 

હ્રદય્પશી  વાિાટ ….. 
રવતલાલ દરજીને તેનુાં 100 મો બથય ડે કાડય  રાણી પાસેથી મળે છે! 

અવતરણ નોથયમ્પપટનશાયર ટેવલગ્રાફ, 28 મે 2020 ના રોજ લેવામાાં આવ્યો છે  - 

વેવલાંગબરોના રહેવાસીએ તેનો 100 મો જન્મવદવસ 28 મે 

સામાવજક અાંતરથી બગીચો પાટી અને રાણીના શુભેચ્છા ના 

કાડયથી ઉજવ્યો છે.

કોવવડ -19 દ્વારા એવશયન સમુદાયને મદદ કરવા માટે સમદુાય સહાયક સવેા આશા-દીપે 

જણાવ્યુાં હતુાં કે શ્રી દરજી રાણી પાસથેી જન્મવદવસની વવશષે શુભેચ્છાઓ પ્રાપ્ત કરીને ખૂબ 

આનાંદ થયો. 

સપોટય  નોથેમ્પ્ટનશાયરની આશા-દીપ 

પ્રોજકે્ટની પ્રવતમા દત્તાનીએ કહ્યુાં: "કોવવડ -19 

ના આ મુશ્કેલ 

વદવસોમાાં પણ મને 

એવશયાઈ 

સમુદાયના સભ્ય 

100 વષય ના થઈને 

જોઇને આનાંદ 

થયો." તે સવિય છે 

અને આપણે બિા 

જ કરી શકીએ 

છીએ. આપણા 

જીવન કેવી રીતે 

જીવવુાં તે આ પેઢી 

માાંથી શીખવુાં 

જોઈએ. " 

કિંઈક તવચારવા મારે્….. 

તનરાશ ન ર્વાની ઉત્તમ રીિ એ છે કે ઉઠવુિં અને કિંઈક કરવુિં. િમારી સાર્ે સારી વ્િુઓ ર્ાય િેની 

રાિ જોશો નિી િં. જો િમે બિાર જાવ છો અને કેર્ ીક સારી વ્િુઓ કરો છો, િો િમે તવશ્વન ે

આશાર્ી ભરશો, િમે િમારી જાિને આશાર્ી ભરશો. - બરાક ઓબામા  
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પિકારજનક સમયમાિં આપણે કેર્ ા ત્ર્તિ્ર્ાપક િોઈ શકીએ 

િેનાર્ી િુિં  આશ્ચયટચતકિ ર્ઈ જાઉિં  ...  ોકો જનેે આપણે સમર્ટન 

આપીએ છીએ િે ખૂબ જ ત્ર્તિ્ર્ાપક છે , અને િજી પણ 

િસિાિં િસિાિં. મેં અતન ને ચેર્ મારે્ આમિંત્રણ આ્યુિં અને અિી િં 

િે કેવી રીિે ચાલ્યુિં - 

AD—આશા-દીપ તવશે િમને કેવી રીિે ખબર પિી? 

AP— મારો ભાઈ તકરીર્ આઈએચિબ્લલ્યુઓ(IHWO) સાર્ે ્વયિંસેવક છે અને િેમણે મને આશા દીપ 

પ્રદાન કરી શકે છે િે ના તવશે જાણ કરી.  

AD—િમને એિી િરફર્ી કયો સપોર્ટ  મળી રહ્યો છે? 

AP—અમને બિંને મારે્ ગરમ રાિંધે  ભોજન, અઠવાતિયામાિં ત્રણ વાર, બપોરના સમયે (બપોરના 

બપોરના 12 વાગ્યે) અને  ોર્ એક ફિૂ પાસટ , બે પ્રકારના દાળ, ચોખા, ર્ામેર્ાિંના ર્ીન, ર્ીન્સ તકિની 

કઠોળ, ચન્નાના ર્ીન અને િે ની બોર્ . એક ઉદાર જથ્ર્ો. ઉપરાિંિ, સાપ્તાતિક ખરીદી સાર્ેનો સપોર્ટ  

સેર્ કરવામાિં આવ્યો છે - પરિંિુ િજી સુધી િેનો ઉપયોગ ર્યો નર્ી.   

AD—િમારો એિી(આશા દીપ)  જોિે નો અનુભવ કેવો રહ્યો. 

AP— અમારા મારે્, આશા દીપ સાર્ેનો અમારો અનુભવ, બેંક િોત િે અવતધ દરતમયાન, દરવાજા પરના પ્રર્મ સિંપકટ  સુધી, સિાય મારે્ના 

અમારા પ્રર્મ ફોન કો ર્ી જ શ્રેષ્ઠ રહ્યો છે. એિી ર્ીમ સાર્ે તિયાપ્રતિતિયા સુખદ, સિાયક અને સિંભાળ આપે છે. એવુિં  ાગે છે કે વજન 

મારા ખભા પરર્ી ઓછુિં  ર્ઈ રહુ્યિં છે. િવે િુિં  વધુ સારી રીિે  ઊિં ઘ મેળવુિં છુિં   અને િે અમને સક્ષમ બનાવે છે તદન પ્રતિ તદન અમારા સુખી 

જીવન પર ધ્યાન કેતન્િિ કરવા મારે્.   

AD– િમે કોઈને શુિં  કાિેસોજ ેિમારી જાિને િમારામાિં સમાન ત્ર્તિમાિં જુએ છે?   

AP—મેં AD સાર્ેના મારા અનુભવ તવશે ર્ોિા  ોકો સાર્ે પિે ેર્ી જ વાિ કરી છે અને િેઓએ આગળ વધવા મારે્ તવગિો  ીધી છે. 

AD—રે્કા મારે્ આ ક્ષેત્રો સાર્ે આપણે આગળ કિંઈ પણ કરી શકીએ છીએ.   

AP—મને  ાગે છે કે કેર્ ાક વૃદ્ધ અને નબળા  ોકો ફોમટ ભરી શકશે નિી િં અને ઇમેઇ  કરી શકશે નિી િં. કદાચ ફોન પર ફોમટ પૂણટ કરવામાિં 

સિાય જરૂતરયાિમિંદ  ોકોને મદદ મળી શકે.   

AD—િમારો પ્રતિસાદ ખૂબ ઉપયોગી છે અને અમારી સાર્ે વાિ કરવા મારે્ સમય કરવા બદ  આભાર. 

અવનલ પટેલ સાથે 

મુલાકાત  



સૂચના બોિટ  

સૌ પ્રથમ, હુાં  એક વવશાળ આભાર કહેવા માાંગુ છુાં  કે તેઓ 

જ ેતે ભોજન પૂરા પાડવામાાં અને પહોાંચાડવા માટે કર ેછે, 

આ સમય દરવમયાન આ આવશ્યક સેવાઓ પ્રદાન 

કરવાનુાં ચાલુ રાખતા હોય છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે જ ે

કર ેછે તેનાથી પણ આગળ, તે માટે આભાર. એવા કોઈ 

શબ્દો નથી કે જ ેઆ મુશ્કેલ સમયમાાં તેઓ કરી રહ્યાાં છે તે 

માટે મારા કૃતજ્ઞતા ને પયાયપ્ત રીતે વ્યક્ત કરી શકે. આશા-

દીપ ટીમના સાંદભયમાાં, અમારો સાંયુક્ત ભાગીદારીનો 

પ્રવતસાદ બતાવશે કે વિયા ફક્ત શક્ય જ નથી, પરાંતુ તે 

એક જીતવાની વ્યૂહરચના પણ છે, અને હુાં  આશા રાખુાં છુાં  

કે આપણે ભવવષ્યમાાં વવકાસ અને ફેલાવા માટે અમારા 

સાંસાિનોનો ઉપયોગ કરીશુાં. -તદપક પરે્  (પ્રવાસી 

મિંિળના ર્િ ્ર્ી)  

આ જવેા પડકારજનક સમયમાાં, અવરોિોને દૂર કરવા અને 

સહાય પ્રદાન કરવાની આપણી જવાબદારી છે.—બેનાબેન 

પરે્  અને સુતનિાબેન પરે્  (પ્રવાસી મિંિળ ્ર્ાફ) 

આશા છે કે, અમારો સમદુાય જીવાંત અને સપોટેડ લાગશે અને 

ભવવષ્યની પ્રવૃવત્તઓમાાં વિુ સવિય ભૂવમકા લેશે. -અશોકભાઇ દેસાઇ  

એડી સાથ ેકામ કરવુાં એ એક તાજુાં  અને લાભદાયક અનુભવ છે. આ 

COVID-19 રોગચાળા દરવમયાન જઓે એકલા અને નબળા છે તેમને 

મદદ કરી રહયા છીએ. નવા ચહેરાઓને મળવુાં, તેમની સાથે વાતચીત 

કરવી અને તેમનુાં વસ્મત જોવુાં એ પોતાના માટે એક પુરસ્કાર છે. 

બીજાના જીવનમાાં ફરક પાડવો એ એક કારણ છે કે મેં 

જરૂરીયાતમાંદોને જોગવાઈઓ વહેંચવામાાં એ.ડી.ને મદદ કરવાનુાં 

નક્કી કયુું. તે નમ્ર અને સમજદાર અનભુવ હતો અને સમુદાય સેવા 

દ્વારા પવરપણૂયતા શોિતા કોઈપણને આની ભલામણ હુાં  કરીશ. - 

તપ્રયેશ પરે્  (્વયિંસેવક).  

મને લાગે છે કે વસ્તુઓ ખૂબ સારી રીતે ચાલી રહી છે. તે 

બિાાં જનેી સાથે હુાં  કાયય કરી રહ્યો છુાં  તેઓને લાગે છે કે 

તેમને ખૂબ સારો ટેકો મળ્યો છે. - સતવિા પવ 

(કલ્યાણકારી  ાભ)  

 

 

ઉપયોગી 

એિી 

સિંપકો  

ઘણા લોકોને કૌભાાંડના કોલ્સ મળી રહ્યા છે. તેઓ એન.એચ.એસ. ટર ેક અને ટર ેસ 

સેવામાાંથી કોલ કરવાનો ડોળ કરી રહ્યા છે. તઓે તમને જણાવે છે કે તમે કોઈની 

સાથે સાંપકયમાાં રહ્યા છો જમેણે કોવવડ -19 માટે સકારાત્મક પરીક્ષણ કયુું છે અને તેથી 

તેને અલગ કરવા અને પરીક્ષણ કરવાની જરૂર છે અને પરીક્ષણ કીટ માટે £50.00 

ચૂકવવાની જરૂર છે. જો તમને આ પ્રકારનો કોલ આવે છે કૃપા કરીને જાગૃિ 

રિો િે એક ્કેમ કોલ્સ છે. કોતન્વિ -19 રે્ત્ર્િંગ મારે્ એન.એચ.એસ. ચાજટ કરિા નર્ી. 

જો આશિંકા જાય િો  અમારો સિંપકટ  કરો અને અમે ્પષ્ટિા કરીશુિં.  

વાયરસ િજી પણ આપણા આસપાસસ છે!!!!   

જ્યાર ેલોકડાઉનનાાં વનયમો હળવા થવા માાંડે છે, આશા દીપ એક જોરદાર સાંદેશ 

આપવા માાંગે છે અને કહે છે કે કૃપા કરીને ધ્યાન રાખો. સામાવજક અાંતર, સ્વચ્છતા 

અને આત્મરક્ષણની આસપાસની સલાહને અનુસરો. વાયરસ  હજી ગયો નથી.  

અશ િીપ ઇમઇે    ashadeepc19@gmail.com 

વેત િંગબરો કોઓતિટનરે્ર   
 

તદપક સામિંિ   07519529452 

કલ્યાણ સ ાિકાર  સતવિા પવ   07511345595 

નોર્ટમ્પ્ર્ન કોઓતિટનેર્ર   
 

જાગૃતિ પરે્    07511345594 


