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Rajnikantbhai was born on 19 February 1957 in Gandevi, India and the
son of the late Mr. Bhukhandas Narandas Kapadia and Mrs. Ramanben
Bhukhandas Kapadia. He has one brother Ramesh and two sisters Nalini,
and Naina. At the age of one, his family moved to Mumbai from Gandevi.
His father established his own tailoring business in Mumbai and when
Rajnikantbhai finished his Higher Secondary Education, started helping his
father in the family run tailoring business. Sadly, he lost his father when he
was only 17. Thereafter, at the age of 18 he started working for the
Government Bank in Mumbai.
In 1981, he married Veenaben, who is the daughter of Harkisandas N Sagar
and Maniben Harkisandas Sagar. Rajnikantbhai and Veenaben have two
sons, Mitesh and Krunal Kapadia. In 1998, he moved from Mumbai to
Dallas, Texas, USA with his family. Their eldest son Mitesh Kapadia has
graduated as Doctor of Medicine, and their younger son Krunal Kapadia
has graduated with Masters degree in Business Administration (MBA) and
is also a licensed Certified Public Accountant. Both of their sons are happily
married and also reside in Dallas.

Editor: Pravin Shantilal Kapadia
Tel: 020-8493 1060
editor@skauk.org
Assistants: Kokila Kiran Kapadia (English), Mita Dipak Khatri (Gujarati)

57th Mahotsav 2017
As we approach our Annual Mahotsav, the
Executive Committee would like to remind
members of the following:

Mahotsav Venue

SKA UK’s 57th Annual Mahotsav will be held on
Sunday 3rd September 2017 at Watford
Colosseum, Rickmansworth Road, Watford
WD17 3JN under the patronage of the

honourable Mahotsav Pramukh Dampati
Mr Pravinchandra Mohanlal Khatri and
Mrs Ranjanben Pravinchandra Khatri.
Mahotsav will start at the usual time of
12:30pm and the entertainment will finish
around 6pm. From 6.30pm, the bar will be
open for you to purchase drinks. Thereafter a
buffet dinner will be served with free soft
drinks. The event will close at 10.00pm.
If you wish to participate in the Mahotsav
please book early to avoid disappointment.
Contact Gita Jitendra Khatri at
events@skauk.org or 07846 927282 by
Sunday 20th August 2017.
Please make sure you speak to Gita personally
so there are no misunderstandings or missed
messages. Please note there are no limitations
on the number of participants for cultural or
non-cultural items, therefore solo
performances will be allowed.

Watford Colosseum, Rickmansworth Road,
Watford, WD17 3JN
BY CAR
The Watford Colosseum is easily reached by car and is
sign-posted on all local routes into Watford. From the M1
and M25 follow signs for Watford Town Hall.
PARKING
Please make sure you leave plenty of time to park. There
is no parking at Watford Colosseum, however parking is
available at a number of locations within a short walk of
the venue. Please take cash as not all machines take
cards. Check latest car park details at:
https://www.watford.gov.uk/directory/13/a_to_z/

Act details: Please phone or preferably email
with the following details: Full names of all
participants, Type of act (film dance, raas,
garba, etc.), names of Song(s) and Film(s),
Length of the act, Group leader's contact
name, phone number and email address.
Please note this year all items whether they
are religious, cultural, single or group items
will be accepted on a first come basis.
If your song or mixed song item contains any
pauses or silences, please let the committee
know in advance so that we can ensure the
music is not stopped prematurely on the day.

The Town Hall Car Park, located off Peace Prospect,
WD17 3HA, is normally open to the public all day at
weekends. £5.50 All day rate (Sunday)

Songs: Remember that you will be asked to
select another song if it has already been used
by a previously notified act, even in a mixed
song item. So inform Gita as early as possible
of your act line-up.

Act length: The committee will decide the timing of
performances, so please do not ask for changes. For
mixed song item, a maximum of 6 minutes will be
allowed unless agreed beforehand.

To prevent problems with participants not
providing us with CDs in the correct format
you must provide your music to Gita 2 weeks
in advance, by latest Sunday 20th August. We
will then ensure the music is in the correct
format and avoid any problems on the day.

The Gade Multi-Storey Car Park, located on Rosslyn
Road, WD17 1NA is open 24-hours a day, 7 days a week.
Vehicles parking in level 3 or above can park for over 5
hours for £6:00 per day.
The Avenue Car Park, located on Hempstead Road,
WD17 4NR is open from 7am until midnight.
£5.50 All day rate (Sunday)

If on the day any event exceeds 30 seconds beyond
the given time is liable to be stopped. Please therefore
ensure the correct time has been recorded for your
performance. This is to ensure we finish the day's
events on time.

Open speech: The time allocated for the Open
speech during the Mahotsav will be 5 minutes for
everyone. No extra time will be allowed. To book your
slot, please contact Naresh Amratlal Kapadia at
secretary@skauk.org or 07411 654308 by latest
Sunday 20th August 2017.
VOLUNTEERS: As you know Mahotsav is a huge
task for the committee to arrange therefore we would
like to request for volunteers to help out on the day.
If you would like to volunteer please contact Ganesh
D Khatri at secretary@skauk.org or 07709 150898.
SKA Hall hire: To hire the Hall for practice ONLY
contact: Nilesh R Patel on 07949 158095.
Hall hire for practice will be offered on a first come
first served basis.
Costume Hire Subsidy: up to maximum of £15 per
person, but only if a receipt is provided. Please note
that the subsidy is not for purchased clothes, only for
hired clothes.
Students: The Kshatriya Association is always keen
to honour those in our community who have excelled
in their academic studies and non-academic
achievements. Please email the Vice Secretary
Naresh Amratlal Kapadia at secretary@skauk.org
and then confirm via phone on 07411 654308 if you
have achieved the necessary qualifications as set out
below.
- Academic: Educational Qualifications will be
acknowledged for those students who have obtained
Diplomas, Degrees or Professional Qualifications.
A-Level students will also be acknowledged provided
they obtain 240 or more UCAS points.
- Music: Grade 6 and above
- Sports: This category is difficult to define but we
are looking to recognise individuals who have
represented their County or higher over the past 12
months. However, we are prepared to look at each
case on an individual basis.
Those students who meet the above criteria will be
honoured by receiving a plaque at the Mahotsav.
Please note students will only be honoured if the
Secretary has received written confirmation of their
qualification by latest Saturday 20th August 2017
4pm. Please post them to Naresh A Kapadia or email:
secretary@skauk.org
Retirees: Please contact the secretary Naresh A
Kapadia on 07411 654308 or email:
secretary@skauk.org, if you have reached or passed
retirement (Men 65 years, Women 60 years), so that
we can honour this milestone with a floral tribute
(Phool Paan).

Donations towards Mahotsav costs
Would you like to make a donation for the
Mahotsav? For many past Mahotsav the cost of the
food and/or drinks served was provided courtesy of
a kind donation from a well wisher or in the
memory of their loved ones. Some of the prizes at
the ever-popular raffle are also kindly donated by
SKA members or other individuals or businesses.
SKA will be very grateful for any such donations
received and you will be acknowledged (unless you
wish to remain anonymous) at the Mahotsav and
the subsequent newsletter; which will be a great
opportunity to advertise a business. If you wish to
make such a donation or know of a non-SKA
person/business who would like to, please call
Anita Praful Narottam on 07904 855 664.

Navratri
Note for your diary
This year we will be holding Navratri
on only two dates

Saturday 23rd September 2017
from 7.30pm to 10.30pm

Sunday 24th September 2017
from 4.00pm to 7.00pm
Venue : same as last year – The Sports hall,
Queens Park Community School,
Aylestone Avenue, London NW6 7BQ

Diwali / New Year Party
The annual Diwali /
New Year Party
will be held on Friday
27th October 2017
at the usual Kadwa Patidar
Centre in Harrow.
Details to follow.

Social Evening
The next Social Evening will be held on
Friday 6th October 2017.
If you wish to attend, please book from
15th September with Nilesh Patel on
07949 158095.

Golf Tournament Results
Held on
Sunday 6th
August 2017
The golf tournament was held at Penshanger Golf Complex, with
great surroundings and also great weather. The day was rounded
off with food and drinks at the clubhouse with presentations for the
proud achievements. Thank you all for participating and supporting
this annual sporting event.
Congratulations to:
1st - Vinod C Khatri - Prize: £50 Amazon Voucher
2nd - Rajesh M Khatri - Prize: £25 Amazon Vouchers
Closest to the Pin = Virendra Solanki - Prize: Golf Accessories
Longest Drive = Sailesh R Patel - Prize: Golf Accessories

5-A-Side Football Tournament
10th September 2017
Venue: Ruislip Goals, Victoria Road, London HA4 0JE
Date: Sunday 10th September 2017
Time: 10am to 1pm.
All participants must be there by 9:30am to make payments
and to go over the rules of 5-A-Side Football.
Teams: Each team must have a minimum of 5 players but
can have up to 7 players in total.
Entry Fee: £7.00 per person, including subs. Payment must
be made by the captain and in cash only on the day for the
full team, including any subs.
Entry: Captain must submit list of team members, including
subs, by email to nilzpatel@yahoo.com no later than
31st August 2017.
In case of queries contact Nilesh on 07949 158095.

Disclaimer Form: Everyone must
sign the SKA disclaimer form before
the tournament (but parents must
sign for under 16s). If anyone has
not signed the disclaimer form
before the event, they will not be
able to play on the day. Captain
ONLY, must arrange to obtain
disclaimer form by emailing Nilesh
Patel
Age: You can have under 16s in the
team but the Captain is responsible
for that person. Any injuries to that
person or any other participant will
not be the responsibility of the
Shree Kshatriya Association of UK.
Note: Minimum of 4 teams required
or this event will be cancelled!

Bon Voyage
& Welcome

Members’ Events Diary
Weddings - Party's - Functions

Toronto - Canada:
Hansa & Navin Kantilal Parmar / Nilesh Navin Parmar
Nisha & Chintan Khatri / Neelam & Nayan Patel
Deana & Sunil Amratlal Rathod with Esha & Aavar
Shrina & Mayur Anil Mohanlal with Ishaan
Harshad Dayabhai Khatri / Vishal Ramesh Khatri
Ranjana & Ramesh Kahandas Khatri
Bhavina & Mitesh Ramesh Khatri
Shrena & Nayan Kapadia with Kai
Poonam & Hitesh Yogesh Kapadia with Aryana
Jaya & Jayantilal Kantilal Parmar
Dipika & Dhirendra Shantilal Parmar with Seema
Kavita Raju Khatri
Avanee & Kiran Balkishan Damania
New Jersey USA & Toronto
Dipa & Alpesh Jasvant Rathod with Diya & Nikhil
New Jersey - USA
Dipika & Naresh Shantilal Kapadia
Pravina Jagmohan Uttam with Ganesh & Veena
Navsari – India
Mukesh Vallabhbhai Khatri
Saraswatiben & Gamanlal Devchand Khatri
Shakuntla & Shashikant Ichharam Khatri
Mediterranean Cruise
Meghna & Naresh Amratlal Kapadia with Karan and Hinal
Europe
Dimple & Bhavik Vijay Kapadia – Austria
Pramilla & Kishor Mohanlal Parmar – Spain
Hong Kong – New Zealand - Fiji – Australia –
Singapore
Naina & Pravin Shantilal Kapadia
Falguni & Kamlesh Ratilal Motiram

Welcome to UKFrom USA
Jiteendra T Chhiboo / Deviyani H Chhiboo
Bharti & Bhavesh J Chhiboo
Nimisha & Roshan J Chagan with Jayana & Jagger
Chandan & Paresh J Solanki with Sainesh & Sapna
Kamita & Aashish A Khatri with Kiana & Shreya
Anjana & Dr Vijay P Khatri
From Canada
Hanisha Bharat Kapadia
Beena & Sandeep H Kapadia with Samay & Dillon
From India (Daman) Preeti S Kapadia - Valsad
Nita & Anil M Jadav with Chetan & Krina
Kinnari & Kaushik M Jadav with Bhavika, Kinjal & Aryan
Parul & Bharat M Jadav with Divya & Shreya
From Zambia: Bhavana & Dilip Ramanlal Kapadia
Glasgow – Belgium – Denmark – Sweden – Estonia
– Finland – Russia – Poland (Cruise)
Harish Gangaram Khatri - from London
Saroj & Mahendrakumar Bhukan - from USA Shila & Kiran
Kantilal Solanki - from USA
Hansa & Rajeshkumar Kantilal Khatri -from USA

2017
26th August - Wedding - London
Deepesh Mahesh Narottam
& Riddhika Hitesh Joshi
26th August - Reception - London
Dimple & Nilesh Navin Parmar
27th August - Reception - London
Riddhika & Deepesh Mahesh Narottam
3rd September - SKA 57th Mahotsav
17th September - SKA AGM
23/24th September - Navratri
7th October - London Reception
Vishmit Hemant Gohil & Esha Ranchhod
27th October - Diwali/New Year’s Party

2018
21st July - Wedding - London
Nayan Bharat Vakharia & Kajal Kamal Patel
Please contact or email editor@skauk.org of any function you
wish to put on this Events Diary which will be continually updated
in future newsletters and on www.skauk.org website.
This helps other members plan their function and avoid
clashing of events.

Change of Address:
Charmee & Jayesh Kishore Parmar
Pinner, Middlesex HA5
Esha & Vishmit Hemant Gohil
Borehamwood, HERTS WD6

Full Address in Printed Newsletter
Team London - Fiji - Fund Raiser

⚽ FOOTBALL SOCIAL ⚽
Saturday 16th September 2017
Where: SKA Khatri Hall, Villiers Road.
Time: 7pm
Tickets: £12 per person or £20 (includes £10 drinks tokens)
Includes: Starter & Mains
Drinks will be available to purchase on the day.

Please contact Mayur Hazratwala on 07944 043274
to book a place. This event is open to everyone.
Your welcome to bring friends.
Note: This is not an SKA event and SKA drink tokens
will not be useable for this event.

News in Gujarati
૫૭મોં વાિષક મહો સવ
એસ. કે . એ નો ૫૭મોં વાિષક મહો સવ ૩ સ ટ બર
૨૦૧૭ના રોજ માનનીય મુખ દં પતી ીમાન વીનચં
મોહનલાલ ખ ી અને ીમતી રં જનબેન વીનચં ખ ી
ના મુખ પદે અને માનનીય અતીિથ વીશેષ દં પતી
ીમાન રજનીકાંતભાઈ કાપિડયા અને ીમતી િવણાબેન
રજનીકાંતભાઈ કપાિડયાના સાંિન યમાં વોટફડ
કોલોસીયમમાં ઉજવવામા આવશે.
મહો સવની માિહતી: શ આત બપોર ે ૧૨.૩૦ કલાકે શ
થશે, અને બધો કાય મ સાજ
ં ે ૬.૦૦ વાગે સમા કરવામાં
આવશે. યાર ઉપરાંત શાકાહારી ભોજનનો લાભ દરકે
યિ લઈ શકશે.
મુખ ી નો પિરચય.
વીણચં મોહનલાલ ખ ીનો જ મ ૨ સ ટે બર
૧૯૪૨ના રોજ િપતા ી વ મોહનલાલ નારણદાસ ખ ી
અને માતુ ી લ મીબીન મોહનલાલ ખ ીના ઘર ે ગણદે વી
ગામે થયો હતો. તેઓ મુંબઈના તારદે વ એરીયામાં
વસવાટ કરતા હતા. ીમાન વીણચં એ એસ.એસ.સી.
સુધીનો અ યાસ કયા બાદ “આશા લોથ ટોર” નામની
કપડાની દુ કાન ખોલી. ૧૯૬૯ તેઓ ી વ ઉ મલાલ
ગોપાલદાસ ખ ી અને ીમતી વ મણીબેન ઉ મલાલ
ખ ીની સુપુ ી રં જનબેન સાથે લ
ંથીથી જોડાયા. યાર
બાદ ઓગ ટ ૧૯૭૦માં લંડન, યુકે જવાનો યોગ ા
થયો. એમને લંડન બોલાવવામાં એમના ફઆ
ી રતીલાલ
ુ
મોતીરામ કાપડીયા અને ફોઈ ીમતી ભાનુબેન રતીલાલ
કાપડીયાનો મહ વનો ફાળો છે . લંડનમાં એમણે
મોડન-ફે શનમાં ઘણા વષ કામ કયુ હતુ. યાર બાદ તેમણે
સૅ પલ મશીની ટ તરીકે શો- મમાં સવ સની શ આત
કરી અને અ યાર સુધી નવે બર ૨૦૧૬માં િનવૃ થયા યા
સુધી શો- મમાં કામ કયુ. એમને ણ દીકરા છે , જમ
ે ાં
સૌથી મોટા દીકરાનુ નામ િજતે છે , વચલા દીકરાનુ નામ
જય અને નાના દીકરાનુ નામ રાજ છે . િજતે અને વહુ
ગીતાને બે દીકરીઓ િનિકતા, સોિનયા અને એક પુ
ડે રન છે . વચલા દીકરા જય અને વહુ ડીં પલને યા એક
પુ ી આિલશા અને પુ રાયન છે . આ એમના વનની
આછી પરખ
ે ાનું વણન કયુ છે .
અતીિથ વીશેષ ીમાન રજનીકાંતભાઈ કાપિડયા અને
ીમતી િવણાબેન કપાિડયાનાો પિરચય,
રજનીકાંતભાઈનો જ મ ૧૯ ફે ુઆરી ૧૯૫૭ ના રોજ
ગણદે વી, ભારત ખાતે થયો હતો. તેઓ ી ભુખણદાસ
નારણદાસ કપાિડયા અને ીમતી રમણબેન ભુખણદાસ
કપાિડયાના પુ છે . તેમને એક ભાઇ રમેશ અને બે બહેનો
નલીની અને નયના છે . ાર ે તેઓ એક વષના હતા,
તેમનો પિરવાર ગણદે વીથી મુંબઇ આ યો અને તેમના
િપતાએ મુંબઈમાં પોતાના ટે લિરં ગ િબઝનેસની થાપના
કરી હતી. રજનીકાંતભાઈએ તેમનું ઉ ચતર મા યિમક
િશ ણ પૂ ં કયા પછી, પોતાના િપતાને િબઝનેસ
યવસાયમાં મદદ કરવાનું શ કયુ. દુભા યે,
રજનીકાંતભાઈ મા ૧૭ વષના હતા યાર ે તેમના િપતાનો
ં ે તેમણે
દે હાં ત થયો હતો. યાર બાદ, ૧૮ વષની ઉમર
મુંબઈમાં સરકારી બક માટે કામ કરવાનું શ કયુ.

૧૯૮૧માં, તેઓ િવણાબેન સાથે લ
ંથીથી જોડાયા. િવણાબેન
ી હરકીસનદાસ સગર અને ીમતી મણીબેન હરકીસનદાસ
સગરના પુ ી છે . રજનીકાંતભાઈ અને િવણાબેનને બે પુ છે
મીતેશ અને ૃ ણાલ. ૧૯૯૮માં તેઓ તેમના સમ પિરવાર સાથે
મુંબઈથી યુએસએ ગયા હતા અને યારથી તેઓ ડલાસ,
ટે સાસમાં રહે છે . તેમના મોટા પુ મીતેશ કાપિડયાએ ડો ટર
ઓફ મેિડિસન તરીકે નાતકની પદવી મેળવી છે અને તેમના
નાના પુ ૃ ણાલ કપાિડયાએ િબઝનેસ એડિમિન ટે શન
(એમ.બી.એ)માં મા ટસ િડ ી સાથે નાતકની પદવી મેળવી છે
અને તેઓ લાઇસ સ સિટફાઇડ પિ લક એકાઉ ટ ટ પણ છે .
તેમના બંને પુ ોના લ થઈ ગયા છે અને તેઓ પણ એમના
પિરવાર સાથે ખુશીથી ડલાસ, ટે સાસમાં રહે છે .
એસ.કે .એ હોલ ભાડે માટે ની સૂચના
જ ે યિ કાય મની ેિ ટસ માટે હોલ બુિકં ગ કરવા માગતા
હોય તો જ રી છે કે તમે સંપક કરો - નીલેશ પટે લને –
૦૭૯૪૯૧૫૮૦૯૫ આ નંબર ઉપર.
મહો સવના સહભાગીઃ
મહો સવમા જ ે પણ યિ ભાગ લેવા ઇ છતા હોય તેમણે
ીમતી ગીતા તે ખ ીનો આ નંબર ૦૭૮૪૬૯૨૭૨૮૨
અથવા તો ઈમેલ events@skauk.org ઉપર સંપક કરવો.
મહેરબાની કરી યાન રાખશો કે ફ ગીતા ખ ીને જ ફોનથી
અથવા ઈમેલથી રિવવાર ૨૦ ઓગ ટ સુધી જણાવશો. આ વષ
કાય મમાં એકલ યિ થી પણ ભાગ લઈ શકાશે, જ ે
ં
થમ આવશે તેમને ાથમીકતા આપવામા
કાય મની નોધ
આવશે. ઘણી વાર અમુક ગીતોની વારં વાર રજુ થવાની
સંભાવના રહે છે , માટે મી સ ગીતનો કાય મ કરનાર દરકે
યિ એ બધાજ ગીતોની માિહતી ગીતા ખ ીને આપવી પડશે.
મી સ ગીતના કાય મને વધુમા વધુ ૬ િમિનટ આપવામાં
આવશે.
ય ાઓના ભાષણઃ
જ ે પણ યિ પોતાના મંત ય હેર કરવા માગતા હોય એમને
ફ પાંચ િમિનટ આપવામાં આવશે. આમાં કોઈ પણ ફે રફાર
ં લેવી. તમા ં નામ નોધ
ં વા
કરવામા આવશે નહી,ં જન
ે ી દરકેે નોધ
માટે સં થાના કાયકતા નરશ
ે એ કાપડીયાનો આ નંબર
૦૭૪૧૧૬૫૪૩૦૮ અથવા ઈમેલ secretary@skauk.org ઉપર
રિવવાર ૨૦ ઓગ ટ સુધી સંપક કરવો.
િનવૃ વડીલઃ જ ે પુ ષ ૬૫ અને ી ૬૦ વષના હાલમા થયા
હોય, તો તેની ણકારી સં થાના કાયકતા નરશ
ે એ કાપડીયાને
આ નંબર ઉપર ૦૭૪૧૧૬૫૪૩૦૮ આપશો. જથ
ે ી કિમટી આ
વડીલોનુ ફલ
આપીને
બહુ
માન
કરી
શકે
.
ૂ
વયંસેવક અને વયંસેિવકાઃ વાિષક મહો સવનુ આયોજન
કરવું એ સં થા માટે ઘણું અગ યનુ અને મોટું કાય છે . અને
આવા મોટા સામાિજક કાયને નીવ
પૂણ કરવા માટે સં થાને
સમાજની મદદની જ ર હોય છે , જમ
ે આપણામાં કહેવત છે કે
'ઝાઝા હાથ રિળયામણા'.
મહો સવના િદવસ જો કોઈ યિ મદદ પ થઇ શકે તો
સં થાના સે ે ટરી ગણેશ ડી ખ ીનો આ નંબર ૦૭૭૦૯૧૫૦૮૯૮
ઉપર સંપક કરવો.

ભાડે કપડા અને ઘરણ
ે ા લાવવા માટે ની રાહતઃ સબિસડી
વધુમાં વધુ £ ૧૫.૦૦ રહશ
ે ે અને રસીદ તુત કરનારને જ
મળશે. ફ ભાડે લીધેલ કપડા માટે જ સબિસડી મળશે
પોતે ખરીદે લા કપડા માટે નહી.ં
મહો સવમા ભાગ લેનારને હાણીઃ
સં થા તરફથી દરકે સહભાગીને માથા દીઠ ફ
વાઉચર £ ૧૫.૦૦નુ આપવામાં આવશે.

એકજ

િવ ાથ નુ સ માનઃ જ ે પણ િવ ાથ એ 'એ' લેવલમાં
૨૪૦કે એનાથી વધુ પૉઇ ટ મેળ યા
હોય, િડ ી મેળવી હોય, સંગીત અથવા
રમત-ગમતમાં કોઇ પણ યો યતા ા
કરી હોય તો એમણે માટે સં થાના
કાયકતા નરશ
ે કાપડીયાનો આ નંબર
૦૭૪૧૧૬૫૪૩૦૮ અથવા ઈમેલ
secretary@skauk.org ઉપર રિવવાર ૨૦ ઓગ ટ સુધી
સંપક કરવો. આજનો યુવા વગ શૈ િણક ે ે ખુબજ
આગળ વધી ર ો છે એનો સમાજને ગવ છે , અને એવા
તમામ િવ ાથ ઓનુ સ માન કરવામાં ગૌરવ અનુભવે છે .
ં
સોશીયલ ઇવનીગ
ં શુ વાર ૬ ઓ ટોબર,ે
આગામી સોશીયલ ઇવનીગ
યોજવામાં આવશે. જો તમે હાજરી આપવા ઇ છતા હો,
તો િનલેશ પટે લને ૧૫ સ ટે બરથી આ નંબર
૦૭૯૪૯૧૫૮૦૯૫ ઉપર ફોન કરો.
મહો સવ માટે દાનની અપીલ.
ભૂતકાળમાં ઘણા મહો સવ માટે ભોજન અને/અથવા
પીરસવામાં આવતા પીણાંનો ખચ શુભિચંતક તરફથી
દાન તરીકે આપવામાં આ યા હતા.. સદા-લોકિ ય એવા
રફ
ે લ-ડોના કે ટલાક ઇનામ પણ કૃ પાળુ એસકે એ સ યો
અથવા અ ય યિ ઓ અથવા યવસાયો ારા દાનમાં
મળે છે . આવા કોઇ દાન માટે એસકે એ કમીટી તમારી
ખૂબ જ આભારી રહશ
ે ે અને મહો સવમાં અને પછીના
યૂઝલેટરમાં તમા ં નામ હેર કરવામાં આવશે. (અગર
તમે તમા ં નામ ગુ રાખવા માગતા હોય તો એ માણે
કહેવું). જો તમે દાન કરવા માંગતા હો અથવા િબનએસકે એ યિકત/ યવસાયને ણતા હો જઓ
ે આપણી
સં થાને દાન આપી શકે , તો અનીતા ફલ
ુ નરો મને
૦૭૯૦૪૮૫૫૬૬૪ પર ફોન કરો.
કારોબારી કિમટીની ચૂંટણી
આ વષ મહો સવમાં નવી એસ.કે .એ એિ ઝ ુટીવ
કિમટીની ચૂંટણી ૨૦૧૮ થી ૨૦૧૯ સુધી બે વષ માટે
યોજવામાં આવશે. તમારા પોતાના િ ય સમાજની સેવા
કરવા માટે આ એક તક આપની સમ છે , જથ
ે ી તમા ં
નામ ઈલે શન માટે લખાવો. આપણી કિમટીનુ ભાિવ
િનધાિરત કરવા માટે અને એને હકારા ક િદશામાં
આગળ લઈ જવા માટે કિમટીને કાયકતાની જ ર છે .
બધા સ યો, ખાસ કરીને યુવાનોને, સાઇન અપ કરવા
માટે િવનંતી કરીયે છીયે. જો તમારી પાસે કોઈ પણ
ો
હોય, તો કૃ પા કરીને કોઈપણ એસ.કે .એ કિમટી સ યનો
સંપક કરો. આ સાથે એ લીકે શન ફોમ જોડાયેલું છે .

િદવાળી સંમેલનઃ
શુ વાર તા- ૨૭ ઓ ટોબર સાજ
ં ે
૭.૦૦ વા યા થી ૧૦.૩૦ સુધી.
થળ- કડવા પાટીદાર સે ટર, કે ટન
એસકે એની વાિષક સામા ય સભા (એ એમ) ૨૦૧૭
રિવવાર ૧૭મી સ ટે બર, ૨૦૧૭ના રોજ સાજ
ં ના ૪:૩૦ વા યે
રાખવામા આવી છે .
થળ: એસકે એ હૉલ
સમય: બપોર ે ૪.૩૦ પછી
એક સંપૂણ એજ ડા કિમટી ારા નીચે જણાવેલ યાદી માણે
તુત કરાયેલા છે . અમે આશા રાખીએ છીએ કે આપ આમાં
હાજરી આપી અને આ મહ વના મુ ાઓ પર ચચા કરવામાં ભાગ
લો.
એજે ડા:
1. પાછલા એ એમ િમિન સની મજ
ં ૂ રી
2. ૩૧ માચ ૨૦૧૭ ના રોજ પૂરા થતા વષ માટે ના એકાઉ સની
મજ
ં ૂ રી
3. ઓિડટસની પુનઃ-િનમણૂક
4. નીચેના ઠરાવને મજ
ં ૂ રી આપવી
5. ટીમ લંડનના' ફટબોલ
સોિશયલ ભંડોળ ઊભું કરવાના
ૂ
ઇવે સ અને ટીમ મીિટં સ માટે હોલ ઉપયોગમાં લેવા માટે , ટીમ
લંડનને હોલનુ ભાડુ માફ કરવું. ૦૬ મે ૨૦૧૭ ના રોજ યો યેલી
ઇવે સ માટે ભરાયલા હોલના ભાડાને િરફં ડ કરવાનો સમાવેશ
પણ થાય છે .
6. કોઈપણ અ ય યવસાય
લંડન ટીમના આયોજકોની િવનંતીથી ઉપરો એજ ડા ની
દરખા ત કરવામાં આવી રહી છે . તાજતેરમાં યૂઝલેટસમાંના
તેમના લેખોમાંથી મોટાભાગના લોકો ણતા હશે કે , આ ટીમ
ખ ી વ ડ કપમાં લંડનની હાજરી અને િતિનિધ વ માટે તાલીમ
અને ભંડોળ એક કર ે છે , જ ે ફી માં જૂ ન ૨૦૧૮ માં યો ય રહી
છે . ટીમએ તેમના ફટબોલ
સોિશયલ ભંડોળ ઊભુ કરવા માટે ની
ુ
ઇવે સ માટે હૉલની ફી માફ કરી શકાય છે કે કે મ તે અંગે
દરખા ત કરી છે , જમ
ે ાં નાણાં ભંડોળ ઊભું કરવાનો લ ાંક
રાખવામાં આવે છે . હાલની કિમટી ટીમ લંડનને તેમના ભંડોળ
ઊભું કરવાના લ ને સફળ કરવામાં ટે કો આપવા અને સહાય
થવા માટે િતબ છે , અને તેથી આ વષ એ એમમાં ઠરાવ
તાવ આપવા માટે સંમત છે .
આ વષના એ એમમાં હાજરી આપવા માટે અમે અમારા બધા
સ યો, ખાસ કરીને આપણા સમુદાયના -યુવા સ યોને
ો સાિહત કરીએ છીએ. એ એમ એ તમારા મંત યો રજુ
કરવાની અને આપણા સમાજના ભિવ યને ન ી કરવાની તક છે .
ં કરો કે આપણી પાસે ઓછામાં ઓછા
મહેરબાની કરીને એ નોધ
૩૫ સ ય હાજર (કોરમ) ન થાય યાં સુધી અમે (એ એમ) શ
કરી શકતા નથી, તેથી કૃ પા કરીને તમે સમય પર હાજર રહશ
ે ો.

ઈ ટબોન કોચ ટીપ.

નવરાિ ૨૦૧૭ તારીખઃ

આ વષ કોચની સફર
રિવવાર ૩૦ મી જુ લાઈના
રોજ ઇ ટબોન
દિરયાિકનાર ે ગયી હતી. કુ લ
૧૧૦ બેઠકો સાથેના બે
કોચમાં પિરવારોની ણ
પેઢીઓ હાજર હતી, જમ
ે કે
૮૦ વષના સ યોથી માંડી સૌથી યુવા પાંચ વષના બાળકો
પણ હતા, બધા ખૂબજ ઉ સાિહત હતા, સવાર ે ૮.૪૫ની
આસપાસ કોચ ઉપાડી અને મ યાહન પહેલાં ઇ ટબોન
ં ી ગયા હતા. ઈ ટબોનમાં તે દીવસે થોડો પવન હોવા
પહોચ
છતા આખો દીવસ વાદળી આકાશમાં હતુ અને
આરામદાયક દીવસ ર ો હતો.
કે ટલાકે કીનારા પર બેસી ઘરથ
ે ી લાવેલા ભોજનનો આનંદ
મા ો, અ ય લોકોએ ણીતા હેરી રે સદનની
યાત
ફીશ અને ચી સ રે ટોર ટમાં જમવા માટે ની તક ઝડપી
લીધી, ઘણાએ પબમાં જઇ બીયરનો આનંદ મા ો. બપોર
પછી ઘણાએ ઈ ટબોનની મીની રલ
ે ની વાસી, બસ
વાસી અને સુંદર બગીચાઓની વાસી કરી. પીઅર ઉપર
ં
િવ ટોિરયન ટી- મ પણ હતુ. ખરીદી માટે અ ડલ શોપીગ
સે ટર હતું. મુસાફરી દર યાન કોચમાં બધાએ ગાયન,
અંતા રી, શાયરી, ચલિચ ોની મઝા માણી અને ઘણાં
બધાં ખા પદાથની વહચણી થયી હતી. એકં દર તે એક
અદભુત િદવસ ર ો હતો.

૨૦૧૭ નવરાિ ની તારીખ નીચે
માણે ન ી કરાય છે .
૨૩ સ ટે બર શિનવાર સાજ
ં ે ૭.૩૦
થી ૧૦.૩૦. ૨૪ સ ટે બર રિવવાર
બપોર ે ૪.૦૦ થી ૭.૦૦
થળ: ગયા વષ સમાન- ધ પો સ
હોલ, ી સ પાક ક યુિનટી કૂ લ,
એલી ટોન એવ યુ, લંડન,NW6 7BQ

સુિવચાર
ઘિડયાળની ચાવી ફે રવવાથી સાચો સમય મેળવી
શકાય છે , સારો સમય મેળવવા માટે તો એ
ઘિડયાળની સાથે ચાલવું પડે .
……………………………………………………………
સમજવા જટેલું સામ ય તમારામાં હોય તો તમારી ભુલ તમા ં
પગિથયું બની રહે, નિહતર ખાડો બની રહે "

………………………………………………
સામો ઘા કરવાથી િણક સુખ મળતું હશે પણ સામો ઘા નહી ં
કરવાથી િચરકાળનું સુખ મળે છે . માટે ડા ા માણસોએ મોટા સુખ
ખાતર નાનું જતું કરવું

New Born
Congratulations to
Prasila and Sunil Jagdish Patel on the birth of their
daughter DHIYANA who was born on 12th June 2017.
SKA would like to thank Mr & Mrs Sunil Patel
for their kind donation of £25.00

New Born
Congratulations to
Hemina and Vimal Mahesh Narottam on the birth of their
son NIAM who was born on 29th July 2017.
SKA would like to thank Mr & Mrs Vimal Narottam
for their kind donation of £25.00

Wedding
Congratulations to:
VISHMIT son of Mrs Bhavna &
Mr Hemant Chunilal Gohil and
ESHA daughter of Mrs Bhawna &
Vinodkumar Ranchhod
They were married on 29th April 2017
in Auckland, New Zealand
SKA would like to thank Mr & Mrs Hemant Gohil
for their kind donation of £51.00

Wedding
Congratulations to:
KUNAL son of Mrs Anita &
Mr Milan Hasmukhlal Dadarwala and
NIDHI daughter of Mrs Nisha &
Mr Anup Ramsarup Marwaha
They were married on 8th July 2017
in London
SKA would like to thank Mr & Milan Dadawala
for their kind donation of £51.00

Wedding
Congratulations to:
MAYUR son of Mrs Vina &
Mr Sudhir Dayaram Khatri and
BHAVISHA daughter of Mrs Bhanuben &
Raminkbhai Marjibhai Nariapara
They were married on 15th July 2017
in London
SKA would like to thank Mr & Mrs Sudhir Khatri
for their kind donation of £51.00

Wedding Congratulations to:
MINESH son of Mrs Usha & Mr Mahesh Shantilal Parmar
PRIYA daughter Mrs Simaben & Mr Bharatbhai Mehta
They were married on 21 July 2017 in London
SKA would like to thank Mr & Mrs Mahesh Khatri for their kind donation of £51.00

Obituary
In loving memory of

Mrs Hansaben Dhirajlal Bulsara
who passed away on 19 June 2017
in London at the age of 75 years.

She was wife to wife of Dhirajlal (Babubhai) Narotamdas Bulsara,
mother of Ashwin Bulsara, Purnima Khatri
son in law Pramond Khatri and
grandmother to Rahul & Simran Khatri.
Her entire family would like to thank everyone who paid
their respects and sent messages of condolences.
Our deepest sympathies and prayers go out to their family
and friends and pray that her soul rests in eternal peace.
SKA would like to thank Mr Dhirajlal Bulsara
& family for their kind donation of £51.00.

Obituary
In loving memory of

Mr Pradip Harjivan Parmar
who passed away on 29th May 2017
in London at the age of 51 years.
He was husband of Hemlata and father of daughters Smita, Alysha
and son Rahul. His brothers were Mahesh, Jayesh and sister Bharti.
His entire family would like to thank everyone who paid
their respects and sent messages of condolences.
Our deepest sympathies and prayers go out to their family
and friends and pray that his soul rests in eternal peace.
SKA would like to thank Mrs Hemlata Parmar
& family for their kind donation of £21.00.

Mahotsav Donation Slip
Along with this Newsletter and Mahotsav invitation, you will find
enclosed a donation slip for the 57th Mahotsav.
We have attached the donation slip for ease & convenience on
the day. Please fill in your name, address & postcode.
Also fill in the gift aid section if applicable.
Drop the slip in the donation box on the day or post it to:
Damayanti Khatri
18 Leys Gardens
Barnet, Herts EN4 9NA

57th Annual Mahotsav
3rd September 2017
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PS: Should you forgot to bring the donation slip on the day, extras will be made available

SKA Annual General Meeting (AGM) 2017
We are pleased to announce the AGM
date has been set for Sunday
17 September 2017 at 4:30pm.
A full Agenda has been agreed by the Committee
and is set out below. We look forward to a good
attendance, as there are a number of interesting
and important issues that need to be discussed.
Date: Sunday 17 September 2017
Venue: SKA Hall
Time: 4.30pm onwards
Agenda:
1. Approval of previous AGM Minutes
2. Approval of the Accounts for the
year ended 31 March 2017
3. Re-Appointment of Auditors
4. Approve the following Resolution:
‘To waive hall hire fees for Team London in
respect of Football Social fundraising events and
use for Team meetings. This is to include a
retrospective refund for hall hire fees already paid
in respect of the events held on 06 May 2017 and
16 September 2017.’
5. Any Other Business
Agenda item number 4 above is being proposed
at the request of the organisers of Team London.
As most of you will be aware, from their articles in
recent newsletters, the team are training and
raising funds to attend and represent London at
the Khatri World Cup, which is due to take place
in June 2018 in Fiji. The Team have asked
whether the hall hire fees for their Football Social
fundraising events can be waived, with the money
saved to be put towards their fundraising target.

The present Committee are committed to
supporting and assisting Team London in
achieving their fundraising target, and have
therefore agreed to propose the resolution at
this year's AGM.
We encourage all our members, particularly
the younger members of our community, to
attend at this year's AGM. In recent times, the
people of this country have been the polls to
decide the future of our country and its
relationship with the EU as the Brexit process
gets under way. The AGM is your opportunity
to share your views, have your voices heard
and decide the future of our community! We
look forward to seeing you there.
Please note that we cannot start until we have
minimum number of 35 members present
(quorum), so please ensure that you attend on
time.

SKA 2018 - 2019
Executive Committee Election
Last year we had the Brexit election; this year we not only have the General
Election but at this year's Mahotsav we will be holding the election for the new
SKA Executive Committee serving for two years from 2018 to 2019.
Lively canvassing is in full swing so come and put your name forward to join in a
worthwhile cause to serve our own Kshatriya Community. Take your turn to guide the
future direction of SKA. We call upon all members, especially the youth, to sign up. As well
as gaining personal satisfaction, it also adds good points to your CV having carried out
volunteering community service.
If you have any questions please contact any SKA Committee Member for
Nomination form or can be downloads from SKA website.

Coach Trip to Eastbourne Seaside
This year's coach trip was to Eastbourne
Seaside on Sunday 30th July. Two coaches
with 110 seats totally full included three
generations of families, youngest 5years to
elder members 80plus. All very excited, we
took off in very comfortable coaches at around
8.45am to arrive before midday to blue skies in
Eastbourne (although it was bit windy); and it
remained sunny throughout the day. We were
very lucky considering how wet and miserable
it was the day before.
Some enjoyed packed lunches on the seafront,
others took the opportunity to try the well
known Harry Ramsden fish and chips
restaurant, or ventured in a pub for a pint or
two. Attractions included the Eastbourne
Miniature Railway, the tourist bus tour and
beautiful gardens for photo opportunity; also
various events were taking place on seafront
lawns, and of course not forgetting the Pier
with usual entertainment and Victorian
tearooms. For shoppers there was the Arndale
Centre. We departed at 5.20pm to arrive at
Kingsbury before 8.30pm (so not too tiring for
work next day). Journey both ways was full of
singing Antakshari, Shayari, Movies and lots of
food sharing . Overall it was an amazing day
out.

