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રુ 1”. ર” 

એક વષં અને સાત | દેવસ પછી કચ્છની ભારે શીતલહેર મા અ.ભા. ક. ક. પા. સમાજની 
રોબારી સભા નખત્રાણા મધ્ય યોજાઈ ગઇ. તારીખ ૧૦જાન્યુઆરી ૨૦૨૦. 

જેમાં ૧૧૦ ઉપરાંત લાડી સભ્યો ની ઉપસ્થિતિ રહી ખાસ લાંબા ગાળા ની મિટિંગ ઉપરાંત 
કોરોના નો હજી પણ ફફડાટ ના કારણે હાજરી ઝોન મુંબઇ, દક્ષિણ ભારત, ઉત્તર ભારત વિસ્તાર ની 
નહિવત હાજરી જણાઈ... 

સ્થાસિક કચ9 ના તમામ ઝોન ના સભ્યો ની નોંધપાત્ર હાજરી. 

આજ ની કારોબારી સભા મહામંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ ભગતે સૌને શબ્દોથી આવકારી 
સમાજના ઉત્સાહી કાર્યકર શ્રી પ્રેમજીભાઈ કેસરાણી ની સાથે સૌ સદગત ને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી 
દીપ પ્રગટાવી કૈસભાની શરૂઆત કરી.. 

મત્રીશ્રી મંત્રી શ્રી પ્રવીણભાઈ ધોળું દ્રારા ગત હિંમતનગર ઓલિમ્પિયઆડ સમયે લેવામાં 
આવેલ મિનિટસ નું વાંચન કરવામાં આવ્યું.. 

મત્રીશ્રી શંકરભાઈ રવાણી દ્વારા આવેલ પત્રોનું વાંચન કરવામાં આવેલ. 
ભુજ ખાતે ખરીદેલ જમીન ના જરૂરી ફંડ માટે વચગાળા ના આયોજન અંગે ચર્ચા-વિચારણા 

કરવામાં આવી. . 
યુવા સંઘના પ્રમુખશ્રી ડો.વસંત ધોળુ દ્વારા પંચમ યુવા ઓલમ્પિયાડ ના હિસાબો રજુ કરવામાં 

આવ્યાજે સવાનુમતે. મજૂર કરાયા. 

' નખ ભાગા- ડો 
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વિદ્યા સેતુ યોજના અંતર્ગત હવે પછી રૂપિયા ૧૦૦૦ના ગુણાંકમાં લીંક માં બટન દબાવી 
અનુદાન આપી શકાય જેની વિસ્તૃત માહિતી યુવા પ્રમુખ શ્રી દારા આપવામાં આવી. 

જક મિલા મી અન જચના 

અત્રેના કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન મહિલા મંડળની મીટીંગ મીનાબેન દયારામભાઈ 
| વાગડીયાના અધ્યક્ષ સ્થાને મળેલી, જેમાં સર્વાનુમતે ર૦ર૧થી ર૦૨૩ સુધી ત્રણ વર્ષ માટે 
। હોદેદારોની વરણી નીચે મુજબ કરવામાં આવેલ. 

પ્રમુખ : દમયંતીબેન જયંતીભાઈ સાંખલા 
ત્રી : ગૌરીબેન રવજીભાઈ માકાણી 

ખજાનચી : શારદાબેન દિનેશભાઈ જાદવાણી 

યુવતી મંડળની કારોબારી 
પ્રમુખ : લતાબેન શાંતિલાલ રામાણી 

મત્રી : જ્યોતિબેન વિતોદભાઈ રામાણી 
ખજાનચી : જયાબેન મુકેશભાઈ રગાણી. 

સહુ પદાધિકારીને અભિનદીત કરીએ... સર્વાગી વિકાસ અને મિશન અભિમન્યુના ઉત્તમ 
 કાર્યદ્વારા સુંદર સમાજનું નિર્માણ કરવામાં આપ સહુનું ઉમદા નેતૃત્વ અનિવાર્ય છે... 

શ્રીસમાજપ્રચાર અને પ્રસાર આપને શુભેચ્છા પાઠવે છે. 

સયોજક- દમયતી ભાવાણી, સુરત 

જત્મ દિવસ સદિર્ઘ અને નિરામય જીવન ની શાભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 

આપશ્રી ને કુળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્મ્ય અન સંપન્નતા સર્ષે એવી પરર્શના... 

જ્ રર 2 “ઝ--પ્રચાર પ્રસાર ર સમિતિ _ જમે 

નૂર 1 
ન ન | 

અંબાલાલ પોકાર, જીઆપર કચછ.. 
- ગ્રીનલેન્ડ કાઉન્સિલ ચેરમન ની ભૂમિકા માં વર્તમાન ટીમ યુવાસંઘ ની જામેદારી. 

- કકપા સમાજ ગાંધીધામ, 5હતહા૦/ 

જેઓ કાઉન્સિલ સેકેટરી તરીકે પણ ભૃમિકા ઉતમ અદા કરી છે . જેઓ કર્મભુમિ 
ડિવિઝન કચ્છ ના ચેરમન નું પ્રતિનિધિત્વ અદા કરેલ છે . 
-1(01ર.બાં1 2)%.5૦૦હ1૦3/ 
-[%. જ £%. હા ઈલાકા છ 

-1(1₹212%.૪પપલ |/1લા1તતાં ઉતાતા1ાંતાતાા, ૩5૦૯૦૪૦1૦/ 
અનેક યુવાસંઘ ના પ્રકલ્પ માં અલગ જ મિજાજ અને નૈતિકતા થી અદના વ્યક્તિત્વ 

એટલે અંબાલાલ પોકાર.. જેમના આજ ના જન્મ દિન નિમિત્તે તેઓ પ્રેમજીભાઈ ને ૧૦૦૦ ના 
ગુણાંક માં પુષ્ખઅંજલી અપણ કરે છે. તેઓ સતત જાગૃત અને ઉજાગર રહી સમાજ વિકાસ થી રાષ્ટ્ર 
વિકાસ ના હિમાયતી છે. . અભિનદીત કરીએ. . 

સનાતન પત્રિકા ના સંયોજક અને શુભેચક એવા યુવા અંબાલાલ પોકાર ને જન્મ દિન ની 
શુભેચ્છા... 

પ્રતિનિધિ :- પલ્ડ॥ ડપાતા॥ાં, 'તાબ્ત , 94128063512. 

શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિનિટ ના સમાચાર માં 

દો હી. કિ સઇ ક 

એકલાખ કરોડ તી ધ કનો કંપની બની તે તેનુન તામ આપો? 
સાચો જવાબ - બજાજ ઓટો લિ. 

સાચો જવાબ આપતારઃ મનોજકુમાર વિરજીભાઈ ભાવાણી, 
મે કઝ મો- ૯૪૪૮૭૮૨૦૧૨ 

કચ્છ ના અજારમા જેનુ સ્મારક છે નેતે તેમની પતાના આમે ક પાપ છે તેવા વ્યક્તિ નુ નામ 
આપો? 

સાચો જવાબ - જેસલ તોરલ 
સાચો જવાબ આપનાર - પ્રેમજીભાઈ દ દરાજ ડસી મો.૯૪ર૭૬૩૯૨ર૨૯ 

સવિનય કાનુન ભગ ચળવળએ શા યુ કરવામાં રી - ઉદ્દેશ શુ હતો ? 
સાચો જવાબ - મીઠું પર બ્રીટીસરોએ ટેક્ષ લગાવ્યું તે ગેરકાયદેસર વેચાતું તેના વિરોધ માટે 
ગાંધીજીએ મીઠાનો સત્યાગ્રહ એટલે સવિનય કાનુન ભંગ નો આદેસ આપ્યો તેને વિશાળ 

આંદોલનનું સ્વરૂપ લીધું ને ભારતછોડો અંદોલન મજબુત બન્યું હતું 
સાચો જવાબ આપનાર - હારાલાલ કેસરાભાઈ રામજીયાણી 

ઘાટકોપર , મુબઈ - મો. ૯૮૬૯૧૨૫૪૪૯ 

00021305100 0 ક કઈ ને કેટલી છે? 
દા.ત. પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ ...... 

સાચો જવાબ - ૧) યુવા ઉત્કર્ષ ર)સાંસ્કૃતિક ને આધ્યાત્મિક ૩) વેબ કોમ ૪) મેટરીમોનીયન 
૫) યુવા સુરક્ષા કવચ ૬)એજ્યુકેશન એન્ડ ટેલેન્ટહટ ૭) બીજીનેસ સેલ ૮)કૃષિ અને પર્યાવરણ 
૯) ફડ રાઈઝીગ ૧૦) સ્પોટ્સ ૧૧) હેલ્થ એન્ડ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ૧ ર) રાજકીય મિસન 

૧૨૩ પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ 
સાચો જવાબ આપનાર - હિના ર રંગાણી - ચીખલી , દ. ગુ. મો. ૯૧૦૬૮૨૦૦૫૦ 

અ.ભા.ક.ક.પાટીદાર સમાજ ની જુદી જુદી સમિતિ માંથી વિઝન ડેવલોપમેન્ટ 
સમિતિના કાર્યો કહો ? 

સાચો જવાબ : વિઝન ડેવલોપમેન્ટ સમિતિના કાર્યો... 
૧) સમાજના સવાંગી વિકાસના બધા પાસાઓ નો વિચાર કરવો. 

૨) આવનારા સમયના પડકારો, તકો ની વચ્ચે નવાનિર્માણનો વિચાર કરવો. 
૩) સમાજના સબળા અને નબળાં પાસાઓને ધ્યાનમાં લઈ વિકાસનો માર્ગ સુનિશ્ચિત કરવો. 

ઉપરોક્ત પાસાઓ અને પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈ સમાજને ઉચ્ચ સ્તરે 
લઈ જવા વિઝનનો દસ્તાવેજ બનાવી સમાજને અર્પણ કરવો. 
સાચો જવાબ આપનાર - પુરો સાચો આપનાર કોઈ નહી 
દાદા ડાડા સ 
જવાબ આપતા નામ અતે ગામ સાથે આજ રાત ૧ ર વાગ્યા સુધીમા 

વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણું મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોંચાડીએ આપણો અવાજ.. 

જ્ઞાતિના તેજસ્વી અને જરૂરિયાત મંદ વિદ્યાર્થીઓ ની સહાય માટે વિદ્યા સેતુ યોજના નવા 0 
સ્વરૂપેઅમલી બનાવવામા આવી જેની મહત્તમ લિમિટ પાચ લાખની કરવામાં આવી. 

સમાજ સંચાલિત દરેક સંસ્થાઓ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો અને હિસાબો નું વાંચન કરી ! 
બહાલી મેળવવામા આવી. 

શ્રી ઉમા એજ્યુકેસન અને ચેરીટેબલ ટ્સ્ટના પ્રમુખ ટ્સ્ટી શ્રી છગનભાઇ સાંખલા દ્વાર રિપોર્ટ ! 
રજૂ કરવામાં આવે... 

સમાજ સંચાલિત દરેક સંસ્થાઓ અહેવાલ રજૂ કરવામાં આવ્યો અને હિસાબો નું વાચન કરી 
બહાલી મેળવવામા આવી. 

શ્રી ઉમા એજ્યુકેસન અને ચેરીટેબલ ટ્સ્ટના પ્રમુખ ટ્સ્ટી શ્રી છગનભાઇ સાંખલા દ્વાર રિપોર્ટ 
રજૂ કરવામાં આવેલ.. 

સનાતન પત્રિકા ના અહેવાલ કન્વીનર ચંદ્રકાન્ત દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ.. 

મીટીંગ ના તમામ એજન્ડાપ્રમાણે કાર્યવાહી કરવામાં આવી. વિવિધ કારણોસર કેટલાક 
રાજીનામાં આપવામાં આવેલ જેની સ્પષ્ટતા શ્રીસમાજ ની કારીબારી માં જેતે વ્યક્તિઓ દ્વારા 
કરવામાં આવેલ ને આપેલ રાજીનામાં ને નામનજુર કરવામાં આવેલ.. 

શ્રી માનસુખભાઈ રૂડાણી હારા આપવામાં આવેલ રાજીનામુ સ્વીકારી ને મંજૂર કરવામાં 
આવેલ... 

ભુજ ખાતે ની જૂની વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ ના વેચાણ કરવા અંગે ના કરેલ પ્રયાસ ની જાણકારી 
આપવામાં આવેલ.. 

ભુજ નજીક નવી જમીન ખરીદી તે મજૂરી આપવામા આવેલ અને તત્કાલીન રકમ ચૂકવવા તી 
હોય હાલ લોન સ્વરૂપે સ્વેચ્છિક રકમ જમા કરાવવા ની ટહેલ શ્રી સમાજ ના પ્રમુખશ્રી 
અબાજીભાઈ કાનાણી દ્વારા નાખવામા આવતા જ ૧.૨૦, ૦૦૦૦૦એક કરોડ વિશ લાખ ની રકમ 
જાહેર થઈ જે જમા કરાવવા અનુરોધ કરવામા આવ્યો... 

નખત્રાણા પાટીદાર વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલ માં હાલ ઘણા સમય થી પડતર પડેલ ભાગ પણ છે.. જેમા 
પર ગોત્ત તા મદિર આ કેમ્પસ મા નિર્માણ કરવામા આવે એ અપીલ સનાતની પ્રેમજીભાઈ 
કેસરાણી દ્વારા કરવામા આવે.. જેને મજૂર કરવામા આવી.. 
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એલએનટી હજીરાદ્રર નિમિત€1મી 
ક€%જ ટેનનેમુષ્યમંત્રસ પ્રયાતકરોવી 

ડલભલ પાટીદાર પિઝવેસ ઓગેતાઈઝેશય 
દારા રૂભી વિંગનું લન્યિંગ કરાષું 
લોકડાઉનમાં જીપીધીઓ સુરત નેટવક માધ્યમથી ૩ વિંગ દારા 13 કરો! 
જેટલોબિઝનેસ કરાયો : જીપીબોઓ એક કશક છે -ગગજીભાઇ મુતરિયા 

એક સાચો આદર્શ સત્ય [ભષ્ક 
ભારતીય વડાપ્રધાન 

લાલબહાદુર શાસ્તમીલ્ઝની 
આજે ૧૧મી જાન્યુઆરીના જોજ 

પુણ્યાર્તાથયા 

ત. ન વ 

વાહન છે. 

કોણ કહે છે કે ર૦૨૦ એ ખરાબ હતુ. 
[સફાઈ ની કિંમત શુ છે તે સમજાવી ગયું. 
[શરીર નીતંદુરસ્તી ની કિંમત સમજાવી ગયું. 
[| ચાટ, ઇટાલિયન, મેક્સિકન ની સામે ઘરની દાળ-રોટલી ની કિંમત સમજાવી ગયું. 

[હોટેલમાં અને સામાજિક કાર્યક્રમો માં વેડફાતા અન્ન ની કિંમત સમજાવી ગયું. 
[આજની બચત કાલની પૂંજી છે તે વાત સમજાવી ગયુ. 

[_]શહેરોમાંવસનાર નેમાદરે વતન ની કિંમત સમજાવી ગયું. 
[ઈન્ટરનેટની દુનિયા માં ફસાયેલી નવી પેઢી ને જૂની પેઢી ની વાર્તા સમજાવી ગયું. 
[ઓનલાઈન શિક્ષણ ની કડાફૂટમાં શિક્ષક ની કિંમત સમજાવી ગયું. 
[આપણી અંદર રહેલી છુપી કલા ને જાગૃત કરી ગયું. 
[કામધંધા માં સદાય ઓતપ્રોત રહેનાર ને કુટુંબની કિંમત સમજાવી ગયું. 
[નોકરી અનેધન પાછળ ઘેલા થયેલ લોકો ને જીવન ની બીજી બાજુ શુ છે તેસમજાવી ગયું. 

[વિપરીતપરિસ્થિતિમાં પણ રમાયેલું રાજકરણ પ્રજા ને ઘણું બધુ સમજાવી ગયુ. 

[શાળામાં નશીખવ્યા હોયએવાબોધ શીખવાળી ગયુ. 

[જનાવરો ને પાંજરામાં થતી અનુભૂતિ નો અહેસાસ શુ છે તે માનવી ને સમજાવી ગયું 
[]લગ્નપ્રસંગો ઉત્તમ રીતે સાદાઈથી પણ થઈ શકે એમ સમજાવી ગયું. 
] પ્રદુષણ રહિત જીવન ની અનુભુતી કરાવી ગયું. 

અનુભવ એજસૌથી મોટો શિક્ષક છે એ વાત યાદ રાખજો . 

ખરાબ સમય પણ ઘણુંબધું શીખવાડી જાય છે એવુ કહેનાર વડીલો ની વાત આજે સમજાય છે. 

સમચ પરિવર્તનશીલ છે. . 

1, ૯/૧/૨૦ર ૧ શાતિવાર 

સ્વ. રાજબાઈ શામજીભાઈ પોકાર, ઉંમર : ૯૦ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : નવાવાસ (રવાપર), હાલે : દાભલા (મહેસાણા). 

સ્વ. ગંગાબેન રાજારામભાઈ પટેલ, ઉમર : ૮ ૨ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : સાંયરા (યક્ષ), હાલે : પૂના (મહારાષ્ટ્ર). 
સ્વ. વિશનજીભાઈ કેશરાભાઈ હળપાણી, ઉમર : ૭૨ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : બિદડા (માંડવી). 


