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ગજરાતમાં સોમવારથી કોઉજના પ્રથમ વર્ષનું શિક્ષણ શરૂ થશે 
(સંયોજક અને 00 રિજીયન ચીફ સેકેટરી) 

પવત દિવાણી, રાજનદગામ “૪ર૪૧૧૫૮૫ળ 

સરલ સહજ મિલનસાર આપણા રમેશભાઈ દિવાણી રાજનંદગામ છત્તીસગઠ રાજ્યમાં 
તેમને રાજનન્દગામ જિલ્લા ભાજપના ઉપાધ્યક્ષ તરીકે નિમણુક કરવા બદલ ખૂબ ખૂબ બધાઈ 
અને અભિનન્દન...આપ હમેશા સ્વસ્થ રહો, વ્યસ્ત રહો, મસ્ત રહો અને સમાજપયોગી કાર્યો 
કરતા રહો એવી મા ઉમિયા પાસે અભ્યથંના... 
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એનર્જી ઇવી મુબઈ ક્ચ્છ મા મમાયમોરા ગામ ના સાહસિક યુવા છે. 

સંયોજક : મહેન્દ્ર સેંઘાણી... મુબઈ 

જેઓ શસિંહગઢ પુણે થી મેકનિકલ 
એન્જીનીઅર ની ડીગ્રી પ્રાપ્ત કરી છે. ભાસ્ત ના 
સ્ટાર્ટઅપ ઈન્ડિયા ના અભિગમ માં એઓ દુબઇ 
માં પર્ફોમ્સ આપવા પણ ગયા હતા. પોતાના સાથે 
જ અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થી સાથે ની ટીમ સાથે 
તેમણે રૅડીશન હોટેલ મા લોન્ચિંગ કરેલ. 
સુરેશભાઈ [પિતાજી પણ ત્છષિને આ સાહસ માં 
મદદરૂપ થઈ રહા છે. ગીતાબેન માતા પણ તેઓ 
નું માર્કેટિંગ અને સેલ ની જવાબદારી લીધી છે. 
પિ ના આ સાહસ નો પ્રોડકશન વસઈ ખાતે 
કરવામાં આવે છે. પ્રદૂષણ મુક્ત બાઈક અને તે 
પણ મેક ઇન ઇન્ડિયા તું ગૌરવ આપતા ત્કપિ 
સંઘાણી મમાયમોરા ક્ચ્છ ના યુવા ને મળે છે. 

ફેબ્રુઆરી ૩, ર૦ર૧ તા સ્થાપક, રૂપિ 
શૈઘાની-સીઇઓ દ્વારા 

અર્થ એનજી ઇવીએ ત્રણ નવા “મેડ ઈન 
ઇન્ડિયા' ઇલેક્ટ્રિકવાહનો લોન્ચ કર્યા 

મુંબઇ સ્થિત ઇઈવી સ્ટાર્ટ-અપ અર્થ એનર્જી 
ઇવીએ ભારતીય માર્કેટમાં ૩ નવા ઇલેક્ટ્રિક ટુ 
વ્હીલ્સ - ઊા૪૩૬, £૫/૦1-/દ 1ર અતે 
£૫/01'/£ 7 લોન્ચ કર્યા છે. નવી રેન્જમાં ૯૬% 
મેડ ઈન ઈન્ડિયા ઇવી છે, જે ભારતીય 08101 
અને ઓટો પાર્ટઉત્પાદકોના સહયોગથી વિકસિત 
છે. 

વાહનની સાથે સાથે, કપની સ્માર્ટફોન માટે 
ડિફોલ્ટ ઇન બિલ્ટ એપ્લિકેશન પ્રદાન કરશે જેનો 
તે દાવો કરે છે કે કાઈવરને રીઅલ ટાઈમ 
ને1િગેશન સ્થિતિ, ઈનકમિગ કોલ્સ 

સંદેશાઓની ચેતવણી, સફરનો ઇતિહાસ અને 
વર્તમાન ગંતવ્ય .ઓન-સ્કરીનનો ઉપયોગ 
કરવામાં મદદ કરશે. 

ઇવોલવ આર બાઇકો તેતી ઝડપી 

ચાર્જ સુવિધા સાથે ૪૦ મિનિટમાં સંપૂર્ણ રીતે 
ચાર્જ કરી શકાય છે, અને એક જ ચાર્જમાં 
૧૧૦ કિ.મી. સુધી જાય છે. આ બાઈકની 

કિંમત રૂ. ૧,૪૨,૦૦૦ / 

ઇઈવોલવ ઝેડ બાઈક ૯૯ એ.એચ. / 
લિ-આયન બેટરી અને 

૧૦૦ કિમીની રેન્જ અને ૧૫ ડિગ્રી ગ્રેડ 
ક્ષમતાની સાથે આવે છે. આ બાઈકની 

કિંમત રૂ .૧,૩૦,૦૦૦ / - થી શરૂ થાય છે 

રાત અને દિવસના સમય મોડસ વચ્ચે સ્વિચ 
કરવા માટે સંપુર્ણ શ્રેણી સ્વચાલિત હેડલાઇટ- 
સક્ષમ સુવિધા પ્રાતત કરે છે. એલસીડી ડિસ્પ્લે 
રાઈડર્સને બેટરી એસઓસી, રીઅલ-ટાઇમ રેન્જ 
અને ટીબીટી (સમય વિશે ફેરવો) નેવિગેશન, 
વગેરે જોવા માટે મદદ કરે છે. 

બ્રાન્ડે એક £/#ર1॥/ દ£પદારઉજ 
એપ્લિકેશન બનાવી છે જે વપરાશકતાંના 
વાહનને ડિજિટલ રીતે ક્લોન કરે છે અને નિદાન 
માટે ર૭૦ પરિમાણો પ્રદાન કરે છે. 
વપરાશકર્તાઓ એપ્લિકેશન સાથે જાળવણી 
સેવાઓ પણબુકકરીશકેછે. 

૩ ફેબ્રુઆરી ર૦૨૧ ના રોજ લોંચ કરાયેલા 
તમામ વાહન અમારી વેબસાઇટ 
/00/0/.લા11૯11611/-૦૪.૦૦1૧ પર પ્રી બુકિંગ 
માટે પ ફેબ્રુઆરી ર૦૨૧ થી ૧.૩૦ વાગ્યે 
ઉપલબ્ધ રહેશે. 

કંપનીનો દાવો છે કે ગ્રાહકો પસંદગીના 
ડીલરો અને ડિસ્ટ્િભ્યુટર અને વેપાર ભાગીદારો 
પાસેથી ભારતભરમાં નિયુકત બલ્ક ઓર્ડર માટે 
ખરીદી શકે છે. ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્ડીલર્સ ભારતના 
પ્રથમ હાઇબ્રિડ ઇ-ડિસ્ટ્રિબ્યુશન પ્લેટફોર્મ 
1/72. પર પણ ઉપલબ્ધ રહેશે. 

સ્થાપક અર્થ એનર્જી ઇવીના સીઇઓ રૂષિ 
શૈંઘાની કહે છે, “અમે ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્ડીલર્સની 
પહેલી રેન્જ લોંચ કરવાની ઘોષણા કરી રોમાંચિત 
છીએ. ભારતમાં ઇવી ઉદ્યોગ વિવિધ પરિબળો 
જેવા કે પયાવરણ પ્રત્યે વધતી જાગૃતિ, પેટ્રોલની 
કિંમતોમાં વધારો, અને કડક ઉત્સર્જનના ધોરણો, 
વગેરે જેવા કારણોસર ઉભરી રહ્યું છે. અમને લાગે 
છે કે ઇલેક્ટ્રિક વાહનોનો વપરાશ હવે પહેલા 
કરતા વધશે. " 

ગ્લાઈડ એ ન સ્ફૂટર છે 

જે 2.4 ।(110/ ઇલેક્ટ્િક મોટરથી ચાલે છે જે 
ઉ0ણા/1 તી ટોચની ગતિ પ્રદાન કરે છે. 

કિંમત રૂ .૯૨,૦૦૦ / - 
થી શરૂ થાય છે. 

ઇવોલવ આર બાઇકો તેની ઝડપી ચાર્જ 
સુવિધા સાથે ૪૦ મિનિટમાં સંપૂર્ણ રીતે 

ચાર્જ કરી શકાય છે, અને એક જ ચાર્જમાં 
૧૧૦ કિ.મી. સુધી જાય છે. 

આ બાઈકની કિંમત રૂ. ૧,૪૨,૦૦૦ / 

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

આપશ્રી ન કુળદેવી શી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્્નતા અર્પે એવી પાર્થના... 

દિ [૯- -તણ 5.) પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ “--ર--ઝઝ22-- મ 

અરુણ રામજીઆણી, થાણે મુંબઈ દ્વાર મુંબઇ રિજીયન ટીમ માં જોઈન્ટ ટ્રે ટ્રેઝરર તરીકે સેવા 
આપો છો.. આપની આ સત્તા અને ફરજ નિષ્ધા ની . ખુશી ત તેજલ અને સાથે પ્રેશી અને હિલ ને પણ 
ખુબજ છે.. એમના જીવન માં ઉજાસ બકરાર રહે તે નાતે આપ અને તેજલ પ ૩%# હસોજ, આજે 

એમની જેમ અન્ય ને પણ આપ ૪૩૮ થી જોડવાનું કર્તવ્ય કરશો ને જન્મ દિન ને ઉજવશો.. 0075 
૪૩૬ 

પ્રતિનિધિ :- [પોણ્કા કાણ તાં, સાત, 9420063512. 

શ્રી ગઢસીસા વિસ્તાર કડવા પાટીદાર સમાજ અંતર્ગત આવતા આપણા કડવા પાટીદાર 
સમાજો જોગ જણાવવાનું કે આગામી અખાત્રીજના સરકારશ્રીની માર્ગદર્શિકા પ્રમાણે સમૃહલગ્ન 
યોજવાત્ુ નક્કી કરવામાં આવેલ છે તેથી સમુહલગ્ન સમારોહમાં જોડાવા ઈચ્છતા આપણા 
સમાજના લગ્નોત્સુક યુગલોને પોતાના નામ નોધાવવા નમ નિવેદન છે.લગ્ન નોધણી માટે નીચે 
મુજબના મત્રીઓનો સપક કરવાનો રહેશે 

૧. જયેશભાઈ છાભૈયા-૯૮રપ૧૧ર૬૪૩ 

૨.કલ્યાણજી પારસિયા-૯૯ર૨૪૫૮૪૧૫૮ 

૩.મહેન્દ્રભાઈ રામાણી- ૯૯૨૫૬૬૨૫૬૦ 

૪.જયતીભાઈ વાડિયા- ૯૮૭૯૩૪૪૧૪૯૦ 
આપના વિશ્વાસુ 

પ્રમુખશ્ની- સામજીભાઈ તારણભાઈ તાકરણી 

મહામત્રીશ્રી-જયેશ સોમજીભાઈ છાભૈયા 

માદરે વતન કચ્છ ની બોલી અને ભાષા ની મજા જ મજા.. 

માંનીયું થીન્દીયું મઠ જી. તેલજા થીંદા ઘી, 
મામૈયો માતંગ ચ, હૈડા અર્ચીધા ડી. 

અનાજની અછત થવાથી લોકો મઠનાં રોટલા (માની) કરશે અને તેલત્તું ઘી બનશે [આજે 
વેજીટેબલ ઘી થી પ્રસિદ્ધ છે તે ). મામૈયો માતંગ કહે છે કે એવા દીવસો આવશે. 

-૦-૦-૦- 

શાહ છડીન્ધા શાહ પણુ , સચ્ચ છડીન્ધા શેઠ, 
ભામણ ભણન છડીન્ધા, જાડેજા કધા વેઠ. 

શાહ, સ8#ન લોકો સજનતા છોડી દેશે, શેઠ, વેપારી લોકો સાચ (સત્ય) છોડી દેશે, બ્રાહ્મણ, 
જ્ઞાની લોકો ભણવાનું, અભ્યાસ છોડી દેશે અને જાડેજા, રાજવી લોકો, વેઠ કરતા થશે. 

-૦-૦-૦- 

ખચરડા ખીર ખાયન્ડા, તગડા ઈંડા તાજી, 
વડા માડુ વેહી રોધા, પૃછા ઈન્ધા પાજી. 

ખગ્ચર (ગદર્ભ)ને દૂધ ખાવા મળશે અને તે જાતવાન ઘોડાઓ (તાજી) કરતાં પણ તગડા થશે, 
મોટા માણસો બેસી રહેશે અને નાલાયક (પાજી) લોકો પાંચમાં પૃછાશે (તેમનાં માનપાન થશે). 

-૦-૦-૦- 

9.1. 

સને જીવેજી સરમ ન રોંધી, નસોન્ધી મનમે મેર, 
ધન ખર્ચે ધર્મા ચવાધા, કધા વડેસે વેર. 

ગરીબ માણસની શરમ નહિ રહે, મનમાં દયા કે અનુકંપા (મેર) નહિ રહે, ધન ખર્ચનારો ધર્મી 
કહેવાશે [ગરીબોને ચૂસીને દાન કરનારા ધર્મી !) અને મોટાઓ સાથે વેરઝેર કરશે. 

-૦-૦-૦- 

સુક્જી વૅધી સાબરમતી, કાકરીયે થીન્ધો ગાહ, 
મામૈયો માતંગ ચ, ખીર વિકણીદા રાહ. 

સાબરમતી સૂકાય જાશે અને કાંકરીયા તળાવમાં ગાર (માટી) ભરાશે, માર્મૈયો માતંગ કહે છે કે 
રાહ [રા, રાજા) દૂધ વેંચતો [ગોવાળ કે પશુપાલક) થઈ જશે. [સાબરમતી નદીમાં જયાં ત્યાં 
બધ બધાઈ ગયા એટલે સાબરમતીમાં બારેમાસ વહેતુ પાણી હવે જોવા ના મળે . કાકરીયા 

તળાવ એક વખત ખાલી કરાવી નાખ્યું અતે એમાં ઘઉં નું વાવેતર કરાવેલું.) 

-૦-૦-- 

મેડીયું પાડેને મારગ થીંદા, કબરમે ્થીદા ઘર, 
અસ્તી વેહધી તખત પે, જાળી લોદીન્ડે નર. 

મેડીયું, મકાનો પાડીને સડકો બનાવાશે, કબ્રસ્તાનોમાં ઘર થશે (ગરીબોને જગ્યાના અભાવે 
સ્મશાન જેવી જગ્યાઓએ શરણ લેવાનો વારો આવશે/ સ્્રીઓ રાજકાજ કરશે (તખત પર 

બિરાજમાન થશે) અતે ભાયડાઓ તેને પંખા નાખશે હવા નાખશે અર્થાત, તેની ગુલામી, જી 
હજૂરી કરશે !) 
-૦-૦૦- 

ભુખ માડુ તે ભડ ડ્રીજધા , શિયાળે ડ્રીજધા સી, 
પે ધીજંધા પુતરતે, હૈડા અચીધા ડી. 

ત્તિમાલ્ય (ભૂખ) માણસથી શુરવીર [ભડ) માણસ ક્રુજશે [ડરશે) , સિંહ, સાવજ શિયાળથી પ્રુજશે 
[ડરશે) , એવા દિવસો આવશે કે બાપ પે) પોતાના દીકરાથી (પુતરતે) ડરશે 

-૦-૦-૦- 

કુવર વિક્નીંડા કાઠયું, રા'વીકનીડા ઘાહ, 
માંમૈયો માતંગ ચ્યે, નાણે વિકંધા ન્યા 

કુવર 1રાજકુમારો) લાકડાં વેંચશે, રા (રાજા) ઘાસ વેંચશે, મામૈદેવ કહે છે કે ન્યાય પણ નાણે 
વેંચાશે. 

-૦-૦૦૭- 

દીકરો વહુજો વાહો કન્ધો, માકે દીન્ધો ગાળ, 
મામૈયો માતંગ ચય, હેડો અચીન્ધો કાળ. 

દીકરો પોતાની વહુનું માનપાન કરશે પણ માતાને ગાળો કાઢશે [અપમાન કરશે, મામૈયો માતંગ 
કહે છે કે એવો કાળ [સમય/ આવશે. 

-૦-૦૦- 

તા, ૦૫/૦૨ર/ર૦ર1 , (.દટટેસ. 

મુ [1/ બિ ર! ર “દ્ધ હ ક ] ટ 1₹1 123% આ કી જ ક ષ્ ન. વ ફા 

[ન ઇવ ઇવ [₹' ન , 

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

આપશ્રી ન કુળદેવી શી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય મ સંપન્નતા અર્પે ગવી પ્રાર્થના... 

[૯૧- _« (0 ) પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 5 

પોતાના જન્મ દિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના 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. 

ય 

ન્ઝ્ે 

શાણા. 

પ્રતિનિધિ :- પ11૦૭॥। 3૫11, 1ત1૦ત , 9428063512. 

જ્ય ૦ 
દિ. દિ નડ શક્ હ 

ન તા. ઉપાઇર / - ઠા સા, 

ત્ર ઠી છા 1ઝિ કિ ન્ટ કિ 

જન્મ દિવસ સદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શભ કાય કરીમ છીોખ, 

આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય અને સંપન્નતા સર્પે એવી પ્રાર્થના... 

જ -«ણ પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ ----ઝ2-- નઝ્ઝે 

દક્ષીણ ગુજરાતનું પ્રતિનિધિત્વ આપ કરો છો ત્યારે આપ જરૂર અંકલેશ્વર ના તમામ યુવા ને 
આપના જન્મદિને ૪૩ ના સ્નેહગાઠે બાધશો. . કાઈના જીવનમાં અધકાર માથી પ્રકાસ રૅલવાનુ 
ઉત્તમ કાર્ય કરવા આપ સમર્થ અને કર્મઠ બનશો... 

પ્રતિનિધિ :- [પોલ્ડ 5પ તા], 1વાબ્વ , 9428063512. 
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