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હરક સાફ લિત 2021 

લડા ધાક 

છ્પોર્કેવત મીન્સ ગાઇ ટ્રાસપોર્ટેશન' 
રી મર્ફ હૈ ઝો જિ પ્રી તરઇ સે તોનો 
વને સાહજિત્ત ત્તતાને જે ખ્રેરિતિ જર રહી 
હૈં, સાથ હી ચદ વતા રદ હૈ જિ” સાફજિ ભ 
ત્તતાના જિતના જિષાયતી ભમી હૈ 
સાફજિ ભ તવવાજ્ર ઇમ ર્કઘન જો મી 
વત્વા સવતતે દૈ દરસાભ 

સાઈકલિંગ એ સંપુર્ણ વ્યાયામ છે, આજ તો જાત 
જાત ની સાઇકલ બાઇક મળે છે, અને તમારી 
મોટરસાઈકલ ગમે તેટલી કિંમતી તેમજ સ્ટાઈલિસ્ટ હોય 
પણ બાજુ માં કોઈ સાઇકલ થી નીકળે તો દરેક ની નજર 
એના પરપડે છે અને સન્માન ની દ્રષ્ટિ થી જુવે પણ છે . 

હું પોતે સાઈકલિંગ કરું છુ, અને લોન ટેનિસ 
[નેયમિત રમુ છું ને ને વિવિધ પ્રતિયોગીતા માં વિવિધ 
મેડલ્સ પણ જીત્યો છી , મારી સફળતા માં સાઈકલિંગએ 
બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે 

- કફેટનેસવધારે છે એટલે રોગપ્રાંતિકારક શક્તિ વધે 

- જો નિત્ય સાઈકલીનગ કરતા હોય તો તમારું હાર્ટ 

મજબૂત બને છે, રક્ત મા ક્લોટ્સ આવવાની શક્યતા 

નાહીવત થાય છે, 

- આપણું શરીર માં વધારાની ચરબી બર્ન થાય છે 
એટલે વ્યક્તિ સુડોળ બને છે 

- આપણા મસ્કુલર મજબુત બને છે. 

- જો પાતળા થવું હોય તો સાઈકલિંગ શુરુ કરો, 
એડવેન્ચર સાથે સ્વાસ્થ્યપણ. 

- સાઈકલિંગ સંપુર્ણ અગો ને વ્યાયામ કરાવે છે, જો 
તમે કોઈ રમત રમતા હોય તો એમા આપ ના પ્રદર્શન ને 

સારું કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. 

- કોવિડ૧૯નાપ્રકોપ માં કમજોર લંગ્સ વાળા ને બહુ 
તકલીફ થઈ, જો સાઈકલિંગ નિયમિત કરતા હોત તો, 
સાઈકલૈંગ દરમ્યાન ઓક્સિજન ની જરૂરત વધારે પડતી 
હોય છે તો લંગ્સ વધારે કાર્યરત અને જરા પહોળું રહે. 

- નાનામોટાકામો માટે મોપેડ ના વાપર ના કરતા જો 
સાઇકલ નો વાપર કરો તો સ્વાસ્થ્ય સાથે આર્થિક ફાયદો 
પણ થાય છે. 

- ચાલો આપણે મિત્રો ના સમૃહ બનાવીએ અને રોજ 
સાઈકલિંગ કરીયે મિનિમમ 30 [111 

- કોઈ કારણવશ રોજ સાઈક્લીંગ ના કરી શકીએ તો 
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વાંધો નહીં સપ્તાહ માં ૧ દિવસ નો 
વેહિક્લ ડે મનાવી ને આર્થિક તેમજ 
પ્રદુષણ ને ફેલાવતા રોકીયે 

સ્વસ્થ રહો મસ્ત રહો , વ્યસ્ત રહો 

૨ ગજ દુરી માસ્ક છે જરૂરી 

વેક્સીન તુરંત લગાઓ. 
-----૦૦૦------ 

નવીન જબૂવાણી 

યુવાસંઘ ૨૦૧૮-૨૦૨૧ 
ટિમ હેલ્થ એન્ડ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ 

૨૦૧૮/ર૦ર૨૧ 

3૬૫ દિવસ અવિરત પરિપૂર્ણ, ઓડિયો- વિડિઓ ન્યૂઝ 
સભાતન ધર્મ પત્રિન્ર, સતત જાગૃત અબે ઉજાગ૨... 

સનાતન પત્રિકા 
(.:0.. 

અમગજતભાઈ 

નાકરાણી 

| ર બિલેશ સુરાણી 
તલોદ 

પ્રચાર પ્રસાર 
€00૦ યુવાસંઘ 

અભિવાદન..... 
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ઇતાં1 પિલ્પ/5.. શ૩44ગ્ડિ. 

મિશન પ્રચાર અને પ્રસાર યુવાસઘ ટીમને 
અભિનદન જેઓએ સહિયારા પ્રયાસ થકી 
શ્રીસમાજનું મુખપત્ર સનાતન ધર્મ પત્રિકાના 
દૈનિક સમાચાર પ્રસ્તુત કરતો વિડીયો 
ન્યુઝ ચેનલને સફળતાપૂર્વક 365 તદ્/35 
એકવર્ષઅવિરત પૃરુ થયુ.. 

કોઈપણ કાર્યની સફળતા કે 
નિષ્ફળતા એ કાર્ય નું બીડું ઝડપનાર 
કાર્યકર્તા ઉપર રહેલી હોય છે. કાર્યકર્તા 
જેટલો નિષ્ઠાવાન અને કર્મીનિષઠ હોય એટલું એનું 
કાર્યની સુગંધ મહેકી ઉઠે છે અને મને જણાવતા 
આનદ થાય છે કે મારી સનાતન ધર્મ પત્રિકાની 
પૂરી ટીમ અને પ્રચાર-પ્રસાર ની ટીમ ના 
સહિયારા માધ્યમથી આ કાર્ય નું સુંદર પ્રસારણ 
ભારતભરમાં થઈ શક્યું. 

કાર્ય ગમે એટલું મોટું હોય પરંતુ એ કાર્ય 
ટીમ અને નિયોજનથી થાય ત્યારે ગમે તેટલું મોટું 
કાર્યને પણ અંજામ આપી શકાય એ આપણી આ 
ટીમે સાબિત કરી બતાવ્યું. 

સનાતન ધમ પ.ત્રેોકાના 0-0 

અમરતભાઈ નાકરાણી અને તની ટીમને જે 
લોકડાઉન ની અવ્યવસ્થા વચ્ચે પણ સંકલન કરી 
ને વાસ્તવિક સમયને અનુરૂપ મીડિયા સેલ ને નવું 
આધુનિક સ્વરૂપ આપવાનો પ્રારંભ કરીને 
સમાયોચિત આવિષ્કાર સંપ્પન કરવામાં સફળ 
રહ્યાછે. 

અમરાતભાઈ નાકરાણી, €₹0 $૦ 
સ્વયમ પોતેજ યસ હો જાયેગા 

કરવું અને કઈક હટકે કરવું તેવો નીર્ધાર 
સાથે સનાતન ધર્મપત્રિકાની દોર પોતાના હાથમા 

લઈને પહેલા માસિક અંક ને સુંદર બનાવ્યો, 

પણ આપ્યું. ન 

કોરોના વિપરીત પરિસ્થિ માં ભારત 
અને વિદેશ માં કકપા જ્ઞાતિ બંધુ ને રોજ રોજ 
તાજા સમાચાર મળે તે માટે ડેઈલી પત્રિકા નો 
પ્રારંભ કર્યોજેનો આજે ૪૦૮ મો અંક આપ આજે 
વાંચી રહ્યા છો. જે પણ અવિરત કાર્ય સતત કરવું 
સહેલું નથી પણ સતત ચાલુ રાખી ને પાર પાડ્યું 
છે. 

આજે અભિનદીત કરવા છે તે કાર્ય એક 
નવુજ સાહસ મીડેયા ની દુનિયામાં આજકાલ 
સહજ થવા લાગ્યું છે ઓડિયો-વિડિઓ રોજ રોજ 
સાજેસમાચાર પ્રસ્તુત કરવા... 

આ કાર્ય ને સતત જાગૃત અને ઉજાગર 
રાખવા સપોર્ટમાં કાર્યકરો હશે જ પરંતુ તેને ટકાવી 
રાખવું અને નવુજ આપવાનો સતત પ્રયાસ કરવો 
તે કાર્ય ઉ2₹0 અમરતભાઈ ને આભારી છે. તેઓ 
સ્વયમ આ કાર્ય કરે છે ને કરાવે છે કેમકે તેઓનુ 
કહેવુ છે હુ કરીશ તોજ કંઈક વધુ સમજીસ ને સારુ 
આપવાપ્રયાસ કરીશ 

આ કાર્ય ને ટેકનોલોજી થી નિખારવાનું 
રોજનું કાર્યઅવિતર પરસોતમ વાલાણી કરી રહ્યા 
છે. અને એમનું કહેવું છે અન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક 
મીડિયા ની જેમ આપણી પણ એક લાઈવ ચેનલ 
આધુનિક પ્રકારની હશે.. છેલ્લા મહિનામાં તેઓ 
એ આપણી દીકરીને એક ન્યૂઝ રીડર તરીકે 
પ્રોત્સાહિત કરી ને વધુ એક કદમ આગળ વધ્યા 
છે.. 

શ્રી સમાજ પ્રચાર અને પ્રસાર સમિતિ - 

નેશનલ એક્સપર્ટ ગ્રુપ ઓફ વેક્સિન 
એડમિનિસ્ટ્રેશન (1પ-2ઉપ/₹€) દ્વારા 
હાલની કોવિડ-૧૯ની પેરામિક કે પેડેમિક 

પરિસ્થિતિ, વૈજ્ઞાનિક પુરાવા અને 
અનુભવતે ધ્યાને લઇને કોવીડ-૧૯ વેક્સિન 
અંગે માગદર્શન આપવામાં આવેલ છે. 
[પ-0૫/-0 દ્વારા નીચે મુજબ ભલામણ 
કરવામાં આવેલ છે, જે ભારત સરકારશ્રી 
દ્વારાસ્વીકારેલ છે. 

નીચે મુજબની પરિસ્થિતિમાં કોવિડ- 
19૫૦૦1૯ લેવાની મુલતવી રાખવી... 

ખ કોવિડ-૧૯નો રિપોર્ટ પોઝિટિવ 
આવેલ હોય તેવા કેસમાં કોવિડ-૧૯ 
વેક્સિન રિકવરી પછી ત્રણ માસ સુધી 
મુલતવી રાખવી. 

* કા 1વિડ-૧૯ન। દદી જેમને 
મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડી અથવા પ્લાઝમા 
થેરાપી આપવામાં આવી હોય તેવા કેસમાં 
હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જપછી ત્રણ માસ સુધી 
મુલતવી રાખવી. 

* કોવિડનો પ્રથમ ડોઝ લીધા પછી બીજા 
ડોઝનું શિડ્યુલ પૂરુ કરવાનુ બાકી હોય અને 
કોવિડ-૧૯નો ચેપ લાગ્યો હોય તેવા કેસમાં 
કોવિડ-૧૯ બીમારીમાંથી રિકવર થયાના 
ત્રણ માસ સુધી કોવિડ-૧૯ વેક્સિન મુલતવી 
રાખવી. 

& કોઈ વ્યક્તિ જેને સામાન્ય બીમારીથી 
અથવા તાત્કાલિક સારવાર (1.0...) માટે 
હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની જરૂર પડી હોય 

સખા પ્રક્તાજ 

શ છટ 

જ 

જાગત ગા 

શ 
શજુ 
ન્ટ ડડ 

૦ 

ખાક ષતા 

વાચક ને ખૂબ ગમવા લાગ્યો તેવું સ્વરૂપ ), 

જાગૃત ઉજાગર 

અંજુબેન ધોળું 
મુબઇ 

યુવાસંઘ મિશન 
પ્રચાર પ્રસાર 

મુખ્ય ક્બ્વીનજ.. 

પરસોતમ વાલાણી 
કપડ્વન્જ યુવાસંઘ 
ગીનલેન્ડકાઉન્સલ 

| સેકેટ્રી, ઓડિયો- 
| વિડિઓ બ્યઝ ડેઈલી 

ડિઅટર 
દરેક એ સુંદર સંકલન કરી પ્રસારણ કર્યું 

તેમની સાથે દરેક કાર્ય નું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ 
કરી દરેક કાર્યમાં પરફેક્શન લઈ આવનાર દરેક 
કાર્યકરનું પણ પોતાના કરેલ કાર્ય માટે બહુમુલ્ય 
યોગદાન રહેલું છે.. 

તેમની સાથે સનાતન ધર્મ પત્રિકાની પૃરી 
ટીમ સાથે સાથે મારી યુવાસંઘની પ્રસાર- 

દ. પ્રચાર ની ટીમ ના કેપ્ટન એવા અંજુબેન 
ન 

ધોળું એમના સાથી નિલેશભાઈ અને દ» 
નઝા 

તુ મારી પૂરી પ્રસાર-પ્રચાર ની ટીમ સાથે 
અઅ? લક્ષ્ય સાધવા સારથી ની જેમ હમેશા 

3012-2014 

પ્રચાર પ્રસાર ની ટીમને સાથ આપનાર 

પરસોત્તમભાઈ વાલાણી તેમજ મારી 
[મિશનની પૃરી ટીમનો એક વર્ષના સફળતાપૂર્વક 
કાર્ય માટે દિલથી ધન્યવાદ સાથે આભાર તેમજ 
આગામી સમયમાં આ કાર્ય વધુ સચોટ અને 
માહિતી સભર ભારતભર માં પ્રસારિત કરતાં 
રહેશો એવી નમ્ર વિનંતી સાથે ટીમ યુવાસંઘ 
તરફથી દિલથી શુભેચકા. . 

શ્રીસસાજ [નિયુક્ત આ મીડિયા સેલ ના 
કન્વીનર ચન્દ્રકાતભાઈ છાભૈયા દ્વાર માઈક્રો 
મેનજમેન્ટ અને સિસ્ટમ ડેવલપમેન્ટ ને પણ આ 

સમયે અભિવાદીત કરીશું.... 

ધન્યવાદ..અભિનંદન.. 
કાર્ય હમસે - કરેંગે દિલસે 
જય મિશન - જય યુવાસંઘ 
4 8 ।( 1₹ ૩ યુવાસંઘ 

(મિશન ચેરમેન - મોહન ધોળુ, પેટલાદ) 

(મિશન મંત્રી - ગિરીશ ભાવાણી, કોલ્હાપુર) 

આ સમગ્ર કાર્ય ને શોભિત અતે સુશોભિત 
કરવા માહિતી અને સમાચાર પુરા પડવાનું કાર્ય 
અને ત્યારબાદ રોજ સવારે અને સાંજે બને ડેઈલી 
પત્રિકા અને ન્યુઝ ઘર ઘર પહોંચાડવાનું કાર્ય 

અંજુબેન ધોળું યુવાસંઘ મિશન કન્વીનર અને 
તેના €20 “નિલેશ સુરાણી દ્રારા સતત 
થઈ રહ્યું છે... 

અભિવાદન કરીએ... આવા 1નિહ્ઠાન 
સમાજ ના પ્રચાર અને પ્રસાર માધ્યમ ને જે 

અમોએ પહેલા જરૂરિયાતે પત્રિકા પ્રસિદ્ 
કરવાનો માત્ર જવાબદારી ઉપાડેલ તેને રોજ રોજ 
અને માસિક અવિરત અને સતત કાર્ય કરી ને 
સમાજ ના હર એક કાર્ય ને પૂરક બનવા અને 
સામાજિક વાસ્તવિક ભાવના ઘર ઘર સુધી 
પહોંચાડવા ના પ્રયાસ ને સફળ બનાવનાર આ 
ચારેય કાર્યકર ને અભિનદીત કરીએ છે. 
યુવાસંઘને પણ આ સાથે આભાર વ્યક્ત કરીએ કે 
તેઓ આ મિશન ના પણ જાગૃત અને ઉજાગર 
કરવામા સતત પડખે છે . . 

આવા અનેક કાર્યકર નામ લખવા કરતા 
તેઓના કાર્ય ના તેજ ને આભારી છે.. કોઈ કાર્ય 
કોટડા થી કરે તો કોઈ અમરાવતી થી, કોઈ 
હિંમતનગર થી તો કોઈ કંપડવનજ થી તો કોઈ 
ચેન્નઈ, ખારઘર, તલોદ કે સુરત થી કરે છે જેઓ 
ના સમર્પણ અને કાર્યનિષ્ઠ ભાવના ને વંદન છે... 
આજ તો યુવાસંઘ ના માળખા ના ઘડતર નું 
પરૈણામ છે. . 

અવિરત ૪૦૮ મો રોજીદો ડીઝીટલ અક 
અને ૩૬૫ મો ઓડિયો વિડિઓ ન્યૂઝ એ સમાજ 
ના મીડિયા સેલ નું ક્રાંતિકારી અભગમ નું દર્શન 
છે.. 

કહેવાય છે ને જે સમય ને સાચવે તેને સમય 
સાચવે... 

કન્વીનર, ચદ્રકાન્ત છાભૈયા.. 

ટિ. ઈ 

ય દ 

કારોના પોઝિટીવ વકત 
3 મહિના પાછો [સાજા થયાના 

પહેલા કોઝ પાછી 

પોઝિટીવ થામ તો 

3 મહિના પાછો [બીજો કોગા 

છ 

રઇપ અન સ્તન્ય 
ઉ. હોણારી વદા 

યપ દિવસ પણો [સાજા થયાના] 

અબ શોનસન 

સ્સૌતૌોધા પછો વષ દિવસ અનં 
812 નેગેટીવ વમા પણો 
યૃધ દિવસ ણો આપો/તઇ કકે 

ટકઝ-વવર દહિંવસ 

શૃ-ર મહિના પછો [પ્રથમ કોમ પાછ] 

હોદોડિંર માર ામીમાટ હજો કોઝ કૉગક્સિંન 

રખી લ રામે છે 
કટ થીઝર દિવસ 
[પ્રથમ કોઝ પછ] 

ભમ વેદબ 

પાતિભી 

તે કેસમાં ચાર થી આઠ અઠવાડિયા સુધી કોવિડ- 
૧૯વેક્સિન મુલતવી રાખવી. 

* કોવિડ-૧૯ વેક્સિન પછી અથવા જો 

કોવિડ-૧૯ બીમારી થઈ હોય તો રિ1-20ર ટેસ્ટ 

નેગેટિવ હોય તો ૧૪ દિવસ પછી રક્ત-દાન કરી 

શકાશે. 

* સ્તનપાન કરાવતી મહિલાઓ [ધાત્રી 

માતાઓ)ને કોવિડ-૧૯ વેક્સિન લેવા માટેની 

ભ(મલામણ કરવામા આવે છે. 

* કોવિડ-૧૯ વેક્સિનેશન પહેલાં વેક્સિન 

લેનારનો રેપિડ ટેસ્ટ કરવાની કોઈ જરૂરનથી. 

સકલનઃ સનાતન મેડીકોઝ 

ડૉ. વિપુલ છાભૈયા ડૉ. ભાવિક ધોળુ 

પ્રશ્ર પ્રસ્તાર 

ક છઃ 

છ 

શાગા રાગ 

ટ્રસ્્ટીથીઓ, હોદેદાજથીઓ, ઝોનના હોદેદારથીઓ, 
કારોબારી સભ્યભીઓ, કૉપ્ટ તથા આમંત્તિ સભ્ય ભીઓ, 

યૂવાસંઘ તથા મહિલા સંઘ ના સર્વે પ્ર્તાબાધિઓ તથા સનાતન ધર્મ 
પગિકા ના શર્વે સંયોજડો.. 

સતત જાગત અને ઉજાગર એવું આપણું મુખપગ્ડ. 

આપ સૌ વિદિતજ છો કે કોરોના એ 
એના બીજા કાળમાં આપણા ઘણા બધા નામી 
અનામી પરીજનોતે અકાળે ભરખી લીધા છે 
જેના માટે શ્રી અ.ભા.ક.ક.પા.સમાજ સાથે 

આપણો સનાતન પત્રિકા પ્રકાશન પરિવાર 

પણ દુ:ખ ની લાગણી અનુભવી રહ્યો છે. 

આ સમયે આપના વિસ્તારમાં વસ્તા 
શ્રી સમાજ, ઝોન સમાજો, ઘટક સમાજો, 
યુવાસંઘ, ઝોન યુવાસઘ, એવીજ રીતે 
મહિલા સંઘ ના ભૂતપુર્વ તથા વર્તમાન ના 
મુખ્ય હોદ્દેદારોનુ આ સમય દરમ્યાન જો 
અવસાન થયું હોય, તેમના ફોટા સાથે 

કાર્યકાળ, હોદ્દો વગેરે પુરક માહિતી વહેલી તકે, 
(તા. ૭/૬/ર૧ સુધી) મોકલી આપી પ્રકાશન 
સમિતિને સહયોગી થશો જેથી તેમને યોગ્ય સમયે 

યોગ્ય સ્થાન આપી આગામી પ્રકાશિત થનાર અંક 
માં શ્રદ્ધાંજલિ છાપી શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરી 
શકાય.... 

મિત્રો, આ કાર્ય તે આપના દૈનિક કાર્યોની 
જેમજ અગ્રતા આપી વહેલી તકે પુર્ણ કરશો એજ 
આગ્રહભરી વિનતી. ... 

સંયોજક મિત્રો આ બાબતે ખાસ ધ્યાન 
આપસો એજ વિનતી... 

લી. 
શ્રી અ.ભા.ક.ક.,પાટીદાર સમાજ પ્રેરિત પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ વતી... 

શ્રી અમૃત તાકરાણી સી.ઈ.ઓ. સનાતત્ત ધર્મ પત્રિકા. 

યુવાસઘ વિદર્ભ રિજિયન હર 
આપણી સમાજના દરેક યુવા ને સુરક્ષિત કરવાના સંકલ્પના અનુસંધાને શ્રી પાટીદાર યુવક મંડળ 

લક્કડગંજ, નાગપુરના ૩૦ નવા ૪૬૩1૮ સદસ્યો (મેમ્બર્સ)ના ફોર્મ યુવાસંઘ વિદર્ભ રિજિયન ટીમને 
અર્પિત કર્યા. 

હર ૩૧4 ઘર ઘર ૪૩૧૧4 

ઉપસ્થિત સભ્યોમાં સર્વશ્રી.. 

9 જગદીશભાઈ વાસાણી (લક્કડગજ યુવક મંડળ, પ્રમુખશ્રી) 
૪ ભરત પોકાર (મિશન લીડર વિદર્ભ રિજિયન) 

૦ રાહુલ ભાવાણી (લક્કડગજ યુવક મંડળ, મહામત્રીશ્રી) 
9 હિતેશ નાકરાણી (સહખજાનચી વિદર્ભ રિજિયન) 

9 પિયુષ હળપણી (ડિવિઝન મંત્રી વિદર્ભ રિજિયન) 

૦ હરેશ સેંઘાણી (યુવાઉત્કર્ષ કન્વીનર વિદર્ભ) 

9 રાજેશ પોકાર (21ર૦ વિદર્ભ રિજિયન) 

જાર્ય [4010 ૭0 જ કરેને ગા 52 જ ઝર મિશન ઝય યુવાસંઘ 

તારીખઃ ૩૧/૫/ર૦ર૧ સોમવાર 

સ્વ. દેવજીભાઈ માવજીભાઈ ધનાણી (રામાણી) 
ઉમર : ૭૫ વર્ષ, 

કચ્છમા ગામ : તખત્તાણા-તવાવાસ 

હાલે : કુડાળ (મહારાષ્ટ્ર) 

સ્વ. કેશવલાલ દાનાભાઈ પોકાર 
ઉમર : ૬ ૬ વર્ષ, 

કચ્છમાં ગામ : હરિપર (રવાપર) 
હાલે : જામનગર (સૌરાષ્ટ્ર) 
અવસાન કારણ : હાર્ટએટેક 

તારીખઃ ૧/૯/ર૦ર૧ મંગળવાર 

સ્વ. મંજુલાબેન (મરઘાબેન) નારણભાઈ 
લીંબાણી (ભારાપરિયા) 

ઉમર : ૯૩ વર્ષ, 

કચ્છમા ગામ : મથલ 
હાલે : ચિખોદરા-આણદ 

અવસાન કારણ : વૃધ્ધાવસ્થા, નૈસર્ગિક 
મળ 

9 ક , 

#[ 

મે ર "ક % 

પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગત ના દિવ્ય આત્માને પરમ શાતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. 
શ્રીસમાજ, સનાતન ધર્મ પત્રિકા ની પ્રચારપ્રસાર સમિતિ દ્વારા ભાવપૂર્ણ શ્રદ્ધાજલિ.... 

૩3 શાતિ શાતિ શાતિ 
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કે. ર પી. યૂથ કલબ કડોદરાના આ યુવાઓ દોન સાયકલ ચલાવીને શરીરની રોગ પ્રતિકારક 
શક્તિ વધારે છે. 

ઝવ સે મારિયો જા ૩વચોન છોને તના ગૌર તોનો વ સિનસર્યા સેં સે સતય 
વને જમી છોને તની તવ સે તોનો ને સાફજિત ત્તતાના જમ જર તિયા હૈ ફસાતિણ 
સાફજિત જે ટસ્તેમાન જે પ્રતિ તોનો ગૌર વસતો જો ગાનરજ રને જે સિળ સજલ, 
જૉભલેઝ, શૈક્ષાળેજ સંસ્થાનો, ઝૌષિસ સમાઞ, સોસાયટી ઝાઢિ મે સાફજિત ત્તતાને 
જે [તેણ સમી વે ઝાનસૂજ વરને જે સાથ છી, ફ્સજે પચતો જે વારે મે મી વતાચા 
ઝાતા હૈં 

ન ગાળ સરા ગ 020655 સને જિ 
સિ સઝ ઈઝ 4 ગડ ચ. 
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* ભાવવંદના 

# શ્રી લક્્મીનારાયણ વંદના (હિન્દી) 

# શ્રી લક્મીનારાયણ નામ સ્મરણ 

* શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ ધૂન 

* સ્તુતિ મંગલા 
* ભમક્તિધારા 

# શી લક્મીનારાયાણ વંદના (વિડીયો) 

* ઉમા વંદના 

* મા ઉમિયા તારી બલિહારી 

* સંસ્કાર માધુરી (બાલગીત) 

# સંસ્કાર સરિતા (બાલગીત) 
# ઉમા દર્શન (વિકીયો] 

દ્ર * ફૂલડા એકજ જ બાગના (બાલગીત) 

શ્રી હદ્ભીનારાયણ ઝે લમા, જા. ભૂજ-કરણ. 
ફોનઃ રટ૩ર-રપઉક૩૪ પ, મો. ઝરા ટરાકગપ 

થી લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનનાં ભાડ્તગીતની પેન-ડ્રાઇવનું વિમોચન કરાયું. 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ કેન્દ્રસ્થાન દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ પેન-ઝ્ાાઈઇવનું ગત તારીખ ર૭- 
૦૫-૨૦૨૧ના રોજ શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ મદિર ખાતે સંસ્થાના પ્રમુખશ્રી જેઠાભાઇ લાલજી ચોપડા 
તેમજ અન્ય અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં વિમોચન કરાયું હતું 

આપેન ડ્રાઈવમાં કુલ્લબાર સીડી અને ડીવીડીનો સમાવેશ કરાયો છે. જેમાં શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન અને મા ઉમિયાના અંદાજે એકસો (૧૦૦) જેટલાં આરતી, ચાલીસા, ભજનો, ગરબા, 
પ્રાથના, ધૂન અને બાળગીતો વિગેરેનો સમાવેશ છે. આ પેન-ડ્રાઈવની કિંમત રૂપિયા ત્રણસો 
(₹૩૦૦/-) રાખવામાં આવી છે અને ઘેર બેઠા કુરિયરથી મેળવવા રૂપિયા ત્રણસો પચાસ (₹૩૫૦,- 
) કુરિયરચાર્જ સાથે પોતાનું સ્થાનિક સરનામું મોકલવાથી કુરિયર મારફત આપના સરનામે ઘરપોચ 
મોકલી આપવામાં આવશે... 

|।। જય લક્ષ્મીનારાયણ । મોબાઇલ નબર : ૯૩ ૨૭ ૩૮ ર૭ ૩૫ 

સ્પોર્ટ્સ 5: 'વીબર ટીમ યુવાસંઘ, 
પંક્જ કોઈન અતિશય ચાહે છે. 

આજે બહુ દિવસો, સાચું કહું તો ક જ જતી પણ ડોકટર પાસે જતા જ પાછી 
દિવસો નહે પણ વર્ષો પછી અચાનક જ 

મને એની યાદ આવી ગઈ. બહુ કોશિશ | ડા 
કરી પણ એની યાદને મારા મનમાંથી।| 

ના હટાવી શક્યો. કેવી રીતે ભુલું.. 
ર 

ઘોડા જેવી થઈ જતી. 

હું જયારે એના ખભે હાથ 
મુક્તો ત્યારે એના ચહેરા ઉપર જે 

કૂ આનદની લહેરખી પસાર થતી તે 
આખરે સતત ૪ વર્ષો સુધી એણે મારો ઝ્ત॥ણાં 2તાટડાં,ત 0 મશક જમા કોર ૪ 
સાથ આપ્યો હતો. એ સાથ કે જે ડગલે 

અને પગલે મને મળ્યો હતો એના તરફથી. હુ 
જ્યા જતો ત્યાં એ મારી સાથે જ રહેતી અને એને 
ક્યારેય મારો સાથ આપવામાં શરમ સંકોચ 
નહોતા નડ્યા. 

હં અમદાવાદ આવ્યો એના ર જ 
મહિનામાં મારી એની સાથે મુલાકાત થઈ હતી. 
અને એ મુલાકાત પણ ક્યાં થઈ, મારી 
સોસાયટીના પાર્કેગમાં. અને મુલાકાતના 
પાંચમા દિવસે જ અમે બલ્ઞે મિત્રો બની ગયા 
હતા. એ જ્યારે મત્તે મળી ત્યારે થોડી ઘવાયેલી 
હાલતમાં હતી. પહેલી મુલાકાતમાં હું એની 
વધારે સેવા સુશ્ચુશા ક્યાથી કરી શકુ પણ એના 
ઘા પાણીથી સાફ કર્યા જ હતા. પણ જયારે એ 
મારી ફ્રેન્ડ બની ગઈ ત્યારબાદ તરત જ મે એની 
પાટાપિંડી કરાવી હતી. પહેલી મુલાકાત વખતે 
એ ચાલી શકવાની પરિસ્થિતિમાં નહોતી પણ 
પાટાર્પિડી કરાવ્યા બાદ એ દોડતી થઈ ગઈ 
હતી. 

ખબર નહે પણ કેટલા વખતથી એ 
એકલી અટ્લી હતી. 

મારો સાથ મળતા જ એ ખુશખુશાલ થઈ 
ગઈ હતી. એ મારી સાથે મારા ઘરમાં નહોતી 
આવતી પણ જેવો હું ઘરની બહાર નીકળું કે એ 
તરત જ મારી સાથે થઈ જતી. હુ જ્યાં જયાં જતો 
ત્યાં ત્યાં એ મારી સાથે જ આવતી. અને સાચું 
કહું તો મને પણ એને સાથે રાખવામાં કોઈ જ 
શરમ નહોતી. 

આખા અમદાવાદમાં અમે બજ્ઞે સતત 
સાથે જ ફરતા. ઓફિસે જતો તો પણ એ સાથે જ 
રહેતી અને મારું [ટિફિન કે જે હું યુનિવર્સીટીની 
મેસમાંથી ભરતો એ ટિફિનને પણ એ જ 
પકડતી. મારી ચોપડીઓ, બેગ, ફાઈલો કે 
અન્ય કોઈપણ વજન હોય, એ મારે ક્યારેય 
ઉચકવુ નહોતું પડ્યું . બધો ભાર વેઢારી વેઢારીને 
ક્યારેક એ થાકી જતી તો ક્યારેક થોડી માદી થઈ 

ખાસ કરીને એટલે જ જ્યારે રસ્તામાં 
ચઢાવ આવતા ત્યારે હું એના ખભે હાથ મૂકીને 
ચાલતો. ગુરુકુલ રોડના દરેક ચાર રસ્તા, 
દુકાનો, ત્યાં સુધી કે ખુદ સ્વામિનારાયણ 
ગુરુકુલના વિદ્યાર્થીઓ પણ અમને સાથે જોઈને 
નવાઈ નહોતા પામતા. થલતેજ, ડાઈવ ઈન 
રોડ, ગુરુકુલ રોડ, મેમનગર, વસ્તાપુર, 
મીઠાખળી તેમજ નવરંગપુરા બધા જ અમારા 
પ્રેમના સાક્ષી હતા. 

આ ચાર વર્ષો દરમ્યાન હું મોટો લાગવા 
માંડ્યો હતો પણ એ તો એવી ને એવી જ રહી, 
સુંદર અને નિર્દોષ. ના એના વજનમાં ફરક 
પડ્યો કે ના એની કદકાઠીમાં. હું જ્યારે 
લાઈબ્રેરીમાં વાંચવા બેસતો અથવા તો ઓફિસે 
જતો ત્યારે એ બહાર મારી રાહ જોતી બેસી 
રહેતી. એને મારી રાહ જોવામાં ક્યારેય કંટાળો 
નહોતો આવ્યો. ક્યારેક ક્યારેક રિસાઈ જતી 
ત્યારે એને મનાવવા માટે ઘણી હવા ભરવી 
પડતી. પણ સાચું કહુ તો એની મજા અલગ જ 
હતી. જ્યારે માની જતી ત્યારે પાછો અમારા 
બજન્ઞેનો સાથ કિલોમીટરો સુધી છૂટતો નહોતો . 
એટલે સુધી કે મારા મિત્રો સાથે હોય તો પણ 
કોઈની પરવા કર્યાવગર એ મને વળગી રહેતી. 

જોતજોતામાં એની સાથે ૪ વર્ષનો સમય 
પસાર થઈ ગયો. એક સમય એવો આવ્યો કે 
મારે એનો સાથ નાછૂટકે છોડવો પડ્યો. બહુ જ 
દુઃખ થયુ પણ સજોગો જ એવા ઉભા થયા કે હું 
એનો હાથ હવે પછીના મારા જીવનમાં થામી 
શકુ એમ નહોતો. મેં પોતે રાજીખુશીથી એનો 
હાથ બીજા હાથમાં થમાવ્યો અને નીકળી પડ્યો 
હું મારા રસ્તે. 

મે એના વિશે તમતે આટલું બધુ. કહ્યુ અને 
તમે સાંભળી પણ લીધું. ના તો એનું નામ 
કહેવાનું મને સુજ્યું કે ના તમે પૂછવાની દરકાર 
લીધી. છેલ્લે કહી જ દઉ તમને... 

એ હતી મારી "સાઇકલ". 

ભરોડા સમાજ ત્વવારા અમદાવાદના રાજકીય આગેવાનનું સભ્માભ 
શ્રી કચ9 કડવા પટેલ સનાતન 

સમાજ, નરોડાના સામાજિક 
કાર્યકરો દ્વારા "નરોડા વોર્ડના પુર્વ 
કોર્પોરિટર અને 8,12 ના અગ્રણી 
શ્રી વલ્લભભાઈ પટેલ ની /1/15 
(અમદાવાદ ત!/ 015) ના ચેરમેન 
પદે નિયુક્ત થઈ એ સમગ્ર 
નરોડાની જનતા માટે ખૂબ 
આનંદની વાત છે.. અને આ 
ખુશીના સમય પર નરોડા સમાજના 
અગ્રણીઓ દ્વારા વલ્લભભાઈનું 
અભિવાદન કરવામાં આવ્યું. આજે 
સવારે સમાજના પ્રમુખશ્રી 
જય તિભાઈ રામાણી અને 

જા | # 

કપ | શિ 1 ॥ બ 

હ 

મ ર તેં 

ઉપપ્રમુખશ્રી અરવિંદભાઈ લીંબાણી દ્વારા ચેરમેન સાહેબને સમાજવાડી ખાતે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા 
હતા અને તેમને મળેલ મહત્ત્વની જવાબદારી માટે શુભેચ્છા પાઠવી હતી. વલ્લભભાઈને શુભેચ્છા 
પાઠવવા સમાજના મહામંત્રીશ્રી છગનભાઈ છાભૈયા , ખીમજીભાઈ ચૌધરી, ચંદ્રકાતભાઈ ચૌહાણ સાથે 
સાથે યુવા મંડળ પૂર્વ પ્રમુખશ્રી ડો. વિઠ્ઠલભાઈ ભાવાણી , પંકજ પારસીયા અને યુવામડળ પ્રમુખ નરેશ 
રતાણી હાજરરહ્યા હતા. 

ઉલ્લેખનીય છે કે વલ્લભભાઈ હમેશા આપણી સમાજના ભાઈઓને મદદરૂપ થતા રહ્યા છે અને 
આવનારસમયમા પણ તેમના તરફથી સહકાર નરોડા સમાજને મળતો રહેશે. 

[/ઉરર - ૩રર૦ નરેશ રતાણી (નરોડા) 

8 દેબાડ વાઇ? ૦૬ ૫૫) 
વર્સ ર૦ર૧-રરતના ઝના રોરગેન તરા 
લાયતા ભ્મુપેત્દ્રપટેલ સેવા આપરો 

પ્રિથલાથન મિંઞો, 

ઘર્ષ ક0ર૧-રર ના કિસ્ટ્ીીકટ ગઘરન્ર સાયન વસંત | 

મવણીયાની પ્ાબિનેટમાં આપણા ઝૉન-વ ના ગોન ધેરમેન તરીકે 

ક્લબના મૂતપુર્ય પ્રમુખ [યર્ષ રણ્યણ-૧૪)] લાયન ભૂપેન્દ્ર 

પટેલની ગવર્નસ્ગી સારા સિમણાંક કસ્પામાં આવેલી છે. 

સ ગૉરવવંતી વરાઝી બદણ સમસ લાયન્સ 

પરિવાર વતીથી લામન બૃપેન્ર પટેલને ખૂબ ખૂદ 

અભિનંદન સઉ,.. ખૃહમ ખૃબા શમેરાઇઓ... 

નૌચે મુજબની ઝોનત-વની ૧૧ કલબના 

પ્ાંતિનિધિત્ત્વ કરવાનું સૌત્યાગ્ય હ્મુપોન્ડ પરને મળેલ 

છે. ઝોન-વની દરેક કતબને તેમનું સુંદર માર્ગદર્શન 

મજાતું રઘ અને આગાણા વી કોળ સોગ્ય સ્મ 

ગવનરશ્રી સુધી પણોંચાડે અને સકિય પણે કામ કરી 

તેમના કોળાને દિપાવે એવી કટી અંતરની અભિલાષા... 

0 31૯ થયા, [ઇડ ડાણ કા, 1 હાણ કા, છાયા 
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[.ળળ દુનાાનાત ના [1 1101 ઉતા! તાં નાં કાળા 
ત:૪ ઝાક 

1.4 શિરા ઇ॥ત॥ 
બ્િઇ્દાઇકા! 

ભુપેન્દ્ર સા ભુજ... ભુજ ક.ક.પા. 
સમાજ અને ભુજ યુવા મડળ, ક્ચ્છ રિજીયન 
યુવાસઘ અભિવાદન કરે છે... 

એડ અનોખી કડ 
ઇન્ડિયન રેડક્રોસ સોસાયટી, જગદબા 

પોલીમર, કેડીલા ફામસ્યિટેકલ્સ, મગલ મંદિર 
સેવા પરિવાર - બગોદરા, ફરજ ટ્રસ્ટ અને અશ્ 
પ્રસાદ સેવા તીર્થ જેવી સેવાભાવી સંસ્થાઓએ 
સહભાગી થઈને ગત તારીખ ૨૭-૦૪- 
૨૦૨૧ના રોજ એક નિઃશુલ્ક[ફ્રી) સેવાકીય 
(પચાસ બેડ-પલંગની સુવિધા સાથે, કોવિડ 
સેન્ટરની શરૂઆત કરી હતી. ખાસ વાત તો એ છે 
કે મંગલ મંદિર સેવા પરિવારના (મંદબુદ્ધિ) 
“દેવદૂત-પુજારી'“ઓએ હોસ્પિટલના દર્દીઓની 
સેવા કરી હતી. 

ધોળકા સમાજના ઉપપ્રમુખ અને કોવિડ 
સેન્ટર પર જાતે સેવા બજાવનાર કાર્યકર 
સવજીભાઈ પોકાર [(શેરપુરાકપા)ના કહેવા 
મુજબ કો[વિડ સેન્ટરમાં ખાનગી હોસ્પિટલમાં પણ 
ના મળે તેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં 
આવી હતી. જેમાં ઓક્સિજન, દવાઓ, ર૪ 
ક્લાક હાજર ડોકટરનો સ્ટાફ , જમવાનું, ચા 
નાસ્તો, જયુસ અને ઉકાળા જેવી સુવિધાઓ 
નિ:શુલ્ક પુરી પાડવામાં આવી હતી. તેમના આ 
કોવિડ સેન્ટર પર ૧૩૦૦ જેટલા દર્દીઓની 
તબીબી સારવાર કરવામાં આવી હતી. લગભગ 
૧૪૧ જેટલા દર્દાઓ ક્વોરેન્ટાઈન બાદ સ્વસ્થ 
થઈને પોતાના ઘરે પરત ફર્યા હતા. સ્વસ્થ થઈને 
પરત ફરતા દર્દીઓએ સેવાભાવી કાર્યકરોનો 
ખૂબખુબ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. કોરોના 
સક્રમણના દર્દીઓમાં ઘટાડો થતાં કોવિડ સેન્ટર 
બંધ કરવામાં આવ્યું હતું. રવિવારે ભુપેન્દ્રસિંહ 

આરોગ્ય અગ્રસચિવ 

જ્યંતિ રવિની બદલી થઈ 

કેજ સરકારે પ્રતિતિયુક્તિમાં ડો, રવિતે તમિલતાડુના 
શ્ર 

ખોરોવિલે ફાઉન્શનતા સેક્રેટરી તરીકે તિમણૂક આપી 

। િપ્ઝામ ઝોકા -અ!”ખાર 

યોદ્ધાઓનો સત્કાર - 

ચુડાસમાની હાજરીમાં દાતાશ્રીઓનું સન્માન પણ 
કરવામાં આવ્યું હતું. 

[નિ:સ્વાર્થ ભાવરૂપે અવિરતકાર્ય કરનાર 
સેવાભાવી સંસ્થાઓએ સાબિત કરી બતાવ્યું કે 
એકબીજાના સાથ-સહકારથી દરેક કાર્યનાં 
આયોજનો સફળ થઈ શકે છે અને કોઈપણ 
કાર્યને સફળતાપુર્વક પાર પાડી શકાય છે. 

સવજીભાઈ પોકાર 
(ઉપપ્રમુખશ્રી, ધોળકા સમાજ) 
૯૩૭૭૩ ૬૪૨૯૮ સેલ નબર.. 

સંકલન ઃ જીજ્ઞેશ સુરાણી, ડાકોર. 
(મંત્રીશ્રી ડાકોર કકપા સમાજ) 

ગુજરાતમાં હવે સવારે નવથી સાજે 
છ સુઘી વેપાર-ઘંધા માટે છૂટછાટ 
હોટલ-રેસ્ટોરન્ટ રાત્રે ૧૦ સુધી હોમ ડિલિવરી સર્વિસ આપી શકશે 

' - મુખ્યમત્રીશ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ રાજ્યના ૩૬ શહેરોમા તમામ દુકાનો વાણિજિયક 
સસ્થાઓ લારી ગલ્લા શોપિંગ કોમ્પલેક્ષ હેરકટિંગ સલૂન બ્યુટી પાલંર માકેટિંગ યાડ તેમજ અન્ય 
વ્યાપારિક ગતિવિધિ તા.૦૪ જૂન થી સવારે ૯ વાગ્યા થી સાજે ૦૬ વાગ્યા સુધી ખુલ્લા રાખવા ની છૂટ 
આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે 

-મુખ્યમત્રીશ્રી એ કોર કમિટી મા આ નિર્ણય કરવા સાથે અન્ય પણ કેટલાક નિર્ણયો કર્યા છે 
- તે મુજબ હવે રેસ્ટોરન્ટ દ્વારા કરવામા આવતી હોમ ડિલિવરી પણ રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી થઈ 

અ 

રાકરા, 

- રાજ્યમા હાલ ૩૬ શહેરોમા જે રાત્રિ કરફ્યુ અમલમા છે તેની મુદત પણ વધુ એક અઠવાડિયુ 
વધારવાની મુખ્યમત્રીશ્રી એ જાહેરાત કરી છે. 

-એટલેકેઆ ૩૬ શહેરોમા ૪ જૂનથી ૧૧ જૂન સુધીના દિવસો દરમ્યાન રાત્રે ૯ વાગ્યાથી 
સવારે દ વાગ્યા સુધી આ રાત્રિકરફ્યુ નો અમલ કરવાનો રહેશે 

ર 
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