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અમરાવતી [જિલ્લાના મેયર થી ચેતન ગાવંડે અબે 
અમરાવતી મ્યાર્બાસપલ કોર્પોરેશન ્કામિશનભજ થી પ્રશાંત જોડેબા 

ક્ર્ક્મળો ત્હ્ારા 

૧ ઇ્કા. “સઝ ી ક્યડ--22 ક: ક જ્ય----... -. કઇાન્નપ 

જ --- ન પિ તા [ગતા પર 
હ 

સયોજક : વિરજીભાઈ ભાવાણી, અમરાવતી. 

અમરાવતી, 

યુવાસંઘ વિદર્ભ ક્ષેત્રના મુખ્ય સભ્ય સી.એ. 
વિપુલ છાભયા તે સામાજિક અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે 
ફાળો આપવા બદલ વર્ષ ર૭ર૭-૨ર૧ માટે 
અમરાવતી સી.એ. શાખાના શ્રેષ્ઠ અધ્યક્ષ તરીકે 

નિયુકત કરાયા છે. 

અમરાવતી સી.એ. શાખાના ઈતિહાસમાં 
વર્ષ ર૦ર૦-ર૧ માટે 0€/ વિપુલ છાભૈયા 
અમરાવતી સી.એ. શાખાના સૌથીનાના અધ્યક્ષ 

રહ્યા ઇં. 

તેમની અધ્યક્ષતા દરમિયાન, અમરાવતી 
સૌ. એ. શાખાને પહેલી વખત પક્ષિમ ભાસ્તના 

પ્રાદ્દાશેક કક્ષાએ કેષ્ઠ શાખા અતે શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થા 

સંગઠન એવાર્ડ એનાયત કરાયો છે. 

અમરાવતી જિલ્લાના મેયર શ્રી ચેતન ગાવંડે 

અતે અમરાવતી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર 

શ્રી પ્રશાત રોડેના હસ્તે તેમનુ સન્માન કરાયુ છે. 

અમો તેમના ભાવિષ્યમાં વધુ સફળતાની 
ઇસ રાખીએ છોએ. 

કોવિડ વેશકિન સાવચેતી અને સલામતી 

મારે અવસ્ય લેવાય... 

સુલા સુરણા કવરા - 

જહાંગીરપુરા ઝોન (સુરત)માં દિવંગત 
થયેલ રમેશભાઈ ચૌહાણ ।કચ9માં ખોંભડી)ના 
પરિવારજનોને ૪૩।૯નો બીજો ચેક (₹પાંચ લાખ) 
અર્પણ કરવામાં આવેલ. 

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત જહાંગીરપુરા સમાજના 
સભ્યોને ૪5#« યોજનાની માહિતી આપવામા 
આવી. સમાજની ૧૮ થી પપ ઉમરની દરેક 
વ્યક્તિને આ યોજનામાં જોડાવા અપીલ કરવામાં 
આવી. 

આ પ્રસંગે દ. ગુ. સમાજ ઝોન મહામત્રી 
રમેશભાઈ પારસિયા, સુરત સમાજ પ્રમુખ 
ઝવેરભાઈ ણસ ટીમ યુવાસંઘ 1 ૪૩% ફડ 

કઃ 

ઈ 

હુર ક ન ધ 

મેનેજર હરેશ રામાણી, કેન્દ્રીય યુવાસંઘ સહ 
ખજાનચી કૉર્તિ સાંખલા; ૩ઊર - 120 ભવાન 
જાદવાણી, મહામંત્રી દિનેશ રામાણી, તાપી 
[વિભાગ પ્રમુખ કિશોર નાકરાણી, મંત્રી પ્રતાપ 
છાભૈયા; સુરત યુવામંડળ - પ્રમુખ મુકેશ પોકાર, 
મહામંત્રી વિશાલ વાઘડિયાની ઉપસ્થિતિ પ્રેરક 
રહીં. જહાંગીરપુરાના કાર્યકર્તાઓ અને હિંમત 
માકાણીની હાજરી ઉત્સાહવર્ધક રહી. 

છેલ્લા એક મહિનામાં, જહાંગીરપુરા ઝોન 
માથી ૪ર નવા ૪૩#સભ્યો બન્યા છે. 

સકકાંણા ૪૭ 

#1611 20ર 

૪૬( ને ધારી લેવા કરતાં પૂછી લેજો 

ણ એડટ(€” 'ધારી લઈયે' કરતાય 'પૂછી લઈયે' તો સંબંધ વધારે ટકે 
“ઝે? ગેરસમજણ દૂર થતાં વિશ્વાસ વધે તો ૪8૫૯ ણ! માણસ સાથે જ શકે. 

7: આઓ, ૪૭૩1૬ બાબતે પ્રવર્તતી તમામ ગેરસમજણો દૂર 
વિશ્વાસ થી 'માણસ જોડો' અભિયાન નું અંગ બ ક 

ઓનલાઇન જોડાવા માટે ક્લિક કરના 1ણ॥.તક/ળ ઇક: 

-: અવસાન ભાદા 

સ્વ. મ કીરીટભાઈ, ભગત, 
ઉમર : ૧૪ વર્ષ, 

કચ્છમા ગામ : લક્ષ્મીપર [તરા,મજલ) (સ્થાનિક). 

સ્વ. નવીનભાઈ ખેતશીભાઈ નાકરાણી, 
: ૫૬ વર્ષ, ઉમર 

કચ્છમા ગામઃ “શકા ર હાલે: પકડ 

સ્વ. પ સાભારશ ગગદાસભાઈ પાર રરસીયા, 

ઉમર : ૬૯ વર્ષ, 

કચ્છમા ગામઃ દેશલપર (વાઢાય), હાલેઃ ઘાટકોપર 

(મહારાષ્ટ્ર). 

૫/૯0 %ચ 
2/77 %૨/ 

વિશ જળ દિવસ 2021 

સંયોજક : સભુ છાભૈયા. 
છત્તીસગઢ રાજ્ય ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ 

ઇનડસ્ટ્રીઝ ના રાજ્ય ના ઇલેક્સન માં ઉપાધ્યક્ષ ના 
દ માટે જય વ્યાપાર પેનલમાંથી દાવેદારી કરનાર 

અમરતભાઈ તેજાણી. પ૪ વર્ષ કચછ માં વિરાણી 
ગામ ના રાયુપુર માં તુલસી ટીમબર નામે લાકડાના 
વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ અતે હાલ રાયપુર 
ટીમબર મરચનટ એસોસીએસન ના પ્રમુખની 
જવાબદારી નિભાવી રહ્યા છે. તેઓ ભારી મતો થી 

વિજય થયા છે.. 

તેમની સાથે જ જય વ્યાપાર પેનલ થી મંત્રી 
દ માટે દાવેદારી કરનાર દિનેશ ભીમાણી ૪૫ વર્ષ 

કુઝ9 મા દેવપર યક્ષ, જેઓ બંને એકજ પેનલ માં 
રહ્યા છે જેઓ એમ.કે. પટેલ એનડ કંપની ના નામે 
પલાયવુડ ના વ્વવસાય સાથે અને રાયપુર પ્લાયવુડ 
એસોસીએસન મા ઉપાધયક્ષ ની જવાબદારી 
નિભાવી રહ્યા છે જે પણ ભારી મતો તા અંતર થી 

વિજયી થયેલ છે. 

આ ચુનાવ માં રાયપુર ના લગભગ નવ થી 
દસ હજાર વેપારીઓ એ પોતાના વોટ આપ્યો 
છતા. 

જાયપુજ માં ચૂંટણી થત ” 

ચુનાવમાં અન્ય એક યુવા એક્તા પેનલ 
માંથી પણ કકપા ના ગીરીષ નાકરાણી ઉમર ૪૪ 
વર્ષ કચછ માં વિરાણી મોટીના મંત્રી માટે ઉમેદવારી 

રહી હતી. . જેનો પરાજય થયો છે. . 

અમરત દિવાણી -૯૪૨ર૫ર૦૪૩૩૧, વિરાણી. 

દિનેશભીમાણી -૯૦૩૯૦૯૬૯૬૭, દેવપર. 

ગીરીષ નાકરાણી- ૮૮૮૯૨૨૮૮૮૮, વિરાણી. 

282 ૨7504 21 411 21 1. ભગવાન લક્ષ્મીનારાયણ બે 
૧૦00 ળું સમર્પણ ક્રી ને ઉજવો. ડેબ્દ્રસ્થણાન 

સયોજકઃ ધીરજ ભગત, કેન્દ્રસ્થાન. 

તા.૨૦ માર્ચના રાત્રે ૯.૩૦ ક્લાકે ભુજ 
મધ્યે શ્રી લક્મીનારાયણ કૅન્દ્ર સ્થાન- સસ્કાર્ધામ 

દેશલપરની ધર્મ પ્રચાર સમિતિ આયોજિત સત્સંગ 

સભા યોજવામાં આવી હતી. સહુ પ્રથમ સ્થાનિક 
સમાજના ત્રણે પાખના અગ્રણીઓએ દિપ પ્રાગટ્ય 

કરી સભાનો શુભારંભ કર્યો હતો. વાસુદેવભાઈ 
વાસાણીએ ગીતામાં માનવ જીવન જીવવાની કળા 

વિસે ચિંતન રજૂં કર્યું હતું. ધર્મ પ્રચાર સમિત્તિના 
કન્વીનર રવિલાલ વાલાણીએ સંસ્કારધામની 
માહિતી આપતા જણાવ્યું દરેક દંપતી વર્ષે એક 
વખત પોતાની લગ્ન જીવનની તારીખ નિમિતે 

(એશ્િવર્સરીએ) પોતાની કમાણીમાંથી 

ભગવાનના ભાગ સ્વરૂપે રૂપિયા ૧૦૦૦! દેવદ્રવ્ય 
સ્વરૂપે ભગવાનના ચરણોમાં અર્પણ કરે અને 
સંસ્થા દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવતું સંસ્કાર લક્ષી 
માસિક લક્ષ્મીનારાયણ દર્શનના આપણે સહુ વાચક 
બનીએ તેવો પણ અનુરોધ કર્યો હતો. 

કેન્દ્રસ્થાનના પ્રમુખ શ્રી જેઠાભાઈ ચોપડા 
અને ભુજ સમાજના પ્રમુખશ્રી ગંગારામ 
રામાણીએ પણ સમાજ જનોને સનાતન ધર્મના 
કાર્યમાં તન-મન-ધનથી સહયોગ આપવા અનુરોધ 
કર્યો હતો. રાજુભાઈ રામાણી અને બાબુભાઇ 
બાથાણીએ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત ભાવિકોને 
ભજનનુ રસપાન કરાવ્યું હતું. સભા સંચાલન મંત્રી 
ઈશ્વરભાઈ ભાવાણીએ કર્યું હતુ. 

દહ્દિણ ગુજરાત [રિજીયન માં સમાવેશ દજેક ઘટક સમાજ જન જબ ૪૩54 આભયાબ 
ક. 5. પા. સ. યુવક મંડળ, સુજત માં યોજાઈ ૪૬ બોક્ષ 1ડિડેટ ટર્બામેન્ટ 

જણ જણને જોડો અભિયાન અંતર્ગત તાઃ 
૧૩/ ૦૩/ ર૧ થી તાઃ ૧૭/ ૦૩/ ર૧ દરમ્યાન 
સુરતયુવક મંડળ દ્વારા "'૪ડ#બોક્ષ ક્રિકેટ હુર્નામેન્ટ 
લીંગ" નું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટ 
નો મુખ્ય ઉદ્દેશ ૪૩% [યુવા સુરક્ષા કવચ) પ્રત્યે 
સમાજના સભ્યોમાં જાગૃતિ લાવવાની અને નવા 
સભ્યો જોડવા. 

"૪૩૬ બોક્ષ ક્રિકેટ લીગ"'મા ૩ર ટીમોએ 
ભાગ લીધો હતો, ટુર્નામેન્ટ મા " વિકેતુ સુપર ૮- 
કતારગામ ટીમ ' ચેમ્પિયન બની હતી, જ્યારે 
"શક્તિ ફાઇટર” - ભટાર ટીમ ' રનર્સ- અપ બની 
હતી. 

આ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની વિશેષતા એ હતી કે 
૩ર ટીમમાં કુલ ર૮૮ ખેલાડીએ ભાગ લીધો હતો 
તેમાંથી ૧૯૦ યુવામિત્રોને ૪૩1 સુરક્ષા કવચ 
પ્રદાન કરવામાં આવ્યું અને જેમાં સુરત યુવક મંડળ 
હારા ૪૩૬ એન્ટ્રીની સહયોગ નિધિમાં ૫૦૪% 
રાશિના સહયોગ આપવામાં આવ્યો. સહયોગ 
રાશિ આપવાના અભિયાનમાં પણ સહયોગ આપી 
જોડાવા માટે નું કાર્ય કરનાર ઉત્તમ અને સરાહનીય 
કાર્ય કરેલ છે. 

આવો અનોખો ૪૩૬% માટેનો પ્રયાસ 
સમાજમાં પ્રથમ વાર થયો હશે. ત્યારે આ 
પ્રશંસનીય કાર્યક્રમ માં યુવાસંઘ ૩ઝ0ઊર લીડરતી 
પ્રેરક ટીમ પણ ઉપસ્થિત રહી ક્રિકેટ મેચ રમીને 
ખેલાડી મિત્રોનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. 

આજે જ્યારે ફરીથી કોરોના મહામારીના 
આગમન ના ભણકારા વાગી રહ્યાં છે, ત્યારે સુરત 
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યુવક મંડળ ના પ્રમુખશ્રી મુકેશભાઈ પોકાર અને 
એમની સમગ્ર ટીમ હદ્વારા સમાજમાં ૪૩1૬ નો 
પ્રચાર પ્રસાર કરી અને યુવામિત્રોને સગઠીત કરી 
સુદર કામગીરી કરવાનો ઉમદા અતે અનુકરણીય 
પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. 

કોરોના રસી આરોગ્ય કેન્દ્ર માં આવી ગઈ 
છે. સહુ સિનિયર ને વેક્સીન મૃકાવો. .. 

- પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ ઝણઊાર 

૪૩૬ બોક્સ ક્રિકેટ ટીમ સુરત તી વિજેતા ટીમ સાથે ચેરમેતત 
યુવા મડળ સુરત તતા મુકેશ પોકાર અને અન્ય ટીમ કાર્યકર.. 


