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 �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર 

ુ�વાસઘં �વ�ણ�મ મહો�સવ �તગ�ત ��લેબ ગો�ડન 

ુુ���બલી ��ક�ટ અને વોલીબોલ �ના�મે�ટ િસકંદરાબાદ 

2023 ુ ુ� ંભ�ય આયોજન ગત તા. 04 ���આર� થી 

ુ ુ08 ���આર� �ધી િસકંદરાબાદના ચાર મેદાનમા ં

,,લીગ મેચો તેમજ બે મેદાનમા ંબે સેિમ ફાઇનલ અને 

ુPGR મેદાનમા ંફાઇનલ મેચ� ં �દ�ય, ભ�ય તેમજ 

ુ ુ ુ�દંર અને ઐિતહાિસક આયોજન કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

ુ તેમજ ��ક�ટ �ાઉ�ડની બા�ની જમીન પર 

આપણા કાય�કતા�ઓએ �હમત ઉઠાવી બે વોલીબોલ 

કોટ�  તૈયાર કરવામા ં આવેલ, �મા ં વોલીબોલ 

�ુના�મે�ટની બધી રમત રમાડવામા ંઆવેલ. 

TreeLab dttujzlt sgtwrctjte r_fux xwlttbtulx 
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અંતર રા�� ીય �તરની ઝલક આ ટુના�મે�ટમાં 

જોવા મળી હતી

વોલીબોલ ટુના�મે�ટ ની ઝલક..  �તવાનો 

એવો આ� િવ�ાસ સહુનો

 ુુઆ ��લેબ ગો�ડન ���બલી �ના�મે�ટ 

િસકંદરાબાદ 2023 મા ં��ક�ટ મા ં21 ર��યન ટ�મ અને 

વોલીબોલ �પધા� માટ� 20 ટ�મ ભાગ લીધો હતો.

 દર�ક ��ક�ટ મેચમા ંમેન ઓફ ધ મેચ ઈનામ 

મેચના �તમા ંઆપેલ હતા.ં

 ફાઈનલ મેચ ના મેન ઓફ ધ મેચ ઈનામ 

િવતરણ સમારોહ મા ંઆપવામા ંઆવેલ. સાથે સાથે 

મેન ઓફ ધ િસર�ઝ, બે�ટ બે�સમેન અને બે�ટ બોલર 

ને પણ ઈનામ િવતરણ કાય��મ મા ંઆપવામા ંઆવેલ.

 સમાપન સમારોહમા ંસૌ �થમ �ોફ�શનલ 

ુ�કર અને એમની સાથે કો-હો�ટ ની �િમકા મા ં

ુરામસે� કાઉ��સલ સે��ટર� મહશ�  પોકાર એ સભંાળ� 

હતી. સમાપન સમારોહમા ંમચંની આગળ ની હરોળમા ં

ુ ુમહા�ભાવો� ંઅગાઉથી નામની તકતી ટાકં� દ�વામા ં

ુઆવેલ હતી. સૌ �થમ �પો�સર ઓ� ંઅ�ભવાદન 

સાથે નામ �હર�  કયા� બાદ તેમને તેમની જ�યા પર 

�થાન �હણ કરાવેલ.

ુ �યારબાદ અ�ક ટ�મને પા�ં ઘર જવા ની 

��ન હોવાથી એમાથંી એક વોલીબોલ �પધા� ના રનસ� 

અપ DMG ટ�મને �ોફ� અપ�ણ કરવા શ��ત �પૂના 

ુશ��ત �પૂના ��ંલાલ િશરવી - રા�શ િશરવીના 

વરદ હસતે દર�ક ખેલાડ�ને મેડલ આપી �ોફ� સાથે 

ુ ુ ુટ�મ� ંસ�માન કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

 �યારબાદ સવ� મેન �પો�સર ની ઓળખાણ 

કરાવી તેમની સાથે આવેલ સવ� સ�યો ને મચં પર 

ુ ુબોલાવી ઓળખાવી તેમ� ંસ�માન કરવામા ંઆ�� ં

ુહ�.ં

 �યારબાદ TAP ઝોન સમાજના વડ�લો 

કારોબાર� સ�યોને એક સાથે સ�માિનત કરવામા ં

આ�યા હતા.તેમજ િસકંદરાબાદ સમાજના વડ�લો 

અને કારોબાર� સ�યોને સ�માિનત કરવામા ંઆ�યા 

ુહતા.િસકંદરાબાદ �વા મડંળ ની ટ�મ �ારા બી� 

ુદાતાઓ � ંસ�માિનત કરવામા ંઆ�યા હતા.

ુ ર��યન ટ�મ ની જસ�  ના દાતાઓ � ં

ુ ુપણ સ�માન કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

બે�ટ બે�સમેન

મ�રૂ જગદ�શ નાકરાણી (MMR)

Youngest player of the tournament

Another Youngest player of the tournament 

Daksh Halpani, CSR

Best bowler Vedant vinod dholu (MUR)

Man of the match Finals

Sunny Neelkanth Sankhla (MGR)

Best Smashe Anish ramesh chopda, Kutch

Best Fielder, Madhur Jagdish Nakrani

Man of the series 

Sunny Neelkanth Chopda "(MGR)

 

 �યારબાદ �હતેશભાઈ રામ�યાણી અને 

�દપક �દવાણી એ દર�ક આયોજન સિમિતના સિમિતના 

ુસ�યો � ંસ�માન કરવામા ંઆવેલ

ુ �તમા ં સે��લ �વાસઘંના  �હતેશ 

ુ ુરામ�યાણીએ ઉ�ોધન સદં�શ આપતા ક� ંહ� ંક� આ 

ુુગો�ડન ���બલી �ના�મે�ટ આયોજનો ભાર મારા પર 

થી હલકો કરનાર �દપક �દવાણી નો આભાર �ય�ત 

કય� હતો. સાથે સાથે T A P  ર��યન તેમજ 

ુિસકંદરાબાદ �વા મડંળ અને આયોજન ની િવિવધ 

સિમિત ના દર�ક સ�યોની અથાગ  મહન� ત થક� આ 

આયોજન સફળતા�વૂ�ક પાર પાડ�લ છે, અને સવ� 

કાય�કતા�ઓ નો પણ આભાર માનેલ હતો.છે�લે 

ૂઆયોજન સિમિતના ચેરમેન �દપક �દવાણીએ �ંકમા ં

આભાર ના એકજ શ�દ thank you સાથે �પો�સરસ 

અલગ અલગ ક�ટ�ગર�ના દાતાઓ, સવ� ભાગલેનાર 

�ખલાડ�ઓ, T A P  ઝોન સમાજના કણ�ધારો , 

િસકંદરાબાદ સમાજના કણ�ધારો અને સવ� આયોજન 

ુસિમિતના સ�યો � ંએક સાથે THANK YOU કહ�ને 

ુ ુતેમણે આગળ ના કાય��મ મા ં પણ વ� થી વ� 

ુસ�ંયામા ંહાજર� આપવા અ�રોધ પણ કર�લ હતો.

 છે�લે  વોલીબોલ િવ�તા ક�છ ટ�મ અને 

��ક�ટના િવ�તા મહા�મા ંગાધંી ટ�મને �ોફ� આપી 

સ�માન કરવામા ંઆવેલ.

સયંોજક : 

ુજસવતં �રાણી 

િસકંદરાબાદ

mtbtdt{ xwlttobtulxbttk rJtrJt"t mtrbtr;tytultt ftgto:te 'evte WXujt 
xwlttobtulx su bttxu 'huf mtrbtr;tltwk mtlbttlt fhJttltwk ytJgtwk

 આપ સ� �ણો છો ક� આજ ના ંપર�પે�ય ુ

ુ ુ ુમા ં  ગભ�સ�ંકાર � ંમહ�વ �બજ વધી ગ� ંછે. અગર 

ુઆપણે એમ કહ�એ ક� સમ�ત સમ�યાઓ� ંસમાધાન 

ગભ� સ�ંકાર �ારા શ� છે તો એમા ં જરાય 

અિતશયો��ત નથી.

ુ     પણ એ ક�ટ� ંવૈ�ાિનક છે..અને એને 

ક�વી ર�તે અપનાવી એક સ�ંણૂ� ર�તે  �વ�થ અને 

સ�ંકા�રત બાળક ને એક માતા જ�મ આપી શક� ...� 

પ�રવાર, સમાજ અને રા�� માટ� ક�યાણકાર� સા�બત 

થઈ શક� એ ઉદ��ય થીજ...

-  �ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર 

સમાજના ત�વાધાન મા અને..

-  �ી ABKKP મ�હલાસધં ના ંને� હઠ� ળ.. 

- �ી ABKKP YUVASANGH Health N Disaster 

Management Team in Association With 

ુSocial n Spritual Team  vebinar કરવા� ં

આયોજન છે ..

Live Webinaar

आओ गढ़े एक �� और सं�ारवान पीढ़ी
તા.10 january એટલે ક� મગંળવાર ...રાતે ઠ�ક 9:00 

કલાક�. 

Health & Disaster Management Team

YUVASANGH is inviting you to a scheduled

 Zoom Vibinar.

Topic: आओ गढ़े एक �� और सं�ारवान पीढ़ी

 YUVASANGH's Zoom Meeting

Time: Jan 10, 2023 Tuesday @ 09:00 PM

Join Zoom Meeting -

https://us06web.zoom.us/j/86014606881?pwd=

MUk3QTU3OWVlcnp4ZE9Sa0tpemtiZz09

Meeting ID: 860 1460 6881

Passcode: 512323

િવશેષ ન�ધ ..

પહલ� ા ં૧૦૦ જણ ને ZOOM મા ં�વેશ  મળશે 

બાક� સમાજજન આપણા  YOU TUBE Channel મા ં

િનહાળ� શકશો

(ભાગ લેવા માટ�ની લ�ક)

https://forms.gle/8vMZKtDtZNycEo7A6

 આવો સૌ મા ં ઉમાના સાિન�યમા ં સાથે 

મળ�એ, સાથે રમીએ અને સગં�ઠત થઈએ... અને 

ભાઈચારા થક� નવી �ચાઈને �બીયે..

િવ� ઉિમયાધામના �ાગંણમા ં�મશે જગં

18 �દવસ

��ક�ટમા ં64 ટ�મો અને

વોલીબોલમા ં200 ટ�મો

ુતા. 21 ���આર� થી �ારંભ

લાઈવ ટ��લકા�ટ

િવ�ભરમા ંરહત� ા આપણા દર�ક પાટ�દાર 

Live મેચ િનહાળશે

દર�ક ખેલાડ�ને મા ંઉમાના �સાદ �પી

T-shirt, Cap, ક�લે�ડર અને મોમે�ટ

 ��ક�ટમા ંિવ�તા ટ�મને 1,00,000/- અને 

ુદર�ક ખેલાડ�ને 4000/- � ં ઘ�ડયાળ તેમજ રનર 

અપને 31,000 રોકડ ઈનામ

 વોલીબોલમા ં િવ�તા ટ�મને 51,000/- 

ુઅને દર�ક ખેલાડ�ને 4000/- � ંઘ�ડયાળ તેમજ રનર 

અપને 21,000/ રોકડ ઈનામ

ુ�વા સગંઠનનો મહા�ુંભરમશે પાટ�દાર... 

�તશે પાટ�દાર...

ુબ�ં�વની સાકંળથી જોડાશે પાટ�દાર..

  કહવ� ાય છે ને � સ�ં�િત  ૃ

સાથે પ�િત� મય જોડાયેલ ૃ

હોય તે �ાયં પણ હોય 

તેનો �ભાવ આપોઆપ 

��તૃ થયા કર� છે અને 

તેનો અહસ� ાસ પણ જ�ર 

થાય છે.

  આવાજ આપણા ં કકપા ં

ુસમાજ � ં ગૌરવ એવા 

ુચ�ંભાઈ �દવાણી �ઓ 

�ળૂ રવાપર ના ં પછ� ઈ�દોર �યા ંએમના ભાઇ 

ભીમ�ભાઈ �દવાણી સાથે મોટા થયા અને ભ�યા 

ુ ુ ુએ� ક� એમને અમે�રકા 1997 મા ંજવા� ંથ�.ં 

 સો�ટવેર એ��જિનયર તર�ક� આ� એમ 

ચો�સ કહ� શકાય ક� આઇટ� �ફ�ડમા ં�પા સમાજ 

ુમા ં વૈિ�ક લેવલે ચ�ંભાઈ �દવાણી લેવલે કોઈ 

નથી. �યા ંસમા�ક સગંઠનમા ંમહ�મ ર�તે તેઓ 

ુસધંઠન મા ંજોડાયેલ છે અને ચ�ંભાઈ ને ક�છ ના 

ુકડવા સમાજની �થાપના અને � ંકારણે સમાજ મા ં

આપણો િવકાસ �યાર� ઓછો હતો અને એ સમજણ 

સાથે િવધમ� ને િત��ત પણ કર� છે.ૃ

 પેનિસવે�લયા �ટ�ટ મા ં તેઓ સેટલ છે. 

અમે�રકા મા ં પણ �વા�યાય ��િૃતઓ િનયિમત 

ુચાલે છે. ��ૂય પા�ંરંગ શા��ના પણ �યા ં

�વા�યાય કાય��મ આયો�જત થયેલ, ૧૯૮૮ મા ં

�યવ�થા સચંાલન િશકાગો મા ંથયેલ.

 ુચ�ંલાલ કરમશી �દવાણી, પરમ 

ુઆદરણીય �જૂનીય પા�ંરંગ શા�ી (�જૂનીય 

દાદા�) ના ંઆશીવા�દ થી �સાદ �પે, વષ� ૨૦૨૨ 

મા ં લેવાયેલ �વા�યાય ની િવ�ા �ેમ વધ�ન 

પર��ાની �િતમ પારંગત પર��ામા ંવૈિ�ક �થમ 

ુ૦૫ (top 05 in the world) મા ં�થાન �ા�ત ક�.�

  અ�ે એ ઉલેખનીય તેમજ ગૌરવની વાત 

ુછે ક� ચ�ંભાઈ �દવાણી બાબત ની આ િવિધવત 

ઘોષણા, �જૂનીય �દદ��એ �યાસપીઠ ઉપરથી ગયા 

ુરિવવાર� તાર�ખ ૦૮ તાર�ખ ���આર� ૨૦૨૩ ના ં

�દવસે �ીમ�્ ભગવ�્ ગીતા પાઠશાળા મા ંકરવામા ં

આવેલ.

 ુચ�ંભાઇ �દવાણીની આવી વૈિ�ક �તર 

ની બોિધકતા સાથે આ�યા��મકતા ઉપલ��ધ બદલ 

ુહા�દ�ક �ભે�છા....

�ીસમાજ �ચાર 

અને �સાર સમીતી

 �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર મ�હલા મડંળ 

ુ�રતની વાિષ�ક સામા�ય સભા તાર�ખ 9 /01 /2023 

ના રોજ ઉમાભવન, ભાતરરોડ ખાતે મળ� હતી.

ુ ુ   સામા�ય સભા� ંકાય� અ��ડા �જબ ની 

કામગીર� કરવામા ંઆવી �મા ંથયેલ િવિવધ કાય� ની 

ચચા� કરવામા ંઆવેલ. અ�ય� �થાનેથી વત�માન 

કિમટ�નો સમયગાળો �ણૂ� થતા નવી કિમટ�ની રચના 

ૂ ેકરવામા ંઆવે તેવી ર�આત કરવામા ંઆવલ. �ના 

ુ ુ ુઅ�સધંાને સવા��મતે નીચે �જબના પદાિધકાર� ની 

ુિનમ�ક ની �હર� ાત કરવામા ંઆવેલ.

ુ��ખ - દમયતંીબેન નર���ભાઈ ભાવાણી 

ુઉપ��ખ - �યોિતબેન ધીરજભાઈ �દવાણી 

મહામ�ંી - ુ મ�ંલાબેન કમલેશભાઈ મૈયાત 

સહમ�ંી - મીતાબેન જગદ�શભાઈ પોકાર 

ખ�નચી - ભારતીબેન મહશ� ભાઈ વાઘ�ડયા  

સહખ�નચી - ભગવતીબેન નર�શભાઈ પારિસયા

ુવ� મા�હતી આગળ ના ં�ક મા.ં..

 દમયતંી ભાવાણી એક કમ�ઠ �ય��ત�વ, �ઓ 

ુ ે ે ૃ ુ�વાસઘં મા ંર��યન અન ક���ીય ટ�મ મા ંપણ ન��વ �દંર 

ુ ે ેકર�લ છે. �વાસઘં ના ંક���ીય ટ�મ મા ંસ��ટર� તર�ક� તઓએ 

સેવા આપી નાર� શ�કત ની કમ�ઠ પદધમ� બના�યો છે. અનેક 

ર��યન મા ંતેઓ નો �વાસ થયો છે �થી તેના પ�રણામ 

ુ ે ુ�વ�પ આ� �વક ના ંબદલ �વાસઘં મા ંશ��તઓ નો �ભાવ 

વ�યો છે. સનાતન પિ�કા મા ં તેઓ પોતાની સયંોજક 

તર�ક�ની ફરજ અદા કર� છે .

ુ ગત ૬,૭,૮ ���આર� ૨૦૨૩ ના રા���ય 

�વયસેંવક સઘં પિ�મ ક�છ �ારા ઘોષ િશ�બર (પર�ડ 

મા ં ઉપયોગ લેવાતા વા� આનક વશંી, સખં �મ 

ુવગેર� િશખવા માટ� ની િશ�બર) � ંઆયોજન મોટ� 

ુ ુિવરાણી પાટ�દાર સમાજ ખાતે રાખવામા ંઆ�� ંહ�.ં 

�મા ં૧૦૧ િશ�ક અને િશ�ત� �વયસેંવકોએ ભાગ 

લીધો હતો.સવાર� ૫:૪૫ થી શ� થતા ંઅ�યાસ વગ� 

ુરા�ે ૧૦:૦૦ વા�યા �ધી ચાલતા. સમ� ગામ વા�ો 

ુ ુ ુના રણકાર થી ��ં ઉઠ� ંહ�.ં સમ� આયોજન મા બે 

કાય��મોની ખાસ નોધ લેવામા આવી હતી. 

 (૧) ૮ તાર�ખ રિવવાર� સા�ં ૫ કલાક� 

ુ�વયસેંવકો �ારા િવરાણી ગામ ના ��ય િવ�તાર થી 

ુઘોષ સાથેના સચંલન (પર�ડ) � ંઆયોજન કરવામા ં

ુ ુઆ�� ંહ�.ં �મા ંગામ લોકો સાર� સ�ંયા મા જોડાયા 

હતા. 

 (૨) બે �દવસ ના બપોર ના ભોજન માટ� 

ુદ�િવસર, અરલ અને િવરાણી ગામ ના �હ�� ઘરો થી 

રોટલી એક� કરવામા ંઆવી હતી. સમ� આયોજન 

ુને સફળ બનાવવા િવરાણી મોટ� ગામના �વાનોએ 

સ�ંણૂ� સાથ સહયોગ આ�યો હતો. બધા િશ�ાથ� એક 

ુસકં�પ સાથે પોતાના �થાન માટ� ��થાન કર�લ હ�.ં

(કાતંીલાલ નાથાણી)

 પ�રવાર ના સ�ં ભાઇઓ ,બહન� ો. ચૌહાણ ુ

પ�રવાર ના કારોબાર� સ�યો , હોદ�દારો , મ�હલા 

ુમડંળ , �વક મડંળ , આયોજન સિમિત

 આપણા પ�રવાર નો રજત જયિંત 

મહો�સવ આપણે આવતી તાર�ખ 7 /8/ 9 મે માસ 

2023 ના રોજ ઉજવવા ના હતા. તે ૮/૧/૨૦૨૩ ની 

િવશેષ જનરલ મીટ�ગ મા આપણો આ કાયકઁમ 

ુઅિનવાય� સજંોગોના લીધે હાલ મા �લતવી રાખેલ 

ુ ુછે.એ� ંસવા��મતે ન�� કરવામા ંઆવેલ છે તો આપ 

સવે પ�રવારજનો દયાન મા લેશો.

 નવી તાર�ખ અને આયોજન આવતી 

ુઅષાઢ� બીજ ની મીટ�ગ મા નકક� કર�.

આભાર

લી.

�ી અ�ખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટ�દાર

ચૌહાણ પ�રવાર વતી   

ુ��ખ �ી :- 

નારણભાઇ ખીમ�ભાઈ ચૌહાણ

મહામ�ંી �ી :-

ુ�ર�શભાઈ મન�ભાઇ ચૌહાણ 

મ�ંી�ી 

ચ�ંશ�  લધારામ ચૌહાણ (અમદાવાદ)

TAP ઝોન સમાજના કણ�ધારો
તેલગંણા - ���દ�શ ઝોન સમાજના અ�ણીઓ અને વડ�લો 

ુ ુમહો�સવ મા ંઉપ��થત રહ� �વાઓ� ં�ેરકબળ બની ર�ા
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ુ�વ: ન�ભાઈ નાન�ભાઈ ચૌહાણ

ઉમર :101 વષ� | તા. 9/1/2023

ક�છ મા ંગામ  ખોભડ�

ુહાલે  પઢંર�ર

�વ: કા�તીભાઈ દાનાભાઈ ભગત

ઉમર :80 વષ� | તા. 9/1/2023

ક�છ મા ંગામ આણદંપર (ય�)

ુહાલે  દહગ� ામ (�જરાત)

�વ: મન�ભાઈ દ�વ�ભાઈ સાખંલા

ઉમર :80 વષ� | તા. 8/1/2023

કરછ મા ંગામ વેરસલપર ( �થાિનક ) 

�વ: કં�ુબેન નાન�ભાઈ પારસીયા

ઉમર :80 વષ� | તા. 9/1/2023

ક�છ મા ંગામ  સાયંરા (ય�)(�થાિનક)

ુ ુ�વ: ��પાબેન રસીકભાઈ �રાણી (ભગત)

ઉમર :58 વષ� | તા. 8/1/2023

ક�છ મા ંગામ આણદંપર (ય�)

ુહાલે  છોટાઉદ��ર વડોદરા

�વ: અખૈઈભાઈ અબ�ભાઈ �લબાણી

ઉમર :83 વષ� | તા. 10/1/2023

ક�છ મા ંગામ  આણદંસર (િવથોણ)(�થાિનક)

સમ�ત સમ�યાઓનું સમાધાન 

ગભ� સં�કાર �ારા 

િવ� ઉિમયાધામ યુથ કાઉિ�સલ આયોિજત, 
VPL નાઇટ િ�કેટ અને વોલીબોલ ટુના�મે�ટ 

�વા�યાય ની િવ�ા �ેમ વધ�ન પરી�ામાં વૈિ�ક ટોપ 05 

માં ચંદુભાઈ �દવાણી (USA) ની િસિ�

સુરત મિહલા મંડળ સામા�ય સભા માં નવી 

ટીમની �હેરાત કરવામાં આવી

મહામં�ી 

�ીમતી મજુંલાબેન 

કમલેશભાઈ મૈયાત

�મુખ 

�ીમતી દમયંતીબેન 

નર�ે�ભાઈ ભાવાણી

િવરાણી ગામે રા�� ીય �વયમ્ સેવક ની 

ઘડતર અને િશિબર

�ી અિખલ ભારતીય ક�છ કડવા પાટીદાર   

ચૌહાણ પિરવાર
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