
જનૈ સોસાયટી ઓફ મેટર ોપોલીટન વોશીીંગ્ટન ેતેમના નવા જનૈ સેન્ટર માટે ૩૫ 

લાખ ડોલર એેકઠા કયાા…!! 
 

ઓક્ટોબર ૦૪, ૦૫ અને ૦૬, ૨૦૧૯ ના રોજ, મટેર ોપોલીટન, વોશશીંગ્ટન જનૈ સોસાયટીએ (JSMW) 

સૌથી સ ીંદર મીંશદરો પૈકીન ીં એક મીંશદર જ ેબેલ્ટ્સશવલ, મેરીલેન્ડમાીં ૫.૬ એકર જમીન પર સફેદ 

આરસપહાણના શણગારથી બાીંધવામાીં આવશ ેતેના માટે પાયો નાખ્યો. આ મીંશદર ત્રણ સ્ટેટ: 

મેરીલેન્ડ, વશજાશનયા અને વોશશીંગ્ટન ડી.સી. શવસ્તારમાીં સેંકડો જનૈ પશરવારો માટેન ીં દશાન-પજૂા સ્થળ 

રહેશે.  

જનૈ સોસાયટીનો (JSMW) ધ્યેય, જનૈ શસદ્ાીંતોની જાગરૂકતા વધારવા, ભશવષ્યની પેઢીઓના   મનમાીં 

જનૈના સીંસ્કારોન ીં શસીંચન કરવાન ીં, બધા જનૈ સીંપ્રદાયોની એકતા હાીંસલ કરવાની અને અન્ય ધમાની 

સમજન ેપ્રોત્સાહન આપવાન ીં છે.  ૩૦,૦૦૦ ચોરસ ફ ટન ીં આ શવશાળ જનૈ સેન્ટરમાીં શ્વેતાીંબર મીંશદર, 

શદગમ્બર મીંશદર, સ્થાનક, ઉપાશ્રયની સાથ ેસાથે એક શૈક્ષશણક, સામાશજક શાખા પણ થશ ેકે જ ે

પ સ્તકાલય, પાઠશાળા, શકચન અને બહ હેત ક હોલ સાથ ેએક સમ દાય કેન્ર નો સમાવેશ કરશ.ે આ ૩ 

શદવસના ભવ્ય શશલાન્યાસ મહોત્સવ સમારોહમાીં લગભગ ૧,૦૦૦ લોકો એ હાજરી આપી હતી અને 

ધાશમાક શવશધ, ભીંડોળ ઊભ  કરવાની પ્રવશૃિઓ વગેરનેો સમાવેશ કરવામાીં આવ્યો હતો. આ શજનાલય 

ના શશલારોપણની પશવત્ર શવધી માટે ૧૦૦ ફ ટ x ૧૦૦ ફ ટ ની જગ્યામાીં ૯ ફ ટ ઉીંડો શવશાળ ખાડો તૈયાર 

કરવામાીં આવ્યો હ તો.  શજનાલયની સાઇટ સ ીંદર રીંગો ની જનૈ ધજાઓ દ્વારા શણગારવામાીં આવી 

હતી.  



શશલાન્યાસ મહોત્સવ ની શરુઆત શ ક્રવાર, ઓક્ટોબર ૪, ૨૦૧૯ના રોજ દાીંડીયા રાસ ગરબાના 

કાયાક્રમ સાથ ેથઈ હતી કે જમેાીં પરીંપરાગત પહેરવેશમાીં દરકે પશરવારોએ ગરબા અને દાીંશડયા ની 

રમઝટ માણી. ઓક્ટોબર ૫મી એ તપસ્વી અને ક શળ  શવધીકાર શ્રી નરને્રભાઇ નન્દ ના માગાદશાન 

હેઠળ સમગ્ર સમ દાય શશલાપજૂનની શવધીમાીં જોડાયો. એ શદવસની પણૂાાહ તી એક મનોરીંજક 

સાીંસ્કૃશતક કાયાક્રમથી થઈ હતી કે જમેાીં ન્યૂયોકા , ન્યજૂસી, શશકાગો, મેરીલેન્ડ, વશજાશનયા અને વોશશીંગ્ટન 

ડી.સી. માીંથી સમ દાયના બાળકો અન ેવડીલ સભ્યોએ ધાશમાક નૃત્યો, સ્તોત્રો, અન ેગીત સીંગીતના 

શવશવધ કાયાક્રમો રજૂ કયાા. 

ઓક્ટોબર ૦૬ ના રોજ, શજનાલયના ભીંડોળ ઊભ ીં કરવાના પ્રયાસન ેસમ દાય તરફથી જબરજસ્ત સાથ 

અને સહકાર મળ્યો અને શજનેશ્વર ભગવાનની અસીમ 

કૃપાથી અનેક દાતાઓના હૈયામાીં દાનની ભાવનાનો એવો 

ઉછાળો આવ્યો કે ફક્ત ૨૫-૩૦ મીનીટમાીં ૩૫ લાખ ડોલર 

ના દાનનો મ શળધાર વરસાદ વરસ્યો. ભીંડોળ ઊભ  

કરવાના કાયાક્રમ પછી, હૃદયમાીં આનીંદ અને ઉલ્ટલાસ સાથ ે

સાથ ેલાભાથીઓએ ૧૦૦થી વધાર ેશીલાઓન ીં રોપણ કય ું. આ નવા જનૈ સેન્ટરન ીં બાીંધકામ લગભગ ૩ 

વર્ષ ેપૂણા થવાની ધારણા છે. 



સન ૧૯૮૦માીં ફક્ત ૨૦ ક ટ ીંબોના પ્રારીંશભક સભ્યપદથી શરુ થયલેી આ 

જનૈ સોસાયટીન ીં સભ્યપદ આજ ેલગભગ ૬૫૦ પશરવારો સ ધી શવકસ્ય ીં 

છે અને એક શસ્નગ્ધ, જ ગલબીંદી સમાજ તરીકે અડગ રહ્ ીં છે. વતામાન 

જનૈ સેન્ટરની સ્થાપના સન ૧૯૮૯માીં કરી હતી અને આજ ેઆ 

શવકસીત પામેલા વતામાન જનૈ સેન્ટરની જરુરીયાતોને પશરપૂણા કરવા 

માટે આ શશખરબીંધી શજનાલયની અત્યીંત જરુર છે. 


