
 

BODALI SEVA MANDAL UK (BSMUK)   NEWSLETTER SEPTEMBER 2015 

Namaste, and Greetings to all our Gamvasis here in UK. 

This year, the Samelaan will take place on Sunday 13th September 2015 at Shree Krishna Mandir, Old 

Meeting  Street, West Bromwich,B70 9SZ. We can also reflect on our past activities and provide an update 

on news and development which have taken place here in the UK and in Bodali. 

Laxmi Narayan Mandir, Bodali- Two storey building, adjacent to the Mandir, has now been completed. - 

The ground floor of this building has two rooms and in addition separate toilet washroom facility for the 

devotees. The first floor construction has also two rooms for general purposes. The installation of Marble 

canopy for Laxmi Narayan Mandir has been completed. Painting of Laxmi Narayan Mandir has been 

completed, which was funded by Shree Maganbhai and Babubhai L Patel of New Zealand and they have 

also agreed to fund for the painting of the Mandir next time.  

Road work and Guttering:-Majority of the streets and roads are now tarmaced or blocked paved. These 

projects were funded from the government grants.  

Bodali Street Lighting Project: – 85 lights have now been installed on the main ring roads in the Bodali 

Gam and fully working.  

Investment of funds in India – We have now opened a Fixed Deposit (FD) account in Bank of Baroda –

Bodali Branch. £10,000 from the general funds in UK was transferred to Bank of Baroda – Bodali Branch for 

opening of the FD account. 

New Water Tank: - Repair of leaking water tank has now been completed and painted. 

Bodali School Ground Facility and Equipment for Disabled People:-School ground facility, at Bodali and 

Khandarak school have been installed and in full use. Equipment for the disabled people has now been 

purchased and is in use. 

Sheds at Talavs:- – Four sheds (shelter) have been erected at talavs in Bodali. 

Bodali School Award: - The Bodali School was awarded Sarva Shiksa Abhiyan Green project and received a 

3 KW solar power system as a first prize.   

Future Projects:- 

 The need to deepen Khadi as a small pilot project to reduce flooding in some areas during the 
monsoon season. 

 Meals for old people living on their own. 

 Protection wall at Crematorium to be built from government grants. 

 Need to purchase a trailer to cart away the rubbish to a designated area. 

 Health - A study required to determine what type of care or diagnose of illness can be provided i.e. 

free checks of diabetics, blood pressure, physiotherapy etc., and bearing in mind the livelihood of 

the local doctors. 



 Ask government as to what help can be provided to reduce illiteracy, poverty, improve level of 

health and clean environment (awareness) 

 Cricket ground – Pavilion 

 Providing First Aid equipment and training - this is to be taken further with the Gam, and further 
study will be done.  Train pupils and a school teacher, this will assist in education and also save lives 
 

Other Gam News:- 

 Republic Day (Bodali) 26 January 2015, was success and raised Rs 1,97,000 

 The population in Bodali is approx. 3600, and has over the 700 houses. - Information.  

 Most of the household now have toilets facility, partly funded by the government.   

 

Finally, we would like to thank and congratulate Shree Randhirbhai (Sarpanch) for liaising with Mandals 

abroad and working with youths of Bodali in taking the Gam forward.  Ramanbhai Motibhai Patel in 

ensuring the repairing of the Water Tank – the most difficult task, installation of playground facility at 

Bodali and Khandark Schools, Sheds at Talavs and procuring equipment for disabled people. Morrisbhai for 

securing donation and overseeing construction work of the 2 storey building, adjacent to Laxmi Narayan 

Mandir. 

Once again Namaste and thank you to all of you and look forward to seeing you at the Samelaan in West 

Bromwich. 

 



 

બોદાલી સેવા મડંળ ય.ુકે. (BSMUK) સમાચાર પત્રિકા ૨૦૧૫ 

સાદર નમસ્કાર, અને ય.ુકે. સ્સ્િત આપણા સર્વે ગામર્વાસીઓને ર્વદંન! 

આ ર્વરે્ષ, આપણા ગામનુ ંસમંેલન તાાઃ ૧૩મી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫, રવર્વર્વારના રોજ શ્રી કૃષ્ણ મદંદર, ઓલ્ડ મીદટિંગ સ્રીટ, ર્વેસ્ટ 

બ્રોમવર્વચ, B70 9SZ ખાત ેમળી રહ્ુ ંછે, જેમા ંગામમા ંતમેજ ય.ુકે.મા ંસમગ્ર ર્વર્ષષ દરવમયાન િયેલ પ્રગવત અન ેકાયષર્વાહી પર 

દૃષ્ષ્ટપાત કરીશુ.ં 

લક્ષ્મીનારાયણ મદંદર, બોદાલીીઃ મદંદરની બાજુમા ંબે માળના બબષ્લ્ડિંગનુ ંકામ પણૂષ િઈ ચકૂ્ુ ંછે. નીચેના ભાગે બે રૂમો, ટૉયલેટ 

અન ે દર્ષનાિીઓ માટે હાિપગ ધોર્વાની સગર્વડ કરર્વામા ં આર્વી છે. ઊપરના માળે બીજં બ ે રૂમો બનયા ં છે. ભગર્વાન શ્રી 

લક્ષ્મીનારાયણ માટે આરસનુ ં વસિંહાસન બનાર્વર્વાનુ ંકામ પણ પરંુૂ િઈ ગયુ ંછે. આ ઉપરાતં મદંદરના રંગરોગાનનુ ંકામ પણ 

પરંુૂ િઈ ગયુ ંછે, જેનો ખચષ નયઝુીલૅનડ વનર્વાસી શ્રીમાન મગનભાઈ અને શ્રીમાન લાલભાઈએ આપેલ છે અન ેજરૂર પ્રમાણે પાછ ં

રંગરોગાન કરાર્વર્વાનો ખચષ આપર્વાની પણ તૈયારી બતાર્વી છે. 

રસ્તા અને ગટરીઃ મોટા ભાગની સ્રીટોના રસ્તા ડામર કે બ્લૉક પેવર્વિંગના બનાર્વર્વામા ંઆવ્યા છે. ર્વરસાદના પાણીના વનકાલ 

માટે ગટરો બનાર્વર્વામા ંઆર્વી છે. આ કામો સરકારી ગ્રાટંમાિંી કરર્વામા ંઆવ્યા ંછે. 

 બોદાલી સ્રીટ લાઈટ પ્રૉજેક્ટીઃ બોદાલી ગામના મખુ્ય રસ્તાઓ ઉપર સરસ રીતે ચાલતી ૮૫ લાઈટ દિટ કરર્વામા ંઆર્વી છે. 

ઈન્ડડયામા ંપૈસાનુ ંરોકાણીઃ બૅંક ઑિ બરોડા, બોદાલી બ્રાનચમા ંએક દિક્સસ્ડ દડપૉબઝટ ઍકાઉનટ ખોલર્વામા ંઆવ્યો છે. આપણા 

જનરલ િડંમાિંી £10,000 બૅંક ઑિ બરોડામા ંરાનસિર કરર્વામા ંઆવ્યા છે. 

નવી પાણીની ટાકંીીઃ લીકેજ િતી પાણીની ટાકંી હર્વ ેદરપૅર િઈ ગઈ છે, અન ેતેનુ ંરંગરોગાન કરર્વામા ંઆવ્યુ ંછે. 

બોદાલી સ્કલૂમા ં રમતગમતના સાધનો અને દડસેબલ્ડ (અપગં) ગ્રામજનો માટે સાધનોીઃ ગામની તેમજ ખડંરાક સ્કલૂમા ં

રમતગમતના સાધનો લગાર્વર્વામા ંઆવ્યા ંછે, અન ેતે બાળકો આનદંિી ર્વાપરે છે. દડસેબલ્ડ, એટલે કે અપગં ગ્રામજનો માટે 

ખાસ સાધનો ખરીદ્યા છે, અન ેજે ર્વપરાર્મા ંછે. 

તળાવના ઓવારા ઉપર શેડીઃ બોદાલીના બનંે તળાર્વો ઉપર ચાર ર્ેડ બનાર્વર્વામા ંઆવ્યા ંછે. 

બોદાલી સ્કલૂ ઍવૉડડ ીઃ બોદાલી સ્કલૂને “સર્વષવર્ક્ષા અબભયાન ગ્રીન પ્રૉજેક્સટ”મા ં3 KWનુ ંસોલાર પાર્વર વસસ્ટમનુ ંપહલેુ ં

ઈનામ મળયુ ંછે.   

ભત્રવષ્યના પ્રૉજેક્્સીઃ 
 ખાડીના િોડા ભાગને ઊંડી કરીને ચોમાસામા ંરેલના પાણી િબળયામા ંન પ્રર્વેરે્ તેનો અભ્યાસ કરર્વો 
 એકલા ંરહતેા ઘરડા ંમાણસોના જમર્વા માટે “મીલ ઑન વ્હીલ” જેર્વી સેર્વાઓ 

 સ્મર્ાનભવૂમ િરતે સરકારી ગ્રાટંમાિંી પ્રોટેક્સર્ન ર્વૉલ બનાર્વર્વી 



 ગામનો કચરો ગામની બહાર લઈ જર્વા માટે રેઈલર 

 સ્ર્વાસ્્યાઃ ગામમા ંડાયાબબટીસ, બ્લડ પ્રેર્ર, દિબઝયોિેરાપીના ફ્રી ચેક–અપ કરર્વા વર્બબરો યોજર્વી, શુ ંસારર્વારો જોઈએ 
ર્વગેરેનો અભ્યાસ કરર્વો. સ્િાવનક ડૉક્સટરોની આજીવર્વકાનો ખ્યાલ રાખીને આ કાયો કરર્વા 

 સરકારી દડપાટષમેનટમાિંી ભણતર, ગરીબી, તદુંરસ્તી અન ેચોખ્ખા ર્વાતાર્વરણ માટે માદહતી મેળર્વી, લોકોન ેજણકારી 
આપર્વી 

 દિકેટ ગ્રાઉનડ – પેવર્વબલઅન 

 ગામમા ંિસ્ટષ  એઈડ દકટ તિા િસ્ટષ  એઈડની તાલીમ આપર્વી. ગામની ર્ાળામા ં વર્ક્ષકોને િસ્ટષ  એઈડ માટે તાલીમ 

આપર્વી. આનાિી અભ્યાસમા ંમદદરૂપ િર્વાર્ ેઅન ેલોકોના જીર્વ બચર્ે. 
 

ગામના બીજા સમાચારોીઃ 

 પ્રજસત્તાક દદન (બોદાલી) વનવમત્તે ૨૬ જનયઆુરી ૨૦૧૫ના રોજ રૂ.૧,૯૭,૦૦૦ દાનમા ંમળયા. 

 ગામની ર્વસતી લગભગ ૩,૬૦૦ છે, અન ે૭૦૦ ઉપર ઘરો છે – એક માદહતી 
 ગામના ઘણાખરા ઘરોમા ંટૉયલેટની સગર્વડ છે, જે સરકારી ગ્રાટંમાિંી બનાર્વર્વામા ંઆર્વી છે.  

છેલ્લે, આપણા ગામના સરપચં શ્રીમાન રણધીરભાઈને અબભનદંન અન ેતેમનો આભાર, જેમણ ેપરદેર્ના મડંળો સાિ ેસુદંર 

પત્ર–વ્યર્વહાર કદર, ગામના યરુ્વાનોને સાિ ેરાખી, ગામન ેપ્રગવતના પિં ેલઈ ગયા છે. શ્રીમાન રમણભાઈ મોતીભાઈ જેઓ 

નર્વી ટાકંી દરપૅર કરર્વા માટે, પ્લ–ેગ્રાઉનડમા ં રમતગમરના સાધનો, તળાર્વો પર ર્ેડ બનાર્વર્વા અન ે દડસેબલ્ડ (અપગં) 

ગામર્વાસીઓ માટે સાધનો ખરીદર્વા માટેના કામોમા ંઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે તેમનો આભાર. શ્રીમાન મોરીર્ભાઈ 

જેઓએ દાતાઓ મળેર્વીને લક્ષ્મીનારાયણ મદંદરની બાજુમા ંબ ેમજલી મકાન બનાર્વર્વાના કાયષ પર ધ્યાન રાખી સમગ્ર કામ 

પણૂષ કરર્વા બદલ આભાર. 

િરીર્વાર અમારા નમસ્તે અન ેઆપ સૌનો આભાર. આપને ર્વેસ્ટ બ્રૉમવર્વચના સમંેલનમા ંમળર્વાની આર્ા સાિ.ે 

– બોદાલી સેર્વા યરુ્વક મડંળ 
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