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તં ીની કલમે આ પ ... સૌ થમ સૌ વાચકોને 4 જુ લાઈના
“Happy Independent Day!” અને ઑગ ટ 15ના ભારતના

‘ પૉ સર’ કરનારને મનમાં થાય કે, શ આતમાં કઠણ લાગશે પણ વહેલામોડા ધીરે ધીરે

“આઝાદ દન” ની હા દક શુભે છા! બસ, ભારતીયો દેશમાં કે િવદેશમાં વસવાટ કરતા

સાચી! આટલી બાબત નવા ઈિમ ા ટ િવગતો જણા યા બાદ ‘ પૉ સર કરનાર પણ

હોય, એકતા

બધા જ નવા ઈિમ ા ટ સાથે સ જનતાથી વતતા નથી. એક જ પાસાની વાત કયા

ળવીને દેશને ગૌરવ અપાવે તેવી અપે ા!

સુખ-સમૃિ ધના દેશ એવા અમે રકામાં આપણને

પૉ સર કરીને “ ીનકાડ”

અપાવનાર લડ રીલેશનના સંબંધીઓ સાથે અહ આ યા પછી મીઠાશ ઓછી થતી

ય

અમે રકામાં ‘સેટ’ થઈ જશે અને અમે રકામા6 રહેવાનું ગમશે! અને એ બાબત પણ તદન

પછી બી

આ યા છે , તે અંગે પણ

છે . વળી જો પોતાનાં 21 વષથી મોટી મરના દીકરા કે દીકરીને િવઝા ન મ યા હોય તો
તેનો દોષ ‘ પૉ સર’ કરનારનો ગણે, “કોણ

નથી હોતી. અમે રકાના કાયદા મુજબ માતાિપતાનાં 21 વષથી વધુ

મરનાં સંતાનો

માબાપ સાથે ‘ફેિમલી’માં ગણાતાં નથી, 21 વષથી વધુ મરનું સંતાન એક અલગ સગલ
ફેિમલી ગણાય છે . હા, અમે રકાની િવઝા પોલીસી ઉદાર હોવાથી “ચાઈ ડ

ોટે શન

એ ટ” મુજબ અમે રકન સી ટઝન થયેલા સગાએ કરેલી ‘િપટીશન’ કઈ તારીખે કરી હતી
અને તે કઈ તારીખે ‘ ાયો રટી ડેટ’ સાથેની નોટીસથી ‘િપટીશન’ કરનારને મળી, તેના
આધારે માબાપનાં 21 વષથી વધુ મરનાં અપરિણત સંતાન િવઝા ઇ ટર યુની તારીખે
21 વષથી વધુ મર હોવા છતાં 21 વષ સુધીની મરનાં ગણીને િવઝા મેળવી શકે છે .
આ િનયમ કાનૂની સમજ માગી લે છે , તેથી જે નાં 21 વષથી વધુ મરનાં અપરિણત
સંતાનને િવઝા ન મ યા હોય તે ‘ પૉ સર’ કરનારનો વાંક કાઢે તે બરાબર નથી.
માબાપ સાથે 21 વષથી વધુ

મરનાં અપરિણત સંતાનને િવઝા ન મ યો હોય

તેઓને અમે રકામાં બોલાવવા ‘ ીનકાડધાક’ અમે રકામાં આ યા પછી બે ણ દવસમાં ક
િપટીશન-I-130 ફાઈલ કરી શકે છે . પરણેલાં સંતાનની “ ીનકાડધારક િપટીશન ફાઈલ
કરી શકતા નથી.
નવા ‘ઈિમ ા ટ’ને અમે રકામાં આ યા પછી પોતાની લાઈનની જોબ ન મળે તેમાં
પણ ‘ પૉ સર’ કરનારને દોિષત માનતા હોય છે . ઇિ ડયાની કોલેજ ડ ી કે અ ય ઉ ચ
યવસાિયક સ ટ ફકેટ હોવા છતાં અમે રકામાં એ ડ ી કે સ ટ ફકેટનું મૂ યાંકન કરાવી
અહ રિજ ેશન ન થાય યાં સુધી લાઈનની જોબ મળવી મુ કેલ છે . ઈિ ડયાનો
યાસાિયક દર જો ગમે તેટલો

ચો હોય, અમે રકામાં નવા ‘ ીનકાડ” ધરાવનારે

કોઈપણ જોબ શ કરીને આવક રળવી જ રી છે . ‘ પૉ સર’ કરનારની જવાબદારી નથી
હોતી કે, તેમને લાઈનની જોબ અપાવે. આવક મેળવવા કોઈ જોબ શ કરવાથી નવા
ીનકાડધારકને 5 વષ સુધી િનભાવવાની ‘ પૉ સર’ કરનારની જવાબદારી હળવી થઈ
શકે, તેની

ણ નવા નવા

ીનકાડધારકને હોતી નથી. કોઈપણ જોબ શ કરવાથી

જોબનો અનુભવ થાય, નવી

ણકારી મળે, અને જે કંપનીમાં જોબ મળી હોય, યાં જ

ચી પો ટ મળવાની શકયા હોઈ શકે!
જોબ મ યા પછી જોબ પર જવા-આવવા માટેની યવ થા પણ ‘ પૉ સર’
કરનાર કરી આપે તેવી અપે ા પણ બરાબર નથી. જોબ પર જવા અને આવવાના ટાઈમ
અને 8 કલાક જોબા કરવામાં થનાર

મ-મહેનત માટે પણ ‘ પૉ સર’ કરનારને

જવાબદાર ગણીને નવા “ ીનકાડ” ધરાવનાર દુ:ખી થતા હોય છે . અને આમ ઉપર
જણાવેલી અને બી

ઘણી બાબતો સંબંધો તૂટી

ય તેવા નાજુ ક તબ કે પહ ચી જતા

હોય છે . નવા આવનારને લાગે કે, અમે રકામાં આવીને મોટી ભૂલ કરી છે ,

યારે

‘ પૉ સર’ કરનારને લાગે કે સગાંને અમે રકામાં ન બોલા યા હોત તો સા ં! ‘ પૉ સર’
કરનાર અને નવા ઈિમ ા ટ એમ બંને તટ થ રીતે િવચારતા નથી. નવા ઈિમ ા ટને તો
મનમાં થાય કે, યારે પૈસા ભેગા થાય અને યારે જ દી જ દી ઈિ ડયા ભેગા થઈ જવાય!

યાઘાતો અને મા યતાઓ અંગે પણ િવપ રત અનુભવો

હેરમાં

ણીએ; આગામી અંકમાં...

સજનહારનું સજન –ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)
વનની મ ધારેલું-ઈ છે લું મેળવવામાં હોય છે . બાળપણમાં ન ફકરા થઈ વડના

ણે કેવાં પેપર મોક યાં કે મારો દીકરો-

દીકરીને િવઝા ન મ યા.” આવું િવચારનારને અમે રકાના િવઝા સંબંધી કાયદાની સમજ

પાસાના

વાંદરાને પણ હેરાન કરી આવતા, અને આજે એ જ વાંદરો

યારે તરાપ મારી નહો રયાં

ભરી લેતો યારે રડતા ઘરે આવતા. મ મી-પ પા પાસે સારવાર કરાવતા. આ ઝાડથી પેલા
ઝાડની જે મ આ ઘરથી પેલા ઘેર સીધુસામાન લેવા પહ ચી જતા. કાચુ-પાકુ રાંધીને
કેળના પાનમાં ખાવાની મઝા, પડોશીના ઘરો તો

ણે પોતાનાં જ ઘરો! છૂ ટથી આવન-

વન કરવી, ખાવું-પીવું,મોજ-મ તીમાં બાળપણ યાં વીતી ગયું? ન કશી ચતા, ન કશી
ફકર! કેવળ કુદરતી િન નંદ! એકબી

યે િન: વાથ

સતત ેમની વષા, પણ... આજનાં બાળકોનું

ેમ, સેવાભાવી કુટુંબ તરફથી

વન ઘરની ચાર દવાલો વ ચે ટીવી,

કૉ યુટર, સેલફૉન અને ગે સની વ ચે ઘેરાયેલું રહે છે . સમયનો અભાવ છે , ભાવ કે
ભાવના નથી. તેમને મન તો ઈલે ોિનક િસવાય બી

દુિનયા જ

ણે નથી! જદગીના

બોજ નીચે દબાયેલા માનવો કુટુંબને સાચવવા, િનભાવવા, ઘરને યવિ થત કરવા ’ ેસ’
લઈને આમતેમ દોડે છે .

ણે આભ તૂટી પ યું હોય તેમ ભાગદોડ વ ચે

વનનો આનંદ

વીસરી બેઠા છે . આપણે પોતે જ પોતાની ઝૂંસરી હળવી કરવા એક ડગલું આગળ ભરવાનું
છે .

વનની યથાને આંસુથી પલાળવાને બદલે, કે ‘ ેસ’માં ર ાને બદલે

ભુનો

55:22 ‘તારો બોજો યહોવાહ પર નાખ, એટલે તે તને
િનભાવી રાખશે.’ કારણ, મા થી 11:30 ‘મારી ઝૂંસરી હલકી છે .’ સૌનો સંગ અને

સહારો લઈએ! ગીતશા

સહકાર લઈને ભુની બનાવેલી આ સુંદર દુિનયા િનહાળીયે!
ગીતશા

19:1 ‘આકાશ દેવનું ગૌરવ િસ ધ કરે છે અને અંત ર

કામ દશાવે છે .’ અમે રકા જે વા દેશમા6
જં ગલો, હિળયાળી વનરા થી
હોય! એવું જ એ રઝોનાની

તેના હાથનું

યાં જુ ઓ યાં પહોડોની વ ચે લીલાંછમ

ણે લીલીચાદર િબછાવી સુંદરતાને ચાર ચાંદ લગા યા
ા ડ કે યનની ખીણોનું

ય દયને આનંદથી ભરી દેતા

મનોર ય દેખાવો, માઈલો સુધી િવ તરતી નદીઓ,

ત તની વન પિત, પાઈનના

વૃ ની હારમાળા રણના દેશને સુંદરતાથી ભરી દે છે ! જં ગલી ાણીઓ, િખસકોલીઓ,
ત તના માઉ ટન લાયન,હરણ, રેટ નેક, સુંદર

યુ પ ીઓ, ર છ અને િશયાળ,

વગેરેથી ભરપૂર જં ગલ કુદરતની અ યબી સમાન છે . એક તરફ
તરફ

ચા પહાડો તો બી

ડી ખીણો વ ચે નયનર ય ન રો દલો દમાગને ભરી તરોતા

કરે છે . કુદરતની

સુંદરતા જોઈને ‘ભજન સં હ’નું ગીત 12: ‘ ભુદેવનાં ગાઓ ગાન, ાતાનું સુણાવો

માન, તેના હાથમાં છે

ડાણ, તથા પહોડોનાં મંડાણ.’ યાદ આવી

ય. નેશનલ પાક

ાણી-વન પિતની ઐિતહાિસક ભૌગોિલક ઓળખ, જે કુદરતી સ દયની અનોખી ભેટ
ભુએ આપી છે ! સૂય દયથી સૂયા ત સુધીનાં સુંદર

યો સુવણમય રીતે

તુિત કરીને

કુદરતની આ સુંદર ભ યતા ભાિવ પેઢી સુધી ટકી રહો! યુથાહ, કોલોરાડો અને યુ
મેિ સકોની સીમાઓની તળેટીઓ હ રો ટ

ચા પહાડો, રણ િવ તાન સૂકી હવા,

પુ કળ તાપ, ને તે છતાં દયને જે આનંદ આપતી

ભુની અનોખી રચના માનવની

ક પના બહારનું ઉ યન! સુંદર મોટા કુદરતી ખડકોમાંથી બનતી આકૃિતઓ, માનવીય
ભૌિમિતક રચનાઓને તો યાંય બાજુ માં મૂકી દે તેવી સજનહારની સજકતાની કરામત

“અમે રકન િ ચયન િ ચયન યૂઝ”, કૉ યુનીટીના અને અ ય િવષેશ સમાચારો

ણવા માટેની લોકિ ય વેબ સાઈટ: jagadishchristian.
jagadishchristian.com
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જોઈને ભજન સં હનું ગીત 464 ‘આપણી ચોગમના શુભ દાનો આકાશેથી આવે છે ,
તેથી પાડ ભુનો માનો, કારણ કે તે ીિત છે .’
ા ડ કે યનની સુંદરતા તેના પથરીલા ‘લેયરો’ જે બે િબિલયન વષ થી પણ જૂ ના છે ,
જે જોઈને આંખો પણ ઝપકવાનું નામ નથી દેતી! દ રયાની સપાટી
પ રણામે ભૌગોિલક રચના, કે જે ભુએ સ

ચી-નીચી થાય, તેને

છે જે ને માનવ કદીપણ સ વી શકે નહ .

િ ચયન યુઝ

July-August-2012

જો ભુમું ભય રાખનાર હોય તો શેતાનને ાધા ય આપવાને બદલે, ઈ વરને શું પસંદ
હશે, એ િવચારી કાય કરશે. ઈ વરે માનવીને વ િતભા તથા વ પમાં સ યા છે . તો એ
સરજનહાર ઈ વરનાં લ ણો આપણે ગટ કરવાનાં છે . માણસ ગમે તેટલો

પણ જો તેનામાં ડહાપણ નથી, તો તે શેતાનનો ગુલામ બની શકે. ાન તથા ડહાપણનો
તફાવત

ણો. ાન વારા હાિનકારક તથા કામમાં આવી શકે તેવી વ તુઓની શોધ થાય.

અવસર મળે તો સમય કાઢીને ઈ વરસ જત આ વષ જૂ ની ખીણો જોઈને ઈ વરની દેનને

ઘણીવાર ાન વારા બનાવાયેલી વ તુઓ માનવ

જ ર માણીએ અને

દા. ત. બૉ બ બનાવવા ાન જ રનું, પણ ડહાપણ ધરાવનાર માનવી

ભુનાં ગણગાન ગાઈએ. ખીણો અને પહાડોની વ ચે અવકાશમાં

ફૉન અને ઈ ટરનેટ જે વાં ભૌિતક સાધનોથી દૂર કુદરત અને ભુનું મૂ યાંકન કરીને ભુની
આભાર તુિત જ ર કરીએ. તેના અિ ત વ અને આપણાં

વ તુઓ બનાવવાને બદલે

વનો તરફ જોઈએ,અને આવાં

કુદરતી સજનો ભુની અણમોલ ભેટનો ઉપભોગ કરવા ભુએ આપણને તક આપી છે ,

વાતં યનો ઉપયોગ

શરણોમાં અપણ કરીએ,તેનું ભજન કરીએ!

યાં ભોિમયો શો યોય ન જડે તેથી કિવ ી

ઉમાશંકર જોશીએ ગાયું છે કે,
‘ભોિમયા િવના મારે ભમતા ડુંગરા, જં ગલની કુંજ કુંજ જોવી હતી,
જોવીતી કોતરો ને જોવીતી કંદરા, રોતાં ઝરણાંની આંખ લો’વી હતી.’
કિવ પાસે તો ભોિમયો ન હતો, પણ આપણો ભોિમયો તેનાં- ભુનાં વચનો સાથે
હાજરાહજૂ ર છે ! માનવી અને અદભૂત સુંદરતાનો અક ય સંગમ માણવા ઘણાં
સહેલાણીઓ આવે છે . ધ ય હો આપણા સજનહારને કે આપણા માટે આ સુંદર સૃિ નું
સહન કયુ! આભાર!

વન તથા

વમા નો વંશ કરી શકે.

વસૃિ માટે ફાયદાકારક શોધખોળ કરે છે .
વનસંહાર ન કરતાં,

વનનો ઉ કષ કરનાર શોધ કરવા માનવી

તે િગ ર વચનમાં સુંદર વા ય ક ું છે , “તમે તમા ં અજવાળું લોકો

ભુ ઈસુ િ

સમ એવું ફેલાવો કે જે થી તેઓ તમારાં ડાં કામ જોઈ આકાશમાંના તમારા િપતાની
તુિત કરે..” ડાં કાય વારા તમે આકાશીિપતાનો મિહમા કરો!
બાઈબલ ટડીટડી-મે-જૂ નન-2012ના
2012ના સાચા જવાબો:
જવાબો:૧) િનગમન ૯”૨૯ પૃ વી ૨) સવ જ મેલા માણસ તથા પશુ િનગમન ૧૩:૨
૩) જમીન, લેિવય ૨૫:૨૩ ૪) ભૂિમની સવ ઉપજ લેવીય ૧૭:૩૦
૫) પૃ વીની સવ ઢાલો ગીતશા

૪૭:૯

૬) અર યનું દરેક પશુ તથા ડુંગર પરના
૭) સવ

નવર, ગીતશા

૫૦:૧૦

વો, હખ કયેલ ૧૮:૪ ૮) નદી ભુની, હઝ કયેલ ૨૯:૯

૯) તમે મારાં ઘેટાં, મારા ચારાનાં મઢાં, હઝ કયેલ ૩૪:૩૧
યિ ત –જોઈસી જોવેટ

િ ચયન (Union City, NJ)
“જો કોઈ મારી પાછળ આવવા ચાહે...તેણે પોતાનો વધ થંભ ચકી મારી પાછળ
ચાલવું.” મા થી 16:24 આ વચન વધ થંભનું ૂર મરણ સહેનાર દેવપુ ભ ઈસુ િ ત
વતં

વારા ઉ ચારાયેલું છે . ‘ વ’નો નકાર જે કરી શકે, ફ ત ‘ વ’નું િહત નિહ, પણ બી નું પણ
િહત જોનાર તથા ઈ વરને ગમે એ સમ

ઈ વરે છા પૂરી કરનાર યિ ત જ મનની

ઈ છાઓ પર કાબૂ રાખી શકે છે .
નીિતવચન 16:32માં મહાન

૧૦) પૃ વી તથા તેનું સવ વ, ગીતશા
૧૧) આકાશો તથા પૃ વી, ગીતશા

૨૪:૧
૮૯:૧૧

બાઈબલ ટડીટડી-મે-જૂ નન-2012ના
2012ના સાચા જવાબો આપનાર િવજે તા:
ા:૧) ભાનુમિત ટી-કેિલફૉ નયા, 2) ટેલા મહ પરમાર-નોત બગન
૩) વીરબાળા પી.

િ ચયન- યુ જસ ૪) વેલે ટાઈન ટેલર, ૫) માગરેટ

૬) દયાબેન પરમાર. સૌ િવજે તાઓને “અ.
ાની રા

(વલણ) કાબૂમાં રાખે છે , તે શહેર

સુલેમાન કહે છે કે, “જે પોતાના િમ જને

તનારના કરતાં ઉ મ છે .”

ટી- લો રડા

. યુઝ” તરફથી હા દક અિભનંદન!

“બાઈબલ” ટડીમાં ભાગ લેનાર ડબલ લાભ મેળવે છે -શા

વાચન વારા આિ મક

ખોરાક અને િવજે તા વારા વાચકોનાં અિભનંદન સાથે સુવાતા ચારના સહભાગી! !

આજના બદલાતા યુગમાં વાતં યનો અથ બદલાઈ ગયો છે . બેફામપણે વતવું, ફાવે
ાધા ય આપીને બી ને ઉતારી પાડવા, એમાં લોકો ગવ લેતા થઈ ગયા છે . બી

બાઈબલ ટડીટડી-જુ લાઈલાઈ-ઑગ ના સવાલ:
સવાલ:
ન ૧. નીચે
ખાલી જ યા પૂરો:
નીચે આપેલાં વા યોમાં ___ખાલી
ો:
રેફર સનાં પુ તકો: ગણના, ૧ કાળ વૃતાંત, યાયાધીશ, ૧ શમુએલ.

યિ તના પગ ખચવા, ટીકા કરવી, મ કરી કરવી, એમાં લોકો આનંદ કરતા જોવા મળે છે .

૧. હવે તે માણસ ___ પૃ વીની પીઠ પરના સવ લોક કરતાં ન હતો.

તેવાં કઢંગાં વ

વનને હાિનકારક

યારે સમજતો થશે યારે જ એ સાચો વતં જન બની શકશે.

તો ભુને વંદીએ! માક 1:15 ‘દેવનું રા ય પાસે આ યું છે , પ તાવો કરો!’-વચનો જ નવા
વન તરફ આપણને દોરે છે . ભુની મહાનતા આગળ આપ ં પામર મનુ ય વ તેના

ાની હોય

ો પહેરવાં, માતાિપતા, વડીલો તથા િશ કોનું અપમાન કરવું, ’ વ’ને

હમણાં થોડા દવસ પહેલાં જ ટી.વી. યુઝ ચેનલ વારા એક િવ ડયો લીપ જોવા મળી.

૨. મારો સેવક ___ એવો નથી, તે મારા આખા ઘરમાં ___ છે . હુ ં તેની સાથે મોઢેમ ઢ

એમાં એક આધેડ વયની, ભારે શરીર ધરાવતી, કૂલબસ મોિનટરને કૂલના ટીનેજર

એટલે

િવ ાથ ઓ પરેશાન કરતા દશાવાયા. સતાવનાર િવ ાથ ઓ પોતાની દાદીમા સમાન

૩. હુ ં તેઓને ___ મારીશ અને તેઓને બ વતન કરી નાખીશ ને તેઓના કરતાંમોટી તથા

ીને ‘ ડી’, ‘નકામી’, ‘તને કોણ પશ’, વગેરે વગેરે બોલીને પાછલી સીટ પરથી વાળ
ખચતા, ચોપડી વારા તેના શરીર સાથે અડપલાં કરતા જોવા મ યા. આ આધેડા વયની
ી મૂંગે મોઢે અ યાચાર સહન કરતી તથા આંસુ સારતી જોવા મળી, જે દેખીને દુ:ખ

રીતે બોલીશ અને ભેદભરેલી વાતો વડે નિહ અને તે ___ વ પે દેખાશે.

બળવાન દેશ િત ___ ઉ પ ન કરીશ.
૪. પણ જો તમો એમ કરશો નિહ તો જુ ઓ યહોવાહની િવ ધ ___ કયુ, અને િન ચે
ણજો કે તમા ં ___ તમને પકડી પાડશે.

થયું. ઘણાં લોકોને આ જોઈને આંખમાં આંસુ આવી ગયાં. આજે કોની સાથે કેવો વતાવ

૫. જે નગરો તમે લેવીઓને આપો તેઓમાં ___ આ મ નગરો હોય ___ યાં નાસી જઈ

કરવો, શું બોલવું, કેમ બી ને હાની પહ ચાડવી, એ બધું સહજ થઈ ગયું છે . મુ ત

શકે માટે તે તમારે આપવા અને તે ઉપરાંત તમને ___ નગરો આપવા.

યવહાર કરવો, એવી વતં તા બહાદુરી નિહ, પણ કાયરતા છે . એ તો સા ં હતું કે એક
સ જન-બાહોશ િવ ાથ એ આવા વાતાવરણ મ યે રહી િવ ડયો ઉતારવાની હમત કરી.
ઉપલા

સંગમાં બે

કારની

વતં તા જોઈ શકાય છે . એક

વતં તાનો દુ પયોગ કરી વાતં યને અભડાવી રહી છે .

યારે બી

કારની મનોવૃિ

કેમકે, મ ઘર તથા

કારની મનોવૃિ

૨. તારા પેટમાં બે કૂળ છે . ને તારા પેટમાંથી જ બે

હમતપૂવક દુરાચાર ભોગવતી લાચાર યિ ત માટે સહાનુભૂિત દશાવે છે .
િમ ો, તમને બધું જ કરવાની છૂ ટ અને વતં તા છે . આ દેશમાં તો બોલવાની,
કોઈપણ ધમ પાળવાની, ધંધારોજગારની , દરેક

ન ૨. નીચેનાં વા ય કોણ બો યુ? અને કોને ક ?
ું (રેફર સ: ઉ પિ )
૧. અને તેણે ક ું, યહોવાહથી આશીવાદ પામેલો તું ઘેર આવ. બહાર કેમ ઊભો છે ?

ટોરોમાં જઈને ખરીદવાની તથા

હોટલોમાં જઈને ખાવાની છૂ ટ છે . એ બધું સા ં છે , પણ િશ ત તથા લાગણીરિહતનો
વતં માણસ ખતરનાક બની બી ને રં ડે કે હાિન કરે એ નૈિતક ગુલામી અવ થા છે .
ગુલામ યિ ત કઠપૂતળીની જે મ માં લામાં રહેલા શેતાનને આગળ કરે છે . પરંતુ માનવી

બી

ટોને સા જ યા તૈયાર કરેલ છે .
ઓ િભ ન થશે. અને એક

કરતાં બળવાન થશે, અને વડો નાનાનો દાસ થશે.

૩. આ દીકરીઓ મારી દીકરીઓ છે અને આ છોકરાંઓ મારાં છોકરાં છે . અને આ ટોળાં
મારાં ટોળાં છે . ને જે સવ તું જુ એ છે તે મા ં છે . અને આ મારી દીકરીઓને, તથા તેઓ
જે છોકરાં જણી છે તેઓને હુ ં શું ક ં?
૪. હવે જો હુ ં તારી નજરમાં કૃપા પા યો હો તો કૃપા કરીને મારા હાથથી મારી ભેટ
વીકાર; કેમ કે

ણે કે દેવનું મ જોયું હોય તેમ મ તા ં મ જોયું છે .
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૫. પણ જો સુ નત કરવા િવષે તમે અમા ં ન સાંભળો તો અમે અમારી ક યાને લઈને

* “ ીનકાડ” ધરાવનાર

ચા યા જઈશું.

પાસપૉટ” ‘કે સલ’ કરાવવો ફરિજયાત છે . આ “ઈિ ડયન કૉ યુલેટ’નો કાયદો અમલમાં

* “અમે રકન

િ ચયન યુઝ”ને દાન આપનાર નીચેના દાતાઓનો હા દક આભાર!:

૧. સે સન મેકવાન-$20.00,૨. સુનાિલની મેકવાન-$40.00,
૩. માગરેટ

ટી-$20.00, ૪. નયન યાસ-$20.00, ૫. જોયસી

િ ચયન-$20/

યારે “યુએસ સીટીઝનશીપ” વીકારે તેઓએ પોતાનો “ઈિ ડયન

છે . “યુએસ સીટીઝનશીપ”
સીટીઝનશીપ” વીકાયા તારીખથી 90 દવસની અંદર “ઈિ ડયન પાસપૉટ”
‘કે સલ’ ન કરાવનારને વધારાનો દંડ ચૂકવીને “ઈિ ડયન પાસપૉટ” કરાવવો જ પડે.
* “ઈિ ડયન પાસપૉટ” કે સલ કરા યો હોય તો જ “યુએસ સીટીઝનશીપ” વીકારનારને

* યુ ડૉવર મેથો ડ ટ ચચના પા ટર રેવ. ડે રલ યુઅર સળંગ ૯ વષની સ વસ બાદ ૧

“ઈિ ડયા” જવા માટે િવઝા મળી શકે.

વષની ર

તેમની બદલીમાં રેવ. િવજયકુમાર યુ ડોવર મેથો ડ ટ ચચમાં આ યા છે . જુ લાઇ ૧,

* “ ીનકાડ” ધરાવનાર “યુએસ સીટીઝનશીપ” વીકાયા પછી “ઈિ ડયા”નું OCI મેળવવું
નથી.. “યુએસ સીટીઝનશીપ” વીકારનાર િવઝા મેળવીને પોતાના “અમે રકન
ફરિજયાત નથી

૨૦૧૨થી ચાજ સંભાળી લીધો છે .

પાસપૉટ” ઉપર “ઈિ ડયા” જઈ શકે છે .

* જૂ ન ૯મીને શિનવારે ગુજરાતી ભાઇબેનોની પીકનીક રાખી હતી. ઘણાં કુટુંબોએ

* OCI મેળવનારે “ઈિ ડયા” જવા િવઝા લેવાના રહેતા નથી.

ઉ સાહથી ભાગ લીધો હતો. પીકનીકમાં આખો દવસ આનંદમાં પસાર કય હતો.

અમે રકાની સુિ મ કોટ તા. 28 જૂ ન, 2012ના રોજ “Affordable Care Act”ને

લઈ કેિલફૉ નયા ગયા છે . ઈ વરબાપ તેમને અને તેમના કુટુંબને સંભાળી રાખે.

* ૩૦ જૂ ન, ૨૦૧૨ના રોજ યુ ડૉવર ચચમાં આવતા ગુજરાતી
પીકનીક યો

િ ચયન ભાઈબેનોએ

હતી.

* ભારતમાં મેથો ડ ટ મંડળીમાં ૪ િબશપો ચૂંટાયા, જે માં ૨ મહારા ીયન, ૧બંગાળી અને
૧ ગોવામાંથી સાઉથ ઈિ ડયન છે .
* ગુજરાતમાં C.N.I. મંડળીના ૧ િબશપની ચૂંટણી થનાર છે . ઉમેદવારો ઘણા છે . રઝ ટ
આ યું નથી. આ વષ િબશપ માલિવયા સાહેબ રટાયડ થાય છે .
* ફાધસ ડે િનિમ ે “ગુજરાતી
જૂ ન 23 2012ની સુંદર

િ ચયન સીિનયર સીટીઝન” ના ઉપ મે માણેલી પીકનીક
ભાતે ‘લીબટ

ટેટ પાક’ જસ સીટી ખાતે પીકનીકનું

આયોજન કયુ હતું. વાઈસ ેસીડે ટ ી રાવ ભાઈએ સભાનું સંચાલન કરીને ભિ તગીતો
ગવડાવી ાથનાથી શ આત કરી હતી. સં થાનાં મુખ ીમતી ઈલા જોબટ ‘ફાધસ ડે’ની
શુભે છા પાઠવી આ દવસ યહોવાહે આ યો છે તેમાં આનંદ મેળવવા સૌને અનુરોધ કય
હતો. વડીલ ી ગેરશોમ ટેલરની હાજરીને સૌએ િબરદાવી હતી.

ી મહે ભાઈ પરમારે

જગતના સફળ િપતા-િન ફળ િપતાઓ િવષે “બાઈબલ”નાં ઉદાહરણો આપીને સમજ
આપી હતી.

ીમતી એ જે લીનાબેને તેમના િપતા અને

ભુિપતાનો આભાર મા યો

હતો. એ તરબેન, હેિમ ટનભાઈ, જોયસીબેન જોવેટ,નીલાબેન, રાજુ ભાઈ, રીટાબેન
જખાયા, જોઈસબેન જોયલભાઈ, રોબીનભાઈ, ચં ીકાબેન, મેબલબેન, ટે લાબેન, તથા
તેમનાં કુટુંબીજનોએ રાઈડ આપીને સહકાર આ યો હતો. યુઝીકલ ચેરના થમ િવજે તા
રીયા અને બી

નંબરના ચં ીકાબેન તથા િચ ઠી નાખીને ોમાં નીલુબેન, મહેશભાઇ તથા

રોબીનભાઈને ઈનામો આ યાં હતાં, ી મહે ભાઈને િવશેષ ઈનામ આ યું હતું. હાજરી
આપેલ સૌ પ રવારોએ તૈયાર કરી લાવેલ િવિવધ વા દ વાનગીઓનો આનંદ મા યો
હતો. અંતકડી, જૉ સની રમઝટ સાથે કાય મ સફળાથી સંપ ન થયયો હતો.
* સુસમાચાર િમશન ફોર એિશયાની િમ ટગ: િશકાગોથી ડો. રેવ. જોન રાઠોડ સાહેબ અને
તેમનાં પ ની પૂણામાબેને જસ સીટી ખાતે ી જ ટીન

િ ચયનના િનવાસે િમ ટગ ી

રાવ ભાઈના મુખપણા હેઠળ મળી હતી. જુ લાઈ 8, 2012ના સાંજના પાંચ વાગે
ઘણાં ભાઈબેનોની હાજરીમાં ી રાઠોડ સાહેબે સુવાતાના કાય અંગે માિહતી આપી હતી.
હૉ ટેલની બાળાઓને સીવણ વગ, ડે કેર સે ટરોમાં સહાય, કેળવણી અને અ ય િમશનરી
કાય કરતી સં થા “સુસમાચાર િમશન ફોર એિશયા”ની વૃિ ઓ જણાવી મનનીય સંદેશ
આ યો હતો. હાજર રહેલ ભાઈબેનોએ સં થાને સા ં દાન આ યું હતું. જ ટીનભાઈએ
જલપાન કરા યા બાદ િમ ટગ પૂરી થઈ હતી.
* તા. 12 જુ લાઈ, 2012ની સં યાએ ીમતી જોયસ જોયલ

િ ચયનના ‘ ેયર હાઉસ’

ખાતે ડો. રેવ. જોન રાઠોડ સાહેબે “સવ જઈ ભુના ેમની સા ીની વાત” વારા સેવા
સાથે

ભુના અિસમ

ેમની સુંદર રીતે વાત કરી હતી. ‘પૉ લૉક’ ડનર બનાવી લાવી

બેનોએ સૌને જમા યા હતા. હોબોકન, ટે સાસથી જે સીબેન અને પુ પાબેન ફૉન પર
ાથન કૉ ફર માં જોડાયાં હતાં. નોથ બગન, જસ સીટી, યુિનયન સીટીથી ભાઈબેનોએ
રહીને િમ ટગમાં ભાગ લીધો હતો- માિહતી સૌજ ય: ઈલા જોબટ
* જોયલ મરચંટના ભાઈ

ી પમુએલ અને કલીના દીકરા એ ર નાં લ ન જુ લાઈ 12,

2012ના રોજ ધામધૂમ રીતે સંપ ન થયાં. નવ દંપતી એ રક મરચંટ અને તા યા સેઠીને
“અમે રકન

િ ચયન યુઝ” અિભનંદન પાઠવે છે .

સંસારને સુખ-સમૃિધ બ ે તેવી હા દક ાથના!

ભુિપતા નવાં પિત-પ નીના લ ન

લીલી ઝંડી આપીને હે થ ઈ યોર સ

ે ે

ાંિતકારી પ રવતનને કાનૂની દર જો

આપવાનો માગ મોકળો કરી દીધો છે . છતાં હ પણ નવે બર 2012માં થનાર
અમે રકાના મુખપદની ચૂંટણીના પ રણામ ઉપર “એફૉડએબલ કેર એ ટ”નું ભાિવ ન કી
થશે.

યારે પણ આ કાયદો અમલમાં આવશે (ઘ ં કરીને 2014માં) યારે અમે રકાના

બહુ જનસમાજને તેની ત કાિલન અને દીઘકાિલન અસર પડશે. નવો કાયદો તેના નામ

“Affordable Care” મુજબ ‘પરવડે તેવી આરો ય સંભાળ’ હશે, કે જે આવક મુજબ
દરેકને પોસાય તેવા માિસક િ િમયમ હોય તેવા હે થ ઈ યોર સ હશે. “એફૉડએબલ કેર
એ ટ”-કાનૂન સંબંધી સને 2014થી થનાર કેટલીક અસરો અંગે

ણીએ;

* સને 2014થી યુએસએમાં વસતા હે થ ઈ યોર સ નહ ધરાવતા સૌને આ કાયદા
મુજબ હે થ ઈ યોર સના લાભ મળવાપા થશે.

* નવા કાયદા મુજબ દરેકે ફરિજયાત “હે થ ઈ યૉર સ” લેવો પડશે.
* “હે થ ઈ યૉર સ” ન હ લેવાનો હક પણ રહેશે, એટલે કે “ફરિજયાત હે થ
ઈ યોર સ” લેવાની ઇ છા ના હોય ના પણ લે, પરંતુ “હે થ ઈ યૉર સ” નિહ લેનારને
સને 2014માં વા ષક $95.00 પેન ટી ચૂકવવી પડશે. આ પેન ટી સને 2015માં
વધીને $325.00 થશે, અને 2016માં $695.00 પેન ટી ચૂકવવાની રહેશે. આ
પેન ટી

ચી વા ષક આવક ધરાવનારના આવકના 2.5%ના દરે રહેશે, જે મકે,

$75,000 વા ષક આવક ધરાવનાર જો “ફરિજયાત હે થ ઈ યૉર સ” લેવા ઈ છતા ન
હોય તો આવકના 2.5% લેખે વા ષક $1,600 પેન ટી ચૂકવવી પડશે. આ કારની
છૂ ટછાટ નાણાંકીય કરકસરથી લાભકારક પણ હોઈ શકે, અને નુકસાનકારક પણ થઈ શકે.
જો હે થ ઈ યોર સ ન લીધો હોય અને કદાિપ મે ડકલી ઈમજ સીમાં હોિ પટલમાં
દાખલ થવાનું બને તો તેવા હે થ ઈ યોર સ િવનાના દદ ના સારવાર ખચ દદ એ જ
ચૂકવવો પડે કે હોિ પટલના એડિમટ થયેલા દદ તરીકે “હે થ ઈ યોર સ” લઈ શકે?
* ફેિમલીમાં 26 વષ અને તેથી ઓછી મરનાં સંતાનો માબાપના “હે થ ઈ યૉર સ” માં
કવર થશે.
* જો 26 વષ અને તેથી ઓછી

મરનાં સંતાનોને માબાપના “હે થ ઈ યૉર સ”માં

જોડવામાં નહ આવે તો માબાપની વા ષક આવક ઉપર ટે પેન ટી લાગશે.
* જો માબાપના “હે થ ઈ યૉર સ”માં સંતાનોને જોડવાની સવલત નહ હોય તો વધારે
િ િમયમ ચૂકવીને કોઈ એજ સીનો “હે થ ઈ યૉર સ” લેવો ફરિજયાત રહેશે.
* 26 વષ કે તેથી ઓછી મરની યિ ત જો વા ષક $16,000 જે ટલી હશે તેમનું વા ષક
હે થ ઈ યૉર સ િ િમયમ $537 જે ટલું રહેશે. અને વા ષક આવક ઉપર ટે

ે ડટ

$2,853 મળવાપા હશે.
*

યારે 26 વષ કે તેથી ઓછી મરની યિ તની મયા દત વા ષક આવક હશે તો હે થ

ઈ યૉર સ િ િમયમ વા ષક આવકના 2%થી વધુ નહ હોય.
* 26 વષની મરની યિ તની વા ષક આવક જો $35,000 જે ટલી હશે તો વા ષક
હે થ ઈ યૉર સ િ િમયમ $3,325 (માિસક $277) અને વા ષક આવક ઉપર ટે
ે ડટ $66 રહેશે.
* 30 વષ અને તેથી ઓછી

મરના તંદુર ત યુવાવગ માટે માિસક કે વા ષક ઓછા

િ િમયમનો “હે થ ઈ યૉર સ” મળવાપા હશે.
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* મયા દત આવક ધરાવતા 30 િમિલયન લોકોને “મે ડકેઈડ” હે થ ઈ યોર સ મળી
શકશે, જે ઘણો મોટો ફાયદો હશે.
* વા ષક આવક નેશનલ ગરીબીરેખાના 133% મુજબ સને 2014માં વા ષક આવક
$14,856 કે તેથી ઓછી હશે, તેઓ “મે ડકેઈડ” મેળવી શકશે.
* વા ષક આવક નેશનલ ગરીબીરેખાના 138% મુજબ સને 2014માં ચાર મે બરોવાળા
ફેિમલીની $31,809 હશે તે ફેિમલી Medicaid Health Insurance મેળવવાપા
ગણાશે,

યારે સગલ યિ તની વા ષક આવક $15, 415 હશે તે પણ Medicaid

Health Insurance મેળવવાપા ગણાશે.
* જો વા ષક આવક ગરીબીરેખા 133%થી પણ 400% એટલે વધુ $44,680 જે ટલી
ચી હશે અથવા તો કુટુંબમાં ચાર જણ હોય અને વા ષક આવક $92,200 જે ટલી હશે
તો, અને તેવી ફેિમલી પાસે જોબ આધારીત “એફૉડએબલ હે થ ઈ યૉર સ” નહ હોય
તો તે ફેિમલીને “હે થ ઈ યૉર સ” ખરીવા ફેડરલ ગવમ ટ તરફથી સહાય મળશે.
મે, જૂ ન, જુ લાઈ અને ઑગ ટ 2012 િવઝા બુલટે ીન
ફેિમિલ કેટેગરી
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5050-પચાસે રા યોમાં ઘણી લોકિ ય છે . આ ગાઈડ અને “ યુજસ ાઇ વગ ગાઈડ”
ગાઈડ” પણ
ઈઝલીન, યુ જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, “બુટાલા એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક)
અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસેથી મળે છે . ગુજરાતી અરજદાર આ ગાઈડ મુજબ
તૈયારી કરે તો ઈ ટર યુમાં સહેલાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ગે છે . $8.00નો
ચેક કે મની ઑડર Josh Foundation નામે લખીને 45cની ચાર પો ટટ- ટે સ મૂકી,
એક િચ ઠીમાં નામ, સરનામું અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં લખીને-Josh
Foundation,
Foundation, 144 Strawberry Hill Ave,
Ave, Woodbridge,
Woodbridge, NJ 07095
સરનામે મોકલવાથી 10–દસ
દવસમાં આપને મળી જશે. (આ ચેરીટી સં થા હોઈ,
10
ગાઈડની તમામ આવક દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે , જે થી $8.00ના બદલે ઉદાર
દલે $11.00-$100.00 સુધી કે તેથી વધુ રકમનો ચેક મોકલીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના
સેવાય માં સહભાગી થશો ! હવે ઘણાખરા $8.00ના બદલે ઉદાર દલે $11-$100
અને તેથી વધુ દાન મોકલે છે , તે તમામ ઉદાર સખાવતીઓનો “જોશ ફાઉ ડેડેશન”
આભાર માને છે ! અને દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે
છે ! (“ યુ જસ ાઈ વગ ગાઈડ”, જે અં ે -ગુજરાતીમાં છે , તે મંગાવવા $4.00
ઉમેરવા) સવારના 10 પહેલાં અને સાંજના 7 પછી ફોન કરવો નિહ.

Temple is a 6 letter word
Church is a 6 letter word
Mosque is also a 6 letter word
Geeta is a 5 letter word
Bible is a 5 letter word
Quran is also a 5 letter word
So, Religion is not a matter
The love we have only matters
A Lovely Logic for a beautiful Life
Never try to maintain relations in your life
Just try to maintain life in your relations
Always welcome the problems
Because problems give you dual advice
First, you know how to solve it
Second, you know how to avoid it in future
3 stages of Life:
Teen Age – Has time & energy – But no Money
Working Age – Has Money & Energy – But No Time
Old Age – Has Money & Time – But No Energy
We are very good Lawyers for our mistakes
Very good Judge for other’s mistakes

ઉપરો ત કોઠા મુજબ ઑગ ટ -2012ની
2012ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે :F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણત સંતાનો-01
01 August,
August 2005 ગયા માસથી
ફ ત 24 દવસ આગળ વધી, એટલે આ કેટેગરી કરંટ હોવા છતાં અિત ધીમી ગણાય.
(યુએસ સીટીઝનનાં પિત/પ ની, માતા/િપતા, અપરિણત સંતાનો આ કેટેગરીમાં)
F-2 A ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21 વષથી ઓછી મરનાં અપરિણત સંતાનો15 March,
March, 2010
2010 (ગયા મિહનાથી ફ ત 18 દવસ આગળ ગઈ છે )
F-2 B–
અપરિણત)
B ીનકાડધારકનાં પિત/પ ની અને 21વષથી વધુ મરનાં (અપરિણત
અપરિણત) સંતાનોJune,, 2004
22 June
2004 (ગયા મિહનાથી હવે 52 દવસ આગળ વધી છે .
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણત સંતાનો-0
01 May,
May, 2002
2002
(આ કેટેગરી ગયા મિહનાથી ફ ત 16 દવસ આગળ વધી છે , ધીમી-અિત ધીમી છે )
યાં

પહ ચી હતી, યાંથી હ 09 મિહના 02 દવસ પાછળ જ છે , તેથી અિત ધીમી છે )
આ મિહને F-2 B િસવાયની બધી કેટેગરી ધીમી પડીને ફ ત બે- ણ વીક આગળ વધી
છે , જે થી વધુ ધીરજ રાખવી.
રાખવી. uscis.gov વેબ સાઈટ ઉપર મૂકાયેલી છે લામાં છે લી
માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ રીલેશન-લોહીનાં સગાંની ફાઈલ એ વ
ુ લ તારીખે
યારે પહ ચશે, તે િવઝા બુલેટીનથી ણી શકાય. ઉપરો ત માિહતી વાચકોની િવનંતીથી
રજૂ કરાય છે , પોતાનાં સગાંની િવઝા ફી ચૂકવી હોય તો બી ં પેપરોની રાહ જોયા િવના
પો સરશીપનાં પેપરો યુએસ િવઝા સે ટરમાં મોકલી દેવાં પણ િવઝાકોલ આ યા બાદ
સગાંને
ને મોકલવાં િહતાવહ રહેશે. બધી ફેિમિલ કેટેગરી ચાલુ જ છે , લોહીના સંબંધે
પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, માતા/િપતાની ફાઈલ ચાલુ જ છે . બંધ થઈ નથી.
નથી.

From:From:-

July-August-2012

“યુએસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”ની ચોથી આવૃિત વધારાની કાયદાકીય ઉપયોગી માિહતી સાથે
િસ ધ થઈ છે . મોટા અ ર અને ખાસ તો ઈ ટર યુને યાનમાં રાખીને લીશ અને
ગુજરાતીમાં તૈયાર કરેલી આ ગાઈડમાં બીનજ રી વાચનબોજ નથી,
નથી તેથી અમે રકાનાં

પાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટે રજૂ કરી છે કે, પાંચયે કેટગ
ે રી દર માસે
આગળ વધે છે કે નિહ?
નિહ વધે છે તો કેટલી તે સમ ને િવઝા માટે અંદાજ કરી શકાય.
શકાય.

F-4–US સીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-15
15 Februar
February, 2001
2001
(ગયા મિહનાથી આ ફાઈલ ફ ત 24 દવસ આગળ વધી છે , ખરેખર તો અગાઉ
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