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FOR MEMBERS INTERNAL CIRCULAR 

   �હતેષભાઇ પટ�લ, િપપળ� કંપા 

(�હ�મતનગર) �ોમોર ક��પસ અને �લુસી 

ડ�વલોપસ�, �હ�મતનગરને િવ� ઉિમયા 

ફાઉ�ડ�શનના િસ�વર ��ટ� �ી તર�ક� જોડાવવા 

બદલ �બુ �બુ અ�ભનદંન..

    વલસાડ �જ�લામા ં  �દંુલાવ સાધના િવધાલય ખાતે રામ કથા મા ં�ી રામ જ�મો�સવ બ�જ ુ

ધામ �મૂ થી અને ભ��ત ભાવથી રંગે ચગેં ઉજવવામા ંઆ�યો �મા ંરા� દશરથ � ંુપા� �કશોર અને 

કૌશ�યા � ંુપા� બહન� ે આબે�બ ભજ�� ંુહ� ંુ... ૂ

   સાથ ેકરછ� એકતા �પુ ના સ�યો અને દર�ક રામભ�તો સાથ ેમળ� આનદં અને ઉ�લાસ થી 

ઉજ�યો ..... જય �ી રામ ... ગત રોજ રામ કથા નો છે�લો �દવસ બપોર� કથાને િવરામ આપશ.ે પણ 

મ�ની વાત એ છે ક� આ� કથા નો હાટ�  કહવ� ાય એવો રામ ને રા�ય�ભષેક નો પો�ામ બના�યો છે. 

ૂએમા ંપા�ો �ારા ર� કરવામા ંઆવશ.ે

ુ    રામ નો પા� રોનક બા�ભુાઇ અને સીતા ના �પમા ંભ��ત રોનક �ડાણી પ�રવાર ના સ�યો ર� 

થશ.ેતો આ� રામરા�ય�ભષેક ઉ�સવ મા ંઅ�કૂ પધારવા � ંુહા�દ�ક આમ�ંણ રમેશ સાહબ�  પ�રવાર 

તરફથી આપવામા ંઆવલે છે ....બપોર નો મહા�સાદ સાથ ેલઈ� ુ... 

    જય �ી રામ. સાથ ેઆ�દવાસી ૧૪ દ�કર�� ંુ� ંુઆપણે કરછ એકતા �પુ �ારા ભેટ આપી દ�કર�� ંુ

ને સ�માિનત કરવામા ંઆવશ.ે  તો આગમન ની �તી�ા મ� આ� કથા મા ં૯.૦૦ વાગે સવારમા ં...

ુ    TAP �ર�યનમા ંખ�મામ સમાજના સ�ય �વ.�ી ��ુષો�મ મન� ધો� ખ�મામ (YSK 

ુNo.34779) � ંુતા:10-05-2021 ના �ઃખદ અવસાન થયેલ. �નો YSK સહાયોગિનધી �િૃતય ચેક 

- (₹. 5,00,000) �. પાચં-લાખ  મળ� ગયેલ, 

    આજ ��ુવાર તા: 13-05-2022 ના રોજ સવારના એમના પ�રવાર, સમાજ, �વુક મડંળ અને 

ુ�વુાસઘં ના હોદાદારો ની ઉપ��થિતમા ંતેમના વારસદાર ગ.ં�વ. ર�ખાબેન ��ુષો�મ ધો�ને 

અપ�ણ કર� સ�પવામા ંઆવલે.

હાજર રહલ�  સ�યો....

      �ગર�શભાઈ �દવાણી - TAP �ર�યન �ચફ સે��ટર�, ઉપ��ખુ , ખ�મામ �વુકમડંળ.

      �રુ�શભાઈ ધો� - ��ખુ�ી, ખ�મામ સમાજ.

      ક�શવભાઈ ધો� - માનદ મહામ�ંી, ખ�મામ સમાજ.        

      �ી �વીણભાઈ ધો� - ��ખુ,ખ�મામ �વુકમડંળ.

      �ી રો�હતભાઈ �ડાણી - માનદમ�ંી ,ખ�મામ �વુકમડંળ.                   

 YSK અપને �લયે ન�હ - આપનો ક� �લયે,  काय� HUM SE... कर�ग े िदल स.े... 
                                                             - સયંોજક : જસવતં �રુાણી

     કોરોના મહામાર�મા ં��ૃ� ુથયેલા �વુા �રુ�ા કવચ યોજના �તગ�ત ના છતીસગઢ ઝોનના 

સ�યોને અગાઉ 05 લાખનો ચેક પ�રવાર જનને અપ�ણ કરવામા ંઆવલે. સહયોગ રાિશ મેળવનાર 

�દવગંત.

(1)�વ.જયાબેન �કશોરભાઈ રામાણી, રાય�રુ 

(2) �વ.શાિંતભાઈ ભીમ�ભાઇ હળપાણી રાય�રુ, 

(3)�વ.જગદ�શભાઈ અબ�ભાઈનાકરાણી, 

રાય�રુ.

     ઉપરો�ત �દવગંત ના ઘર�  �બ� �ર�યન 

�વુાસઘં, �થાિનક �વુામડળ અને સામા�જક ને��ૃવ 

જઈ બેલે�સ �િપયા 05 લાખની રાિશ િનિધ નો ચેક 

અપ�ણ કર�લ. 

       છતીસગઢ �ર�ઝયન ના ચેરમેન �કશોર નાકરાણી, �ર�યન �ચફ સે��ટર� યોગેશ છાભૈયા, 

ક�વીનર અશોક �લબાણંી, સહ.ક�વીનર િવનોદ �ડાણી, રાય�રુ �વુા મડંળના ��ખુ હર�ખુ 

�ડાણી, મહામ�ંી અને િશવનાથ �ડિવઝન ચેરમેન ��નેશ નાકરાણી અને નર�શ છાભૈયા િવશષે 

�પ થી ઉપ��થત રહલ� .           

જય લ�મીનારાયણ. સાથીઓ...

    ગત વષ� કોરોનાને લીધે આપણે 104 �વુા �રુ�ા કવચ - YSK પ�રવારના �વુા �નેહ�ઓ ને 

ુ�મુા�યા �� ંુ�બૂજ �ઃખ છે. �દવગંત થયેલ 104 �વુા ભાઈઓ બહન� ોના પ�રવારને આપ સૌના 

સાથ સહકારથી �. 10 લાખ �ણૂ� YSK સહયોગ િનિધ પહ�ચાડ� છે.િમ�ો, 

   આપ સૌ YSK ર�પમે�ટ અ�ભયાનને સમયસર �ણૂ� કરવાના િમશનમા ં લાગી જ ગયા 

હશો.આપણા �ી �તર�ય માળખામા ંYSK યોજનામા ંજોડાયેલ સૌ સ�યોને ટ�મ �વુાસઘં વતી 

સહયોગ િનિધ �બલ તા. 31/05/22 થી પહલ� ા �ડ�જટલ ઓનલાઈન �પથી ઝડપથી ભર� દ�વા 

અ�રુોધ છેતેમજ આ યોજનામા ંજોડાયા િસવાય રહ� ગયેલ આપણા પ�રવારના, �વુા મડંળના, 

ભાઈઓ બહન� ોને YSK સ�યપદ આપી - અપાવી  આપણે આપ� ંુકત��ય િનભાવીએ... 

    સિતષભાઈ છાભૈયા કડોદરા  દ��ણ �જુરાત �ર�જયન  �વુા �રુ�ા કવચ સહ ક�વીનર આ 

યોજના આપ સ� �વુા મડંળ ના અ�ભગમ ની સહજ બાબત છે. કોઈ પણ �દવગત ના ઘર� ��ુક�લી ુ

ના સમયે 10 લાખ ની રકમ પહ�ચતી કરવી તે બાબત કા� �વુક મડંળ ભરતભર ના ક�ટબ�તા 

દાખવ.ે

     આજ રકમ આપણે 20 લાખ પણ કર� શક�એ છે. �મક� િવ� ઉિમયા ફાઉ�ડ�શન ની આ જ 

ૂયીજના ને ઉમા છ� તર�ક� ઓળખાય છે. � પણ આપણે અ��ુળ બની ને સમ�વી અપનાવી 

શક�એ છે.આમ એમ કહ� શકાય ક� એક નાનકડા �વુા મડંળ ના હો�ેદારો પાસે આ 10 અને 10 20 

લાખ દર�ક ઘર� અપ�ણ કર� શકાય એમ છે. સ��યતા અને પો�ઝ�ટવ અ�ભગમ સાથ ેઅદ�તુ કાય� 

આપનો ક� �લયે કર� શકાય એમ છે. 

      �વ�ણ�મ વષ� ની ઉજવણી આવા જ લ� સાથ ેદર�ક �વુા મડંળ કર� અને �ીસમાજ ના સઘંઠન 

ની મજ�તૂ સાકંળ બનાવ.ે.આજ ક� બાદ કોઈભી �વુા મડંળ મ� �વુા �રુ�ા કવચ યોજના કા ધન 

ુરાિશ ચેક �ઃખદ ઘટના પર ના પહ�ચે એસા એક ભી ઘટના હ� ના હો..

                             �ચાર અને �સાર સિમિત, �ી સમાજ.

તા. 12-04-2022.
�વ.દ�વ�ભાઈ મગનભાઈ �દવાણી.

ઉમર વષ� : 63.
ક�છ મા ંગામ   જ��ય.
હાલે   પાલન�રુ (ડ�સા).

તા.11.05.22.
�વ.ગગંાબેન માવ�ભાઈ સાખંલા

ઉમર વષ� : 98
ક�છ મા ંગામ  ઘડાણી(કાન�રુ)

હાલે ક�હાન,  �જ�લો નાગ�રુ, મહારા��

તા. 13-052022.
�વ.દ�વક�બેન રતનશીભાઈ પોકાર.

ઉમર વષ� : 92.
ક�છ મા ંગામ �યાપર 

(નારાયણનગર).

તા. 13-05-2022.
�વ.મન�ભાઈ નાગ�ભાઈ માકંાણી.

ઉમર વષ� : 75.
ક�છ મા ંગામ  ને�ા (માતા�ના).

હાલે  ઉધના,  �રુત.
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    �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર સમાજ �દ�હ� મ�ય 
તાર�ખ 12 /5/ 22 ના રોજ રા�ે 9:30 કલાક� 
એક ના� ુવપેાર સેિમનાર� ંુઆયોજન �દ�હ� 
ખાતે પેપર એ�સ�ોમા પધાર�લ આપણી 
સમાજના ઇ�ડ���યલ ભાઈઓ �ારા ક�વી ર�તે 
ધધંા મા ઉતાર ચડાવ મા ંઆવતી ��ુક�લીઓ 
નો સામનો કરવો તેઓના અ�ભુવો ની આપલે 
કરવા અથ � રાખવામા ંહ�.ંુમનોજભાઈ �દવાણી  
(�બંુઈ )  સનસાઇન પેપર �લિમટ�ડ કંપની ના  
એમ.ડ�. �ારા કાગળ ઉ�ોગ ધધંાક�ય અથમ� ા ં
જણાવલે ક� વિૈ�ક આિથ�ક સામા�જક �યવ�થા 
મા કાગળ ના ઉપયોગની ઉપે�ા નથી કર� 
શકતા િશ�ણ , �ચાર-�સાર , �યાપાર , બ�ક  , 
ગેર સ�ંથાનો સરકાર� સ�ંથાનો મા કાગળ 
વધાર� ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે.

     સાથ ેસાથ ેપે�ક�ગ �ે�મા ંપણ કાગળ �બૂ 
જ મહ�વ છે .1, 2, 3, કરતા ંવ� ુભાગીદાર� સાથ ે
પણ પેપર ઉ�ોગ મા ધધંો કર� શકાય 
છે.પોતાના 35 ભાગીદાર� સાથ ેકાય�ના અ�ભુવ 
મા ંજણાવલે ક� ભાગીદાર�મા ંઈમાનદાર� હોવી 
જોઈએ દર�ક ભાગીદારો ને �હસાબ �કતાબની 
સમય ઉપર �ણકાર� આપી અને લેવી જોઈએ 
માક��ટ�ગ ને સાર� ર�તે કરવી જોઈએ પેપર વક� 
�રૂા કરવા જોઈએ મશીનો ક�વી �કારની  સાથ ે
ક�ટલા ટન ની હોવી જોઈએ  ફ��ટર�� ંુ�થાન ક�� ંુ 
હો� ંુજોઈએ કાચા માલ ની �રૂતી ક�વી ર�તે 
કરવી જોઈએ કઈ ર�તે આયાત િનય�ત  
કરવામા ંઆવ ેસરકાર� સહાય ક�વી ર�તે લેવામા ં
આવ ેપેપર થી બો�સ , પેપર બેગ ક�વી ર�તે 
બનાવવામા ં આવઆે ઉ�ોગમા ં ક�વી ર�તના 
અવરોધ આવી શક� તેની સ�ંણૂ� મા�હતી આપી 
કાગળ ઉ�ોગ અને ભાગીદાર�ના થી આગળ 
વધાર� શકાય તેવી સ�ંણૂ� મા�હતી જણાવલે.

   અ�ણભાઇ ચૌધર�  
(શાપ�કસ એ��જિનય�ર�ગ 
�લિમટ�ડ કંપની ના એમ.ડ�.) 
શારપે�સ   કંપની ના મા�યમ 
થી માક��ટ�ગ ક�વી ર�ત ની હોવી 
જોઈએ તેના ઉપર �કાશ 
પાડતા ંજણાવલે ક� ટ�મ વક� ના 
મા�યમ થી યો�ય તર�ક� �ારા 
કાય� કરવામા ં આવ ે આપણા 
ધધંામા ં ખર�દ� ઉપર િવશષે 
�યાન આપવામા ં આવ ે �યા ં

પણ એ��ઝ�બશન  અથવા સેિમનારો થતા હોય 
�યા ંજ�ર થી જ�ર ભાગ લેવા જોઇએ �નાથી 
ધધંાની જ�ર� મા�હતી �ા�ત થશ.ે

    સાથ ેસાથ ેધધંાના િવકાસ માટ� �મણ પણ 
�બૂ જ જ�ર� છે. ���ડ�ગ સાથ ેમે��ફુ��ચર�ગ ના 
ઉ�ોગમા ં જોડા� ંુ જોઈએ આપણા ધધંાથી 
લાગતા �ય��તઓ સાથ ે સારા સબંધં હોવા 
જોઈએઓનલાઇન ધધંામા ં દર�ક �કારની 
વ��ઓુ સાથ ેવપેારમા ંજોડા� ંુજોઈએ �વુાવગ� 
ને ખાસ મા�હતી જણાવલે ક� �વનમા ંવાચંન 
બ� જ�ર� છે સારામા સારા મા�યમ ��ઝૂ પેપર ુ
છે �ના મા�યમથી �હર� ાતો �કૂ�લી હોય છે તેને 
�યાનમા ંલઇ ��ાજં�લ હોય રોજગાર સમાચાર 
હોય કંપની સમાચાર હોય �બ�ડર લાઈન ના 
સમાચાર હોય તેને ટાગ�ટ કર� આપણી 
વ��ઓુને ક�વી ર�તે તેઓ પાસે પહ�ચાડ� શક� 
તે� ંુ અ�યયન કર� ંુ જોઈએવ� ુ થી વ� ુ
મેગેઝીનોમા ંઆપણી �હર� ાતો આપવી જોઈએ 
�ને ખચ� ન સમજતા લાબંા ગાળામા ંઆનો 
લાભ �ા�ત થશ.ે

   બનેં વ�તાઓ ના અ�ભ�ાય થી �ભાિવત 
થઈ િવજયભાઈ છાભૈયા  �કશોરભાઈ ગગંારામ 
સાખંલા , રા�શભાઈ રિવલાલ પોકાર �ારા 
ધધંા ના �જુવતા  ��ોનો  િનરાકરણ કરવામા ં
આ��.ંુ��ખુ �ી દયારામભાઈ સાખંલા �ારા 
�વુાનો ને �ે�રત કરતા જણાવલે ક� ધધંાના � 
પણ �ે� થી તક મળે તેને ઝડપી લેવા જોઈએ 
�વુાનો નવા ધધંા �ે�મા ંવ� ુથી વ� ુઆગળ 
આવ ે એવો જોશ નો ઉમેરો  સાથ ે પધાર�લ 
વ�તાઓનો �બુ આભાર �ય�ત કર�લ હતો.

       સયંોજક :- �કશોર ચોપડા�દ�હ�

   સૌરા�� ર��યન -SUR �ીનલે�ડ કાઉ��સલ 
�તગ�ત ર�તદાન િશ�બરક�છ કડવા પાટ�દાર 
સનાતન સમાજ રાજકોટ પિ�મ 
આયો�જતર�તદાન િશ�બર તાર�ખ 08-05- 
2022 ના રોજ �લોબલ હો��પટલ રાજકોટ ખાતે 
ર�તદાન િશ�બર� ંુઆયોજન કરવામા ંઆવલે 
હ�.ંુઆપણી સમાજના આ� �ધુારક �ી 
લાલરામ� મહારાજની ��ુયિતથી, ��ૂય 
ક�શરાબાપા પરમે�રા અને ��ૂય નારણબાપા 
લ�બાણીની જ�મિતિથ િનિમ� ે આપણી 
સમાજના �વુામડંળ �ારા ર�તદાન િશ�બર� ંુ
આયોજન આજ રોજ થયેલ હ�.ંુ 

  �મા ં20 સ�યોએ ર�તદાન કર� આ 
આયોજનમા ં સહભાગી થયા હતા. 
ર�તદાન કરનાર સ�યને યાદગીર� 
�વ�પે �માણપ� અને વોટરબોટલ 
ભેટ આપવામા ં આવલે છે.       
   આપણી સમાજને પણ આયોજન 
કરવા બદલ લાઈફ સ�ંથા તરફથી 
�માણ પ� મળેલ છે.ર�ત દાન 
આપવાની શ�આત સૌરા�� 
ર��યનના ચેરમેન ડો�ટર જયેશ 
ભગત એ કર� તેમજ અલગ-અલગ 
હો�ેદારોએ, સમાજના હો�ેદારો અને 

�વુક મડંળ સ�યોએ ર�ત દાન �ો�ામમા ં
પોતા� ંુયોગદાન આ�� ંુહ�.ંુ

    એ જ �દવસે સૌરા�� ર��યનની મીટ�ગ � ંુ
આયોજન હ� ંુતેમા ંસૌરા�� ના હો�ેદારો એ પણ 
ઉ�સાહ ને ઉમગં સાથ ે ર�તદાન કર�લ હ�.ંુ  
   આયોજક. Health & Disaster કાઉ��સલ 
લેવલ PDO : Dr. Amita Bhagat ( Rajkot 
West)Conv: Dinesh Limbani (Rajkot) PDO. 
Bhavesh Limbani (Jetpur)

સકંલન�વ�તા (PRO)ચેતન પોકાર (રાજકોટ 
વ�ેટ) સૌરા�� ર��યન Team

   આજરોજ ગઢશીશા મ�યે નારણસર 
તળાવમા ંજલમ�ંદર સ�ંથા ના મા�યમથી અને 

ુગઢશીશા �ામ પચંાયત હ�તક તળાવ �� ં
કરવા ના કામ � ંુગઢશીશા ગામના સરપચં 
�ીમતી કોમલબેન સજંયભાઈ ગો�વામી, 
માડંવી તા�કુા પચંાયત ના સદ�યા 
ક�પનાબેન રા�શ વાસાણી, લોહાણા સમાજના 
અ�ણી �રુ�શભાઈ ચોથાણી ગઢશીશા વપેાર� 
મડંળ ના ��ખુ ��લભાઈ ગણા�ા ના વરદ 
હ�તે કરવામા ંઆ�� ંુ�મા ં�વૂ � તા�કુા પચંાયત 
ના સદ�ય વીનેશભાઈ ગો�વામી, સજંયભાઈ 
ગો�વામી અશોકભાઈ પોકાર, દામ�ભાઈ 

ુ�ડાણી ,ચ�ંભાઈ વાસાણી, �દલીપભાઈ રંગાણી 
ગોિવ�ભાઈ લ�બણી તેમજ રા�શભાઇ વાસાણી 
ઉપ��થત ર�ા હતા.
      જલમ�ંદર �ો�કટ ક�છ ના હડ�  જયેશભાઇ 
લાલકા સાહબ�  ગઢશીશા નારણસર તળાવમા ં
ચાલતા ખાણો�ો ની કામગીર� ની �બ� 
�લુાકાત કર� ખાણો�ો ની કામગીર� િવસે 
રા�શભાઇ સાથ ે વાતચીત કર� હતી આખા 
તળાવ મા ંનડતર �પ બાવળો નીકાળ� તળાવ 
�શુોભીત થાય તેમજ જળ સચંાર ના વ� ુકય� 
થાય તેવા �ચૂનો આ�યા હતા.
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