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www.odhavtechnologies.com

E-mail : contact@odhavtechnologies.com

217, Time Square Empire,
Bhuj Mirjapur Highway, 
Uma Nagar,
Bhuj-370001, 
Gujarat (India)

Odhav Technologies is your one stop for all tech needs 

we combine latest technologies, tools and framework with 

our experience to deliver customized,reliable and efficient solutions.

Odhav Technologies helps clients to reduce project development cost 

with significant improvement in quality.

Odhav Technologies LLP   Software company

Digitalize your Business
Web Design & Applica�on

Mobile Applica�on     ERP Solu�on

E-Commerce Solu�on     Technical Support 

Services are available.

Office Contact : 92657 53149

Mo.:90164 90168, 95865 92853

we will meet….
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�વ. અ�તૃલાલ િવર� નાકરાણી

ઉમર : 75 વષ�ક�છમા ં: કોટડા (જડોદર)

હાલે : નાગ�રુ (મહારા��)

yJtmttlt lttuk$

ુ ુ ુ      �ી પાટ�દાર �વક મડંળ �બંઈ તથા �વાસઘં 

ુ ુ�બંઈ ર��યન �ારા પનવેલ �વા મડંળની નવરા�ી 

ુ ુ�ભે�છા �લાકાત દર�યાન �યાનંા �થાિનક તથા 

ુ�બંઈ મ�હલા મડંળના સ��ય કાય�કતા� ભારતીબેન 

વાલાણીની (ક�છ ગામ િવથોણ, હાલે પનવેલ) પૌ�ી 

�દ�યા ઉમેશ વાલાણીના જ�મ �દવસ �સગેં 101 

�કલો ર�� દાન કરવાનો સકં�પ કય� છે. 

Team MUR-Region PRO

       માતાનામઢમા ંપ�ી િવિધ યો�ઈ રાજપ�રવારના હ�મુતંિસ�હ�એ પ�ી િવિધ કર� થોડ�ક 

સેક�ડોમા ંમા ંઆશા�રુાનો �સાદ �લાયો મોટ� સ�ંયામા ંમાઇભ�તો  પ�ી  િવિધના સમય ર�ા 

હાજર.

       લ�મીનારાયણ ઉમા ધામ ખાતે ર�� થી 

સ��ૃ� અ�ભયાનની શ�આત કરવામા ંઆવી છે 

� �જુબ થાણામા ંઘોડબદંર િવ�તારમા ંરહત� ા 

આપણા ભાઈઓ તેમના ઘર� રહલ� ી પ�તી, 

ભગંાર, લોખડં, �લા��ટક �વી �બનઉપયોગી 

વ��ઓુ �ીસમાજ ને અપ�ણ કરવાના સકં�પ 

�જુબ ઘર ઘર તમામે  લ�મીનારાયણ ઘામમા ં

એક� કરવા �કૂવામા ંઆવી એવી િવનતંી.

      ક�િત� દ�વાણી ની �શુી સાથ ેઆ પ�તી 

એક િવશાળ વો��મુ મા એક� થઈ ને સમાજ 

ની વિૈ�ક �ગિત નો માઈલ�ટોન િનમા�ણ થવા 

પોતાના કર કમળો �ારા �પશ � કર� ર�ા છે.

     �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર લ�મીનારાયણ 

સનાતન સમાજના �વુા મડંળ કામોઠ� કલબંોલી    

કરંન�ડ� આયો�જત નવરા�ી મહો�સવ ૦૭� ુ

નવરાિ�, ��ખુ કાિંતભાઈ રંગાની અને �વુા 

મડંળ ��ખુ ભરત ચોપડા � ંુસગંઠન સ��ૃ� � ંુ

ઉ�સાહ વધ�ક કાય� ના ંઅ�ભનદન.

( PRO �� ુપારિસયા નવી �બંુઈ)

     દ�શની સૌ�થમ �ીન એનજ� કંપનીઓમાનંી 

એક �ઝુલોન એનજ�ના �જુરાત સૌરા�� ના ં

�થાપક ચેરમેન અને CEO �લુસી ત��ત� ંુકા�ડ�યાક 

એર��ટના કારણે અવસાન થ� ંુછે. તેઓ ઈ��ડયન 

િવ�ડ ટબા�ઈન મે��ફુ��ચરસ� એસોિસયેશનના 

અ�ય� અને બે��જયમની Z F  િવ�ડ પાવર 

એ�ટવપ�ના ચેરમેન પણ હતા . 

ૃ     �ઝુલોન કંપનીના અિધ�ત િનવદે ન �જુબ 

૬૪ વષ�ના �લુસી ત��તને અમદાવાદથી �ણેૂ જતા ં

ર�તામા ં કા�ડ�યાક અર��ટ થતા ં હૉ��પટલ લઈ 

જવાતા હતા �યા ંઅવસાન પા�યા છે . 

ુ       તેમના પ�ની ગીતા, ��ુ �ણવ અને ��ુી િનિધ આઘાતમા ંછે. વડા�ધાને નર��� મોદ�એ �ઃખ 

�ય�ત કરતા ં�્િવટ ક� � ુ ક� �લુસી ત��ત અ�ણી �બઝનેસમેન હતા, તેમણે ભારતની આિથ�ક �ગિતમા ં

યોગદાન આ�� ંુઅને દ�શને મજ�તૂ બનાવી �થાયી િવકાસના �યાસો વગેવાન બના�યા છે.

             આઝાદ� ના અ�તૃ મહો�સવ િનમીતે આ� સાતમા નોરતા એ દ�શભ��ત ની થીમ 

આધા�રત રાસ ગરબા  ની રમઝટ �ી ક.ક.પા.સ. સમાજ નડ�આદ.

     “મહારા��નો શરે" એવા મહારા�� ના ઉપ 

��ુયમ�ંી �ી દ�વ�ે�� ફડણવીસ નવરા�ીના પવ �

િનિમ� ેમાતા રાનીના દરબાર - �ી ક�છ પાટ�દાર 

સમાજ, લકડગજં, નાગ�રુના �ાગંણમા ંમાતા�ના 

આિશવા�દ લેવા ગઈકાલે છ�ા નોરતે પધાર�લ હતા.

ુ     આપણા ઘર ના �શુી ક� �ઃખ ના �સગંો 

દરિમયાન આપણે સેવાક�ય કાય�મા ં �લ નહ� 

�લની પાખંડ� �વ�પે ભેટ અપ�ણ કરતા જ 

હોઈએ છ�એ.િવદભ� જોન �તગ�ત આવનાર 

અમરાવતી ક.ક.પાટ�દાર સમાજના સ�ય 

આદરણીય �ી અરિવ�દભાઈ છાભૈયા (�વુક 

મડંળ �વૂ � અ�ય�) ના  �દય�થ  એવા �વ. ુ

સ�ંકાર ના જ�મ�દવસ ના ઉપલ� મા છાભૈયા 

પ�રવાર તરફથી ૨૦૧ �કલો ર��

      ન�ધ કરાવી અમરાવતીમા ં 'ર�� થી 

સ��ૃ�" અ�ભયાનને આગળ વધા�.� ુ

           �ીસમાજ અને �ચાર �સાર સિમિત 

અ�ભનદંન પાઠવ ેછે

         પાટ�દાર ભવન કડોદરા મા ંઆઠમ નો પિવ� માતા� નો પિવ� હવન ��ૂ િવિધ કરવામા ં

આવી. નસીબવતંા યજમાન તર�ક� પટ�લ સો મીલ- ધીરજ છાભૈયા પર�વાર, બજરંગ ટ��બર - 

ખીમ� �વરાજ છાભૈયા પર�વાર અને ક�લાસ ટ��બર- લ�લત પોકાર પર�વાર ને આજ હવન મા ં

આ�િત અને ��ૂ કરવાનો લહાવો �ા�ત થયો હતો..ુ

        સમાજ ના ��ખુ માવ�ભાઈ પોકાર �ારા સ� ને ર�� સે સ��ૃ� �ગે સમાજ ના દર�ક સ�યએ ુ

૫૧ �કલો મીનીમમ અને વ� ુમા ંવ� ુઅપ�ણ કરવા ઉ�સાહ દશા�વી આવલે તક ને અવસર મા ં

બદલવા જ�ર  ભાવ �ગટ કરશો એવી િવનતંી કરવામા ંઆવલે. 

સયંોજક -(સોમ�ભાઇ છાભૈયા, પલસાણા)  

        �ી સમાજ ના ંિવકાસ અને �યવ�થા 

અને સનાતની સમજણ ના ં અિધવશેન ની 

ુસાથક� તા કા� મા�ં અને મારા પ�રવાર � ંુ

ુનાનક� ં ર�� � ંુ યોગદાન ..1000... KG � ું

સનાતની શતા�દ� મહો�સવ �જરમાન બને 

ુઅને આ સગંઠન ના ંસે� ુમા ંમા�ં યોગદાન 

અપ�ણ કરતા ગૌરવ ની લાગણી અ�ભુ� ંુ�.ં.

ફ�િમલી નબર....666857

પર�વાર સ�ય સ�ંયા.. 10

ગામ હાલ...ગોવા

નામ.. વાલ� ભાઈ વાસાણી 

સેલ નબર..9422058132

ક�છ � ંુગામ.. ઘડાણી 

સમાજ � ંુનામ ... મા�સૂા 

ઝોન સમાજ � ંુનામ ..DMG

સ�હ...વાલ�ભાઈ વાસાણી

     મા�સુા સમાજ ના ��ખુ �ારા નવરા� ના 

પાવન પવ � દર�યાન "ર�� સે સ��ૃ�ધ" �તગ�ત 

1000 �કલો ની પ�તી દાન ની �હર� ાત કરવામા ં

આવી અને ક���ીય મ�હલા સઘં મા ��ખુ �ીમતી 

જશોદાબેન નાકરાણી ને ��ુત કરવામા આવી.

      સાથ ેIPP શાિંતભાઈ, ઉપ��ખુ મન�ભાઈ 

પોકાર, મહામ�ંી અને ડ�ઇલી પિ�કા ના ક�વીનર  

ુ��ુષો�મ માકાણી, સહમ�ંી જગદ�શ નાકરાણી, 

રવ�ભાઈ વાસાણી, �વુક મડંળ ના ��ખુ િવસન� 

વાસાણી ઉપ��થત હતા.

     ર�� થી સ��ૃ� અ�ભયાન મા ંમ�હલાઓ 

પણ જોડાઈ પોતા� ંુયોગદાન નોધ કરાવતા 

ક��ીય મ�હલાસધંના ઉપ��ખુ કમળાબેન 

લ�બાણી.

      મ�હલાસઘં ઉપ��ખુ કમળાબેન 

લ�બાણી - તલોદ �ારા ર�� થી સ��ૃ� 

યોજનામા ં51 �કલો પ�તી સમાજને અપ�ણ કર�.  

�બૂ �બૂ ધ�યવાદ

       �બંુઈ ર��યન ડો��બવલી સમાજ અને 

�વુક મડંળ ડો��બવલી સમાજ ના �દવગંત થયેલ 

સ�ય �વ. ચ�ં�કાબેન દ�વચદંભાઈ ધો�  ના 

પ�રવાર ને આજ રિવવાર તા. ૦૨-૧૦-૨૦૨૨ ના 

ડો��બવલી પાટ�દાર ભવન ખાતે �વુક મડંળ 

કાયા�લય મા ં �ી અ�ખલ ભારતીય કરછ કડવા 

પાટ�દાર �વુા સઘં વતી �વુા �રુ�ા કવચ (YSK) 

સહયોગ િનિધનો �થમ ચેક ₹ ૫,૦૦,૦૦૦/-નો 

તેમના ભાઈ ઘન�યામ ગોિવ�દ વાસાણીને અપ�ણ 

કર�લ...

     આ �સગેં ચેક અપ�ણ કરવા માટ� �બંુઈ 

�ર�જયનના �વ�તા તેમજ 

ડો��બવલી �વુક મડંળ ��ખુ;-

�ી જયેશ ભગત 

ડો��બવલી સમાજ ��ખુ:-

�ી કમલેશભાઈ મણીલાલ લ�બાણી

ડો��બવલી સમાજ સહમ�ંી:- 

�ી ��ભુાઈ રામાણી

ડો��બવલી �વુક મડંળ મ�ંી:- 

�ી રમેશભાઈ વલેાણી

ડો��બવલી  Y.S.K ક�વીિનયર:- 

�ી મન�ખુભાઇ પોકાર

    ઉપરોકત તમામ સ�યોની હાજર�મા ં�દવગંત 

સ�યના ંપ�રવાર જનને સહયોગ નીિધ નો �થમ 

ચેક અપ�ણ કરવામા ંઆ�યો....."અપને લીયે નહ� 

અપનો ક� લીયે" YSK“ જય િમશન જય �વુાસઘં"   

Team YSK Mumbai Region

     ॐ ऐ ं�� ं�ल� ंमहागौय� नम:�वेत ेवष ेृ

सम�ढा �वेता�बराधरा श�चः। महागौर� शभ ंु ु

द�या�महादेव�मोददा।।

     આ� શારદ�ય નવરા�ી � ંુઆઠ� ંુનોર� ંુ

છે. આ� માતાના આઠમા ં�વ�પ મહાગૌર� ની 

��ૂ કરવામા ં આવ ે છે. મહાગૌર� ને માતા 

પાવત� ી� ંુ�વ�પ માનવામા ંઆવ ેછે. પૌરા�ણક 

કથાઓ અ�સુાર મા ંએ પાવત� ી �પમા ંભગવાન 

િશવને પિત �પે �ા�ત કરવા માટ� �બૂ કઠોર 

તપ ક� � ુ હ�.ંુ 

      આ કઠોર તપના કારણે તેમ� ંુશર�ર 

એકદમ �યામ વ�� ુ પડ� ગ� ંુ હ�.ંુ તેમની 

તપ�યાથી �સ� થઈને �યાર� ભગવાન િશવ ે

તેમના શર�રને ગગંા�ના પિવ� જળથી ધો� ંુ

હ� ંુ �યાર� તે િવ�તુ �ભા સમાન અ�યતં 

કાિંતમાન-ગૌર થઈ ઉઠ� ંુહ�,ંુ �યારથી તેમ� ંુ

નામ મહાગૌર� પડ�.ંુ  તેમને ચાર ��ુઓ છે, 

તેમણે એક હાથમા ંિ��ળૂ અને બી� હાથમા ં

ુડમ�ં ધારણ કર�� ંુછે. �ીજો અને ચોથો હાથ 

અભય��ુા અને વરદ��ુામા ંછે. તેમ� ંુવાહન 

ુ�ષૃભ છે એટલે ’�ષૃા�ઢા’ તર�ક� પણ ઓળખાય 

ુછે. નવરાિ�ના આઠમા �દવસે નવ�ગા�ના ંઆ 

�વ�પ� ંુ�જૂન અચ�ન કરાય છે.

       દ�વીનો વણ� ગૌર છે, વ� આ�ષૂણ �તે 

છે એટલે ’�તેાબંરધરા’ તર�ક� પણ ઓળખાય 

ુછે. આ �પની ઉપમા શખં, ચદં અને �ંદના �લ 

સાથ ેકરવામા ંઆવી છે. તેમના આ �વ�પની  

આ� ુઆઠ વષ�ની વણ�વી છે. 

ુ     'અ�ટવષા� ભવદે ગૌર�'. �ગા�સ�તશતીમા ં

જણાવલે છે ક� �ભંુ િન�ભંુ સ�હત અનેક 

પરા�મી અ�રુોનો વધ કર�ને મા ં �યાર� 

શાતં�ચ� ેબેઠા ંહતા ં�યાર� તેમના અ�ભવાદનના 

�વ�પમા ં દ�વતાઓએ મા ં પાવત� ીની અનેક 

�દંુર �વરમા ં ��િુત કર� એ સમયે  આ 

મહાગૌર�ના �પના દ�વતાઓને દશન�  થયા ં

ુહતા.ં આ �દવસે માનંી ��ૂમા ં�ગા�સ�તશતીના 

મ�ય ચ�ર�નો પાઠ કરવાથી િવશષે ફળદાયી 

હોય છે.

ુ    મહાઅ�ટમીના �દવસે, દ�વી �ગા�ની ��ૂ 

કરવા ઉપરાતં ક�યા ��ૂ કરવા� ંુિવશષે મહ�વ 

છે. મહાગૌર�ની શ��ત અમોઘ અને સદાય ફળ 

દ�વાવાળ� છે. તેમની ઉપાસનાથી ભ�તોના ં

ૂપાપો �ર થાય છે. ભ�ત બધા જ �કાર� પિવ� 

અને અ�ય ��ુયનો અિધકાર� બને છે.�યોિત 

રા�શ સ�ઘાણી.

      સામા�જક અને આ�યા��મક સિમિત 

ક�વીનર. ફોર��ટ કાઉ��સલ PDO

�ી ક�છ� કડવા પાટ�દાર  સનાતન સમાજ 

બદલા�રુ ખાતે આ વષ�  ધામ�મૂથી નવરાિ� 

ઉજવવામા ંઆવી રહ� છે. નામી કલાકારોની 

સાથ ેડ�.�. ના સથવાર� ખેલૈયાઓ ઉમળકાભેર 

આનદં માણી ર�ા છે.

      ગત રોજ એટલે ક� સાતમે નોરતે �બંુઈ 

ઝોનના ��ખુ�ી કાિંતભાઈ લ�બાણી,  

મહામ�ંી- પર�શભાઈ માવાણી, ખ�નચી- 

શાિંતભાઈ ગોરાણી તેમજ �ી લ�મીનારાયણ 

ઉમાધામ સમાજના ઉપ��ખુ ક�શવલાલ 

લ�બાણી તેમજ થાણા સમાજના ��ટ��ી 

અશોકભાઇ ગોરાણી એ �ભેુ�છા �લુાકાત લીધી 

હતી.

    બદલા�રુ સમાજના ��ખુ- મગનભાઈ 

ગોરાણીએ સૌનો આમ�ંણ �વીકાર બદલ 

આભાર મા�યો હતો.

     કાિંતભાઈ એ �ીસમાજ� ંુઆગામી સ�ંણૂ� 

સનાતની અિધવશેન �ગે  સમજણ આપી હતી.                             

�વુાસઘં �ારા અથ � �યવ�થા કા� � ર�� સે 

સ��ુધી �બેંશ ઉપાડ� છે તેની વીગતવાર 

સમજણ આપી.�ીસમાજ �ારા �જુ ખાતે � 

જમીન સપંાદન કર� છે તેની �િુમદાનની 

સમજણ આપી હતી. એ માટ� અમો સકં�પ યા�ા 

માટ� આવવાના છ��.

     મહામ�ંી, પર�શભાઈ એ આપણા �બંુઈ 

િવ�તારમા ં સૌથી વ� ુ પ�તી અને ભગંાર 

ુ�લા��ટક એક�ં કરવાની �વુક મડંળ અને 

મ�હલા મડંળને િવનતંી કર�લ. આ �સગેં 

ક�શવભાઈ લ�બાણી એ પણ એ પણ આ 

અપીલને દોહરાવી હતી અને બદલા�રુ તો મને 

ઘર �� ંુ લાગે છે, અને આ �બેંશ સતત 

ચાલનાર� �બેંશ છે માટ� �વુકોને હમેશા ંતૈયાર 

રહવ� ાની અપીલ કર�લ હતી.

     ર�� થી સ��ૃ� �તગ�ત �ભુારંભ 

બદલા�રુ સમાજ, �વુક મડંળ, મ�હલા મડંળના 

હોદ�દારો એ �િતકા�મક  ર�� થી �ગિત �બંુઈ 

ઝોન ��ખુ કાિંતભાઈ લ�બાણી ને �પૂરત 

કરવામા ંઆવલે.

    આ �સગેં બદલા�રુ સમાજ ના મહામ�ંી, 

ૂભરતભાઈ સ�ઘાણીએ પણ પોતાના િવચારો ર� 

કયા� હતા. 

      ર�� �પુરત �સગેં �વુક મડંળના ��ખુ 

�ી અશોકભાઇ પોકાર �રતેશભાઇ િનલેશભાઈ 

તથા મ�હલા મડંળ તરફથી ��ખુ �ીમતી 

ઊમ�લાબેન લ�બાણી મહામ�ંી લીલાબેન 

નાકરાણી સાથ ે શામેલ હતા. આ સાથ ે

મહમ� ાનોએ પણ ગરબા રમવાનો આનદં મા�યો 

હતો. �તે �સાદ લૈઈ ને સૌ �ટા પડ�ા હતા.

સયંોજક : મગનભાઈ ગોરાણી - બદલા�રુ

       �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન 

સમાજ, િનઝામાબાદ �ારા નવરા�ી ઉ�સવ 

દરિમયાન �થાિનક િનઝામાબાદ સમાજ - 

મ�હલા મડંળ અને �વુક મડંળ ના હો�ેદાર�ીઓ 

ની ઉપ��થિત મા ંસનાતની સતા�દ� મહો�સવ 

ની સ�ંણુ� મા�હતી આપી સાથ ેસાથ ે �દવાળ� 

સફાઈ દરિમયાન ર�� એકિ�ત કર� સનાતની 

શતા�દ� મહો�સવ મા ંઅપ�ણ કરવા નો સકં�પ 

�લધેલ હતો. 

      આ સકં�પ લેવડા�યા �યાર� તેલગંણા 

�� સમાજ �તગ�ત આવતો િનઝામાબાદ 

ઝોન સમાજ તેના ��ખુ �ી જયિંતલાલ મન� 

સાખંલા- મહામ�ંી નિવનચ�� ભીમ� 

�દવાણી ની સાથ ે �થાિનક િનઝામાબાદ 

સમાજના ��ખુ રા�રામ હસંરાજ સાખંલા - 

મહામ�ંી શાિંતલાલ નારાયણ ભાદાણી તેમજ 

�થાિનક મ�હલા મડંળ ��ખુ પાવત� ી બેન 

��ુષો�મ ભાદાણી - મહામ�ંી વાસતંીબેન 

શાિંતલાલ ભાદાણી અને �થાિનક �વુક મડંળ 

��ખુ જયિંતલાલ �ેમ� ભાદાણી - મ�ંી 

કમલેશ જયિંતલાલ �દવાણી - ક��ીય �વુા 

સધંના CCM િનશાબેન રા��� ભાદાણી - TAP 

IPP રા��� �ેમ� ભાદાણી - TAP �વુાસઘં 

સલાહકાર ભરત જય��તલાલ સાખંલા - 

િનઝામાબાદ ઝોન �વુક મડંળ ��ખુ �રુ�શ 

કાન� ભાદાણી - મહામ�ંી �િવણ નારાયણ 

સાખંલા સાથ ેમળ�ને ર�� થી સ��ૃ� અ�ભયાન 

સફળ બનાવવા માટ� સકં�પ �લધો હતો.

સકંલન : �િવણ નારાયણ સાખંલા 

સયંોજક : જસવતં �રુાણી - હ�દરાબાદ

      નખ�ાણા પાટ�દાર િવધાથ� ભવનથી 

વાઢંાય �ધુીની મા� ૃમ�હમા રથયા�ા� ંુભ�ય 

આયોજન કરવામા ં આ�� ંુ �મા ં ઉિમયા 

માતા�ના રથને ભાવ ભ��ત સાથ ેઉ�સાહ �વૂક�  

આવકારવા ગામે ગામ �ાિતજનો નો ઉમળકો. 

ુકડવા પાટ�દારોની �ળદ�વી જગત જનની મા 

ઉિમયાની આ�થાને અ�ભ�ય�ત કરવા તેમજ 

માતા�નો મ�હમા વધારવા માટ� સાતમા નોરતે 

નખ�ાણાથી વાઢંાય �ધુીની મા� ૃ મ�હમા 

રથયા�ા� ંુઆયોજન કરવા પાટ�દારના ં��ુય 

કાયા�લય નખ�ાણાથી આરંભ કરવામા ંઆ�� ંુ

હ�.ંુ

       ઉિમયા માતા�ની મહાઆરતી પાટ�દાર 

િવધાથ� ભવન નખ�ાણા મા ંઆયોજન કરવામા ં

આવલે. ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજના પિ�મ 

ક�છ ઝોન અને િવ� ફાઉ�ડ�શનના ઉપ�મે 

યો�યેલ આ િવરાટ રથયા�ામા ંપિ�મ ક�છના 

પાટ�દાર ગામોમાથંી મોટ� સ�ંયામા ં ��ા� 

ભાઈ-બહન� ો �દંુર પાઘડ� પ�રધાન સાથ ેબાઈક 

અને કાર સાથ ેજોડાયા હતા.

     પાટ�દાર િવધાથ� ભવન નખ�ાણા ખાતે 

ુકળશધાર� �માર�કાઓએ ઉિમયા માતા�ના 

રથ� ંુ�વાગત અને �જૂન કયા� બાદ ��થાન 

થયેલ આ રથયા�ા ર�તામા ંઆવતા ગામોમા ં

પ�ર�મણ કરતી સાજંના સ�ંકારધામ થઈ 

વાઢંાય ઉિમયા માતા� મ�ંદર ખાતે �ણૂ� થઈ 

હતી.આ િવરાટ રથયા�ા� ંુ નખ�ાણા, 

નાગલપર, ��ગયા, ધાવડા, િવથોણ, દ�વપર, 

સાયંરા, નવીમજંલ, મા�રાઈ, દ�શલપર ગામે 

પાટ�દાર સમાજ ના સગંઠન �ારા ભ�ય �વાગત 

કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ

      ક�છ પિ�મ ઝોન સમાજ નખ�ાણા 

�થાિનક સમાજ ના ં કાય�કરો સાથ ે ઝોન 

સમાજના ��ખુ રતનશીભાઈ ભીમાણી, મ�ંી 

છગનભાઈ ધનાણી, �વ�તા શાિંતલાલ 

નાકરાણી, મ�હલા સઘંના ઉપ��ખુ 

અ�રુાધાબેન, પાટ�દાર સમાજના દ��ણ 

િવભાગ ��ખુ અરિવ�દભાઈ �ડાણી, મ�ંી 

ુચ�ંભાઈ �દવાણી, નવ�વુક મડંળના ��ખુ 

શકંરલાલ ભીમાણી, મહામ�ંી િવ�લુ પારિસયા, 

મ�હલા મડંળના ��ખુ નયના બહન� , મહામ�ંી 

છાયાબેન ચોપડા સ�હત �વુા અને મ�હલા 

મડંળના કાય�કરોએ કાય��મને િવ� ઉિમયા 

ફાઉ�ડ�શન ના ંઅ�ભગમ ને ક�છ ના ઉિમયા 

માતા ના ંપર�વાર મા ંઆ�થા કા� આયોજન 

કરવામા ંઆવલે.

      આ રથ યા�ા દર�યાન પાટ�દાર સિવશષે 

મહા�ભુાવોની  ઉપ��થિત �મા ં નખ�ાણાના 

�ાતં ઓ�ફસર ડો.મે�લ બરાસરા, તા�કુા ુ

પચંાયતના ��ખુ જય�ખુ ડાયાણી, તા�કુા 

ભાજપ ��ખુ િવથોણ ના ં �દલીપભાઈ 

નરિસ�ગાણી, િવ� ઉિમયા ફાઉ�ડ�શનના ક�છના 

સગંઠન મ�ંી હષ�દભાઈ પટ�લ, ડૉ.શાિંતલાલ 

સ�ઘાણી, િવરાણી ગામ ના શકંરલાલ કાનાણી 

અને ભરતભાઈ સોમ�યાણી, ક���ીય સમાજના 

ઉપ��ખુ કોટડા ના ંરા�શ �દવાણી, ખ�નચી 

�િવણભાઈ ધનાણી, નાગલપર ગામ ના 

�િવણભાઈ ધો�, છગનભાઇ ધનાણી �વા 

અનેક સમાજના આગેવાનો ઉપ��થત રહયા 

હતા

      �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ 

(હ�દરાબાદ-િસકંદરાબાદ) ના �સુાપેટ - 

�ુકટપ�લી નવરાિ� ક��મા ંઆજ રિવવાર તા. 

ુ02-10-2022 ના રોજ �ગા��ટમી ના �વૂ � �દવસે 

અ�દાન કાય��મ બપોર 12 થી 3 કલાક 

દરિમયાન �સુાપેટ હ�દરાબાદ ��થત પાટ�દાર 

ભવન ની સામે રોડ પર આયોજન કરવામા ં

આવલે હ�.ંુ 

       આ અ�દાન કાય��મ �થાિનક િવભાગીય 

સમાજના ચેરમેન ક�શવલાલ પરબત ચોધર� 

અને ક�વીનર ��ુષો�મ કરસન રામાણી ની 

આગેવાની મા ં તેમજ TAP સમાજ તેમજ 

હ�દરાબાદ - િસકંદરાબાદ સમાજના મહા મ�ંી�ી 

હસંરાજભાઈ નાન� દડગા ની સાથ ે  ��ટ� 

નારાયણભાઈ હ�ર� રવાણી - �તૂ�વૂ � ��ખુ 

�દનેશભાઈ નાન� દડગા - �થાિનક િવભાગીય 

સમાજના સલાહકાર દામોદરભાઈ િશવ� 

લ�બાણી તેમજ કારોબાર� સ�યો ���લ પરબત 

ચોધર� - રા�શ િવર� ચોધર� - મણીલાલ 

દાના ચોધર� ની િનગરાણીમા ં આયોજન 

કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ આ અ�દાન કાય��મ મા ં

1500 �વા સવ � �ાિત ના લોકો એ ભોજન લી� ંુ

હ�.ંુ 

     આ અ�દાન કાય��મ ને સફળ બનાવવા 

�થાિનક િવભાગીય સમાજ અને પાટ�દાર િમ� 

મડંળ  ના કાય�કતા� ભાઈઓ સાથ અને સહકાર 

આપેલ હતો.

સયંોજક : જસવતં �રુાણી - હ�દરાબાદ

        �ી ક ક પા સમાજ નાિશક નાસડ� 

િવભાગ મા ંરા���ય �વયસેંવક સઘં RSS �ારા 

િવજયાદશમી �વૂ � દશરેા શ� �જૂન પવન� ી 

આ� પાટ�દાર ભવન, જનરલ વ�ૈ નગર, 

નાસડ� ખાતે ભાર� ઉ�સાહભેર ઉજવણી કરવામા ં

આવી હતી. 

      આ ઉ�સવમા ં��ુય અિતિથ તર�ક� �ી 

ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ નાિશક ના 

ઉપ��ખુ�ી ઉમેશભાઈ ભાવાણી, ખ�નચી 

િવનોદભાઈ પોકાર, �વ�તા નરશીભાઈ 

�દવાણી, ક����ય સમાજ ની �ચાર �સાર 

ુસિમિત ના રમેશભાઈ વાસાણી, િવ�  �હ�� 

પ�રષદ ના નાિશક ��લા ના �વૂ � અ�ય��ી 

ુચ�ંભાઈ ભગત, નાિશક ��લા સ�હુ લ�ન 

સિમિત ના ��ખુ�ી ક�શવલાલભાઈ છાભૈયા, 

જયતંભાઈ �દવાણી, નાિશક �વુામડંળ નાસડ� 

િવભાગ ઉિમયા સોિશયલ એ��ટિવટ� �પુ ના 

��ખુ િનતીન �દવાણી અને USA ની �રુ� ટ�મ 

તેમજ મોટ� સ�ંયામા ંસમાજજનો  હાજર રહ� 

આ કાય��મ મા ંસહભાગી થયા હતા. 

      આ શ� �જૂન કાય��મ મા ંRSS ના 

પિ�મ મહારા�� �ચાર િવભાગ ના વ�તા તર�ક� 

�ી �દલીપરાવ �ીરસાગર સર ના માગ�દશન�  

નો સૌને  લાભ મ�યો. એમણે એમના �વચન 

મા ંજણાવલે ક� �� ુ�ીરામ નો લકંા િવજય થી 

લઈ ને મહાભારત મા ંબનેલી ઘટનાઓ મા ંશ� 

ઉપાડવા ની ક�વી ક�વી પ�ર��થિતઓ મા ંજ�ર 

પડ�, આઝાદ� �વૂન� ા સમયમા ં લોકમા�ય 

િતલક ના િવચારોની �ેરણા થી  ડો. હડ� ગેવાર 

�ારા વષ� ૧૯૨૫ ની સાલ મા ંઆજ ના �દવસે 

રા�� િનમા�ણ અને રા���ય કાય�ના િવચારોથી 

�ે�રત થઈને થયેલી  રા���ય �વયસેંવક 

સઘંની �થાપના કરવામા ંઆવી, આ આઝાદ� 

પછ�ના સમયગાળામા ંસઘં ના કાય�,  

     ચીન - પા�ક�તાન - કારગીલ ��ુમા ં

મેળવલે િવજય, સઘંનો સઘંષ�, સઘં� ંુ સેવા 

કાય�, કોિવડ કાળ મા ં યોગદાન, શાખાઓ� ંુ

મહ�વ, કારસેવા થી લઈ ને રામમ�ંદર િનમા�ણ  

િવશ ે�બૂ જ �પ�ટ શ�દોમા ંઅને િવષયોના 

ઉદબોધનથી �વયસેંવકો અને �ોતાઓ 

મ�ં��ુધ થઈ ગયા. નાિશક સમાજ વતી 

�વ�તા�ી નરશીભાઈ �દવાણી એ સ�ં��તમા ં

જણા�� ુ ક� પાટ�દાર સમાજ� ંુકાય� સઘંના કાય� 

ુ�� ંુજ મળ� ુ�ળ� ુછે અને સઘં પ�રવારની 

��િૃ�ઓમા ંહમેશા અમાર� સમાજ નો સહભાગ 

રહલ� ો છે. ઉપ��થત નાગ�રકો િન��ુત �દશન� , 

પ�ર�મા ચળવળ અને અ�ય િશ�તબ� 

કાય��મોથી �ે�રત થયા હતા. 

     આ કાય��મમા ં ૫૯ ગણવશે ધાર� 

�વયસેંવકો સ�હત ૧૦૦ લોકોએ શ� ��ૂ કર� 

હતી અને  �ાિત જનો એ ઉ�સાહભેર આ કાય��મ 

િનહા�યો હતો. 

સયંોજક : રમેશ ડ� વાસાણી, નાિશક

ર�� થી સ��ૃ� નો સકં�પ લેતા ંતેલગંણા 

�� સમાજ ના િનઝામાબાદ ઝોન સમાજ અને 

�થાિનક િનઝામાબાદ સમાજ ના હો�ેદાર�ીઓ


