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 નખ�ાણા �યાપાર� સગંઠન ચે�બર 

ઓફ કોમસ� એ એસ.ટ�. િવભાગીય નીમાયક 

યોગેશભાઈ પટ�લ એસ.ટ�.બસ �ટ�શનમા ંચાર 

ુ ુ�કાનો બનશે તેના �હસાબે બસ �ટ�શન કદ ના� ં

ુથશે �ના કારણે �સાફરોને અને બસને ઊભી 

રાખવા માટ� ક� નીકળવા માટ� અનેક તકલીફો 

થશે.

 44 વષ�થી એસ.ટ� ના અિધકાર�ઓ 

નખ�ાણા ગામના વડ�લ�ીઓ, િશવગણં 

ુનાગ� પટ�લ, �વ.માવ� ક�સરા �ખી, સામ� 

ુલ�મીદાસ પલણ, ખીમ�ભાઈ જોબન��ા 

પાસે ગાધંીનગરથી અિધકાર�ઓ આવી 

આપણા વડ�લોને િવશાળ બસ �ટ�શનના નકશા 

બતાવી ખર�દ વેચાણ સઘંનો ગોદામ અને 

મડંળ�નો વડંો, �ામ પચંાયતની જમીન એસટ� 

ને આગાઉથી આપવામા ંઆવી. એસ.ટ� ના 

અિધકાર�ઓને જમીન મળ� જતા કામગીર� 

ુઢ�લમા ં�કાઈ હતી. ધીર� ધીર� નકશામા ંબસ 

�ટ�શનની સાઈઝ ઘટવા માડં� અને દાનમા ં

ુઆપેલી જમીન ઉપર ડ�પોની સગવડ �િવધા 

ુુના ંબદલે � ં�કાનો બનાવી શકાય.?? અનેક 

��ો પ��લકની ચચા�મા ંઉભા થઈ ર�ા છે.

ુ  ચે�બર ઓફ કોમસ�ના બા�ભાઈ 

ધનાણી અને �દનેશભાઈ જોશી ધારદાર 

ૂ ુર�આત કર� હતી. �જરાતના એસટ� બસ 

ુ�ટ�શનો �કાનો લીઝ ઉપર આપવામા ંઆવી છે 

ુને � લોકોએ લીઝ ઉપર �કાન લીધેલ છે તે 

ુલોકો નખ�ણામા ં બનનાર �કાનનો ભાણો 

ુ ુચા� કર� નાખેલ છે. �યાર� �� થાય છે ક� � ં

�ુકાનો ચો�સ બનશે ? નખ�ાણાના �ામજન 

ુનો િવરોધ છે કોઈપણ �હસાબે બસ �ટ�શન � ંકદ 

ુ ુ ુના� ંના ંજ કર� ંજોઈએ. પી.ડબ��.ડ�. નીિત 

ુુિનયમ �જબ �કાનો બનશે એટલે રોડથી 

ુ ૂ ે ે�કાનો �ર બન. આ ચા અન ઠંડા પીણા ંની 

ુ ુ ૂ�કાનો, ના�તાની �કાનો રોડથી �ર બનવી 

જોઈએ. એસ.ટ�. ને જો આવક જ જ�ર� હોય ને 

�ુકાનો બનાવવી જ હોય તો નાના છે�લા ના 

ુુવોકડાની ઉપર �લ બનાવી 30 થી 40 �કાનો 

ુબની શક� અને ઉભેલો બસ �ટ�શન �કાનો ઉપર 

લઈ જવાથી એસટ� બસ �ટ�શન ઓટોમે�ટક 

ુ ુમો�ં થઈ �ય. �જરાત લેવલે એસ.ટ�. ની 

ુ ુબનતી �કાનો મા ં�ાકં ��ટાચાર તો નથી થ� ં

ને ? �ુ�હૂલ પ��લકમા ં છે અને તેવા ��ો 

ચચા�ઈ ર�ા છે. ચે�બર ઓફ કોમશ� �ારા 

ુએસ.ટ� ડ�પોમા ંબનનાર �કાનો હવે ના જ બને 

ૂ ે ૃ ેએની ર�આત સ� ન��વ સાથ મળ� કર� ર�ા ુ

હતા.

ltFt(ttKttbttk yumt.xe. ctmt mxulzbttk 'wftlttu 
lttk ctltu ;tu bttxu atubcth «tht hsqyt;t

ગાય આધાિરત ખેતી અિભયાન

 એક એકરમા ંઘ ઉ ઉપરાતં શાકભા�, 

મસાલા અને ફરાળ� ધા�યના િમ� પાકનો થયો 

સફળ �યોગ.

રવ�ભાઈ નાથાભાઈ મેપાણી. 

ુ ુગામ �ખપર તા.�જ

 પરંપરાગત ખેતીનો �યવસાય પણ 

રસાય�ણક ખાતરો અને દવાઓના ચાડ� ચડ� 

ુગયા પછ� કોઈ ગમે તેટ� ંસમ�વે પણ મા� 

ુગાયના ગોબર અને ગો�� સાથેના �યોગોથી 

ુખેતી થ ઇ શક� તે� ંમાનવા જ તૈયાર ન થાય.  

 ુ ુ�જ મ�ંદરના સતંો ઉપર અ�ટ 

ભરોસો અને િવ�ાસ એટલે �ી �વાિમનારાયણ 

મ�ંદરના આગામી નરનારાયણદ�વ �ીશતા�દ� 

મહો�સવ િનિમ�ે �ારંભ થયેલ ગાય આધા�રત 

ખેતી અ�ભયાનની મા�હતી વાચંીને 

કાય�કતા�ઓના આ�હથી ફોમ� ભર�ને 

અ�ભયાનમા ં જોડાયા અને એક �દવસીય 

�િશ�ણ વગ� મા ંભાગ પણ લીધો.

 અગાઉની આવડત અને એક 

�દવસના �િશ�ણ વગ�મા ં � શી�યા તેના 

આધાર� િશયા� પાક માટ� એક એકર જમીન 

અલગ કાઢ�ને તેમા ંભર�રૂ મા�ામા ંસડાવેલ 

ુ ુછાણી� ંખાતર ના��.ં

ુ ��ય�વે ઘ ઉ ઉપરાતં ઘરની 

ુ ુજ�ર�યાત �ર� કરવા મી� પાક તર�ક� થોડાક 

ભાગમા ંટમેટા, ર�ગણા, વર�યાળ�, રાઇ અને 

રાજગરો પણ વા�યો. 

 એક નાનકડા �ારામા ં વાવેલ 

ુથોડાક રોપમાથંી અ�યાર �ધી ૪૦ �કલો �ટલા ં

ુદ�શી ટમેટા ઉતાર� �ક�લ છે અને ચમકદાર 

ુર�ગણા તથા �ગધંી વર�યાળ� સાથેનો બધો 

પાક ફાલ આપવાની તૈયાર�મા ંછે.

 આ સમયે ખેતી અ�ભયાનના 

સચંાલક અને ગોસેવક મેઘ�ભાઈ હ�રાણીએ 

ુરવ�ભાઈની વાડ�ની �લાકાત લીધી �યાર� 

ુ ુ ુઅ�ક અ�રાશોના સામા�ય �ચન સાથે કોઈ 

પણ રસાય�ણક ખાતરો ક� દવાઓના �બલ�ુલ 

ુવપરાશ વગર દર�ક પાક �માણમા ં�બ સાર� 

ુ��થિતમા ંછે એ� ં�ણીને રા� થતા રવ�ભાઈ 

ુકહ � છે ક� મા� ક�પો�ટ કર�લ છાણી� ંખાતર 

ુુઅને �વા�તૃ સ�હતના �યોગોથી આટ� ંસા�ં 

ુપ�રણામ મળે એ માની જ નથી શકા�.ં અને 

પહલ� ા જ �યોગ મા ંજો મને આટલી સફળતા 

ુુમળ� છે તો આવતા વષ� વ� સા�ં પ�રણામ 

ુલાવી શક��.ં

ૂ ે ેખે�ત બોલ ખતર�થી...

દિ�ણ ભારત સનાતન સમાજ �ારા 

ઘર વાપસી બાદ આચરણ ભંગ 

સામે કડક પગલાં

ુ ગત તા. 15 અને 16 ���આર� ના ં

પ�ગલ અવસર� દ��ણ ભારત સનાતન 

સમાજની વાિષ�ક સામા�ય સભા � સ�ગોટા 

ુખાતે યોજવામા ંઆવેલ તેમા,ં આવેલ પ�ો� ં

વાચંન મ�ંી, રમેશભાઈ વાસાણી �ારા કરવામા ં

આવેલ �મા ં�ચદ�બરમ ઝોન, નામ�લ ઝોન 

ુઅને મ�રાઇ ઝોનથી આવેલ પ�ોમા ં

ુિત��રૂના ંબા�ભાઈ અને લધારામ છાભૈયા 

ુપ�રવાર �ારા સનાતન સમાજના િનયમો� ં

ુઉ�લઘંન થ� ંતે માટ� જ�ર� કાય�વાહ� કરવા 

ુઅ�રોધ કરવામા ં આવેલ. તેના જવાબમા ં

િત��રૂ સમાજ નો � પેટા ઝોન મા ંઆવે છે તે 

પોલાચી ઝોન �ારા � કાય�વાહ� કરવામા ંઆવી 

છે તે પ� વાચંી સભંળાવેલ.

ુ િનયમો� ં ઉ�લઘંન કર�લ પ�રવાર 

ુસામે � પગલા ંલેવામા ંઆવેલ તે નીચે �જબ 

છે.

1. ધરમશીભાઈ લધારામ છાભૈયા ં �ઓ 

ુ ુિત���્ૂ �વા મડંળના ં��ખ પદ પર છે, તેઓ 

ુપોતાના પદ પરથી રા�ના� ંઆપે. અને ઘર 

વાપસી થયા ં હોય તેવા પ�રવાર િસવાયના 

સ�ય જ ઉ�ચ હોદા પર રહ.�

2. દ��ણ ભારત સનાતન સમાજના 

ુિનયમો�સાર ઘર વાપસી થયેલ પ�રવારના ં

ુ ુસ�યો છ વષ� �ધી એટલે ક� 2025 �ધી ઘટક 

સમાજ, ઝોન સમાજ અને દ��ણ ભારત 

સમાજના કારોબાર� સ�ય તર�ક� ન�હ રહ� શક�, 

તે િનયમો િસવાય, આ ઉ�લઘંન કર�લ 

ુ ુપ�રવારોને વ� �ણ વષ� એટલે ક� 2028 �ધી 

ુ ુઆ િનયમો લા� રહશ� ે. �� ં તે પ�રવારોએ 

ુપાલન કરવા� ંરહશ� ે.

ુ3.  બા�ભાઈ ખીમ� છાભૈયાને પોલચી ઝોન 

સમાજના સલાહકાર પદ પર થી �ટા કરવામા ં

આવે છે.

4.  ઉપરો�ત બનેં પ�રવારોએ પોતાના માફ� 

પ� તેમજ તેની સાથે અ�ખલ ભારત �પા 

સમાજ તેમજ દ��ણ ભારત સમાજના નીિત 

ુ ુ ુિનયમો� ં ��ત પણે પાલન કર� ં એવો 

બાહધ� ર� પ� લખી આપવાનો રહશ� ે.

5.  ઉપરો�ત પ�રવારો તેમજ પોલાચી ઝોનના ં

અ�ય ઘર વાપસી કર�લ સ�યો સમાજના 

ુકોઈપણ નીિત િનયમો� ંઉલઘંન કરતા જણાશે 

ુતો તેમ� ંસ�યપદ રદ કરવામા ંઆવશે.

 આ �માણેના ં કડક પગલા ં નો 

ુઆદ�શ અ�ય� પદ�થી �હર�  કાય� �જબ 

પોલાચી ઝોન સમાજ �ારા લેવામા ંઆવેલ 

હતા, તેને સમથ�ન આપવાની સાથે દ��ણ 

ુભારત સમાજના ��ખ�ી �ારા �હર�  કરવામા ં

આવેલ ક� આ િનયમો બાબત કારોબાર�મા ં

લાબંી ચચા�ના ં�તે હાલના સજંોગમા ંઆ ઝોન 

�ારા લીધેલ િનણ�ય �માણે આપણે વળગી 

ુ ુરહ��  ંએ� ંન�� કરવામા ંઆવેલ, અને હવે 

પછ� કોઈ પણ ઘર વાપસી કર�લ સ�ય �લૂ 

ુકરશે તો તેમની સામે વ� કડક પગલા ંલેવામા ં

આવશે.

સયંોજક -

અમરત ભાવાણી. ચે�ઇ

 

રોશન પોકાર, સાંગલી સમાજનાં 

�થમ CA બ�યા
 DMG �ર�યન ���ના િવભાગ ના 

ુ ુસાગંલી �વકમડંળ  એજ�ક�શન & ટ�લે�ટ 

થીમ �તગ�ત ગત તા:૧૭/૧/૨૦૨૩ ના 

પાટ�દાર ભવનના પટાગંણ મા ં અ�ેના 

�વ��તક વે ��જ વાળા �વ:નરિસ�હભાઈ 

ુ ુપોકારના ��� �ચ.રોશન પોકાર એ CA ની 

પદવી સાથે સાગંલી સમાજ ના �થમ CA 

ુબનવા� ંબ�માન મેળવેલ.ુ

 આ દર�યાન સાગંલી સમાજના 

ુ��ખ�ી િવ�લભાઈ લ�બાણીના હ�તે 

ુ ુ��પ��છ આપી સ�માિનત કર� તેમને 

ભિવ�યમા ં શૈ��ણક �ે�ે ઉજવળ કામ�ગર� 

ુકરવા બદલ �ભકામનાઓ આપેલ..

 આ �સગેં સાગંલી �જ�લા સમાજના 

ુ��ખ નરિસ�હભાઈ  કાલર�યા, ���ના િવભાગ 

ુ ુ ુ��ખ �પેૂ��ભાઈ વાસાણી, �વકમડંળ ��ખ 

ુ ુ�લસીભાઈ પોકાર, �વક મડંળના મહામ�ંી 

િનલેશભાઈ વાસાણી, DMG ર��યન ના 

ુસલાહકાર �ર�શભાઈ પોકાર તેમજ સમાજ, 

ુ�વકમડંળના હોદ�દારો તેમજ અ�ય સ�યો 

ઉિપ�થત રહલ� ..

DMG રી�યન ની વોલીબોલ ટીમ નું 

ઉમળકાભયુ� સ�માન

 હ��ાબાદ ખાતે આયો�જત વોલીબોલ 

�ુના�મે�ટ મા ંદ��ણ મહારા�� ગોવા ર��યન 

ુટ�મ �ના�મે�ટ મા ંફાઇનલમા ંરમીને રનરઅપ 

તર�ક� જોરદાર પરફોમ��સ કર�લ..

ુ આ ગૌરવ�પી �પો��્સને �યાનમા ં

ુરાખી અને �ો�સાહન આપવા હ��  ટ�મના 

ુખેલાડ�ઓની ઓળખાણ પ�રચય ��ચ ની 

�ણકાર� સાથે �વાગત DMG ર��યનના 

ુએડવાઈઝર �ર�શ પોકાર, ���ના િવભાગ 

ુ ુ ુચેરમેન �પેૂ��, �વકમડંળના ��ખ �લસી 

પોકાર, વેબકોમ  ક�વીનર િનરવ નાકરાણી ના 

ુ ુહ�તે ��પ��છ આપી સ�માિનત કરવામા ં

આવેલ.

સાંગલી યુવક મંડળ �ારા 

વોલીબોલ, �ો બોલ નું આયોજન.
ુ ગત તા:૧૫,૧૬,૧૭ ���આર� 

ુ૨૦૨૩ ના સાગંલી �વકમડંળ �ારા વોલીબોલ 

ુ ુ�ના�મે�ટ � ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ.

 �મા ંસાગંલી સમાજના ભાઈઓની 

૦૭ ટ�મો અને બહન� ોની ૦૨ ટ�મોએ 

ઉ�સાહ�વૂ�ક ભાગ લીધેલ હતો.૦૩ �દવસ �બૂ 

રસાકસી ભર� લીગ મેચો જોવા મળેલ..

 એવોડ� અને સમાપન સમારોહ મા ં

ભાઈઓ,બહન� ોની િવ�તા ટ�મ અને રનરઅપ 

ુટ�મને �ના�મે�ટના �પો�સર દાતાઓના હ�તે 

�ોફ�, બ��સ આપવામા ં આવેલ. તેસાથે 

આિથ�ક સહયોગ આપનાર દાતાઓને ઉિપ�થત 

ુ ુહોદ�દારોના હ�તે ��પ��છ આપી સ�માિનત 

કરવામા ંઆવેલ..

 આ દર�યાન સમાજના બ�સ�ંયામા ંુ

ભાઈ બહન� ો, બાળકો ઉિપ�થત રહલ�  અને 

�નેહ ભોજન કર� �ટા પડ�લ ..

પાટીદાર ક�યા 

છા�ાલય, ભજુ

 સમાજ ક�યાણ અિધકાર�એ આપણી 

ુપાટ�દાર ક�યા છા�ાલય (હો�ટ�લ) મા ંજમવા� ં

ુ ુ ુઅને �વ�છતા� ંજતન ક�� છે તે બાબતે �લાકાત 

ુલીધી હતી. �થળ પર અ�યાસ કર�ને જોઇને �બ 

�શસંા કર�. 

 સરકારની યોજના �તગ�ત આપણી 

બધી �દકર�ના ફોમ� ભયા� છે �ની રકમ 12000 

વાિષ�ક ��યેક �દકર�ને આપે છે. આપણે વાિષ�ક ફ� 

12000 ��યેક �દકર�ના લઇએ છ�એ  એટલે 

�દકર�ઓને હો�ટ�લ ખચ� �� થાય છે � આપની �ણ 

સા�.

 આમ સરકારની બેટ� બચાવો યોજના 

અને �વ�છતા યોજના �તગ�ત સરકારની અચાનક 

આવેલ તપાસ મા ંપણ છા�ાલય સચંાલન કરતા 

પોતાના કાય� િન�ઠામા ંઉ�ીણ� થયા છે � અ�ભનદન 

ને પા� છે .

ુ અમે�રકા ક�ક�િપ�એંસ સમાજના ં

ુઅ�ણી અન�યાબેન અને ચ�ંકાતંભાઇ 

ુનાકરાણી લા�ટ ૨૦૧૮ ના ંઉતરાયણ �રત મા ં

દામોદરભાઇ ભાવાણી ના ંપર�વાર સાથે ટ�ર�સ 

પર કર�લી અને �થાિનક કડોદરા સમાજની 

ુ�લાકાત કર� હતી અને SUV international 

ુschool ની પણ �લાકાત કર�લ હતી..  તે પછ� 

ુકોરોના અને આવવા� ંપણ યો�ય ન જણાતા 

આ�યા નથી ..  

  હાલ લા�ટ િવક ૨૦૨૩ ના ં પાચં વષ� 

ુ ુપછ� ભારત આવવા� ંથ� ંછે અને જોગ સજંોગ 

ુ ુથી તેમણે પતગં ઉ�સવ �રત મા ં�નઃ મના�યો. 

ુસાથે �થાિનક અ�ણીઓની �લાકાત પણ લીધી 

હતી..

પુનઃ ભારતની મુલાકાતે 

અમેિરકા નાં પરીવાર 

આવતા થયા
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�વ: કરમશીભાઈ નારાયણભાઈ દડગા

ઉમર: 80 વષ� | તા. 18/01/2023

ક�છ મા ંગામ   ટોડ�યા

હાલે કોતાપેટ, હ�દરાબાદ

ુ ના�બેન અખૈયભાઈ લ�બાણી

ઉમર: 80 વષ� | તા. 18/01/2023

ક�છ મા ંગામ દ�વપર (ય�)

હાલે LB નગર, હ�દરાબાદ

�વ: રાધાબેન પરબતભાઈ નાકરાણી

ઉમર: 63 વષ� | તા. 18/01/2023

ક�છ મા ંગામ લ�મીપર (તરા)

હાલે કોરબા (છ�ીસગઢ

�વ: રવ�ભાઈ વાલ�ભાઈ પારસીયા

ઉમર: 78 વષ� | તા. 17/01/2023

ક�છ મા ંગામ નાના �ગીયા 

હાલે રા�ર� (મહારા��)ુ

હાિદ� ક અિભનંદન: િસિવલ જજ ની 

પસંદગી- �ીમતી આશુ પારસીયા - નાગપુર
  ુ�ીમતી આ� ચેતનભાઈ પારસીયા 

ુક�છ ગામ સાયરા, હાલે નાગ�ર. (જલારામ 

�ટ�બર માટ�) �મણે  હાલમા ંજ અ�યાસ �રૂો થયા 

બાદ Civil Judge Junior Division & Judicial 

Magistrate First Class ના પદ પર પસદંગી 

પા�યા છે.

ુ આ� ચેતન પારિસયા  ભણતર 

L.L.M. પહલ� ાથંી ભણવામા ંઅ�વલ હતા.ં

ુ  �મની હવે �બંઈ મા ં ��ન�ગ થશે 

�યારબાદ એક વષ� બાદ પો��ટ�ગ કરવામા ંઆવશે .

 (�ીમતી દમયતંીબેન અને �દનેશભાઈ 

ુરતનશીભાઈ હળપાણી,મથલ � નાગ�ર વાળાની 

ુ ુ���ી)

 આવા ઉ�ચ પદ પરની આવી પસદંગી 

અને િનમ�કૂ બદલ અખીલ ભારતીય ક�છ કડવા 

પાટ�દાર સમાજ �ારા હા�દ�ક અ�ભનદંન 

પાઠવવામા ંઆવે છે અને તેમની ઉતરો�ર �ગિત 

ુમાટ� �ભે�છાઓ આપવામા ંઆવે છે.

 �ીસમાજ �ચાર અને �સાર સમીતી 

ુ�ીમતી આ�બેનની િસ��ને �બરદાવે છે.

 ુનાગ�ર ક�છ કડવા પાટ�દાર 

ુસમાજને અનો� ગૌરવ �દાન કરનાર �ીમતી 

ુઆ� ચેતન પારસીયાને આ િસ�� બદલ 

સ�માિનત કર� છે.
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