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�વ: ગોમતીબેન માવ�ભાઈ સ�ઘાણી

ઉમર : 82વષ� | તા. 15/01/2023

ક�છ મા ંગામ. ભીટારાતા. 

નખ�ાણા (�થાિનક)

�વ: લ�મીબેન �ેમ�ભાઈ ધો�ં

ઉમર :78 વષ� | તા.  15/01/2023

ુક�છ મા ંગામ  �ડવા (ગઢશીશા)

(�થાિનક)

ઝોન �મુખ કાંિતલાલ ગોરાણી સાથે �ીસમાજ નાં અ�ીમ સેવકો �ારા િદપ 

�ગટાવી કય� શુભારંભ..

 આગામી મે, ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ તાર�ખ 

૨૦૨૩ ના ં�ીસમાજના ં૧૦૦ વષ� અિધવેશન, 

ુ�વાસઘં �થાપનાને ૫૦ વષ� અને મ�હલાસઘં 

�થાપના ૨૫ વષ� આમ �ણેય સગંઠનનો િ�િવધ 

ઉ�સવને સનાતની શતા�દ� મહો�સવના ંશીષ�ક 

હઠ� ળ ઉજવવાનો ઠ�ર ઠ�ર �ારંભ થઈ ગયો છે તેને 

ુુઆ�ષ�ંગક �ચાર અને �સાર સાથે આગોત�ં 

આમ�ંણ તેમજ સમ� િવ�માથંી સમાજનો હર 

કોઈ પર�વાર નો સદ�ય આ ઐિતહાિસક 

સનાતની છ�ા અિધવેશનમા ંઅવ�ય ઉપ��થત 

ુરહ � તેવો ઉ�સાહની ઊ�ની �તીિત કરવા �દા �

�ુદા સામા�જક ખડં �યવ�થાના સયંોજકની ટ�મ 

પૈક� દ��ણ ભારતખડં ના ંલીડર ગોપાલભાઇ 

ભાવાણી સાથે ખડં �ભાર�, સહ �ભાર�, ક���ીય 

ુસમાજના ��ટ�ઓ, અ�ય અ�ણીઓ, �વાસઘં - 

મ�હલાસઘં સે��લ પદાિધકાર�ઓ તેમજ ઝોન 

સમાજના અ�ણીઓ સાથેનીઆ  યા�ાનો 

ુ�ભારંભ તેલગંણા �� ઝોન સમાજમા ં

સનાતની ગૌરવનો શખંનાદ  શિનવાર ૧૪ 

ુ���આર�  હ�દરાબાદથી શ�આત કરવામા ં

ુઆવી અને ૧૫ ���આર� ના ંરોજ નીઝામાબાદ 

સમાજના મહો�સવ ના ં �સગેં ખાસ  ક���ીય 

સમાજના મહામ�ંી પરસોતમભાઇ ભગત અને 

ુઅ�ય મહા�ભાવની ઉપ��થત વ�ચે થયો 

મા�હતી,  �યવ�થા, િનયમન અને સકં�પ � મા� 

ને મા� સનાતની ગૌરવનો શખંનાદ..

૧૪ તારીખ હૈદરાબાદ અને ૧૫ તારીખના િનઝામાબાદમાં સનાતનીઓ ને શતા�દી મહો�સવનું આ�યું આગોત�ં આમં�ણ

દિ�ણ ભારતખંડ નાં હૈદરાબાદ માં મિહલાઓની 

િવશેષ ઉપિ�થિતમાં એક થી  પાંચ અિધવેશનની 

માિહતી આપવામાં આવી.

હૈદરાબાદ માં ટ� �ટી િવ�ામભાઇ �ારા સમાજના 

િવકાસ અને �યવ�થાની માિહતી આપવામાં આવી. 

નવા �ક�પ ભજુ ન�ક સંકુલ િનમા�ણ કાજ ેમાિહતી 

આપતા સુંદર �િતસાદ મ�યો

િનઝામાબાદ સમાજ માં સનાતની શંખનાદ ગૌરવ યા�ા રિવવાર 15 ��યુઆરી નાં 

રોજ સામાિજક અ�ીમ સં�યા માં ��તુત..

િનઝામાબાદ સનાતની ગૌરવ નો શખંનાદ સભામાં 

મચં�થ મહાનભુાવો જઓે �ારા આગોત�ં આમ�ંણ 

અને આવનાર �સગંના વિૈવ�યની માિહતી ઉ�સાહ 

પવૂક�  માહોલ માં આ�પવામાં આવી..

િનઝામાબાદ સમાજ સવુણ� જયિંત મહો�સવ �સગંે ખાસ 

ઉપિ�થત ક��ીય સમાજ દિ�ણ ભારતખડં નાં �ભાિરઓ 

સાથે ની ટીમ. િનઝામાબાદમાં સનાતની શખંનાદ 

ગૌરવનો શખંનાદ નો ભાવ �ગટ કરવા આગમન

 �ી ક�છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ (બેલગામ) �ારા રોજ મકર સં�ાિતના આ બે િદવસમાં 

િ�કેટ ટુના�મે�ટ નું આયોજન કરલે જમેાં  બેલગામ સમાજની 05 ટીમો & આજુ બાજુ સમાજની 05 ટીમો એમ 

ટોટલ 10 ટીમોએ આ આયોજન માં પોતાની ટીમ મુકેલ હતી અને ભાગ લીધેલ હતો. મોટી સં�યામા યુવા 

ભાઈ બહેનો તથા વડીલોએ હાજરી આપી હતી. જમેા બેલગામની "પાટીદાર બોયસ" િવજતેા બની હતી 

અને  "રોયલ �ટ� ાઇકર બેલોગંલ" ટીમ ઉપ િવજતેા થયેલ. યુવાઓ માટે નાં આવા આયોજન તંદુર�તી માટે 

અને સંગઠન માટે ખૂબ ઉપયોગી સાિબત થયા છે. આવા અવનવા કાય��મ કરી ચૈત�ય �ફિત� ઉ�સાહ ને સતત ૂ

ઊ�� આપવાની જ�ર હોય છે .

દિ�ણ ભારત ક�છ કરવા પાટીદાર સનાતન સમાજ �ારા 

િસંગો�ા માં કારોબારી સભા અને વાિષ�ક 

જનરલ સભા સાથે િવિવધ કાય��મ

ુ 14 ���આર� ના ંસ� �થમ દ��ણ ભારત ુ

ુ ુસમાજ ઝોન ની કારોબાર� સભા� ંઆયોજન થ� ં�મા ં

ુએજ�ડા �જબ ની કાય�વાહ� મહામ�ંી પરસોતમભાઈ 

�ારા કરવામા ંઆવેલ..

 ખાસ ઉપ��થત થયેલ સનાતન ગૌરવને 

કા� �� બાબતે છણાવટ કરવામા ંઆવેલ અને આ 

ુબાબતે ��ત ચચા� કર� િનણ�ય લેવામા ંઆવેલ.

ુ 15 ���આર�ના ં�થમ સેશનમા ંમ�હલા 

ુમડંળ દ��ણ ભારતની જનરલ સભા� ં આયોજન 

કરવામા ંઆવેલ. આવનાર કાય��મો �ગે િવ��તૃ ચચા� 

કરવામા ં આવેલ. ખાસ મ�હલાઓની પર�વાર પર 

અસરકારકતા અને તેણીને કારણે ઘર પર�વારની 

ુ�દંરતા અને સગંઠન થક� િવશેષતા વધતી હોય છે તે 

ુ ુબાબતે �ણવતા �વૂ�ક ના ંસવંાદ થયા. અનેક ��વ 

ુઅને સ�શન પર જ�ર આવનાર સમયે અ��પ 

આયોજન કરવામા ંઆવશે.. ક���ીય મ�હલાસઘં ઝોન 

�યવ�થા રચનાની  મા�હતી આપવામા ં આવી.. 

ુટ�લે�ટને ���ત કરવા યો�ય �લેટફોમ� આપવામા ં

આવેલ.

 દ��ણ ભારત સમાજની જનરલ સભા અને 

ુ�નેહિમલન કાય��મમા ં એજ�ડા �જબની કાય�વાહ� 

કરવામા ંઆવેલ. ઓપન મચં થક� અનેક �કારની 

ચચા�ઓ કરવામા ંઆવી. અપ�ણ સમપ�ણ અને તપ�ણ 

થક� ચાલતી સમાજ �યવ�થામા ંઆવનાર પેઢ�ને જોડ� 

રાખવા ટકોર કરવામા ંઆવી અને એક સતંાન ના ંબદલે 

�ણ સતંાન હોવા ક�મક� એક પર�વાર માટ� એક સમાજ 

માટ� એક રા�� માટ� હોય તો સગંઠન ભાવના મજ�તૂ 

ુરહવ� ા �ગે ના ં��વ પણ આ�યા.

 ક���ીય સમાજના સનાતની શતા�દ� 

ુ ૂમહો�સવ �ગે ની મા�હતી �ક�શભાઈ હળપાણી �ારા ર� 

ુકરવામા ંઆવેલ અને �જ સ�ુંલ ના ં�િૂમદાન માટ� હ� 

ુ ૂવ� આવ�યકતા બાબતે ર�આત પણ કરવામા ં

આવેલ.

િવિવધ પિરવારની પુ�વધુ દીકરીઓ �ારા િવિવધ 

�કારની �વૃિતઓ �ારા આ�િનભ�ર અને અ�યને 

મદદ�પ થવાનો �યાસ કરવાની ટેલે�ટ ને ��તુત 

કરવામાં આ�યુ..

દિ�ણ ભારત સમાજ ઝોનની જનરલ સભા સાથે 

મિહલા મંડળની પણ જનરલ સભા કોપ�રટે 

લેવલની જમે આયોજન થયું. સંચાલન રંજનબેન 

લીમાણીએ કયુ� અને સમાજમાં �ી �વનનાં 

ગૌરવને સતત ઉ�ગર કરવાનો તેમનો �યાસ 

ર�ો..

ક�છ કાિતલ ઠંડીના ભરડામાં
 નિલયાનું તાપમાન આજ ે2 િડ�ી નોધંાયું. ભજુ 7.6 કંડલા 9.1 િડ�ી તાપમાન 

નોધંાયું. િજ�લામાં કો�ડવેવથી જન�વન �ભાિવત.

અબડાસામાં ફરી બરફની ચાદર છવાઈ
 નાની વમોટીમાં બાઇક ઉપર બરક જોવા મ�યો. ઉખેડા-વમોટી િવ�તારમાં 

આજ ેપણ કાિતલ ઠંડી. અબડાસામાં આજ ેપારો 2 િડ�ી ઉપર પહો�ંયો.

 પૂવ� ક�છમાં પણ બરફની ચાદર જોવા મળી. રાપરના ડાવરી ગામના 

સીમાડામાં બરફ જોવા મ�યો. ખાટલા" ઉપર બરફની ચાદર �મી. સમ� િજ�લામાં 

આજ ેકાિતલ ઠંડીનું મોજંુ ફરી વ�યું.

મૈસુર રોડ બ�ગલોરમાં ગણેશ ટી�ંબરનાં 

ગોડાઉનમાં ભીષણ આગ

ુ દ��ણ કણા�ટક ઝોનની ��ય ઘટક સમાજ 

એવી �ી પાટ�દાર પ�રવાર સમાજ મૈ�રૂ રોડમા ંઆવેલ 

�ી ગણેશ ટ�મબર કંપની નામની સો મીલ � 

નારાયણભાઈ પચાણભાઈ છાભૈયા ક�છમા ં કા�દયા 

નાના �મા ં�લાય તથા લેિમનેટ ના ગોડાઉનમા ંગઈ 

ુ ુરા�ે આગ લાગતા આગે ભયકંર �પ ધારણ ક� � હ� ં

ુ ુઅને લાખો �િપયા � ં �કસાન થયાનો �દાજ છે. 

ુ�ણવા મ�યા �જબ અ��નશામક ય�ં બબંા વાળા 

ુ ુ ુ ુસમયસર આવી ના ંસકતા ઘ� ંબ� ં�કસાન થ� ંછે. 

�થાિનક સમાજના ભાઈઓને �ણકાર� મળતા તેઓ 

�થળ પર પહ�ચી ગયા હતા. 

  આગ એટલી �દર ફ�લાઈ �કૂ� હતી ક� કાઈં 

ુકર� શકાય તેમ ન હ�.ં બનતી સહાય કર� હતી અને 

ુ ુઆ�ાસન આ�� ંહ� ંઅને અ�યાર� અ�ગયાર વા�યે પણ  

ુ ુઆગ શાતં કરવા� ંકામ ચા� છે.

 આપણે સૌ જગત જનની મા ંજગદંબા એવા ં

મા ઉિમયા ને �ાથ�ના કર� એ ક� નારાયણભાઈ છાભૈયા 

પ�રવાર ને આ આઘાત ઝીલવાની શ��ત આપશો અને 

ુ�ાથ�ના થી તેમના ં�કસાન ની જ�દ� થી ભરપાઈ થઈ 

ુ ુ�ય. એક કહવ� ત છે ક� બળે તે� ંબાર ઘ� ંથાય તો આ 

કહવ� ત સાચી પડ� એવી આપણે સૌ જનો �દલથી �ાથ�ના 

કર�એ.  

  દ��ણ કણા�ટક ઝોન સમાજ આપની સાથે 

ુજ છે કાઈં પણ જ�ર �� ંહોય તો અવ�ય યાદ કરશો.

 આપણા ં�ુળદ�વી મા ંઉિમયા તથા ઈ�ટદ�વ 

ભગવાન �ી લ�મીનારાયણ ના આિશવા�દ આપને 

સહાય �પ થશે 

સયંોજક 

વસતંભાઈ ગોરાણી ઉડપી

દર ૦૩.૭૫ સેક�ડ માં એક �ુ�નાં રોપાનું �લાંટેશન એક �યિ�એ કરીને  કય� િવ� રકેોડ�. 

૨૪ કલાક માં ૨૩૦૬૦ વાવેતર કરી ૧૫૧૭૦ વાવેતર 

ેનો ૨૦૦૧ નો રકોડ� �ેક કરી નવો �થા�યો.

ક�છ િજ�લા સંગઠન ચેરમેન 

િવ� ઉિમયા ફાઉ�ડેશન
   િવ� ઉિમયા 

ફાઉ�ડ�શન ક�છ �જ�લા સગંઠન 

ના ચેરમેન થવા બદલ 

ુ ુનરો�મભાઇ પોકારને �બ �બ 

અ�ભનદંન.....

  �ીસમાજ �ચાર અને 

�સાર સમીતી આપના સેવા

ુકાય�ની સરાહના કર� છે અને આ િનમ�ક ને આપ 

ુબ�બૂી પદધમ� કા� િનભાવશો �બ સેવાભાવી 

અ�ભગમથી વૈિ�ક સગંઠનમા ં પણ આપ જ�ર 

સામા�જક �િત�ઠાને ઉ�ગર કરશો.

અહો આ�ય�મ

 24 કલાકમા ં23,000 ��ૃોના રોપા વાવી ને 

બના�યો વ�ડ� ર�કોડ� .

 ક�ને�ડયન એ�ટોઈન મોસેસ, � એક 

પયા�વરણવાદ� પણ છે, તેમણે “24 કલાકમા ં એક 

ુ ૃ�ય��ત �ારા સૌથી વ� ��ો વાવવા” માટ� નવો �ગનીસ 

વ�ડ� ર�કોડ� બના�યો છે.

 એ�ટોઈન મોસેસ, એ�ટોઈન મોસેસ �� 

ૂવાવવાનો વ�ડ� ર�કોડ� , 23 વષ� �ના છોડ 23,000 થી 

ુ ૃ ુવ� ��ો, પયા�વરણીય સ��યતા, પયા�વરણને અ��ળ ૂ

ગીનીસ વ�ડ� ર�કોડ� વન ના�દૂ� એ �લોબલ વોિમ�ગના 

ુ ુ��ય કારણોમા�ં ં એક છે. આબોહવા પ�રવત�નની 

ક�ટલીક અસરોને ઉલટાવી લેવા માટ�, ક�નેડાની એક 23 

ુ ૃવષ�ય �ય��ત જગંલોને �નજ�િવત કરવા હ�રો ��ો 

ુવાવી રહ� છે. �ધવાર� �તૂ�વૂ� નોવ��યન રાજ�ાર� 

એ�રક સો�હમ�  �ારા શેર કયા� પછ�, તેના ર�કોડ�-�ે�ક�ગ 

�યાસોનો એક વી�ડયો �્િવટર પર વાયરલ થઈ ર�ો 

છે. 

ુ ગયા વષ� �લાઈમા ં ક�નેડાના ��વબેકના 

પયા�વરણવાદ� અને મેર�થોન દોડવીર એ�ટોઈન 

મોસેસે 24 કલાકની �દર 23,060 ��ૃોના રોપા વા�યા 

હતા.

  આ શહર� � વનીકરણ પ�િત આબોહવા 

પ�રવત�નનો ઉક�લ આપે છે

 આ સાથે, તેમણે "24 કલાકમા ં�ય��ત �ારા 

ુ ૃસૌથી વ� ��ો વાવવા" માટ� �ગનીસ વ�ડ� ર�કોડ� 

બના�યો. તેણે 15,170 ��ૃો વાવવાનો અગાઉનો ર�કોડ� 

તોડ�ો હતો � 2001મા ંઅ�ય ક�ને�ડયન ક�ની ચે��લનનો 

હતો.

 હાલમા ંવાયરલ થયેલી ��લપમા,ં � 1.7 

ુિમ�લયનથી વ� વખત જોવામા ંઆવી છે, મોસેસને 

સતત વાકંા વળ�ને ખાડો ખોદતો અને પળવારમા ંરોપા 

રોપતા જોઈ શકાય છે. 23,060 ��ૃો વાવો એટલે �િત 

િમિનટ 16 ��ૃો વાવવા.

 અ�ય એક �ય��તએ �ટ�પણી કર�, “આ 

dt{elt Eftultturbt atubcthdt{elt Eftultturbt atubcthdt{elt Eftultturbt atubcth

Jt]Ht Ftuzq;tlte mtbt]r} yt;btrltCtoh W$tudt

yt;btrltCtoh Ctth;t 

ુ ુ ુ�કાર� ંર�કોડ��ેક કામ સાભંળ� ંઅને જો� ંઅ�ત છે. 

આમાથંી ક�ટલા ��ૃો વા�તવમા ંમોટા, �વ�થ અને ટક� 

ુરહશ� ે તે પણ રો�યા પછ� ��ક કર� ંજોઈએ.”

 �લોબલ ��ઝૂ સાથેની વાતચીતમા,ં મોસેસે 

ુક� ંક� તેને આ �યાસમા ંછ લોકોના � �ારા ટ�કો મ�યો 

હતો. વષ�થી, મોસેસ સમ� ક�નેડામા ં1.3 િમ�લયનથી 

ુવ� છોડ રો�યા હોવાનો દાવો કર� છે.

ઝાડનાં પાણીનું 

એક ટીપું

ુ ુઝાડના પાન પર પાણી � ંએક ટ��.ં.

૧૨ ક�ડ�ઓ પાણી પીવા માટ� એકઠ� થઈ છે.

ુ ુ ક�� ંઅ�ત ક� ક�ડ�ઓ ચાર �પ મા ંવહચ� ાઈ 

ુ ુગઈ છે.આ� ંએટલા માટ� ક� પાન� ંબેલે�સ જળવાઈ રહ �

ુ ુઅને પાણી� ંટ�� ંર�લાઈ ન �ય..

. દર�ક ને સરખો ભાગ મળ� રહ � અને બેલે�સ 

ુજળવાઈ રહ � તે માટ� ક�ડ�ઓ � ંઆ સાય�સ છે..!

ુ નાનકડા જ�ં મા ં પણ સહ�વન અને 

ુ ુ ુસમજણ � ંક�� ં�દંર ઉદાહરણ જોવા મળે છે..!!

ુ અને માનવી.એક બી� � ં બેલે�સ 

બગાડવામાથંી �ચો નથી આવતો ઈષા�, રાગ �ષે મા ં

ુર�યો પ�યો રહ � છે. અને પોતા� ંબેલે�સ ખોઈ ને  હાસંી 

પા�  બને  છે.

િમશન અિભમ�યુ,  બાળ સં�કાર કે��, 

નવચેતન રી�યન

 તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૩ કોલકાતામા ં (હાવડા 

ુ ુિવભાગ ) NCR �તગ�ત િમશન અ�ભમ��� ં સેશન 

ુલેવામા ં આ��.ં સૌ �થમ ઉિમયામા ં અને 

લ�મીનારાયણ ભગવાનની આરતી �ારા સેશનની 

ુ ુ��આત કરવામા ં આવી પછ� િમશન અ�ભમ��ના 

ુસેશન કરવામા ંઆ��.ં 

ુ સેશનમા ંનાના અ�ભમ��ઓને િતલક કર� 

ભગવાન લ�મીનારાયણ ની જય સાથે �લોકો તેમજ 

ુ ુ ુહ�માન ચાલીસા � ંપઠન ક�.�

 �યારબાદ બાળકોએ મા�ભૃાષામા ંપોતાનો 

ુપ�રચય આ�યો. �જરાતી વણ�માલાના �યજંન 

ુિશખડા�યા, મકરસ�ંાિંત પવ�ની મ�હમા, ૨૬���આર� 

એટલે ગણત�ં �દવસનો મહ�વ સમ�વવામા ંઆ�યો. 

એરો�બ�સ, રમત ગમત અને �તે ૐ નાદ અને 

ુરા��ગાન કર�ને સેશનને �ણૂ� કરવામા ંઆ��.ં

ુજય િમશન અ�ભમ��

સામા�જક અને આ�યા��મક સિમિત

NCR

મે�ટર -

લીના પકંજ ભગત

કોમલ અિવનાશ �ડાણી

ુમ�ર� િસ�ાથ� �ડાણી
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