
 

પ્રિમ જ્ઞાપ્રત રયલાય આપ્તજનો  

શજુ તો ત ેભાત્ર ગઈ કાર જેવુું જ રાગે છે, યુંત ુવભમ કેલો ઝડ થી વાય થામ છે? તભન ેજણાલતા ઘણો જ આનુંદ થામ છે કે 
આણી જ્ઞાપ્રતની લફેવાઇટ ળરુ કમાા ને જોતજોતા ભાું એક લયવ ણ રુૂું થઈ ગયુું! 
 

ગમા લે જ્માયે આણ ેઆ શરે ળરૂ કયી શતી, ત્માયે આણા ફ ેમખુ્મ ઉદે્દશ્મો શતા: 
 સ્થ, બાા કે આણી ઉંભય/ઢેી ના અંતયને દૂય કયીન ેઆણા તભાભ જ્ઞાપ્રતજનોન ેવાથ ેરાલલા. 
 આણી જ્ઞાપ્રત ના લતાભાન ની અન ેભતૂકા ની, તભાભ ભશત્લણૂા અન ેઉમોગી ભારશતી ભાટે એક વય, વરશમારુું વાધન 

ફનાલવુું. 
 

આણ ેખફુ જ વુંતો થી કશી ળકીમ ેછીએ કે આણી છેલ્રા એક લાની માત્રા આ ફુંન ેઉદે્દશ્મો ય ખયેખય ખયી ઉતયી  છે.  
 

આ એક લયવ ની માત્રા ભાું આણ ેકેલા અને કમા ડાલો વાય કમાા? 

 

 જ્ઞાપ્રતજનો દ્વાયા આણી લફેવાઇટની 5,000 થી લધ ુમરુાકાતો 
 આણી લરિંક કયેરી YouTube ચેનર ય 4,000 થી લધ ુવ્યઝૂ 

 5-10 ઢેીઓન ેઆલયી રતેા આણી જ્ઞાપ્રતના પ્રલપ્રલધ રયલાયોના 8 કૌટુુંલફક વકૃ્ષો! http://mccsonline.com/family-trees-

gj/ 

 12 રયત્રો અન ેઓરડટેડ રશવાફો િકાપ્રળત http://mccsonline.com/notice-board-gj/ 

 રગ્ન, જનોઈ, પ્રવભુંત લગેયે જેલા આણા શબુ િવુંગો ભાટે 24 યુંયાગત ગીતો https://mccsonline.com/આણા-ગીતો 
 ડાઉનરોડ પ્રલબાગ શઠે 15 પાઇરો – YouTube અન ેભીરડમા પાઇરો વરશત https://mccsonline.com/તભાયા-વુંતેયાું/    

 14 પ્રલપ્રલધ કાયરકદી ભાગાદળાન રેખો, આણી જ જ્ઞાપ્રતના યલુક-યલુતીઓના ોતાના સ્લ-અનબુલો  
https://mccsonline.com/કાયરકદી-રયચમ 

 આણી જ જ્ઞાપ્રતના ઇપ્રતશાવ યના 3, વરશત 9 બ્રોગ રખેો https://mccsonline.com/bloggj/  

 11 જાશયેાતો https://mccsonline.com/classified-ads-gj/ 

  “શુું તભ ેજાણો છો” પ્રલબાગ શઠે 9 પ્રલમો  https://mccsonline.com/didyouknow-gj/    

 છેલ્રા 3 લાના ુંચાુંગ https://mccsonline.com/panchang-gj/  

 અન ેવૌથી ખાવ લાત તો: આ તભાભ ભારશતી ગજુયાતી તેભજ અંગે્રજી બાાભાું, પક્ત એક ભોફાઈર પોન ભાું ણ ઉરબ્ધ છે! 
 

સ્થ, બાા કે આણી ઉંભય/ઢેી ના અંતયન ે ધ્માનભાું રીધા પ્રલના – આ િલાવભાું આ વૌ ની બાગીદાયી ફદર આ નો 
હૃદમલૂાક ખયેખય ખફુ ખફુ આબાય. 
 

આણી જ્ઞાપ્રતના તભાભ બાઈઓ-ફશનેોને તથા આણા રયલાયોને યસ્ય જોડલા અન ેનજીક રાલલાની આ શરેભાું અભ ેતભાયા 
વભથાન અન ેવરિમ વશબાલગતાની યાશ જોઈ યહ્યા છીએ. તભ ે'આ લફેવાઇટ પ્રલળે' પ્રલબાગ દ્વાયા તભાયા સચૂનો અથલા કોઈણ િશ્નો 
ળયે કયી ળકો છો અને અભ ેળક્ય તટેરી ઝડથી જલાફ આલાનો િમાવ કયીશુું. 
 

આ નલી, રાુંફી અન ેપદામી માત્રાભાું ા-ા ગરી ભાુંડતા, અભ ેતભાયા આળીલાાદ ભાુંગીએ છીએ. 

 

આ વૌ ના આબાય અને શબુચે્છાઓ વાથે 
ભોઢ ચાતલુરેદમ ચુુંથા વભલામ લેફવાઇટ ટીભ. 
 
 

પ્રલજમા દળભી, 5 Oct 2022 
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