મકતબા

ફરીયા નોલેજ એ ડ રસચ એકેડમી ખાતે સતત ણ વષથી ‘Trade Fair’ ને
મળી રહેલ શંસનીય િતસાદ

હાજર પીર સૈયદ મુ િહદ હુ સૈન બાવા સાહેબની દુઆ અને િહદાયત તથા અહમદ િવકાસ મંડળના અકળ
યાસોથી મકતબા

ફરીયા નોલેજ એ ડ રસચ એકેડમીમાં સતત ણ વષથી યો ઈ રહેલ ‘Trade Fair’ ને આ વષ

પણ સરાહનીય િતસાદ મ યો હતો. મકતબા

ફરીયા ખાતે ૨૧ થી ૨૮

યુઆરી ૨૦૧૮ સુધી Trade Fair-

2018 નું આયોજન કરવામાં આ યું હતું. જે માં ૧૫૦ જે ટલાં ટોલ લગાવવામાં આ યા હતાં. આ ટોલમાં દશનની
સાથે સાથે વેચાણ પણ કરવામાં આ યું હતુ.ં આ ટોલમાં કો યુટર, લેપટોપ, મોબાઇલ તથા તેની એસેસરીઝ, ના તા,
વી સ, નમકીન જે વી ખાણી-પીણીની વ તુઓ, સો ટવેર તથા

ટરનેટ િવશેની માિહતી,

ીઓ માટે ગારમે સ,

જવેલરી તથા શણગારની સામ ી, ધા મક કતાબોનું વેચાણ, હજ તથા ઉમરાહનું માગદશન, ટીલની બનાવટો, િસરામીક
આઈટમો, િવિવધ કારના અ ર, લોબાન, સૂરમા, મુ લા િવગેરે, ઓટોમોબાઇ સને લગતી એસેસરીઝ, પેઈ ટ ગ અને
કેલી ાફી, િવિવધ કારની એલ.ઈ.ડી.લાઈટ અને ઇલેિ ક વ તુઓ, લાયવૂડ એ ડ હાડવેર, હાટ માટ વારા દરેક
કારની ઘરવપરાશની ચીજવ તુઓ,હોમ ડેકોર વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આ યો હતો. ેડ ફેરના મુલાકાતીઓ ખાણીપીણીની મ

માણી શકે તે માટે પણ ડ-ઝોનની અલગ યવ થા કરવામાં આવી હતી. જે માં લગભગ ખાણી-પીણીનાં

૪૦ જે ટલાં ટોલ લગાવવામાં આ યા હતાં. સતત બે વષથી ડે ફેરનાં સંચાલન અને કામગીરીમાં શંસનીય કામ કરનાર
હા

ડી.વી.અઘારીયા

ફરી આટસ એ ડ કોમસ કોલેજ તથા આઈ.ટી.શેલીયા

ફરી બી.સી.એ. કોલેજનાં િવ ાથ ઓ

અને ટાફ ગણે આ વષ પણ ેડ ફેરને સફળ રીતે સંચાિલત કરવા માટે બીડું ઝડ યું હતું. આટસ એ ડ કોમસ અને
બી.સી.એનાં બે-બે િવ ાથ ઓને દરેક ટોલ પર ઊભા રાખવામાં આ યા હતાં. જે થી તેઓ વેપાર, ાહક સાથેના વતનની
સમજ મેળવી શકે અને સાથે-સાથે ઇ લામમાં વેપારનાં િનયમો અંગે માિહતી ા ત કરી શકે. ટોલનો સમય પૂરો થયા
બાદ મકતબાના

ાંગણમાં રોજ રા ે િવવધ સાં કૃિતક કાય મો પણ રાખવામાં આવતા હતા. જે માં તારીખ

૨૨/૦૧/૨૦૧૮ ના સોમવારના ેડ ફેરના બી

દવસે

ફરી હાયર સેક ડરી કૂલના બાળકો વારા િવિવધ કાય મો રજૂ

કરવામાં આ યા હતાં. ૨૩/૦૧/૨૦૧૮ મંગળવાર બો તાને તી લાનના નાના ભૂલકાઓ વારા ામા અને િવિવધ
સાં કૃિતક કાય મોની સરસ રજૂ આત કરવામાં આવી હતી. ૨૪/૦૧/૨૦૧૮ બુધવારે એલ.આઈ.સી. ડીપાટમે ટ અને
ડી.સી.બી.બક તરફથી મકતબા

ફરીયામાં અ યાસ કરતાં દરેક ધોરણના બે ટ િવ ાથ ઓને ોફી અને સટ ફીકેટ એનાયત

કરવામાં આ યા હતાં. ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ ગુ વારે

ફરી સેક ડરી કૂલના િવ ાથ ઓ વારા િવિવધ સાં કૃિતક કાય મો

દ શત કરવામાં આ યા હતાં. ૨૬/૦૧/૨૦૧૮ શુ વારના રોજ ઝાકીરાને આલે રસૂલની ટીમ જે માં (૧) સલમાનભાઈ
મુખી (હૈદરપુરા) (૨) આબીદ અલી માણસીયા (જે ઠીપુરા) (૩) ખાદીમભાઈ ના દોલીયા (મેતા) (૪) હસનઅ બાસ
ચારોલીયા (સે ાણા) (૫) મોહસીન અલી ( ફરીપુરા) (૬) અહેસાન અલી કડીવાલા (સેવાલણી) (૭) હસન અલી
મોમીન (કઠોર) (૮) બાકર અલી (હૈદરપુરા) (૯) સાકીર અલી (સેવાલણી) (૧૦) ગુલામ અ બાસ (જે ઠીપુરા) (૧૧)
નજર અ બાસ (ઇલોલ) (૧૨) હસન અ બાસ (મેતા) (૧૩) મંજુર મુહંમદ ગાંધી (કેસી પા) સામેલ છે તેમણે જનાબ
કામરાન હુ સૈન

ફરી સાહેબ વારા િલિખત મ કેબત રજૂ કરી હતી. તેમજ જનાબે ફાતેમા(સ.અ.) ની શાનમાં મ કેબત

રજૂ કરી હતી. જે સાંભળીને ઉપિ થત લોકો ઝૂમી ઉ યા હતાં.
બતા કૈસે ક યા ક વ શાન ઝહરા હૈ?
વો ફાતેમા(અ.) હૈ ક જો મુ તુફા(સ.અ.વ) કા ટુકડા હૈ
હસન(અ.) હુ સૈન(અ.) ક માઁ મુતુઝા(અ.) ક ઝૌ

હૈ

તેમજ...
ફાતમા ઝહરા(સ.અ.) યે તેરી તરબીયત ક શાન હૈ
બ ચા બ ચા તેરે ઘર કા બોલતાં કુરાન હૈ
બાપ સે પહેચાન હર બેટી કી હોતી હૈ મગર
તું વો બેટી હૈ તેરે જો બાપ કી પહેચાન હૈ.
પેશ કયુ હતું. ૨૭/૦૧/૨૦૧૮ શિનવારે પણ ઝાકીરાને આલે રસૂલની ટીમ વારા અલી(અ.) ની મુહ બત અને શાનમાં
જનાબ કામરાન હુ સૈન

ફરી સાહેબ વારા િલિખત મ કેબત ય ત કરી હતી. જે ને સાંભળીને ે કોએ અલી(અ.) માટે

પોતાની મુહ બત ઝાિહર કરી હતી.
દહે તી ધૂપમ સાયા અલી(અ.) વલીઉ લાહ
કદમ કદમ પે સહારા અલી(અ.) વલીઉ લાહ
હૈ હર નબી(અ.) ક વઝીફા અલી(અ.) વલીઉ લાહ
વલી વલીને પુકારા અલી(અ.) વલીઉ લાહ
દહે તી ધૂપમ સાયા અલી(અ.) વલીઉ લાહ......
ખુદા સે માંગતે હૈ ઔર નબી સે માંગતે હૈ
હૈ િજસ કે હાથમ સબ કુછ ઉસી સે માંગતે હૈ
મગર ખુદા કી કસમ યે ભી એક હકીકત હૈ
મુશીબતોમ મદદ હમ અલી(અ.) સે માંગતે હૈ.
કદમ કદમ પે સહારા અલી(અ.) વલીઉ લાહ.....
સાંભળીને લોકોનો હુ ઝુમ ઝૂમી ઉ યો હતો.અલી(અ.) ની મુહ બત પ
ેડ ફેરની મ

ય ત થઇ રહી હતી ામજનોએ આખો દવસ

મા યા બાદ રોજ રા ે આવા ો ા સનો લુ ફ ઉઠા યો હતો. બી.સી.એ.ના િવ ાથ ઓ વારા કરવામાં

આવેલ ગણતરી મુજબ લગભગ ૧,૫૧,૬૩૪ મુલાકાતીઓએ ેડ ફેરનો આનંદ મા યો હતો. અહમદ િવકાસ મંડળ
તરફથી તમામ ટોલ ધારકોને મોમે ટો આપવામાં આ યા હતાં. આમ ેડ ફેર સફળતાપૂવક સમા ત થયો હતો. િવિવધ
ગામોમાંથી મકતબાના

ાંગણમાં પધારેલ ગામ લોકોએ ેડ ફેરના છે લાં દવસ સુધી મકતબા પ રવારને સાથ અને

સહયોગ આ યો હતો જે બદલ મકતબા પ રવાર તમામ ામજનોનો આભારી છે .
સંકલન:મોહસીનાબાનું આઈ.બુખારી

