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�વ: હ�રાબેન લાલ�ભાઈ ભાદાણી

ઉમર :105 વષ� | તા. 11/1/2023

ક�છ મા ંગામ  ઘડાણી

હાલે સાતારા (મહારા��)

�વ.:- નારાયણભાઈ િશવ�ભાઈ રામાણી 

ઉમર :82 વષ� | તા. 11/1/2023

ક�છ મા ંગામ:- નખ�ાણા

હાલમા:ં- ગાધંીધામ 

 મ�હલાસધં આયો�ત રજત જયિંત પવ� 

િનિમ�ે "રજત ખેલ મહો�સવ" મા ંભારતીય પરંપરાગત 

રમત    ની રમત ગમત મા ંભારતભરની "સતોડ�યો"

20 ટ�મો  ભાગ લઇ રહ� છે. આ ભ�ય આયોજન 

મામં�હલાસઘંના હો�ેદારો/કારોબાર� સ�યો, પિ�મ 

કરછ ઝોન મ�હલાસઘંના હો�ેદારો/કારોબાર� સ�યો, 

પિ�મ કરછ ઝોન સમાજમા ંઆવતી દર�ક ઘટક મ�હલા 

મડંળના હો�ેદારો/કારોબાર� સ�યો સવ�ને તાર�ખ:-

ુ ુ11/01/23 થી 12/01/23 �ધવાર તથા ��વાર એમ બે 

�દવસીય કાય��મ મા ં હાજર રહ� �પધ�કો તથા 

આયોજકોને �ો�સાહન આપવા પાટ�દાર િવ�ાથ� 

ુભવન, નખ�ાણા ખાતે હાજર રહવ� ા� ં આમ�ંણ 

ુ ુઆપવામા ંઆ�� ંહ�.ં

 મ�હલા રજત ખેલ મહો�સવ િનિમ�ે 

ુસતોડ�યો ખેલ �ના�મે�ટ નો �ારંભ તા. ૧૧/૧/૨૦૨૩ ના 

ુરોજ િવ�ાથ� ભવન નખ�ાણા �કામે સવારના ૮ કલાક� 

થયો.

CA કૌિશક ધોળું નાગપુર 

(ઘાટરોડ) િવદભ� રી�યન
  �ી ક�છ કડવા પાટદાર 

ુસમાજ ઘાટરોડ નાગ�ર 

સમાજના, �તે�� ભીમરાજ ધો�ં 

તથા કંચનબેન ધો�ં ક�છ મા 

ુગામ નાગલપર હાલે નાગ�ર ના 

ુ ુ��� કૌિશક �તે��ભાઈ ધો�ં  

CA ફાઈનલ ની પર��ા �થમ 

અટ��પમા ંસારા �કો સાથે ઉતીણ 

કરતા ચાટ�ડ એકાઉટ��ટ ની 

પદવી હાસલ કર� છે. 

 કૌિશક ને CA થવા બદલ િવદભ� ર��યન 

�બૂ �બૂ અ�ભનદંન પાઠવે છે અને તેમના ઉજવળ 

ભિવ�ય ની કામના કર� છે.  

સપંક�  :- 70285 61161

�ીસમાજ �ે�રત CA CS સનાતની સગંઠન આપને 

અ�ભનદન પાઠવે છે અને �વાગત કર� છે.

Congratulations 

ુ સવ� �થમ �ાિતના સમાજ �ધારક 

નારણ� બાપા લ�બાણીને હાર અને કં�ુ ચોખાના િતલક 

કય� બાદ ભારત ભરમાથંી આવેલા ૨૦ ખેલાડ� ટ�મની 

સવ� બહન� ો �ારા �ાઉ�ડ પર�ડ કરવામા ંઆ�યા. સવ� 

ટ�મોને �થમ �ાઉ�ડમા ંલાઇનમા ંબેસાડવામા ંઆવી 

સમાજ તેમજ મ�હલા સઘંના પદાિધકાર�ઓને �થાન 

ુ�હણ કરા�યા અને દ�પ ��વ�લત કર� મહા�ભાવોના 

હ�તે �ાઉ�ડમા ંસતોડ�યા ગે�સની લગોડ� ફોડ� મેદાન 

ુ ુ ુ ુ��� �કવામા ંઆ��.ં

 �દકર�ઓનો ઉ�સાહ વધારવા તથા મ�હલા 

ુસઘં ને �ો�સા�હત કરવા સમાજ ના મહા�ભાવોએ 

આિશવા�દ આ�યા બાદ ખેલની શ�આત કરવામા ં

આવી.

  આ� �થમ �દવસે �પધા� મા ંભાગ લઇ 

રહલ� ી 20 ટ�મોને 40 રાઉ�ડ રમાડવામા ંઆવી.

 આપણી પર�પરાગત  રમત સતોડ�યો � 

ુ ુ�લાઈ ગઈ છે તેમને ફર� �નઃ આ રમત આયોજન થક� 

��િૃતમા ંલાવી અને ભારતભરની બહન�  દ�કર�ઓ �બૂ 

જ ઉ�સાહ ઊ� �વૂ�ક આનદંથી રમાડવામા ંઆવી. � �

બહન�  દ�કર�ઓને સતો�ડયો ગે�સ બારામા ંખબરપણ 

નહોતી છતા ંસતોડ�યો ગે�સ નો આનદં લઈ �બૂજ 

ુઉ�સાહથી આ રમતેમા ંભાગ લઇ ને  રમી�.ં

 આ �સગેં ક�છ ર��યન K.C.R ટ�મ � 

ુુહ�દરાબાદ �કામે વોલીબોલ ની �ના�મે�ટમા ં િવનર 

ુ ુથઈને આવેલ તેમ� ં�ીસમાજ, �થાિનક �વાસઘં અને 

ુમ�હલાસઘં �ારા �વાગત કરવામા ંઆ��.ં

ુુ આ� તા.12-01-2023, ��વાર� સેમી 

ફાઇનલ તથા ફાઇનલ મેચ બાદ સમાપન સમારોહ 

ુયો�શે. વ� મા�હતી આવતી કાલે.

 મા�હતી:- રમીલાબેન તથા નયનાબેન 

આયોજક �ારા આપવામા ંઆવી.

સકંલન:- કા.વા.રામાણી કોટડા (જ)

ુસટો�ડ� ંએટલે સપં..

ુ ુ�તો�ડ� ંએટલે સ�ંલન...

ુ�તો�ડ� ંએટલે સાહસ..

 ુસપં, સ�ંલન અને સાહસ થી ભર�રૂ આ 

�ામીણ રમતનો આનદં આપણે સૌ માણી ��ૂા 

ુછ�એ. પરં� આજની પેઢ�ને તેનો મમ� સમ�વવા 

માટ� તેમજ આપણા ંક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજની 

ુમ�હલા સઘં �ારા કરવામા ંઆ�� ંછે. 

ુ �થી દર�ક પાટ�દાર �વતી અને 

મ�હલાઓ મા ંસપં, સાહસ અને ટ�મ લીડરિશપ ના 

ુ�ણોનો િવકાસ થાય અને � સમાજની આગામી પેઢ� 

ના કૌશ�ય વધ�ન માટ� પાયા�પ �િૂમકા ભજવશે.

 આપણા ં આ સનતાની શતા�દ� 

મહો�સવના ઉપ�મે યો�તા આ રજત ખેલ 

મહો�સવમા ં20 �ટલી અલગ અલગ ટ�મો ઊ� અને �

ઉ�સાહથી સૌને શામેલ છે �ઓ �ારા આ રમત �પધા� 

માટ� તૈયાર છે.

 તો પછ� એ છોડ�ઓ અને માતાઓ.. થઈ 

�ઓ કછોટો બાધંીને તૈયાર.. 

ુ ુ સતોડ�� રમવા કારણક� સતો�ડ� ંરમત 

નથી,

 એ તો �વનની રમઝટ ની એકા�તા 

ઊ� ની ગ�રમા છે.�

મિહલા શિ�નો અનોખો સટોિડયાનો મેળાવડો રજત જયંિત પવ� 

િનમીતે પૂવ� �મુખોની ઉ�સાહ વધારવા ખાસ ઉપિ�થિત

સતોિડયા નો �ારંભ ની બે ટીમ �ારા આ રમતની શ�આત કરાવતા 

મિહલાસંઘ નાં �મુખ સેવક જશોદાબેન અને મહામં�ી રમીલાબેન

સનાતની શતા�દી મહો�સવ નાં કે�� �થાન નખ�ાણા માં નારાયણ 

રામ� લીબંાણી સમ� િદપ �જવિલત કરી �ીસમાજ મહામં�ી, 

ઉપ�મુખ અને અ�ણીઓ સાથે મિહલાસંઘ �મુખ સેવક નેતૃ�વ

ચેતન કુમાર સ�ઘાણી 

CA થયા
  �ી ક�છ કડવા પાટદાર 

ુસમાજ ઘાટરોડ નાગ�ર 

સમાજના, �તે�� ભીમરાજ 

ધો�ં તથા કંચનબેન ધો�ં 

ક�છ મા ગામ નાગલપર હાલે 

ુ ુ ુનાગ�ર ના ��� કૌિશક 

�તે��ભાઈ ધો�ં  C A 

ફાઈનલ ની પર��ા �થમ 

અટ��પમા ંસારા �કો સાથે

ઉતીણ કરતા ચાટ�ડ એકાઉટ��ટ ની પદવી હાસલ કર� છે. 

  મગંળાબેન - ��તીલાલ વીર� સ�ઘાણી ના ં 

ુ ુ��� ચેતન �ુમાર ચાટ�ડ� એકાઉ�ટ�ટ ની િસ�ધી મેળવી 

છે તે બદલ  સ�ઘાણી પ�રવાર તેમજ સમાજ તેમને 

અ�ભનદન પાઠવે છે.

 CA CS સનાતની સગંઠન પર�વાર મા ં

ુ ુતેઓ� ં�વાગત છે. એ��ક�શન એ�ડ ટ�લે�ટ હ�ટ િમશન 

ુતેઓને �ભે�છા પાઠવે છે.

ઈ�દોર સમાજ (ધાર રોડ)ના �મુખ પદે હરીભાઈ 

પોકારની પુનઃ વરણી.
  �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર 

સમાજ ઇ�દોર, (ધાર રોડ) 

ુના નવા ��ખ ની વરણી 

કરવામા ં આવી. ગત ૦૯. 

૦૧, ૨૦૨૩

  રિવવાર સમાજ ભવન 

ુમા ંસમાજ ના િનયમ �જબ 

૧૮ વષ� થી ઉપર ના ૪૨૧ 

સ�યો માથંી ૩૧૩ સ�યો એ 

ુપોતાના પસદં ના સદ�ય � ંનામ પચ� (મત પ�) મા ં

ુલખી ��ત મતદાન �ારા પોતાનો મત આપેલ .

તેમા ંહ�રભાઈ કરસનભાઈ પોકાર િવરાણી (મોટ�) ને 

ુબ�મતી થી પસદં કરતા �નાવ સિમતી �ારા આગામી ુ

ુબે વષ� માટ� ��ખ �હર�  કરવામા ંઆ�યા. હ�રભાઈ ની 

મા�હતી આપતા હષ� થાય છે ક� હ�રભાઈ સન 1983 

(40વષ�) થી ક�છ  પાટ�દાર સનાતન સમાજ ઈ�દોર 

(ધાર રોડ) પર િવિવધ પદો પર સેવાઓ આપી ર�ા છે 

ુઅને હાલમા ંમ�ય ઝોનના ��ખ પદ� રહ� પોતાની સેવા 

ુઆપી ર�ા છે. તેઓ ઇ�દોર �જરાતી સમાજમા ંપણ 

પાછલા 26 વષ�થી સેવામા ંત�પર ર�ા છે અને 2016 

ુમા ંતે �જરાતી સમાજ ઇ�દોર મા ંઅ�ય� બની આપણી 

ુસમાજ� ંગૌરવ વધાર�લ છે.

ુ �નાવ સિમતી �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર 

સમાજ ધાર રોડ ઇ�દોર.

 

વલસાડ - દિ�ણ માં આનંદ મેળો 2023 નું 

ભ�ય આયોજન

 `�ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ-

વલસાડ દ��ણ �ારા ગત તા. 07-01-2023 શિનવાર ના ં

ુસા�ં 6.15 કલાક�  આનદં મેળો 2023 � ંભ�ય આયોજન 

મણીબાગ સોસાયટ�, ક�લાશ રોડ, વલસાડ ખાતે 

ુ ુકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

ુ સૌ �થમ મ�હલા મડંળ ના ં��ખ�ી તથા 

કારોબાર� સ�યો �ારા  �દપ �ાગટય કર� �ુળદ�વી �ી 

ુઉિમયા માતા�ના આશીવા�દ લઈ આનદં મેળાને ��લો 

ુ�કવામા ંઆ�યો હતો.

 આનદં મેળામા ં24 �ટલા �ટોલમા ંલગભગ 

18 થી વધાર� ઘર� બનાવેલ વાનગીઓ પીરસવામા ં

ુઆવી હતી. તેમજ �વાનોના ગે�સનો �ટોલ પણ 

ુરાખવામા ંઆ�યો હતો. �પેિશયલમા ં�વક મડંળ �ારા 

ક�ાર બાધેંલ પતગં અને �ફરક� નો �ટોલ રાખવામા ં

આ�યો હતો.

  ક. ક.પા. સમાજ - વલસાડ દ��ણ મ�હલા 

ુમડંળ તેમજ �વા મડંળના સવ� કારોબાર� સ�યો સ�હત 

સમાજના સવ� સ�યો �થા વલસાડ ની અ�ય �ણ ઘટક 

સમાજ ના સવ� સ�યો સાર� સ�ંયામા ંઉપ��થત રહ� 

અવનવી વાનગી ઓનો ચટપટો �વાદ માણી મ�હલા 

શ��તનો ઉ�સાહ વધાય� અને આ આનદં મેળા ને સફળ 

બના�યો હતો.

 �તે રા�ે 10:30 કલાક� હાઉ� ની રમત 

રમીને આનદં મેળાની �ણૂા��િત કર� સૌ સ�યો �ટા ુ

પડ�ા હતા.

સયંોજક : 

િનલેશ પોકાર.

ુ�વ�તા �વા મડંળ વલસાડ - દ��ણ.

CA થયાનું સ�માન 

િનઝામાંબાદ યુવા મંડળ �ારા
મેહુલ માનાણી CA થયા 

- િવરાણી ક�છ

િનઝામાબાદ િનવાસી િવ�ામ મેઘ� સાખંલા ના પૌ� 

ુ ુઅને �હનાબેન - મહશ�  સાખંલા ના ��� મે�લ સાખંલા ુ

ુ ુCA થવા બદલ એમ� ંસ�માન કરતા TAP �વા સઘં 

ર��યન IPP રા��� ભાદાણી તેમજ સલાહકાર ભરત 

ુ ુ ુસાખંલા, િનઝામાબાદ ઝોન �વક મડંળ ��ખ �ર�શ 

ુભાદાણી - મ�ંી �વીણ સાખંલા, �થાિનક �વક મડંળ 

ુ��ખ જયિંત ભાદાણી અને પ�રવાર ના સ�યો.

સકંલન : 

�િવણ �ુમાર સાખંલા (િનઝામાબાદ).

  C.A. મે�લ માનાણી �ઓ ુ

દ�નેશભાઇ ��તીભાઇ 

ુમાનાણીના �� વીરાણી 

(મોટ�) પાટ�દાર સમાજ અને 

ુગામ� પોતાના ઉ�મ 

ુઅ�યા� પ�રણામ થક� 

આવનાર સમયે જ�ર ગૌરવ 

વધારશે. તેઓ � લગન 

લાગણી સાથે અ�યાસ કર� 

સફળતા પર��ા મા ંપા�યા તેમ આવનાર સમયે તેમના 

કાય� થી જ�ર �િસ�� મેળવશે.

ુ ુ�વાસઘં એ��ક�શન અને ટ�લે�ટ હ�ટ િમશન આપ ને 

અ�ભનદન પાઠવે છે..

સનાતન સમાજ, િનઝામાબાદ, 

સુવણ� જયંિત મહો�સવ
કાય��મ ની �પર�ખા

શિનવાર તા.14-01-2023

સવારના સ�માં

શાિંત હવન

�થળ : પાટ�દાર ભવન, િનઝામાબાદ 

બપોરના સ�માં

�દકર�. �હાલના વધામણાં

�થળ : BLN ગાડ�ન 

રા�ે સા�ં�િતક ૃ

કાય��મ અને દા�ંડયા રાસ

�થળ : BLN ગાડ�ન 

તા.15-01-2023 સવારના સ�માં

સમા�ક સભા

ુ�થળ : BLN ગાડ�ન �મા ં�તૂ�વૂ� ��ખ અને મ�ંીઓ 

ના સ�માન તેમજ  અિતિથઓ ના આશીવ�ચન

બપોરના સ�માં

1). ઉપ��થત અિતિથઓના સ�માન

2). દાતા�ીઓના સ�માન

3). સિમિતઓના સ�માન

4). આભાર દશ�ન

ુસકંલન : ��ષો�મ રવાણી 

(�ચાર �સાર સિમિત સ�ય) િનઝામાબાદ

ધુલીયા સમાજમાં 

વોલીબોલ ટુના�મે�ટનું આયોજન

   રિવવાર તા. 08/01/2023 �દવસે પાટ�દાર 

ુ ુસમજવાડ� �લીયા ખાતે સમાજના ને� હઠ� ળ �વા 

ુમડંળ �ારા સમાજના �વા ભાઈઓ માટ� વોલીબોલ 

ુ ુ ુ�ના�મે�ટ� ં�બજ સરસ આયોજન કરવામા ંઆવેલ 

ુહ�.ં

ુ આ વોલીબોલ �ના�મે�ટના કાય��મ વખતે 

સમાજના વડ�લો, માતાઓ, ભાઈઓ, બહન� ો તેમજ 

ુનાના બાળકો �બજ મોટ� સ�ંયામા ં ઉપ��થત રહ� 

ખેલાડ�ઓનો ઉ�સાહ વધાર�લ હતો.

ુ વોલીબોલ �ના�મે�ટમા ંટોટલ 08 �ટમોએ 

ભાગ લીધેલ હતો અને રસા-કશી ભર� મેચ દરિમયાન 

ુ ુદર�ક �ટમોએ �બજ સરસ પફ�મ�સ કર�લ હ� ંઅને �તે 

ફાઇનલ મેચમા ંTEN STAR ટ�મ િવ�તા ં(ચે��પયન) 

ુ ુબનેલ હતી. �ના�મે�ટના ં�તે િવ�તા ટ�મને મહા�ભવો 

ુના ં�ભહ�તે �ોફ� અપ�ણ કરવામા ંઆવેલ તેમજ િવિવધ 

સિમત� ને પણ ��િૃત�ચ�હ આપી સ�માિનત કરવા ં

આવેલ.

ુ ુ  વોલીબોલ �ના�મે�ટની ��વાત સવારના 

ુ ુ8:00 કલાક� સમાજની �ણે પાખંોના ��ખો ના �ભહ�તે 

ુદ�પ �ગટાવી તથા �ભ �ીફળ �ારા કરવામા ંઆવેલ 

ુઅને �તે મેચ રા�ે 10:00 �ણ� થયેલ. 

ુ મેચ દરિમયાન �વા મડંળ �ારા ઉપ��થત 

સૌ ભાઈ-બહન� ો માટ� મ�યાહનના ભોજન તથા બપોર 

ુપછ� સમયે ઠંડો �ટ�નો ��સ, તેમજ સાજંના ભોજન ની 

ુ�બજ સરસ �યવ�થા કરવામા ંઆવેલ હતી.

ુુ �ણ� �દવસના વોલીબોલ �ના�મે�ટના ં

ુકાય��મમા ંસ�ં સમાજ જનોને �બજ મ� પડ� હતી, ુ

નાના-મોટા ંદર�ક �ય��તઓમા ંઉ�સાહ છલકાઈ આવતો 

હતો. તેમજ ઘણા ં �દવસો બાદ એક-બી�ની ભેટ 

થવાથી તેમજ ગ�પા-ગો��ટ કરવાથી દર�ક �ય��તઓના 

મન અને તન હળવા હલકા ં -�લકા ં જણાતા હતા.ં 

ુએકંદર� કાય��મમા ં દર�ક �ય��તઓએ �બજ આનદં 

માણેલ હતો અને ભર�રૂ �નેહિમલન ની આ�મીયતા નો 

પર�પર આનદ માણેલ.

 િવશાખાપ�નમ મ�હલા મડંળ �ારા 

ુ ુઆયો�ત તામીલના� ક�રલા �ર મા ં18 ભાઇઓ અને 

ુ25 બહન� ો મળ� ટોટલ 43 જણ કોઇ�બ�ર , �ીચી , 

ુુત�ં�ર , કો�ભકોન� , સીત�બર� , મ�રાઇ , ્ ્

રામે�ર� , ક�યા�ુમાર� અને �ીવે�દર� ધાિમ�ક ્ ્

�થળોએ યા�ા પર છે... આ બધાય �થળો પર આપણા 

ુસમા�ક પર�વાર નો વસવાટ હોવા થી �બ સાથ 

સહકાર આ�મીય ભાવે મેળવી ર�ા છે.

િમશન અિભમ�યુ -

મ�ય મહારા��  રી�યન

 ુ�ી ક�છ કડવા પાટ�દાર �વા મડંળ 

તપોવન પચંવટ� નાિશક �ારા બાળ સ�ંકાર ક��� મા ં

તાર�ખ 08.01.2023 રિવવારના િવ� મ�હલા  �દવસે 

િનિમતે ખાસ મકર સ�ંાિંત મનાવવામા ંઆવી હતી.

 તેમા ંબાળકોને ૐકાર, સર�વતી વદંના, 

ુ ુ�લોક, રમતગમત, એ�સરસાઇઝ કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં 

ુઅને પછ� મકરસ�ંાિંત �પેિશયલ પતગંો અને તીલ�ડ 

ુુ ુ ુઆપવામા ંઆ�� ંહ�.ં  એ ર�તે િમશન ના �� તથા 

િશ�યો એ મકરસ�ંાિત નો પવ� ઉજ�યો.

અમદાવાદ �ટેશન પર 

બને ટીમનું �વાગત

ક�છની િવજતેા વોલીબોલ ટીમનું પણ 

�વાગત રલેવે �ટેશન અમદાવાદ મુકામે MGR 

ની શિકતઓ �ારા કરવામાં આવેલ.

િ�કેટ ટુના�મે�ટમાં િવજતેા ટ� ોફી  મહા�ા 

ગાંધી રી�યન ટીમ નું �વાગત માટે 

અમદાવાદ રલેવે �ટેશને ઉ�સાહી પાિરવાિરક 

અને ને�ુ�વ �ારા આનંદો�સવ મના�યો..

 સનાતની શતા�દ� મહો�સવ સીક��ાબાદ 

ુખાતે ��ક�ટ અને વોલીબોલ� ં રા���ય આયોજન 

ુ ુકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં �મા ંઆખા ભારત લેવલે ��ક�ટ 

મેચ રમવા ટ�મો આવી હતી તેમાથંી મહા�મા ગાધંી 

ર��યનની ટ�મ િવ�તા બની. મેન ઓફ ધી િસર�ઝ 

ુઅને અનેક મેન ઓફ ધી મેચ ના ંએવોડ� સાથે અ�ભવી 

ુ�વા ખેલાડ� શની શાખંલા નો ભાર� દબદબો ર�ો અને 

ુટ�મ સકંલન ઉટ�મ� ંઆ પ�રણામ છે �ના કારણે 

ુઆખર� િવજય �ા�ત થાય છે.  આ ટ�મ� ં ભ�ય 

સનાતની �વાગત ર��યનના લીડર તેમજ પા�રવા�રક 

ુ ુશ�કતઓ �ારા કા��ર ર��વે �ટ�શન પર કરવામા ં

ુઆ��.ં દર�ક ખેલાડ�ને તીલક કર� આરતી ઉતાર�ને 

ુ ુ ુ��પ ��છ સાથે મીઠાઈ  ખવડાવી મો મી�ં કરાવેલ.

  સાથોસાથ મા ં ઉિમયા તેમજ ઇ�ટ દ�વ 

લ�મી નારાયણ નો જય ઘોસ કર�લ .. 

  આ સાથે આ �થળ અ�ય વોલીબોલ ની 

ુિવ�તા (KCR) ક�છ ર��યન ની ટ�મ � ંપણ �વાગત 

કરવા નો લાભ MGR ની ટ�મ ને મળેલ �ઓ �ારા તેઓ 

ુને પણ �ભ િતલક કર� સ�માિનત કરવામા ંઆવેલ.

સયંોજક..

�વકતા... (MGR PRO)

ુમન�ખ પોકાર....

 સાસ વ� ઓર બે�ટયા ં�વા સવેંદનશીલ ુ

લાગણીશીલ આ�મીય �વન સ�રતાના �ણ �વ�પ 

ુ ુ�ગે રાય�ર ખાતે િ�વેણી સગંમનો �ભંારંભ થયો, 

ુ ુ�મા ં�વાસઘં �વા ઉ�કષ� સે��લ લીડર પી.ડ�.ઓ. 

ુ�ઓ �જથી ડોકટર �કૂતી લ�બાણી, સામ�જક અને 

ુ ુઆ�યા��મક િમશન ક��વનર �ઓ �બંઈ થી ��બેન 

ુધો�ં અને �ી� વ�તા મોહન �ુલ�ગ� �ારા આ 

િ�વેણી મહો�સવ ને સરાહનીય કરવા ક�ટબ� સાથે 

ુ�ભારંભ કરવામા ંઆવેલ. બે �દવસીય આ કાય��મ ને 

લાગણીઓ સાથે સમજવા વડ�લો માતાઑ અને 

ુ�વાઓની ઉપ��થિત રહ�. મ�હલાઓ �ારા મ�હલાઓ 

માટ�ની ઉિમ�ઓ સાથે સવેંદનાઓનો આ કાય��મની 

ુવ� મા�હતી આવતા �ક� આપવામા ંઆવશે..

ુ ુ�� ધો�ં, �વાસઘં ટ�મ

મિહલાઓ �ારા િ�વેણી સંગમ 

કાય��મ નો શુભારંભ - રાયપુરમાં

આનંદ મેળો -

સનાતન સમાજ,કીમ

 ગત તાર�ખ 08-01-2023 રિવવાર ના ંસા�ં 

6.15 કલાક� �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર મ�હલા મડંળ ક�મ 

ુ�ારા આનદં મેળો 2023 � ંભ�ય આયોજન ઉમા ભવન-

ુ ુક�મ ખાતે કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

ુ સૌ �થમ મ�હલા મડંળ ના ં��ખ�ી તથા 

ુકારોબાર�  સ�યો �ારા ર�બીન ખોલી આનદં મેળા � ં

ુ ુઉ�ાટન કરવામા ંઆ�� ંહ�.ં�યારબાદ �દપ �ાગટય 

કર� �ુળદ�વી�ી ઉિમયા માતા�ના આશીવા�દ લઈ 

ુ ુઆનદં મેળાને ��લો �કવામા ંઆ�યો હતો.

 આનદં મેળામા ં16 �ટલા �ટોલમા ંલગભગ 

25 થી વધાર� ઘર� બનાવેલ વાનગીઓ પીરસવામા ં

ુઆવી હતી. તેમજ �વાનોનો ગે�સનો �ટોલ પણ 

ુરાખવામા ંઆ�યો હતો તેમજ �પેિશયલમા ં�વક મડંળ 

�ારા છાશનો �ટોલ રાખવામા ંઆ�યો હતો.

 ક. ક.પા. સમાજ - ક�મ મ�હલા મડંળ તેમજ 

ુ�વા મડંળના સવ� કારોબાર� સ�યો સ�હત સમાજના 

સવ� સ�યો બહોળ� સ�ંયામા ંઉપ��થત રહ� અવનવી 

વાનગી ઓનો ચટપટો �વાદ માણી મ�હલા શ��તનો 

ઉ�સાહ વધાય� અને આ આનદં મેળા ને સફળ બના�યો 

હતો.

 �તે રા�ે 10:30 કલાક� આનદં મેળાની 

�ણૂા��િત કર� સૌ સ�યો �ટા પડ�ા હતા.ુ

સયંોજક : �િવણ લ�બાણી. 

ુ�વ�તા �વા મડંળ ક�મ.

આનંદ મેળો - 

મિહલા મંડળ - બારડોલી

 ગત તાર�ખ 08-01-2023 ને રિવવાર ના ં

સા�ં ૦૬ કલાક� �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર મ�હલા મડંળ 

ુબારડોલી �ારા આનદં મેળો 2023 � ંભ�ય આયોજન 

ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજવાડ� ના પટાગંણમા ં

ુ ુકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં.

ુ મ�હલા મડંળ ના ં��ખ નીતાબેન સાખંલા 

તથા કારોબાર� સ�યો �ારા ર�બીન ખોલી આનદં મેળા 

ુ ુ� ં ઉ�ાટન કરવામા ં આ�� ં �યારબાદ ક�છ કડવા 

ુપાટ�દાર સનાતન સમાજ, �વક મડંળ અને મ�હલા 

ુમડંળ ��ખ અને અ�ય હો�ેદારો �ારા �દપ �ાગટય કર� 

�ુળદ�વી �ી ઉિમયા માતા�ના આશીવા�દ લઈ આનદં 

ુ ુમેળાને ��લો �કવામા ંઆ�યો હતો.

 આનદં મેળામા ં07 �ટલા �ટોલમા ંલગભગ 

15 થી વધાર� વાનગીઓ પીરસવામા ંઆવી હતી. તેમજ 

08મો �ટોલ બાળકો માટ� ગે�સનો પણ રાખવામા ંઆ�યો 

હતો.

 ક. ક.પા. સમાજ - બારડોલી મ�હલા મડંળ 

ુતેમજ �વા મડંળના સવ� કારોબાર� સ�યો સ�હત 

સમાજના સવ� સ�યો બહોળ� સ�ંયામા ંઉપ��થત રહ� 

અવનવી વાનગીઓનો �વાદ માણી મ�હલા શ��તનો 

ઉ�સાહ વધાય� અને આનદં મેળા ને સફળ બના�યો 

હતો.

 આનદં મેળા દરિમયાન સવ� સ�યોને 

ુ�ો�સા�હત કરવા દ��ણ �જરાત ઝોન સમાજ 

મહામ�ંી, �થાિનક સમાજ મહામ�ંી હર�શભાઈ રામાણી 

ુઅને ��ખ િવ�ામભાઇ �ારા આ આયોજન ને ખાસ 

�બરદાવવા મા ંઆવેલ.

 �તે રા�ે સૌ રાસ ગરબા ની રમઝટ માણી 

ને10:00 કલાક� આનદં મેળાની �ણૂા��િત કર� સૌ સ�યો ુ

�ટા પડ�ા હતા.

સયંોજક- �હતેશ કાલર�યા

ુ�વ�તા �વા મડંળ- બારડોલી

ઉતરાયણ િનિમતે 

હનુમાન ચાલીસા
 આ વખતે ઉતરાયણ શિનવાર�  છે. એટલે 

ુ ુધાબા ઉપર લાઉડ �પીકરમા ંસવાર� અ��ળતા �જબ ૂ

અને બરાબર સા�ં  7.00 વાગે બધાએ એક સાથે 

ુહ�માન ચાલીસાને �લે કર� વગાડવાની છે.

ુ �વી ર�તે ઘર ઘર િતરંગા ઉજ�� ં, એવી જ 

ુ ુર�તે ઘર ઘર હ�માન ચાલીસા ઉજવવા� ંછે. �થી 

ુ ુ ુ ુવાતાવરણ એ� ંઉ� થવા� ંછે ક� હ�માન દાદા સવ�� 

ઊ� આપે અને આપણી ઉપર �સ� થઈ �ય.�
ુ હ�માન ચાલીસા �રૂ� થાય એટલે જોર થી 

જય �ી રામ  ના ંનારા નો નાદ કરવાનો છે. આ આપણી 

સ�ં�િત માટ� �બૂ જ�ર� છે.ૃ

જય �ી રામ....

શોય� અને સ�ંકરણ સમીતી �ીસમાજ, 

ુમહ�� � સ�ઘાણી, �બંઈ

નરોડા સમાજ નો �વાસ

ુનરોડા ક�ક�પી સમાજ કારોબાર� �ર બી� �દવસે 

�યાગરાજ મા નદ�ઓના સગંમ �થાન ગગંા - જમના 

ૂ- સર�વતી મા �બક� માર� �નાન કર� ચમ�કાર�ક બડા 

ુહ�માન ના દશ�ન કયા�. શ�કતપીઠ િવ��યાવાસીનીના 

ુદશ�ન કર� ધ�યતા અ�ભવી. હાલમા ંસગંમ તીથ� 

ુખાતે માઘ મેળા ને મા�યો હતો.. સ�ં �લ�કત મને ુ

ુપોતાના પ�રવાર માટ� ��ને અરજ કર� હતી.

નાની અરલ ગામ નો �વાસ

ુ ુનાની અરલ પાટ�દાર �વક મડંળના �વણ� જયતંી 

મહો�સવ  િનિમ�ે િશમલા, મનાલી �વાસમાથંી પરત 

આવતી વખતે આનદ નો ઉ�સવ એ પણ ર�ો ક� કદાચ 

ઈિતહાસમા ં�થમ  વખત ��નમા ંપણ કરછ� ખાર� 

ુ ુ ુભાત અને દહ�� રાધંન� ંઆયોજન કરવામા ંઆ�� ં

ુહ�.ં દર�ક સરળ ના ં�વાસીઓને ગરમાગરમ ખાર� 

ુ ુ ુભાત ખાવાની ઈ�છા �ર� કરતા �વક મડંળના ��ખ, 

શકંરભાઈ છાભૈયા. 

આદ�શ... આદ�શ...આદ�શ.. આદ�શ..
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