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જાત કરાયો 

1 એપ્રિલથી બીજા રાજ્યમાંથી ૩ 

ઝય 

બ. 
ર. 

પિ. કઝ ૧, ઝા નેગેટીવ રિપોર્ટ જરૂરી 

કચ્છ જીલ્લા આરોગ્યના મેલેરિયા શાખા દ્વારા વીથોણ જિલ્લા પંચાયતના નર્વાનિયુક્ત સભ્ય 
શ્રીમતી જયાબેન ચોપડા દ્રારા જીયાપર મધ્યે મચ્છરદાનીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું જેમાં ગામના 
સરપંચશ્રી વિજયાબેન ગૌસ્વામી તેમજ કમળાબેન પોકાર ઉપરાંત ઉમિયા માતાજી સંસ્થાના 
મહામત્રીશ્રી બાબુભાઇ ચોપડા અને વિષ્ણુ સમાજના પ્રમુખશ્રી ત્રિકમગર બાવાજીએ સાથ આપ્યો અને 
સમગ્ર ગ્રામજનોએ હાજરી આપી 

ઉતા તક ત 181 ઈટ 

શનિવાર રક માચ સાજે ૪.૩૦ 
૫/011₹ ૫ ર1 01૫ 1૬142 1[//1ર1 
એન્ટરપ્રિંતઓર યુવતીઓ મહિલાઓનો 
ઉત્સાહ અવર્ણીય 

ચાલને સખી સાહસ કરીએ. . 

એકબીજામાં નવો ઉત્સાહ ભરીએ... 

ચાલને સખી કઈક નવુ કરીએ... 

હું અને તું મળીને ઘઞૅઆર્ટબનીએ... 

ચાલને સખી કઈક નવુ કરીએ... 

સબકા સાથ સબકા વિકાસ નું માધ્યમ 
બનીએ.. 

ચાલને સખી સાહસ કરીએ. . 

કંઈક નવું કરવાની એકબીજામાં ઈચ્છા 
ભરીએ. . 

ચાલને સખી કંઈક નવુ કરીએ. 

ચાલને સખી સાહસ કરીએ 

સમયના પરિવર્તન જીવન શૈલીમાં પણ 
બદલાવ લાવે છે. આર્થિક ઉપાર્જનમાં પણ 
આમુલ પરિવર્તન આવે છે. 

કોરોના વાયરસ અને કોૌવિડ૧૯ આ બંને 
શબ્દ માત્ર વિટબણા નથી એક નવસર્જન પણ છે. 
આમ કોઈ પણ ઘટના નવસર્જનનુ કાર્ય કરે જ છે 
એ ઇતિહાસ ગવાહ છે. 

કોવિડ૧૯ એ સ્તી અને પુરુષ વચ્ચેનું અંતર 
ઘટાડયુ છે બને વચ્ચે આ ત્મિયતા ભાવનું ઉત્સર્જન 
કર્યું છે. સ્રી માટે કોઈ પણ કાર્ય અશક્ય નથી એવી 
પ્રતીતિ કરાવી છે. આધુનિક એવા આ યુગનો 
પ્રારંભ થયો છે કે આગામી સમયમા ઘરે ઘરે 
વુમનનો વેપાર ઉદ્યોગ બિઝનેસ હશે જ. આમા 
આપણે ક્યા ને ક્યારે ₹? !! આ જિજ્ઞાસા સહજ 
બતી છે. . 

વિશ્વના આમૂલ પરિવર્તનમાં સુસ*% થવું જ 
પડશે. આ માટે વેપારનો એક નવો આવિષ્કાર 
ડીઝીટલ માર્કેટિંગ અગે અનેક વુમન અવગત તો 
હશે જ પણ તેઓ પોતાનો જ બિઝનેસ કરી શકે તે 
માટે યુવાસઘની બિઝનેસ સેલ ટીમ જેમા પણ 
વિજયા નાકરાણી મુબઈ જેવી એન્ટરપ્રિનિઓર 
યુવતીઓ સામેલ છે. તેઓ [42 ।/0/ર નુ 
પ્લેટફો્મરેડીમેડ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. 

વીમેનમાં તો આર્ટ તો અકલ્પનિય છે. જે 
સર્જન કરી શકે છે તો શુ ના કરી શકે. વ્યાપારમાં તે 
ખૂબ જ ચિવટાઈથી કરી શકે છે. તેમાં વળી 
લોકડાઉન અને કોરોના એતો વર્ક એટ હોમ ની 
નવી જ ડિઝાઇન આપી છે. આવુ જ અવનવુ 
કરવા યુવતીઓની નવી જ ફોજ સાથે 1૬1૮2 
ઊ// ર1 1701181૫ /રના આ વકશોપમા 
નેતૃત્વ કરનાર માહિલાશક્તિઓ જોડાઈને 
પોતાની ખુબીઓ અને જિજ્ઞાસાને નવી જ ઉર્જા 
આપવાની આવેલ ઓપસચ્યુનીટીને હસ્તગત 
કરવાની તક ઝડપી છે. રજનબેન જલગાવના 
શક્તિને જોડવાના પ્રયાસ સફળ થઈ રહ્યા છે. 

ઘર પરિવારમાં ચૂલા સાથે અને કપડાં, 
પોતા અને બાળવતા સાથે જોડાઈને મહિલા 
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[18111 , તળા તાપસાંઉાક ઉ તા,આયોજકો ને 

ચૈતન્ય સ્કૂૃતી ઉત્સાહ 

શક્તિએ પરિવારને અદભૃત સાહસ અને શોર્યની 
ભેટ આપી છે. જેના થકી ભારત અને વિશ્વમાં 
કકપા સમાજના પુરુખો સફળ થયા છે. 
સફળતાની પાછળ સ્ત્રી શક્તિનો સાથ અને હાથ 
હતો જ.. જેના કારણે જ શક્ય બન્યુ છે. હવે એક 
નવી જ તાજગી અને ઉર્જા સાથે એજ દેવકી, 
અજ્ષપૃર્ણા, રંભા અને જશોદા નવા ડીઝીટલ 
દુનિયામાં પણ પોતાનું કૌવત અદભૂત કરી શકે 
છે. 

જેમાં પુરુષની પાછળ નહીં હર 
સાથ... 

પરિવાર અને સમાજ વિકાસ સાથે રાષ્ટ્ર 
વિકાસમાં અવ્વલ તો જ બને છે જેમાં સબકા સાથ 
સબકા વિકાસ હોય તો વિઝનરી વડાપ્રધાન 
માનનીય નરેન્દ્ર મોદીજી મળ્યા છે. અનેક 
પ્લેટફોર્મ મહિલા ઉતકર્ષ માટે ના સરકારે 
વિકસાવ્યા છે. રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ સમકક્ષ 
પ્રતિનિધિત્વ આપ્યુ છે. બીજા તો અનેક ક્ષેત્ર એવા 
છે કે હવે આ કાર્ય સ્રીથી ના થઇ શકે એવુ રહયુ જ 
નથી.. વિવિધતાના આ આવિષ્કારને હર ઘર 
ઘરમાં એન્ટરપ્રિનોરને ચેતન્ય સ્ફાર્તિ ને ઉત્સાહ 
આપવા સાથે કેકેપી માર્ટ વુમન આર્ટ ના આ 
વેબીનારમાં નવ યુવતીઓને જોડવા અને તેની 
જિજ્ઞાસાને પણ પરિતૃપ્ત કરવા સ્વયંમ ને ઉજાગર 
કરવાના સ્પન્દન મળ્યા છે. 

આજના સમયમાં જરૂરી થઈ ગયું છે કે 
આપણે સમયના સથવારે ચિંતન કરીએ. એ માટે 
આપણા કેન્દ્રીય યુવાસંઘ મહિલાસંઘના પ્રમુખ 
સંવક જશોદાબેન નાકરાણીના અદભૂત 
ઉત્સાહના સથવારે આપણી તમામ બહેનોને 
આર્થિક રીતે સુસજ% બનાવવા માટે બિઝનેસ સેલ 
મિશનના 1૬42 ॥//હાર1 પોર્ટલને સમજવા 
20011 અને હહ વેબીનાર કોંફરન્સનું 
આયોજન કર્યું હતું જેમાં ઉત્સાહ તો એવો જોરદાર 
જોવા મળ્યો. કર કલ્પનાથી વધુ સ્રી શક્તિ ઝૃમ પર 
આવી જેની સંખ્યા વધતા તરત જ ગુગલ મીટની 
[લિક આપવામાં આવી. આમ ગુગલ પર કોનફ 
કોન્ફરન્સ ચાલુ રહી જેને જીગર અને વિજયાએ 
હેન્ડલ કરી જ્યારે ઝૃમ મિટિંગને હિતેશ પોકાર 
અને રમીલાબેન રવણીએ હેન્ડલ કરી. આવી 
પહેલી ઘટના બની છે. 

રમીલાબેન માહિલાસંઘ દ્વારા કહેવાયું કે 
આપ સહુને વિનંતી કે બહેનો આપ આપતા 
[ડળમાં બહુ જ સરસ જાણકારી બધી બહેનો 
યુવતીઓ સુધી પહોંચે એવું કાર્ય કરશો. સાહસિક 
દીકરીઓ અને મહિલાની પ્રતીતિ પણ કરાવશો. 
આપણી આસપાસની સાહસિકની નોધ પણ 
કરાવશો.. 

બિઝનેસ સેલ ટીમના તમામ લીડરનો 
આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવેલ. ૪.૩૦ની 
કૉફરન્સ ૬.૧૫ સુધી ચાલુ રહી હતી. વાળુની 
તૈયારીઓ સ્તી શક્તિને કરવાની હોઈ સમાપન 
કરવામાં આવેલ. 

ટીમ યુવા શક્તિ.. 

અજૂધોળુ (પર્વકતા પ્રચાર અનેપ્રસાર) 

મહિલાસઘ... 

કદમ કં સાથ 

[પાદ [ઉસઇતા3ં પટાકાક 1 ર 

ખુબ ખુબ ધન્યવાદ, આખા સમાજની બહેનો નેનવી દિશા ખુબ ખુબ આભાર મહિલા સંઘ અને યુવા સંઘ ના આમાંજક 
બતાવી વાઈબ્રન્ટ કરી દીધી. આર્થિક રીતે તો ખૂબ જ ભાઈ બહેના નાં.સમાજ વેકાસ ની સાથે સાથે માહિલાઓ ના 

ઉપયાંગી છં... સામાજિક દ્રષ્ટિએ પણ આ અંક નવા સંબંધો વિકાસ માટે સરસ પ્લેટફોર્મ તમાર કરી રહા છો ને બદલ દિલ 

માટે પ્રેરણા પૂરી પાડશે. નવાં આંભેગમ સમાજ ને નવા 

આયામ પર લઈ જશે. હ ૯ છલક 

કો.વીરતા પરમો ધર્મ,&. 

મતદાતાઓને મકૃત વીજળી કૅ મકૃત પાણી વગેરે 
આપવાની જાહેરાત પણ કરી શકાય નહીં. ખરેખર તો 

લોકોને કશું પણ મફત આપી શકાય નહીં. જો રાષ્ટ્રને 
મહાન બનાવવું હોય તો પ્રજાને મફતખોરીથી બચાવવી 
જોઈએ. મફતખોરોનું મોસ્લ નથી હોતું અને મોરલ 

થી ખુબ ખુબ ધન્યવાદ... 
1બા ૬% બ 

વિનાની પ્રજા કદી પણ મહાન થતી નથી. આવી મકૃત 
ખોરી અંતે તો રાષ્ટ્રના પૈસાથી જ થતી હોય છે. રાષ્ટ્રના 

પૈસા એટલે કરદાતાના પૈસા. કરદાતા દશના નાગરિક 
છે, તેના હક્કના પૈસા મકૃતખોરોમાં વહેચવા એ દૂષણ 
કહેવાય. વીજળી, પાણી ક બસ અથવા ટરંન માં માત્રા 

કરવી હોય તો બિલ ચૂકવવાનું. જો બિલ ચૂકવવાની 
ક્ષમતા ન હોય તા તેના વિના ચલાવી લેવાનું, પણ 

મકૃતખોરી તો ન જ કસ્વી જોઈએ. 
(પરમ પૂજ્ય મહર્ષિ સ્વામી સચ્ચિદાનંદજી પરમહંસ 

દંતાલીવાળાના પુસ્તક વિચારોનો ગુલદસ્તોમાંથી સાભાર) 

ધાનમંત્રી જન-ધન યોજના ર પી 
1 હતુ: બેંક ખાતાની સાથે જ લોકોને નાણાકીય સવલતો જેવી કે ડેબિટકાર્ડ, બેંકિંગ સર્વિસ, 

થાપણ, નાણાની લેવડ-દેવડ, વીમો, પેન્શન વગેરે પૂરી પાડવાનો છે. ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી 

જન-ઘન યોજના રાષ્ટ્રીય નાણાકીય સમાવેશનું મિશન છે. 

“ યોગ્યતા: ૧૦ વર્ષથી વધુ વય ધરાવતી કોઇ પણ વ્યક્તિ આ યોજના હૈઠળ બેંકમાં ખાતું 
ખોલાવી શકૅ છે. 

- ફાયદાઓ; આ યોજના સાથે સંકળાયેલ લાભો નીચે મુજબ છે 
૧) જમા રાશિ ઉપર વ્યાજ 
૨) એક લાખ રૂપિયાનું દુર્ઘટના વીમા કવચ 
૩) કોઇ ન્યુનતમ બેલેન્સની જરૂર નથી, તેમ છતાંય, રૂપે કાર્ડની મદદથી રકમ ઉપાડવા 

માટે થોડી રકમ જમા રાખવામાં આવે એ કિતાવહ છે. 

૪) રૂ.૩૦,૦૦૦ નું જીવન વીમા કવસ. 

૫) 

આવશો. 

પ 
આપવામાં આવશે. 

ભારત ભરમાં સહેલાઇથી રકમ ટ્રાન્સફર થઇ શકશે. 

૬) સરકારી યોજનાના લાભાર્થીઓને તેમના આ ખાતામાં સીદ્યા તાભો જમા કરવામાં 

૬ મહિના સુધી ખાતામાં સંતોષજનક લેવડ-દેવડ પછી ઓવરડ્રાફ્ટની સુવિધા 

૮) પેન્શન તથા વીમાની સુવિધા મળી શકશે. 
 કાર્યપદધ્દ્યતિ: 

પ્રધાનમંત્રી જન-ધન યોજનામાં ખાતું ખોલાવવા માટે નીચે મુજબનાં દસ્તાવેજ જરૂરી છે. 

૧) આધારકાર્ડ હોય, તો બીજા કોઇ દસ્તાવેજની જરૂર નથી, 
જ) સરનામું બદલાઇ ગયું હોય, તો હાલના સરનામાનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. 
૩, જો આધ્ારકાર્ક ન હોય, તો નીચે જણાવેલ સરકારી દસ્તાવેજ પૈકી કોઈપાણ એક 

જરૂરી છે. 
અ) મતદાર ઓળખપત્ર 

ક) પાન કાર્ડ 
ઈ) નરેગા કાર્ડ 

નોંઘ: 

તરીકે કાર્ય કરશે. 

૪) 

બ) દ્વાયવિંગ લાયસન્સ 
રાં 

ક પાસપોટ 

આ દસ્તાવેજોમાં “તે અરજદારનું સરનામું હોય, તો આ ઓળખાણ તેમજ સરનામાના પુરાવા 

જો કોઇપણ વ્યક્તિ પાસે ઉપર જણાવેલ દસ્તાવેજ ન કોય તો બેંક દારા ઓછા 

જોખમ વાળા વર્ગ માટે ગેઝેટેડ અધિકારી દ્વારા જારી કરેલ પત્ર જેમાં વ્યક્તિનો ફોટો 
પણ પ્રમાણિત કરેલ હોય તેવા કોઇપણ દસ્તાવેજથી ખાતું ખોલાવી શકે છે. 

- અમલીકરણ સંસ્થાઓ: રાષ્ટ્રીયકૃત અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોની શાખાઓ, સહકારી બેંકોની 
શાખાઓ, બેંક મિત્ર, વ્યવસાય પ્રતિનિધિ વગેર મારફત આ યોજનાનો અમલ કરવામાં 

આવશે. 

"હૂંફ" પર કંઈક લખવાનું મન થયું, 

ર 6-1 ઝરી 

આઓ, આજ ક. ગયત મ।નવીય સહા્ય 
દિ 

આનલાઇન જોડાવા માટે ક્લિક ક 

ની 'હૂંકુ નઘર-ઘર સુધી પહ હોંચાડીયે. 

રો- ॥805//ણાદ.ત0/0લપા/॥/કાર 

-: અવસાન નોંઘ :- 

શનિવાર 

સ્વ. નંદુભાઈ હા) જા ક ઉમર : ૬૧ વર્ષ, 

કચ્છ માં ગામ : કોટડા [જડોદર), હાલે : જલગાવ. (મહારાષ્ટ્ર). 

સ્વ. શામજીભાઈ મુળજીભાઈ સેંગાણી, ઉમર : ૭૮ વર્ષ, 

કચ્છ મા ગામ : ઘડુલી. 

સ્વ. શ્રી ડાહ્યાભાઈ નથુભાઈ મૈયાત, ઉમર : ૭૮ વર્ષ, 

કચ્છ મા ગામ : દયાપર ( લખપત). 

સ્વ. પ્રવિણભાઈ શિવજીભાઈ છાભૈયા, ઉમર : ૫૯ વર્ષ, 

કચ્છ મા ગામઃ મેઘપર, હાલે : આણદ. 

કં ક હં 
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કન" 

ખેતીવાડી ઉત્તપજ્વ બજાર સમિતિ, 

ધનસુરા ના યવા ઉમેદવાર 
ક ક ક ક 

ખેડત વિભાગના ને જંગી મતો 
થી વિજયી બનાવીયે. 

કરમ ઉમેદવારનુંનામ નિશાના બટન 
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દે ચ ઉ080 

અમારા તન કર્ણાટક ઝોનમાં અમુક ઘટક સમાજોમાં જ 

અમૃત કુંભ બાબતે જે ગેરસમજ તથા અવઢવ હતી તેની 

જાણકારો તથા ખુલાસા માટે ગત તા 26.2.21 ના બેંગલોર 

મધ્યે બેંગલોર માં આવતી નવ સમાજો તથા અન્ય ઘટક 
સમાજના હોદ્દદારો તથા રીજીયનના હોદેદારો તથા બન્ને નાં 

સલાહકારો તથા કેન્દ્રીય સમાજના કર્ણધારો વચ્ચે એક 
સંયુક્ત સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ તેમાં અમારા 
જે પણ પ્રશ્નો હતાં તેના સંતોષકારક ખુલાસા તથા જાણકારી 
આપેલ હતી અને શ્રી સમાજની દરેક યોજનાઓ તથા હાલમાં 
ચાલતી ગતીવિધી ની ખુલાસા વાર માહિતી શ્રી સમાજના 
કર્ણધારો દ્વારા આપવામાં આવી હતી અને આ ઝોનના હાજર 

રહેલા દરેક સભ્યો ને સંતોષ થયો હ તો અને દરેક ના મનમાં 

ખુશી તથા આનંદ દેખાતો હતો અને ત્યારબાદ ઝોનના પ્રમુખ 

ભ્રી ચીમનભાઈ લિંબાણી એ ઝોનના વડિલો તથા ઘટક 

સમાજના હોદેદારો ની રાય લીધાં બ [દ શ્રી સમાજના 

હોદ્દેદારો ને જણાવેલ કે આમારો ઝોન લગભગ દરેક 
બાબતમાં આગળ જ હોય છે અને આ ખુલાસા પછી વિદ્યા 
શેતુ યોજના માં સારૂં દાન આપસુ તેવી ખાતરી આપેલ હતી 
અન્ય ઝોનો પણ આ બાબતે સારો સહ 
અપેક્ષા રાખીએ છીએ તથા અમારી અ 

યોગ આપશે તેવી 

।ગામી કારોબારો સભા 

બાદ રકમ નો નિર્ણય લેશુ તો કારોબારી સભામાં ઝોનના 

ફંડમાંથી અગિયાર લાખ તથા અન્ય સમાજો માંથી સમાજ 

અથવા અંગત શિક્ષણ નીધીમા સારો સહયોગ હશે તેજ 
કારોબારી સભા માં નેલમંગલા સમાજે એક લાખ રૂપિયાનું 
શિક્ષણ નીધી માં દાન જાહેર કર્યું હતું આવી જ રીતે અન્ય 
સમાજો તથા ભામાશા ઓ દાન આપશે એવી અમારી આશા 
છે. સૌનો સાથ સમાજનો વિકાસ . માં ઉમિયા તથા ભગવાન 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ નાં આશિર્વાદ આપણાં સૌનાઉપર રહે 

તેવીપ્રાર્થના 4, દૃ; 

દક્ષિણ કર્ણાટક ઝોનના 

પ્રમુખ શ્રી ચીમનભાઈ લિંબાણી 
હામંત્રી શ્રી વસંતભાઈ ગોરાણી ના જય લક્ષ્મીનારાયણ 

મારી માતા, બહેન, માસી, ફોઈ 

જોડવાના મારો પહેલા પ્રયાસ છે. 

કેકેપી સમાજ સભ્યના ૫૦ થી વધુ વર્ષોના વિકાસના અનેક 
માપદડ છે. જેમા સ્રીનુ ઉત્તરદાયિત્વ અનોખુ છે. જે સર્જન કરી 
શકે એ શું ના કરી શકે?? બધુ જ કરી શકે છે જરૂર છે તક આવે 
ત્યારે હોસલાની ઉડાન ભરવાની તત્પરતાની. 

આપણા પૂર્વજ દ્વારા કરવામાં આવેલા 
સખત સંઘઠનના પ્રયત્ઞો આપણા માટે સુવર્ણ 
આશીર્વાદ છે. ઘણા બધા પડકારો, મહેનતુપણું, 
પ્રમાણિકતા અને એકબીજાને સહાયક બનવાની 
પ્રણાલી એ આપણા સમૃદ્ધિ આર્થિક [વિકાસનો 
મોટો પાયો હતો. જેનુ આદર્શ અને ઉત્તમ 
ઉદાહરણ ઘરે ઘર છે પણ આપણા માહિલાસંઘના 
પ્રમુખ સેવક એવા જશોદાબેન નાકરાણીના 
મૂલ્યનિષ્ઠ જીવન અભ્યાસ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય 
એમ છે જે જરૂર કરશો અને આવી માતાઓના 
જીવન દર્શન કરાવવા આપ દરેક ઘરની એ 
ડોશીઓ કહી આપણે વાગોવતા હોય છે પણ 
સાચા અર્થમાં એ સહનશીલ સાસુમાઓનુ જીવન 
દર્શન સમજીને લખશો જે સહુને પ્રેરણા આપશે. 
વંદન કરું છું અત્રેથી પ્રમુખ સેવક જશોદાબેન 
જેવી જ મારી સમાજની તમામ વડીલ માતાઓને 
જે સહનશીલ રહી વિકટ પરિસ્થિતિમાથી 
સમાજને નવી ઊર્જા આપી. 

હવે પરિવર્તનશીલ મુસાફરીના આગળના 
તબક્કા માટે અંકરુપ અને સહયાંગા 
વાતાવરણની તાતી જરૂર છે. ખાનગી ક્ષેત્રે પોત 
પોતાના વ્યવસાયને ભવિષ્યમાં ટકાવી રાખવા 
અને લોકોને રોકાણ કરવાની, નવી ક્ષમતાઓ 
અને ધંધાને લાભ પહોંચાડનારા [જિટલ 
[સિદ્ધિઓના નવા યુગત્તે ચલાવવા માટે શૈક્ષણિક 
સહયોગની જરૂસ્છે. 

આપણા સમાજના જરૂરિયાતોને પહોંચી 
વળવા ટેક્નોલોજીને અનુકૂળ અને સ્કાયલેબ 
બતાવવાની જરૂર છે. આપણે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને 
નીતિઓના નિર્માણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવુ 
જોઈએ જે કેકેપીમાં નવીનતા અને તકનીકો 
પ્રગતિને ઉત્તેજિત કરશે. સાથે મળીને, અમે 
કેકેપી સમુદાય માટે તેજસ્વી, આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ, 
સર્વાંગી વિકસિત ભવિષ્યને 10110044 કરી 

શકોએ એમ છે. કેકેપી માર્ટ સાથે તમારા 
વ્યવસાયની ઓનલાઇન 4િશુલ્ક નોંધણી અવશ્ય 
કરાવો. 

આ માટે આપણા રિજાયન સહાય ડેસ્કનો 

જરૂરિયાત મુજબ સંપર્ક કરો. અમે નવી ડીઝીટલ 
દુનિયા માટે ઘર બેઠા જ વેપાર માટે સ્રી શક્તિને 

, કાકી, ભાભી અને સખી 
સ્નેહી મિત્ર જે વેબીનારમાં જોડાઈ કે ના જોડાઈ પણ આજ આ 
અક્ષર મનથી સનાતન પત્રિકાના માધ્યમથી આપ સહુ સાથે 

આવકારીએ છે. આપતુ ઉત્પાદન સહજતાથી 
વિશ્વના કોઈપણ ખૂણે ગુણવત્તાના આધારે 
ખરીદદાર ખરીદી કરી શકે એમ છે. આપણે 
ગ્રાહક જ બનવુ છે કે વ્યાપારી તે આપણે નક્કી 
કરવાનું છે. 

આપણો હોસલો અને ઉત્સાહ કેકેપી 
યુવાસંઘ અને માહિલાસંઘના કર્ણ ધારોને ઉર્જા 
આપશે જે સતત આધુનિકતાના પરિવર્તિત 
યુગમાં શ્રેષ્ઠ સમાજ શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્ર બનવાના રાષ્ટ્રીય 
અભિગમની પૃષ્ટિ કરશે. માહિલાસંઘમાં 
યુવતીઓને એવી જ તક આપો પ્રોત્સાહનની જે 
સમાજ વિકાસને નવી જ દિશા આપી શકે એમ છે. 
યુવા મંડળમાં યુવતીઓનો સમાવેશ કરો તેતે 
ભાઈ અને બહેનનો ભેદભાવનો અહેસાસ ના 
આપો. તેની જિજ્ઞાસા અને સાહસને બિરદાવો. 
એની ઉર્જાને પ્રાધાન્ય આપો. 

દરેક સમાજ વ્યવસ્થામાં યુવા દીકરી 
દીકરાઓ છે જ તેઓ સાથે વર્તમાન પેઢીનો 
સંવાદનું પ્લેટફોર્મ આપો. જોજો સાચે જ નવી જ 
સ્નેહાળ સમાજનુ ઘડતર થશે. આર્થિક સમૃદ્ધ થવુ 
તેમાં મુળ મહેનતના સમયે સ્રીનો અદભૂત પ્રયાસ 

રહ્યો છે જે આજના નવા યુગમાં પુનઃ જાગૃત અતે 
ઉજાગર કરવાનો સમય આવ્યો છે. પહેલ કોણ 
કોણ કરશે તે દરેક પરિંવાર અને સમાજ વ્યવસ્થા 
અને વાતાવરણ પર આધાર છે. જે માટે સ્થાનિક 
મહિલા મંડળની માનસિક્તા અતિ અસરકારક 
બનશે. /ં 1૦૦લ/ 11101 ઉ100ત્ા// ના 

અભિગમ થકી આર્થિક સમૃદ્ધિના દ્વાર વેળાસર 
ઓપન કરવા એ નેતૃત્વની જવાબદારી છે. 

આભાર અને સાદર ટીમને આપના 
વ્યવસાયની નોધણી દ્વારા ચૈતન્ય સ્ફર્તિ ઉત્સાહની 
રંગીન ઉર્જાનો ફાળો આપીએ. પવિત્ર હોળીનો 
તહેવારમાં જરૂર આ વિકાસના પર્વમાં ચિંતન 
કરશો. 

હ અને મારા જેવી જ ઘર ઘરમાં નાની 

શક છે તેમને તારાથી ના થાય એમ નહીં 

તારાથીપણ થાય જ એમ કહીને વહાલ આપો. 

બિઝતેસ સેલ, યુવાસઘ-માહિલાસઘ 

કો. ઓર્ડીનેટર. વિજયા નાકરાણી, મુબઈ, 
(કોટડા કચ્છ) 

અર્ચના રંગાણી. 
(142 ।/તા1 જે? 1તિશાત ઝાવાશનના મેં 

ઝાઝ 1642 સમાગ વો નારી શંજ્ત જો સવ 
તમજતે - તમવતતે તેછા..તિસ મે ઝ્વા જુછ વર 
ટિછાને જા ગૌર ઝાણો મે સુનહરા સપના સંઝોતે 
ટેરા..છસતોં જે પરો જે ઝારિઈ સતજા સાથ 
સવવ વતિવાસ જે ઝ૩રેશ્ય વઝે સાર્થક જરતે 
તિત. ગાત્માનિર્મર ।42 

૫/0ાવા1ં]/ત વને છતી વ ૩મરતે સૌર 

માવિષ્ય વતે ગોર તવનીવે જે માધ્યન 
મે પદા ઝત્સાદ્પર્ણ જટમ ઝઠાતે 
ટેરવી.. ઝાઝ ।6(2 તે પ્રાસ સે હમને 

ઝ્ટયોળિજ તિ વી જિરળ વિસત 

[નલ્તા1લા 111 10 1/1 

5/પણાન 1હદ્વા1 101 ૫તુવા1ં5ા1લુ 

કા।ઉ લા1/11ત2ા1લુ ળ/૯ંાતતા' 

હેલ્થ અને ડિઝાસ્ટર મિશન કત્વીનર, 
તાગપુર, વિદર્ભ રિજીયન, યુવાસઘ 

રટમણીબેન નાકરાણી અમેરિકા, વમન આર્ટ કકપી માર્ટ વેબીનાર 
કેકેપી માર્ટની વેબીનાર કોન્ફરન્સમાં પોતાના સ્પન્દન 

આપતા જણાવેલ કે અદભૃત કાર્ય આ બિઝનેસ સેલ કરી રહેલ છે. 
તેમાં સ્ત્રી શક્તિ માટે પણ આવી જ્ઞાનલક્ષી વેબીનાર કરીને સહુને 
જોડયા તે અદભૂત કાર્ય કર્યું છે. બધી જ બહેનો હોમ 
એન્ટરપ્રિનિઓર તો છે જ. બસ એને આપવામાં આવેલ આ 
બિઝનેસ ડેસ્કનો સારો ઉપયોગ કરે તો અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી 
શકે એમ છે. અમારો તો ઉછેર જ કેન્યામાં થયો છે તો અમે અનેક 
સમાજના ઘરમાં હોમ એન્ટરપ્રિનોરને જોયાં છે. હું પોતે પણ મારા 

પરિવારના વ્યાપાર બિઝનેસને ઘરે રહીને 
સહાયક બતીને કાર્ય કરું જ છું. તક મળી છે 
સ્વીકાર કરશો. 

ઘર પરિવારને આર્થિક સમૃદ્ધ તરફ લઈ 
જવાનો આ પ્રયાસને હું બિરદાવી રહી છુ. 
“11ઊ1લાંઇઇ લાત છકો ણછણાાણુ- 

ઉકા પ 1કીળઇઈઇ લાત ઝિંાલણંઇઇસ 

[લકઝા1ાલ લપ ઉહઇલકકાઉળણઉક 10 1ણ 

ભારત દેશથી વિદેશ માં સ્રી શક્તા ની અલગ જ 
જવાબદારી છે. આમ તો પહેલા જેમ કચ માં ખેતી સાથે જોડાયેલ 
સમાજ માં સ્તી પણ સવારથી ખેતર માં જતી ને પરિવાર ને પુરક 
બનતી. . બાળ ઉછેર, ભોજન અતે ઘરત્તું તમામ કાર્ય કરી ને મોટી 
ફરજ અદા કરી જ છે. દૂધ દોહવાનું કાર્ય પણ કરવુંજ પડતું ને 
ખુશી ખુશી કરતી જ હતી.. 

બસ એમજ અમે પણ અહીં પરિવાર માં અમારા પતિઓના 

બિઝનેસ ને સતત પુરક બનીએ છે. . બેંકતુ કામ કે અન્ય સાઇટ 

પર જઈ ને પેમેન્ટ કરવુ કે માર્કેટિંગ કરવું તે કરીએ 
જ છે. તે સિવાય પણ ઘરતું તમામ કાર્ય અને 
બાળકોનો અભ્યાસ નું કાર્ય પણ . આમ અહીં ઘર 
ઘર એન્ટરપ્રિનિઓર છે જ.. 

હવે સવિશેષ કરવાની તક મળી છે. જે જરૂર 
સ્રી શક્તિ સાર્થક કરશે જ એવી મારી ભાવના છે 
જ. યુવાસંઘ એટલે કે સમાજ જ આવું કેકેપી માર્ટ 
જેવું કાર્ય કરવાનું આયોજન જેને પણ કર્યું ને 

લાબી બ 1662 1/21. 1 11101 11 0 ત 
પણા" ઉછા" ઘ્ુઇળત [તણ 1ણ હા ઉછ ઇટ 

લાતાંહક ૫/1 તઇ કહત ॥ઉ1 ઉછાળ 1છાળ1ાઇ. 

ઉલ પ/તાં તાત 10011 [0પ/તા ત 10 ૩૯૦ 
[1॥1/૯." 

[અમેરિકા કકપા સમાજના પુર્વ પ્રેસિડેન્ટ) 

પેન્સિવેલીયા અમેરિકા, [સુખપર કર) 

[વિચાર્યું તેને અભિતદન આપું છું... 

આપતી ગુણવત્તા સભર પ્રોડક્ટ ને કોઈ 
દુકાન કે સ્ટોર માં મુકવાના બદલે આવા એમેઝોન 
અને ફિપકાર્ડ, ।1તાંત [ળતા જેવાજ ।1૯:2 ॥/ઢાવ 
ના પોર્ટલ નો ઉપયોગ કરવાનો ઉમદા પ્રયાસ 
કરવામાં આવ્યો છે જે કાબિલે તારીફ છે. . 

નૈરોબી, કેન્યા, (કચ્છ માનકુવા) 

હોળીની જવાળાઓમાં આપના જીવત્તમાંથી ક્રોધ, લોભ, મદ, મોહ, 
અહંકાર, દુખ અને તકલીફો નુ દહન થાય અતે આપનુ જીવન સુખ, શાંતિ, 
શી, તંદુરસ્તી, આનદ, સમૃધ્ધી અને પ્રેમ રૂપી સસરગોથી છલકાયેલુ રહે 

અવી આજના પહોળીના પાવનપ્રસગે સહૃદય શુભકામનાઓ..!! 
વંદે માતર 

ઠેર ઠેર આવી અસલ ગાય ના છાણ માંથી જ 
હોળી પ્રગટાવવા ની સસ્ક્રોતી છે.. બાળકો 
મહિલાઓ યુવા મંડળ આવું કાર્ય આગોતરું ત્યાર 
કરતા અને સુકવતા તે હાર બનાવતા એજ કાર્ય જે 
પણ રીતે થાય.. કોઈ બનાવતું હોય તો વેચાણ થી 
લાવી ને કરવામાં આવે. . જે પ્રકૃતિ માટે ઉત્તમ છે. 

હવન જેવી જસામૃહિક આ પ્રક્રિયા છે. 

લાકડાનાનો જથ્થો કાર્બન કેદ કરે છે એને 
સહજ સળગાવી ના નાખશો.. છાણ નો જ વધુ 
મા વધુ ઉપયોગ કરવો.. પ્રકૃતિ જ સર્વસ્વ છે. 
આપને મળી છે બીજા માટે પણ જતન કરશો.. 

કપુર નો ઉપયોગ કરશો.. 

હોળી ની પવિત્રતા જાળવશો.. ખુશીઓનું 
પર્વછે. 

હાલ ની કોવિડ ની પરિસ્થિતિ ને ધ્યાન માં 
લેશો.. 

સામાજિક અને આધ્યાત્મિક મિશન 

કકપા યુવાસંઘ... 


