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માભતિમમંદ 
ણ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા 

દેશનું પ્રથમ પેપરલેસ બજેટ રજૂ : 
ઈન્ફાસ્ટ્રક્ચર પર ભાર 

મા કરાળ રાઉત ળી 
૪ સોના-સાંદી સસ્તા યશે : સરકારી બેન્કોને 

ર૦ હજાર કરોડ ફાળવાયા : મેન્યુફેક્ચર 
ગ્લોબલ ચેમ્પિયન બનવા વિવિધ યોજના 

- દેવેન્દ્ર, સ્વામી વિવેકાનંદ રિજિયન 

બજેટની મુખ્ય બાબતોઃ ભારતીય શેરબજારે બજેટને વધાવ્યું, 
બજેટથી બજારમા ઉત્સાહ, સેન્સેક્સ ૨૦૦૦ અક વધ્યો 

% ઇક્રમટેક્ષ સ્લેબમાં કોઇ બદલાવ નહીં ક નોકરિયાત વર્ગને ટેક્સમાં કોઈ રાહત નહીં 
% મોબાઇલ પાર્ટસ પર ર.પ ટકા કસ્ટમ ડયૂટી લાગશે % મોબાઇલ ફોન વધુ મોંઘા થવાની શકયતા 
% મોબાઇલ અને ચાર્જર મોંઘા થશે % સોના-ચાંદી સસ્તું થવાની શકયતા % સ્ટીલ પર ૭.૫ ટકા 
કસ્ટમ ડયૂટી ઘટાડાઇ % ઓટોપાર્ટસ પર કસ્ટમ ડયૂટી વધારાઇ % લોખંડ-સ્ટીલ સસ્તું થશે 
% ૭૫ વર્ષથી ઉપરનાં સિંતિયર સીટીઝન માટે મોટી જાહેરાત % ૭૫ વર્ષનાં વૃદ્ધો માટે હવે આવકવેરો 

ન ના ના 

લાગૂ નહીં % માત્ર પેન્શનધારક,વરિષઠ નાગરિકોને ટેક્સમાં મુક્તિ %ત સસ્તા મકાન માટે ૧ વર્ષ માટે 
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20 [૩તાંડત 
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ક [્વાંડત હાજા 

રાહત વધારાઈ % ૩૧ માર્ચ ર૦રર સુધી સ્ટાર્ચઅપ ટેક્સમાં છુટ % વર્ષ ર૦ર ર સુધી હોમલોન પર ઝિ્લલ1૯૯: પા 
છુટ અપાઇ %* મિશન પોષણ ર.૦ લોન્ચ કરાશે % સ્વાસ્થ્ય માટે ર , ૨૩,૮૪૯ કરોડની ફાળવણી 8 [ડાર [. અડી 
ક ભારત મેશન અંતર્ગત શહેરમાં અમૃત યોજનાને આગળ વધારવામાં આવશે. ક અમૃત યોજના તંપ॥ં૯૬: 
માટે ૨,૮૭,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવશે % કોરોના વેક્સિન માટે ૩૫ હજાર 46 [ડાંડ૩ 
કરોડની જાહેરાત % આ વર્ષે સ્વાસ્થ્ય પર વધુ ભાર અપાશે % જૂના વાહનો માટે સ્કેપ પોલીસી આવશે ગાણ્ડાંતાંછ્ડ: 
% આત્મનિર્ભર ભારત હેઠળ ખેડૂતોની આવક ડબલ થશે % હેલ્થ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું બજેટ વધારાશે 9 [ગઢાંડય 
% ૭ ટેક્સટાઈલ પાક બનાવવામાં આવશે % તમિલનાડુ નેશનલ હાઈવે પ્રોજેક્ટ માટે ૧.૦૩ લાખ મા 
કરોડ ફાવવ્યા,જેમા ઈકોનોમિક કોરિડોર બનાવવામાં આવશે * કેરળમાં પણ ૬૫ હજાર કરોડના દલાઇ! “- ડ૯તળ' 
નેશનલ હાઈવે બનાવવામાં આવશે ક મુંબઈ- કન્યાકુમારી ઈકોનોમી કોરીડોરની જાહેરાત ક્વ ડલાલ11૯૬: 
% પશ્ચિમ બંગાળમાં કોલકતા-સીલીગુડી નેશનલ હાઈવે પ્રોજેક્ટની જાહેરાત % રેલવેને ૧ લાખ ૧૦ 4 13 [ઝડાડગ 
હજાર પ૫ કરોડની ફાળવણી % રેલવેમાં વિસ્ટા ડોમ કોચ બનાવવામાં આવશે % રાષ્ટ્રીય રેલ યોજના મા 
ર૦૩૦ તૈયાર % ગ્રાહકોને વીજ કંપની પસંદ કરવાનો વિકલ્પ મળશે % ૧૮૦૦૦ કરોડના ખર્ચે કી પ ર 

[5 - ,-- ન ન, ,* “11તા1 દઇ «01111155101 (111 કી 
પબ્લિક બસ ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ લાગુ %' ઉજી ક્ષેત્રમાં મોટા સુધારા કરવામા આવ્યા, વીજળી ક્ષેત્રમા ૩ સતત ળા સાન ૪)0૦ાતાંદા।૯: મ ુ જટ%(155:* 
લાખ કરોડની સ્કિમની જાહેરાત % હાઈડોજન પ્લાટ બનાવવાની જાહેરાત %  ઉજાં ક્ષેત્રમા ગિગ2 40 [9ડાંડત 40 [9ગાંડ્સ 
મોડેલ હેઠળ પ્રોજેક્ટો પુરા કરવામાં આવશે % જમ્મુ-કાશ્મીરમાં શરૂ થશે ગેસ પાઈપલાઈન યોજના 
%' ઉશ#વલા યોજના હેઠળ એક કરોડ વધુ લાભાર્થીઓને જોડવામાં આવશે ક હવે ઈન્શ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં 
9૪ ટકા સુધી ₹૩ થઈ શકશે,પહેલા આ ૪૯ ટકાની મંજૂરી હતી % રોકાણકારો માટે ચાર્ટર 
બનાવવાની જાહેરાત થશે # એર ઈન્ડિયાએ સરકાર વેંચશે % આ વર્ષે એલ.આઈ.સી.નો 120 
આવશે % ટેક્સ ઓડિટની લિમિટ પ કરોડ રૂપિયાથી વધારીને ૧૦ કરોડ રૂપિયા કરવામાં આવી. 
% ૩ વર્ષ જૂના ટૅક્સના પેર્ન્નિંગ કેસ ખોલવામાં નહીં આવે. ગંભીર મામલામાં જ ૧૦ વર્ષ જૂના કેસ 

ડિ [સઝ ન 61122. 
થર્ડ અમ્પાયરની દ્રષિએ...વિનોદ ભાવાણી (નરોડા- ટટા ગા ડક 

ખોલાશે. % [પરિ ને ઓડિટમાં છૂટ મળશે. % ગ્રાહકો હવે મરજી પ્રમાણે પાવર ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પસંદ 

કરી શકશે સવગ 

બીલીમોરા યૂવામંડળ ત્હારા દિક્રી વધામણાં પ્રોગ્રામ 

બીલીમોરા યુવા મંડળે બે વર્ષ પહેલા, 
જેમના ઘરે એક દીકરી હોય અને બીજી દીકરી 
નો જન્મ થાય તો તેમને ત્યાં જઈ ને દીકરી 
વધામણાં તરીકે ર5 -10000 તી ફિક્સ 
ડિપોઝીટ ની રસીદ આપી અભિનદીત કરવા ની 
શરૂઆત કરી હતી . 

આજ રોજ તા :૩૧.૦૧.ર૧ તા દિવસે 
યુવા મડળ પ્રમુખશ્રી, હોદ્દેદારો, તથા £.0 નાં 
દાતા એવા બાબુભાઈ અબજીભાઈ સાંખલા શ્રી 
શારદા વિજય સો મિલ બીલીમોરા પરિવાર 

મિ ૧. 

8 ક દડરીના થામા પ 
શ્યૉન્ોગોરા 

વિજય સો મીલ ) ના ઘરે રૂબરૂ જઇને બીજી 
દીકરીના જન્મ ખુશીના પ્રસંગે દીકરી વધામણા 
ના પ્રોગ્રામ માં ૧૦૦૦૦;,- ની ₹૩ રસીદ 
તેમના હાથ મા અર્પણ કરી અભિનદીત ક્યાં 
હતા . 

આ પ્રસંસનીય તેમજ પ્રેણાદાયી કાર્ય 
કરવા બદલ દાતા પરિવાર(શારદા વિજય 

પરિવાર ) તેમજ વાયબ્રન્ટ એવા બીલીમોરા 
યુવા મંડળ ને શ્રીસમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર 
સનાતન ધર્મ પરત્તિકા દ્વારા અભિનદીત કરવામાં 

લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે દોકરી આગમન પ્રસગે વે 
ધીરજભાઈ મણિલાલ ભાઈ માકાણી (ઉમિયા 

તસ વાદ વાત મે ઘુખ્ડતિયા સમાતા થા, તાજિ 
વાન સિપ સાયે ગૌર સસ વાત છો સેતુ સિમાળ મેં 
ભમતા થા । ભારતીય સનમાનસ જે ઝાસથા વે યેન છે 

રમ રમમહિર નિર્માળ મે ઇમ સવ મિતઇરી છો ને ૩પના મછત્વષૂઈ યોમયાન ણય સમર્ષળ મુતત હયય સે 

મૂમિયા સિભા રછે છેં. . . શી રામ મંહિર સિ્માળ નિધિ ફા! 

નરશ પહે,રમતત પવન પતત, શમન ઝેન આ 

વિટ પરેલ, શમવૂસ ગૌતમ 

જામપ્નેવસ) દ્વારા ઇજ તારવ ફવજસ ઇનર સ્પે 
સમર્પળ રાશિ હિયા મયા, છવ સમી ઘાટીરાર પરિવારો 

પ્રમ શ્રી રામ સમી થાતાગો વો વનોજામના પૂર્ણ 

[૫01૫1111 112-111 

૪૬(૨₹?001 - 31/01/2021 

વેબકૌમ વેબકોમ આધારે ના જોડાયેલ દિવંગત સભ્યો [| આધારે સભ્ય | જડસભ્ય ણો 
સંખ્યા બનેલની ટકાવારી 

(0010 [2020-21 ર] ડઝ 
1 અ અ આક તા 20494 
2 | 000% 26.28% 10089 
3 88 33.95% 9682 
4 સ દા કા ૩0.57% 6487 
ક પ 2230 26.36% 6218 
રિ 1115181 7 1110 28.34% કગ 

7 [008 24.55% 4927 
8 ણ 5815 1704 29.30% 411 
9 | 180 4 કમા પ ક 4085 
10 11 13 ક18 1383 28. ત707 

11 ર 4 ળી 4496 878 19.53% 3818 

17 [104 1 ળા થીઝઇઉ 1153 27.97 તમ73 

13 00/10 6060 3403 ક8.1098 2657 

14 ખા મ ગ ઝા ડા 20.34% 2088 
15 128 પ | કમ 24.17 1170 

16 “શિર યુ ન ઝકઉ 1113 ૧7. 1153 

17 ત48 2 11 ૩2840 10692 38.10% 1758 
18 પત 1 0 3384 221 15.97% 1163 
1૧ 1180 ળી હ ણા ગ 17.85% 847 

2 ૦ર 1 2 ધ્ા3 3600 35.55% 543 
2 ડડ કક ક 527 

1011 182 પ માણ રર ૬8% 95236 

15,27,00,000/- રૂપિયા દિવંગત સહયોગનિધિ કવેણ છે 

જત્મ દિવસ સદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શાભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 

આપશ્રી ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 

૧ નૂૂૂ-7ર? પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ-7 “------:- ત» 

પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા તા આજીવન સભ્ય બની 

સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 

શ્રી સમાજ અને યુવાસંઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની 
ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 

પ્રતિનિધિ :- પલ્ડા। કા1તતા॥ં, 1તાંબ્ત , 9428063512. 

જ્ન્મ મા સદ્ઘિ ટે [નરામગા જાવન રીફ શભ ઉ! પતા છોખે, 

આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યા માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્્નતા માર્પ મોવી પ્રાર્થના... 

[૯- «ઝા 2-)--પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ'5 --સૂ-ઝઝઝ9 ઝે 
વલસાડ યુવા મડળ ના જનરલ સેક્રેટરી ની સેવા સાથે વલસાડ યુવા ના તમામ સભ્ય 

યુવાસુરક્ષા કવચ થકી સુરક્ષિત રહે તેવી ઉમદા કાર્ય ને આપ આજ રોજ જરૂર સાર્થક કરશો... ૪૩૬ 
ટારગૈટછે આપ નો ૦૭૫ નો જેસાર્થક કરશો... 

પ્રતિનિધિ :- પડા 501ના, 1તાબ્વત , 9428063512. 

છેલ્લા બે મહિનાથી ટીવીની ન્યૂઝ ચેનલો 
સતત કિસાન આંદોલનના ન્યૂઝ પ્રસારિંત કરી 
રહી છે. મોજુદા સરકારે સંસદના ચોમાસુ 
સત્રમાં ખેતી વિષયક સુધારા બિલ પાસ કરાવ્યું 
કે જેની માંગ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી તમામ 

રાજકીય પાર્ટીઓ કરી રહી હતી. ખેતી સુધારા 
[બિલમાં ઘણી વાતો છે પણ મુખ્ય મુદ્દો માર્કેટ 
સંબંધી છે. ખેડૂતો પોતાનો માલ જે તે વિસ્તારની 
મંડીમાં જ નહીં પણ ગમે ત્યાં વેચી શકવો જોઈએ 
જેથી તેને ઊંચા ભાવ મળી શકે તે માટે કોઈ 
કાયદો બનવો જોઈએ તે તમામ લોકોની 
માગણી હતી. પણ જેવું આ બિલ સંસદમાં 
પસાર થઈ કાયદો બન્યો એટલે તરત જ 
[વિરોધનો વંટોળ કૃકાયો. તેમાં વિવિધ કિસાન 
સંગઠનો ઉપરાંત વિરોધ પક્ષ પણ જોડાયો. 
કિસાન માટે આ સુધારા બિલ ફાયદામાં છે કે 
નુકસાનમાં તે તો સંશોધનનો વિષય છે પણ 
[વિરોધ પક્ષની પાર્ટીઓ માટે આ આંદોલન 
જરૂરથી ફાયદામાં હશે અને એટલે જ વિરોધ 
પક્ષ આ વિષય માટે ઉત્સાહિત છે. 

સૌની જેમ મેં પણ દૂર બેઠા બેઠા આ 

આંદોલનને સોસીયલ મીડિયા થકી જોયું અને 
થોડું સમજ્યું છે. આપણે સૌ જોતા આવ્યા છીએ 
કે વર્ષોથી કિસાન પોતાની ખેતીની સમસ્યાઓ 
માટે ઝઝૃમતો રહ્યો છે. પાણી, વીજળી, દવા, 
ખાતર, બિયારણ અને પોષણ ક્ષમ ભાવ તેમની 
મુખ્ય સમસ્યાઓ છં. અત્યાર સુધીના 
સરકારોએ પોતાની નિયત, આવડત અને 
સૂઝબૂઝ પ્રમાણે પ્રયત્તો પણ કર્યા હશે છતાંય 
આજેય કિસાનના પડતર પ્રશ્નો તો છે જ તેમા 
કોઈ શંકા નથી. વર્તમાન કૈન્દ્રની સરકાર 
ખેડૂતને સિંચાઇનું પાણી વધુ ને વધુ ખેતર સુધી 
પહોંચે તેમજ ચોવીસ કલાક વીજળી મળે તે માટે 
પ્રયતશીલ છે ,પરિંણામના આંકડા તો આપણી 
જોડે નથી પણ તેમાં સરકારનીની સૂઝબૂઝ ને 
નિયત જરૂર દેખાય છે . પોષણક્ષમ ભાવ માટેના 
આ સુધારાબીલ વિરુદ્ધ મોટો હોબાળો થયો તે 
આપણે જોઈએ છીએ . સાચું ખોટું જે હોય તે પણ 
આ કિસાન આંદોલનથી ભારતને બહુ મોટું 
નુક્સાન થઈ રહ્યું છે તે નક્કી છે. કિસાન 
આંદોલનની ભીતરમાં ડોકિયું જરૂર કરવું 
જોઈએ. 

મને આંદોલનમાં જોડાયેલા [સાન 
ભાઈઓ માટે શંકા નથી, શીખ કે જાટ ભાઈઓ 
માટે પણ કોઈ શંકા નથી પરંતુ આંદોલન 
જોડાયૅલા કૉઈપણ નેતા, અભિનેતા કૅ 
આગેવાનો ઉપર પુરો ભરોસો નથી. કિસાન 
હંમેશા ક્ઠપૃતળી બનીને રહ્યો છે તેનું નેતૃત્વ 
સરકાર કરે, વિરોધ પક્ષ કરે કે પછી ખુદ 
કિસાનના નેતાઓ કરે દરેક નેતાને કિસાનના 
[હિત કરતા ક્યાંય વધુ પોતાના ફાયદા - 
ગેરફાયદાની વધુ પરવાહ રહેતી હોય છે. આ 
ખેતી સુધારા બિલ કદાચ કૅસાનના [હિતમાં હશે 
અથવા અહિતમાં પણ હશે. પણ તેતું નેતૃત્વ 
"તેતાઓ” કરી રહ્યા છે કે જેમના પર કોઈને 
ભરૌસો નથી. ભોળો કિસાન તેનું હિત- અહિત 
ખુદ વિચારતો થાય તે જરૂરી છે. 

દેશમાં કિસાન આંદોલન જ નર્હીં પણ 
કોઈ પણ આંદોલન ઉભું થાય અને તેનું સ્વરૂપ 
બદલાવા લાગે ત્યારે સમજવું જોઈએ કે આની 
પાછળ કોઈ છૂપી તાકાત કાર્યરત છે. તેનો 
મકસદ કૈક અલગ જ હોય છે. નેતાઓ ઉપર 
આપણે એટલે ભરોસો નથી રાખી શક્તા કે 
નેતાઓની ચોક્કસ કિંમત હોય છે. તેને યોગ્ય 
દામ મળે એટલે તેમની ભાષા ખબર ના પડતા 

કાળ પોલિયો દિવસના હ 
વિનોદ માવાણી માંડવી ઝોનના મહામંત્રી, 
ડાયાલાલ જેઠાલાલ માવાણીના પૌત્ર જે કચ્છમાં 
ગામ વરજડી હાલે ખારઘર નવી મુબઈ. 

કોલેજ નામઃ કણ(ટકા [િગાયત 

એજ્યુકેશન સોસાયટી કોલેજ ઓફ સાયન્સ 

બદલાય છે. આ ખેતી સુધારા બિલ અમલમા 
આવવાનું હતું અને આવ્યુ ત્યારે પણ કેટલાય 
નેતાઓ આગેવાનોએ આ બિલનું સ્વાગત કર્યું 
હતું અને કાયદો બનતાની સાથે જ આ 
નેતાઓની ભાષામાં યુ ટર્ન આવ્યો. ભારતનો 
"ક્રિસાન" અતે "જવાન" પ્રામાણિક છે, પણ 
ભારતના રાજકીય કે સંગઠન-સંસ્થાના 
નેતાઓનું કઇજ ના કહેવાય. નેતાઓના 
ગણિત બહુ અટપટા હોય છે. આવા કોઈપણ 
આંદોલનમાં જેમના હિતની લડાઈ હોય તે 
લોકોને બિસ્કિટ ખાઈને દિવસો કાઢવાના હોય 
છે. અને આ બિસ્કિટ ખવડાવનારાઓ ખુદ 
સોનાના બિસ્કિટ ભેગા કરતા હોય છે. તે 
[બિચારા ભોળા આંદોલનકારીઓ જાણતા નથી 
હોતા તેમને તો એવું જ લાગે છે કે મોટા મોટા 
નેતાઓ નિસ્વાર્થ ભાવથી તેમની જોડે છે. 
કોઈપણ ભારતીય નેતામાં આ કળા છે . આવા 
કેટલાય નેતાઓએ આ કિસાન આંદોલનતું 
ડાયરેકટ કે ઇનડાયરેક્ટ નેતૃત્વ લીધેલું છે. 

કૅસાન આંદોલનની ભીતરમાં એક મોટુ 
રહસ્ય પણ છે. એક તો સામ્યવાદ કે જેમણે 
ક્યારેય રાષ્ટ્રવાદ સ્વીકાર કર્યો નથી તે મહત્વનો 
ભાગ ભજવી રહ્યા છે. બીજું છે ચીન એવું નથી 
ઇચ્છતું કે દુનિયાભરની જાયન્ટ કંપનીઓ ચીન 
છોડીને ભારતમાં પ્રવેશ કરે. કોરોના આવ્યા 
પછી ચીન દુનિયાભરના દેશોના બ્લેકલીસ્ટમા 
આવો ગયુ. દૃનિયાના પ્રમૃખ દેશો 
નફરતભાવથી ચીનને જોવા લાગ્યા. ચીન 
અર્થતંત્રની દ્રષ્રિએ નંબર વન બનવા તરફ છે 
તેવા સમયે યુરોપ અમેરિકાની ૧૦૦૦ થી વધુ 
જાયન્ટ કંપનીઓ ચીન છોડીને પલાયન થાય તો 
ચીનનું અર્થતંત્ર ખાડે જઇ શકે છે. આ બધી 
કંપનીઓ માટે ચીન પછી બેસ્ટ વિકલ્પ ભારત 
જ છે તે સૌ જાણે છે. ભારત પણ ચીનના જેવું જ 
દુનિયાનું મોટું બજાર છે. કોરોના પછી ચીન 
છોડવાનો નિર્ણય લેનારી દુનિયાની હજારથી 
વધુ કંપનીઓનો ડોળો ભારત, વિયેતનામ, 
થાઈલેન્ડ, ઇન્ડોનેશિયા અને આફ્રિકન દેશો 
તરફ છે તેમાંય ભારત પહેલી પસંદ છે. 
આમાંની અડધી કંપનીઓ ભારત આવે તો પણ 
ભારતનું અર્થતંત્ર બહુ જ મોટું બની જાય અને તે 
ચીનને કેમ ગમે ?₹? 

ચીન એવું સાભિત કરવા માંગે છે કે ભારત 
મોટું બજાર ભલે હોય પણ ત્યાંનું ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 
નબળું છે, ત્યાં રસ્તાઓ નથી, છાસવારે 
આંદોલન થાય છે, ચક્કાજામ થાય છે. છેલ્લા બે 
મહિનાથી કિસાન આંદોલનમાં રસ્તા જામ 
કરાયા તો પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હીની 
ફેક્ટરીઓએ કરોડો-અબજોનું નુકસાન કર્યું... 
આ તમામ ડેટાઓ વિશ્વ સમક્ષ જાય અને ભારત 
વિશે વિચાર કરનારી વિશ્વ લેવલની કંપનીઓ 
નેગેટિવ વિચારે, આ ચીનની મોટી સાજીસ કામ 
કરી રહી છે. ચીન અને તેમની સામ્યવાદ 
વિચારધારાના લાલ ઝંડાઓ માત્ર લહેરાયા જ 
નથી પણ બિસ્કિટ પણ વહેંચાયા છે. જેમનું જેવુ 
ગજું અને જે જેવો ગાજે તે પ્રમાણે બિસ્કિટ 
વહેંચાયા, બહુ જ મોટું ફંડ ભારતની છબી 
ખરડાય તે માટે આવી રહ્યું છે. કેસાન સાચા 
હશે પણ દેશ પણ સાચો જ છે ને ₹!? કિસાનનુ 
હીત પણ સચવાય અને ભારતની અસ્મિતા પણ 
કાયમ રહે તે દિશામાં વિચારીએ તે જરૂરી છે. 
ભારતમાં સૈકાણ કરવા માંગતી ૧૦૦૦થી વધુ 
કપનીઓને એહસાસ અપાવીએ અને મજબૃત 
અર્થતંત્ર બને તેવી પ્રાર્થના કરીએ... 

જય ભારત... વંદે માતરમ 

એન્ડ મમ ([૬1-£) કોલેજના 1પલાં૦ાવાં 
ડહા'પાંલટ 5૦॥૯0ઇ (155) યુનિટના 
માધ્યમ થી પનવેલ મહાનગરપાલિકા 
આયોજિત ૩૧ જાન્યુઆરીના પોલીયો 
રસીકરણ મા વોલેન્ટિયર તરીકે ભાગ લઈ જન 
સેવા એજ રાષ્ટ્રસેવા ને સાર્થક કર્યું હતુ. 

જન્મ દિવસ સદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 

આપશ્રી ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 

€- -« 0) પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ-5 -- 

લોકેસ રવાણી, નાસિક. 

ન 1. 

નન 
, જીવન સરિતાના પથ પર જેમ સોનલ ના સંગાથે જીવન માં 

ઉત્સાહ ને ઉમગ સાથે ઇશાની નુ આગમન અને તે પછી ના કર્મયોગી જીવન માં આ યુવાસઘ ના 
[રૅજિયન થકી જે સેવાનું કાર્ય કરવાની તક મળી છે તેમાં વિવિધ કાર્ય કરવાનો ઉત્સાહ હસેજ જેને 
ચેતન્ય સફરુતી ઉત્સાહ ના સ્પન્દન આપ માં છે જ . યુવા સુરક્ષા કવચ નુ કાર્ય આપ જન્મદિવસે જરૂર 
ઘર ઘરપોન્ચે તે માટેસમયદાન આપી કર્તવ્ય કરશો.. 

પ્રતિનિધિ :- 
જકાત્ટારગેટફપ નો છે આપ નો... 

[ધોણ્કા કાણા તાં, સાત, 9420063512. 

-: અવસાન નોંધ :- 
ર૧ રવિવાર 

સ્વ. મિ ઝવેરી રામાણી, ઉંમર ૭૮ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : કોટડા(જ), હાલે: બોદવડ, મહારાષ્ટ્ર. 
ણ!“ !“ "ય ણ 

તા | જ/ક(.ઝક કિ કા 
કુ વા. ઇમ સામવાર મ 

સ્વ. વશરામભાઈ ખીમજીભાઈ કી ઉંમર : ૮૮ વર્ષ, 

કચ્છ મા ગામ : રસલીયા, હાલે : નરોડા, અમદાવાદ. 

સ્વ. જસુબેન હરીભાઈ ભગત, ઉમર : ૭૫ વર્ષ, 
કચ્છ માં ગામ : વડવા (કાંયા). 

સ્વ. ચદુભાઈ કાન્તીભાઈ ભીમાણી, ઉમર : ૪૦ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : દેવપર (યક્ષ) (સ્થાનિક). 


