
OE 10 – Clear Cut order ABKKP Samaj to debar all 
Satpanthis dt. 01-Jul-2010 /  

અ.ભા.ક.ક.પા.સ. નો તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૦નો બહાર પડલો, 
ચોખો આદશ, નાથી સતપથંીઓને સમાજથી ુ ર કરવા 

Clear Cut Order from ABKKP Samaj to debar all Satpanthis

09-Jul-2010

સવ ાિત જનો,

આપડા ક ીય સમાજ એટલે ક અ.ભા.ક.ક.પા.સમા તા ૨૫.૦૩.૨૦૧૦ ના તે પ બાહર પડ ું
હ ું તે તે પ ના જણાવેલ આદશ ને અમલ મા લાવા હ ુ થી ક ય સમા ચોખવટ કરતો એક
બીજો આદશ બાહર પડ ો છે. આઆદશ પ ની નકલઆ email સાથે જોડલ છે.

આ આદશ પ મા જણાવેલ માણે દરક ઝોનને તાક દ કરવામાં આ ું છે ક આપડા પચંમ
અિધવેશનમા પાસ થેયલ કલમ 18 અને 19 ને યાન મા રાખીને દરક ઝોને પોતે તેમજ પોતાના
ે મા આવતા દરક સમાજના બધંારણ અને ધારા ધોરણને યો ય ર તે ધુાર ને તેની નકલ ક ીય

સમાજમાં મોકલવાની રહશે.

જો કોઈ પણ ય ત ક સ હૂઆઆદશ ું ઉ લઘંન કરશે તો તે ય ત ક સ હૂ સમાજ ના સ ય નહ
રહ શક.

ાિત ના ર ત ર વાજને અમલમાં કુતાઆવા ચોખાઆદશબાહર પડ ુંપા ં એકઐિતહાિસક કદમ
છે.

દરક ઝોન અને સમા આઆદશનો બને તેટલો જ દ થી અમલ કર એવી માર િવનતંી છે.
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ક ીય સમાજ અને તેના હોદદારો તેમજ આઆદશ ને બહાર પાડવા પાછળ લોકોએ કામ ક ુ છે
તેવા લોકોને ઘણા ઘણા અભનદંન અનેઆભાર.

લી.
Real Patidar / ખરો પાટ દાર

Download / Print / View full article, with attachments [Best Option]:
http://www.box.net/shared/ibpm3ozdd2

https://archive.org/details/OE010
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