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તારીખ પ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧. આજ રોજ 

સ્વામી વિવેકાનંદ રિજીયન ની વાષિક સામાન્ય 

સભા તા :-૦૫/૦૯/ર૧ ચેરમેન જગદીશ વેલજી 

હળપાણી ના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલ. 

આજની સભામાં સૌ પ્રથમ ડિવિઝનલ 
મત્રી દેવેન્દ્ર ગોવિંદ લીંબાણી દ્રારા સ્વાગત 
પ્રવચન થી સૌ સભ્યો ને આવકારેલ. 

વિશેષ ઉપસ્થિતિ એવા ગૌરાંગભાઈ 
ધનાણી, સલાકાર યુવાસઘ અને પસન્દગી 

સમિતિ સેન્ટ્રલ સભ્ય તેમજ ગગાસાગર 

કાઉન્સિલ મત્રી પરેશભાઈ ધનાણી ની રહી હતી. 

નવચેતન 1રેજીયનથી પધારેલ 
વિઠ્ઠલભાઈ ગોરાણી, કન્વીનર એગ્રીકલ્ચર અને 

સુરેશભાઈ ગોરાણી, કન્વીનર હેલ્થ એન્ડ 
ડિઝાસ્ટર. 

સર્વે મહાનુભાવો મચસ્ત થયા બાદ 
માતાજી ની સમક્ષ દીપ પ્રાગટ્ય કરી આશિષ લઈ 
સભાપ્રારંભ કરવામાં આવેલ. 

ગત મિટિંગ ની મિનિટસ નુ વાંચન 
પ્રવક્તા, વિનોદ વેલજીભાઈ ધોળું દ્રારા કરવામાં 
આવેલ તેમને સર્વાનુમતે બહાલ રાખવામાં 
આવેલ. 

યુવાસંઘ અને ઝોને સમાજ વતી આવેલ 
શુભકામનાઓ ના પત્રો નુ વાંચન કર્યા બાદ વર્ષ 
દરમિયાન થયેલ વાર્ષિક હિસાબ નું વાંચન 
ખજાનચી ઉદયભાઈ સામાણી દ્વારા કરવામાં 
આવેલ જેને સર્વાનુમતે બહાલ રાખવામાં 
આવેલ. 

જેમાં એક વર્ષ નું કોરોના દરમિયાન નુ 
લાવજન દરેક સભ્ય યુવા મંડળ ને છુટ આપવા મા 
આવેલ . 

આજની સભામાં બેનર ના દાતા એવા 

#.-” 
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સ્વામીવિવેકાનદ રિજીયનત સ્વામી વિવેકાનંદ રીજીયન .. 
ચીફ સેક્રેટરી.. ચેરમેનશ્રી. 

વિતોદ અબાલાલ ધોળુ.. જીતેન્દ્ર નારાયણ નાકરાણી.. 
૯૪૩૪૧૩૪૮૦૦. ૯૪૩૪૧૩૩૨૦૮ 

આગામી બે વર્ષ માટે ૨૦૨૧-૨૩ નવી 

કારોબારીની રચના કરવામા આવેલ. 

9 પ્રમુખશ્રી: ચેરમેન- જીતેન્દ્ર નારાયણ નાકરાણી 
૦ ભૂતપૂર્વ ચેરમેનશ્રી-- જગદીશ વેલજી 
હળપાણી ૦ ઉપપચેરમેનશ્રીઃ- વિનોદ લખમશી 

રામાણી. 9 વિભાગીય ચેરમેન--મનસુખભાઇ 
અરજણ હળપાણી 9 વેભાગીય ચેરમેન--પરેશ 

નાનજી વાલાણી ૦ ચીફ સેક્રેટરીશ્રીઃ-વિનોદ 

અબાલાલ ધોળુ ૦ સહ-સેક્ેટરીશ્રી-ઉદય 
કાન્તિલાલ સમાણી ૦ વિભાગીય સેક્રેટરીશ્રી 

કિશોર માવજી છાભેૈયા ૦ વિભાગીય 

સેક્રટરીશ્રી--અર વૈદ પ્રેમજી રામાણી 

૦ ખજાનચીશ્રી:- પરેશ મગનલાલ રામાણી 

૦ સહ ખજાનચીઃ- હસમુખ ગગારામ ચૌહાન. 
૦ પ્રવડ્તાશ્રી-- વિનોદ વેલજી ધોળુ 

૧૩ થીમ લીડર. 

૦ એગ્રીકલ્ચર--રામણિક રાજારામ છાભૈયા. 
૦ બીસીનેસ-- નરેશ હરેલાલ પોકાર 

૦ એડઉકેશન અને ટેલેન્ટ--મિતા હિતેશ 

કેશરાણી ૦ હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર--ચંદરિકા 

હિતેન્દ્ર રામાણો/ નિશા વિનોદ ધોળુ 
૦ મેટ્રીમોની--કોશલ્ય હિંમત નાકરાણી/હિના 

ગોવર્ધન હળપાણી. ૦ પોલિટીકાલ--અશિસ 

તુલસી છાભૈયા અને લતાબેન તુલસી છાભૈયા નુ 
મોમેન્ટો આપી ને સન્માન કરવામાં આવેલ. 

વર્ષે દરમિયાન થયેલ રિજીયનન ની ૧૩ 

થિમ ની કામગીરી નો અહેવાલ મિશન ચેરમેન 

શાતિલાલ અબાલાલ છાભૈયા દ્વારા આપેલ. 

ત્યારબાદ યુવસઘ દ્વારા આયોજિત ક્વિઝ 
પ્રતિયોગીતા અને ગગાસાગર કાઉન્સિલ 

આયોજિત પચામૃત ના વિજેતાઓ ને ઇનામ 
આપવામાં આવેલ. 

લોકડાઉન દરમિયાન સ્વામી વિવેકાનદ 

રિજીયન દ્વારા આયોજિત વિવિધ ઓનલાઈન 

પ્રતિસ્પર્ધા ના વિજેતા ને પૃસ્કરીત કરવા મા 
આવેલ. 

ગંગાસાગર કાઉન્સિલ મંત્રીએ, તમામ 
યુવાનો ની પ્રશસા કરેલ અને વીર તાલિ થઈ 
વધાવેલ કે સંખ્યા બળ મા સૌથી નાનું રેઝીઓન 
હોવા છતા રેન ની દરેક કર્યો મા ભાગીદારી 
સરાહનીય છે. 

ત્યારબાદ ચેરમેન જગદીશ હળપાણી 

દ્વારા ધન્યવાદ અર્પણ કરેલ અને કારોબારી ની 

મુદત પૂર્ણ થતા પુનઃ વરણી ર્ની પ્રક્રિયા ની 
જાહેરાત કરેલ. 

નવી કારોબારીની રચના કરવામાં માટે 

કાર્યકારી પસદગી સમિટી ને આવહાન કારેલ 
જેમા પ્રવીણ કાતિલાલ ભીમાણી,શંકર અખાઈ 
સામાણી અને જીતેન્દ્ર બાબુલાલ ડાયાણી ને 
સદયસ હિસાબે જાહેરાત કરવામાં આવેલ, સાથે 

ગૌરાગભાઈ ને પણ સામેલ કરવામાં આવેલ. 

નવી ચયન કારીલી સમિટી ને શ્રી ગૌરાગ 
ભાઈ ધનાણી શપથ વિધિ કરાવેલ અને ૨૦૨૦ 

ના લક્ષ બાદ હવે ૨૦૩૦ લક્ષ ચરિતાર્થ કરવા 

કારોબારી ની સામે અદભત વ્યક્તિત્વ રહ્યું. 

૩૫,/રરમા અવોર્ડ આપી સન્માનિત કરવાનો 
યુવાઓનો પ્રયાસ. 

તુલસી છાભૈયા ૦ સોશ્યિલ અને સ્પિરિચ્યુલ-- 
રજના મનસુખ હળપાણી/ ઇ 9 રોઝઈ મુકેશ 
પોકાર/ ગૌતમ નાનજી ભીમાણી. 9 સ્પોર્ટ્સ-- 
કીર્તિક અંબાલાલ છાભૈયા/સુમિત ધર્મશી ચૌહાન 

9 વેબકોમ--દેવેન્દ્ર ગોવિંદ લીંબાણી/ તરુણ 
ચૂંનીલાલ નાકરાણી 9 1651/-- રવિ રતન 
છાભૈયા 9૦ યુવા ઉત્કર્ષ--પ્રભા ભપેન્દ્ર રામાણી 
પ્રચારપ્રસાર--વિનોદ વેલજી ધોળુ. 

- : કારોબારી સભ્યશ્રી : - 

૧)દિનેશ શિવલાલ છાભૈયા ૨) જયંતીલાલ 
પ્રેમજી ગોરાણી ૩)રસિક લખમશી રામાણી 

૪)અશિસ પુરષોત્તમ છાભૈયા પ) પૂનમ જીતેન્દ્ર 
નાકરાણી ૬) હિના પરેશ રામાણી ૭)મીના 
રામણિક છાર્ભેૈયા ૮)ગોવર્ધન ગંગારામ 
હલપાણી ૯)વિશાલ કીર્તિ હલપાણી ૧૦)ગૌરવ 

જીતેન્દ્ર ડાયાણી ૧૧)લીલા ગંગારામ નાકરાણી 

૧૨)કિશોર ભગત ૧૩)ઊર્મલા કિશોર ભગત 
૧૪)રાજેશ દામજી ધોળું ૧૫)ઈશ્વર મોહનલાલ 
સેંઘાણી ૧૬)1ચિરાગ ભારત નાકરાણી 
૧૭)જિગના વિમલ ધોળું ૧૮)મનીષા ઉદય 
સામાણી ૧૯)સુમન દીપક વાલાણી ૨૦)સીમા 

પરેશ વાલાણી ૨૧)વિમલ રામજી ધોળ 
ર૨ર)રસિક હસમુખ પોકાર ૨૩)દીપક 
જયંતીલાલ વાલાણી ૨૪)મયંક પ્રવીણ ધોળું 
રપ)ગૌરવ પુરૂષોત્તમ ધોળુ ૨૬)બિરેન્દ્ર 
જયંતીલાલ સમાણી ૨૭)રાહુલ પ્રભુલાલ પોકાર 

ર૮)વિશાલ ભગવાન ભાઈ નાયાણી 

- : સલાહકારશ્રીઓ : - 

૧) પ્રવિણ કાંતિલાલ ભીમાણી ૨ર) શંકર અખાઈ 
સામાણી ૩) જીતેન્દ્ર બાબુલાલ ડાયાણી 

૪)બિપિન રતનશી સુરાણી પ)પુરષોત્તમ 
લધારામધોળુ 

આજની સભામાં જીતેન્દ્રભાઈ નાકરાણી 
ની નવી કારોબારી ટીમ ને અભિનંદન આપેલ. 

1કકેશોરભાઈ માધાણી નવી કારોબારી ટીમ ને 

અભિનદન આપેલ. ગૌરાગભાઈએ ૪૩« 
યોજનામાં જોડાવા અપીલ કરેલ. 

નવનિયુક્ત ચેરમેનશ્રી જીતેન્દ્ર નાકરાણી 
પોતાના ઉદબોધન માં સૌ પ્રથમ પોતાના પર 
મુકેલ ચેરમેનશ્રી ની જવાબદારી માં આભાર 
અતે ધન્યવાદ વ્યક્ત કારેલ .અને દરેક યુવા 
મડળ નો દરેક કાર્ય મા સાથ-- સહકાર મળતો 
રહેશે એવી આશા વ્યક્ત કરેલ . 

આભારવિધી દેવેન્દ્ર ભાઈ લીંબાણી દ્રારા 
કરવામાં આવેલ. 

રાષ્ટ્રીય ગાન કરી સભા નુ સમાપન કરવા 

માં આવેલ. 

- દેવેન્દ્ર લીંબાણી પ્રવક્તા 

૨૦૧૮ ની ટર્મ કાળ સાબર રિજીયન ને સદા યાદ રહેશે.. હિંમતનગરના ઓલિમ્પિઆડ અને 
આતિથિદેવો ભવ.. સાબર રિજીયન ની જનરલ સભા મા તેની ઉર્જા અને ઉત્સાહ સાથે યુવાઓ નુ 
આગમન ૧૦૦૦ થી વધુ સખ્યા મા નવાનગર કમ્પા મા ચેરમેન મિતેષ અને તેમની ટીમ ને વીર તાળીઓ 
થી બિરદાવવા ઉપસ્થિત... 

જિ 1/75.) ઉડે 
૭/0/ર ર£010॥ 

સાબર રિજીયનના ચેરમેન તરીકે 

દિલીપભાઈ અમૃતભાઈ ધોળું, 
હિંમતનગર, કચ્છ માં સાંયરા (યક્ષ) ની 

વરણી કરવામાં આવી. 

જીવનસંગ્રામમાં સફળતા હાંસલ કરવા 
માટેનાં બે પ્રખર શસ્રોનાં નામ છે : ઉત્સાહ અને 
એકાગ્રતા. ઉત્સાહી અને સ્વયસ્ફર્ત મનુષ્ય 
ક્યારેય નિરાશ કે નિષ્ફળ થતો નથી. ઉત્સાહ 
મનુષ્યની ચિરંતન તાકાત છે. કોઈ પણ ઉમરનો 
માનવી જો ઉત્સાહની મૂડીનો માલિક હોય તો તે 
અસાધારણ કામો કરી શકે છે. ઉત્સાહને અતે 

થાકને બાર ગાઉનું છેટું છે. 

મહાત્મા સોક્રેટિસ સિત્તેર વર્ષની ઉમરે 
પોતાના અત્યત મહત્ત્વપૂર્ણ તત્ત્વદર્શનની 
વિશદ વ્યાખ્યા કરવામાં પડ્યા હતા. તેઓ 
ઉત્સાહના બળથી ૮૦ વર્ષની ઉમર સુધી સખત 
મહેનત કરતા રહ્યા. એક્યાસીમા વર્ષે હાથમાં 
કલમ પકડીને તેઓ મૃત્યુને ભેટ્યા. 

સિસેરોએ પોતાના મૃત્યુના એક વર્ષ 
પહેલાં ત્રેસઠ વર્ષની ઉમરે પોતાનું મહત્ત્વનું 
પુસ્તક 'ટ્રીટીઝ ઓન ઓલ્ડ એજ” લખ્યું. કીરો 
એસી વર્ષની ઉમરે ગ્રીક ભાષા શીખ્યો હતો. 

જિ પ છ સકી 

સદા બની રહે 

શ્રાવણ મહિનાના અજ છલ 
સોમવાર અને સજોગથી આજ સોમવતી 
અમાસ પણ ઇછે. આજના આ પવિત્ત દિવસની 
હાર્દિક શુભકામના ભગવાન ભોળાનાથ 
સર્વેનુ કલ્યાણ કરે... 

મહાત્મા ટોલ્સ્ટોય એસી વર્ષની અવસ્થા 

પછી પણ એટલી ચુસ્તી, ઊંડાણ અને 
પ્રભાવપૂર્વક લખતા રહ્યા કે તેમની બરાબરી 
આધુનિક યુરોપના કોઈ પણ લેખકથી થઈ શકે 
નહીં. વિક્ટર હ્યુગો ત્યાસી વર્ષની ઉમરે 
મૃત્યુપર્યત લખતા રહ્યા. તેમની અદ્ધુત શક્તિ 
અને તાજગી પર વૃદ્ધાવસ્થાની કોઈ અસર ન 
હતી. 

આમ, ઉત્સાહથી કામ કરતા રહીએ. 

જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણને ઉત્સાહના 

અમૃતબિન્દુથી પલ્લવિત કરતા રહીએ...તો 
જીવન એક ઉત્સવ લાગશે . 

(ક્રમશઃ) 

મિશન અભિમન્યુ 
શ્રી ઉમા એજ્યુકેશન એન્ડ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ 

ડાઇ૫₹૪ ।11૯111ત1દાં0॥1તાં 5૦1૫1૦૦. 

ન ક.મી ક 
ની તી ! | દિ |! ધ્ન લુ 

શ્રાવણ વદ ૧૪, વિ સંવત ૨૦૭૭ 
સોમવાર, તા. ૬.૯.ર૦ર૧ 

થી સમાજ ના માબદમંત્રી પરસોતમભાઈ ભગત, 

દિ. 7.૬1 [7 (41 ૪/36 346: પ સ્ઝિિ 11 તદ 
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ડિસા માતાજી સંસ્થાન ઉંઝા ની કારોબારી તથા સામાન્ય 

સભા માં ઉપસ્થિતિ બાદ કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ 

-ઉઝા ની શુભેચ્છા મુલાકાતે શ્રી સમાજ ના મહામંત્રી 

પુરષોતમભાઇ રવજીભાઈ ભગત નું સન્માન કરતા પ્રમુખશ્રી 

પચાણભાઇ સેંઘાણી ( ધારેશી7 તથા ઉ.ગુજરાત ઝોનના 

ઉપપ્રમુખ ઘનશ્યામભાઈ ઘોઘારી.(દયાપર) 

નિ... 6074872 1. વાર્ધિક 142 2561 ઝગ (21 

ચેરમેન કમલેશ જાદવાણી (કોઇમ્બતુર) 
અને મહામંત્રી અશોક કાલરીયા (તાંબરમ)ની 

થઈ નિમણુક 

તા. પમી સપ્ટેમ્બરે દક્ષીણ ભારત 
રીજીયન ની વાર્ષિક સામાન્ય સભા અમૃતભાઈ 
ભાવાણી નાં અધ્યક્ષ સ્થાને હોસૂર ખાતે યોજાઇ 
હતી. આ સભામાં દક્ષેણ ભારત ઝોન સમાજના 
પ્રમુખ ખીમજીભાઈ ભાવાણી, મહામત્રી 

કમલેશ જાદવાણી, ચેરમેન અશોક કાલરીયા 

દક્ષિણ ભારત રિજીયન રિજીયન ચીફ સેક્રેટરી 

હોસુર મુકામે હોટેલ કલેરીસ્ટા ના ભવ્ય કૉફરન્સ હોલ મા યુવાસઘ દક્ષિણ ભારત રિજીયન 
ની જનરલ સભા અમૃતભાઈ ભાવાણી ની અધ્યક્ષતા મા આયોજિત કરવામા આવેલ.. 

ચૈતન્ય સ્ફર્તિ ને ઉત્સાહના વાતાવરણ મા નવા અભિગમ આવામ ને સર કરવા ની નિષ્ઠા સાથે 
આજ ની સભા મા કોરોના કારણે મળેલ એક વર્ષ નો આનદ નહીં પણ આવી પડેલ આફત મા 
સુરક્ષિત રહેવાનુ ખૂબ જરૂરી હોય એને આપણે મિશન ના કાર્ય મા ઉપયોગી બનાવી શક્યા ન હતા 
પણ જે બે વર્ષ અને ૨૦૨૦ ના અતિમ પડાવ મા હિંમતનગર ઓલિમ્પિઆડ ને જે સફળતા મળી 
અને તેના થકી સગઠન ને વધુ આત્મિય બનાવી શક્યા.. એવી અનેક ૨૦૧૮ ૨૦૨૦ની ટીમે કરેલા 
કાર્યની સમીક્ષા સાથે સહુ ને અભિનદીત કરવામા આવેલ.. 

જ 

પુરષોત્તમ ભાવાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 

બે સેશન માં યોજાયેલ આ સભામા 
કોરોના પરિસ્થિતિ ને ધ્યાને લઈ દરેક યુવા મડળ 
માથી પ્રતિનિધિત્વ રૂપે ઢુમ્ઈ ના કારોબારી સભ્યો 
અને યુવા મડળ નાં પ્રમુખ મંત્રીઓ ને આમત્રિત 
કરાયેલ હતા. 

ખુબજ સુદર રીતે આયોજિત આ સભાને 
ઝૂમ મીટ એપ દ્વારા દક્ષિણ ભારત તેમજ 
ભારતભરમાં પ્રસારિત કરવામાં આવેલ હતી, 
અને તેમા ૧૦૦જેટલા સભ્યો જોડાયા હતા. 

દક્ષિણ ભારત રીજિયન નાં થીમ લીડરો 
દ્વારા થયેલ વૈવિધ્ય સભર ઓનલાઈન કાર્યક્રમો 
જેવાકે , લોક ડાઉન કે કલાકાર, કેમ છો મજા માં!? 
વગેરે ની જાણકારી આપતી ૧૩ થીમો ની એક 

૧૫ મિનિટ ની વિડિયો ક્લિપ પ્રોજેક્ટર દ્વારા 

પ્રદાર્શેત કરવામાં આવી હતી. 

સભાના અતે નવી ૨૦૨૧ - ૨૦૨૩ 

માટેની નિમણુક દક્ષિણ ભારત રીજિયન ની 
પસદગી સમિતિ, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ ની પસંદગી 
સમિતિ ના સભ્ય શ્રી નીતનભાઈ અને રામસેતુ 
કાઉન્સિલ મત્રીશ્રી વિનોદ ભાવાણી ના નેજા 

હેઠળ થઈ હતી. જેમાંથી નીચે મુજબ નાં હોદેદારો 

॥ ક ઝઝાઝ્તા શરળઝરતુ અખાને તિ 1 
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ર. દક હુ ગ્વુ 

તત ર્યાંતઢા [0ાતલ/ ત ણ મામી ડાડા, 011111 

સમગ્ર ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ મુબઈ થી 
મોટી સખ્યામા કારોબારી સભ્યો અને જનરલ 
સભાના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા. સભામાં 

વાર્ષિક હિસાબો સહિતના ગૌજન્ડાઓ મંજુર 
કરવામાં આવ્યા હતા. શ્રી ઉમિયાધામ કેમ્પસ 

સોલા - અમદાવાદનો માસ્ટર પ્લાન અને 

એસ્ટીમેટ તેમજ વિકાસ પ્રોજેકટમાં જમીન 

સપ્તિનો ૧૫૦૦ કરોડની પ્રોજેકટ મંજૂર 
કરવામાં આવ્યો . જેમાં જુદાદા સેકટર પ્રમાણે 
મદિર - ગેસ્ટ હાઉસ - ભોજનાલય - હોસ્ટેલ - 
ઉમિયા કેરીયર ડેવલપમેન્ટ બિલ્ડીંગ - પાર્ટી 

પ્લોટ - બેક્રવેટ હોલ વિગેરે નિર્માણ થશે. 

આજની સભામાં વિશેષ શ્રી ઉમિયાધામ કેમ્પસ 

સોલા અને શ્રી ઉમિયા માતાજી મદિર 
શિલાન્યાસ મહોત્સવ તા . ૧૧ ડેસેમ્બર થી 

તા. ૧૩ ડિસેમ્બર -૨૦૨૧ સુધી ત્રણ દિવસ 
સોલા - અમદાવાદ ખાતે આયોજન કરવામાં 

આવેલ છે . આ મહોત્સવમાં ધાર્મિક મહોત્સવ , 

નવ કુડી નવચંડી યજ્ઞ, દાતા સન્માન - 
સંગઠનના કાર્યકરોનું સન્માન, ૧૦૧ યજમાન 
પાટલા, ૫૦૧ શિલાપૂજન યજમાન જેવા 
વિવિધ આયોજન થનાર છે . 

--” 

ની વરણી થઈ હતી. 

9 ચેરમેન - કમલેશ જાદવાણી (કોઇમ્બતુર) 
૦ તત્કાલીન પ્રમુખ - અમૃત ભાવાણી (ચેજ્ઞાઈ) 
9 મિશન ચેરમેન- મેહુલ નાકરાણી (તિરૂપુર) 
૦ ભરત ડિવિઝન પ્રમુખ - તુલસી રગાણી 
(ત્રિચનગોડ) 9 રામ ડિવિઝન પ્રમુખ - ભરત 
પાંચાણી (દિંડીગલ) 9૦ કૃષ્ણા ડિવિઝન પ્રમુખ - 
આનંદ કાલરીયા 9 નટરાજ ડિવિઝન પ્રમુખ - 
મનોજ જાદવાણી (કડલુર) ૦ મહામત્રી - અશોક 
કાલરીયા (તાંબરમ) ૦ પ્રવકતા - મહેશ પોકાર 
(મદુરાઇ) * ખજાનચી - જગદીશ દીવાણી 
(સેનગોટા) * સહ ખજાનચી - કમલેશ જાદવાણી 
(તાબરમ) ૦ સહ મર? - રેખાબેન 
સાંખલા(મદુરાઇ) ૦ મત્રી - નરેન્દ્ર વાસાણી 
(ઈરોડ) * ભરત ડિવિઝન મત્રી - પ્રવીણ 
જાદવાણી (કોઇમ્બતુર) 9 રામ ડિવિઝન મત્રી - 
નરેશ છાભૈયા ૦ ક્રિષ્ણા ડિવિઝન મત્રી - નિલેશ 
પારસિયા (ચેજ્ઞાઇ) 9 નટરાજ ડિવિઝન મત્રી - 
વિનોદ વેલાણી (કુંબકોણમ) 

થીમ લીડર ની વરણી આગામી એક માસ 
ની અંદર કરવાની છે, અને તેઓનું ઇમ્પ્લીમેન્ટ 
8830ર કાર્યશાળા માં કરવામા આવશે. 
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પાશાત શિવદિગની પૂન્ન 
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જબલપજ . આગ લાગ્યાનો બબાવ. 

ઇજ” 1 

હંસરાજ બ્રધર્સમા બેનસામા લાકડાના 
જથ્થામા આગ લાગી છે. ખુબજ આગ ફેલાઈ 
ગઈ છે... વધુ માહિતી આવતા અકમ મા. 

ભધ ઃ કક 12933. 
મ 

કુ નમુ મ્યુ 

મહત્વનુ આકષણ અત્યાર સુધી 
કોઈપણ ધાર્મિક સ્થાનોમાં ન થયો હોય તેવો 

રપ કરોડથી પણ વધારે “ શ્રી ઉમિયા શરણમ 

મમ ” મત્ર લેખન આ ઉમિયા મદિરના 
શિલાન્યાસ મહોત્સવ પ્રસગે અર્પણ કરવામાં 
આવશે જેની વિગતવાર માહિતી સંસ્થાનના 

માનદમત્રીશ્રી દિલીપભાઈ નેતાજીએ આપી. 

પ્રમુખ સ્થાનેથી ખાસ વિશેષ એજન્ડામાં 
લશ્કરની ત્રણેય પાખોમાં અને પેરા મિલીટરી 

ફોર્સમાં સર્વિસ કરનાર કડવા પાટીદાર વ્યકિત 
શહીદ થાય તેવા પરિવારને આર્થિક સહાય 

આપવાનું નકકી કરવામા આવ્યું. જે માટે 
શહીદવીર કોપર્સ ફડ બનાવવાનો ઠરાવ થયો . 

જેમાં ૧૧ લાખ બાબુભાઈ જે . પટેલ ( 312) - 
અમદાવાદ અને પ લાખ બાબુભાઈ પટેલ 
(ખોરવાળા - જય સોમનાથ પરિવાર) - 
અમદાવાદ તરફથી જાહેર થયુ . 

આમ સમગ્ર સભા ખૂબજ શાંતિપૂર્ણ 
સંપન્ન થઈ . સભાના અંતે આભાર વિધિ થઈ 
અને સૌ છટા પડયા . 

દિલીપભાઈ એમ પટેલ, 
મહામત્રી, ઉમિયામાતા સસ્થાન.. ઊંઝા 
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