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સ્નેહી વૈશ્ણવજન,
ુ ી તા.૧૬-૦૪-૨૦૧૭ ના રોજ
વાયબ્રન્ટ દદવાલી - ૨૦૧૭ ની ઉજવણીના કાયકક્ર્મ ની રૂપરે ખા ન ુંુ આખરીકરણ કરવા ના હેતથ
ુ ામે કરવામાું આવ્ ુંુ હત.ુંુ આ સભામાું
સવારના ૧૦.૩૦ કલાકે રાષ્રીય પ્રતતતનતિ સભાન ુંુ આયોજન દે વગઢબારીઆ મક
દે વગઢબારીઆ, ગોિરા, વડોદરા, ભરૂચ, અમદાવાદ, મબ
ુંુ ાઈ થી નોંિપાત્ર સુંખ્યામાું પ્રતતતનતિઓ હાજર રહેલ હતાું.
ુ , નાગપર
ુ , રાયપર
ુ , ઈન્દોર, તવગે રે દુરના સ્થાનના પ્રતતતનતિઓ એ ઉપસ્સ્થત રહી શકવા અંગે
તસકું દ્રાબાદ, બેંગ્લોર, ઉદે પર
ુ ેચ્છાઓ પાઠવેલ હતી. સભામાું આખરી કરાયેલ
અગાઉ અસમથકતા દશાક વી સભાને આખરી કાયકવાહી હાથ િરવા અંગે શભ
ુ બ છે .
મહત્વના મદ્દુ ાઓ તથા બેઠકની કાયકવાહી નોંિ નીચે મજ


પ્રારું ભમાું બહારગામથી પિારે લ સૌ પ્રતતતનતિઓને આવકારવામાું આવયાું.



સમસ્ત વૈષ્ણવ પદરવારના દે શ-તવદે શમાું સ્થાયી થયેલ અને વાયબ્રન્ટ દદવાલી - ૨૦૧૭ ના આયોજન ની
પદરકલ્પના થી માુંડી આજદદન દરમ્યાન

તનિન પામેલ તમામ વૈષ્ણવો ને શ્રધિાુંજણલ આપતો શોકપ્રસ્તાવ શ્રી

જગદીશભાઈ પરીખે રજુ કયો તથા પ્રતતતનતિ સભાએ તમામ સદગતના આત્માની શાુંતત માટે બે તમતનટન ુંુ મૌન
પાળ્.ુંુ ત્યારબાદ સભાનો તવતિવત પ્રારું ભ કરવામાું આવયો.


શ્રી તનરવભાઈ શાહે શા માટે વાયબ્રન્ટ દદવાલી-૨૦૧૭ તેનો આછો ખ્યાલ આપી વાયબ્રન્ટ દદવાલી - ૨૦૧૭ ના
આયોજનમા હાલપયંત થયેલ પ્રગતતનો ટું કસાર રજુ કરી, સમસ્ત વૈષ્ણવ પદરવારના દે શ-તવદે શમાું સ્થાયી થયેલ
વૈષ્ણવો તરફથી મળે લ પ્રોત્સાહક પ્રતતભાવ તથા ભુંડોળ બાબતે અહોભાવ વયક્ત કરતાું સૌ દાતાઓનો આભાર
વયક્ત કયો.



સ્નેહલભાઈ િરીઆએ તા. ૧૬-૪-૨૦૧૭ ના રોજ મળે લ સખાવતની જાહેરાત કરતાું જણાવ્ ુંુ કે આજે અંદાજજત ₹
૩.૪૦ લાખ જેટલી રકમ આપવાની જાહેરાત દાતઓએ કરે લ છે . તેઓએ આ દાતાઓનો પણ આભાર વયક્ત કયો.



શ્રી અંદકશભાઈ પરીખે ભારતમાું વસતા તથા ણબન તનવાસી ભારતીયો માટે ઓનલાઈન રજીસ્રેશન ની પ્રદિયાન ુંુ
તનદશકન (Demonstration) કરી તે કેવી રીતે કરવ ુંુ તેની તવસ્ત ૃત સમજ સૌને આપી.



શ્રી

અતનશભાઈ

પરીખે

સમગ્ર

કાયકિમના

આવક-ખચકમાું

સુંપણક

પારદતશિતા

રાખી

શકાય

તે

ુ ી
હેતથ

એઓપી(એસોતસયેશન ઓફ પસકન) બનાવી, બેંકમાું સેતવિંગ ખાત ુ ખોલાવવામાું આવેલ છે . તથા એઓપીન ુંુ પાનકાડક
મેળવવાની અરજી કરવામાું આવેલ છે . જે ટું ક સમયમાું ઉપલિ થઈ જશે તેવી આશા વયક્ત કરી. બેંકખાતાની
તવગતો, આઈએફએસસી કોડ તવગે રેની પણ માદહતત આપી. તથા જણાવ્ ુંુ કે તા. ૧૭-૪-૨૦૧૭ થી આ ખાત ુ
ઓપરે ટીવ થઈ જશે.
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શ્રી તનરવભાઈ શાહે કાયકિમના સુંભતવત ખચક ન ુંુ ₹ ૬૫,૦૦,૦૦૦/- ન ુંુ અંદાજ રજુ ક્ં.ુ તા. ૧૬-૪-૨૦૧૭ સિ
ુંુ ી
દાતાઓ તથા પ્રાયોજકો દ્વારા જાહેર કરવામાું આવેલ ₹ ૪૦,૦૦,૦૦૦/- ની રકમ ધયાને લેતાું હજુ ું બીજા
₹૨૫,૦૦,૦૦૦/- ન ુંુ ભુંડોળ એકત્ર કરવ ુંુ જરૂરી છે તેમ જણાવી બારીઆ,ગોિરા, વડોદરા, અમદાવાદ, મબ
ુંુ ઈ,
ુ , સોલાપર
ુ ,નાગપર
ુ , રાયપર
ુ , ઉદે પર
ુ , ઈંદોર તથા જયાું જયાું બારીઆના વૈષ્ણવો વસેલ છે
તસકું દ્રાબાદ-હૈદ્રાબાદ, નાગપર
તેવા દે શ તવદે શના તમામ સ્થળે તેઓનો આયોજનના પ્રતતતનતિઓ સુંપકક કરી આ બાકી રહેતાું જરૂરી ભુંડોળ ની
ુ ો.
આપતતિ કરવા મહત્તમ પ્રયત્ન કરે તે ઉપર ભાર મક્ય



શ્રી તનરવભાઈ શાહે જણાવ્ ુંુ કે આયોજન માટે જે રીતે સવકત્રથી બહોળો પ્રતતસાદ સાુંપડી રહ્યો છે તે ધયાને રાખી
ુ ાર સફળતાને વરે તે માટે માઈિો અને
કાયકિમ ઉત્તમ તથા ભવયાતતભવય રીતે સુંપ્ન  થાય અને સૌની અપે્ાનસ
મેિો લેવલે સૌથી ઝીણામાું ઝીણી બાબત ને પણ આયોજનમાું સમાવવાનો પ્રયત્ન હોઈ પ્રાથતમક અંદાજ કરતાું
હાલના અંદાજ માું નોંિપાત્ર વિારો થયેલ છે . પ્રાથતમક આયોજનના તબક્કે જે બાબતો તવચારાિીન જ ન હતી, પણ
ુ ય
સમયાુંતરે તે અતત આવશ્યક જણાતા તે બાબતો ને આયોજનમાું સમાવવા માું આવેલ છે જે આ વિારાન ુંુ મખ્
કારણ છે તેમ તેઓ જણાવ્.ુંુ કોર કતમટીના પ્રતતતનતિઓ ની સાથે

સ્થાતનક ક્ાએ અમદાવાદ, વડોદરા, મબ
ુંુ ઈ ,

ુ નો પૈકી અમલ કરી શકાય તેવા સચ
ુ નો ના સુંભતવત
તસકું દ્રાબાદ તથા ભરુચ ખાતે યોજાયેલ તમદટગ માું મળે લ સચ
ખચકનો પણ આ અંદાજજત ખચકમાું સમાવેશ થાય છે .


કોર કતમટીના પ્રતતતનતિઓ ની સાથે

સ્થાતનક ક્ાએ અમદાવાદ, વડોદરા, મબ
ુંુ ઈ , તસકું દ્રાબાદ તથા ભરુચ ખાતે

ુ નો શ્રી તનરવભાઈ શાહે રજુ કયાક તથા ઉપસ્સ્થત પ્રતતતનતિઓને તે ઉપર ખલ્ુ લી ચચાક
યોજાયેલ તમદટગ માું મળે લ સચ
કરવા આમુંત્રણ આપ્.ુંુ પ્રતતતનતિ સભાના સભ્યોએ પોતપોતાના મુંતવયો રજુ કયાં . કોર કતમદટના શ્રી તનરવભાઈ
ુ ેશભાઈ બ્ી એ આ સચ
ુ નો
શાહ, શ્રી સ્નેહલભાઈ િરીઆ, શ્રી રાજેશભાઈ કડકીઆ, શ્રી અતનશભાઈ પરીખ તથા શ્રી મક
ુ ી શકાય તેમજ અમલમાું મક
ુ વામાું મશ્ુ કેલી હોય તે બાબતે વાસ્તતવક સ્સ્થતત અંગે સૌને વાકેફ કયાં .
પૈકી અમલમાું મક
ુ ી શ્રી અતમતભાઈ પરીખે ચચાક ના કેટલાક મદ્દુ ા સબુંિે તમામ પ્રતતતનતિઓને
કોઈ ગે રસમજ ન થાય તે હેતથ
માદહતગાર કયાં . તે તસવાય કાયકિમના આયોજન સબુંિી તવતવિ પાસાઓ ઉપર પણ તવસ્ત ૃત ચચાક કરવામાું આવી.
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ુ તે લેવામાું આવેલ છે .
આ ચચાક ને અંતે નીચેના તનણકયો સવાક નમ
તનણકય:૧

ુ ્ીને ‘’ગોકુ લિામ’’ નામ
કાયકિમન ુંુ સ્થળ જેલબાગ રાખવ ુંુ તથા તે સ્થળને કાયકિમને અનલ
આપવ.ુંુ

તનણકય:૨

કાયકિમમાું આવવા ઈચ્ુક ભારતીય તેમજ તવદે શી તમામ પદરવારોએ તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૭ થી
તા. ૩૧-૦૭-૨૦૧૭ દરમ્યાન કાયકિમની અતિકૃત વેબસાઈટ www.vibrantdiwali2017.com
ઉપરથી ફરજજયાત ઓનલાઈન રજીસ્રે શન કરવ ુંુ .

તનણકય:૩

ભારતીય પદરવારો માટે પદરવારદીઠ ઓનલાઈન નોન રીફું ડેબલ રજીસ્રે શન ફી ૧૦૦/- નક્કી
કરવામાું આવી. તથા તે ફી ઉપલ્િ કરાયેલ પેમેંટ મોડ દ્વારા ઓનલાઈન રજીસ્રે શન સમયેજ
ઉપર જણાવેલ સેતવિંગ ખાતામાું જમા કરાવવાની રહેશે. આ અંગે કોઈ મશ્ુ કેલી હોય તો સ્થાતનક
પ્રતતતનતિઓનો સુંપકક કરવા જણાવવામાું આવ્.ુંુ તથા આ સ્થાતનક પ્રતતતનતિઓને તનમણક
ુંુ પણ
કરવામાું આવી જેને તવગત તમદડયા કતમદટ દ્વારા ઓન લાઈન તથા સોશીયલ મીડીયા ઉપર
ુ વામાું આવશે. તેમ છતાું કોઈ મશ્ુ કેલી હોય તો શ્રી અંદકશભાઈ પરીખનો સુંપકક કરવો.
મક

તનણકય:૪

ણબન તનવાસી ભારતીય

ુ બ નોન રીફું ડેબલ ઓનલાઈન
પદરવારો એ પદરવારદીઠ $૧૦ મજ

રજીસ્રેશન ફી ઓનએરાઈવલ આપવાની રહેશે . તેઓએ પણ તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૭ થી તા. ૩૧૦૭-૨૦૧૭ દરમ્યાન કાયકિમની અતિકૃત વેબસાઈટ ઉપરથી ફરજજયાત ઓનલાઈન રજીસ્રે શન
કરવ ુંુ .
તનણકય:૫

ઉપસ્સ્થત તમામ પ્રતતતનતિને તવનુંતી કરવામાું આવી કે પોતપોતાના સ્થાતનક સ્તરે તમામ
વૈષ્ણવ પદરવારો સમય મયાક દામાું રજીસ્રે શન કરાવે તે તેઓ સતુ નતિત કરે કારણકે રજીસ્રે શન
પર થી યોગ્ય વયસ્વસ્થા કરવાની સરળતા રહેશ.ે રજીસ્રે શન તસવાય કાયકિમમાું પ્રવેશ મળી શકશે
નદહ.

તનણકય:૬

ણબન વૈષ્ણવ-દહિંદુ પદરવારમાું પરણાવેલી દીકરીઓને તેમના પતત તથા અપરણણત સુંતાનોન ુંુ
ઓનલાઈન રજીસ્રેશન તેઓના પૈત ૃક પદરવાર મારફતે (તપતા-ભાઈ-કાકા તવ.) કરાવી આ
કાયકિમમાું ભાગ લઈ શકશે.
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વાઇબ્રન્ટ બલ
તનણકય:૭

સમગ્ર ઈવેન્ટ (તા. ૧૮-૧૦-૧૭ થી ૨૧-૧૦-૧૭, કુ લ છ ટાઈમ) માટે વયસ્ક્ત દીઠ ભોજન
સદહતના પ્રવેશ પાસ ની દકિંમત ₹ ૧૫૦/- લેવામાું આવશે. કાયકક્ર્મમાું આંતશક રીતે હાજર રહેનાર
સભ્ય માટે પણ વયસ્ક્ત દીઠ ભોજન સદહતના પ્રવેશ પાસ ની દકિંમત ₹ ૧૫૦/- રહેશે. એટલે કે
એક થી પાુંચ ટાઈમ માટે હાજરી આપનાર માટે પ્રવેશ પાસની દકિંમત માું કોઈ ુટ રહેશે નહી.

તનણકય:૮

ઈવેન્ટ ને સદ
ુંુ ર તથા ભોગ્ય તેમજ આકર્કક બનાવવા કાયકિમની સુંપણક ડીઝાઈન તથા
અમલીકરણ માટે ઈવેન્ટ મેનેજર ની તનમણક
ુંુ કરવી.

તનણકય:૯

ભોજન –ચા નાસ્તો તવગે રેની વયવસ્થા આઉટસોસીંગ થી કરાવવી. કોર કતમદટના પરામશક રહી ફૂડ
કતમદટ કેટરર ન ુંુ આખરીકરણ

ટું ક સમયમાું જ કરશે. ત્યાર બાદ કોર કતમદટ અને ઈવેન્ટ

ુ ુંુ આખરી કરણ કરશે.
મેનેજરના પરામશક માું રહી કેટરર સાથે મેન્્ન
તનણકય:૧૦ બજેટની મયાકદામાું રહી સાુંસ્કૃતતક કાયકિમ સતમતત રૂપચૌદશ, દદવાળી તથા નતનવર્કના
સાુંસ્કૃતતક કાયકિમો ની રૂપરે ખા દસ દદવસમાું આખરી કરશે. કાયકિમવાર થનાર ખચક અંગે તથા
કાયકિમ અંગેના નાણાકીય પાસાઓ અંગે એઓપી કતમદટ સાથે તવચાર તવમશક કરી કાયકિમો
આખરી કરવા. તથા જે-તે કલાકાર વદ
ું ૃ પાસે જરૂરી એગ્રીમેન્ટ કરી યોગ્ય એડવાન્સ ચકુ વવા
ભલામણ કરશે.

આ કાયકક્ર્મોના આયોજન માટે જે પણ ઈન્રાસ્રક્ચર ની જરૂદરયાત હોય તેની

તવગતો તેઓ ફાયનલ કરે લ કલાકાર વદ
ું ૃ પાસેથી મેળવી કોર કતમદટના પ્રતતતનતિ ને સોંપશે.
ુ િ
ુ ાઓ ઉપલબ્િ કરાવશે.
જેઓ ઈવેન્ટ મેનેજરના પરામશક માું રહી આ સવ
તનણકય:૧૧ તવતવિ કાયકિમો થી ચાર દદવસ સુંપણક પણે મનોરું જક, આનુંદદાયક અને સતુ વિા જનક બની રહે
તે માટે તમામ સ્તરે થી ઘતનષ્ઠ પ્રયત્નો કરવાના રહેશે.
તનણકય:૧૨ ચાર દદવસ ના તમામ કાયકિમોન ુંુ આખરીકરણ થયેથી ઈવેન્ટ સતમતત અને એક્્ીક્યુટીવ કતમદટ,
ઈવેન્ટ મેનેજરના પરામશક માું રહી, મુંડપ વયવસ્થા, ફૂડ ઝોન, સ્ટે જ, કેટરીંગ કાઉન્ટર, કાઉન્ટર
ડેકોરે શન, સ્ટેજ ડેકોરે શન, ડોમ ડીઝાઈન, બેઠક વયવસ્થા, સરુ ્ા વયવસ્થા, પાકીંગ વયવસ્થા,
સેનીટે શન વયવસ્થા, સફાઈ વયવસ્થા ,પ્રીન્ટીંગ, રહેઠાણ, આંતદરક અને બાહ્ય રાન્સપોટે શન,
આરોગ્ય અને ઈમરજન્સી સહાયતા, ફાયર સેફટી તમામ બાબતો અંગે ની વયવસ્થાને આખરી
ઓપ આપશે. આ માટે ઈવેન્ટ સતમતતને સહાયક થવા બારીઆ, વડોદરા,ભરૂચ,અમદાવાદ, મબ
ુંુ ઈ
ુ ાન પ્રતતતનતિઓની તવતવિ ૧૨ થી ૧૫ સહાયક સતમતતઓન ુંુ ગઠન
અને સીકું દ્રાબાદના કતમટેડ ્વ
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વૈષ્ણવ વણણક સમાજ, દે વગઢ બારીયા
C/o, શાહ સ્ટોર, સકક લ બજાર, દે વગઢ બારીયા
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ુ ેટીન / Vibrant Bulletin – 2017/15
વાઇબ્રન્ટ બલ
કરવ.ુંુ આ કતમદટના પ્રતતતનતિઓ તેમની એક્ક્ટતવટીને લગતી તમામ બાબતો ન ુંુ મોનીટરીંગ
કરશે.
તનણકય:૧૩ કાયકિમ હવે કાયાકન્વયન તબક્કે પહોંચેલ હોઈ, તથા બેંકીગ વયવસ્થા પણ થઈ ગયેલ હોઈ જે
દાતાઓ/સમાજો એ સખાવત/પ્રાયોજન ની રકમ ની જાહેરાત કરે લ છે તે દાતાઓએ તેઓન ુંુ
યોગદાન બને તેટલ ું ુ જલદી જમા કરાવવ.ુંુ જેથી એડવાન્સ અને સરકારી મુંજરીઓ માટે ના
પ્રારું ણભક ખચક ન ુંુ ચકુ વણુંુ કરવામાું સતુ વિા રહે.

ુ બ સખાવતની જાહેરાત કરવામાું આવી હતી.
ઉપરોક્ત મીદટિંગમાું વૈષ્ણવો દ્વારા નીચે મજ

ુ ખબ
ુ આભાર માને છે .
વાઇબ્રન્ટ દદવાળી 2017 કતમટી આપ સૌ દાતાશ્રીનો ખબ
આભાર / Thanks
VDB 2017 (તમદડયા કતમટી/Media Committee)
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