
                           UNITED INTERNATIONAL                          ✞               AAMMEERRIICCAANN  CCHHRRIISSTTIIAANN  NNEEWWSS     

                   GUJARATI CHRISTIAN SOCIETY                 ✞                    અમે રકન િ ચયન યુઝઅમે રકન િ ચયન યુઝ  
                       NEW YORK & NEW JERSEY                           ✞        FOUNDER:  Lt. REV. MANUBHAI V. CHRISTIAN                      

    Phone # (732) 855-0596   ╬   email: jospausa@yahoo.com         ✞                           EDITOR: JOSEPH PARMAR  

       (A NOT-FOR-PROFIT ORGANIZATION, Estd. 1988)                 ✞                     Issue-107 Year: 34 May-June-2013  

અમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂઅમે રકન િ ચયન યઝૂ”””” સાથે કૉ યુનીટીના ત કાિલન અને િવષશે સમાચારો માટેની લોકિ યલોકિ યલોકિ યલોકિ ય વેબ સાઈટ: jagadishchristianjagadishchristianjagadishchristianjagadishchristian....comcomcomcom વાચંો અને ફોવડ કરો!    
 

તં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પ ...આ વષ “િવ ટર” ણ ે લંબાયો હોય તેમ મ ે
મિહનો પૂરો થયાના દવસોમાં પણ ઠંડીનો ચમકારો અનભુવાય છે. ઋતુ 

ચ  બદલાયંુ હોવાનુ ંલોકો કહ ેછે. છતાં ઠંડી િવદાય લેશે અને ગરમીની સીઝન 
શ  થવાની છે જ. ઋતુ પોતાના ગુણ છોડતી નથી. આપણે પણ ધમને વન 
સાથે સાંકળીન ે હમણાં જ “ઈ ટર”ની ઊજવણી કરી. ‘પે તેકોસ’ પવ પણ 
ઉજ યંુ. ભ ુ ઈસનુા સ વન થયાના અને વગ આરોહણ થયાના મહાન 

સંગને યાદ કય . ભુ ઈસનુે ઓળ યા પછી “બાઈબલ”ના “નવા કરાર”નાં 
વચનોનાં મમ ના જે ગુણ િ તી તરીકે આપણને ા ત થયા છે, તે ગણુો 
આપણ ેપણ ન છોડીએ.  
     ભારતના ગુજરાતમાં ભુ ઈસુની ઓળખ થયાને સવાસો-દોઢસો વષ થયાં 
હશે. જેમના �ારા આજના ગજુરાતીઓએ ભુ ઈસુને ઓળ યા હતા તેઓના 
મૂળભુત બાપદાદાઓન ે આપણ ે યાદ કરીએ. તેઓની હમતન ે યાદ કરીએ. 
તેઓએ ી તી ધમ અપના યો તે ઐિતહાિસક સંગને યાદ કરીએ! યાદ કરીએ 
એટલા માટ ે ક,ે આજના કટેલાક િ તીઓ પોતાના વડવાઓએ સંપ ન કરેલા 

ભ ુઈસુના ગણુો ણે ભૂલવા લા યા હોય તેવુ ંજણાઈ ર ુ ંછે. છેક ૧૮૨૯માં 
ગુજરાતના ખેડામાં કુલ ૬ ગજુરાતી િ તીઓ, જેમાં ૫ પુ ય વયના અને એક 
બાળક હતા. ૨૬મી જૂન ૧૮૩૧માં બ ેગજુરાતીઓએ ‘બાિ ત મા’ લઈને ભ ુ
ઈસુનો અગંીકાર કરીને ી તી બ યા હતા. ૧૮૪૮થી ૧૮૬૮ના ગાળામાં મહી 
નદીન ેઉ રે આઈ. પી. િમશનના સુવાતા ચારથી ગુજરાતીઓનો બહોળા વગ 
િ તીધમ અપના યો હતો. યારે ‘રોમન કેથિલક, અન ે ‘સા વસેન આમ ’ 
િમશનોએ પણ ભુ ઈસનુી ઓળખાણથી ખેડા િજ લાના અનેક ગજુરાતીઓએ 
િ તી ધમ અપના યો હતો. (િ તને ચરણ-ેઅજરપુરા) આથી યાલ આવશે 
કે, ણ મંડળીઓના િમશનરીઓએ ગજુરાતીભાષી આપણા પૂવજોને ભ ુ
ઈસુની ઓળખાણ કરાવી હતી. તેથી પવૂજોએ વીકારેલા િ તી ધમન ે
વંશપરપંરાગત વધુ મજબૂત બનાવવાની આપણી ફરજ બને છે, બી  મંડળીમાં 
જઈને પવૂજોને અ યાય ન કરી શકાય. િવ વ યાપી મૂળભુત ચચ-મંડળી બદલો 
તે કદાપી ચલાવી લેવા, પણ ચચ છોડીને કોઈ ખાનગી િમિન ીમાં જોડાવુ ં
િહતાવહ નથી. યાદ રહ;ે ણ મોટા ધમસંઘો-આઈ. પી. િમશન, રોમન કેથિલક 
અન ે સા વેશન આમ  સાથે મેથો ડ ટ મંડળીએ ગજુરાતીઓન ે ભ ુ ઈસનુી 
ઓળખાણ કરાવી હતી. નિહ ક,ે કોઈ યિ તગત ‘િમિન ી’ ચલાવતા, તે બની 
બેઠેલા ‘પા ટર’ મહાશયે? ગુજરાતમાં યશ વી અને ઐિતહાિસક િ તી િમશન 
કાય કરનાર, િવ વ યાપી ધમસંઘો હતા.     
     િ તી માબાપ અને તેઓના વંશાગત િ તી ધમ  ગજુરાતીઓ િમશનરી 
કૂલ-હાઇ કૂલ-કોલેજોમાં િશ ણ મેળવી વમાની વન વવા સ મ બ યા. 

િ તી ધમ વીકાયા પહેલાં આ વગના લોકોના ૯૦%થી વધુ નુ ં  વન 
અ ય સમાજે બદતર, લાચાર અને િધ કારપા  બનાવી દીધું હતંુ. વણભેદનો 
રા સ ેમ-સ માન જેવા આનદંન ેહ રો જોજન દૂર રાખતો વણવાદી બહુમતી 
વગ નવા િ તી બ યા પહેલાંના વગન ે ‘માણસ જ ગણતો નહોતો! તેથી    
આવા વંશાગત ગજુરાતી વગના િ તીઓની ી -ચોથી પેઢી કોઈ એક 
િમશનમાંથી બી માં જવાના સામા ય બનાવો બનતા ર ા. કોઈ એક િમશન-
ચચમાં બાિ ત મા લીધા પછી સગવડ મજુબ િમશન-મંડળી બદલનાર, મંડળી 
બદ યા પહેલાં જે મડંળીમાં હશે યારે જ તેવી યિ ત ભુને ઓળખતી નિહ 
હોય. કદાપી જો ભ ઈસુન ે સમજતી હોય, તો ભુનાં વચનો “બાઈબલ”ના 
“જૂના કરાર” તથા “નવા કરાર”નાં સ યોને તેવી યિ ત સમજવામાં કાચી પડી 
કહેવાય! િ તી હોવા છતાં! હા, આ એક કડવું સ ય છે. વળી આવી યિ ત 
કોઈ ખાનગી િમિન ી ચલાવતા ‘પા ટર’ના ભાવમાં આવીને પોતાની 
િવ વ યાપી મંડળીન ે ય  દઈન ેએવા ‘પા ટર’ના પુમાં સ ય બની ય, તે 
કેવી િવિચ  પ રિ થિત ગણાય! હા, આ ખાનગી િમિન ી ચલાવતા ‘પા ટર’ 
જો બીનિ તી વગમાં જ ઈસનુી સુવાતા ફેલાવવાના શુભ િમશનથી કાય કરી 

ર ા હોય, એમને ‘સપોટ’ આપવા પૂરતા જો એ પા ટરની સભામાં જતા હોય 
તો ઠીક છે, પણ તેથી પોતાની વારસાગત િ તી મંડળીન ે ય  દેવાની શી 
જ ર? વળી એવા યિ તગત ‘િમિન ી’ ચલાવતા અ ય િવ વ યાપી મંડળીના 
ધમજન-િ તીને પોતાના પુમાં ખચી જવાની ચાલાકી વાપર ે છે, તે સમ  
લેવા જેવી છે. ફ ત એવા ‘પા ટર’ની વાચાળતા ક ે વા ચાતુયના ભાવમાં 
આવીને પોતાના વંશાગત મંડળીના ચચન ે બદલી નાખવાથી બાપદાદાના 
વારસાને છેહ-દગો દેવા જેવી બાબત ગણી શકાય! જે મંડળીમાં બાિ ત મા લીધુ ં
હોય, જે મંડળીમાં પિવ  લ નસં કારથી ગૃહસંસાર માં યો હોય, તે ચચન ે
છોડીન ેખાનગી િમિન ીમાં જોડાવાનો િવચાર જ મૂળથી ગલત નથી જણાતો? 
હા, વતં તાનો યિ તન ે અધીકાર છે, અને યિ ત વાતં ય અગંે કશંુ કહવેુ ં
યાજબી ન કહવેાય, પણ એક િવ વ યાપી વારસાગત મંડળીન ેનબળી પાડવાની 

મંડળી બદલવાની આ વૃિ ન ેરોકવા જેવી છે. આજે ચચ -મંડળીઓને ટકી રહવેા 
સામે અનેક પડકારો છે, યારે મંડળીના જ એક સમયના સભાસદ જ ચચ 
છોડીન ેપોતાના ચચન ેનબળાં પાડવામાં િનિમ  બન ે યાર ેતેવી યિ તઓ સામ ે
‘લાલ બ ી’ ધરવાની જ ર લાગ ેછે.   
    “ફાધસ ડે” ઊજવવાની ણાિલકા સંતાનોને પોતાના િપતા યેની ફરજની 
યાદ અપાવ ેછે. િવ વના ભ ુિપતા યે આપણી ફરજ ચો કસ નીભાવીએ!  
   સમરની સીઝન એટલે અમેરીકામાં િવશાળ હ રયાળાં પાકમાં કુટુંબ-સગાં ક ે
સામાિજક સં થાઓના ઉપ મ ેયો તી ‘પીકનીક’ ઘણી લોકિ ય છે. અમેરીકામાં 
વસતી બધી જ ઓ “પીકનીક સીઝન’નો લાભ લેતી હોય છે. આપણાં 
ગુજરાતી િ તી સમૂહોએ પણ ‘પીકનીક’નું આયોજન અવ ય કરવુ ંજોઈએ.  
                                                                                                        િવ વાસની દોડિવ વાસની દોડિવ વાસની દોડિવ વાસની દોડ-ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)      
      માનવ વન સુખદુ:ખથી ભરપૂર છે. દુ:ખનુ ં કારણ આપણી ઈ છાઓ છે. 
મનુ યને હમંેશાં કંઈક વધુ જોઈએ છે તેને કારણે આિ મકતા ભૂલી જવાય છે. દવે 
પરના અિવ વાસન ેકારણ ેમાનિસક તણાવ આવ ેછે. દુિનયાના સવ લોકને એક 
જ દવે ેઉ પ ન કયા છે. છતાં એકબી  માટ ેતકલીફ ઊભી કર ેછે. પોતાપણાન ે
સાિબત કરવા ભરપૂર ય નો કરે છે. હું ઈ છંુ ક,ે આ સમુ પી ઝંઝાવાતો અન ે
પવત પરનાં કાળાં વાદળો િવખેરાઈ ય, કારણ, વનની સ ય વાતો આપણન ે

વનમાં જુદા જુદા િવષયોનુ ં િશ ણ આપે છે. િહ ુઓના પ ના ૧૧મા 
અ યાયમાં આ વાન આપવામાં આવે છે ક,ે પરી ણમાં ઈ વર બોલાવે છે. તે 
ગેરમાગ ન દોરતાં ઉદાહરણો આપી કવેી રીતે િવજય મેળવવો તે સમ વે છે. 
યહુદી લોકો તારણ માટે કવેી રીતે રાહ જોતા હતા, તે આપણ ે ણીએ છીએ. 
િહ ુઓને પ  લખનારને પૂરો િવ વાસ છે ક,ે પ રપ વ િવ વાસ લોકોમાં અન ે
વાચકોમાં જ ર જોવા મળશે. જે િવ વાસ કરે છે અન ેસવેા કરે છે તેને દવે �ારા 
સહાય મળે છે. તેઓ ણતા હતા કે, દેવ િવ વાસુ છે. “બાઈબલ”માં ઈ ાહીમ, 
અયૂબ અને દાઉદ �ારા સચોટ િશ ણ અપાયંુ છે. દાઉદ ભનુો માગ ણે છે. ક,ે 
મરણની છાયાની ખીણમાં ચાલુ તો યાં તે છે. થે નાઓમી અન ેતેના દવે પર 
િવ વાસ રા યો હતો અન ેદાઉદના કુળમાં તારનાર ઈસનુો જ મ થયો. ડામાડોળ 
પ રિ થિતમાં ભય હતો પણ તે ભરોસો લાવ ેછે અન ેિવ વાસ ખા ી લાવ ેછે. 
ગીતશા  ૫૬: ૩ યાર ેમન ેબીક લાગશે યાર ે હુ ંતારા પર ભરોસો રાખીશ. 

ભનુ ેપછૂીએ ક,ે કયે માગ જવુ?ં તે દોરશે, જ ર દોરશે. દવેના માગ દોરાવું અન ે
ચાલવું સહેલંુ તો નથી જ, પણ યશાયા ૪૯: ૧૬ ભ ુહંમેશાં સાથ ેછે.     
     િવ વાસ એટલે શંુ? િહ ુ ૧૧: ૧ જે વ તુની આશા રાખીએ છીએ તેની 
ખા ી અને અ ય વ તુની સાિબતી છે. િવ વાસ વનનો માગ, વનનો 
પાયો છે. સાચા દેવ પર િવ વાસ તેના શ દથી જ પૃ વી અને સવનુ ંસજન થયંુ. 
ઉ પિ  ૧માં વારવંાર “દવેે ક ું” શ દો ઉ ચારાય છે. તેના શ દો �ારા વગ 
બ યંુ અન ે સવ વ અિ ત વમાં આ યંુ. મા થી ૮: ૮ સૂબદેારે ઈસુન ે ક ુ ં ક,ે 
“ ભ,ુઆપનાં પગલાં માર ે ઘેર થાય એવાં પુ ય મારાં યાંથી? આપ ફ ત  શ દ 
બોલ અને મારો ચાકર સાજો થઈ જશે”  આજે પણ ઈસ ુદ:ુિખત અને Page 01        
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ભંિગત દયોન ે ણે છે અને મદદ કર ે છે. યુસુફન ે જુઓ, િમસરમાં દવે ે તેન ે
સલામત રા યો. દવેના માગમાં તે ધીરજથી ચા યો. આજે આપણાં વનમાં પણ 
તે જ િવ વાસ કામ કર ેછે, ધીરજ આપે છે અને ધીરજ િવ વાસન ે ઢ કરે છે.  
     િવ વાસ અને અપણ �ારા દવેન ે ગટ કરીએ. િહ  ુ૧૧: ૪ પુરાણા લોકો 
દેવન ે કેવી રીતે શોધતા? અપણો લાવતા, ગોધા, કબૂતર, હોલા, વગેરેનુ ં અપણ 
ચડાવતા. કાઈન અને હાબેલ અપણ લા યા પણ દવેે અપણ નિહ, પણ અપણ 
કરનારનું  દય જોયંુ. ઉ પિ  ૪: ૩-૪ હાબેલ પુ  અન ે થમજિનત અપણ 
લા યો, યારે કાઈન જે હતંુ તે લા યો. દયનો તફાવત છે. હાબલે વંત ર ત 
લા યો, યાર ે કાઈનના અપણમાં યાંય ર તનો ઉ લેખ નથી. એકન ે દવે પર 
િવ વાસ છે, યારે બી ને નથી. હાબેલને ર તની સ યતાની ખબર છે. ઈસુના 
ર તનુ ંઅપણ સવ પાપથી તારે છે. “જૂના કરાર”નુ ંસ ય “નવા કરાર”માં ઈસુના 
બિલદાન �ારા અપણ થયેલા ર તમાં પૂણ થાય છે. જેથી િવ વાસ અને અપણ 
�ારા દેવને સ ન કરીએ.     
     િહ  ુ ૧૧: ૫-૬માં મરણ પછી સ ય શંુ છે? તે દશાવ ે છે. હનોખ ે દેવન ે

સ ન કય . ઉ પિ  ૫: ૨૧-૨૪ તેણે મરણનો અનભુવ કય  નિહ. પૃ વી પરથી 
સીધો જ દેવ ેતેને ચકી લીધો. ૩૬૫ વષ દવેની સંઘાતે ચા યો, દેવ પર િવ વાસ 
રા યો. દવેનો િવ વાસ જ અનંત વનની ખા ી આપ ેછે. િવ વાસુઓ તેના પર 
િવ વાસ કર ે છે. દવેનુ ં રા ય જે આવવાનુ ં છે. િહ  ુ ૧૧: ૭. નૂહ ે િવ વાસ 
રાખીને વાહાન-વહાણ તૈયાર કયુ . િવ વાસથી ઈ ાહીમે વચનના દેશમાં વાસ 
કય . સારા પણ િવ વાસથી ઘડપણમાં ગભ ધરી શકી, તેમ િવ વાસથી બધા કૃપા 
પા યા. આપણને પણ અંિતમ ચેતવણી આપી તેના રા ય માટે તૈયાર થવાનંુ ક ુ ં
છે. ઈસનુા આગમન િવષે લૂક ૧૭: ૨૬-૩૭ યાયના દન િવષે ક ું છે. તે માટ ે
યાં પણ પોતાનો િવ વાસ હેર કરવો પડશે. ઈસુ પર િવ વાસ કરી દવૈી 

રા યની રાહ જોવાની છે.  
     દેવની સ ાની આણ વીકારીને દવેને આધીન થઈએ. કારણ, આપણા 
આ માનો િહસાબ આપવો પડશે. દેવનો હતુે એવો છે કે તેના લોકો તેન ેઆધીન 
થાય. િવ વાસમાં ઢ થાય. ઈસ ુ �ારા િવ વાસ કરી દેવન ે મિહમા આપીએ. 

ભનુાં વચનો સમજણપવૂકનુ ં ાન આપે છે. તેથી ગેરમાગ ન દોરવાઈએ. િહ  ુ
૧૩: ૯-૧૦ તમ ે િવિચ  અન ે નવા ઉપદશેથી આકષાઓ નિહ કમેકેતમ ે િવિચ  અન ે નવા ઉપદશેથી આકષાઓ નિહ કમેકેતમ ે િવિચ  અન ે નવા ઉપદશેથી આકષાઓ નિહ કમેકેતમ ે િવિચ  અન ે નવા ઉપદશેથી આકષાઓ નિહ કમેકે,,,,    ભનુી ભનુી ભનુી ભનુી 
કપૃાથી અતંકપૃાથી અતંકપૃાથી અતંકપૃાથી અતં::::કરણ ઢ કરવામા ંઆવ ેત ેસા  ંછેકરણ ઢ કરવામા ંઆવ ેત ેસા  ંછેકરણ ઢ કરવામા ંઆવ ેત ેસા  ંછેકરણ ઢ કરવામા ંઆવ ેત ેસા  ંછે. . . . ફાટ ટફાટ ટફાટ ટફાટ ટ    ન પાડીએન પાડીએન પાડીએન પાડીએ,,,,    લશે ઊભા ન લશે ઊભા ન લશે ઊભા ન લશે ઊભા ન 
કરીએકરીએકરીએકરીએ.... દવેનું વચન છે ક,ે સલાહ કરાવનારાઓન ેધ ય છે. નદા અને કૂથલીથી દૂર 
રહીએ. દવેના સ ય િશ ણને અનુસરીએ. તુિતનાં અપણો પૂણ દયથી 
ચઢાવીએ અન ે તે �ારા દવેને ખશુ કરીએ. ૧ િપતર ૨ :૧૯ દવેની નજરમાં 

સંશાન ે પા  ઠરીએ. કારણ, દેવ અંધકારમાંથી અજવાળામાં લાવ ે છે. પાપમાં  
ગુમાવાય છે. આખાન ેચોરી કરી પાપમાં બધું ગુમા યંુ. યહોશુઆ ૫: ૨-૮ પાપ 
કબૂલ કયુ ભુ િવજય અપાવવાનો હતો પણ પાપે હાર અપાવી. પરંતંુ પાપન ે
કબૂલ કરી ભ ુપર િવ વાસ કરવાથી િવજય મેળ યો. વનમાં િવજય જોઈએ 
છે? તો પાપ કબૂલ કરવુ ં પડશે. ભ ુતારા પરના િવ વાસ �ારા તારામય વન 

વીશંુ. પાઉલ કહે છે તેમ વવુ ં ત ે િ ત અન ે મરવુ ં ત ે લાભ છેવવુ ં ત ે િ ત અન ે મરવુ ં ત ે લાભ છેવવુ ં ત ે િ ત અન ે મરવુ ં ત ે લાભ છેવવુ ં ત ે િ ત અન ે મરવુ ં ત ે લાભ છે.... દયની 
શુ ધતા એ વનની શાંિત અન ેશિ ત છે. તે જ િવ વાસની દોડમાં ત પામશે.         
વાચકોના પવાચકોના પવાચકોના પવાચકોના પ : નોથ બગન, યુ જસ થી ી. ગેશ મ ટેલર લખી જણાવે છે;  
ેમી સલામ સાથ ેઅમોન ેનોથ બગન ખાતેથી ીમતી જોઈસ જોયલ િ ચયન 

મારફતે તમારા તરફથી મોકલેલ અંક “અમેરીકન િ ચયન યુઝ” માચ-એિ લ, 
૨૦૧૩નો મ યો. આપ અમેરીકા ખાતે ઘણાં વષ થી ��માિસક યુઝની સેવાઓ-
લેખો, સમાચારો, માિહતી-માગદશન, વગેર ેછપાવીન ેતમારા સભાસદોન-ેચચ માં 
અન ે ઈ-મેઈલ અન ે ટપાલથી મોકલો છો, જે અમોન ે વાંચવા- ણવા મળે છે. 
જેથી આપન ેજ ર ધ યવાદ પાઠવી શકાય છે.  
      આપ સૌની ખાસ ણ માટ ેમાચ-એિ લ, ૨૦૧૩ના અંકમાં “મારો યાલો 
ઊભરાઈ ય છે.”-લેખ ી. ઈમાનએુલ . િ ચયન છે. આ લેખન 
આિ મકતા સંબધંે લખાયેલ લેખનુ ંવાચન કયુ. જે િ તી સમાજને આિ મકતામાં 

વન યતીત કરવા સંબોધન કરેલ છે. જેમાં લેખન લખનાર પોતે ણે કે સૃિ ના 
સજનહાર-પોતાના અહંમમાં અને મદમાં આિ મયતાના એકા હોય એ રીતે 
પોતાના માટે િવચારતા લાગ ે છે. આજનો િ તી સમાજ અને  ણે ક ે
અભણ હોય, અ ાનતામાં વન યતીત કરતા હોય, તેમ તેઓ ીને જણાય છે.  
     ગજુરાતી િ તી સમાજ- ની પીછેહઠમાં તેમણે પોતાના લેખનમાં લખેલ 
છે ક,ે આજે આપણો િ તી સમાજ આિ મક ગિતના અભાવથી પીડાઈ ર ો 

છે. ણે “મરવાને વાંકે વી ર ા છીએ.” એ રીતે તેઓ ીનું લેખન વાંચતાં 
તેઓ ી પોતે સૃિ ના સરજનહાર અને આિ મયતાના એકા-િ તી સમાજના 
િહતાથ કાંઈ જ નથી.        
    અમારો તેઓ ી સામ ે એક જ મોટો ન છે? અમો િ તી સમાજ અન ે

 આ સંસા રક વનમાં વી ર ા છીએ યારે અમો દૈિનક વનમાં 
આિ મક, સામાિજક પરોપકારી, દુ:ખ-સુખમાં આનં ત-આશીવા દત વનમાં 
ભલાઈ- ેમમાં સવને ઉપયોગી થઈએ છીએ. દુિનયામાં-પૃ વીમાં િ તી કાિશત 
અન ે અજવાળાના દીકરા-દીકરીઓ તરીક ે વન યતીત કરતાં એકપણ યિ ત 
પીડાઈમાં વતી નથી. તેમ છતાં િ તી ન-ે ણે “મરવાન ેવાંકે વી ર ા 
છીએ.” જે વા ય કોઈપણ રીતે –કોઈપણને પણ લખવાનો અધીકાર તેઓ ીન ે
નથી. અમો કોઈ “મરવાને વાંકે વતા નથી.” જેનો જ મ છે, તેમન ેમાટે મરણ 
છે. તેમના લેખનમાં િ તી સમાજ અન ે ન ે દમદાટીનાં વા યો લખીન ે
દાદાગીરીના શ દો લ યા, માટ ેદુ:ખજનક લાગણી જ ર ગણી શકાય.  
     માનનીય તં ી ી, પ લીશર, આ મારો ઉપરનો લેખ આપના “અમેરીકન 

િ ચયન યુઝ”માં છાપવા યો ય કરશો ! અને અમો આિ મ તાના અભાવમાં-
“મરવાન ેવાંકે વવા માંગતા નથી.” જેની સવએ ન ધ લેવા િવનંતી છે. 
       -િ તી સમાજ- નો સાથીદાર સેવક, ગેશ મ ટેલર અને સાથીદારો-
નેહીજનો, િ તી સમાજ અને .                            

““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””----મેમમેેમે----જૂનજૂનજૂનજૂન,    ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના નોના નોના નોના નો: : : : ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૧ ૧ ૧ ૧      
નીચનેા નોના જવાબો યહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી શોધોનીચનેા નોના જવાબો યહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી શોધોનીચનેા નોના જવાબો યહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી શોધોનીચનેા નોના જવાબો યહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી શોધો;     

. . . . ૧૧૧૧. . . . દેશનું જૂનું અ ન ખાધા પછી બીજે દવસે મા ના પડતંુ બંધ થયંુ. આ 
ઉ લેખ બાઈબલમાં યાં મળે છે?  

. . . . ૨૨૨૨....    કયા લોકો કપટ કરીને ઇ ાયેલમાં ભળી ગયા?     

. . . . ૩૩૩૩....    કયા કુળન ેમસુાએ કંઈ વતન આ યંુ નિહ?       

. . . . ૪૪૪૪....    ઈ ાયેલને બચાવનાર તરીક ેસૌ થમ યાયાધીશ કોણ હતો?      

. . . . ૫૫૫૫....    િગ દયોનને એક ઉપપ ની હતી,,,, તેન ેએક દીકરો હતો તેનું નામ શંુ હતંુ?    

. . . . ૬૬૬૬....    સામસનૂ કયા કુળનો હતો? તેના િપતાનું નામ શંુ હતંુ?   

. . . . ૭૭૭૭....    સામસનૂના માથાની લટો બોડાવી ના યા પછી પિલ તીઓએ બી  કઈ 
રીતે તેન ેહેરાન કય ?  
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૨ ૨ ૨ ૨ યહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોયહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોયહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂોયહોશઆુ અન ે યાયાધીશના પુ તકમાથંી ખાલી જ યા પરૂો;     

. . . . ૧૧૧૧. . . .     કિનઝઝી ય નહેાના દીકરા ____ નું વતન ____ છે.       

. . . . ૨૨૨૨. . . . નનૂનો પુ  યહોવાહનો સવેક ____ વષનો થઈ મરણ પા યો.     

. . . . ૩૩૩૩....    હ ે ભ ુમને અફસોસ! કમે કે,,,, મ ____ ____ મોઢામોઢ દીધો છે.  

. . . . ૪૪૪૪....    િગ દયોન ના દવસોમાં ____ વષપયત દેશમાં શાંિત રહી.     

. . . . ૫૫૫૫....    એક ીએ  ____ ____ ____અબીમેલેખના માથા પર ફકીને તેની 
____ ફાડી નાખી. 

. . . . ૬૬૬૬....    તેણે તેને ક ુ,ં ____ ખોરાક નીક યો અને ____માંથી ____ નીકળી.  
““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””----માચમાચમાચમાચ----એિ લએિ લએિ લએિ લ    ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદીના સાચા જવાબો મો લનારની યાદી: : : :  
૧૧૧૧....    ભાનમુતી ટી-કેિલફો નઆ ૨૨૨૨.... કુમુ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ     
૩૩૩૩.... દયાબેન પરમાર- કેિલફો નઆ ૪૪૪૪.... વીરબાળા િ ચયન- યુ જસ    
૬૬૬૬.... રેબેકા ડાયલ- યુ જસ  ૭૭૭૭. . . . મા ટેબેન ટી- લો રડા-સૌ બાઈબલ ેમી 
િવજેતાઓન ે“અમેરીકન િ ચયન યુઝ” આભાર સાથે અિભનંદન પાઠવ ેછે!   
ન ધન ધન ધન ધ: આપ સૌ ન ધ લેશો ક,ે ““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””    ના નોના જવાબો મોકલવામાં 
આપણા સમાજની મિહલાઓ જ ભાગ લે છે. શંુ પુ ષવગ ““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””    ના    

નો નિહ વાંચતા હોય? જો પુ ષો પણ જવાબો મોકલશે તો ભુનો મિહમા 
વધશે અને બાઈબલ અગંે વધ ુ ાન ા ત થશે.      
* ુ લીનિ થત આશા પદ યુવાન ી. સુિનલ ચૌહાણનું તાજેતરમાં દ:ુખદ 
અવસાન થયંુ છે. તેમનાં પ ની અને બાળકોને ભુ સાં વન આપ ેઅને સભંાળે 
તેવી ાથના!  
* વી સ, યુયોકના રહવેાશી અન ે ભનુાં સેિવકા તરીકે ધા મક વનમાં 
સમાજન ે માગદશ આપનાર ીમતી િશરીના િશરોમિણ તા. ૧૭, એિ લ, 
૨૦૧૩ના રોજ સાઉથ કેરોિલના, તેઓના દીકરાન ે યાં વગવાસી થયાં. તેના 
શબને લ શગ, વી સ, યુયોકમાં દફનિવિધ માટે લાવવામાં આ યંુ હતંુ. ઘણાં 

િ ચયન અને અ યધમ ઓએ તેઓની અંતીમ િવિધમાં ભાગ લઈને તેઓન ે
ધાંજિલ આપી હતી. વ. રવે. મનુભાઈ િ ચયન યાર ે ુકિલનમાં પા ટર 

તરીકે ધરમસવેક તરીક ેસેવા આપતા હતા, યારે વ. િશરીના િશરોમિણ Page 02  
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ધા મક સગંોમાં સહકાર આપતાં. નાતાલ અને નવા વષની ઉજવણીમાં સૌન ે
ગરબા ગવડાવવામં આગવેાની લેતાં. તેઓ અ યધમ  સમાજમાં ભુ ઈસનુો 
સંદેશો ફેલાવવામાં અ ેસર અન ે લોકિ ય હતાં. તેઓ પાકટવયની ૯૦ વષની 

મર ે ભનુે યારાં થઈ ગયાં. ભુ િપતા તેઓના દીકરા અને સગાંવહાલાંઓન ે
દલાસો આપે તેવી ાથના-સૌજ ય: વ.નાં બહેન રેચલ ફના ડઝ તરફથી.   
* કેિલફો નઆથી દયાબનેની િવનંતી છે ક,ે તેઓના પિત ી ઈસુદાસ પરમાર 
લાંબા સમયથી માથાના દ:ુખાવાથી િબમાર રહે છે. ઘણા ટે ટ કરા યા છતાં 
તંદુર તીમાં ફેર પડતો નથી. સૌ વાચકોન ે ી. ઈસદુાસ પરમાર ાથનાથી ફરી 
સંપૂણ તંદુર તી મેળવ ેતે બદલ પોતાની કૌટુંિબક અન ેઅગંત ાથનાઓમાં ખાસ 
યાદ રાખશો તેવી િવનંતી! ભ,ુ દયા કરીન ેઅમારી ાથના સાંભળો!       
* વ. િથયોડોર લાલની વન ઝાંખી: હેકે ટાઉન, યુ જસ  ખાતે ી 
િથયોડોરભાઈ, તેમનાં પ ની િવનોદીનીબને અન ે પુ  મેહુલ, પુિ  સપના અન ે
દોિહ  િચ. આકાશ સાથે રહતેા હતા. ૮૫ વષનું દીઘ આશીવા દત વન વી  
એિ લ ૮, ૨૦૧૩ના દન ે ભનુા અનંતકાિલક િવસામામાં વશે પા યા છે. 
તેમની દફન યા એિ લ ૧૩ના રોજ હકેે ટાઉન “યુનાઈટેડ મેથો ડ ટ ચચ” ખાતે 
પા ટર ડબોરા કો મનેે કરાવી હતી. અંતીમ િવિધમાં યુયોક, ટટેન આયલે ડ, 
એટલાં ટક સીટી, જસ  સીટી અને થાિનક મંડળીના િમ ો, સગાંવહાલાં તથા 
નેહીજનોએ અમૂ ય સમય આપી, હાજર રહી ાથાનામાં સહભાગી થયા તે 

બદલ સવનો આભાર! દ:ુિખત કટુુંબન ેફોન, પ ો, કા સ તેમ જ બ  મુલાકાત 
�ારા દલાસો અન ે હૂંફ આ યાં તે સવનો કટુુંબ તરફથી આભાર માનવામાં આવ ે
છે. સવને તમારી ાથનામાં ધરી રાખશો! – ભમુાં દલાિસત-િવનોદીની (પ ની), 
પુ  મેહૂલ, પુ ી સપના, દોિહ  આકાશ.-માિહતી સૌજ ય: ઈલા જો. િ ચયન      
* ૧૦૨ વષનું આશીવા દત આયુ ય ભોગવીને ટટેન આયલે ડ, યુયોકમાં 
પોતાના પુ ના પ રવાર સાથ ે રહતેાં ભનુાં સેિવકા ીમતી દધુીબેન દવનું મ ે
૨૩, ૨૦૧૩ના રોજ દુ:ખદ અવસાન થયંુ છે. તા. ૨૫ મનેા રોજ તેઓની 
દફન યામાં વજનો સાથે સગાંવહાલાંઓ અન ે િમ ોએ હાજરી આપીન ે

ધાંજિલ આપી હતી. પેિ સ વેિનયાિ થત ી િવપુલ મકવાણાનાં પ ની 
િશ પાનાં િપયરપ  ે દાદીના હાલથી તેઓન ે દુ:ખદ આઘાત લા યો હતો. છતાં 
દીઘ આયુ યનાં વષ માં પણ તંદુર ત હતાં તેવાં વગ થના વજનોન ે દલાસો 
મળે તે બદલ ાથના કરવા સૌ વાચકોને અનુરોધ છે.      
* “ગજુરાતી કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ” સભાસદોમાં એકતા વધ ે અન ે
સમૂહમાં પર પર સમભાવ વધ ે તે માટ ે દર વીક ે ”ભિ ત સં યા”નુ ં િનયિમત 
આયોજન કર ેછે. ધા મક યા ા િનિમ  ેમ ેમિહનો પિવ  મા રયાના મિહમાનો 
મિહનો હોવાથી તારીખ 12/5/2013ના રોજ મધસ ડેના દવસે “ગુજરાત 
કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”  �ારા ફાિતમાના દેવાલય, , , , વો શગટન ટાઉનશીપ,,,,    
યુ જસ ના ધામની મુલાકાતનુ ંઆયોજન કયુ હતંુ. તારીખ 13/5/1917એ 

પોટગુલ ખાતે ફાિતમા મકુામે, , , , મા મ રયમે દશન દીધેલાં તેની 96મી વષગાંઠ 

હોવાથી િવશેષ ઉજવણીના ભાગ પે સમાજના કુલ મળીન ે45 જેટલા સ યોએ 
(15 કટુુંબો, , , , બાળકો સાથ)ે ઉ સાહભેર ભાગ લીધો હતો. સવારના 11થી 11:30 

સુધીમાં વાસી સ યો પોતપોતાના વાહનો �ારા વ ડ    અપો તલેટ        ઓફ 
ફાિતમા, , , , લુ આમ     તીથમં દર    , , , , 674 માઉ ટન        યુ રોડ ઇ ટ વો શગટન 
ટાઉનશીપ,,,,    યુ જસ  ખાતે હાજર થઇ ગયા હતા. 11:30 વાગ ે હેરમાં પિવ  
ગુલાબ માળાની ભિ તનું આયોજન ઉપરના ખુ લા શાંિતધામમાં હતંુ. તેમાં સહુ 
વૈભવનાં મમ માં ભિ તભાવ પૂવક જોડાયા યારપછી તરત જ િ તય માં 
સૌએ ભિ તભાવ ે ભાગ લીધો. બપોરના સમહૂમાં કુટુંબોએ તૈયાર કરી લાવેલી  
િવિવધ વા દ  વાનગીઓ આરોગીને યા ાધામના સાિન યમાં યાદગાર ફોટો 
લેવાયા. બાદમાં “ગી ટશોપ”માં ખરીદી અને આસપાસનાં નયનર ય 
યા ા થળોની મુલાકાત અને સાંજના ૬:૩૦ કલાક ેખુશ થતાં િવદાય લીધી.        
* તા. 4 મ,ે ૨૦૧૩ન ેશિનવાર ે“સે ેટ હાટ ચચ”, સાઉથ લેનફી ડ ખાતે સલોની 
અને અલાયના મેકવાનના ‘બે ટીઝમ”ની પિવ  િવિધ ૮૫ કશોર- કશોરીઓ સાથ ે
ભ ય રીતે સપં ન થઈ હતી. ૨,૫૦૦ ધમજનોની હાજરીમાં બનં ે કશોરીઓનાં 
માબાપ-રજની અને માનસી મેકવાન અન ેઅિમત અને પૂવ  મેકવાન સાથે અનકે 
સગાંસંબંધીઓની ઉપિ થિતમાં ‘બેિ ટઝમ’ યા ગૌરવપૂણ અને ભિ તમય રહી. 
આ મંગલ સગંની ખુશીમાં સાંજના ૬:૩૦થી રાતના ૧૨:૦૦ સુધી “રોયલ 
આ બટ પેલેસ”, ફો સ, યુ જસ  ખાતે શાનદાર ઉ સવની ૧૫૦ સગાં, િમ ો, 
શુભે છકોએ મઝા માણી હતી. ડા સ, િમિમ ી સાથ ે“ દપક ગુંદાણીની યુઝીકલ 

પાટ ”એ ગીતોની રમઝટ જમાવી હતી. કશોરીઓનાં દાદી ીમતી કેથ રન 
(ની બને) મેકવાન આ શુભ અવસરે ખાસ ઈિ ડયાથી પધાયા હતાં. ગજુરાતી 
ગીતસંગીતનાં વર ક નરી માનનીય સરોજબને ગુંદાણીએ હાજર રહીન ે
બાિળકાઓને આશીવાદ આ યા હતા. ી રજની, અિમત અને પવૂ  મેકવાન તથા 
ડો. પાથ શમાએ પણ પોતાના કંઠે ફી મી ગીતો સંભળાવીને સૌની શાબાશી 
મેળવી હતી. સમ  ઉ સવનું સફળ સંચાલન ી. કેતન િ ચયન ેસભંા યંુ હતંુ.   
* તા. ૧૯ મ,ે ૨૦૧૩ના રિવવારે “સે ટે હાટ ચચ”, સાઉથ લેનફી ડ ખાતે 
િસડની િ ચયનની ‘ક ફમશન’ િવિધના પિવ  સં કારની િવિધ ૮૩ કશોર-
કશોરીઓ સાથ ે પિવ  અન ે ભિ તસભર માહોલમાં ૧,૫૦૦ જેવી સં યામાં 
હાજર ધમજનો સાથ ે ભ યતાથી યો ઈ હતી. ‘બેિ ટઝમ’, ાયિ ચત સં કાર 
અન ે કો યુિનયન’ પછીની આ ‘ક ફમશન’-“બળ સં કાર” િવિધ િ તી ધમજન 
માટ ે ભ ુઈસનુા અનુયાયી હોવાની યો યતા માટેની અિત મહ વની િવિધ ગણાય 
છે.  અનેક સગાંસંબધંીઓ અને િમ ો-શુભે છકોને યજમાન દપંતી ી. કેતન અન ે
ઈલા િ ચયને પિવ  િવિધમાં િનમં ીન ેસાંજના પાટ નું પણ આયોજન કરીન ે

સંગને ભુના મિહમા અથ મા યો હતો.    
* તારીખ 7 મે,,,, ૨૦૧૩થી “ઈિ ડયન પાસપોટ” અંગેની સેવાઓ માટે “New 

Passport Service Provider” નવી યવ થા “ઈિ ડયન કો યુલેટ જનરલ” 
તરફથી હરે કરવામાં આવી છે. હવે તા. 7 મે,,,, ૨૦૧૩થી BLS International 

Services Ltd.ની વેબસાઈટ http://www,blsindia-usa.com મારફતે ફ તફ તફ તફ ત 
“ઈિ ડયન પાસપોટ” અંગેની નીચેની  સેવાઓ આપશે.     
-Reissue of Passport after 10 years,      
- Reissue of Passport minor,  

- Lost and Damage Passport,  

- Addition of Spouse of name after marriage,  

- Change of Address,  

- Change of Dete and Place of Birth,   
- Change of Name,  

- Correction of Spouse name Death/Divorce,  

- Correction of spelling in Parents name &  

- Tatkal Service. યાદ રહે ઉપરો ત સેવાઓ ફ ત ફ ત ફ ત ફ ત ““““ઈિ ડયન પાસપોટધારકોઈિ ડયન પાસપોટધારકોઈિ ડયન પાસપોટધારકોઈિ ડયન પાસપોટધારકો” ” ” ” માટ ેમાટ ેમાટ ેમાટ ે
છેછેછેછે.... અમેરીકા ખાતે ઉપરો ત સેવાઓ માટે પાંચ ઓ ફસોનાં સરનામાં નીચે મુજબ છે;     
(1)  Washington DC: 800 K Street, NW Suite # MR-12    

   Washington DC 20001  

(2) New York: 28 West 30th Street Suite 202 New York 10001  
(3) Chicago: 29 East Madison Street, Suite # 1203, Chicago I 
    L 60602  

(4) San Francisco: 4837, Geary Blvd, San Francisco, CA 94118  
(5) Atalanta: 5775 Glenridge Drive Northeast, Building B  

    Suite # 390, Atlanta GA 30328  

(6) Houston: 9800 Northwest Fwy, Suite 602, Houston TX 770        
ઉપરો ત સે ટર નીચે મુજબનાં જે તે રા યોના રહીશોને “ઈિ ડયન પાસપોટ” 
અંગેની ઉપરો ત સેવાઓ આપશે;;;;        
ઈિ ડયન પાસપોટ ઈિ ડયન પાસપોટ ઈિ ડયન પાસપોટ ઈિ ડયન પાસપોટ 
એ લીકશેન સે ટટરએ લીકશેન સે ટટરએ લીકશેન સે ટટરએ લીકશેન સે ટટર    

નીચેના ફ ત જે ત ેરા યના રહીશોજે ત ેરા યના રહીશોજે ત ેરા યના રહીશોજે ત ેરા યના રહીશો જ જે તે ઈિ ડયન 
પાસપોટ એ લીકેશન સે ટટરમાં અર  કરી શકશે.    

Washington DC  Bermuda, Delaware, Distric of columbia, 
Kentucky, Mmaryland, North Carolina, 
Virginia & West Virginia  

New York, NY  Conecticut, Maine, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, 
Pennsylvania, Rhode Island, & Vermont  

Chicago  Illinois, Indianna, Lowa, Michigan, 
Minnesota, Missouri, Nort Dakota, South 
Dakota & Wiscosin  

San Francisco, CA Alaska, Arizona, California, Guam, Hawai, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, 
Washington & Wyoming             Page 03  



Issue: 107 Year: 34                             AMERICAN CHRISTIAN NEWS-અમે રકન િ ચયન યુઝ                                 May-June-2013  

“American Christian news” published since 1988, by “Gujarati Christian Church”  
(A not-For-Profit organization registered under the laws of the State of New Jersey, USA Estd. 1988)   

Atlanta  Alabamaa, Florida, Georgia, Mississippi, 
Puerto Rico, South Carolina, Tennessee & 
Virgin Islands  

Houston  Arkansas, Kansas, Louisiana, Oklohomaa, 
Texas, New Mexico, Colorado & Nebraska  

* https://indiavisa.travisaoutsourcing.com/renuciation/homepage 

અને http://www.vfsglobal.com/india/usa “આઉટ સૉ સગ”ની એજ સીઓ 
OCI Card કે PIO Card અને VISA માટેની સેવાઓ ચાલ ુજ છે ચાલ ુજ છે ચાલ ુજ છે ચાલ ુજ છે તનેી જે ત ેતનેી જે ત ેતનેી જે ત ેતનેી જે ત ે
સવેાઓ મળેવવાસવેાઓ મળેવવાસવેાઓ મળેવવાસવેાઓ મળેવવામાંમાંમાંમાં    કોઈ જકોઈ જકોઈ જકોઈ જ        ફરેફાર થયો નથીફરેફાર થયો નથીફરેફાર થયો નથીફરેફાર થયો નથી. . . .       

* વધુ માિહતી માટે નીચેની ણ વેબ સાઈટ જોવી- http://www.mea.gov.in     
- http://www.indianembassy.org - http://www.passport.gov.in/nri                

માચ, એિ લ, મે અને    જૂનજૂનજૂનજૂન----2013 િવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીન     
ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી ફિેમિલ કટેગેરી માચ-2013 એિ લ-2013    મ-ે2013  જૂનજૂનજૂનજૂન-2013    

F-1 15 Feb-06 08 Mar-06 01 Apr-06 22 Apr-06 

F-2 A 22 Nov-10 15 Dec-10 01 Mar-11 08 June-11 

F-2 B 01Mar-05 08 Apr-05 15 May -05 08 July-05 

F-3 15 July-02 22 July-02 08 Aug-02 15 Sep-02 

F-4 22 Apr-01 01May-01 01May-01 01May-01 

પાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે કેપાછળના ણ મિહનાની િવગત એટલા માટ ેરજૂ કરી છે ક,ે    પાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે    કટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ેકટેગેરી દર માસ ે
આગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછેઆગળ વધ ેછે    ક ેનિહક ેનિહક ેનિહક ેનિહ?    વધેવધેવધેવધે    છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી ત ેસમ નેત ેસમ નેત ેસમ નેત ેસમ ને    િવઝા માટ ેિવઝા માટ ેિવઝા માટ ેિવઝા માટ ેઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાયઅદંાજ કરી શકાય.  .  .  .   

ઉપરો ત કોઠા મુજબ    જૂનજૂનજૂનજૂન    ----2013ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત નીચે મુજબ છે:-  
F-1-અમેરીકન સીટીઝનના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો અને તેના ંસગીર સંતાનો-જો હોય     
       તો તેઓ- 22 April-2006    (ગયા માસથી 21 દવસ આગળદવસ આગળદવસ આગળદવસ આગળ વધી) 
ન ધન ધન ધન ધ:::: (યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ંવષથી ઓછી મરના ં

અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાને િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન તરીકે 
ત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝાત કાલીન િવઝા મળે. માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા---- વોટાવોટાવોટાવોટા    મયાદામયાદામયાદામયાદા    લાગુલાગુલાગુલાગુ    પડતીપડતીપડતીપડતી    નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકનાં પિતપિતપિતપિત////પ નીપ નીપ નીપ ની અને 21    વષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણત    સંતાનો- 
    08 June -2011 (ગયા મિહનાથી 99 દવસદવસદવસદવસ ઘણી જ સારીસારીસારીસારી    એવીએવીએવીએવી આગળ ગઈ છે)        
F-2 B– ીનકાડધારકનાં 21વષવષવષવષ    ક ેતેક ેતેક ેતેક ેતેથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સંતાનો-  
    08 July-05 (ગયા મિહનાથી 54 દવસ સારીદવસ સારીદવસ સારીદવસ સારી    એવી એવી એવી એવી આગળઆગળઆગળઆગળ    વધીવધીવધીવધી    છે....)         
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-15 September-2002                                 
       (આ કેટેગરી ગયા મિહનાથી ફ તફ તફ તફ ત    38 દવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધીદવસ આગળ વધી છે)      
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાં ભાઈ/બેન, ઓરમાન ભાઈ/બેન-01May, 2001  
                (ગયા April થી આગળ વધી આગળ વધી આગળ વધી આગળ વધી જજજજ    નથીનથીનથીનથી,    ખરેખર તો 2010માં યા ંપહ ચી હતી, 
યાંથી હ  06    મિહના મિહના મિહના મિહના 25 દવસ દવસ દવસ દવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, તે હ  આગળ નથી વધતી ત ે
ચતાજનક છે) આ મિહન ેઆ મિહન ેઆ મિહન ેઆ મિહન ે F-4 િસવાય બધી બધી બધી બધી કટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણીકટેગેરી ઘણી    આગળ વધી છેઆગળ વધી છેઆગળ વધી છેઆગળ વધી છે,    
uscis.gov ઉપર મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ 
રીલશેન-લોહીનાં સગાંની ફાઈલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ તારીખે યારે પહ ચશ,ે તે િવઝા બુલેટીનથી 

ણી શકાય. ઉપરો ત માિહતી વાચકોની િવનંતીથી રજૂ કરાય છે, પોતાનાં સગાનંી સગાનંી સગાનંી સગાનંી 
િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો િવઝા ફી ચકૂવી હોય તો બી ં પેપરોની રાહ જોયા િવના પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો પો સરશીપના ં પપેરો 
યએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલીયએુસ િવઝા સે ટરમા ં મોકલી    દવેા ંદવેા ંદવેા ંદવેા ં પણ    િવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે    મોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ંમોકલવા ં
િહતાવહ રહેશે. ‘ લડ રીલેશન’-લોહીના સંબંધે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-
દીકરી, માતા/િપતાની-બધીબધીબધીબધી    જ જ જ જ ફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છેફાઈલો ચાલ ુજ છે....                     
““““યએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડયએુસ સીટીઝશીપ ગાઈડ”””” લીશ અને ગુજરાતીમા ંતૈયાર કરેલી છે જેમા ંજેમા ંજેમા ંજેમા ં બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી બીનજ રી 
વાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથીવાચનબોજ નથી, તેથી અમે રકાનાં 50----પચાસ ેરા યોમાંપચાસ ેરા યોમાંપચાસ ેરા યોમાંપચાસ ેરા યોમાં ઘણી લોકિ ય છે. આઆઆઆ    ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ 
અને ““““ યજુસ  યજુસ  યજુસ  યજુસ  ાઇ વગ ગાઈડાઇ વગ ગાઈડાઇ વગ ગાઈડાઇ વગ ગાઈડ”””” ઈઝલીન, યુ જસ માં “પટેલ િવ ડયો”, “સંગીત”, 
“બુટાલા એ પૉ રયમ” ( લ શગ અને યુયૉક) અને “ગુજરાત દપણ”ની ઓ ફસ ે તથા 
“પટેલ િવ ડયો”-જસજસજસજસ     સીટીસીટીસીટીસીટીમાં મળે છે.  
 

From:-AMERICAN CHRISTIAN NEWS 
Community Paper soliciting your Co-operation 

I.D. # 11-2917985 August 28, 1988 

“Gujarati Christian Church”  

17, Dart Mouth Ave, Avenel, NJ 07001-1804  
Phone # (732) 750-4064  

 

આ ગાઈડના ઉપયોગથી ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ઈ ટર યમુા ંસહલેાઈથી પાસ થઈ જવાનો િવ વાસ ગે છે. 
$8.00નો ચેક કે મની ઑડર Josh Foundation નામે લખીને 46cની ચાર ચાર ચાર ચાર પો ટપો ટપો ટપો ટ----
ટે સટે સટે સટે સ મૂકી, એક િચ ઠીમાં નામ, સરનામંુ અને ફોન નંબર સારા અ રે અં ે માં 

લખીને-Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 
07095    સરનામે મોક યા પછી 10–દસ દસ દસ દસ દવદવદવદવસમાંસમાંસમાંસમા ં આપને નનનન    મળેમળેમળેમળે    તોતોતોતો    જજજજ    ફોનફોનફોનફોન    કરશોકરશોકરશોકરશો.... 
(ગાઈડની આવક ચેરીટી સં થાનાં દાન-ધમાદા કાય માં વપરાય છે, જેથી $8.00ના બદલે 
વધુ રકમનો ચેક લખીને ”જોશ ફાઉ ડેશન”ના સેવાય માં સહભાગી થશો ! ઉદાર દલે 
$11-$100 કે વધુ દાન મોકલનાર સખાવતીઓનો આભાર માનતાં “જોશ ફાઉ ડેડેશન” 
દાતાઓને સુખ, સમૃિ ધ અને ગિત બ ે તેવી ભુને ાથના કરે છે! (“ ય ુય ુય ુય ુ જસ  જસ  જસ  જસ  
ાઈ વગ ગાઈડાઈ વગ ગાઈડાઈ વગ ગાઈડાઈ વગ ગાઈડ”, જે સરળ અં ે -ગુજરાતીમાં નવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃનવી આવિૃ  બધા ંરા યોમાં ઉપયોગીબધા ંરા યોમાં ઉપયોગીબધા ંરા યોમાં ઉપયોગીબધા ંરા યોમાં ઉપયોગી 

હોઈ અં ે  નિહ ણતા ઘણા “ ાઈ વગ લાયસ સ’” મેળવી શ યા છેછેછેછે.) (ફ તફ તફ તફ ત    “ ય ુ
જસ  ાઈ વગ ગાઈડ”ની બૂક (બધાં ટેટમાં ઉપયોગી)  માટે $5.00 Ish Krupa નામે 
ચેક સાથે 46cની 3પો ટપો ટપો ટપો ટ---- ટે સટે સટે સટે સ    મોકલવીમોકલવીમોકલવીમોકલવી.... ) 
* “અમેરીકન િ ચયન યુઝ” (ACN) દર બે મિહને (��માિસક) ખાનગી 
િવતરણથી ઈ-મેઇલ  અને પો ટ મેઇલથી િવનામૂ યે પહ ચાડવામાં આવે છે.  
* અમેરીકામાં વસવાટ કરતા ગુજરાતી િ ચયન કુટુંબોને પર પર સમભાવ રાખવા 
અને પોતાના સમાજની ગિતિવિધઓ અંગે સ ગ રાખવાના હેતથુી ACN િસ ધ 
કરવામાં આવે છે.   
* ACN વાચકોને િવ વસનીય સમાજોપયોગી માિહતી-માગદશન રજૂ કરે છે.   
* ACN પો ટલથી રવાના કરવા ટે સનો ખચ ીમતી થબેન િ ચયન ભોગવે 
છે અને પો ટ મેઇ લગ સંભાળે છે. જે માટે ફ ત કેશ અથવા ‘પો ટલ ટે સ’ દાન 
તરીકે વીકારવામાં આવે છે. કો યુટરાઈઝ સે ટ સ તં ી િવનામૂ યે તૈયાર કરે છે. 
કોપીઓ ી. રોબીન િ ચયન િવનામૂ યે તૈઅયાર કરી આપે છે.    
* આપના ફેિમલી, સગાં કે સામાિજક કે ધા મક સં થાના સમાચારો, ઉજવણીઓ, 
અવસાન, વગેરે અંગે લેિખત કે ઈ-મેઇલથી ACN ને સમાચાર મોકલવાથી િસ ધ 
કરવામાં આવશે. આપનાં સલાહ-સૂચનો આવકાય છે.  
* આપના સામાિજક, ધા મક, ાસંિગક કે િચતના મક િવચારો, કા યો, ગઝલ, વગેર ે
કોઈ અ ય સામિયકમાં િસ ધ ન થયા હોય તેવાં ACN વીકારાશે અને યો ય 
અંકમાં િસ ધ કરાશે. જે તે લખાણ અંગે જે તે લેખક જવાબદાર રહેશે.   
* * અમેરીકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબેનને ACN િનયિમત મેળવવાની 
ઈ છા હોય તો પોતાનંુ પો ટલ એ સ અથવા ઈ-મેઇલ, તં ી ીને મોકલવા િવનંતી! 
તં ીનંુ સરનામંુ અને ઈ-મેઇલ ન ધી રાખશો !   
Editor-ACN,  

144 Strawberry Hill Ave,  

Woodbridge, NJ 07095  

email: jospausa@yahoo.com     

 * જે “અમેરીકન પાસપોટ”માં OCI Card મેળ યંુ હોય અને તે અમેરીકન પાસપોટ 
“એ પાયડ” થયા પછી નવો મેળવવાથી OCI Cardની િવિધ િવિધ િવિધ િવિધ ફરીથી અમરેીકનનવા ફરીથી અમરેીકનનવા ફરીથી અમરેીકનનવા ફરીથી અમરેીકનનવા 
પાસપોટમા ંપાસપોટમા ંપાસપોટમા ંપાસપોટમા ં કરવા માટનેો સધુારો કરવા માટનેો સધુારો કરવા માટનેો સધુારો કરવા માટનેો સધુારો એકાએક અમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો હતો ત ેએકાએક અમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો હતો ત ેએકાએક અમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો હતો ત ેએકાએક અમલમા ંમકૂવામા ંઆ યો હતો ત ે હવ ેહવ ેહવ ેહવ ે
િબનજ રી સુધારા સામે થયેલા િવરોધ સામે ભારત સરકાર ઝૂકી  િનયમ પાછો પાછો પાછો પાછો 
ખચાયાના રાહતના સમાચાર છેખચાયાના રાહતના સમાચાર છેખચાયાના રાહતના સમાચાર છેખચાયાના રાહતના સમાચાર છે. જેથી એક વખત વીકારલે એક વખત વીકારલે એક વખત વીકારલે એક વખત વીકારલે OCI Card    
આ વનઆ વનઆ વનઆ વન----કાયમી રહ ેછેકાયમી રહ ેછેકાયમી રહ ેછેકાયમી રહ ેછે, ફરીથી કઢાવવાની હવે જ ર નથી. અમેરીકાથી “ઈિ ડયા” 
જનાર Card  Card  ધરાવનાર ે ““““એ પાયડએ પાયડએ પાયડએ પાયડ” ” ” ” થયલેો થયલેો થયલેો થયલેો OCI Card સાથનેો સાથનેો સાથનેો સાથનેો 
““““અમરેીકન પાસપોટઅમરેીકન પાસપોટઅમરેીકન પાસપોટઅમરેીકન પાસપોટ” ” ” ” સાથ ેરાખીન ેમસુાફરી કરવીસાથ ેરાખીન ેમસુાફરી કરવીસાથ ેરાખીન ેમસુાફરી કરવીસાથ ેરાખીન ેમસુાફરી કરવી. ટૂંકમાં વતન-ભારતની મુલાકાત 
દરિમયાન નવા ચાલુ “અમેરીકન પાસપોટ” સાથે પહેલી વખત OCI Card મેળ યંુ 
હોય તેવો “અમેરીકન પાસપોટ” પણ અવ ય સાથે  રાખવો.                                       
 
 

 

To, 
 
      _________________________________________________________  
 
      _________________________________________________________  
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