
બેલ્ટ્સવિલ, મરેીલને્ડ, ય.ુએેસ.એે. 

શભુ આરંભ - એેક શભુ શરુઆત 
જનૈ સાેસાયટી આેફ મટ્ેાપેાેલીટન િાેશીગં્ટન ેજનૈ મંવિરના વનમાાણના કાયાક્રમની શરુઆતના  
એેક કલાકમાં ત્રણ લાખ ડાેલર (૨.૨૫ કરાેડ રુવપયા) કરતાં િધાર ેરકમનુ ંડાેનેશન મેળવ્ુ ંછે. 

રવિિાર, નિેમ્બર ૧, ૨૦૨૦ના રાજે જનૈ સાેસાયટી આેફ મટ્ેાપેાેલીટન િાેશીગં્ટન ે બેલ્ટ્સવિલ, મરેીલને્ડ, 
ય.ુએેસ.એ.ે મા ં વનમાાણ થઈ રહેલા નતૂન જજનાલયના બાંધકામની શરુઆતના પ્રસગંની ઉજિણીનાે કાયાક્રમ 
યાજેેલ હતાે. એમવેરકા િેશની રાજધાની નજીક ૫.૬ એેકર જમીન પર એહ  હિં સાના સસધધાંતાેના પાયા ઉપર સફેિ 
આરસપહાણથી બની રહેલ આ એિ્ભૂત સીમાહિન્હ મરેીલને્ડ, િજીા નીયા એન ેિાેશીગં્ટન ડીસી પ્રિેશના સેંકડાે 
જનૈ પવરિારાે માટે એેક પજૂા સ્થળ બનશ.ે 

આ નતૂન જજનાલયના બાંધકામનાે પ્રસગં, જને ેશભુ આરંભ (શભુ શરુઆત) નામ આપયુ ંહતું તે આેનલાઈન પ્રસગં 
હતાે એન ે૫૦૦ જટેલા સ્થાનીક સમિુાયાેના તથા વિશ્વના લાેકાેએે હાજરી આપેલી હતી. કુશળ વિધીકાર શ્રી 
નરને્રભાઈ નન્િુના માગાિશાન એને આશીિાાિ હેઠળ યાજેાયલે આ શભુારંભ પ્રસગં ધાહમ્િ ક સતાતે્રાે એન ેજીિંત 
સગંીત સાથ ેમુબંઈ, ભારતથી જીિંત પ્રસારીત થયાે હતાે. 

 

તસ્િીરઃ જનૈ સાેસાયટી આેફ મટ્ેાપેાેલીટન િાેશીગં્ટનના પ્રમખુ શ્રી શરિભાઈ િાેશી એન ેબાેડા આેફ ટ્સ્ટી શ્રી 

પ્રજ્ઞેશભાઈ શાહ પવિત્ર સ્થળે સસમને્ટ ભરી રહ્યા છે. 

ભારતમાં રહેલા કલાકારાનેા આધયાત્મિક એન ેભક્તિ સગંીતના એેક કલાકના કાિાક્રમ પછી જનૈ સાેસાયટી આેફ 

મટ્ેાપેાેલીટન િાેશીગં્ટન િતી પ્રમખુ શ્રી શરિભાઈ િાેશી એન ેબાેડા આેફ ટ્સ્ટી શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ શાહે પવિત્ર સ્થળે 

સસમને્ટ ભરિાનાે લાભ લીધાે હતાે. તેમના સપના સાકાર થિાની ભાિનાઆેથી ઘેરાયલેા જ.ે એેસ. એેમ. ડબ્લ્યુના 



સભયાે એને મહેમાનાેએે ખુલ્લા હૃિયથી િાન આપયુ ંએને ફિ એેક જ કલાકમાં ત્રણ લાખ ડાેલરની (૨.૨૫ કરાેડ 

રુવપયા) રકમના ડાેનશેનનુ ંિિન આપયુ!ં 

 

તસ્િીરઃ મુબંઈ સુ્ટડીયાેથી શ્રી નરને્રભાઈ નન્િુ (લપેટાપે સાથ)ે એન ેગ્રૃપનુ ંજીિંત પ્રસારણ 
 

જ.ે એેસ. એેમ. ડબ્લ્યુનાે ધયયે જનૈ સસદ્ાંતા ેપ્રત્યે જાગ્ૃવત િધારિી, ભાવિ પેઢીમાં જનૈ મયૂાેનું સ  સિં િન કરિું, જનૈાે 
સપં્રિાયા ેિચ્િે એેકતા હાસંલ કરિી, એન ેઆતંર-વિશ્વાસ સમજણન ેપ્રાેત્સાહન આપિાનાે છે. ૩૦,૦૦૦ િાે. ફૂટ 
જનૈ સને્ટર એેક જ વિશાળ સકુંલ હશ ેજેમાં બહુવિધ જનૈ સપં્રિાયાે એને એેક શકૈ્ષણણક એને સામાજજક પાખં માટે 
પજૂા સ્થાનાે હશ ેજ ેએેક પુસતકાલય, િગાખંડા ેએન ેસમિુાય કેન્ર પ્રિાન કરશ.ે  
 

જનૈ સને્ટર ૪૨૪૧ એેમ્મને્ડલે રાેડ, બેલ્ટ્સવિલ, મરેીલને્ડમાં ક્તસ્થત હશ ેએન ે૨ િર્ામાં પૂણા થિાની ધારણા છે. 

 
તસ્િીરઃ ભાવિ જનૈ કેન્રનાે આગળનાે નકશા ે



જનૈ સાેસાયટી આેફ મટ્ેાેપાેલીટન િાેશીગં્ટન (જ.ે એેસ. એેમ. ડબ્લ્યુ) વિર્ે: 
 

જ.ે એેસ. એેમ. ડબ્લ્યુના સ્થાપકાેએે ૧૯૮૦મા ંજનૈ સસદ્ાંતાેન ેસારી રીતે સમજિા એને તેનુ ંપાલન કરિા, આપણા 
સમ્ૃદ્ િારસાન ેજાળિી રાખિાના એને ભવિષ્યની પેઢી સધુી પહાેંિાડિાના ઉદે્દશથી સમાજની સ્થાપના કરી 
હતી. ૨૦ પવરિારાેના પ્રારંસભક સભયપિથી, જેએેસએેમડબ્લ્યુ સભયપિ લગભગ ૭૫૦ પવરિારાેમાં વિકસંુ્ છે 
એન ેએેક સુસગંત, સમુળેભયુું સમુિાય રહ્યું છે. િતામાન જનૈ સને્ટર સસલ્િર સ્  સપ્રિં ગ, એેમડી માં ક્તસ્થત છે, એન ે
બેલ્ટ્સવિલ, એેમડીમા ંલગભગ ૫.૬ એેકર જમીનમાં નિું જનૈ કેન્ર બનાિિાની યાજેના છે.  
 

જેએેસએેમડબ્લ્યુ વિશ ેિધ ુજાણિા માટે, કૃપા કરીન ેwww.jsmw.orgની મલુાકાત લાે એથિા 
publicrelations@jainsocietydc.org ને ઇમઇેલ માેકલાે. 

 


