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શ્રી અખિલ ભ્મારતીય કચ્છ ડડવા હો સમાજનું મુખપત્ર 
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એક દિવસીય મહિલા તાલીમ શિબિર 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ 

સનાતન સમાજ પ્રેરિત તથા શ્રી કચ્છ કડવા 

પાટીદાર લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન યુવક મંડળ 

સમર્થિત તેમજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 

લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન મહિલા મંડળ 

આયોજિત નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની 

કચેરી દ્વારા - -: 

એક દિવસીય મહિલા તાલીમ શિબિર :- 

વિષય:- અર્બન હોર્ટિકલચર ડેવલોપમેન્ટ 

યોજના અંતર્ગત ૧. કિચન ગાર્ડન, ૨. ટેરેસ 

ગાર્ડન,૩. હર્બલ ગાર્ડન, ૪. બાલ્કની ગાર્ડન, ૫. 

વેલ્યુએડિસન ઇન હોર્ટિકલચર જેવા વિષય પર 

નિષ્ણાતો દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં રહેતી 

મહિલાઓને તાલીમ આપવામાં આવશે.સ્થળ: 

શ્રી ઉમા વિદ્યાર્થી ભુવન- મોતીપુરા, 

હિંમતનગર. 

તા.: 09/06/2022, વાર :ગુરૂવારસમય 

: 9.30 કલાકે સૌજન્ય : *નાયબ બાગાયત 

નિયામકશ્રીની કચેરી, સાબરકાંઠા** આ 

કાર્યક્રમમાં ઉપયોગી માર્ગદર્શનની સાથે 

બિયારણની કીટ તેમજ દરેકને વ્યક્તિગત 

પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમના 

અંતે મહિલાઓ માટે બપોરે ભોજનની વ્યવસ્થા 

રાખવામાં આવેલ છે. 

ઉપરોક્ત કાર્યક્રમમાં આપણી સમાજની 

વધુમાં વધુ મહિલાઓએ તેનો લાભ લેવા 

વિનંતી છે. 

આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે આપનું 

નામ નીચે જણાવેલ કોન્ટેક્ટસ નંબર ઉપર 

મોબાઈલથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા વિનંતી છે 

શ્રીમતિ નીતાબેન યોગેશભાઈ સુરાણી, 

હિંમતનગરકંપા,મો.નં.૯૪૦૯૧૩૩૧૦૯૨. 

શ્રીમતિ મીનાબેન દશરથભાઈ ડાયાણી, 

અનંતવિહાર સોસાયટી, મો.નં. ૯૪૨૮૫ 

૪૨૮૨૩૩. 

શ્રીમતિ કલ્પનાબેન બ્રિજેશભાઈ પોકાર, 

કચ્છી સોસાયટી, મો.નં. ૯૪૦૯૦ ૪૯૦૧૭૪. 

શ્રીમતિ હેતલબેન રાકેશભાઈ ગોરાણી, 

લક્ષ્મીફાર્મ, મો.નં. ૮૭૮૦૮ ૮૨૫૦૨૫. 

શ્રીમતિ પાર્વતીબેન રસીકભાઈ હળપાણી, 

મહાકાળી મંદિર,મો.નં. ૯૪૦૯૩ ૪૫૩૭૮૬. 

શ્રીમતિ કલાબેન મહેન્દ્રભાઈ ચૌહાણ, 

અશ્વમેઘ એપાર્ટ.,મો.નં. ૯૪૨૯૭ ૫૫૩૧૧૭. 

શ્રીમતિ પાયલબેન અશ્વિનભાઈ ચૌહાણ, 

રાજતિર્થ સોસાયટી,મો.નં. ૯૪૨૭૮૫૮૯૨૯ 

પ્રમુખ / મંત્રીશ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 

લક્ષ્મીનારાયણ સનાતન મહિલા મંડળ, 

હિંમતનગર 

હિંમતનગર ડિવિઝનમાં સ્વ.હરેશકુમાર 

વિનોદભાઈ લીંબાણી, હિમતનગરના 

પરિવારજનો ને તારીખ-08/06/2022 નાં શ્રી 

અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ 

વતી યુવા સુરક્ષા કવચ (૪૬1૮) સહયોગ 

નિધિનો ચેક રૂ. 5,0૦૦,૦૦૦/- નો તેમના 

પરિવાર ને આપવામાં આવ્યો. 

આ પ્રસંગે હાજર રહેલ સભ્યો: પરિવાર ના 

સભ્યો, સમાજ અને યુવા મંડળ નાં કર્ણધારો 

યુવાસંઘ કર્ણધારો, જેઠાભાઈ રામજીભાઈ 

હળપાણી સાબરકાંઠા ઝોન સમાજ મહામંત્રી, 

ત હજ જજે 

નવાનગર, મોહનભાઈ હીરજીભાઈ 

દડગાસાબરકાંઠા ઝોન સમાજ મંત્રીશ્રી, 

હિંમતનગર. 

રેવાભાઈ પી ભોજાણીસાબરકાંઠા ઝોન 

સમાજ ખજાનચી, પીપળી કંપા, દિલીપ 

ધોળુસાબર રીજીયન ચેરમેન, દિનેશ નાકરાણી 

હિંમતનગર ડિવિઝન સેક્રેટરી, ઘનશ્યામ સુરાણી 

હિંમતનગર ડિવિઝન । 2 € , કમલેશ 

લીંબાણીહરીપુરા કંપા યુવક મંડળ પ્રમુખઅપને 

લિયે નહિ.. અપનો કે લિયે.. 

-હિંમતનગર ડિવિઝન [ર૦ અમિત રામાણી 

ત 
જ્જ 4: 

નડિયાદમાં પ્રથમ નંબરે કચ્છી સમાજની દિકરી 
ગુજરાત રાજ્ય ના બારમા ધોરણ ના 

સામાન્ય પ્રવાહ માં સહુ પ્રથમ ક્કપા સમાજ માં 

એક વિદ્યાર્થી બીજો ક્રમે પરિણામ લાવનાર ભૂમિ 

સાંખલાં નડિયાદ કચ્છ માં ઘડુલી તેના પૂરા 

પરિવાર સાથે ખુશી વ્યકત કરે છે. 

જેઓ શામજીભાઈ વાલજીભાઈ સાંખલા 

પરિવાર માં રવિન્દ્રનભાઈ ની સુપુત્રી. ઘડુલી . 

હાલ નડીઆદ પ્રચારપ્રસાર 
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ઊ | છે 

જાગૃત ઉજાગર 

શામજીભાઈ વાલજીભાઈ સાંખલા 
પરિવાર ઘડુલી . હાલે નડીઆદ 

€૦0૦ઢાંપાં4ાં01ડ -1રડ1 |1 001 હાંપાંવ્લ 

દહેગામ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલથી 1811006/ 

”દ્વાઢા 95.66% અને 99.88 [ર તન્મય 

પ્રવિણભાઇ જીવરાજભાઈ લીંબાણી તથા 

કપીલાબેન પ્રવિણભાઇ ના સુપુત્ર. કરછમાં 

નખત્રાણા હાલે દહેગામ ખાતે ટ્યુશન ક્લાસીસ 

વગર ૬.૬.€.માં 95.66% સાથે દહેગામ તાલુકા 

માં પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી લીંબાણી પરિવાર 

તેમજ સમસ્ત કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજનું 

ગૌરવ વધારતાં શૈક્ષણિક ક્ષેત્રે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલ 
છે પ્રચારપ્રસાર 

હ ૯/૦ 

6૦ 

જાગૃત ઉજાગર 

સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ૧૨ માં ધોરણમાં ખુશી સાંખલાનો બીજો ક્રમાંક 

છિ. 9-6 ** 1 6 * 5 * કજ **| 

ર્ન 

1તવા11100/ 2િતાંલાં 

95.66% : 99.88 શર 

૬૬૦ બોર્ડમાં બીજો નંબરને નડિયાદ માં 

પ્રથમ નંબરે કચ્છી સમાજની દિકરી જય જય હો 

સ સમાજે શિક્ષણમાં પણ કાઠું કાઢ્યું ભૂમિ 

મિનાબેનશીવ 

ટીમ્બર માર્ટનડીઆદકચ્છમાં ઘડૂલી રવિન્દ્રભાઈ 

રવિન્દ્ર ભાઇ સાંખલામાતા 

ન ગુજરાત ટીમ્બર મર્ચંટ ફડરેસનના પ્રમુખ 

પદ શોભાવી ચૂક્યા છેપરિવાર ને દીકરીને ઘણી 

ઘણી સુભકામનાઓ શ્રી સમાજની પુરી ટીમ 
મ્રચારપ્રસાર 

છ. તરફ થી. 
[૯ 

જાગૃત ઉજાગર 

દારા ઝા રરપ મામ સિરાયોો રીટ ઝમનોકાદા હે. 
ઉત્તમ પરિણામ દ્વારા વિશેષ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. 

પ ક કષ ષ્ ક ક 

આવો જાણીએ પરસંટેજ અને પર્સન્ટાઈલ વરરોનો તફાવત 
આપણા માંથી ઘણા ને આ બંને નો ફર્ક 

ખબર નથી.દા. ત. ૧૦૦ માર્ક ના પેપર માંથી 

૯૦ માર્ક લાવ્યા તોટકાવારી ચોક્કસ છે... 

તમારી ટકાવારી 90% હશે (સરળ અંકગણિત 

જે આપણે જાણીએ જ છીએ) અહીં અન્યનું 

પ્રદર્શન તમારી ટકાવારીને અસર કરતું નથી. 

પર્સન્ટાઇલ.. અહીં તે અન્યના પ્રદર્શન પર 

આધારિત છે.. જો તમે અહીં 500મો રેન્ક 

મેળવ્યો હોય, તો મૂળભૂત રીતે 499 લોકો 

તમારાથી આગળ છે અને 500 લોકો તમારી 

પાછળ છે. તો તમારી પર્સેન્ટાઈલ આ પ્રમાણે 

હશે(તમારી પાછળ લોકોની સંખ્યા)*100/ 

(કુલ)- 500*100/1000 - 50 %|૦જો તમે 

ટોપ કર્યું હોત, તો તમારી પર્સેન્ટાઈલ 100 હશે, 

કારણ કે દરેક તમારી પાછળ છે! 

આ સમજાવવા માટે એક સરળ ઉદાહરણ 

લઈએ:ધારો કે 100 લોકો 50 પ્રશ્નોની પરીક્ષા 

આપે છે.જો તેમાંથી કોઈ એકને 40 પ્રશ્નો સાચા 

મળ્યા, તો તેને સાચા મળ્યાની ટકાવારી 80 

છે.પરંતુ આપને જાણતા નથી કે તે કેટલા 

ટકામાં છે, જ્યાં સુધી આપણે જોઈ શકતા નથી 

કે અન્ય 99 લોકોએ શું સ્કોર કર્યો છે. 

ધારો કે તે અન્ય તમામ 99 લોકોને માત્ર 

60% (અથવા ઓછા) પ્રશ્નો સાચા મળ્યા છે. 

પછી 80% મેળવનાર વ્યક્તિએ અન્ય તમામ 

99 લોકો કરતા વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 100 

ના આખા જૂથમાંથી 99% કરતાં વધુ સારું 

પ્રદર્શન કર્યું, તેથી તે 99માં પર્સન્ટાઈલમાં છે. 

મને આશા છે કે આ મદદ કરશે! પરસેન્ટ 

એટલે 100. ટકા એટલે પ્રતિ 100.તમે 

100માંથી જે માર્કસ મેળવો છો તે તમારા ટકા 

5) 
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છે. દા.ત. માટે. જો તમે કુલ 200 ગુણની 

પરીક્ષામાં 160 મેળવો છો, તો તમારી ટકાવારી 

80 છે. 

પર્સેન્ટાઈલ એ એવા લોકોની સંખ્યા છે જે 

તમે દર 100 માંથી આગળ છો, એટલે કે જો 

તમારી પર્સેન્ટાઈલ 90 છે તો તેનો અર્થ એ કે 

દર 100 માંથી 90 લોકો તમારા કરતા નીચા 

રેન્ક ધરાવે છે.ટકા એ તમારા વાસ્તવિક 

પ્રદર્શનનું માપ છે અને ટકાવારી એ તુલનાત્મક 

માપ છે, એટલે કે પરીક્ષા આપનારા અન્ય 

લોકોની સરખામણીમાં તમારું પ્રદર્શન. 

- સંયોજક પુરુષોત્તમ ગોવા 

નિગાર ની 

નિ. ગો ગતિ. વીીયી 

પ્રચારપ્રસાર પ્રચારપ્રસાર 

911૦ (૭ 
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જાગૃત ઉજાગર જાગૃત ઉજાગર 

ડો. આશીસ મધુસુદન લિંબાંણી જે 

સામજી હરજી ધનાણી ની નાની દીકરી 

કસતુરબેન હાલે. અમદાવાદ ના દીકરા જેઓ 

એ ૫૫4881 120 ૦1 મા આખા ભારત દેશમા 

૯૧ મો ક્રમાંક હાંસલ કરી પોતાના અભ્યાસ ની 

રુચિની પ્રબળતા પ્રગટ કરી છે 

અને વધુ આગળ સર્જરી લાઇનનો 

અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે..પિતા મધુસૂદન 

અને માતા કસ્તુર બને ખુબજ જિજ્ઞાસુ અને 

વાંચન વૃત્તિ ધરાવે છે.મધુસૂદન યુવાસંઘ ના 

મહાત્મા ગાંધી રિજિયન માં મિશન ચેરમેન 

અને ચીફ સેક્રેટરી ની ભૂમિકા અદા કરી છે 
અભિનદન આપીએ ડૉ આશિષ લીંબાણી ને 

તેઓ વધુ મેડિકલ માં સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે . 

દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનની ઘટક સમાજ 

દાવનગિરિ રહેવાસી ડો. રમેશભાઈ નાનજીભાઈ 

લિંબાણી કચ્છમાં જીંજાય વતની ના પુત્રવધૂ 

અને ડો. ધીરજભાઈ લિંબાણી ના ધર્મપત્ની 

એવાં વનિષાબેન સાસરિયામાં રહી પરિવાર 

માટે ઘરકામની જવાબદારી સાથે પોતાના 

છોકરાની સારસંભાળ રાખીને પોતાની ધગશ 

અને ઉત્સાહથી હાલમાં [/.8./. ની ડીગ્રી શા 

૦૬૩ 111 તાંડાળલાંબળા કોલેજ મા ટોપર રહ્યા છે 

તેમનું યુનિવર્સિટી ના ચાન્સલરો દ્વારા 

કન્વોકેશન તા. 04.06.22 ના ડીગ્રી પ્રદાન 

કરેલ હતી 

અને હાલમાં તેઓ કોલેજ મા પાર્ટ ટાઇમ 

લેક્ચરર તરીકે જોડાયા છે. એક સંપૂર્ણ ગ્રુહીણી 

તરીકેની જવાબદારી નિભાવીને સતત સીક્ષીત 

રહી ને અભ્યાસુ રહેવાનો અભિગમ સાર્થક કરેલ 

છે. સૌના સાથ સહકાર અને પોતાની પ્રબળ 

ઈચ્છા જે લગ્ન પહેલાં 8૦0 કર્યા પછી [0.8./. 

કરવાની ઈચ્છા લગ્ન થવાથી બાકી રહી ગયું 

હતું અને પછી ઘરની જવાબદારી પછી 

છોકરાઓ થવાથી તેમાં વ્યસ્ત આમ સમય 

સાનુકૂળ મળતો નહીં. 

પણ મન મા જે પ્રબળ ઈચ્છા હતી તે 

બહાર આવી અને ઘરમાં સસરા તથા પતિ ને 

પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી અને સસરા ડો. 

રમેશભાઈ એ કહેલ કે તમારી ભણવાની ઇચ્છા 

ને ના તો નહીં કહીએ પણ તમારી જે ઘરની 

જવાબદારી ઓ છે તેમાં ખામી ન આવવી 

જોઈએ તમારૂં ઘરનું કામ વડિલો ના કામ 

છોકરાઓ ની સારસંભાળ આમાં ક્યાંય કચાશ ન 

આવે તે અતિ મહત્ત્વનું છે. 

ત્યારે વનિષાબેને આમાં ક્યાંય ખામી નહીં 

આવે તેવી બાહેધરી આપી હતી અને આગળ 

ભણવાનું શરૂ કર્યું અને આજે વનિસાબેને આ 

સિધ્ધિ હાંસલ કરી બતાવી છે. ખરેખર આ સિધ્ધિ 

પ્રસંસનેય છે અને બીજી મહિલાઓ માટે 

પ્રેરણારૂપ છે. 

આ બહેનના લગ્ન ને લગભગ બારેક વર્ષે 

થયાં હશે છોકરા થોડા મોટા થયા અને થોડો 

સમય કાઢીને પોતાની મહેનત અને ધગશ થી 

આટલે સુધી પહોચ્યા છે. આ સિધ્ધિ હાંસલ 

કરવા બદલ દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોન સમાજ વતી 

તેમને અને તેમનાં પરિવારને અભિનંદન સાથે 

ધન્યવાદ અને શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 

અને માણસ ધારે તો બધું શક્ય છે. સ્ત્રી ધારે 

તો શું ના કરી શકે.. 

મફત આંખ નિદાન તેમજ સર્વ જટિલ રોગ નિદાન 

આયુર્વેદિક કેમ્પનું આયોજન 

ગત રોજ વિથોણ ગામ માં 

તા.8/6/2022ના શ્રી સત્યનારાયણ મંદિર 

પાટીદાર સમાજના સહયોગથી સર્વે સન્તૂ 

નિરામયાના શુભ ભાવ સાથે કે,સી.આર.સી.ભુજ, 

જીલ્લા પંચાયત અને ગાયત્રી 

પરિવારનખત્રાણા અને નલિયા ના સહયોગથી 

મફત આંખ નિદાન તેમજ સર્વ જટિલ રોગ 

નિદાન આયુર્વેદિક કેમ્પનું આયોજન કરવામાં 

આવ્યું, 

સમાજ ના પ્રમુખ બચુભાઈ નાયાણી સાથે 

આવેલ ડોક્ટરો ની ટીમ દ્વારા પ્રથમ દિપ 

પ્રાગટ્ય બાદ કેમ્પ ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો જેમાં 

_ વિશનુંબ 
કું બૂ 

આંખ નિદાન માં 95 દર્દીઓ તેમજ આયુર્વેદિક 

કેમ્પ માં 75 દર્દીઓએ લાભ લીધો આ કેમ્પ ને 

સફળ બનાવવા જગદીશ વાલાણી, શાંતિલાલ 

નાયાણી, રતનશી નાકરાણી, નરેન્દ્ર સામાણી, 

દિલીપ નરશીંગાણી, હિંમત નાયાણી તેમજ 

મહિલા શક્તિ પ્રેમીલાબેન રૂડાણી, ચંપાબેન 

પદમાણી, કસ્તૂરબેન નાકરાણી, મંજુલા બેન 

ભગત,અનિતાબેન સામાણી કશશારદાબેન 

સુરાણીએ જહેમત ઉઠાવી હતી, 

વિશેષ આજના આ મોબાઇલ યુગમાં 

આપણી દિકરીઓ સુમન ભગત, હેમાની 

વાલાણી,રિધ્ધિ નાયાણી અને ભક્તિ સુરાણી નો 

ખાસ સહયોગ મળ્યો હતો ને કેમ્પ ને સફળ 

બનાવ્યો હતો.કચ્છ રીનીયન ના ચેરમેન 

શાંતિલાલ મિશન આરોગ્ય ના હિમાયતી છે અને 

આવી સેવા કરવાનું તેમનું 108 જેવું જ કાર્ય છે. 
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કે. 

વોટ: 
શું તમે પીવો,છો? 

કમળાબેન પોકાર “આંધી” એ જીત્યો પુરસ્કાર 

પ્રકાર:-કાવ્ય 

શીર્ષક:- એક મુલાકાત પ્રકૃતિની 

શબ્દ સંખ્યા:- 120 

એક મુલાકાત પ્રકૃતિની. 

ચાલ પ્રકૃતિના ખોળે તાજગીની મુલાકાતકરી 

આવીએ. 

મહેકતી જિંદગીમાં નવી એક શરૂઆત કરી 

આવીએ. 

ઢળતી સંધ્યા સથવારે,સાઈકલ સવારી કરી 

આવીએ. 

સુખ દુઃખના સાથી બની,નવી સફર કરી 

આવીએ. 

મન ઝરૂખે ને કુદરતના ખોળે,નવું સાહસ 

કરી આવીએ. 

મેઘધનુષના સાત રંગોમાં,જીવન સપ્તરંગી 

કરી આવીએ. 

હૃદયમાં પાડી અક્ષર, શબ્દના વાવેતર 

કરી આવીએ. 

નીરખીને અનંત સાગરને,નવો ચીલો 

ચાતરી આવીએ. 

ઊંચકીને ભાર કલ્પનાઓનો,સંકલ્પના 

કરી આવીએ. 

ચઢીએ જીવન કેરી સીડોને ખુદને 

મળી આવીએ. 

ઓગળતા 

કરી આવીએ. 

સુખ દુઃખના બનીએ સાથી,સુહાની સફર 

કરી આવીએ. 

મનામણાના ને રિસામણાનું મનમાં સિંચન 

કરી આવીએ. 

ચાલ સંઘરેલી સ્મૃતિઓ ઢંઢોળી,મનને 

મનાવી આવીએ. 

નવી કેડી કંડારી નવતરચ વિચારે,પગલા 

પાડી આવીએ. 

બનીને સફરમાં હમસફર પ્રકૃતિના ખોળે.. 

આયખામાં, જીવનનું ભલું 

જીવન સાર્થક કરી આવીએ. 

અખિલ ભારતીય આમંત્રિત થૂટિંગ વોલીબોલ 
ટુર્નામેન્ટ 2022 શસ 
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જય ભારત સાથે લખવા નું કે, છત્તીસગઢ રિજીયન આગામી તા. 

10,11,12 જુન 2022 ના રોજ વોલીબોલ સ્વર્ણિમ ટુર્નામેન્ટ નું આયોજન શ્રી પાટીદાર ભવન 
-ભનપુરી, રાયપુર મધ્યે કરવા જઈ રહયું છે. આ આમંત્રિત શૂટિંગ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ મા 
ભારતભર થી ખેલ પ્રેમી યુવાનો શામિલ થશે. 

આ શુટિંગ વોલીબોલ ટુર્નામેન્ટ માં છત્તીસગઢ રિજીયન આપને ભાવભર્યું 
વિશેષ આમંત્રણ પાઠવે છે. 

ક્રિસ્મસ 

કિશોર નાકરાણી 
( રિજીયન ચેરમેન ) 

જૂની કહેવતો : આજે પણ બરકરાર 

પાંચે ઊઠો નવે શિરાવો, પાંચે વાળુ નવે સુવો, 
બસ આટલું રોજ કરો, તે પછી સો વર્ષ જીવો. 

ભોંય પથારી જે કરે, લોઢી ઢેબર ખાય, 
તાંબે પાણી જે પીએ, તે ઘર વૈદ્ય ન જાય. 

ગળો, ગોખરું ને આમળા, સાકર ઘી થી ખાય, 
વૃદ્ધપણું વ્યાપે નહીં, રોગ સમૂળા જાય. 

ખાંડ, મીઠું ને સોડા, સફેદ ઝેર કહેવાય, 
વિવેકથી ખાજે નહિતર, ના કહેવાય કે ના સહેવાય. 

સવારે પાણી, બપોરે છાશ, સાંજે પીઓ દૂધ, 
વહેલા સૂઈ વહેલા જાગો, ના રહે કોઈ દુઃખ. 

પવન દિવાણી 
(મિશન ચેરમેન ) 

ઝે &3 

યોગેશ છાભૈયા 
( રિજીયન ચીફ સેકેટરી ) 
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