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ક���ીય સમાજની આ� કારોબાર� સભા - િપિનયા સમાજવાડ� (બ�ગલોર)

 �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ ��ટ� હો�ેદાર મીટ�ગ - પીનીયા - 

ુબ�ેલોર મા ંગત રોજ સા�ં �ધી સતત �મા ંઆવનાર મહો�સવ અને માડંવી હો�ટલ�  તમેજ 

ર�� સે સ��ૃ� �ો��ટ બાબતે પ�રણામ લ�ી આયોજન કરવા બાબતે �ણૂ� ચચા� અને ઉ�સાહ 

�વૂક�  ૦૬ ખડં �ભાર�ઓ સાથનેા ઘટક સમાજ મા ંસનાતની ગૌરવ શખંનાદ કરવા અને 

ુતઓેનો �ી સમાજ તરફ નો અ�ભગમ   સા��વક બને તમેજ નાના લોકો �ધી આયોજન ના ં

લાભ પહ�ચે તવેી ચચા� કરવામા ંઆવલે.

ુ પીનીયા ંસમાજવાડ� મા ં�દંર �યવ�થા સાથનેી હોદદ� ાર અને આગામી સનાતની 

શતા�દ� મહો�સવ આયોજન ચરેમને ગોપાલભાઇ ભાવાણી સાથે ઉપચરેમન રમશેભાઇ 

પારસીઆ અને રતનશી ભીમાણીની ઉપ��થિત. ર�� સે સ��ૃ� �ો��ટ લીડર ધીરજભાઈ 

ભાવાણી અમરાવતી સાથે ચચા� કરવામા ંઆવલે.

 �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ ની કારોબાર� સભામા ંઉપ��થત 

ુસ�યો � ંર�જ��શ� ન કરતા DKT દ��ણ કણાટ� ક ઝોન સમાજ અને ર��યન હો�ેદાર �ઓ �ારા 

આ �સગેં જ�ર� ક�ટ સાથનેી બગે અપણ�  કરવામા ંઆવલે. સનાતની સમાજ ના અ�ભગમ ને 

�યાપક અને અસરકારક બનાવવા માહોલ �ણૂ� ��તૃ નો અહસ� ાસ સ�ને મ�યો છે.  પીનીયા ુ

ુ ુસમાજ એ ભારતભર ની નવીન સમાજ� ંઅનો� �થાપ�ય પણ છે.

ુ ુ ક�છના હાદ�  સમા �જ શહર� થી �જ ઝોનના કમય� ોગી �વયસંવેકો ઝોનના મહામ�ંી 

ુ ુ ુરમશેભાઈ પોકાર, ઉપ��ખ શાિંતભાઈ ભગત, �વૂ� ��ખ ગગંારામભાઈ ચૌહાણ, �જ 

પાટ�દાર બોયઝ હો�ટલ� ના સહક�વીનર લ�મણભાઈ માવાણી તમેજ ઉિમયા માતા� સ�ંથાન 

ુવાઢંાયના મહામ�ંી, બા�ભાઈ ચોપડા આ� વહલ� ી સવાર� ક�� �ીય સમાજની કારોબાર�મા ં

ુસામલે થવા પીનીયા સમાજવાડ� બગ� લોર  ખાતે ભાવભ� �વાગત આગમન સમયે કરવામા ં�

આવલે.

મ�હલા સઘં શ��ત પીઠની �થમ મીટ�ગ સૌરા�� ઝોન

 તા.25-12-2022 રિવવાર�, મ�હલા શ��ત 

સઘંઠન ની �થમ મીટ�ગ માટ�  રાજકોટ ખાતે મળ�  હતી.          

ુ મ�ંી �િનતાબને લ�બાણી રાજકોટ �ારા 

�ાથન� ા, મ�હલા શ��તને �થાન �હણ, અ�ભવાદન અને 

ુ ુઆવલેા બહન� ો � ંશ�દોથી �વાગત ક�.�  

ુ મ�હલા સઘંઠન ��ખ�ી લીલાબને ભગત, 

મ�હલા સઘં મહામ�ંી તમેજ સૌરા�� ર��યન 

ુમ�ેોમોનીયલ ક�વીનર �િનતાબને લ�બાણી,  સહમ�ંી 

�યોિતબને રામાણી, ખ�નચી કમળાબને નાકરાણી, 

સહ�નચી લીલાબને રામાણી, �ીનલ�ેડ કાઉ��સલના  

હ�� થ એ�ડ �ડઝા�ટર ક�વીનર ડો.અિમતા ભગત, 

ુમ�ેોમોનીયલ કિમટ�ના PDO રાધાબને ઠાકરાણી, �વા 

ુઉ���ટ ક�વીનર ��ૂબને ધો�ં, PDO �િનતા સાખંલા,  ૃ

કારોબાર� સ�ય�ી હમ� લતાબને છાભયૈા, ઉિમલ� ાબને 

નાયાણી તમેજ દર�ક સમાજની મ�હલા શ��ત હાજર� 

આપી હતી. 

ુ મ�હલા સઘં મહામ�ંી, �િનતાબને લ�બાણી 

જણાવલે ક� આપણા આખા સૌરા�� ઝોનના બહન� ો આ� 

ઘણી બધી સ�ંયામા ંમ�યા છ�એ તે જોઈને �બૂ જ 

ુલાગણી અ�ભવ �.ં  આપણે બધા આમ તો �ટા છવાયા 

ગામોમા ંરહ�એ છ�એ છતા ંઆ� બધા જ ગામમાથંી બનેો 

ુ ુઆ�યા છો તે જોઈને આનદં થાય છે.  આજ� ંઆપ� ં

ુમળવા� ંએક િવશષે છે તાર�ખ 11, 12, 13, 14, મે ના 

ઉ�સવ ઉજવણીની મા�હતી આપી હતી. આપણા બધાનો 

સહયોગ િવશષે હોવો જોઈએ �થી આપણે સરસ મ�ના 

કાય�� મ કર� શકાય. 

ુ  �થમ મીટ�ગ ��ય ઉદ�� ય  એ�તા વધ,ે 

અરસપરસ ઓળખાણ વધ,ે  િનમાણ� મા સમાનંતા 

જળવાય અને સાથે સાથે મનોરંજન માણી શક�એ.  

આપણી �દર ઘણી બધી શ��તઓ રહલ� ી છે તનેે બહાર 

નીકાળવાનો �ય�ન કર�એ આપણા બાળકોને પણ આવા 

કાય�� મો મા ંઇનવોલમ�ેટ કર�એ અને આપણા સૌરા�� 

ુઝોન � ંગૌરવ વધાર�એ. 

  લીલાબને સાખંલા રાજકોટ  જણાવલે ક� તમે 

ુ ુબધી નાની દ�કર�ઓ દ�કરાઓ આટ� ં બ� ં સરસ 

આયોજન કર� આગળ વધતા રહો, તે જોઈને અમને �બૂ 

ુજ આનદં થાય છે આ� ંકરતા રહજ� ો અમારો તમને હમંશેા 

સાત સહકાર મળતો રહશ� .ે  

  સહામ�ંી, �યોિતબને રવાણી જોરાવનગર 

જણાવલે ક� અમે અમાર� ઘટક સમાજમા ં ઘણા બધા 

કાય�� મો કર�એ છ�એ,  પણ  હવે આપણે બધા ભગેા મળ� 

ુ ુઝોનમા ંપણ અલગ અલગ કાય�� મો� ંઆયોજન કર�� ં.

ુ ��ખ �થાનથેી �ીમતી લીલાબને ભગત  

જણાવલે ક�  આ� આપણે �થમ વખત મ�યા છ�એ 

ુઆટલી બધી સ�ંયામા ંમળ� ંતે જોઈને મને �બૂ જ હષ� 

ુથાય છે.  તમે અમા�ં આમ�ંણ ને માન આપીને આ�યા 

અને બધી વાતો �યાનથી સાભંળ� તે બદલ અભાર 

ુ ુ�ય�ત ક� �. મ�હલા સઘંના આપણા મ�ંી�ી �નીતાબને 

મા�હતી િવગતવાર આપી છે, તથેી તમેનો પણ �બૂ �બૂ 

ુઆભાર �ય�ત ક� �.  આપણે કોઈ પણ કાય� ની શ�આત 

કર�એ તો ક�ઠનાઇ તો આવશે પણ સાથે મળ�ને કાય� જો 

ુ ુકર�� ંતો જ�ર સફળતા મળશે અને ત�ે ંપ�રણામ પણ 

ુસા�ં જ આવશે.ે તો આપણે આ ઉ�સવ ઉજવવા માટ� 

આપણા બાળકોને આપણે જ તયૈાર કરવાના છે 

મોટાભાગે બાળકોને તયૈાર કરવા માટ� આપણો જ ફાળો 

ુહોય છે. બહન� ો છે તે બ� ંજ કર� શક� છે તમે આ ઉ�સવ 

ઉજવવામા ં�રૂ��રૂો સહકાર આપશો એવો મને િવ�ાસ છે. 

ુ ુ ુઆ� ં ઉ�માભ� �  ��ખ �થાનથેી �વચન આપવામા ં

આ�યો હતો. 

 �ો�ામની આભાર િવધી સૌરા�� ર��યન 

મ�ેોમોનીયલ પી.�ડ.યો. રાધાબને ઠાકરાણી એ જણાવલે 

ક� આ� િ�વણેી સગંમ યો�ઇ ગયલે સૌરા�� ર��યન 

ુ ુ�વાસઘં �ારા �ણ �દવસ નો ��કટ�  � ંઆયોજન કરવામા ં

ુઆ�� ં�મા ંતાર�ખ ૨૫/૧૨/૨૨ રિવવાર� સૌરા�� ઝોન 

મ�હલા મડંળ ન� િમ�ટગ�  યોજવાનો �હાવો મ�યો અને 

ુ ુ ુ ુબપોર� ંભોજન લઈ ૦૧ થી ૦૩ વા�યા �ધી �દા �દા 

આવલે  મ�હલા મડંળની િમલન પ�રચય િમ�ટગ�  યો�ઈ 

ુતે બદલ �દલથી �વા મડંળ નો આભાર મા�યો. 

�યારબાદ આયોજન �ણૂ� કર� સવ� સા�ં ૦૬ વા�યે િવદાય 

લઈ આનદં થી �સગં મા�યો પર�પર  સૌ નો આભાર 

�યકત કર�લ.

સયંોજક: 

ુઅ�ન� ભાઈ સાખલા, રાજકોટ

ુDMG Region સાગંલી �વક 

મડંળ િમશન રાજક�ય

 તા:24/12/22, શિનવાર ના ભારતીય 

ુજનતા પાટ� અને �હ�� એકતા સગંઠન ના 

ન�ે હઠ� ળ લવ �હાદ, ધમાત� ર,િવધમ� �ારા 

ુ�હ�ં સતં અને દવ� ી દવ� તા ની િવડબંના �વા 

ુ��ાઓ પર કાયદા બનાવવા માટ� મોચ� 

કાઢવામા ંઆવલે.

 �મા ં ભારતીય જનતા પાટ� ના 

ુ��ખ નતેાઓ,બજરંગ દળ, RSS ના નતેાઓ, 

હોદદ� ારો સાથે સાગંલી પાટ�દાર સમાજના 

સ�યો એ બ� સ�ંયામા ં ભાગ લીધલે. િવશષે ુ

મા ંસમાજ ની મ�હલાઓ એ પણ મોચા� મા ં

આદર સહ અ�ીમ લ�ણીય હાજર� રહલ� .

ર�� સે સ��ૃ� િમશન 

સાબરકાઠંા ઝોન - (વડાલી િવભાગીય સમાજ)

સનાતની શતા�દ� મહો�સવ,2023

ર�� સે સ��ૃ�

 700 �કલો  ર�� અપણ�  કરવામા ંઆવલે.

 આપ સૌ િમ�ો ને જણાવતા �બૂ આનદં 

થાય છે ક� આપણી સમાજ નો નખ�ાણા, ક�છ ખાતે 11 

થી 14 મ,ે2023 ના રોજ આવી રહલ�  સનાતની શતા�દ� 

મહો�સવ ના એક ભાગ એવી ર�� સે સ��ૃ� યોજના 

આપણા સાબર ઝોન/ ર��યનના વડાલી 

િવભાગીય/�ડિવઝન �ટમ �ારા 30/12/2022 ના રોજ 

ચતૈ�ય, ��િત� અને ઉ�સાહ થી ભર�લા એવા 

ુભગવાન�રા કપંા/ �મર�લા કપંા મા ં ર�� એકિ�ત 

ુ ુ ુકરવા� ંકાય� કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં..

 �મા ં�ામજનો ની સમાજ ��યે ની લાગણી 

ુઅને ર�� સે સ��ૃ� યોજના �તગત�  કપંા ના �વક 

મડંળ ના સાથ સહકાર થી આખા કપંા મા ંછોટા હાથી 

ફર� વી ને ર��, �ઠૂંા, �લા��ટક, ભગંાર, ઘર મા ંપડ� રહલ�  

ુવ�ેટ 700 �કલો વગરે�  �ટ� ંએક� કરવામા ંઆવલે � 

આપ સૌને મસેજે સાથે આપલે ફોટો�ાફ મા ં��યમાન 

થાય છે.

  આ કાય�� મમા ં કપંાના બાળકો, વડ�લો, 

માતાઓ, સૌ એ �બૂ ઉ�સાહ થી કાયમ� ા ંસહભાગી થઈ 

�બૂ સરસ ર�� સે સ��ૃ� યોજના મા ં ર�� એકિ�ત 

કરવામા ંસાથ આ�યો હતો.સાથે સાથે નીચે દશાવ� લે 

ુસમાજ ના મહા�ભાવો ઉપ��થત ર�ા હતા.

• અરિવદ� ભાઈ રામાણી- મ�ંી,વડાલી િવભાગીય સમાજ

• �વરામભાઈ સાખંલા- કારોબાર� સ�ય,વડાલી 

િવભાગીય સમાજ

ુ• �વ ચૌહાણ- �વ�તા, સાબર ર��યન

• િવનોદભાઈ રામાણી- સામા�જક અને આ�યા��મક 

ક�વીનર, સાબર ર��યન

• ��શેભાઈ ભો�ણી- �વૂ� સહમ�ંી,વડાલી િવભાગીય 

સમાજ

• રાઘવ રામાણી- સહ YSK ક�વીનર, વડાલી �ડિવઝન

• હર�શભાઇ સાખંલા- સામા�જક અને આ�યા��મક 

ક�વીનર, વડાલી �ડિવઝન

ુ• ર�ખાબને સાખંલા- સ�ે�લ મ�ેબર ક�� �ીય �વાસઘં

ુ ુઆ સૌ િમ�ોએ આ કાય�� મ મા ં�બજ �દંર ઉડ�ને �ખે 

ુ ુવળગે ત�ે ંઆયોજન બ� કાય� કર�લ હ�.ં..

ટ�મ સાબર ર��યન

�ચાર-�સાર વતી...

ુ�વકતા �વ ચૌહાણ

ુક��ીય �વાસધં નો �વ�ણ�મ 

મહો�સવની ગો�ડન 

ુુજ��બલી �ના�મે�ટ 

િસકંદરાબાદ નો અહવ� ાલ
 �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર 

ુ�વાસધંના �વ�ણમ�  મહો�સવની ઉજવણી ��કટ�  અને 

ુ ુવોલીબોલ �નામ� �ેટ સાથે મહો�સવની �ભ શ�આત 

કરવા માટ� તયૈાર�ઓ ચાલી રહ� છે. 

 આયોજન સિમિતના ચરેમને �દપક �દવાણી 

(િસકદંરાબાદ) ના ન�ે હઠ� ળ િવિવધ આયોજન 

સિમિતના સ�યો રાત �દવસ �યાર� મા ંલાગી ગયા છે. 

ુ આ �નામ� �ેટમા ં ભાગ લવેા આવનારા 

િવિવધ ર��યન ના �ખલાડ�ઓ  ચતેનય - ��િત� અને 

ઉ�સાહ સાથે િસકદંરાબાદ રવાના થવા માટ� તયૈાર કર� 

ર�ા ંછે.

 િસકદંરાબાદ ખાતે એક જોરદાર ભારત 

ુ ુભરમા ંથી �વાઑનો અદ�ત મનેજેમ�ેટ નો મળેાવડો 

થવાનો છે.

સયંોજક : 

ુજસવતં �રાણી િસકદંરાબાદ

�ી, ક�છ કડવા પાટ�દાર 

સનાતન સમાજ િશ�ણ�ેમી 

�ાતીજનો સવ�

ુ િશયાળાની �લ�લાબી અહલાદક 

ુઠડં�ના ચમકારા સાથે િવધાથ� બ�ંઓને 

�ો�સાહક ઈનામોની �ફં આપવાનો સમય ૂ

એટલજે.... 

િવ�ાવદંન-2022

�પર�ખા

તાર�ખ - 31/12/2022

સમય  - સા�ં 8:30 કલાક�

�થળ  - પાટ�દાર ભવન કડોદરા

ુ�ો�ામ પછ� ના�તા � ંઆયોજન કર�લ છે

ુ ુ��ખ �ી, ક� ક� પી �થ �લબ, 

કડોદરાઅ રિવદ� ભાઈ પોકાર  

ુમ�ંી �ી, ક� ક� પી �થ �લબ, 

કડોદરાર  ા�શભાઈ છાભયૈા      

 �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ વડાલી 

િવભાગ કારોબાર� સભા.

 �થળ:- �ી લ�મીનારાયણ કો�પલ�ે, 

ુખડે��ા. �કામે તા.23/12/22 ના સવાર� 8.30 કલાક� �ી 

ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ વડાલી િવભાગ ના 

ુ ુ��ખ �ી ડૉ.મોહનભાઈ નાન�ભાઈ �રાણી ના અ�ય� 

ુ�થાને કારોબાર� િમ�ટગ�  સાથે મ�હલા સગંઠનની િન���ત 

કરવામા ંઆવી હતી. �મા ંિવભાગીય કારોબાર� સ�યો 

તમેજ મ�હલા કારોબાર� સ�યો હાજર ર�ા હતા. 

 િવશષે ઉપ��થિતમા ં ક�� �ીય સમાજ ના 

ુકારોબાર� સ�ય ��દાસ નાન�ભાઈ પોકાર ઉપ��થત 

ર�ા હતા.

• સૌ �થમ સ�હૂ �ાથન� ા કરવામા ંઆવી.

ુ ુ• ગત િમ�ટગ�  ના ઠરાવો � ંવાચંન કરવામા ંઆ��.ં�યાર 

બાદ

ુુ• મ�હલા મડંળ ના ��ખ તર�ક� વાસતંીબને ચ�ંભાઈ 

ુ�રાણી (લખડેા કપંા)

ુ ુ• મ�હલા મડંળ ના ઉપ��ખ તર�ક� છાયાબને �ર�શભાઈ 

પોકાર (�બુાધરોલ કપંા)

ુ• મ�હલા મડંળ ના મ�ંી તર�ક� ભા�બને જયતંીભાઈ 

ુ�રાણી (ખડે��ા)

ુ• મ�હલા મડંળ ના સહમ�ંી તર�ક� ��ાબને હસ�ખભાઈ 

ુરામાણી (ચા� કપંા) ની સવ� સહમિતથી વરણી કરવામા ં

આવી હતી.

• વડાલી િવભાગીય સમાજના મ�ંી અરિવદ� ભાઈ 

રામાણી �ારા સૌનો આભાર �ય�ત કય� હતો અને 

ુ ુ ુસમ� િમ�ટગ� � ંસચંાલન પણ ક� � હ�.ં

• �ાથન� ા કર� સૌ �ટા પડ�ા

તે સવ� નવીન કારોબાર� સ�યોને ટ�મ વડાલી �ડિવઝન 

(સાબર ર��યન) વતી �બૂ �બૂ અ�ભનદંન...

ુટ�મ વડાલી �ડિવઝન �વાસઘં

�ચાર-�સાર વતી...

PRO

ચતેન રામ�યાણી

ુશીતકાલીન મ�હલા ��ક�ટ મહો�સવ નાગ�ર લકડગજં 

મ�હલા મડંળ આયો�ત

ઉપિવ�તા ટ�મ - ટ�મ ડોમીનટેરસિવ�તા ટ�મ - ટ�મ �ોફ� ફાઇટસ� ટ�મ ના ં

ખલેાડ�ઓ સાથે
ુ નાગ�ર લ�ડગજં મ�હલા મડંળ �ારા તથા  

ુ�ી ક�છ પાટ�દાર સમાજ અને �વક મડંળ 

ુલકડગજં,નાગ�રના સહયોગથી    શીતકાલીન મ�હલા 

ુ ુ��કટ�  �નામ� �ેટ� ં  ભ�ય આયોજન તાર�ખ 25-12-2022 

ુ ુ ુથી 28 -12 -2022 �ધી   કરવામા ંઆ�� ંહ� ં.

 �મા ં  સાત ટ�મોએ ભાગ લીધલે હતો. આ 

ુચાર �દવસીય �નામ� �ેટ ની �લો�ઝગ�  સરે�મની તાર�ખ 28-

ુ12-2022 �ધવારના �દવસે હતી.  �મા ંસમાજના અ�ણી 

કાયક� તાઓ�  સાથે �ાિતજનો ની ઉપ��થિત મા ંસહભાગી 

થયલે સવ� ટ�મો ને અ�ભવાદન આપીને તમેના ઉ�સાહ 

મા ંવધારો કય� હતો. િવ�તા ટ�મ અને ઉપિવ�તા ટ�મ 

ુસાથે દર�ક ��કટ�  ટ�મમા ં સા�ં પરફોમ�� સ આપનાર 

ુ ુબહન� ોને �ોફ� આપીને સ�માિનત કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

ુ��કટ�  �નામ� �ેટ મા ંસહભાગી થયલે ટ�મો.

01 - ટ�મ �ોફ� ફાઇટસ� ક�� ટનર��મ   પારસીયા.

2 - ટ�મ ડોમીનટેરસ ક�� ટન�લ�ખતા ચતેનભાઈ લ�બાણી.

ુ3 - ટ�મ �લકે પ�ેથર ક�� ટન�કરણ રા�ભાઈ લ�બાણી.

4 - ટ�મ રોયલ ��ાઇકરસ ક�� ટનહત� લ ગોિવદ� ભાઈ 

લ�બાણી.

ુ5 - ટ�મ સમપણ�  ક�� ટનમીના�ી �ધીરભાઈ હળપાણી.

6 - ટ�મ લખપત ��વ�સ ર�ખા �શાતં પાચંાણી.

7 -  ટ�મ િમ�લ એનકલવિનક�તા ઘન�યામભાઈ 

નાકરાણી.

ુ��કટ�  �નામ� �ેટ મા ં

િવ�તા ટ�મ -  ટ�મ �ોફ� ફાઇટસ� અને  

ઉપિવ�તા ટ�મ - ટ�મ ડોમીનટેરસ 

ને એવોડ� આપી સ�માિનત કરવામા ંઆવલે.ક��સર �ડટ��શન ક��પ બીલીમોરા

આરો�ય એજ સાચી સપંિ�...

 ુ�ી ક�છ કડવા પાટ�દાર મ�હલા મડંળ - �બ�લમોરા �ારા આરો�ય એજ સાચી સપંિ� ના ં�� 

ુુ ુને સાથક�  કરવા તા-૨૯|૧૨|૨૨ ને ��વારના રોજ સમાજવાડ�,�બ�લમોરા �કામે સમાજની બહન� ો માટ� 

ુ ુમમેો�ાફ� ટ�� ટ અને પપે �મીયર ટ�� ટ કરવા માટન� ા ક�� પ � ં�દંર આયોજન રોટર� �લબ ઓફ 

ર�વર��ટ, ચીખલીના સહકારથી તમેજ ડ�.�.આર. હ�� થ એ�ડ �ડઝા�ટર ક�વીનર ભરતભાઈ માકાણીના 

ુમાગદ� શન�  હઠ� ળ કરવામા આવલે હ� �મા ૯૦ �ટલી બહન� ોએ ભાગ લઈ ક�� પને સફળ બના�યો હતો...

ુ ુ ુ આ ક�� પ દરિમયાન મ�હલા મડંળ ��ખ  ��પાબને તમેજ તમેની ટ�મ, સમાજના ��ખ 

ુ ુપરસો�મભાઈ માકંાણી તમેજ કારોબાર� સ�યો, �વક મડંળ ��ખ મહ�� �ભાઈ તમેજ અ�ય હો�ેદારો 

અને ડ�.�.આર હ�� થ એ�ડ �ડઝા�ટર ક�વીનર ભરતભાઈ માકાણી ખાસ ઉપ��થત ર�ા હતા...

આરો�ય ની અવરનસે માટ� આવા કાય�� મ સતત કરવામા ંઆવશ.ે

ડ�.�.આર હ�� થ એ�ડ �ડઝા�ટર ક�વીનર..

ભરત માકાણી

ુઆનદ મેળા � ંઆયોજન 

ુ�રત મ�હલા મડંળ (ભટાર)

ુ તા - 24 /12 /2022 ના �રત ભટાર મ�હલા 

ુમડંળ �ારા ઉમા ભવન ખાતે આનદં મળેા� ંઆયોજન 

ુ ુ ુકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં �મા ં�રત મ�હલા મડંળના �તૂ�વૂ� 

ુ ુ��ખ �ીમતી રતનબને સગેાણી અને �તૂ�વૂ� ��ખ 

ુરતનબને માકાણી �ારા ર�બીન કાપીને આનદં મળેા� ં

ુ ુઓપિનગ�  ક� � હ�.ં

 આ કાય�� મમા ં25 �ટોલ રાખવામા ંઆ�યા 

હતા તમેા ં 14 ખાણીપીણીના અને 08 એ��ઝ�બશનના 

રાખવામા ંઆ�યા હતા . એક �ટોલ વ�ે�ટજ કપંનીનો 

ઇિમટશ� ન �વલેર� , હોઝીયરે� કપડા , હોમ ડક� ોર�શન , 

�ડઝાઇનર સાડ� �લાઉઝ , ચણીયા ચોળ� અને ગમેના બે 

�ટોલ રાખવામા ંઆ�યા હતા.

 સમાજના ભાઈઓ અને બહન� ો અને બાળકો 

મોટ� સ�ંયામા ંઉપ��થત ર�ા હતા અને સૌએ �વા�દ�ટ 

વાનગી નો �વાદ મા�યો હતો. બાળકોએ ગમેો મા ંભાગ 

લઈને �બૂ એ�જોય કય� હતો..

 આ કાય�� મને સફળ બનાવવા ખ�નચી 

�ીમતી �યોિતબને દ�વાણી સહખ�નચી �ીમતી 

મીતાબને પોકાર અને કિમટ�ની બહન� ોનો �બૂ મોટો ફાળો 

ર�ો હતો ...

ુ દ��ણ �જરાત મ�હલા શ��તપીઠ ના ં

કાયક� રો �ારા સ�ને અ�ભવાદન કરવામા ંઆવલે.ુ

સયંોજક

દમયતંી ભાવાણી

ુ ુવ�ર�ઠ મ�હલા શ�કતઓ �ારા આનદ મળેા � ંઅનો� 

ઉદઘાટન કરવામા ંઆવલે.

ુ ુફન એ�ડ ફર�  � ંઆયોજન કર� �રત ની મ�હલાઓ 

�ારા ��િૃતઓ થક� સગંઠન

ુમ�હલા મડંળ ભટાર �ારા ફન એ�ડ ફર� � ંઆયોજન 

�ટોલ.પર િવઝીટ લતેા કાયક� રો.

�ી નખ�ાણા પાટ�દાર િમ� મડંળ આયો�ત 

ૂ ે ેનાઈટ બો� ��કટ�  �નામ� �ટ - ૨૦૨૨ રામ�ર 

મ�ંદર આ�મ....

ુપ.�.ૂ મોહનદાસ� બા�ના હ�તે �દપ �ાગટય 

કર� ટોસ ઉછાળ� વડ�લોના આગવેાનોની 

ૂ ે ુઉપ��થિતમા ં�નામ� �ટની �ભ શ�આત કરાઈ.......

ક�છ ��ઝૂ
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�વ. ગગંાબેન ક�શવલાલ લ�બાણી

ઉમર : 75 વષ�  | તા. 29 - 12 - 2022 

ુક�છમા ં: નખ�ાણા, (�નાવાસ _મ�ય િવભાગ) 

હાલે : લાલબાગ - બ��લોર

�વ. �હરાલાલભાઈ િવ�ામભાઈ સ�ઘાણી

ઉમર : 73 વષ�  | તા. 30 - 10 - 2022 

ક�છ મા ં: ગઢશીશા

હાલે :ડો��બવલી (મહારા��)

�વ. મ�ગીબેન પરબતભાઈ �વરાજભાઈ �ડાણી

ઉમર : 77 વષ�  | તા. 30 - 10 - 2022 

ક�છ મા ં: દ�િવસર,

હાલે : ઈ�દોર, ધાર રોડ સમાજ

�વ: સિવતાબેન હંસરાજભાઈ પોકાર

ઉમર : 95 વષ�  | તા. 28 - 12 - 2022 

ક�છ મા ંગામ મોટા રતડ�યા (MDV)

ુ ક�છના સરહદના રણ અને દ�રયાઈ િવ�તાર �ધી પહ�ચશે ર�લવ.ે નખ�ાણા,લખપત, 

ુહા�પીર,કોટ�� ર, વાયોર,લખપત �ધી ર�લવે સવેા પહ�ચાડવા માટ� ચ�ોગિતમાન થયા .

દશ� લપર-નખ�ાણા- હા�પીર 70 ક�મી

ન�લયા-જખૌ બદંર 27 �કલોમીટર

વાયોર-કોટ�� ર-લખપત 84 ક�મી માટ� ર�લવે �ારા સવન� ા ટ�� ડર બહાર પડ�ા

ુક�છના છેવાડ� �ધી ર�લવે પહ�ચવાથી �વાસન, ઉ�ોગ, સરં�ણ સ�હતનાને થશે ફાયદો

ુર�લવે ના ં �ટ�શન ક�છમા ં મડંાણ હવે લખપત �ધી

ુ ુુ ુક���ીય મ�ંી�ી ��ષો�મભાઈ �પાલા નાગ�ર ઉિમયાધામ અને ભારતી 

ુ�દદ� ગૌશાળાની �લાકાતે..

 माँ  उिमया धाम कापशी नागपरु आज 29/12/2022 को �ी मा. क� �ीय 

म�ंी प�ुषो�म �पालाजी के साथ नागपरु के माजी खासदार dr. Mhatmeji मिंदर 

दशन�  हतुे पधारे उनका �ागत मिंदर के ट��ी जीवराजभाई पटेल िदनशेभाई पटेल 

साथ पाटीदार समाज के गणमा� समदुाय उप��त थे और साथ मे �साद �हण 

िकया

जय मातादी

ુ ુપરસોતમ �પાલા ની નાગ�ર ઉિમયા મ�ંદર �લાકાત
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