Association
/// Shree Kshatriya
///
Newsletter
of UK

Issue 173

www.skauk.org

February 2021

Email: editor@skauk.org

CONTENTS
Message from
President

Wishingfrom
all Members
a Happy
Message
the President
On behalf of the SKA executive committee I would like to
and Prosperous
2020
wish you all a slightly belated
happy and prosperous new
year for 2021

Happy
New Year
Oximeter
Scam Warnings
Vaccine Scam
Ganesh Deepak Khatri

SKA
Hall Update
Virtual Diwali
Greetings
Winners
Christmas Quiz
Night Review
Virtual Children’s
Christmas Party
Virtual AGM
21 March 2021

60th Mahotsav
in 2022

For latest News
Website
skauk.org
Twitter
@SKAUK1960
Facebook
Shree Kshatriya Association of UK

It almost goes without saying that 2020 was a diﬃcult
year for everyone. The worldwide COVID19 pandemic has
had an unprecedented eﬀect on all aspects of our lives,
and continues to do so. I hope you and your families are
all keeping well and safe. Once again, I would like to
thank all of our key workers and volunteers for all of your
continuing work and eﬀorts during this time.

As a committee, we have missed being able to host our usual range of annual
activities and events, including our popular ﬁrst Friday social evenings which I
know is greatly missed by many. However, thanks to the creativity, dedication
and commitment of the committee members we are proud to have been able to
keep members engaged in other ways. We were humbled and overwhelmed by
the success of our virtual Mahotsav, held on 16 August 2020. We also had two
well attended online quiz nights in March and December and a very fun and
festive virtual kids Christmas party.
As we started 2021, the lockdowns and restrictions have continued, but there is
now light at the end of the tunnel. The global medical community has made huge
progress in developing multiple vaccines, giving the hope and promise we all
need that better times are ahead.
So far over 17 million people across the country have received their ﬁrst
vaccination dose, including a number of our own members. As more people are
vaccinated in the weeks and months to come, the road to normality becomes
clearer and closer. In time families and friends will once again be reunited, and
the committee looks forward to being able to welcome you all as and when we
are able to resume our usual functions.
Until then I must stress the importance of following the lockdown rules and
government guidance. I know it’s hard and we’re all getting a bit fed up, but we
can’t let the virus win at the ﬁnal hurdle! Be safe and take care.

Wishing All SKA Members a
Very Happy New Year 2021

Editor: Pravin Shantilal Kapadia
Tel: 07950 575002
editor@skauk.org
Assistants: Chetna Vinod Khatri (English), Kokila Kiran Kapadia (Gujarati)

As you can see there is light at the end of the tunnel,
and vaccinations are ﬁnally being churned out and
nearly 17 million have been vaccinated already. For
those who are having second thoughts about taking
it, please don’t, as this is the only way forward. The
more people that are vaccinated, the quicker we will
resume to a “normal way” of life.

TO ALL
MEMBERS

We also hope you are all keeping safe and hang in
there, we shall be having our social events before you
know it.

Remember, NHS is overwhelmed at the moment, and we all need to do our bit by following the
government guidelines to protect the NHS and save lives. Please stay home if possible, and
only go out when necessary. If you feel you have any symptoms, do isolate, please do not go
out and socialize with other family members and friends, if ever in doubt!

Oximeter
Have you ever thought of getting an oximeter is a small electronic
device that clips onto the ﬁngertip to indirectly measure the oxygen
saturation of a patient's blood. In severe Covid-19 cases the virus
can block up the lungs, hindering their ability to pass oxygen from
the air into the bloodstream.
It may be something you may want to invest in, to check for Covid
symptom, should you have a cough and temp to go with this.

Virtual Diwali Greeting Winners
We hope you have had an enjoyable Diwali and New Year, celebrated through Zoom, visits to
your bubble & lots of virtual greetings.
We would like to thank all members who sent in their Virtual Diwali Greetings. It was
heartwarming to see you on our screens and we look forward to 2021, when we can host
another Diwali Party and see you again in person.
The Committee had put all submissions to a vote and, although it was very hard to choose, we
would like to congratulate the following winners:

Nilesh Patel & Family

Naina & Pravin Kapadia

Damyanti Atul Khatri

OBITUARY
In loving and everlasting memory of Late
Ms Shilpa Jayantilal Parmar
who passed away on Sunday 8th November 2020 in London
at the age of 46 years.
She was beloved daughter of Jaya & Jayantilal Kantilal Parmar
Brother: Manesh, Sisters: Bhavna and Mili
Sister in law: Amisha, Brother in law: Ketan and Jeetesh
Niece and Nephew: Neil, Janki, Krish, Anish, Neha and Dhruv.
Our deepest sympathies and prayers go out to their family
and friends and pray that her soul rests in eternal peace.
SKA would like to thank Jayantilal Parmar & Family for
their kind donation of £101.00

In memory of Late Gsv Dhanuben Pranjivan Khatri
who passed away on Sunday 3rd January 2021 in London at the age of 87 years.

In loving and everlasting memory of Late
Dhangauri Thakorlal Mohanlal
who passed away on Friday 29th January 2021 in London
at the age of 76 years.
She was the wife of Thakorlal Mohanlal and mother of
Satish and Bina Mohanlal
Rajesh and Azmat Mohanlal
and beloved grandmother of Afzal, Jay, Devina and Asha.
Our deepest sympathies and prayers go out to their family
and friends and pray that her soul rests in eternal peace.
SKA would like to thank Thakorlal Mohanlal & Family for
their kind donation of £101.00

Scam Warnings
Throughout the pandemic, some fraudsters have been trying
to exploit coronavirus as an opportunity for ﬁnancial crime.
Please be weary of these fraudsters and do not give anybody
money or bank details.

______________________

Vaccine Scam
Now that vaccines are available, fraudsters are sending bogus messages claiming to oﬀer the
chance to apply for a coronavirus jab.
These are usually text messages which ask you to conﬁrm your personal and ﬁnancial details
through a website given in a link. Some fraudsters are also trying the same scam with automated
phone calls. The NHS will never ask for payment or your bank details.

///

Gujarati News

મુખ નો સંદેશ
એસ.કે .એ. કારોબારી સિમિત વતી હુ ં તમને બધાને થોડું િવલંિબત સુખી
અને સમૃ નવા વષ ૨૦૨૧ ની શુભે છા આપવા માંગું છું.
૨૦૨૦ એ દરકે ના માટે મુ કે લ વષ હતું. િવ યાપી કોિવડ ના
રોગચાળાએ આપણા વનના તમામ પાસાઓ પર અભૂતપૂવ અસર કરી
છે , અને તે ચાલુ જ છે . હુ ં આશા રાખું છું કે તમે અને તમારા પિરવારના
બધા સારા અને સુરિ ત હશે. ફરી એકવાર, હુ ં સવ મુ ય કાયકરો અને
વયંસેવકોનો આ સમય દર યાન તમારા ચાલુ કામ અને ય ો માટે
આભાર માનું છું.
એક કિમટી તરીકે , અમે વાિષક વૃિ ઓ અને ઇવે સનું દર વષની જમ
ે
આયોજન નથી કરી શ ાં, જન
ે ો અમોને વસવસો છે . જમ
ે ાં અમારી
લોકિ ય મહીનાના થમ શુ વારની સામાિજક સાજ
ં નો સમાવેશ છે જ ે
મને ખબર છે કે ઘણા લોકો ારા ખૂબ જ યાદ કરવામાં આવે છે . જો કે ,
કિમટીના સ યોની રચના કતા, સમપણ અને િતબ તા માટે આભાર.
16 ઓગ ટ ૨૦૨૦ ના રોજ યો યેલા આપણા વચુઅલ મહો સવની
સફળતાથી અમે ગળગળા અને અિભભૂત થઈ ગયાં હતા. માચ અને
િડસે બરમાં અમે લાઇવ િ ઝ રાત કરી હિત અને એમા ખૂબ જ મ
આવી હતી. અને બાળકો માટે વચુઅલ નાતાલના ઉ સવની પાટ નું
આયોજન કરવામાં આ યું હતુ.ં
૨૦૨૧ની શ આત થી, લોકડાઉન અને િતબંધો ચાલુ રાખવામાં આ યા
છે , પરં તુ હવે ટનલના અંતમાં કાશ દે ખાય ર ો છે . વૈિ ક તબીબી
સમુદાયે બહુ િવધ રસી િવકસાવવામાં મોટી ગિત કરી છે , આશા છે કે
આપણા બધાને માટે વધુ સારા સમયો આગળ આવશે.
અ યાર સુધીમાં દે શભરમાં ૧૨ િમિલયન લોકોએ થમ રસીકરણનો ડોઝ
મેળ યો છે , જમ
ે ાં આપણા પોતાના સ યોનો પણ સમાવેશ થાય છે .
આવતા અઠવાિડયા અને મિહનામાં વધુ લોકોને રસી આપવામાં આવી
હોવાથી, સામા યતાનો ર તો પ દે ખાય ર ો છે . સમય જતાં પિરવારો
અને િમ ો ફરી એક થઈ જશે, અને કિમટી તમારા બધાને આવકારવા
માટે સ મ બનવાની રાહ જોશે અને
ાર ે અમે આપણા સામા ય
કાય ને ફરીથી શ કરી શકીશું.
યાં સુધી માર ે લોકડાઉન િનયમો અને સરકારના માગદશનનું પાલન
કરવાની આવ યકતા પર ભાર મૂકવો પડશે. હુ ં ણું છું કે તે મુ કે લ છે
અને આપણે બધા થોડા કં ટાળી ગયા છીએ, પરં તુ આપણે આ અંિતમ
અવરોધમાં વાયરસને તવા ન દઈએ! સલામત રહો અને કાળ લો.
યાદ રાખો, આ ણે એનએચએસ ઘણાં દબાણમાં છે , અને આપણે
બધાએ એનએચએસને સુરિ ત રાખવા અને સરકારને બચાવવા
સરકારની માગદિશકાઓનું પાલન કરવું જ રી છે .

હોલ
હોલ હાલમાં સામાિજક કાય મો માટે ઉપલ ધ ન હોવા છતાં, અમે
કોિવડને લગતા તમામ સાવચેતી પગલાઓ સાથે હોલને ગોઠવવાનું પગલું
લઈ ર ા છીએ, અને ફરીથી ખોલીએ યાર ે તે માટે તૈયાર થઈ ર ા છીએ.

ઓિ સમીટર
શું તમે ારય
ે ઓિ સમીટર મેળવવાનું િવચાયુ છે તે એક નાનું
ઇલે ટોિનક િડવાઇસ છે જ ે દદ ના લોહીના ઓિ સજન સંતૃિ ને
આડકતરી રીતે માપવા માટે આંગળીઓ પર મુકી તપાસી શકે છે . ગંભીર
કોિવડ કે સોમાં વાયરસ ફે ફસાંને અવરોિધત કરી શકે છે , હવામાંથી
ઓિ સજનને લોહીના વાહમાં વેશવાની તેમની મતાને અવરોધે છે .
કોિવડ લ ણની તપાસ કરવા માટે , જો તમને ઉધરસ અને તાવ હોય તો
જ ર ચેક કરજો.

કૌભાંડની ચેતવણી
આ રોગચાળા દરિમયાન, કે ટલાક દગાખોરો આિથક ગુના માટે ની તક
તરીકે લોકોનું શોષણ કરવાનો યાસ કરી ર ા છે . કૃ પા કરીને આ
છે તરિપંડી કરનારાઓથી સાવચેત રહેજો અને કોઈને પૈસા અથવા બકની
િવગતો ન આપો.
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કૌભાંડની ચેતવણી
આ રોગચાળા દરિમયાન, કે ટલાક દગાખોરો આિથક ગુના માટે ની તક
તરીકે લોકોનું શોષણ કરવાનો યાસ કરી ર ા છે . કૃ પા કરીને આ
છે તરિપંડી કરનારાઓથી સાવચેત રહેજો અને કોઈને પૈસા અથવા
બકની િવગતો ન આપો.

રસી કૌભાંડ
હવે
ાર ે રસી ઉપલ ધ છે , તો છે તરિપંડી કરનારાઓ
કોરોનાવાયરસ જબ
ે માટે અર કરવાની તક આપે છે એવો દાવો
કરી બોગસ સંદેશાઓ મોકલી ર ાં છે .
આ િવગતોની પુિ કરવા કહે છે . કે ટલાક છે તરિપંડી કરનારાઓ પણ
આ જ કૌભાંડનો યાસ વચાિલત ફોન કો સથી કરી ર ા છે .
એનએચએસ ારય
ે ચુકવણી અથવા તમારી બક િવગતો માટે
પૂછશે નહી.ં
એ. .એમ. ફે ુઆરી યૂઝલેટર માટે લખે છે
વાિષક સામા ય સભા માટે એજ ડા (એ એમ)
ં કરો કે આ વષની એ એમ વચુઅલ થશે
મહેરબાની કરીને નોધ
૨૧ માચ ૨૦૨૧ ને રિવવાર.
કોવીડ ના કારણે આ વષની એ એમ વચુઅલ રાખવામાં આવી છે .
વધુમાં અમે હ પણ શારીિરક મીિટં ગ યોજવામાં સમથ નથી.
પિરણામે, કારોબારી કિમટીએ વચુઅલ મીિટં ગ સાથે આગળ વધવાનું
ન ી કયુ છે .
કારોબારી કિમટી ારા એજ ડાને સંમિત આપવામાં આવી છે અને
છે નીચે મુ બ છે .
અમે આશા રાખીએ કે આ સભામાં પણ સારી હાજરી આપવામાં
આવશે.
સં યાબંધ રસ દ અને મહ વપૂણ મુ ાઓ છે જન
ે ા પર ચચા કરવી
જ રી છે .
ખાસ કરીને અમે ૫ િબંદુ તરફ તમા ં યાન દોરવા માંગીએ છીએ.
તમે બધા સ યો ણતા હશો કે કારોબારી કિમટીની દર બે વષ
ચૂંટણી કરવામાં આવે છે . અસામા ય સજ
ં ોગોમાં આપણે આ વષ
ચૂંટણી કરી શકશુ નહી.
અ યાર ના સ જોગ મજ
ુ બ અમે તાવ મૂકી ર ા છીએ કે હાલની
કારોબારી કિમટી બી ૧૨ મિહના પોતાના થાન પર રહે. આ ઠરાવ
હાલની અસમા ય પિરિ થતીમાં,
ટૂં કા ગાળામાં અમારા સ યોને પ તા અને િનિ તતા દાન કરશે.
કિમટીને સમુદાયની સેવા કરવા માટે થોડો વધારાનો સમય પણ
આપશે, જ ે આપણે હાલમાં કરી શ ા નથી. કારોબારી કિમિત
િનિ તપણે માને છે કે તાિવત
ઠરાવ એ એસ.કે .એ અને તેના સ યોના ે િહતમાં છે , અને અમને
આશા છે કે તમે અમા ં સમથન કરશો.
તારીખ: રિવવાર ૨૧ માચ ૨૦૨૧
થળ: ઝૂ મ
સમય: બપોર ે ૩.૦૦ વા યે
૫૩૪૬૭૮૯
એજ ડા:
૧. અગાઉની ૨૦૧૯ એ એમ િમિન સની મજ
ં ૂ રી
૨. હોલ અપડે ટ અને આરો ય અને સલામતી
3. 3૦ માચ, ૨૦૨૦ ના રોજ પૂરા થયેલા વષ માટે ના ખાતાઓની
મજ
ં ૂ રી
૪ .ઓિડટરોની ફરીથી િન ણૂક
૫. નીચેના ઠરાવને િવશેષ તરીકે મા યતા

ઠરાવ:
વતમાન ૨૦૨૦ - ૨૦૨૧ એિ ઝ ુિટવ કિમટીના સમયગાળાને ૧૨
મિહનાનો વધારો આપવો જથ
ે ી કિમટી ૨૦૨૦ - ૨૦૨૨ સુધી કારોબાર
સંભાળશે અને યારબાદની કિમટીની મુદત ૨૦૨૩ - ૨૦૨૪ સુધી
ચાલશે.
૬. અ ય િવષયો
આ વષનું એ એમ થોડું અલગ હશે. આ વષ વ યુઅલ એ એ હશ
ે ે.
એને જોડાવા માટે થોડી વ તુઓ યાનમાં લેવાની છે .
બેઠક:
૧. હેતુ માટે કે મેરા ચાલુ કરવાની જ ર રહશ
ે ે.મતદાન ઝૂ મ િલંકને િ લક
ં ો લેિવ. કે મેરા આપમેળે ચાલુ થઈ જશે.
કરતી વખતે, કૃ પા કરીને નોધ
૨. કૃ પા કરીને મીિટં ગ દરિમયાન તમારી તને યૂટ રાખો,
ાં સુધી
તમે નહીં
ઉ લેખ કરવા માંગતા હોય. ઝૂ મ િલંકને િ લક કરતી વખતે,કૃ પા કરીને
ં ો કે માઇ ોફોનને બંધ કરવામાં આવશે. આપમેળે અને તમાર ે
નોધ
બોલવા માટે અવાજ બંધ કરવો પડશે.
૩ કૃ પા કરીને તમાર ે 'ચેટ' ફં શનનો ઉપયોગ પણ કરવો જોઈએ.
૪.દરકે ઘર ો સી ારા એ જ મત ગણાશે. જો તમે મીિટં ગમાં
અલગથી જોડાવા માંગતા હો, તો તે થશે.એકજ યિ ગત મત તરીકે
ગણતરી
૫. ઝૂ મ પો સ ારા મતદાન થશે. તમારા ીન પર દે ખાવું જોઈએ.
આપણા બધા સ યોને ખાસ કરીને નાનાને ો સાિહત કરીએ છીએ.
આ વષની એ એમ પર આપણા સમુદાયના સ યો હાજર રહેવા
િવનંતી.
એ એમ એ તમારા મંત યો શેર કરવાની, તમારી તક છે . જ ે આપણા
સમુદાયનું ભિવ ય ન ી કર ે છે !
ં ો કે ૩૫ સ યોની સં યા ની હાજરી થાય યાં સુધી અમે
કૃ પા કરીને નોધ
ારં ભ કરી શકાશે નહી. તેથી કૃ પા કરીને તમે સમયસર હાજરી આપો.
ઘરના લોકોની સં યાને યાનમાં લીધા પછી એકજ મત ની ગણતરી
કરવામા આવશે.
૨૧મી માચ ૨૦૨૧ ના બપોર ે ૩ વા યે
ઇમેઇલ એકાઉ સ અને પાછલા વષથી થોડી િમિનટો, થોડા િદવસ
આગળ ઇમેઇલ ારા મો લવામા આવશે .

મહો સવ
અમને દુખદ િદલે હેર કરીએ છીએ કે , આ વષ પણ મહો સવ સંભવ
નથી. આપણે આવતે વષ ૬૦ મો મહો સવ મોટા પાયા પર કરવાનો
ય કરીશું. આ ણે હજુ ઘણી અિનિ તતા છે , અમે આવી ઘટના
માટે જ રી સંસાધનો માટે િતબ તા શ કરી શકતા નથી. જો
ં પા
શ હોય તો પણ, આવી કોઈ પણ ઇવે ટમાં મજ
ં ૂ રીની નોધ
સં યામાં ઘટાડો થશે, અને જ ે ભાગ લેવા ઇ છે છે તે દરકે જણ સ મ
હશે નહી.ં
આ ણે ર ઓ સામે સરકારની માગદિશકાની સલાહ સાથે, કોઈપણ
મુલાકાતીઓ કે જઓ
ે હાજર રહેવા ઇ છે છે , તેઓ મઠો સવનો ભાગ
બની શકશે નહી.ં મુખ, ી શશીકાંત ખ ીના આ િનણયની સમજણ
બદલ અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ. અમને આશા છે કે ૨૦૨૨
માં અમેિઝં ગ મહો સવ સંગ યો શે.
અમારા બધા તર થી સવને નવા વષનું અિભંદન. એવુ લાગે છે કે
ટનલના અંતમાં કાશ છે , અને રસીકરણ આપવા માં આવી રહી છે .
તો તે લેવા િવશે બી િવચારો ધરાવતા લોકો માટે , કૃ પા કરીને તે
કરશો નહી,ં કારણ કે આ એકમા ર તો છે . જટેલી જ દી રસી
આપવામાં આવે છે , તેટલી ઝડપથી આપણે વનને “સામા ય રીત”
તરફ ફરી શકીશું.
અમે પણ આશા રાખીએ કે તમે બધા સહી સલામત હશો.

વ યુઅલ િદવાળી શુભે છા િવજતેાઓ
અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે િદવાળી અને નવું વષ નો આંનદ
ઝૂ મ ારા મેળ યું હશે. તમારા બધાના વ યુઅલ શુભે છાઓ મો ા
બદલ અમે બધા સ યોનો આભાર માનીએ છીએ. આપ સવ ને ઝૂ મ
ારા જોઇને ખૂબ જ હષની લાગણી થઇ હશે.અને આપણે
ાર ે આ
વષ િદવાળી પાટ ની ઉજવણી કરીશું યાર ે આપ શહુ ને બ માં
ફરી મળી શકીએ એવી આશા રાખીયે છીએ.
કિમિતએ તમામ મત સબિમટ કરી હતી અને, તે પસંદ કરવું ખૂબ જ
મુ કે લ હોવા છતાં, અમે નીચેના િવજતેાઓને અિભનંદન આપવા
માંગીએ છીએ: િનલેશ પટે લ.

િ સમસ િ

ઝ નાઇટ

આપણે એક મોહક િ સમસ િ ઝ નાઇટનું આયોજન ઝૂ મ પર કયુ
હતુ,ં જમ
ે ાં ઓગણીસ ઘરો એક સાથે ઉ સવો માટે જોડાયા હતા. પાચ
રાઉ ડ હતા જણ
ે ે સામા ય િ સમસ ટીવીયા, િ સમસ મૂવીઝ, ફે િ ટવ
ફડ
યાત ઉ સવના ચહેરાઓ
ૂ એ ડ િડં ક, િ સમસ યુિઝક અને
બતા વામા આ યા હતા.
િ ઝ ની યવસથા રીટા સોલંકી ારા કરવામા આવી હતી, જમ
ે ાં
નાતાલને લગતા િવષયો પરના િવિવધ
ો હતા અને બધા ારા
તેનો આનંદ મા ો હતો.
િ ઝ ના િવજતેા.... વીણા ખ ી પુગ

વ યુઅલ બાળકો ની િ સમસ પાટ
અમે ઝૂ મ ારા ડીએનએ બાળકો સાથે વ યુઅલ બાળકો િ સમસ
પાટ યો હતી, જમ
ે ાં સાંતા લોસની મીઠી વકશોપમાં માશમેલો
નોમેન બનાવવાની અને ટોઇલેટ રોલમાંથી ો ટી બનાવવાની,
લો સની જોડી, એક બીની અને કાફ જવ
ે ી ઇં ટરિે ટવ િ સમસ
થીમ આધાિરત પાટ વૃિ ઓ શામેલ કરી હતી.
પાટ અને િ ઝ નાઇટમાં ભાગ લીધેલા દરકે નો આભાર! અમને
આશા છે કે તમે બધાએ ઉ સવનો ઉ સાહ માિણયો હશે.
દરકેને સલામત અને આનંદકારક િ સમસની શુભે છા.

Change of Address
Naresh Amratlal Kapadia
7 Sedgecombe Avenue
Kenton , Harrow HA3 0HW
Tel: 07411 654308
Yogesh Naranbhai Khatri
39 Bridle Road
Pinner, Middex HA5 2SP

SKA Hall
Whilst the SKA Hall is currently not available
for social events, we are taking every step
to organise the hall with all precautionary
measures with regards to COVID, and are
getting it ready for when we “re-open”.
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MasterChef

///

Sandeep Khatri
MasterChef
Contestant

Not too long ago, about
a decade or two ago,
when boys in our
community showed an
interest in cooking, they
were frowned upon,
and thought, it wasn't a
man's place to be in the
kitchen Going forward,
times have changed,
and boys and men have
proved to be amazing
chefs.
We are proud to announce, our very own member of the community Sandeep
Khatri, will be a Masterchef contestant on the upcoming season, airing on the 1st
March 2021 at 8pm on BBC One. Sandeep has always been passionate about
cooking, and this is going to be a great platform to display his skills. We wish him all
the best, and will all be cheering on for him.

Recipe

With the heating going on, you will ﬁnd the
bananas in your house, ripen faster than usual.
Why not make a banana loaf out of the ripe
bananas.

Ingredients

Banana Bread

100g (4oz) butter, softened
175g (6oz) caster sugar
2 eggs
2 ripe bananas, mashed
225g (8oz) self-raising ﬂour
1 tsp baking powder
2 tbsp milk
You will need a 900g (2lb) loaf tin,
17 x 9 x 9cm (6½ x 3½ x 3½in)
base measurement.
Lightly grease the loaf tin and line it with non-stick
baking parchment.
Pre-heat the oven to 180°C/350°F/
Gas Mark 4 for 45 minutes.
Measure all the ingredients into a mixing bowl and
beat for about two minutes, until well blended; an
electric mixer is best for this but of course you can
also beat by hand with a wooden spoon.

///

Annual General Meeting AGM 2021

Agenda for Annual General Meeting (AGM)
Please note that this year’s AGM will take place VIRTUALLY on
Sunday 21st March 2021.
Unfortunately due to the ongoing COVID19 pandemic we were
unable to hold our AGM last year around the usual time. In
addition we are still not able to hold a physical meeting in the
usual way due to the ongoing restrictions. As a result, the
executive committee has decided to proceed with a virtual AGM
rather than delay the meeting any further.
An Agenda has been agreed by the executive committee and is set
out below. We look forward to a good attendance, as there are a
number of interesting and important issues that need to be
discussed.
In particular we wish to draw your attention to the proposed
resolution at point 5. As many of you will know, the members of
the executive committee are appointed at an election every two
years. In normal circumstances we would be having an election
this year. However, with recent events, things are not normal.
Whilst there is reason to be optimistic, we simply do not yet know
what the future will hold and things remain very uncertain
especially when it comes to events and large
gatherings.
That being the case, there is a very real risk that the executive
committee will not be able to hold an election this year in a
manner that is suﬃciently safe and accessible for our members.
Accordingly we are proposing that the current term be extended by
12 months, with the current members of the executive committee
remaining in place and in the same posts during the extended
period.
This will be a one oﬀ exception only, with elections returning back
to normal afterwards. The purpose of the resolution is to provide
clarity and certainty to our members in the short term.
It will ensure that the SKA continues to have an eﬀective and
functional executive committee going forward and avoid any
potential constitutional crisis if an election cannot take place
this year. It will also give the current members of the executive
committee some additional time to serve the community in the
ways that we have not currently been able to do so, ensuring a
smoother transition to future successive executive committees.
The executive committee ﬁrmly believes that the proposed
resolution is in the best interest of the SKA and its members, and
we hope you will support us.

Date: Sunday 21st March 2021
Venue: Zoom Webinar
Time: 3.00pm onwards
Register in advance for this webinar:
https://zoom.us/webinar/register/
WN_sJFxLzZbRy-PGE5J_01w2w
After registering, you will receive a conﬁrmation email containing
information about joining the webinar.

Agenda:

///

1. Approval of previous 2019 AGM
Minutes
2. Hall update and Health & Safety
3. Approval of the Accounts for the
year ended 31 March 2020
4. Re-Appointment of Auditors
5. Approve the following resolution as
Special Resolution:
The term for the current 2020-2021
Executive Committee shall be extended by
an additional 12 months and run from 20202022. The next term thereafter shall run
from 2023-2024.
6. Any Other Business
This year’s AGM will be slightly diﬀerent this
year as it will take place virtually. There are
just a few things to note when joining
the meeting:
1. Cameras will need to be turned on for the
purpose of voting. When clicking the Zoom
link, please note that the cameras will
automatically be turned on.
2. Please mute yourselves during the
meeting unless you have something to
mention. When clicking the Zoom link,
please note that microphones will be
switched oﬀ automatically and you will have
to unmute to speak.
3. Please also make use of the ‘chat’
function should you wish to
4. Each household will count towards 1 vote
by proxy. Should you wish to join the
meeting separately, that will count as an
individual vote
5. Voting will take place through Zoom polls,
WHICH SHOULD APPEAR ON YOUR SCREEN
We encourage all our members, particularly
the younger members of our community, to
attend at this year’s AGM. The AGM is your
opportunity to share your views, have your
voices heard and decide the future of our
community! We look forward to ‘seeing’ you
there.
Please note that we cannot start until we
have a minimum number of 35 members
present (quorum), so please ensure
that you attend on time.
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Virtual Christmas Events 2020 Review
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Virtual Children’s
Christmas Party
We held a Virtual Kids Christmas Party with DNA Kids via
Zoom, which included a sackful of interactive Christmas
themed party activities like making marshmallow snowmen in
Santa’s sweet workshop and building Frosty out of toilet roll, a
pair of gloves, a beanie and a scarf! It really got everyone into
a festive mood.
Thank you to everyone who attended the party and quiz night!
We hope we have added some high-spirited cheer to your
festivities.
Wishing everyone a safe and merry Christmas.

Christmas Quiz Night
We hosted a delightful Christmas Quiz
Night on Zoom last night, with 19
households joining together for the
festivities. There were 5 rounds that
tested our expertise in general Christmas
trivia, Christmas movies, festive food &
drink, Christmas music and famous
festive faces.
The quiz was professionally conducted by
Rita Solanki, with various questions on
Christmas related topics and was thoroughly enjoyed by all.
The winner for the Quiz were Veena Khatri Pugh and Martin Pugh.

Next Mahotsav in 2022
It is unlikely we will be able to have large gatherings. For this
reason, we are sad to say, we will not be able to hold the much
awaited 60th Mahotsav this year.
With so much uncertainty around at the moment. We cannot
start committing to resources required for such an event. Even
if it were possible, there would be signiﬁcantly reduced
numbers allowed to any such event, and not everyone who
wants to attend will be able to. With Government guidelines
advising against holidays at the moment, any visitors who wish
to attend, would not be able to be part of the Mahotsav either.
We thank the Pramukh, Mr Shashikant Khatri and the whole
family for their understanding with this decision. We hope to
have an amazing Mahotsav event in 2022.

Important
Notice
Must Attend
You are invited to attend the
Annual General Meeting
virtually

SKA AGM
on Zoom Webinar
on
Sunday 21st March 2021
at
3:00pm London
Topic
SKA AGM 21.03.2021
Register in advance for
this webinar:
https://zoom.us/webinar/regi
ster/WN_sJFxLzZbRyPGE5J_01w2w
After registering, you will
receive a conﬁrmation email
containing information about
joining the webinar.
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