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અમદાવાદઃ 

રેલ્વે પ્રવાસીઓ ધ્યાન આપે.... 
વર્તમાન પરિસ્થિતિ ને અનુલક્ષી મહારાષ્ટ્ર 

રાજ્ય સરકારે બહારગામ થી આવતાં પ્રવાસીઓ 

માટે નિયમો બનાવ્યા છે . 

કચ્છ થી મુબઇ આવતા પ્રવાસીઓ નો 
ભુજ, ગાંધીધામ, સામખીયાળીમાં કોઈ ચેકીંગ 
કરવામાં નહીં આવે, પરતુ બોરીવલી, બાન્દ્રા 
ટાર્મૈનસ, દાદર રેલ્વે સ્ટેશને 1€1211ર સર્ટીફીકેટ 
હશે તે પ્રવાસીઓ ને છોડશે. અગર આપની પાસે 
ઉપરોક્ત સર્ટીફીકેટ ન હોય તો થર્મલ સ્ક્રીનીંગ / 
રેપીડ એન્ટીજેન્ટટેસ્ટ કરવામાં આવશે. 

આ ટેસ્ટ માં જો કોરોના નાં સંક્રમણ નાં 
લક્ષણ જણાશે તો કોરોના ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. 

કોરોના ટેસ્ટ પોઝોટીવ જણાશે તો 

હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવશે. કોરોના 

ટેસ્ટ તથા હોસ્પિટલ નું બીલ પ્રવાસીઓ ને 
ભરવાનુ રહેશે. 

ઉપરોક્ત માહિતી વિવિધ માધ્યમો દ્વારા 

મળેલ છે. 

।€1211ર ટેસ્ટ ભુજ તથા ગાંધીધામ માં થાય 
છે, જેનો ચાર્જ રૂ. ૧૫૦૦/- થી રુ. ૨૦૦૦/- 
થાય છે. રિપોર્ટ ર૨૪ કલાક પછી મળે છે . 

લિ. નિલેશ શ્યામ શાહ 

શ્રી કચ્છ પ્રવાસી સઘ 

મિલ્ક ડેની ઉજવણી મા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા કેન્દ્રીય કૃષિમત્રી પુરષોતમ રૂપાલાજી. 

ન 0 સાવચેતી ખૂબ જરુછે. આથી ઝોન સમાજના 
2 #_ હોદેદારો તથા સલાહકારો વિચાર પરામર્શ બાદ 

એ નિર્ણય પર આવ્યા કે આવતી વસંત પચમી તા 
૧૬.૦૨.ર૧ ના સમૂહ લગ્ન નુ આયોજન 
મુલતવી રાખવામાં આવે છે. આવી જાણકારી 
દરેક ઘટક સમાજના પ્રતિનિધિઓ ને વ્હોટસએપ 
દ્દારા આપવામાં આવેલ તથા આપણા સમાજોમાં 
થનાર છુટક લગ્નો માં પણ ઓછી સખ્યામાં ભેગા 
થવું અને આડંબર ઓછા કરવા તથા માસ્ક તથા 
માણસો થી દુરી બનાવી રાખશો તો આપ કોરોના 
સંક્રમણ થી બચી શકશુ તો આપણે સૌએ સાવચેતી 
રાખવી જોઈએ માં ઉમિયા તથા ભગવાન શ્રી 

લક્ષ્મીનારાયણ આપણા સૌની રક્ષા કરે તેવી 
પ્રાર્થના 

શ્રી દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનમા છેલ્લા સત્તર વર્ષ 
થી સમૂહ લગ્ન નું આયોજન કરવામાં આવે છે. 
આ વર્ષે ૨૦૨૦ માં કોરોના મહામારી નાં લીધે 
સમૂહ વિવાહ આયોજન કરવા કે કેમ અને 
આયોજન કરવું તો કેવી રીતે કરવુ આ અંગે મુખ્ય 
નેતૃત્વ ડીસેમ્બર પહેલા વીકમા નિર્ણય લેશું તેવું 
વિચાર્યું હતું. દિવાળી પહેલાં કોરોના નું પ્રમાણ 
ઓછું હતુ પણ હાલમાં પરિસ્થિતિ વિકટ બનતી 
જાય છે. આમ જોતાં કોરોના સંક્રમણ થી હજી 

સાયકલોન "નિવાર".... કેવો હડકપ મચાવશે... 
દિના પા સ કડ રકન દિ 
ગઇકાલ સવાર થી ચેજ્ઞાઇ તેમજ 

તમિલનાડુ અને પોંડિચેરી ને ઢાઈ એલર્ટ 
પર મૂકી દેનાર નિવાર વાવાઝોડા પર 
સમગ્ર ભારતના લોકોની નજર છે. વેધર 
ફોરકાસ્ટ નાં અનુમાન પ્રમાણે ચેન્નાઇ 
તેમજ તમિલનાડુ માં તા. ર૪ નાં અતિ 
થી ભારે વરસાદ અને તા. રપ નવેમ્બરે 
૧૨૦ થી ૧૪૦ કી.મી. ની ઝડપે પવન 
સાથે તુફાન દરિયાઈ કાઠે ટકરાઈ શકે છે. 

અનુસંધાને તા. રપ નવેમ્બરે તમિલનાડુ માં સરકારી રજા જાહેર કરાઈ છે. અને સાવચેતી નાં પગલાં રૂપે 
[પંગિર- ની ટીમો ને તેનાત કરવામાં આવેલ છે. 

દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનના 

પ્રમુખ શ્રી ચીમતભાઈ એન લિબાણી 

મહામત્રી શ્રી વસંતભાઈ કે ગોરાણી 

દક્ષિણ ભારત માં રહેતા સર્વે જ્ઞાતિજનો આ સંકટ માંથી આબાદ બચી રહે અને પૂર્ણ સાવચેત રહે 
એવી અપેક્ષા. . પ્રચાર પ્રસાર... 

સિધ્ધિ એને જઈ વરે જે પરસેવે ન્હાય, આ વાક્ય ને 
સાર્થક કરતા અત્રે ના તરવરીયા યુવાન એવા 

જીષ્નુ મનસુખભાઈ રગાણી , 
(કચ્છ ગામ ગઢશીશા હાલે શિવણે પુના) 

જીલ એન્જિનિયરિંગ કોલેજ, પુણૈથી સી.જી.પી.એ. 
૯.૪૫ (૮૩.૧૬%) ડિસ્ટિક્શન ફર્સૂટ ક્લાસ સાથે કમ્પ્યુટર 
એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રી પૂર્ણ કરી 

રંગાણી પરિવાર તેમજ શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર 
લક્ષમીનારાયણ સનાતાન સમાજ (કોઠવા) પુના નુ નામ 
રોશન કરેલ છે. 

વિશેષ સિદ્ધિ એટલે આ કોલેજમાં જીષ્નું મનસુખભાઈ રંગાણી ગયા ચાર વર્ષથી પ્રથમ ક્રમાંક 
મેળવેલ છે કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં ટીસીએસ ( 1717, ૦€૦૫ડ।ળ0-1701૫€૪ ડ£(રપ/1૦£ 112.) 
જેવી આઇ ટી ની ટોપ કંપનીએ એમને જોબ ઓફર કરેલ અને હાલમાં એ કંપનીમાં એસે સિસ્ટમ 
જ 

એન્જિનિયર કામ કરે છે. 
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પ્રેરણા રૂપી કાર્યો તો અનેક લોકો કરતાં 
હોય છે, પરતુ વૈવિધ્ય સભર અને નીતનવું કાર્ય 
કરવાનું સાહસ ખૂબ ઓછા લોકો કરે છે. તેમા 
દક્ષિણ ભારત સમાજ ઝોન નાં કડલુર સ્થિત શ્રી 
જીતેન્દ્રભાઈ જાદવાણી અનોખું એક વ્યક્તિત્વ 
છે. 

જેમના કોઈ માં બાપ નથી એવી ર૪ અનાથ 
દિકરીઓ ને જેઓએ દતક લીધી અને તેમના 
કોલેજના ભણતર નો પૂર્ણ ખર્ચ પોતે ભોગવે છે. 
આ સર્વે દિકરીઓ જિલ્લા, સ્ટેટ, નેશનલ અને 
ઇન્ટરનેશનલ લેવલ ની ફૂટબોલ ખેલાડીઓ છે. 

આ તમામ દીકરીઓને તેઓએ કોરોના 
ક્વચ પોલિસી અપાવેલ છે, અને પોતાની જ 
બિલ્ડિંગ મા રહેવા તેમજ ભોજન ની વ્યવસ્થા કરી 
આપેલ છે. 

તમિલનાડુ કડલુર માં રહી સ્થાનિક લોકો 
સાથે સુંદર સંપક રાખી આવા અનેક પ્રેરણાત્મક 
કાર્યો તેમના દ્વારા થઈ રહ્યા છે, જે આપણી સમાજ 
માટે ગૌરવ ની વાત છે. 

આપણે જ્યાં જ્યાં છીએ ત્યાં ત્યાં પોતાના 

ક ઝ ક 

 “----* ા 

ઉમા મંદિર શિલાયન્સ ના અલોકીક ઉત્સાહ 
ના પ્રસગે સમાજના મહામંત્રી હંસરાજ દડગા 
દ્વારા જણાવ્યું હતું કે શિલાન્યાસ કાર્યક્રમમાં 
અખિલ ભારતીય હિન્દુ મહાસભાના રાષ્ટ્રીય 
અધ્યક્ષ શ્રી શ્રી શ્રી ત્રિદંડી શ્રીનિવાસ વૃતાધર 
નારાયણ રામાનુજા વ્રતાધર જીયર સ્વામી, 
તેલંગાણા પ્રદેશ અખિલ ભારતીય હિન્દુ 

ક સબાલબ ઘર્મ પબિકા 
ઝર સલાહકાર નુ વધુ એક ઉમદા કાર્ય 

વા તામિલન રાજ્ય મા અનાથ દીકરીઓ ના સિ એટલે શ્રી જીતેન્દ્રભાઈ જાદવાણી 

ત ન 
ટ. ક 
અમૃત ભાવાણી.. ચેન્નઈ. 

સાત્વિક અસ્તિત્વ ની પ્રતીતિ કરાવવી અનિવાર્ય 

છે એ માટે જે આપણી આસપાસ છે તેના આપણે 

બની જઈએ... . 

અભિનદિત કરીએ એ પૂર્વ રિજિયન 
ચેરમન જીતેન્દ્રભાઈ જાદવાણી ને... 

મહાસભાના પ્રમુખ સ્વામી કમલેશ મહારાજ, 
સંકટ મોચન મંદિરના મહંત મહંતલેશ્વર મુસાપેઠ 
૧૦૦૮ મદન મોહનદાસજી મહારાજ, ત્યાગી 
રામ ભૂષણદાસજી મહારાજ, ભારતી આશ્રમ 
હેદરાબાદના સ્થાપક, યમિન્દ્ર ભારતી સ્વામીએ 
તેમનો પવિત્રભાવે મંદિર મંદિર નિર્માણ ના કાર્ય 

ને બિરદાવી નેસહુને આશીવરદિ આપ્યા હતા. . 

200: 02 શિન 
ઝી 5 ટી કન 

૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ના રોજ, ઉમિયાધામ 
મેડચાલ ગામ ખાતે નિર્માણ હેઠળ દક્ષિણ ભારત 
વિસ્તારમાં પ્રથમ ઉમિયા માતા મંદિરનો 
શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ વિવિધ ધાર્મિક આગેવાનો 
તથા સમાજના આદરણીય પદાધિકારીઓ તેમજ 
સમાજજનો ની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનાત્મક ઉત્સાહ 
સાથે કરવામાં આવેલ. 

આ પ્રસગે શ્રી કચ9 કડવા પાટીદાર સમાજ 
હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદના પ્રમુખશ્રી કાંતિલાલ 
ગોરાણીએ આજે અહીં જાહેર કરી ને જણાવ્યું છે 
કે, દક્ષિણ ભારતના હેદરાબાદ-સિકંદરાબાદમાં 
શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ તથા મહિલા 
મંડળ અને યુવક મંડળની આગેવાની હેઠળ, 
પાટીદાર પરિવારની કુળદેવી ઉમિયા માતાનું 
પ્રથમ વખત વિશાળ મંદિર નિમણિ કરવામાં 
આવી રહ્યું છે. સાથેસાથે શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ 
ભગવાન અને શ્રી દેવાધીદેવ મહાદેવ દરબાર- 
મંદિરનુ પણ નિમણિ કરવામાં આવી રહ્યુ છે. 

સંવત ૨૦૭૭ના કારતક સુદ પાંચમ (લાભ 
વ ગુરુવારના શૃભદિને શ્ર 

પાટીદાર સમાજની કુળદેવી ઉમિયામાતા 

મંદિરના શિલાન્યાસ કાર્યક્રમ દરમિયાન સંતોએ 
પોતાની સંતવાણીમાં ઉમિયામાતાને શક્તિરૂપે 

દર્શાવતા કહ્યું હતુ કે આ સચરાચર સૃષ્ટિ અને 
પ્રકૃતિ શક્તિ વિના અધૂરી છે . 

શબની જેમ માનવામાં આવે છે કારણ કે 

શિવ એ શક્તિ વિનાનું એક મૃત શરીર છે અને 
તેમાં શક્તિને જોડવામાં આવે છે. તેમાં શક્તિનો 

સંચાર થતાં જીવંત પ્રકૃતિમાં ચેતન આવે છે. તેથી 
શક્તિની ઉપાસના એ ભારતીય સસ્કૃતિની 
આત્મા છે અને દરેક માનવીએ સંપૂર્ણ વિશ્વની 
મહિલાઓને માન આપવુ જોઈએ કારણ કે તે સર્વ 
શક્તિનું સ્વરૂપ છે. જેમ કે તે આપણા સામાજિક 

જીવનમા જોવા મળે છે, ત્યાં ચોક્કસપણે કોઈ 

સંયોગ છે, અથવા કોઈ સ્ત્રીની સફળતા પાછળ 

કોઈ સ્રીના આશીર્વાદ અથવા સારા નસીબ છે. 

તેથી આપણે આપણા જીવનને સફળ બનાવવા 

માટે શક્તિની ઉપાસના કરવી જ જોઇએ, તેથી 

ચેત્ર નવરાત્રી અને અશ્ચિન નવરાત્રીનો મહિમા 
ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ભારતીય પરપરાઓમાં 
યથાવત્ છે. સંતસભા વખતે કમલેશ મહારાજે 
કહ્યુ કે દરેક દેવીનું વાહન હોય છે, તેવી જ રીતે 
ઉમિયા માતાનુ વાહન ગૌમાતા છે અને 

ગૌમાતામાં તેત્રિસ કોટિ (૩૩ પ્રકારના) 
દેવતાઓનો વાસ છે અને અમે પાટીદાર સમાજ 

દ્વારા નિમણિ પામેલ “ઉમિયાધામ'ની મુલાકાત 

લઈને તમામ દેવી-દેવતાઓના આશીવાદ 

મેળવીશું. 

પ।ચમ)ને 
લક્ષ્મીનારાયણ ભગવાનના ભવ્ય શિખર 
મંદિરના નિર્માણના શિલાન્યાસ માટે માંગલિક 
કાર્યક્રમ ગત તારીખ ૧૯ નવેમ્બર ૨૦૨૦ના 
રોજ સવારના દસ વાગ્યે મહાપૂજા અને 
શિલાન્યાસ (ખાત મુહૂર્ત) અને ત્યારબાદ 
અગિયાર વાગ્યે ધાર્મિક સમારોહની સભા અને 
તદ્પશ્ચાત બપોરના સાડાબાર વાગ્યે શ્રી 
ઉમિયાધામ, મુનીરાવાડ રોડ, ગુસીગુડા ગામ 
પાસે, નેલ્લકુટથી પુતેરા, પુદુર, મેડચાલમા 
મહાપ્રસાદનું ૨ આયોજન કરવામાં આવેલ. 

ન નઇ 

જ 

ગાત 
હ. 

પ્રમુખશ્રી કાંતિભાઈ ગોરાણી દ્વારા ધાર્મિક અગ્રણીઓ અને સતો નુ પૂજન તિલક કરવામાં આવેલ 
અને ભાવભર્યું ઊત્તમ સોપાન કાર્ય મા આશીર્વાદ મેળવેલ... 

અવસાન નોધ 

સ્વ. જીવાબેન વસ્તાભાઈ સેંઘાણી, કચ્છઃ ભીટારા, તાલુકોઃ નખત્રાણા 

સ્વ. પ્રહ્ઘાદ ખીમજી સેંઘાણી, ઉમર : ૪૪ વર્ષ, કચ્છ : કોટડા જ., હાલે : ઈન્દોર 

દ. 

ઉમિયા દર ખાત મહુર્ત ના પ્રસગે ર ઉપરિમત સતો નુસ્વાગત અસલપરપરા મુજબ કંકપા સમાજ 
ની મહિલા શક્તિઓ દ્વારા કરવામા આવેલ. 

સિકંદરાબાદ યુવા સમિતિના પ્રમુખ રાજેશ 
લીમાણી, મંત્રી રમેશ હંસરાજ છાભેયા, લવ ફોર 
ગાય ફાઉન્ડેશનના ટ્રસ્ટી રિદ્ધિર જાગીદાર , શ્રી 
ગુજરાતી બ્રાહ્મણ સમાજ હૈદરાબાદ, 
સિકંદરાબાદ પ્રમુખ, આધ્યાત્મિક સમિતિના 
અધ્યક્ષ તરૂણ મહેતા, યુવા મંડળના મત્રી મનોજ 
દડગાને ઉત્તમ લાભ મળેલ હતો. 

હમેશા અદભુત કાર્ય નો પ્રારંભ કોઈ 
નિશ્ચિત આવિષ્કાર નું અદભુત સંકલન છે જે ની 
પ્રતીતિ આ મદીર ના ખાત મહુર્ત માં ઉપસ્થિત 
સહુ ભાગ્યશાળી સમાજ જનો ને અનુભૂતિ થઈ 
હંતી.. 

શ્રી પાટીદાર સમાજ હૈદરાબાદ 
સિકદરાબાદના પ્રમુખ કાતિલાલ ગોરાણી, 
ઉપાધ્યક્ષ અને શ્રી પાટીદાર સમાજ હેદરાબાદ- 
સિકંદરાબાદની આયોજન વ્યવસ્થા કમિટીના 
અધ્યક્ષ, દયારામ મેઘજી પટેલ, શ્રી પાટીદાર 
સમાજ હેદરાબાદ સિકંદરાબાદ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ, 
જીવરાજ જબુઆણી, તેલંગણા આંધ્રપ્રદેશ 
પાટીદાર સમાજ, પ્રમુખ કચ્છ કડવા પાટીદાર 
સમાજ હેદરાબાદના મંત્રી શંકર પટેલ, પાટીદાર 
સમાજ હેદરાબાદ સિકંદરાબાદ મહિલા મંડળના 
પ્રમુખ જયાબેન સોમજીયાણી, મંત્રી દમયતીબેન 
લીંબાણી, શ્રી પાટીદાર સમાજ હેદરાબાદ 

આ પ્રસંગે મંદિર નિર્માણના મુખ્ય દાતા શ્રી 
કાંતિલાલ વેલજીભાઇ ભવાણી પરિવાર અને સ્વ. 
જેઠાલાલ વેલજી ભવાણી પરિવારનું સન્માન 
કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ મુલાકાતીઓ 
અને દાતાઓ, કાર્યક્રમના સગભાગીઓ અને 

અન્યનું આયોજન સમિતિ તરફથી સભારણુ, 
શાલ અને વૃક્ષ ના રોપા દ્વારા સ્વાગત કરવામાં 
આવ્યું હતું. ખાસ રાજેશ અને ગીતા લીંબાણી એ 
લક્ષ્મીનારાયણ સ્વરૂપે પૂજાની થાળી પણ 
શણગારી ને લાવવા નો અદભુત ભાવ 
દર્શાવિલ.... 

દક્ષીણ ભારત માં નવ નિમિંતમા ઉમિયા ના 
મદિર નિર્માણ ના ખાત મહુર્ત ના આ પ્રસગે ક છ 
મર્યાદિત સખ્યા મા હાજરી રાખવાની ફરજ પડી 

હતી.. 


