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 આજ પહલ� ા તાર�ખ ૧૯  એિ�લ 

ુ૨૦૨૦ ના ંરોજ સતત ચા� રહલ�  લોકડાઉન 

વેળા પર�પર આ�મીય ભાવે જોડાયેલ રહ�એ 

ુઅને સમ� ભારતના �વા કાય�કર �ારા િવિવધ 

�ાનવધ�ક ��િૃ�ઓમા ંજોડ� તેના પ�રણામ 

ુ���ત અને િ��ટ મી�ડયા લગભગ લાબંા 

ુગાળા �ધી બધં રહવ� ાથી આ �ીસમાજ ની 

માિસક સમચાર મા�હતી પિ�કા એક ��ૂટર 

બનીને કાય� �ારંભ કરવામા ંઆવેલ.

 તે સમયના ંખાસ ઉ�સાહ� અને યસ 

હો �યેગાના ં અ�ભગમ ધરાવનાર 

અમરતભાઈ નાકરાણી �ઓ સીઇઓ સનાતન 

પિ�કા અને ચ�ંકાતં છાભૈયા કનવીનર 

�ીસમાજ �ચાર �સાર �ારા તે સમયે 

ુતા�તરમા ંજ �બંઈ થી અમદાવાદ ખસેડાયેલ 

ુસનાતન ધમ� પિ�કા� ંવહ�વટ� કાય�લયમા ં

જગદ�શભાઈ ભો�ણી અને અ�ય કાય�કરો �ારા 

ુવક�  એટ હોમના ંઅ�ભગમ સાથે �વાસઘંના ંતે 

ુસમયના �વ�તા િનલેશ �રાણી તલોદના 

ઉ�સાહ સાથે સમ� ભારતમા ંસનાતન ધમ� 

ુપિ�કાના સયંોજક ટ�મ અને �વાસઘં 

ુ�વ�તાએ તેમજ એ��ક�શન અને ટ�લે�ટ હ�ટ 

ટ�મ �ારા દર�ક પોતાના કમ�ઠ અ�ભગમ સાથે 

�ડ�જટલ �વ�પે પિ�કા ને ઘર ઘર લોકિ�ય 

ુઅને �વા વાચંક વગ�નો ઇ�રો �ા�ત થયો 

ુ ુ ુહોય એમ પણ અ�ભ�� ંહ�.ં એમ કરતા ંકરતા ં

લોકડાઉન પછ� પણ અિવરત રોજ રોજની 

ઘટના �સગંો ને વત�માન સમયની જ��રયાત 

ુસમ� ને સતત અિવરત ચા� રહલ�  સનાતન 

ધમ� પિ�કા એક ��તૃ અને ઉ�ગર ના ં

ુઅ�ભગમ સાથે કાય� કરનાર મા�યમ બ�� ં�ને 

આ� ૧૦૦૦ મો �ક �ગટ કરતાવેળા હષ� અને 

ુગવ�ની લાગણી અ�ભવીએ છે..

 અમારા ઉ�સાહને ટકાવી રાખવા 

અને કાય�ને �બરદાવવા � સતત �રૂક બ�યા 

તેઓએ પોતાની અલાયદ� વેપાર �યવસાયની 

�હર� ાત આપીને દ� િનક પિ�કાને �વાવલબંી 

બનાવી તેવાનંો �બૂ �બૂ આભાર �ય�ત કર�એ 

ુછે. સાથે સાથે �વાસઘં તે સમયના �વકતા 

ુિનલેશ �રાણી તલોદ �ારા રોજ રોજ જ�મ �દન 

ુિનિમતે �ભે�છા �હર� ાત આપીને દ� િનક 

ુપિ�કાને ને નવચેતન આ�� ંઅને કાય�કરને 

�ો�સા�હત કયા�.. 

 ખાસ સામા�જક દાન અને સમાજને 

ઉપયોગી થનાર �ય��તઓને સ�વર� 

ુ ુ�બરદાવવા� ંએક અનો� ંમા�યમ બની �ચાર 

�સાર ટ�મ સમાજ સહયોગી કાય� કર� શ�ા 

ુ�ની �શી સ�ને િવશેષ મળ�..ુ

 સાથે સાથે માિસક પિ�કાના ંસ�યપદ 

ુમળેવનાર વાચંક વગન� ે પણ �ભ�ેછાનો ભાવ 

ુ ુ�ય�ત કરવા� ંએક મ�યમ બ�� ં� પણ દ�િનક 

૦૧ બે આંકડા થી ૧૦૦૦ નાં ચાર આંકડા સુધી પહોચંનાર સમા�ક મુખપ�ક સનાતન ધમ� પિ�કા
ુપિ�કા� ંકાય� માિસક પિ�કાના ંિવકાસ માટ� કાય� 

કરતા સયંોજકને સહયોગી બની શ�ા.

 અવસાન ન�ધની સમ� ભારતના 

સકંલન સાથે એક િવશષે મા�હતી આપવામા ં

ુક�છ ��ઝ �વા સોિશયલ વોટસઅપ મી�ડયાના 

�પૃને અ�ે અ�ભ�� દત કર�એ તઓેના ટ�મનો �રૂક 

સહયોગ મ�યો.

  સનાતન ��િૃતની અને તનેે રોજ 

રોજ ઉ�ગર કરવાનો �યાસ કય� અને દર�ક ઘર 

ુઘર મા ંસોિશયલ મી�ડયાના અનકે �પ થક� 

ુમ�હલાઓ �ધી રોજ રોજ સમ� ભારતમા ંથનાર 

��િૃતઓની મા�હતી આગોતર� �ણકર� અને 

થયલે આયોજનને સ�વર� િવ�સનીય �ણ 

મા�હતી આપવામા ંસમથ� બનીને લોકો ઉપયોગી 

મા�હતી આપો આપ પહોચાડવાના ં૧૦૦૦ મા ં

સતત અિવરત �દવસે સ�ને અ�ભનદન સાથે ુ

આભાર �ય�ત કર�એ છે..

 માિસક �કના ં કાયક� ર વડ�લ 

(કાવારા) કાતંીભાઇ રામાણી અને અનકે 

સહયોગીઓને �ક માટ� સરળતા આપતા અને 

ુસતત �રૂક બનતા એવા એક એક �વા 

ુથનગનતો PRO ના ંપદ સોભવતા �વાક� �વ 

સાબર, બીજોય પટેલાદ, મનોજ ચીખલી, ચતેન 

રાજકોટ, મનોજ �છૂાળો ક�છ, �તશે ક�છ, ર�ના 

ુુ�ણ,ે �� ખારઘર, �ત�ે� કાયાલ� ય, નિમતા 

ુગોવા �ના િમશન અભીમ��નંા ંસવેા આપતા 

મ�ે�ટર �વા ઊગતા અને આથમતા બધાજ 

સમા�ક ભાવનાથી જોડાયલે સહયોગી બ�યા 

અને તઓેની સામા�જક �યવ�થામા ંજોડાયા તે 

ઉમદા અને કા�બલદેાદ કાય� કરવાની અને 

નાનકડ� પણ બાબતને સ� સમ� �ચાર �સાર ુ

ુ ુકરવાને કારણે અનકે નવ�વા કાયક� ર� ં

મોટ�વશેન કરવામા ંઆ દ�િનક પિ�કા મા�યમ 

ુબ��.ં સમયની �પીડ સાથે ટક� નોલો�નો સદ 

ુઉપયોગ આજ� ં મી�ડયા જગત સાથે તાલ 

મળેવી એક સિવશષે કાયન� ી �િતભા ઊભી 

કરનાર સ�ને અ�ભનદન.ુ

 ુ�વાસઘંના ંવતમ� ાન અને �વૂ� અ�ીમ 

લીડરની અને તમેના ટ�મવક� સદા �રૂક અને 

ુસહયોગી બ�� ંછે કમ� ક� તે આવનાર આિવ�કારને 

અમલીકરણ કરવાના અ�ભગમના ંમ�ેડટ� ની ટ�મ 

છે.

 �થાિનક અમદાવાદ ઝોન સમાજના 

અ�ણીઓ અને કાયક� રો �ઓ સ�વર� �રૂક 

બનીને �યવ�થાના ંસહયોગી બ�યા છે. ઓ�ફસ 

�ટાફ � દ�િનક માટ� કાળ� રાખી રોજ �ગટ થયા 

કર� તે માટ� મ�યા છે ને �ગટ કરવામા ંસમય 

બદલાયો છે પણ �દવસ નથી બદલવા દ�ધો 

એવા �રૂક બનનાર નો આભાર �ય�ત કરવો ર�ો 

ુ આક��મક સજોગોમા ં �ગટ કરવા� ં

ુઅઘ�ં બને તે સમયે �ણાલ પટલ�  � પટેલાદ ૃ

ુઆણદં ને કહ�એ તો પોતાની ��ચ ના ંકારણે 

�ાર�ય ના ં નથી પાડ� ને �દવાળ� ક� અ�ય 

ુ ુ��કલ� ીમા ં�ડટ�પી � ંકાય�  કર� આપનાર ૧૦૮ 

ની �િૂમકાની એણે સવેા આપી છે �ની ન�ધ અ�ે 

લવેીજ રહ�...

 �ીસમાજની એક �ચાર �સાર 

સમીતીને સતત �ો�સાહન અને �રેણા આપતા 

ુ�ીસમાજના કમઠ�  ��ખીય અ�ણીઓ �ારા 

ુ�ો�સાહન મ�� ં�થી આ ૧૦૦૦ મો આજનો �ક 

ુએમને અપણ�  કરતા ગવન� ી લાગણી અ�ભવીએ 

છે.

 આ ડઇ� લી �ડ�જટલ કાય� ને સતત 

ુ ુકર� અને ટક� રહ��  ંએ પર�પર સહયોગ િવના 

અશકય છે તમેા ંકાય� કરનાર સવન� ા િનયિમત 

કસરત કરવાથી �મ શર�ર મજ�તૂ અને �વ�થ 

બને તમે દ�િનક પિ�કા પણ િનયિમત �વ�થ રહ �

તવેો ભાવ �ભાવ સદભાવના �ય�ત કરનાર 

ુતમામ �કારના સનાતની ભાઈઓના ંસગંઠન� ં

ુ ુ ુએક િવ�સનીયતા �રવાર કર� ંમા�યમ બ�� ં

છે. � આગામી સમયમા ં િવિવધ ભાષામા ં

�ડ�જટલ �વ�પે પિ�કા �ગટ કર�ને ભારત અને 

િવ�મા ંવસતા સનાતની પ�રવારને તા� અને 

સાચા સમાચાર અને મા�હતી પોતાની ભાષામા ં

ૂ ૈઆપી સમાજને એક�ટ કરવાનો વિ�ક કાય� પણ 

કરવામા ં આવશ.ે જ�ર આપ સ�ં �રૂક બની ુ

સહયોગી બનશો એવા અ�ભગમ સાથે કાય� 

કરનાર એક �સે નોટ આપનાર સયંોજકને 

આભાર� છે આ આજનો ૧૦૦૦ મો �ક અને ચાર 

�ક ના ં�કડામા ંપહ�ચાડનાર સ�ંયા અિવરત 

અને સતત ��તૃ અને ઉ�ગર સનાતન ધમ� 

પિ�કાના ંતમામ સયંોજક...

સયંોજક - 

�ીસમાજ �ચાર �સાર 

અને મનેજેમ�ેટ સમીતી.

માિસક �થમ અંક  ૧૧ િડસે�બર ૨૦૧૪ દૈિનક િડિજટલ �થમ અંક ૧૯/૦૪/૨૦૨૦

 SDP સનાતન ધમ� દ�િનક �ક 

1,000 મા ં�ક �કાિશત કરવા જઈ ર�ા છે 

�યાર� આ સફરમા ંસાથ સહકાર આપનાર 

બધા કાયક� તાઓ�  ને  ુ ુ�બ �બ અ�ભનનંદન

અને ભિવ�યમા ં પણ આવી ર�તે સાથ 

સહકાર આપતા રહશ� ો એવી આશા સાથ.ે

ફર� એક વાર આપસૌ ટ�મ ને 

ુ ુ�બ �બ અ�ભનનંદન

�ી અ�ખલ ભારતીય 

ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ

(મહામ�ંી, પરસોતમભાઈ ભગત.)

સ�ગોટા (તાિમલનાડુ) ખાતે યો�યું 

દિ�ણ ભારત સનાતન સમાજનું �નેહિમલન

    છે�લા ૬૩ વષથ� ી િનરંતર પ�ગલ 

(મકર સ�ંાિત) ના ંઉ�સવની ��ીઓને �યાને રાખી 

�ી દ��ણ ભારત ક.ક.પા. સનાતન સમાજની 

વાિષક�  સામા�ય સભા �ાિતના �નહેિમલન તર�ક� 

યો�તી આવી છે. 

 આ વષ� દ��ણ ભારત ના ૧૦ ઝોન 

�તગત�  સગ� ોટા ઝોન ના ં સગ� ોટા મા ં KR 

ુર�સોટ�ના ં રમણીય વાતાવરણમા ં �બજ 

હષ��લાસથી યો�ઈ હતી. 

ુ  તા.૧૫ ���આર�થી ના ંસવારમા ં

સવ� �થમ, �ી દ��ણ ભારત મ�હલા મડંળની 

વાિષક�  સામા�ય સભા યો�ઈ હતી, �મા ં

દ�કર�ઓની �િતભાને પારખવા અને તમેના 

ુટલ� �ેટ ને �લટેફોમ� આપવાના હ�� થી એક 

અનોખો કાય�� મ રાખવામા ંઆ�યો હતો. �મા ં

અ�ખલ ભારત મ�હલા મડંળના ં રજત જયિંત 

પવન� ી �ણકાર� આપવામા ંઆવલે હતી. 

ુ �યારપછ� ��લા ં મચં મા ં સમાજ 

િવકાસના િવિવધ િવચારો દશાવ� વા સભાજ જનો 

આગળ આ�યા હતા, �મા ંિવશષે �પે આપણી 

ુસમાજમા ંવધતા જતા ફશ� ન અને �યશનને �ર 

કરવા બાબતે તમેજ લ�ન �સગંો મા ંદખ� ાદખ� ી 

ુ�સર�લી ખોટ� રસમોને �ર કરવા બાબતે અનકે 

વાતો આવલે હતી.

 સગપણ સમ�યા અને સમાજમા ં

ુદ�કર�ઓ વ� ભણતર બાદ ક�� રયર બાબતે 

�ટલી �ચિ� તત હોય છે એટલી �હણી તર�ક� 

�ચિ� તત નથી રહત� ી એવી વાતો સમાજ જનો �ારા 

�ગટ થઈ હતી.

 રાિ�ના સશેન મા ંસગ� ોટા સમાજ �ારા 

ૃનાટક�ય, ��યકળા તમેજ સગંીતમય ઢબે તયૈાર 

કર�લ આપણા કડવા પાટ�દાર સમાજના 

ુ ૂઈિતહાસને �બજ અ�ત ર�તે ર� કરતી બે 

કલાકની રસ�દ િવ�ડયો ��લપ દશાવ� વામા ં

ુઆવલે હતી. �ને સવ� �ાિતજનો એ �બજ 

ુવખાણલે હ�.ં

 બી� �દવસના ં�થમ શશેનમા ંદ��ણ 

ુભારત ઝોન સમાજના તજે�વી િવ�ાથ�ઓ� ં

ુસ�માન  કરવામા ંઆ��ં

 બી� �દવસના સશેનમા ં તજે�વી 

ુિવ�ાથઓ� ને સર�વતી �ર�કારથી સ�માિનત 

કરવામા ંઆવલે અને સવ� ��ેઠ સનાતન ર�ન 

ુ�ર�કાર ડો. �તશે મણીલાલ સાખંલ (ENT 

surgeon) ને અપણ�  કરવામા ં આવલે, �ઓ 

દ��ણ ભારત સમાજમા ં �થમ સ�ન ડોકટર 

બ�યા છે. દ��ણ ભારત સનાતન સમાજમા ંઆ 

વષ� �ોફશ� નલ કોસ� �ણૂ� કયા� હોય એવા  બે CA, 

એક LLB અને એક ડો�ટર�ટ ઓફ �ફલોસોફ� 

આઈ.આઈ.ટ� બો�બે હતા.

  �યારબાદ સમાજ અ�ણીઓ �ારા 

ૂસમાજ િવકાસ માટન� ા િવચારો ર� કરવામા ં

આ�યા હતા. ક�� �ીય સમાજના ��ટ� �ારા 

આગામી અિધવશેન મા ંદ��ણ ભારતની એક 

ુઝાખંી રાખલે છે, �મા ંમ�હલા મડંળ, �વા મડંળ 

અને સમાજ એમ �ણયે પાખંો સાથે મળ� આપણા 

ુિવભાગની ઝાખંી �દશન�  તયૈાર કરવા� ં છે, 

તમેજ તે અિધવશેન ના ંખચન� ે પહોચી વળવા 

ર�� સે સ��ૃ� કાય�� મમા ંદ��ણ ભારતની સવ� 

સમાજો પોતાનો સહયોગ આપે અને તે િશવાય, 

ુઆ અિધવશેન માટ� � લોગો બનાવલે છે ત�ે ં

ુલ��ચગ�  બગ� લોર ખાતે કરવામા ં આ�� ં �મા ં

ુઆપણા દ��ણ ભારત સમાજ ના G30 �પ �ારા 

ુ૨૧,૧૧૦૦૦/- �� ંમાતબર દાન આપી સહયોગી 

બ�યા � આપણા માટ� ગૌરવની વાત છે. 

 �યારબાદ, રામપર સમાજ અને 

અ�ખલ ભારત સમાજ �ારા મોકલવામા ંઆવલે 

પ� �મા ંવાલ�ભાઈ રંગાણી (સગ� ોટા) �ારા 

રામપર સમાજના અ�ણીઓ પર કર�લ કા�નૂી 

કાયવ� ાહ�ને પાછ� ખચ� ી લવેા તમેજ આવા સમાજ 

ુિવ�� કાય� કરનાર સામે જ�ર� પગલા ં લવેા 

ુઆદશ�  સહ અ�રોધ કર�લ.

 વાલ�ભાઇ એ ચાર �દવસનો સમય 

માગંલે ને �યારબાદ �ં મારો િનણય�  જણાવીશ ુ

ુ ુ ુએ� ંકહવ� ામા ંઆ�� ંહ�.ં 

     �તે આભારિવિધ બાદ રા���ય 

ગીત ગાન સાથે સભા �ણૂ� �હર�  થઈ હતી.

સયંોજક -

અમરત ભાવાણી,

ચ�ેઇ

સનાતન સમાજના ઈિતહાસની 

�તીિત ના�ા�ક 

��તુિત દિ�ણ ભારત ઝોન સમાજ

િસંગોટા સમાજ �ારા આયોિજત 

મકર સં�ાંતી નીમતે સામિજક 

દિ�ણ ભારતનું �નેહિમલન

હરદા સમાજ �ારા 

ઠંડી સામે એ�શન અને ર�ણ
 તાર�ખ 13/1/2023  શિનવાર ના  

ક�છ કડવા પાટ�દાર સનાતન સમાજ હરદા 

(મ.�.) �ાર દર વષ� ની �મ આ વષ� પણ સમાજ 

ના ભાઇઓ �ાર આ કડ કડાતી ઠઙં મા  ઢોસા 

િવતરણ ના �ો�ામમા ંસહ પ�રવાર સાથે સવાર� 

07 વાગે સમાજમા એક�ીત થઈ  ને 11 

ગાડ�ઓમા જ�રત ના સમાન �મ ક� 700 ગરમ 

િસરખ, �બ��કટ, 400 કોપી, 400 પને, અનાજ સાથે 

લઈ ને આ�દવાસીઓના ��ે મા િવતરણ કરવા 

ગયા હતા.  સમાજ ના અ�ય��ી િવનશેભાઇ 

સોમ�યાણી, મ�ંી રવીલાલ ભગત ને સમાજની 

કારોબાર� સ�યોને વનિવભાગના 

આિધકાર�ઓના માગદ� શન�  મા સવ�� થમ 

ુટમ� ાગાવ મા ગૌશાળા મા ગરમ ઢોસા� િવતરણ 

ુ ુકરવામા આ�� હ�.

 �યારબાદ જગંલો મા ંઆગણ વધતા 

બીજ ગામ બોથી મા જ�રત ને નાના બાળકોને 

કોપી ને પને ને ઢોસા િવતરણ કર� ને જગલના 

પગદડ� ના રા�તે ગાડ�ઓ લઈ ને આગલા ગામ 

આમા પો�ચયા ને વનિવભાગ �ાર સમાજ ના સવ� 

ુ� �વાગત કર� ને ના�તો કરવામા આ�યો હતો 

�યાર બાદ ��લુ મા બાળકો ને કોપી પને ને ગામ 

મા ઢોસા િવતરણ કરવામા આ�યા હતા.

   બપોર� એક મ�ંદર મા ��ૃના નીચે 

બસેીને સાથે લાવલે ભોજન આપસમા િવતરણ 

કર� ભોજન નો આનદ લીધો હતો.

 �યારબાદ આગળ વધતા ગામ 

ુમા�ાસા, રવાર�, ડોગ, જવારદા, �ગ� છોટ� 

ુગામમા ગરમ વ� અને કોપી પને� િવતરણ 

ુ ુકરવામા આ�� હ�.

ુ  સા� િવતરણ� કાય� �ણૂ� કર�ને 

જગલના રા�તે હરદા પહ��યા હતા.

 મકર સ�ાિત� ના રિવવારના મા નમદ� ા 

ુના �કનાર� પણ જ�રતમદં ને સમાજ �ાર ઢોસા � 

ુિવતરણ કરવા મા આ�� અને  સમાજ ના 

ભાઇઓ �ાર આ �કાર ના માનવતા ના ંઉમદા 

કાય� કરતા રહ � છે..

�દલીપ પોકાર, હરદા

મ�ય મહારા��  રી�યન  

િમશન અિભમ�યુ, અપૂણ� 

નિહ પિરપૂણ�

ુ �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર �વા મડંળ 

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

મા ંરિવવારના �દવસે  મનાવવામા ંમકર સ�ંાિંત

આવી  હતી.

  તો તમેા ંબાળકોને ૐકાર,સર�વતી 

વદંના, �લોક, રમતગમત, એ�સરસાઇઝ 

ુ ુકરવામા ંઆ�� ંહ�.ં

 અને પછ� મકરસ�ંાિંત �પિેશયલ 

ુપતગંો અને તીલ�ળ ુ ુ આપવામા ંઆ�� ંહ�.ં

 તો આ ર�તે બાળ સ�ંકારના બાળકોએ 

ુ ુમકરસ�ંાિત � ંસ�ેલ�શેન ક�.�

�ી િબદડા પાટીદાર યુવા મંડળ અને િશ�ણ તથા આરો�ય સિમિત આયોિજત 

�ીજો મકરસં�ાંિત રમત મહો�સવ

 �વૂ� ક�છ ર��યનના માડંવી 

�ડિવઝન �ારા �બદડા ગામે �ી �બદડા પાટ�દાર 

ુસનાતન �વક મડંળ અને �ી �બદડા પાટ�દાર 

િશ�ણ તથા આરો�ય સિમિત �ારા તાર�ખ: 

૧૪/૦૧/૨૦૨૩, શિનવાર મકરસ�ાિંત તહવ� ારના 

રોજ �ીજો મકરસ�ંાિંત રમત મહો�સવ ઉ�સાહભરે 

ઉજવવામા ંઆ�યો..

 �મા ંસમાજના નાના મોટા ભાઈઓ 

બહન� ોએ બહોળ� સ�ંયામા ં ઉ�સાહભરે ભાગ 

લીધો.

 સૌ�થમ સવાર� 8:30 વાગે દ�પ 

ુ ુ�ાગટ� કર�ને કાય�� મને ��લો �કવામા ંઆ�યો 

તમેજ �પો��્સ મશાલ �યોત �ગટાવીને 

ુખલેાડ�ઓ �ારા રનર અપ કરવામા ંઆ��.ં

 �યારબાદ િવિવધ એ�લટે��સ રમતો 

�વી ક� દોડ, લાબંી�દ, �ચી�દ, ગોળાફક� , ચ�ફક� , ૂ ૂ

ુબરછ�ફક� , કબ��, ખોખો, ચસે તમેજ લ�� ચમચી, 

ુર�સા ખચ�  અને સગંીત �રશી �વી મનોરંજક 

રમતો રમાડવામા ંઆવી. �મા ંસમાજના ભાઈઓ 

તથા બહન� ોએ  િવિવધ રમતોમા ંપોતાના કૌશ�ય 

દખ� ાડ�ા.

 બપોર� ભોજન બાદ ર�સાખચે ની 

રમતોમા ં સૌ નાના, મોટા તમેજ વડ�લોએ 

ુ ુ�પધાન� ી સાથે મનોરંજન મળે�� ંહ�.ં

ુ  ર�સાખચેની ફાઈનલ નો �ભારંભ 

માડંવી મતિવ�તારના ધારાસ�ય �ી 

ુઅિન��ભાઈ દવે ના હ�તે કરવામા ંઆ�યો.

 સા�ં સાડા ચાર વા�યે સમાપન 

કાય�� મ શ� કરવામા ં આ�યો. �મા ં િવિવધ 

રમતોમા ં િવ�તા થયલે �થમ,��તીય અને 

�તૃીય નબંરના િવ�તાઓને સ�માિનત કરવામા ં

આ�યા.

ુ ુ િશ�ણ સિમિતના ��ખ િવ�લ 

ુ ુસઘ� ાણીએ ઉપ��થત સવ� મહા�ભાવો� ંશા��દક 

ુ�વાગત ક� � અને �ાસ�ંગક �વચનમા ં રમત 

ગમત આપણને �વન �વવાની પ�િત 

શીખવાડ� છે એમ જણાવી નાના-મોટા ં સૌને 

�મરના બાધ િવના રમતો�સવમા ં ઉ�સાહથી 

ભાગ લવેા બદલ �બરદા�યા હતા.

ુ માનનીય ધારાસ�ય�ી અિન��ભાઈ 

દવે �ારા સમાજની રમતો�સવની પહલ� ને 

ુઆવકારતા મન-�ચ� એકા� કરવા માટ� રમત� ં

ુ ુ ુ ુ�બૂ જ મો�ં યોગદાન રહ��  ંછે એમ જણા�� ંહ�.ં 

ઉપરાતં ગૌ-સવેા, ગર�બોની સવેા, જળસચંય 

બાબતે પણ સમાજજનોને આગળ આવવા માટ� 

��ેરત કયા� હતા. આ િસવાય ��ચૂત ગામના રોડ 

ર�તાઓ સમારકામની પણ ખા�ી આપી હતી.

ુ ુ �વક મડંળના ��ખ �દનશે પારિસયા 

એ રમત મહો�સવ મા ં ભાગ લનેાર સૌ 

ખલે�મેીઓનો આભાર �ય�ત કય� હતો.

ુ મકરસ�ંાિંત રમત મહો�સવ ના ��ય 

દાતા �વ.ડા�હબને ધન� છાભયૈા, હ.શામ�ભાઈ 

અને �વ.ધનબાઈ નાન� સઘ� ાણી, હ.જયતંીભાઈ 

ર�ા હતા. તમેજ દર�ક રમતના દાતા અને 

સહયોગી દાતાનો આિથક�  સહયોગ મ�યો હતો.

ુ  �થાિનક �બદડા સમાજના ��ખ 

શામ�ભાઈ છાભયૈા અને મ�ંી અ�તૃભાઈ 

ુરામાણીએ �વક મડંળ તમેજ િશ�ણ સિમિતની 

ુ ુઆ �દંર આયોજન �યવ�થા બદલ �ભ�ેછા 

પાઠવી હતી.

ુ સમ� કાય�� મ� ં સચંાલન �હતશે 

ુ ુ ુસઘ� ાણી અને િપ�ષ લ�બાણી એ ક� � હ�.ં 

ુ આભારિવિધ મા ં �વક મડંળના 

ુઉપ��ખ િનલશેભાઈ સઘ� ાણીએ સમ� કાય�� મ 

દરિમયાન કાયર� ત રહલ� ી િવિવધ સિમિતઓ, 

દાતાઓ, ખલેાડ�ઓ, િનણાય� કો નો આભાર �ય�ત 

કય� હતો. આ કાય�� મ મા ંસનાતન ધમ� પિ�કા 

ુસામા�જક આખબાર ના ં સયંોજક િપ�ષ 

લ�બાણીની ઉપ��થિતની ન�ધ લવેામા ંઆવલે 

હતી.

ુ સમ� કાય�� મની �યવ�થા �વક 

મડંળના સ�યો તમેજ િશ�ણ તથા આરો�ય 

સિમિતએ સભંાળ� હતી.

સયંોજક: 

ુિપ�ષભાઈ �લબ� ાણી 

(ગામ: �બદડા)

િબદડા પાટીદાર સમાજનો રમત મહો�સવની ઉજવણી માં 

 ધારાસ�ય અિન�� દવે

અને અ�ય મહાનુભાવો.

વલસાડમાં ગૌ-શાળા માં 

ગૌમાતા પજૂન કાય��મ 

(અિ��િવર)

વલસાડ ખાતે અ��નવીર.      

 ( AK -47 ) સ�ંથા �વારા ચાલતી ગૌ 

શાળા મા ંઆ� ઉતરાયણ િનિમતે ગૌ �જૂનનો 

કાય�� મ રાખવામા ંઆવલે.

  �મા ં વલસાડના ધારાસ�ય�ી 

ભરતભાઈ પટલ�  સાહબ�  , નનકવાડા ગામના 

�થમ નાગ�રક સરપચં�ી, અ��નવીર ના 

ુ��ખ�ી અને તમેની સમ� ટ�મ વલસાડ , વાપી 

ુ, ભીલાડ, �ગંર� તમેજ અ�ય ગામ થી તમેજ 

ુકરછ� સમાજના અ�ણી બા�ભાઇ �ડાણી , 

ુસમાજ સવેક બ�લુભાઈ ,�દલીપિસહ�  બા� , 

ુ�ડ��  સાહબ�  ,તમેજ ભા�શાળ� , કરછ�, ગઢવી , 

ચારણ અને િવિવધ સમાજના અ�ણી અને ગૌ 

ભ�તો અને રા�� ભ�તો મોટ� સ�ઁયા મા ંહાજર 

રહ� �સગં ની શોભા વધાર� હતી.

ુબા�ભાઇ �ડાણી,

વલસાડ

પલૂસ યુવા મંડળ �ારા 

િ�કેટ ટુના�મે�ટ 

�ી છ�પિત િશવા� 

મહારાજ કપનું આયોજન

ુ તાર�ખ ૧૫/૦૧/૨૦૨૩ ના આ કપ � ં

આયોજન કરવામા ંઆવલે.�મા ંપ�સૂ સમાજના  

ુ�વા ભાઈઓની ૦૪ ટ�મો અને બહન� ો ની ૦૨ 

ટ�મોએ ઉ�સાહ�વૂક�  ભાગ લીધો હતો..   

ુ ુ�નામ� �ેટની શ�આત સમાજ ના ��ખ �ી 

રિતલાલ �વરાજ લ�બાણી ના હ�તે �ીફળ 

ુવધાર�ને કરવમા આવલે હ�.

ુ આ �નામ� �ેટમા ં સમાજના સૌ 

સ�યોએ, બાળકો,વડ�લોએ ઉ�સાહથી રમતને 

માણી તમેજ સૌએ �નહે ભોજનનો લાભ લીધલે 

હતો..  

�તમા ંિવ�તા ટ�મને ઇનામો આપવામા ંઆ�યા.

ુનવીનભાઈ પ�સ 

(મહારા��)

�વ: શાતંાબેન 

વ�તારામભાઈ પદમાણી

ઉમર: 73 વષ� | તા. 18/01/2023

ક�છમા ંગામ    િવથોણ

હાલે બાલાગંીર, ઓ�ડશા

ુ�વ: ચ�ંભાઈ 

હર�ભાઈ સ�ઘાણી 

ઉમર: 46 વષ� | તા. 17/01/2023

ક�છ મા ંગામ નખ�ાણા, 

નવાવાસ (�થાિનક) 

ુ�વ: શકંરભાઈ (હસ�ખભાઈ) 

રમણીકભાઈ સાખંલા

ઉમર: 51 વષ� | તા. 17/01/2023

ક�છ મા ંગામ નખ�ાણા, 

�ુનાવાસ  (�થાિનક) 

�વ: વેલ�ભાઈ 

�ેમ�ભાઈ વાલાણી 

ઉમર: 50 વષ� | તા. 17/01/2023

ક�છમા ંગામ િવથોણ

(�થાિનક)

�વ. �ી રવ�ભાઈ 

વાલ� પારિસયા

ઉમર: 78 વષ� | તા. 17/01/2023

ુ ુગામ- રામ�રા કંપા (�જરાત) 

હાલે - રા�રુ�, મહારા�� 

 આજ તા.૧૭.૦૧.૨૩ �ી 

અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ (નખ�ાણા) ક�� �ીય 

ુસમાજના ��ખ�ી અબ�ભાઇ કાનાણી એ 

ુપોતાના નાગ�ર �વાસ દર�યાન  ભારતી 

ુ ુ�દદ� ગૌશાળા સ�ંથા નાગ�ર ની �લાકાત 

ુલીધલે. ગૌશાળા સ�ંથા વતી એમ� ંશાલ તથા 

��િૃત �ચ�હ આપી સ�માન કરવામા ંઆવલે 

તમેજ સ�ંથા �ારા ચલાવવામા ં આવાતી 

ગૌસવેાની સ�ંણૂ� �ણકાર� આપવામા ં

આવલે.�મા ં600 �ટલી ગાયોની સવેા કરવામા ં

ુઆવે છે. �ના ખચન� ે પ�ર�ણૂ� કરવા માટ� �રા 

ભારત ભરમાથંી દાન દાતાઓ �દલ ખોલીને 

ુદાન આપે છે.વ�ડલ�ી અબ�ભાઈ એ �જરાત 

બહાર �થમ આપણાજ ભાઈઓ �ારા સચંા�લત 

ભારતી�દદ� ગૌશાળા સ�ંથાના ગૌ સવેાના ં

માનવ�વન ને �રૂક બનતા આ મહાન કાયન� ી 

સરાહના કર�લ તમેજ આ મહાન કાય� માટ� 

ુનાગ�ર સમાજ તમેજ ગૌ શાળાની સ�ંણૂ�  

કારોબાર�ને ધ�યવાદ આપલે.

  આ �સગેં �ી 

અ.ભા.ક.ક.પા.સ.િવદભ� ઝોનના પદાિધકાર�ઓ 

ભીમ�ભાઈ સઘ� ાણી, રિસકભાઈ ચોપડા, 

�કાશભાઈ(બલારશાહ વાળા) તથા મા ં

ુઉિમયાધામ નાગ�રના �વરાજભાઈ તમેજ 

ગૌ-શાળા ના પદાિધકાર�ઓ અને અ�ય 

ુમહા�ભાવો ઉપ��થત રહલ�  હતા. 

ુ આ� ૧૮ તાર�ખ ને �ધવાર�, બપોર 

ુપછ� 3.00 કલાક� નાગ�ર સમાજ અને ઘાટરોડ 

ુસમાજ એમ બ�ે  સમાજની બ�ે પાખંો  �વક 

મડંળ તમેજ મ�હલા મડંળ સાથે પાટ�દાર 

ુ ુભવન, લકકડગજં, નાગ�રમા ં મા ં મી�ટગ� � ં

આયોજન કરવામા ંઆવલે છે. �મા ંતઓે �ારા 

આવનાર સનાતની શતા�દ� મહો�સવની અને 

સનાતની ગૌરવનો શખંનાદ કરવામા ંઆવશ.ે.

સયંોજક -

�ળૂવતંરાય પટલ� .

ુનાગ�ર

�ીસમાજ નાં �મુખ 

સેવકની નાગપુરમાં 

ગૌ-શાળા ની મુલાકાત
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