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      ક�છ �જ�લા ના ંગઢશીશા પોલીસ �ટ�શન 

મ�યે શાિંત સિમિતની બેઠક મા માગ�દશ�ન 

આપવા �થમવાર પધાર�લ D y . S P . 

ુરિવરાજિસ�હ �ડ�� સાહબ� � ગામ વતી 

ુઅ�ણીઓની હાજર�મા સ�માન કરતા તા�કા 

પચંાયતના ં કારોબાર� ચેરમેન, હર�શભાઈ 

રંગાણી.

ે ે � ુ      4 મ�ંીઓની સિમિત સાથે 3 વખત �કસાન સઘં કર� હતી બઠકસરકારની બાહંધર� બાદ �કસાન સઘં� ં

ુ ુ ુ ુ�દોલન સમેટા� ં�જરાત સરકાર� બાહંધ� ર� આપતા આ� '�કસાન સઘં'� ં�દોલન �ણૂ� થઇ ગ� ંછે.

      બહન� ો ગયા વષ� �દવાળ� પર રંગોળ� 

�પધા� રાખી હતી અને આપ સૌ બહન� ો એ 

�બુજ ઉ�સાહથી ભાગ લઇને સફળ પણ 

બના�યો હતો. તેવીજ ર�તે આ વરસે 

મહ�લાસઘં ���તુ કર� છે ફર� નવી �પધા� 

આવો આ �દવાળ�ની �પધા� માટ� છો ને તૈયાર!! 

તો આ વખતની �પધા� હશ ેઆરતીની થાળ� 

ુસાથ ે દ�વા ડ�કોર�શન. સહલ� ીઓ, આ ��ુ 

ડ�કોર�શન તમાર� લોટ (કલરવાળા ચાલશ)ે 

અને કઠોળ થી કરવા� ંુરહશ� .ે અને આ થાળ� 

બનાવતા ંનો ફોટો અને બની ગયા પછ� નો 

ફોટો આ બ�ે ફોટો ટ�લી�ામ ની મહ�લાસઘં ની 

લ�ક પર ધનતેરસ 23/10/22 ના સવારના 

ૂ10 વા�યા થી રા�ે 10 વા�યા �ધુી ર� 

કરવાનો રહશ� .ે એક થાળ�મા એકજ �પધ�ક 

રહશ� .ે 15 વી�તા ને ઈનામ આપવામા ંઆવશ.ે 

ુ ુન�ધ -ફોટો સાથ ે તમા� ��ુ નામ, ગામ, ફોન 

નબંર અને ફ�મીલી આઈ.ડ�. નબંર કંપલસર� 

આપવાનો રહશ� .ે 

    સાથ ેસનાતન ધમ� પિ�કાના વાચક સ�ય 

ફ� જમા ંકર� હોય તો એનો સ�ય નબર  પણ 

�કુવો. 

Telegram link - 

https://t.me/+aGUUpKo8q3clLL5x

વધાર� �ણકાર� માટ�

રંજનબેન-9422210002. 8788172997 

અ�રુાધાબેન - 94287 48342

કમળાબેન-98238 77199

ઉિમ�લાબેન-78748 47065

ગીતાબેન - 85113 781263

મહ�લાસઘં ��ખુ -

જશોદાબેન નાકરાણી- 83080 90329

મહ�લાસઘં મહામ�ંી - 

રમીલાબેન રવાણી.- 93707 67073

     આ� તાર�ખ 08/10/2022 શરદ�નૂમ ની 

ર�ઢયાળ� રા�ી ના નાગલપર  ગામ મા ંસર�વતી 

ૃસ�માન િવ�ાથ�ઓ ને �રુ��ત કરવાના  દાતા 

�વ.િશવ� ખેતા ધો�ં પ�રવાર, �મા ં વડોલ 

મોહનભાઈ ધો�ં �ઓ ક���ીય સમાજ ના �વૂ �

અ�ીમ લીડર હ�તે એનાયત કરવામા ંઆવલે..

મનોજ વાઘાણી, �વ�તા ક�છ પિ�મ ર��યન

✒ ગ� તા, *5/10/22* ને દશરે ાના પાવન ્

�દવસે મહસ� ાણા સમાજ �ારા સર�વતી સ�માન 

નો કાય��મ યોજવામા ંઆવલે,

✒ સભાની શ�આતમા ં��ખુ�ી મોહનભાઈ 

રામાણી ને તેમની ટ�મ �ારા દ�પ �ાગટ� કર� 

કાય��મની શ�આત કરવામા ંઆવી,

✒ સભાની શ�આત �વુા મડંળના મ�ંી 

ઘન�યામ છાભૈયા �ારા સમાજના ��ખુ અને 

મ�ંી ને મ�હલા મડંળના ��ખુ અને મ�ંી ને 

�થાન �હણ કરાવી સમાજના તમામ સ�યો� ંુ

શ�દોથી �વાગત કર� કાય��મની શ�આત 

કરવામા ંઆવી.

✒ નાના બાળકોથી લઈને ભણતા દર�ક 

િવ�ાથ�ઓને તેમની ક�ટ�ગર� �માણે ઇનામન 

અને સ�માિનત કરવા� ંુસ�ટ��ફક�ટ આપવામા ં

આવલે. 

    �મા ં િવશષે િસ�� ધરાવતા િવ�ાથ� 

અમીષાબેન �દલીપભાઈ પોકાર �ઓએ MSC 

HOME SCIENCE SEM, 04, મા ં88 % સાથ ે

�િુનવિસ�ટ�મા ંગો�ડ મેડમ મેળવલે છે તેમજ 

બી� એવા યસ નટવરભાઈ નાકરાણી �ારા 

બા�ક�ટબોલમા ં �ટ�ટ લેવલે એ ગો�ડ મેડલ 

મેળવલે છે. તેઓને સમાજના વડ�લો �ારા 

સ�માન કરવામા ંઆવલે. ઇનામ િવતરણ બાદ 

સમાજના વડ�લો �ારા ભણતા િવ�ાથ� ઓને 

ુ ુઆશીવા�દ આપી ��ંબને સમાજ� ંુનામ રોશન 

કરતા રહ � એવા અ�યા� ુબનવાના  આશીવા�દ 

આ�યા.

✒ સર�વતી સ�માન નો કાય��મ �ણૂ� થયા 

બાદ સમાજના દર�ક સ�યો એ સ�હૂ ભોજન 

કર�લ. �યારબાદ બપોર પછ� સમાજની જનરલ 

મીટ�ગ � ંુઆયોજન કર� સમાજના હવ ેપછ�ના 

આયોજન ના ં એજ�ડા �જુબ �હસાબ �કતાબ 

વાચંન કર�ને સૌની બહાલી મેળવલે.�હસાબો � ંુ

વાચંન અને જનરલ �વત�માન સમય ની 

ચચા�ઓ કરવામા ં આવલે. િમ�ટ�ગના ઓપન 

સેશન બાદ ��ખુ �થાનેથી સમાજમા ંએકતા 

બની રહ � ને સમાજમા ંહષ� ઉ�લાસ નો વધારો 

થતો રહ � તેમ જણાવવામા ંઆવલે. િમ�ટ�ગના 

�તે સૌ સ�યો �ારા રા��ગાન કર� સૌ �ટા 

પડ�લ.

ભરત �લ�બાણી,PRO 

ઉ�ર �જુરાત ર��યન,

� �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ - 

ન�ડયાદ �ારા સમાજના ��ખુ�ી માવ�ભાઈ 

વ�તાભાઇ લ�બાણી અને મહામ�ંી 

પરસો�મભાઈ મન�ભાઈ વાસાણીના અ�ય� 

�થાનેથી નવરા�ી મહો�સવ - ૨૦૨૨� ંુ

આયોજન કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ 

� નવરા�ી દરિમયાન �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર 

સનાતન સમાજ ન�ડયાદ ના જ ભાઈઓ અને 

બહન� ો �ારા ગાવા વગાડવા� ંુ કાય� કરવામા ં

આવ ેછે � સરગમ �પુ તર�ક� ઓળખાય છે. 

� નવરા�ી દરિમયાન તા. ૦૨ ઓ�ટોબર 

૨૦૨૨, મહા�મા ગાધંી જયતંી િનિમતે અને ૭૫ 

મા ંઆઝાદ� ના અ�તૃ મહો�સવ ના ભાગ �પે 

દ�શ ભ��ત ગીતો પર ગરબા રમવામા ંઆ�યા 

હતા અને સૌ સમાજ જનોએ િ�રંગો હાથ મા ંલઇ 

અને રા���ય ���ડશનલ ��સ પહર� �ને ગરબા 

ર�યા હતા. 

� નવરા�ી દરિમયાન �ી અ�ખલ ભારતીય 

ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ �ારા 

સનાતની શતા�દ� મહો�સવ - ૨૦૨૩ ને શાકાર 

કરવા ર�� થી સ��ૃ� �તગ�ત પ�તી ભેગી 

કરવા� ંુપણ કાય� કરવામા ંઆ�� ંુહ� ંુઅને આ 

મહો�સવની િવ�તાર �વૂક�  મા�હતી આપવામા ં

આવી હતી.

� તા. ૦૫-૧૦-૨૦૨૨, �ધુવાર ના રોજ દશરેા 

ની ઉજવણી િનિમતે બપોર� ૨:૩૦ કલાક� 

સર�વતી સ�માન કાય��મ ચા� ુકય� હતો. � 

�મા ંસમાજ ના હોદ�દારો � ંુ�વાગત કર� �થાન 

�હણ કરા�� ંુહ�.ંુ સર�વતી સ�માન સમારોહ 

મા ં�લે �પુ ના નાના �લૂકા ંથી લઇ કોલેજ મા ં

અ�યાસ કરતા િવ�ાથ�ઓ� ંુસર�વતી સ�માન 

દાતા�ી ઓ અને સમાજના હોદ�દારો �ારા 

સ�માન કરવામા ંઆ�� ંુહ� ંુએટલે ક� ઈનામ 

િવતરણ કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ 

� સમાજ ના આગેવાનો �ારા  સર�વતી 

સ�માનના તથા અ�ય સવ � દાતા�ીઓ� ંુ 

લ�મીનારાયણ �વ�પે શાલ અપ�ણ કર�ને 

માનભેર સ�માન કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ 

� �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ - 

મ�ં�રુા, ન�ડયાદ સમાજ દ�કર� વધામણા ં

કાય��મમા ં �મના ઘર� પહલ� ી દ�કર� � ંુ

અવતરણ એટલે ક� જ�મ થયો હોય તેમને �. 

૫૦૦૦ �પે બો�ડ અને બી� �દકર� � ંુઅવતરણ 

થાય તેને �. ૧૧૦૦૦ અને �ી� દ�કર�� ંુ

અવતરણ થાય તેને �. ૨૫૦૦૦ �િપયાનો બો�ડ 

આપી દ�કર� અને દ�કર�ના માતા િપતા� ંુ

સ�માન કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ 

� આ વષ� ૧૪ દ�કર�� ંુસ�માન કરવામા ંઆ�� ંુ

હ�.ંુ 

� દ�કર� અને દ�કર� ના માતા િપતાને �ટ�જ પર 

બોલાવી દાતા�ી બહન�  ના હાથ ે ભારતીય 

ૃસ�ં�િત �જુબ દ�કર� અને દ�કર�ની માતાને 

િતલક કર� તેમજ દ�કર� ને રમાડ� વધાવી હતી 

અને દાતા�ી ભાઈ �ારા દ�કર�ના િપતાને બો�ડ 

સ�ટ��ફક�ટ એનાયત કર�લ. તેમજ આ 

દાતા�ીઓને પણ લ�મીનારાયણ �વ�પે 

સમાજ ના હોદ�દારો �ારા શાલ અને ��ુપ અપ�ણ 

કર� સ�માિનત કરવામા ંઆ��.ંુ 

� �યારબાદ �વુક મડંળના મ�ંી - ભાવશે 

ઈ�રલાલ પોકાર અને મ�હલા મડંળ ના 

સહમ�ંી- વાસતંીબેન �કાશભાઈ પોકાર �ારા 

ૂવાિષ�ક અહવ� ાલ ર� કરવામા ંઆ�યો. 

� �યારબાદ �વુક મડંળ ના ��ખુ - �ભુાષભાઈ 

નવીનભાઈ લ�બાણી અને મ�હલા મડંળ ��ખુ 

�ીમતી હમ� લતા ચીમનભાઈ લ�બાણી  �ારા 

ુનવા િવચારો ર� કર�લ. 

� �યારબાદ સમાજના �બુ જ કાય�શીલ અને 

અ�ભુવી મહામ�ંી તર�ક� �મને સતત ૨૦ વષ� 

�ધુી સમાજની �ગિત માટ� સેવા આપી એવા 

પરસોતમભાઈ મન�ભાઈ વાસાણીએ 

ુસમાજનો વાિષ�ક અહવ� ાલ ર� કરવામા ંઆ�યો 

હતો. 

�  �તમા ં સમાજના ��ખુ, માવ�ભાઈ 

વ�તાભાઈ લ�બાણી એ સમાજ ને �પશત� ી તથા 

સમાજને લગતી ગિતિવિધ તથા પોતાના 

િવચારો � ંુ�વચ�ન આ�� ંુહ�.ંુ 

� અને �તમા ંસમાજના મ�ંી  �વીણભાઈ 

કરમશીભાઈ નાકરાણી એ આભાર િવિધ કર� 

કાય��મ ને �ણૂ� �હર�  કર�લ. 

� આખર�મા ંરા��ગાન ગાવામા ંઆ�� ંુઅને સૌ 

સમાજ જનોએ �સાદ� લઇ �ટા પડ�લા. 

લી. મહામ�ંી, ભાવશે પોકાર 

(ઉમાનદંન �વુક મડંળ - ન�ડયાદ)

       જો આપને આ� ંુવષ� િનરોગી રહ��  ંુહોય 

તો આપણે આપણા આરો�યની �ણવણી માટ� 

ુએટ� ંુચો�સ કર�એ.કોઈ �ય��ત �યાર� �દરત 

સાથ ેસીધી જોડાયેલી હોય છે �યાર� એની �દર 

સોળે સોળ �ણુ ખીલે છે.

      વષ�મા ંએક જ �દવસ એવો હોય છે ક� 

�યાર� ચ�ં સોળે કળાએ ખીલેલો હોય છે આ 

�દવસે-રા�ે ચ�ંના � �કરણો નીકળે છે એનાથી 

આપણા શર�રને નવી ઊ� મળે છે. ચ�ંના �

�કરણો આ �દવસે એક અથમ� ા ં આકાશમાથંી 

સા� ંુઅ�તૃ વરસાવ ેછેઆ� �ળૂ વાત કરવી છે  

ખડ�સાકરની...!શરદ-�નૂમની રા�ે આપણે જો 

ુખડ� સાકર (મોટા �કડાવાળ�) ને અગાસીમા ં

�કૂ� દઈએ તો આખી રાિ� ચ�ં સોળે કળાએ 

ખીલેલો હોવાથી આ ચ�ંના �કરણો આ ખડ� 

સાકરમા ં�વશે ે છે.

      શરદ�નૂમની રાિ�એ ચ�ંની �દરથી 

એવા ખાસ �કરણો નીકળે છે � આપણા શર�રના 

આરો�ય અને મનને પરમ શાિંત આપે છે ખડ� 

સાકરની �દર ચ�ંની આવી નેચરલ અસર 

ુ�વશે ે છે. ચોમા� ંુ��ંૂ થાય અને િશયાળો શ� 

થાય એની વ�ચેનો � સમય છે એ છે 

શરદઋ�એુટલે વષ�થી આપણે કોઈને 

આશીવા�દ "શતમ �વ શરદ:" તે� ંુબોલીએ 

છ�એ ક� 100 વષ�ની શરદ��ૂણ�મા �ધુી િનરોગી 

�વન �વતા રહો. ૧૦૦ ટકા ક�િમકલ �� ૦૫ 

�કલો �ટલી ઓગ�િનક ખડ�સાકર ખર�દ�ને 

લાવવાની શરદ �નૂમે એટલે ક� આસો �દુ 

�નૂમ , 

      9 મી ઓ�ટોબર, ૨૦૨૨ રિવવાર ની રા�ે, 

અગાસીમા ં એક મલમલ �વા આછા સફ�દ 

કપડામા ંએને �કૂ� દ�વાની ઉપર �ળ� ઢાકં� 

શકાય. (આપ � ખાટલામા ંસાકર �કૂો એના ં

ચાર� પાયાની નીચે પાણી ભર�� ંુ વાસણ 

રાખવા� ંુઆમ કરવાથી ક�ડ� ક� મકંોડા સાકરને 

ખાવા નહ� આવી શક�) સવાર �ધુી આ ખડ� 

સાકર અગાસીમા ં રાખો એટલે ચ�ંના ંશીતળ 

�કરણોની િપ�શામક અસર એની �દર આવી 

જશ.ે 

      સવાર� આ ખડ� સાકરના ંથોડાકં નાના 

�ુકડા કર�ને એને કાચની બરણીમા ંભર�ને �કૂ� 

ુરાખવાની�યાર� એિસ�ડટ� થાય, પેટમા ં �ઃખે, 

ુમા� ંુ�ઃખે �યાર� આ ખડ� સાકર �સૂવાથી �બૂ 

ઝડપથી એિસડ શાતં થશ.ે િપત પેટમાથંી ઉપર 

ુચડ�ને મા� ંુ �ઃખાડ� છે આવા સમયે આ 

ખડ�સાકર �સૂવાથી િપત શાતં થશ,ે સરવાળે 

ુમા� ંુ�ઃખ� ંુમટશ.ે વષ� દરિમયાન આ�વુદ� ની 

કોઈ પણ દવા ક� અ�ય �કચન મે�ડસીન લેતી 

વખતે એની સાથ ેઆમાથંી થોડ�ક ખડ�સાકર 

લેવાય તો એ દવાની અસર કરતા ંવ� ુસાર� 

થશ.ે 

     થોડોક સમય કાઢ�ને આપણે પણ જો શરદ-

�નૂમની રાિ�એ અગાસીમા ંબેસીએ તો આપણા ં

તન-મન ઉપર, આપણા ંઅગ�ણત ��રૂો�સ પર 

એની અદ�તુ અસર થાય છે તો આવો 

શરદ�નુમના તહવ� ારને વ�ૈાિનક ર�તે 

મનાવીએઆવી રહલ� ા નવા વષ� આપના ંઘરે 

ૂકોઈ આવ ે�યાર� એ� ંુમ� નકલી �ધના ંપ�ડા, 

ુ ુકા�કતર�, બરફ� ક� મીઠાઈથી મી�ં કરાવવાને 

બદલે આવી ખડ�સાકરથી કરાવશો તો એ 

�ય��તને પણ લાભ થશ ે

      આપ ઈ�છો તો આવી સાકરના ં૧૦૦ થી 

૨૦૦ �ામના ંપેક�ટ આપના �વજનોને ભેટમા ં

આપીને િનરોગી રાખવા �ય�ન કરજો આપ� ુ

�લવર પાચન માટ� િપત (bile) બનાવ ે છે, 

આપ� ંુપેટ એિસડ (hydrochloric acid) બનાવ ે

ુછે અને આપ� ંુ �વા�િપ�ડ (પે���આસ) 

ુ�વા�િપ�ડ-રસ (pancreatic juice) બનાવ ેછે આ 

બ� ંુપાચન� ંુ૦૪ થી ૦૫ �લટર �વાહ� પેટમા ં

ભે� ંુ થાય છે, � આપણા શર�રને િનરોગી 

રાખવા� ંુ અિત મહ�વ� ંુ કામ કર� છે. 

      શરદ�નૂમની રા�ે ચ�ંના �કરણોમા ં

�કુ�લી આ ખડ�સાકર આપ સૌના મનને શાતં 

રાખી શક� એટલી તાકાત ધરાવ ેછે શરદ ��ૂણ�મા 

ૃના ંઉ�સવ ��િત ના ંખોળે બેસી ને પર�વાર 

સાથ ેઆનદથી માણશો.

એક આરો�ય અ�ભયાન.

�વુાસઘં િમશન.

(હ�� થ & �ડઝા�ટર)

      તા. 5/10/2022 ને િવજયાદશમી ના 

�દવસે �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન 

સમાજ, ઠાસરા ખાતે ક��ભુાઈ છગનભાઈ 

છાભૈયા ના અ�ય��થાને સર�વતી સ�માન નો 

કાય��મ ગોઠવવામા ંઆ�યો હતો.  

� �મા ં અિતિથ િવશષે ક��ભુાઈ િવર�ભાઈ 

છાભૈયા, સમાજના ��ખુ�ી દયારામભાઈ 

છાભૈયા, મ�ંી રમેશભાઈ પોકાર, �વુક મડંળના 

��ખુ - િનલેશ પારસીયા, ભોજનના દાતા�ી 

કાિંતભાઈ પારસીયા, ઈનામના દાતા�ી 

દ�વરામભાઈ લ�બાણી તેમજ મોટ� સ�ંયામા ં

સમાજજનો ઉપ��થત ર�ા હતા.  

� સૌ�થમ �થાન�હણ બાદ દ�પ�ાગટ� કર�ને 

કાય��મને ��ુલો �કુવામા ંઆ�યો હતો.  

� સમાજની દ�કર�ઓ �ારા �ાથન� ા ગીત અને  

ૂ ુ ુ�વાગત ગીત ર� કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં  

ૃ� શા��દક �વચન �ણાલ પારસીયા એ આ�� ંુ

હ�.ંુ  

�  કાય��મમા ં િવિવધ ધોરણોમા ં ભણાતા ં

િવ�ાથ�ઓને દાતા�ીઓએ  ઈનામ આપી 

�ો�સા�હત કયા� હતા.  

�  સમાજની દર�ક િનયાણીઓને બા�ભુાઈ 

દ�વાણી અને લીલાબેન દ�વાણી તરફથી 

િનયાણી ભેટ આપવામા ંઆવી હતી.  

� કાય��મને �તે સ�હૂ ભોજન રાખવામા ંઆ�� ંુ

હ�.ંુ 

 � �વુક મડંળ ના ��ખુ િનલેશ પારસીયા એ 

ૃધાિમ�ક તહવ� ારોના મહ�વ અને સા�ં�િતક 

પરંપરા િવષે સરસ મ�ની સમજણ આપી હતી.  

� અિનલ છાભૈયાએ કાય��મની આભારિવિધ 

કર�ને કાય��મને �ણૂ� �હર�  કય� હતો.  

ુ� સમ� કાય��મ� ંુસફળ સચંાલન ��ંુદ પોકાર 

�ારા કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ

ુ� િવ� �હ�� પ�રષદ, પિ�મ ક�છ માડંવી �ા�ય 

ુ ુ�બદડા ગામ મા ં�ગા��ટમી એટલે ક� �ગા�વાહ�ની 

ના �થાપના �દવસ િનિમ� ે શ��જૂનનો 

કાય��મ આયો�ત આ�યો હતો. આ કાય��મમા ં

�ુગા�વાહ�ની બહન� ો, �બદડા પાટ�દાર સનાતન 

મ�હલા મડંળ, �બદડા પાટ�દાર �વુક મડંળ, �ી 

સમાજની કારોબાર� તેમજ સઘં ના ભાઈઓ �ારા 

શ��જૂન કરવામા ંઆ��.ંુ 

�  �મા ં નાની 15 �ટલી બા�લકાઓએ 

માતા�ના િવિવધ �પ ધારણ કયા� હતા તથા 

એમ� ંુ�જૂન કરવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ આ સમયે 

આ� ંુપ�રસર જય જય �ી રામ ના નારાથી ��ંુ 

ઉઠ� ંુહ�.ંુ 

ૂ� શ��જૂન એ �હ�� ધમ�ની પરંપરા છે. 

ૂશ��જૂન અને શા��જૂન� ંુ�હ�� ધમ�મા ં�બૂ 

જ મહ�વ છે. શ��જૂન� ંુમહ�વ સમ�વતા 

�ુલાર�બેન હળપાણીએ જણા�� ંુહ� ંુક� આપણા 

તમામ દ�વી-દ�વતાઓ ના હાથ મા ંશ� હોય છે 

� આપણને શીખવ ે છે ક� આ�મર�ા, રા��ર�ા 

અને ધમ�ર�ા માટ� �યાર� �યાર� જ�ર પડ� છે 

ૃ�યાર� ભગવાન �ી ��ણ, ભગવાન �ીરામ અને 

ુમા�હસા�રુ �પી રા�સ નો વધ કરવા મા ં�ગા� 

એ શ�નો ઉપયોગ કય� હતો. �થી દર�ક બહન� ો 

ને શ� � ંુ�ાન અવ�ય હો� ંુજ જોઈએ. આપણા 

સૌના ઘર મા ંશ� હોય જ છે પણ એ �ાકં એવી 

જ�યાએ પડ�ા હોય છે � આપણને ખરા સમયે 

ઉપયોગ મા ંનથી આવતા. તો આપણને શ� 

એવી જ�યા એ રાખવા જોઈએ � ખરા સમયે 

ઉપયોગ મા ંલાવી શકાય. ધીમે ધીમે સમય 

એવો આવતો �ય છે �મા ંશ�ની જ�ર પડશ.ે 

આજની નાર�ને ખાસ શ� ચલાવતા આવડ� ંુ

જોઈએ કારણક� આજ ઠ�ર ઠ�ર મા�હસા�રુ �પી 

રા�સો બેઠા જ છે. 

� �બદડા પાટ�દાર સમાજવાડ� મ�યે દર 

રિવવાર� િનયમીત એક કલાક શ��તસાધના ક��� 

ચલાવવામા ંઆવ ેછે. �મા ંએજ શીખવવા � ંુ

આવ ેછે ક� મ�હસા�રુ �પી રા�સોનો સામનો 

ક�વી ર�તે કરવો. આ ક���મા ંિન��ુના અલગ-

અલગ દાવ, દંડ ફ�રવતા તેમજ િવિવધ રમતો 

�વી ��િૃ� કરાવવામા ં આવ ે છે. આ 

શ��તસાધના ક��� ને સફળ બનાવવા માટ� 

ુસ�ઘાણી ભારતીબેન, હળપાણી �લાર�બેન, 

છાભૈયા ચામ�બેન, છાભૈયા નેહાબેન, નાકરાણી 

પાયલ, રામાણી દ�પા, રામાણી ���ટ, સ�ઘાણી 

િસ�� વગેર� બહન� ો નો અ��ુય ફાળો રહલ� ો છે. 

ુ� �ગા��ટમી ના રાતે શ��જૂન ના કાય��મ બાદ 

�ા�ય�ીકનો કાય��મ કરવામા ંઆ�યો હતો. આ 

ુકાય��મમા ં�ગા�વાહ�ની ની 22 �ટલી બહન� ો 

�ારા િન��ુ ના દાવ, દંડ ના દાવ, તલવાર રાસ, 

િપરાિમડ ના દાવ �ારા સૌને મ�ં��ુધ કયા� હતા 

ૂઅને દ�શભ��ત ગીત ર� કરવામા ંઆ�યા હતા. 

�મને સૌ સમા�જનો એ હષ��લાસ થી વધાવી 

લીધા.

સયંોજક: 

િપ�ષુભાઈ �લ�બાણી (ગામ: �બદડા)

      તા- 5.10.2022 ના નવચેતન ર��યન 

ના ં�ીરામ�રુ મ�હલા મડંળ� ંુિમશન અ�ભમ�� ુ

� ંુસેશન દશરેાના �દવસે લેવામા ંઆ��,ંુ �યા ં

30 બાળ �વુાઓ, મે�ટર બહન� ોની સાથ ેસાથ ે

છોકરાનંી મ�મીઓ એ પણ એનામા ંભાગ લીધો 

ુહતો, સવ � �થમ ગણેશ વદંના કર�,  ��ુવદંના 

કર� અને પછ� દ�વવદંના  કર�, 

     �યારબાદ છોકરાએ માઇકમા ંપોતાનો 

પ�રચય આ�યો અને એક એક �લોક પણ એની 

સાથ ે બોલા�યા હતા, �યારબાદ દશરેાની 

મા�હતી આપીને ૧૧ વખત ઓમ નો નાદ 

ુકરા�યો અને છે�લે શાિંત પાઠ બોલી સેશન ��ુ 

ક�.� ુ ખર�ખર હમણા ં ના સમયમા ં આ િમશન 

અ�ભમ�� ુછોકરાઓ માટ� પા�રવા�રક પરંપરા 

સાથ ે સ�ંકાર સગંઠન  તેમજ આ�યા��મકની 

અ��ુિૂત અને તે �ગે ��િૃત� ંુ સાથ ે સાથ ે

�ગિત માટ� બીજ � ંુકામ કરશ.ે 

જય હો િમશન અ�ભમ��.ુ

મે�ટર:-

ગીતાબેન ખીમ�ભાઈ પોકાર

હમ� લતાબેન �દનેશભાઈ ધો�

�ીિતબેન ભા�કરભાઈ �દવાણી

વષા�બેન ભરતભાઈ �ડાણી

�યોિતબેન િવજયભાઈ �ડાણી

NCR સામા�જક અને આ�યા��મક સિમતી

        �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા 

પાટ�દાર �વુાસઘં "�વ�ણ�મ મહો�સવ" િનિમ� ે

આગામી તાર�ખ ૦૪ ���આુર� ૨૦૨૩ થી 

૦૮ ���આુર�  દર�યાન તેલગંણા - �� 

ર��યન ની યજમાનીમા ંસીક�દરાબાદ ખાતે 

ુ��ક�ટ અને વોલીબોલ �ના�મે�ટ� ંુ આયોજન 

કરવામા ં આવશ.ે �મા આપ સવ � નો સાથ 

સહકાર ઈ�છનીય છે.   

CRICKET Tournament 

� Team Reporting -

4/1/23 (Till afternoon) 

�4/1/23  Evening Opening ceremony,

T Shirt Luanching 

�5/1/23 & 6/1/23League matches 

�7/1/23 Quarter finals & Semi - finals 

�8/1/23Final match &Closing ceremony 

n prizes distribution.  

�9/1/23 Return to Home. ન�ધ : (��ક�ટ 

અને વોલીબોલ બ�ે ટ�મ એ 04 ���આુર� 

બપોર �ધુી પહ�ચવા� ંુરહશ� .ે) બ�ે રમત મા ં

AGE LIMIT 25 વષ� રાખવામા ંઆવલે છે તેની 

આપ સવ � ન�ધ લેશો. �ની િવ��તૃ �ણકાર� 

નીચે �જુબ છે.  

� CRICKET tournament playing  11 મા 

U/19 - 2 players ફર�જયાત છે.U/25 - 6 

players U/30 - 3 players (� ફર�જયાત 

નથી.) 

� Volleyball Age - U/25 years �વુાસઘં 

સે��લ �પો��્સ ટ�મ સમીતી (જગદ�શ 

લ�બાણી,�ણેુ)

     �વુાસઘં સે��લ �પો��્સ સમીતી..જગદ�શ 

લ�બાણી, �ણેુ.

      િવ�ને આપણી સાથ ે ��ંુ ઉઠવા 

ૃમાટ�...એકતા, સા�ં�િતક ��ૂયો અને પરંપરાઓ 

સાથ ેક�છ કડવા પાટ�દાર � ંુનામ જ પયા��ત 

છે.          

ૃ     આપણા વડ�લોએ આપણામા ંસા�ં�િતક 

��ૂયોને આ�મસાત કરવાનો ��ેઠ �યાસ કય� 

છે. તેઓએ � ર�તે તેમ� ંુ�વન ��� ંુતે �ારા 

તેઓએ આપણા અને આપણી ભાિવ પેઢ�ઓ 

માટ� દાખલા બેસાડ�ા છે.         

    તેઓએ ઘણી ��ુક�લીઓનો સામનો કર�. 

આપણા સમાજને આ �તર �ધુી પહ�ચાડ�ો છે 

અને હવ ે તેને સાચવવાની અને આપણી 

ભાિવપેઢ�ઓ �ધુી લઈ જવાની જવાબદાર� 

આપણી છે.    

     આપણી �વુા પેઢ�ઓ પોતપોતાના 

�ે�ોમા ં��ેઠ �દશન�  કર� રહ� છે.  પરં� ુઅ�કુ 

ૃવાર તેઓને આપણી સ�ં�િત અને પરંપરાઓ 

સાથ ે સલં�ન રહવ� ા માટ� થોડો �ો�સા�હત 

કરવાની જ�ર પડ� છે.  આજકાલ આપણે કોઈ 

પણ મેળાવડ� જઈએ... તે સમાજની મીટ�ગો 

ુહોય, કૌ�ં�બક મેળાવડા હોય, લ�નો હોય ક� 

અ�ય કોઈ �સગં હોય. સગપણ સમ�યા એક 

ુચચા�નો ��ો બની ગયો છે.        

      દર�ક પ�રવારને તેમના બાળકો માટ� 

યો�ય   સબધં જોડવામા ંક� શોધવામા ં(ખાસ 

કર�ને ભાઈઓ) સમ�યાઓનો સામનો કરવો 

પડ� ર�ો છે.  હવ ેઆ સમ�યાનો યો�ય ઉક�લ 

શોધવાનો સમય છે.મારો િવષય બરાબર છે ને 

!?? મારા મતે , આ સમ�યાના ક�ટલાક 

સભંિવત ઉક�લો હોઈ શક� છે.. 

સૌ�થમ....

ુ     તે પ�રવાર ને, સમાજ સાથે સકંળાયે� ં

ુહો� ંજોઈએ. 

    સમાજના મેળાવડામા ંહાજર� આપવી જ 

જોઈએ અને આપણા સમાજના લોકો સાથ ે

જોડાઈ રહ��  ંુજોઈએ. લોકોમા ંછાપ મેળવવા 

માટ� સમાજમા ંચાલી રહલ� ી ��િૃ�ઓનો સ��ય 

ભાગ બન� ુજોઈએ. અમે એવા ઘણા પ�રવારો 

જોયા છે �ઓ ગામડાઓમા ંઆપણા પાટ�દાર 

સમાજના મા� ૪-૫ પ�રવારો સાથ ે રહ � છે 

પરં� ુતેમ છતા ંતેઓ તેમના બાળકો માટ� સાર� 

સેટ થાય તેવા પા� શોધી શક� છે. કારણ ક�, 

તેઓ છે�લા ઘણા સમયથી સમાજ સાથ ેસાર� 

ર�તે જોડાયેલા છે.  તો...સમાજનો એક ભાગ 

બનવાથી તમને અનેક ર�તે ફાયદા થઈ શક� છે.   

ુબી�.ં.... 

ુુતમારો �� કૌ�ં�બક �યવસાયમા ંજોડાય અને 

તમારા �યવસાયને તેના વત�માન સમયના 

�ાનથી �બૂ �ચાઈએ લઈ �ય તો...

   તેને આપણા સમાજના ટોચના 

ઉ�ોગપિતઓની નજર મા ંઆવશ.ે તે નવા 

�ટાટ�-અપ આઈ�ડયા લઈને આવી શક� છે, ખાસ 

કર�ને સિવ�સ �ોવાઈ�ડ�ગમા ં � �બઝનેસ� ંુ

ભિવ�ય છે અને જો તે �ટાટ�-અપ ��લક થાય, 

ૂ ુતો તે �ંક સમયમા ંજ પોતા� ંનામ અને �યાિત 

મેળવી શક� છે.

    ુ ુ�ી� ં અને સૌથી અગ�ય� ં િશ�ણમા ં

ુિન�ણતા છે       

ુ ૃ      જો તમા�ં બાળક િશ�ણમા ંઉ���ટ હોય 

તો તેને ડો�ટર,   એ��જિનયર, C.A, આ�ક�ટ��ટ, 

ઈ��ટ�રયર �ડઝાઈનર, વબે �ડઝાઈનર, �ા�ફક 

ુ�ડઝાઈનર વગેર� બનાવવા માટ� તમા�ં ૧૦૦ 

% આપો અથવા તેને ગમે તે �યવસાયમા ંરસ 

ૃહોય, તે �ફ�ડ ક� �ે� મા ંતેને ઉ���ટ થવા દો. 

તેના પછ� તમે તમારા ��ુ માટ� ��ેઠ સબંધં ની 

દરખા�ત આવતા જોશો કારણ ક� આ� દર�ક 

�વુતી ઇ�છે છે ક� તેનો પિત સારો-િશ��ત હોય. 

ચોથો ઉપાય.... 

ુ ુ      થોડો િવ�ચ� લાગશે પરં� તે તમારા �� 

માટ� �ય��તગત અને �યવસાિયક બનેં ર�તે 

ગેમ ચે�જર બની શક� છે.            

     � ંજો� � ંક� આપણા સમાજના ઘણા ુ

�વુાન છોકરાઓ રમતગમત માટ� ઘણો ઉ�સાહ 

બતાવ ે છે પરં� ુ પ�રવારના સમથન� ના 

અભાવને કારણે તેઓ રમતગમતમા ંઆગળ 

વધીને કાર�કદ� બનાવી શકતા નથી. 

    ��ેઠ માગ�દશન� , કો�ચ�ગ અને સમથન� ને 

કારણે તેઓ રા���ય અને �તરરા���ય �તર� 

ુપહ�ચશ ેઅને સા�ં નામ અને �યાિત મેળવશ.ે  

ુઅને એકવાર તે ��યાત થઈ �ય પછ� તમા�ં 

કાય� �ણૂ� થાય છે.  

      ક�યાઓના માતા-િપતા તમારા માટ� 

ઘરની બહાર લાઇન લગાવશ.ે   મને લાગે છે ક� 

જો તમે તમારા ��ુને કોઈપણ �ે�મા ં�રૂતા 

�માણમા ંસ�મ બનાવો �મા ંતેને સૌથી વ� ુ

રસ હોય. 

      જો તમને લાગે ક� તમે તેને ��ેઠ 

સસંાધનો અને માગ�દશન�  આપી શકતા નથી, 

તો તમે આપણા સમાજ અને �વુાસઘંનો સપંક� 

કરવા માટ� સકંોચ ના રાખશો.   છે�લે, � ંએમ ુ

કહ�ને સમા�ત કર�શ ક� હવ ેસગપણ સમ�યા 

એ તમારો �ગત ��ુો છે, સમાજ �તરની 

સમ�યા નથી. 

     તમારા સારા ભિવ�ય માટ� કામ કરવા� ંુ

શ� કરો અને તમારા ��ુને એટલા સ�મ 

બનાવો ક� લોકો તેને પોતાનો જમાઈ બનાવવા 

માટ� ત�પર થાય. તમારા ��ુને લોકોની 

ુનજરમા ં રહવ� ા માટ� �શળતા અને િવશષે 

�િતભાની જ�ર છે.

�લ.:-કોમલબેન રવાણી

કર�મનગર (તેલગંણા).

સર�વતી સ�માન -મહેસાણા સમાજ

પોલીસ �મ� સમ�વય - 
ગઢ�સસા

�બદડા સનાતન સમાજ ખાતે 
દગા�વાહ�ની બહેનો �ારા શ��ૂજન કાય��મૂ

અ�ખલ ભારતીય 
મ�હલાસંઘ આયો�ત, 
રજત �દવાળ� �પધા� -

૨૦૨૨

સર�વતી સ�માન કાય��મ  (નાગલપર) 

સર�વતી સ�માન સમારોહ અને 
દ�કર� વધામણાં કાય��મ --ન�ડયાદ

સર�વતી સ�માન - 
ઠાસરા સમાજ, 
ચરોતર �વભાગ

વડા �ધાન મોદ� આજથી ૩ �દવસ �ુજરાતમાં 

�મશન અ�ભમ��ુ - �ી રામ�ૂર (NCR TEAM)

�ુવાસંઘ �વ�ણ�મ વષ� �ન�મતે 
રમતગમત ���ુઆર� થી �ુભાર�ભ

લેખક- કોમલબેન રવાણી.

સગપણ �ું સમાધાન ઉપાય હાથવગા

છે�લા 2 માસથી ચાલ�ું 
�કસાન સંઘ�ું આંદોલન સમેટા�ું

દ�કર� વધામણા કાય��મ �તગ�ત દ�કર�ના 

માતા િપતા � ંુસ�માન કરતા ન�ડયાદ સમાજ અ�ણીઓ.

ન�ડયાદમા ં�દપ �ાગટ� કર� 

આયોજનનો �ારંભ કરવામા ંઆવલે

શરદ�ૂનમ�ું વૈ�ા�નક મહ�વ સમ�એ

તા. 7-10-2022

�વ. મેઘબાઈ ક�શવલાલ ગોરાણી

ઉમર  :- 83  વષ�   ક�છમા ં:- િવગોડ� તા. નખ�ાણા

હાલમા ં:- લોદરા, માણસા

તા.8-10-2022

�વ.�વરાજભાઈ નાન�ભાઈ ધો�ં

ઉમર વષ� : 85

ક�છ મા ંગામ  રાયણ મોટ�

(�થાિનક)

તા.8-10-2022

�વ.હ�રભાઈ રવ�ભાઈ ભગત

ઉમર વષ�  : 58      

ક�છ મા ંગામ   ઉગેડ�

હાલે �કલે�ર (�જુરાત)�યુા� �ડુ ઇ�ડ���ઝ 
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ુ     ભાઇ�ી, ��ુષો�મભાઈ રવ�ભાઈ ભગત (�ી આ.ભા.ક.ક.પા. સમાજ, મહામ�ંી), 

ક�છમા-ંઉગેડ�, હાલ �કલે�ર.     

ુ      ગત રોજ આપના �.ુભા��ૃી �વ. �વ.હ�રભાઈ ના �:ખદ અવસાનના સમાચાર �ણી 
ુ ુ ુ�:ખ થ�.ંુ �દવગંત �વુા બ�ંનુા અવસાનથી આપના ��ંબને તથા સમાજને �રુ� ન શકાય તેવી 

ખોટ પડ� છે.          

       આ શર�ર ન� છે, ��ૃ� ુસ�ય છે, �ણવા છતા ંપણ આપણા �વજનની આપણા વ�ચેથી 
ુિવદાયથી �:ખ અને આઘાતની લાગણી જ�ર થાય છે. 

       આપણે આ સાથ ેઇ�રને �ાથન� ા કર�એ ક� �.ુ�દવગંત આ�માને �� ુશાિંત �દાન કર� 

અને તેમના ચરણમા ં�ખુ શાિંત અપ�..          

ુઇ�ર આપના ઉપર આવલે �:ખ અને આઘાતમાથંી બહાર આવવાની શ��ત, બળ અને ધૈય� 

આપે એવી �� ુપાસે �ાથન� ા.

�લ.
�ચાર �સાર સ�મ�ત,

�ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ,

ૐ શા��ત... શા��ત... શા��ત...

શોક સંદેશ.

�વ. મેઘબાઈ કેશવલાલ ગોરાણી
(ક�છમાં :�વગોડ�)

અવસાન ૦૭/૧૦/૨૨, �મર વષ� : ૮૩

હાલે : લોદરા  તા.માણસા. �.ગાંધીનગર
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       �વ. મેઘબાઈ ક�શવલાલ ગોરાણી �મણે �વનમા ંમા ઘણા ંબધા ંસઘંષ� કર� ને 

પોતા� ંુઆય� ંુિવતા�� ુઅને ઘ� ંુબ� ંુક� � ુ ઘ� ંુ��યા અને સરળ �વન ��યા અને �� ુ

એ આમ અચાનક એમના ંધામમા ંબોલાવી લીધા.!! ઈ�ર ઈ�છા આગળ આપણે પામર 

માનવી લાચાર છ�એ તેથી હ�ર કર� સો ખર� માટ� આપણે તો ��નુે આ�� કર� શકાય.   

ૃ         “હ.� .. પરંમ �પા� પરમા�મા ભગવાન �ીલ�મીનારાયણ ને તથા જગત જનની મા ં

ઉિમયા ને અમો સૌ પ�રવાર જનો કરબધ �ાથન� ા કર�એ છ�એ ક� આપની પાસે આવલેા એ 

�દ�ય આ�માને સ�ગતી એવ� શાિંત �દાન કરશો"           ૐ શાિંત... શાિંત... શાિંત...્

પ�ત�ી :- ક�શવલાલ ધન�ભાઈ ગોરાણી, (લોદરા)

�વ.દામ�ભાઈ ધન�ભાઈ ગોરાણી, પ�રવાર બારડોલી.
(લોદરા તેમજ ઉડપી તથા �વગોડ� ના સમ�ત ગોરાણી પ�રવાર)

�ુ�વ�ૂ તથા �ુ�:
મગંળાબેન વસતંલાલ ગોરાણી (ઉડપી)

િવમળાબેન હ�રલાલ ગોરાણી (લોદરા)

હર�શભાઈ ક�શવલાલ ગોરાણી (લોદરા)

�દકર� જમાઈ :- 
પાવત� ીબેન હ�રલાલ નાકરાણી 

(ને�ા) �હ�મતનગર

ન�ધ.:- સદગત માટ� �ાથન� ા સભા ૧૧ ઓકટોબર મગંળવારના ં

૦૪ થી ૦૫ કલાક� ઉમા ભવન �કલે�ર રાખવામા ંઆવલે છે .


