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િમશન અ�ભમ��ુ

�ી ઉમા એ��કુ�શન એ�ડ ચેર�ટ�બલ ��ટ

SUV International school.

તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨
�વ.�ી દ�વશીભાઈ લાલ�ભાઈ વાસાણી, 

�મર : ૬૭ વષ� 
ક�છ મા ંગામ : નવાવાસ (રવાપર) 
હાલે : જોરાવરનગર (�રુ���નગર) 

�વ.�ી માધવલાલ માવ�ભાઈ હળપાણી,
ઉ.વ.  : 56,

હાલ િનફાડ (નાશીક).ક�છ મા ંમથલ.
ુ ુ�ઘટ� ના થી �:ખદ અવસાન થયેલ છે.

તા.24-04-2022.
�વ: કરસનભાઈ નાન�ભાઈ ભાવાણી.

ઉમર વષ� : 87.
ક�છ મા ંગામ-આણદંસ  હા�લે-�જુ, ક�છ.

તા.21-04-2022.
�વ: ��ૂબેન રવ�ભાઈ ગોગાર�.
ઉમર વષ� : 20. ક�છ મા ંગામ......

હાલે પણસોરા (ન�ડયાદ). 
�ુઃખદ અવસાન પા�યા છે.

yJtmttlt lttuk$

     પ�રણામ મળે જ છે સતત રમાડવામા ંઆવતા  

ઓ�લ��પયાડ અને ર��યન મા ંરમતગમત ની ��િૃતઓ 

ની િસ�� �ા�ત થઈ રહ� છે. પહલ� ા vission 2010 સઘંઠન 

કા�  ઓ�લ��પયાડ � ંુઆયોજન થતા િમશન 2020 મા ં

ઉમર ની મયા�દા સાથ ે રા���ય �ે� મા ંપ�રણામ �ા��ત 

માટ� �થૂ ન ે અને �મરની મયા�દા સાથ ે �વુાસઘં ના 

આયોજન થયા. 12 વષ� મા ંઆપણ ેએ� ંુપ�રણામ જોઈ 

ર�ા છ�એ. આ લીના લીબાણી �જુરાત ની ટ�મ મા ં

સમાવશે થયો. �ગવા મા ંપણ દ�કર� નો સમાવશે ટ�મ ની 

��િન�ગ મા ં થયો છે.. લ� તરફ ની સતત �યાસ � ંુ

પ�રણામ મળે છે.. આ સફળતા ના અ�ભનદન �વુાસઘં ના 

�ણેુ, �બંુઇ, ગાધંીનગર, �રુત, ચે�ઈ, હ�દરાબાદ અને 

�હ�તનગર �વા સતત અપડ�ટ થતા આયોજન ન ેઆભાર� 

છે. �વુાસઘં ના એ તમામ આયોજન કતા� ઓ ન ેઅ�ભનદન..

          દ��ણ �જુરાત ર��યન ટ�મ �વુાસઘંમા ંસૌથી મોટા �વુા મડંળ એવમ �ી દ��ણ 

�જુરાત ક.ક.પા. સનાતન સમાજની કણ�ધાર �રુત સમાજ એવમં �વુા મડંળ �રુત વરાછા 

ઝોનના ભગવતી ટ��બર વાળા કાિંતભાઈ અરજણભાઇ લ�બાણી તથા હ�નાબેન કાિંતભાઈ 

લ�બાણીની ��ુ�ુી લીના લ�બાણી ક�છમા ંરામપર (ને�ા)� ંુઅથાગ મહન� ત ના ફળ �પે �જુરાત 

મ�હલા ��ક�ટ ની િસિનયર ટ�મ મા ંિસલે�શન થઈ ગ� ંુછે.  નાનપણથી જ ��ક�ટ ઘલેી એવી આ 

નાનકડ� પર� �વી આખા દ��ણ �જુરાત ર��યનની લાડક� �દકર� લીના એ �રુતની ટ�મમા ં

સીલે�ટ થઇ ઝોન સમાજને નામના અપાવી હતી, 

ુ ુ        તેમજ DGR ની આપણા SUV ઇ�ટરનેશનેશનલ ��લ સ�ંલમા ંરમાયેલ મ�હલા ટ�નીશ 

ુ��ક�ટ �મા�મે�ટમા ં�રુતની ટ�મને ચે�પીયન બનાવી બે�ટ બેટસ�મુન તેમજ મેન ઓફ ધ િસ�રજ 

બની પોતા� ંુકૌવત બતા�� ંુહ�,ંુ આ પહલ� ા �રુત ડ����ક ટ�મમા ંસીલે�ટ થઇ તેમના �દંુર 

��ક�ટ�ય પરફોમ��સ �ારા આ� �જુરાતની ટ�મમા ંસીલે�ટ થઇ ને સમ� ક�ક�પી સમાજ� ુનામ 

રોશન ક� � ુ છે. �યાર� આપણે સૌ એમને એમની સતત �ય�ન ની િસ�� સમાન આ નવીન કાર�કદ� 

માટ� �ભેુ�છાઓ પાઠવીએ ક� એ �વનમા ં�બુ સફળ બની પોતાની સાથ ેસાથ ેપર�વાર સાથ ે

ુસમાજ� ુપણ નામ રોશન કરતી રહ…� ફર� એક વાર �.લીના તથા એમના પ�રવાર ને �બૂ �બૂ 

�ભેુ�છાઓ સહ અ�ભનદંન પાઠવ ેછે..  

ટ�મ - દ��ણ �જુરાત ઝોન સમાજ તેમજ દ��ણ �જુરાત ર��યન.�પો��્સ િમશન, �વુાસઘં.

           આપ સ� સમાજ ના હ�રભ�તો ને 

�ણ કરવામા ં આવછેે ક� , પ.�.ુ �.ુ�ી 

ભારતીદ�દ� ના સાિન�ય મા ં , તા 

૨૬.૦૪.૨૦૨૨ , મગંળવાર ના બપોર ના 

૩.૦૦ વાગે જનરલ મહાસભા (િમ�ટ�ગ) 

રાખવામા ંઆવી છે, અને તા. ૨૭.૦૪.૨૦૨૨ 

ના �ધુવાર� પરમ ��ૂય ��લીન �વામી 

ભગવતાનદં� ની �થમ ��ુયિતિથ ના 

ઉપલ�મા ં  િવિવ� ધાિમ�ક ઉ�સવ યોજવામા ં

આવશ,ે બપોર ના ભડંારા � ંુઆયોજન છે . તો 

આપ સવ � સમાજ ના સપ�રવાર વ� ુથી વ� ુ

સ�ંયા મા ં પધાર� અને મહો�સવ નો આનદં 

લેશો . હર�ૐ - ભારતી દ�દ�.

તા.૨૫/૦૪/૨૦૨૨ ને સોમવાર ના સા�ં ૫.૩૦ કલાક� રાખવામા ંઆવલે

�દવગંત ના આ�માની શાિંત કા�  �ાથન� ાસભા (સાદડ�) તા. ૨૮/૦૪/૨૦૨૨ ને ��ુવાર ના 

બપોર પછ� ૩.૩૦ થી ૫.૩૦ વા�યા ના સમય દરિમયાન રાખવામા ંઆવલે છે.

ૃપરમ�પા� પરમા�મા સદગત ના �દ�ય આ�માને પરમ શાિંત અપ� એજ �� ુપરમે�ર પાસે 

કર જોડ� �ાથન� ા.

દ�વશીભાઈ લાલ�ભાઈ વાસાણી પ�રવાર,જોરાવરનગર.

ફમ�. િશવ �ટ�બર માટ� , જોરાવરનગર.

સપંક� : �વીણ ડ�. વાસાણી - 9624840845

લાલ�ભાઈ અખૈઈભાઈ વાસાણી પ�રવાર

જોરાવરનગર, �હ�મતનગર, અમદાવાદ, નાિશક. લખમશીભાઈ અખૈઈભાઈ વાસાણી પ�રવાર 

જોરાવરનગર તેમજ સમ�ત વાસાણી પ�રવાર નવાવાસ (રવાપર)

ૐ શાિંત શાિંત શાિંત 

             આ� િવ� ��ુતક �દવસ છે. ભારતે ગવ � લેવા �વી વાત છે ક� િવ�� ંુસૌ�થમ ��ુતક 

ઋ�વદે છે.વદેોની રચના માનવ ઈિતહાસમા ંખર�ખર તો બ� મોટ� �ાિંતકાર� ઘટના કહવ� ી જોઈએ. ુ

ૃતેણે િવ�મા ંઉ�વગ� ામી ચેતના� ંુઅવલબંન કરતી સ�ં�િતનો પાયો ના�ંયો. 

     �લિપની શોધ થઈ તેના પણ હ�રો વષ� પહલ� ાથી વદે� ંુ�ાન અવતરણ પામી ��ુ ુહ�,ંુ 

અને �િુત અને ��િૃત પરંપરા �ારા ભારતના ઋિષ�િુનઓએ લ�યા િવના જ તે સદ�ઓ �ધુી 

�ળવી રા��.ંુ પછ� �લિપની શોધ થતા ંવદે� ંુ�ાન �થં�થ થ�.ંુ

    િવચાર કરો, ક� વદે જો આ�િુનક િવ�ાનોના કહવ� ા �માણે પાચં હ�ર વષ� પહલ� ા ંલખાયા 

હોય, તો પણ તેની પહલ� ા ંબોલીને અને સાભંળ�ને અને યાદ રાખીને હ�રો વષ� �ધુી �વતં 

રાખવા, એ ક�વી મોટ� વાત છે!વદે ની સવ�� થમ ઋચા અ��નદ�વની �ાથન� ા �વ�પે છે. અ��ન 

��ૃવી પર એકમા� એ� ંુત�વ છે � ઉ�વગ� ામી છે. 

     ��ુ�વાકષ�ણ બળની તેને અસર નથી થતી. તેની િશખાઓ ઉપર ને ઉપર �ય છે. આપણી 

ૃસ�ં�િત, આપણો ધમ�, આપ� ંુ�ાન ઉ�વગ� ામીતાને અપનાવ ેછે. અિવરત �ગિત, અિવરત 

િવકાસ. "ભારત" શ�દનો અથ � થાય છે, �ાનમા ં� રત રહ � છે તે. વદેોની રચના કરતા ંપણ વ� ુ

�ાચીન સમયથી આ �િૂમ �ાનસવંધ�નની �િૂમ રહ� છે. 

    આ� તો ��ુતક અને તેમા ં�લિપબ�ધ થયેલા શ�દો છે. પણ �યાર� ��ુતક નહતા અને �લિપ 

પણ નહતી, �યારથી આ દ�શમા ં�ાનની ઉપાસના ભાર� પ�ર�મ લઈને કરાતી હતી, તે� ંુ

�વ��ુગ� ુઉદાહરણ છે, વદે. 

મા�સા(ગોવા) સમાજ ની વાિષ�ક સભા અને નવી કારોબાર� ની રચનાવાલ�ભાઈ વાસાણી ��ખુ 

ુઅને ��ુષો�મ માકાણી બ�યા મહામ�ંીતા.૨૪/૪/૨૨ ના રોજ હોટ�લ �ીિત ઇ�ટરનેશનલ ખાતે 

ક�. ક�.પી.સમાજ મા�સા સમાજ ની  શાિંતભાઈ નાકરાણી ના ��ખુપદ�  વાિષ�ક સામા�ય સભા � ંુ

આયોજન ક� � ુ હ� ંુબપોર પછ� ૩.૩૦ વાગે સભાની શ�આત મહામ�ંી વાલ�ભાઈ વાસાણી એ 

સૌ� ંુશા��દક �વાગત થી કર� હતી  બાદ હો�ેદારોને મચં�થ કર�  દ�પ �ાગટ�,�ધાજં�લ સાથ ે

ુસભાને આગળ વધાર� હતી. ગત િમિનટસ � ંુવાચંન સહમ�ંી ��ુષો�મ માકાણી અને આવલે પ� 

� ંુવાચંન સહમ�ંી જગદ�શભાઈ નાકરાણી એ ક� � ુ હ�.ંુઆવક �વક ના �હસાબ ખ�નચી 

અમરતભાઈ રામાણી એ �બૂ જ િવગતવાર અને સરળ ભાષા મા આ�યો હતો. �વુામાડંળ નો 

અહવ� ાલ. ��ખુ િવસન� વાસાણી, મ�હલામડંળ નો અહવ� ાલ રસીલાબેન છાભૈયા ,�હસાબ 

વષા�બેન ધો�ં, �વુિતમડંળ નો અહવ� ાલ �યો�સના પોકાર� આ�યો.�યારબાદ ��ખુ શાિંતભાઈ 

નાકારાણી એ પોતાની ટ�મ નો કાય�કાળ �ણૂ� થયો એમ �હર� ાત કર� હતી.અને પસદંગી સિમિત 

ની દ�ખર�ખ હઠ� ળ ��ખુપદ અને અ�ય સ�યો ના નામ સામા�યસભા મા થી આવલે.અને તેમાથંી 

નવી કારોબાર� સિમતી ની રચના કરવામા આવલે.

ુ��ખ.    વાલ�ભાઈ વાસાણી

ુઉપ��ખ-મન�ભાઈ પોકાર

ુુમહામ�ંી-��ષો�મ માકાણી

સહમ�ંી-જગદ�શ નાકરાણી, �દલીપ ચૌહાણ

ખ�નચી-અમરતભાઈ રામાણી

સહ ખ�નચી-�વીણભાઈ ધો�

સ�યો. િવ�લભાઈ પોકાર,દામ�ભાઈ ભાવાણી,

        �કાશભાઈ નાકરાણી,જયિંતભાઈ પોકાર,

        છગનભાઈ માધાણી,દ�પક લ�બાણી,ડાયાલાલ ભાવાણી,દામોદર પોકાર

    નવી ટ�મ ને મ�હલસઘં ના �મખ �ીમતી જશોદાબેન નાકરાણી એ અ�ભનદંન આ�યા 

હતા.�યારબાદ  IPP શાિંતભાઈ નાકરાણી ની સમાજ ભાવના અને િન�ાથ � સેવા માટ� સૌ એ �કુત 

અને ભાવભયા� મન થી વખાણી યાદગાર ર�તે પદ િવદાય આપી હતી.સભા ના �તે રા��ગાન 

બાદ ભોજન લઈ �ટા પડ�ા હતા.   ુ - ��ુષો�મ માકાણી

'rHtKt dtwsht;t bttk:te :tE vtnujt, dtwsht;t lte btrnjtt r_fuxlte
rmtrltgth xebt bttk hbtNtu jteltt jt¾cttKte, mtwh;t

vt{btwFt
JttjtBCttE JttmttKte

btntbtk*te
vtwÌMttu@tbt bttftKte

bttvmtt(dttuJtt) mtbtts lte JttrMtof mtCtt yltu
ltJte fthtuctthe lte hatltt

JttjtBCttE JttmttKte vt{btwFt yltu vtwÌMttu@tbt bttftKte ctlgtt btntbtk*te

btrnjttytultwk mtbtts vt{;gtu W@th ’trgt;Jt atatto yltu ratk;tlt

yuf fzJtwk mt;gt...

ુ ુિવ�� ં�થમ ��તક: ઋ�વેદ

         �ી ક�છ કડવા પાટ�દાર મ�હલા મડંળ, 

િસકંદરાબાદ �ારા મ�હલા � ંુ સમાજ �િત 

ઉ�રદાિય�વ િવષય પર એક કાય��મ આજ 

સોમવાર તા. 25એિ�લ ના રોજ �ી પાટ�દાર 

ભવન, �સુાપેટ, હ�દરાબાદ મ�યે આયોજન 

કરવામા ં આવલે. આ 

કાય��મ િસકંદરાબાદ 

મ�હલા મડંળ ના 

��ખુ �ીમિત 

જયાબેન કાિંતલાલ 

સોમ�યાણી ના 

અ�ય� �થાને 

યોજવામા ં આવલે 

હતો. સૌ �થમ મ�હલા મડંળના સહમ�ંી 

ઉિમ�લાબેન જયિંતલાલ પોકાર� મચં�થ 

મહા�ભુાવો ને �થાન �હણ કરાવલે હ�.ંુ�મા ં

સો �થમ મ�હલા મડંળના ��ખુ �ીમિત 

જયાબેન કાિંતલાલ સોમ�યાણી ની સાથ ે

કાય��મમા ં ��ુય વ�તા તર�ક� �ીમિત 

�કુતીબેન કિપલ લ�બાણી (�જુ) અને �થાિનક 

િસકંદરાબાદ સમાજના ��ખુ �ી કાિંતલાલ 

�ેમ� ગોરાણી, મહા મ�ંી હસંરાજભાઈ નાન� 

દડગા, સમાજના કારોબાર� સ�યો એવા 

ક�શવલાલ પરબત ચોધર�, દામોદર િશવ� 

�લ�બાણી, �કશોરભાઈ �ળુ� દડગા, 

શામ�ભાઈ જસા પોકાર, મ�હલા મડંળ ના ઉપ 

��ખુ �દનાબેન મોહન છાભૈયા, મ�ંી 

દમયતંીબેન �કશન �લ�બાણી, ખ�નચી 

�દપાબેન અ�તૃ છાભૈયા ઉપ��થત હતા.ં 

�યારબાદ મચં�થ મહા�ભુાવોએ દ�પ �ાગટય 

કર� કાય��મ ની 

�ભુ��ુઆત 

કર�લ.િસકંદરાબાદ 

મ�હલા મડંળ ના ��ખુ 

�ીમિત જયાબેન 

કાિંતલાલ સોમ�યાણીએ 

ઉપ��થત સવ��  ંુ �વાગત 

કર�લ. િસકંદરાબાદ 

સમાજ ના ��ખુ કાિંતલાલ �ેમ� ગોરાણી 

પોતાના ઉ�ોધન મા ંનાર� શ��ત નો ઉ�ગર 

કરવા માટ� મ�હલા મડંળ ને હમેશા ંત�પર રહવ� ા 

તૈયાર હશ ેતો સમાજ હમેશા ંમ�હલા મડંળ ને 

સાથ સહકાર આપશ ે તેવી ખાતર� આપતા 

મ�હલા શ��ત ને �ો�સાહન આપેલ. ��ુય વ�તા 

�જુ થી આવલે �ીમિત �કુતીબેન કપીલ 

�લ�બાણીએ1). રોલ ઓફ �મુન ઈન 

સોસાયટ�2). મ�હલા પોતાના પ�રવાર ની 

�દર ગણા બધા રોલ િનભાવી શક� છે તેના પર 

�કાશ પાડ�લ.3). મ�હલા શ��ત ની �દર એક 

સાથ ેગણી બધી જવાબદાર� િનભાવની તાકત 

       મારા એક િમ� હ�દરાબાદની એક 

શાળાના ��ુય િશ�ક છે.  એક �દવસ તેમના 

ૂ ૃઘર� �ધ આપનાર ��ણ અચાનક ભાગીને 

તેમના પગ પાસે વાચંી ગયા.  તેણે ક� ંુક� તેની 

છોકર� ઘર�થી ભાગી ગઈ અને એક ��ુ�લમ 

છોકરા સાથ ેલ�ન કર� લીધા અને તેના પ�રવાર 

સાથ ે રહવ� ા લાગી.  તેમને �ાથન� ા કર� ક� 

મા�ટર� તમે �તે જ કંઈક કરો, અમને આ 

બરબાદ�માથંી બચાવો. 

      મારા િમ�ો છોકરાના ઘર� છોકર� સાથ ે

વાત કરવા ગયા, તેની પાસેથી એક �ણકાર 

��ુ�લમ �ય��તને લઈને, છોકર� તે ��ુ�લમ 

પ�રવારના ઘર� હતી.  મારો િમ� છોકર�ને 

જોઈને આ�ય�ચ�કત થઈ ગયો, તે સ�ંણૂ�પણે 

��ુ�લમ છોકર�ના પોશાકમા ંહતી.  િમ�ે �છૂ�,ંુ 

દ�કર� ત� આ� ંુ ક�મ ક�,� ુ  તારા માતા-િપતા 

નારાજ છે.  �વુતીએ ક� ંુક� તે એક વષ�થી તે 

��ુ�લમ છોકરાના �ેમમા ંહતી. 

      આ દરિમયાન છોકરાએ તેને બધી કલમો 

ુસમ�વી, તેને શીખવી, અ�લાહનો �� ક�ો, 

તેની માતાએ એટલે ક� હવ ેતે છોકર�ની સા�એુ 

ુતેને �રાન શીખ��,ંુ સાથ ે નમાઝ પઢવાનો 

�રવાજ શીખ�યો, ઘરમા ંસાથ ેજમવા� ંુશીખ��.ંુ 

એકબી�ના �વન માટ� પણ. ભાવનાને 

બ�લદાન આપવા� ંુશીખ��.ંુ 

     તેણીએ ક� ંુક� મારા 23 વષ�મા ંમારા 

માતા-િપતાએ �ાર�ય મને રામાયણ, 

મહાભારત, ગીતા, ભગવાનની �ાથન� ા, 

મ�ંદરમા ંજવા �વી કોઈ પણ બાબત શીખવી 

નથી.  આ છોકરા સાથ ેઆ�યા પછ� જ મને 

અ�લાહની સાચી બદંગી, તેની દયા શીખી.  

પ�પા પાસે પૈસા કમાવવાનો સમય જ ન હતો, 

મ� તેમને �ાર�ય ��ૂ કરતા જોયા નથી, 

      માતા પોતાની સાડ�ના �લાઉઝને મેચ 

કરવામા,ં દર�ની �દ��ણા, મેકઅપ વગેર�મા ં

પોતાને અને મને �ય�ત રાખતા.  ઘરમા ંિપતા 

અને માતા અવારનવાર ઝઘડતા, ખાસ કર�ને 

દાદા દાદ� આવ ે�યાર� માતા ઘરમા ં��ુ શ� કર� 

દ�તી.  પવારની �મ �ાર�ય શાિંતથી �ખેુથી 

�ખેુથી �વતા જોયો નથી,

       આવા સારા અ�ભુવો �ાર�ય થયા નથી.  

પરં� ુહવ ેમને અહ� બ� ંુમળ� ગ� ંુછે અને તેથી 

જ � ં�શુ � ંક� તેઓ અહ� આ�યા છે.  હવ ેમને ુ

કહો, � ંુ� ંખોટો �?ં છોકર� િવશ ેબ� ંુસા� ંુહ�.ંુ  ુ

આ બ� ંુસાભંળ�ને િમ� કંઈ બોલી ન શ�ો અને 

ૃપાછો આ�યો, બસ ��ણ પાસેથી �ાથંી મળશ,ે 

ુ ુ� વાવશો. �ભા��યે, 80% �હ�� પ�રવારોમા ં

ધાિમ�ક િશ�ણ નથી.

       માતાિપતાએ તેમના બાળકોને કપડાનંી 

ૃપસદંગીમા ંસ�ં�િત, વત�ન અને વત�ન શીખવ� ંુ

જોઈએ, મે�ચ�ગ નહ�;  આનદં ન માણો, 

નાનપણથી જ �રવાજો, િશ�ટાચાર શીખવો.  

તમારા બાળકો માટ� રોલ મોડલ બનો.  *ધમ� 

ર�ાિત, ર��તાહનો અથ � છે ક� �ઓ ધમ�� ંુ

ર�ણ કર� છે અને તે� ંુપાલન કર� છે તેઓ� ંુધમ� 

ર�ણ કર� છે. િમ�ો સાવધાન રહો. 

   જો તમે તમારા બાળકોને ધમ� નહ� શીખવો, 

તો બહારના લોકો તેમને અધમ� શીખવશ.ે

             સનાતન પરમો ધમ�

nrhÓ yt`bt  ctzJttn
JgtJtm:tt xebt lte slthjt mtCtt

ુ �ઃખદ સમાચાર

  �ી ક.ક.પા.સનાતન સમાજ જોરાવરનગર 

સમાજ ના સલાહકાર એવા 

�વ.�ી દ�વશીભાઈ લાલ�ભાઈ વાસાણી

ુહાલે જોરાવરનગર (�ર���નગર) િનવાસી, 

ક�છમા ંગામ નવાવાસ (રવાપર)

�મર ૬૭ વષ�,  તા. ૨૫/૦૪/૨૦૨૨ ને સોમવાર 

ુના બપોર� ૧.૩૦ કલાક� �ંક� માદંગી બાદ 

ુઅ�યતં �ઃખદ  િનધન થયેલ છે.

ુ��પાજંલી

તેમની �િતમયા�ા


