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તં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પતં ીની કલમ ે આ પ ...ઓ ટોબર મિહનાની શ આત એટલે 
િવ ટરનો આરભં. કૂલ-કોલેજો શ  થઈ ગયા પછી હાલમાં સંતાનો 

બરાબર અ યાસમાં વધ ુ સમય િવતાવતાં હશે. તેમને માબાપ ે ો સાહન 
આપવામાં પણ પોતે થોડો ટાઈમ ફાળવવાનો હોય છે. આજના જમાનામાં 
બાળઉછેર માટ ેમાબાપે બહુ ગભંીરતાથી િવચારવાની જ ર છે. બાળઉછેરમાં જે 
પ રબળો ખાસ ભાગ ભજવે છે, તેમાં માબાપ અને કુટુંબમાં યો તા સામાિજક 

સંગો, કૂલ અન ે તેના િશ કો, ધમ અન ેધમનાં યાકાંડ તથા સમાજ-િમ ો 
અન ેજે તે દેશની સરકારની શૈ િણક નીિત-રીિત જેવાં પ રબળો મુ ય ગણાવી 
શકાય. કુટુબંની બહારનાં ખરાબ અણગમતાં પ રબળો સામ ે માબાપ પોતાનાં 
સંતાનોને ર ણ પૂ  ંપાડવામાં લાચાર બની ય, તેવી પ રિ થિત વધતી રહી છે.    
    બાળઉછેર માટ ેગજુરાતીમાં અથસભર સરસ કહવેત છે; “કુમળો છોડ જેમ 
વાળીએ તેમ વળે.” કોઈ છોડ નવો ઊગેલો-કુમળો હોય, અન ેતેનુ ંજમીન સાથ ે
મૂિળયાંવાળંુ નાજુક થડ જો વાંકુ ંહોય, તો એક સીધો ટેકો એ નાજૂક વાંકા થડ 
સાથે હળવાશથી બાંધવામાં આવે તો એ છોડ મોટો થતો ય તેમ તેનું થડ વાંકુ ં
વધવાન ે બદલે, પેલા સીધા ટકેાના પ રબળથી સીધું ચંુ થતંુ ય. આ એક 
સામા ય સાદીસીધી સમજ છે. બસ, કોઈપણ નાના િશશુ-બાળક માટે આ એક 
મનોવૈ ાિનક કેળવણી છે. દા. તરીકે, એક છએક માસનું બાળક ભૂ યંુ થવાથી રડે 
છે. માતા ક ે તે બાળકની સંભાળ લેનાર બાળકન ે તરત-સમયસર દૂધ ક ે અ ય 
યો ય ખોરાક નિહ આપ,ે તો બાળક વધુ જોરથી ર યા કરશે. આ પ રિ થિત 
વાળકન ે ‘વાંકું’-ચી ડયા વભાવનુ-ંિજ ી-બનાવશે. બાળક ભૂ યંુ થવાથી ર યંુ, 
તેવા યો ય સમયે તેન ેદૂધ ક ેયો ય ખોરાક આપવો, એટલે “વાંકા થનાર’ન ેસીધુ ં
થવાનો ‘ટેકો’-યો ય સમયે સંતોષ-આ યો કહી શકાય. આમ કુટુબંમાં મુ ય માતા 
અન ેિપતા પણ એકસરખા જવાબદાર છે, પોતાનાં સંતાનનાં યો ય વનઘડતર 
માટ.ે સંતાન યાં સધુી બાલમં દર- Pre-K.G. કે K.Gમાં મૂકવામાં આવે યાં 
સુધીમાં કટુુંબમાં સંતાનને ‘ગળથૂથી’ના સં કાર મળતા ય છે, અન ેતે મજબૂત  
સુસં કારો હોય, તે કુટુબંની ખરેખરી જવાબદારી ગણાય.   
      કટુુંબ પોતાના સંતાનના ઘડતરમાં ધમન ે ખાસ મહ વ આપ ે છે. િ તી  
ફેિમલી જે ચચ-મંડળીમાં માનતાં હોય, તેમાં દર રિવવારે પોતાનાં સતંાનોને લઈ 

ય, ચચમાં ધમભાવના કેળવવામાં યાન આપ,ે તે માબાપની મુ ય-ખાસ-
આવ યક જવાબદારી ગણી શકાય-ગણવી જ જોઈએ. કુટુંબમાં ‘બાઈબલ-વાચન’ 
થતંુ હોય તો પોતાનાં સંતાનન ેપાસે બેસાડી વંચાતાં ‘બાઈબલ-વચનો’ યાનથી 
સાંભળવા કહવેું જોઈએ. “બાઈબલ”માંથી આપણને ાન મળે છે, “ઈ વર 
તરફથી આવતંુ ાન એક તો િનમળ હોય છે, વળી શાંિતિ ય, સૌ ય, 
સમાધાનિ ય તેમ જ દયાથી ભરપૂર હોય છે, અને સ કાય મા ં પ રણમ ે છેસ કાય મા ં પ રણમ ે છેસ કાય મા ં પ રણમ ે છેસ કાય મા ં પ રણમ ે છે....” 
(યાકુબ ૩-૧૭) ‘બાઈબલ-વાચન’ અન ે વણથી સ કાય  કરવાની ેરણા ગ ે
છે. સંતાનન ે‘કૌટુંિબક- ાથના’માં સામેલ કરવાં જોઈએ. ાથનાથી બાળક ભનુ ે
ઓળખતાં થાય છે. “બાળકોને મારી પાસે આવવા દો. તેમને રોકશો નિહ, કારણ, 
ઈ વરનું રા ય તેમનુ ંછે.” (માક ૧૦-૧૪) ાથનાથી બાળક ભુ પાસે આવે છે.  
     કુટુંબમાં િનયિમત ‘બાઈબલ-વાચન’ અને ‘કૌટુંિબક- ાથના’ તેમજ દર 
રિવવાર ેિનયિમત ‘ચચની ભિ તસભા’ની ટેવો બાળકના ભાિવ વનન ેસાિ વક 
બનાવનારાં પ રબળો છે. આ ણેય પ રબળો-ચચની ભિ તસભા-‘બાઈબલ-
વાચન’ અન ે ‘કૌટુંિબક- ાથના’-કોના હાથમાં છે? આ ણેય ઉપર કોણ કાબૂ 
ધરાવે છે?-જવાબ છે; માબાપ-કુટુબં-પોતાનો પ રવાર! આ ણેય જવાબદારીઓ 
નીભાવવા માબાપ-ેપ રવારન ે કોઈ મુ કેલી આવ ે તેમ હોતંુ નથી. કોઈ ખચ 
કરવાનો હોતો નથી. ખાસ કોઈ મહેનત કરવાની નથી. સંતાનો તેનાથી ટવેાતાં 
જશે. બસ, સંતાનો ૧૮-૨૧ વષની મર ે પહ ચશે યાર ે એક સારા ધા મક 
માનવો તરીકે સમાજમાં થાન મળેવશે, જેથી એક તંદુર ત સમાજ તૈયાર શશે.  

    વનઘડતરનાં બા  પ રબળો જે વનમાં કસું કારો લાવી શકે, તે ઉપર 
જણાવેલી મજબૂત કૌટુંિબક સુટવેોથી રિ ત રહી શકશે. બહારનાં હાિનકારક 
પ રબળો સામે કૌટુંિબક સં કારો ટ કર લઈ શકશે. પોતાનાં સંતાનો પુ તવયનાં 
થાય યારે આપણને ગમે તેવાં તેઓ સં કારી બને તે કટેલંુ સહેલંુ છે! પણ આ 
માટે આપણે ઉપર જણા યા મજુબ કુટુંબની દર રિવવારે ચચમાં હાજરી, કુટુંબમાં 
િનયિમત ‘બાઈબલ-વાચન’ અન ે િનયિમત ‘કૌટુંિબક- ાથના’ને જ ર મહ વ 
આપીએ. આ ણ સુટવેોનુ ંસા  ં પ રણામ આવતાં સમય લાગશે. પણ પહેલાં 
જણા યંુ તેમ, આ કારના ઘડતરથી “કમુળો છોડ, આપણે ધારીએ તે મુજબ 
વાળી શકીએ અને યો ય ઘડતર કરી શકીએ!” કશંુ પણ સા ં કરવામાં હ  મોડંુ 
થયંુ નથી, ગીએ, આજે જ ગીએ! “ યા યારથી સવાર!”  
     સંતાન પાંચ-છ વષનુ ં થયા બાદ બારેક વષની મર ે પહ ચે યાર પછી 
બહારનાં હાિનકારક પ રબળોની અસર સંતાનો ઉપર થતી હોય, જેનાથી માબાપ 
અ ણ રહેતાં હોય છે. અને આ પ રિ થિત સંતાનનું ભાિવ બગાડવામાં બહુ 
મોટો ભાગ ભજવ ેછે. યાર ેઆવાં હાિનકારક પ રબળોમાં પોિતકું સંતાન ફસાયંુ 
છે, તેમ યા સમયે, ઘ  ં મોડંુ થઈ ગયંુ હોય છે. સંતાનોની સારી સોબત, 
સંતાનોની રોજની દનચયાનુ ંટાઈમટેબલ  રીતે માતાિપતા ણતાં હોય, તે 
મહ વનું ગણાય. “તમે પહેલેથી ચેતીને ખબરદાર રહેજો કે નીિત  લોકોની 
ભૂલોના વાહમાં તણાઈ ન ઓ.” (પીતર ૨-૩:૧૭) ખાસ તો સંતાન ૧૪-
૧૬ વષની મર ેપોતાના ઘેર રાતના આઠ વાગ ેહાજર હોય જ, તેવી દનચયા 
ફાયદાકારક રહ ે છે. મોડી રાત સધુી પોતાના િમ ો સાથે કોઈ મહ વના કામ 
િસવાય ઘર બહાર રહવેાની આદત, સંતાનનુ ંભિવ ય બગાડવામાં િનિમ  બની 
શકે છે. “બાળઉછેર” બાબતે ઘ  ં ણવુ ંજ રી છે. “બાળઉછેર” અંગે આપનાં 
મંત યો લખી મોકલવા િવનંતી છે.                   
                                                                                                        ભ ુસાથ ેસગંતભ ુસાથ ેસગંતભ ુસાથ ેસગંતભ ુસાથ ેસગંત-ઈલા જોબટ િ ચયન (Union City, NJ)    
      દરરોજનો દન એકધારી રીતે નદીની જેમ વહી ય છે. જદગી તો મીઠાં 
મરણો દયની ઈ છાઓન ે અને આંખોન ે ઠારનારી બન ે છે. જદગીમાં 
દન િત દન કેટલાયે સજંોગો ઉપિ થત થાય છે. અને બધા સજંોગોમાં ભ ુ
ઈસુએ આપણને કવેી રીતે પાર ઉતાયા, કેટલાયે આનંદ અને કદીક વેદનાઓનાં 
મરણો જદગીની મહામૂલી મૂડી બની ગયાં. ઘરના આનંદના સગંો-વષગાંઠ, 

‘એનીવસરી’, લ ન, સગંોપાત ‘ગેટ ટગુેધર’, વગેર ેસારાં કાય  વનમાં બ યાં 
યારે વન હષથી ભરપૂર બન ે છે. યારે ભુની તુિત કરીએ અને દાઉદ 

ભ તની ગીતશા  ૧૧૮:૨૪મી કલમ યાદ આવ ે છે; “આ દવસ યહોવાએ 
આપણને આ યો છે, તેમાં આપણે અનોદો સવ કરીએ.”  
      ભએુ દવસ બનાવીન ે મનુ યન ે એક અમૂ ય ભેટ આપી છે. આ ભેટ 
િનયિમત રીતે ભુ આપતો જ રહ ેછે. આ અમુ ય દનમાં આપણે એકબી  પર 

ેમભાવ રાખીએ. જોકે આ અઢી  અ રનો શ દ-‘ ેમ’-ને સમ એ તો ઘણો 
ભારે છે. દેવ ેજેમ આપણા પર મે રા યો તેમ આપણ ેએકબી  પર મે રાખી 
શકતાં નથી. આપણ ેતો પ થી, ફોન ક ે બ  મુલાકાતથી જો જ રયાતમંદો યે 
આપણી વાણી અન ેવતનથી ેમ ય ત કરીએ તો પોતાન ે તેઓના કરતાં ઉ મ 
ગણીએ છીએ. “ભાઈઓ યે જેવો મે ઘટે છે, તેવો ગાઢ ેમ એકબી  પર 
રાખો; માન આપવામાં પોતાન ે કરતાં બી ન ે અિધક ગણો.” ( મી ૧૨:૧૦) 
વળી ( ફિલ પી ૨:૩) “પ ાપ ી ક ે િમ યાિભમાનથી કંઈ ન કરો. દરકે ે
ન ભાવથી પોતાના કરતાં બી ન ેઉ મ ગણવા.” પોતાના પ ે ન  રહેવાની આ 
એક અનોખી િવચારણા આપણા વનમાં ઉતારવી ઘણી અઘરી છે!  
      ઈસએુ ક ુ,ં “મ તમને જે જે આ ા આપી તે સવ પાળવાનુ ં તેઓન ે
શીખવતા ઓ; અને જુઓ, જગતના અંત સુધી હુ ંસવકાળ તમારી સાથ ેછંુ.” 
(મા થી૨૦) ભ ુસાથનેી દરરોજની સગંત તેની સાથનેા િવ વાસમાં-  Page 01   
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આપણન ેરોજ આગળ વધારે છે.  ઘણી વખત આપની આસપાસ ઘણાં હોય છે, 
છતાં આપણે એકલતા અનભુવીએ છીએ. આપણને કશીક ખોટ વતાય છે. 
હાલાંઓની િવદાય તો વસમી લાગે છે, અને બધું ખાલી થઈ ગયેલંુ લાગે છે. 

પણ તે સમયે ભુ આપણન ેપકડી રાખે છે. તેનુ ં વચન-“જેમ હુ ંમસુાની સાથ ે
ર ો હતો, તેમ તારી સાથે હુ ંરહીશ. હુ ંતન ેત શ નિહ અન ેમૂકી દઈશ નિહ.” 
(યહોશુઆ ૧:૧૫) ભુ વચનો �ારા ધીરજ આપે છે. આપણે ફ ત તેના ઉપર જ 
આધાર રાખીએ. કારણ, તે આપણી સાથે છે. તેનો આધાર અને દલાસો દરરોજ 
આપણન ેસાચો મે અન ે ો સાિહત હૂંફ આપ ેછે. ભ ુઆપણી પાસ ે દયની 
શુ ધતા માગે છે. “હે દવે! મારામાં શુ ધ દય ઉ પ ન કર અન ેમારા આ માન ે
નવો અન ે ઢ કર.” (ગીતશા  ૫૧:૧૦) “મનમાં જેઓ શુ ધ છે, તેઓ દવેને 
જોશે.” (મા થી ૫:૮)  મનની શુ ધતા વનન ેતારે છે.  
        આપણે એકદમ બદલાઈ જવાના નથી. અપેિ ત બદલાવ માટે ય ન 
જ રી છે. એકબી  સાથે સાથ નીભાવીએ. ૧ ક રથી ૧૧:૧માં પાઉલ કહ ેછે, 
“હું જેમ િ તન ેઅનુસરનારો છંુ, તેમ તમ ેપણ િ તન ેઅનુસરનારા થાઓ.” 
એકબી ના વનમાંથી આપણ ેકંઈ ન ેકંઈ શીખીએ. િનયિમતતા અપનાવીએ. 
િનયિમત “બાઈબલ” વાંચીએ. ાથના કરતાં શીખીએ. એકબી ના સારામાઠા 

સંગોમાં ભાગ લેતાં શીખીએ. જ રના સમયે એકબી ન ેમદદ કરીએ. મા થી 
૧૮:૨૦માં કહ ેછે તેમ િ ત હમંેશાં આપણી સાથે છે. મી ૧૨:૧૮-સઘળા 
સાથે હળીમળીને ચાલીએ. જેવા છીએ તેવા એકબી ને વીકારીએ. ભનુી 
સેવા કરવી એટલે તેના પર િવ વાસ કરવો. તે શિ ત આપ ેછે, તે શાંિત આપ ેછે. 
તે જ આપણો ખડક અને તારનાર દેવ છે. દવે આપની સાથે જ છે.  
    ભ!ુ આજે અમ ેતમન ેઆધીન થઈ તમારી વાણી ખંતથી સાંભળીએ અન ે
તેન ેપાળનારા બનીએ. આપણા વનોનુ ં વતંુ, પિવ  અન ેતમન ેપસંદ પડે 
તેવું અપણ કરીએ!       
             એક પળમાં, વષ  જતાં રહેશે, 

કામ કરવાં ઘણાં, બાકી રહી જશે. 
             પકડી લઈએ, સરી જતી હરપળ, 

સંગત ભુ સાથ,ે કરી એ પળેપળ. 
““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””----સ ટે બરસ ટે બરસ ટે બરસ ટે બર----ઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબર,    ૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના નોના નોના નોના નો: : : : ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૧૧૧૧ 

નીચનેા નોના જવાબ નીચનેા નોના જવાબ નીચનેા નોના જવાબ નીચનેા નોના જવાબ ૧ ૧ ૧ ૧ રારારારા ,    ૨ ૨ ૨ ૨ રારારારા ,    યહોશઆુ અન ેયહોશઆુ અન ેયહોશઆુ અન ેયહોશઆુ અન ે ૨ ૨ ૨ ૨ શમએૂલમાથંી શમએૂલમાથંી શમએૂલમાથંી શમએૂલમાથંી 
શોધ કરીન ેલખોશોધ કરીન ેલખોશોધ કરીન ેલખોશોધ કરીન ેલખો.  .  .  .   

. . . . ૧૧૧૧....    સુ નામીના દીકરાન ેકોણ ેઅન ેકેવી રીતે વતો કય ?  

. . . . ૨૨૨૨.... “ યાં કૂતરાએ નાબોથનુ ંર ત ચા યંુ તે જ જ યામાં કૂતરા તા ં, હા, તા ં 
ર ત ચાટશે.”-આ વા ય કોણ બોલે છે? અન ેકોના માટ?ે  

. . . . ૩૩૩૩.... ઇ ાએલ પુ ોની આખી જમાત યુ ધ કરવા સા  યાં ભગેી થઈ?     

. . . . ૪૪૪૪....    મસુાના    મરણ પછી યહોવાહે યહોશુઆને કયાં વચનો આ યાં?    

. . . . ૫૫૫૫....    દાઉદ રાજ કરવા લા યો યારે તે કેટલા વષનો હતો? તેણે કેટલાં વષ રાજ 
કયુ? 

. . . . ૬૬૬૬....    ઉ ઝાયાહનું મરણ કવેી રીતે થયંુ?     

. . . . ૭૭૭૭....    યોનાથાનના દીકરાનું નામ શંુ હતંુ? 
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૨૨૨૨: : : : યો ય શ દથી યો ય શ દથી યો ય શ દથી યો ય શ દથી ખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂોખાલી જ યા પરૂો; 

. . . . ૧૧૧૧....    નાથાને દાઉદને ક ું ક,ે યહોવાહે પણ ___ , ___ , ___ , કયુ છે. તંુ 
___ નિહ. 

. . . . ૨૨૨૨....    અન ેતેઓ જઈન ે___ નામે એક ___ , ___ , ઉતયા.          

. . . . ૩૩૩૩....    યહોશુઆએ તેન ેઆશીવાદ દીધો, અને યકુ નેહના પુ  ___ , ___ , 
વતન તરીક ેઆ યંુ.  

. . . . ૪૪૪૪....    તારા લોકોનો યાય કરવા સા  સેવકન ે___ , ___ , આપ,,,, જેથી હુ ં
___ , ___ , પારખી શકુ.ં      

. . . . ૫૫૫૫....    ઈઝબેલનું માંસ    ___  વાંટામાં ___  ખાશે.      
ભાગ ભાગ ભાગ ભાગ ૩૩૩૩: : : : નીચનેા ંઅધરુા ંવા યો મા થીની સવુાતાના આધાર ેપરૂા ંકરોનીચનેા ંઅધરુા ંવા યો મા થીની સવુાતાના આધાર ેપરૂા ંકરોનીચનેા ંઅધરુા ંવા યો મા થીની સવુાતાના આધાર ેપરૂા ંકરોનીચનેા ંઅધરુા ંવા યો મા થીની સવુાતાના આધાર ેપરૂા ંકરો:::: 

. . . . ૧૧૧૧....    કમેક,ે યાં  તમા  ં ય છે યાં જ ___________________________ .  

. ૨૨૨૨. આવતીકાલન ેસા  ચતા ન કરો, કેમક,ે __________________ .  

. . . . ૩૩૩૩....    તમારી આંખોન ેધ ય છે,,,, __________________ .     

. . . . ૪૪૪૪....    દુ  તથા યિભચારી પેઢી િનશાની માગે છે __________________ .    

. . . . ૫૫૫૫....    પછી ઈસએુ પોતાના િશ યોને ક ું કે,,,, જો કોઈ _______________ .  

““““બાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડીબાઈબલ ટડી””””ના જુલાઈના જુલાઈના જુલાઈના જુલાઈ----ઓગઓગઓગઓગ ----૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩૨૦૧૩ના ના ના ના નોના સાચા નોના સાચા નોના સાચા નોના સાચા જવાબો મોકલનારજવાબો મોકલનારજવાબો મોકલનારજવાબો મોકલનાર 
‘‘‘‘બાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેીબાઈબલ મેી’’’’નોની યાદીનોની યાદીનોની યાદીનોની યાદી.... તઓેને “અમે રકન િ ચયન યુઝ”નાં અિભનંદન!    
૧૧૧૧)))) એમે યાબને ટી-જસ  સીટી. ૨૨૨૨)))) ભાનમુતી ટી-કેિલફો નયા 
૩૩૩૩)))) રીબેકા ડાયલ- ુકિલન, યુયોક ૪૪૪૪)))) ટે લા પરમાર-નોથ બગન, યુ જસ   
૫૫૫૫)))) કુમુ દની સોલંકી-કનેિ ટકટ, અને ૬૬૬૬)))) માગરેટ ટી- લો રડા        
* “અમે રકન િ ચયન યુઝ” ઉદાર દાન બદલ નીચેના દાતાઓનો આભાર!  
૧) ટોફર પૂ ણમા િ ચયન, િશકાગો-$20/   
૨) એમે યાબને ટી, જસ  સીટી-$10/    
૩) ગેશ મભાઈ ટેલર, નોથ બગન, યુ જસ -$25/  
* “ગુજરાતી કથેિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”ના ઉપ મે તા. ૨૧ સ ટે બર, 
૨૦૧૩ના શિનવારે ‘સે ટ પાદર ે િપઓ’ના યા ાધામની મુલાકાતનું આયોજન 
કયુ હતંુ. સવારના ૧૧ વાગે ફેિમલી સાથ ેપેિ સ વેિનયા ટેટમાં આવેલા રમણીય 
િવશાળ યા ા થળે બારોબાર પહ ચવાની યવ થાન ે સૌએ અનસુરીન ે સમય 
સાચ યો હતો. “અવર લેડી ઓફ ેસ પે રશ” અન ે “પાદર ે િપઓ 
પીરી યુયાલીટી સે ટર”, બાટ , પેિ સ વેિનયાના થળે અનેક યા ીઓ ઘણી 

લ ઝરી બસોમાં અને અનેક ફેિમલીઓ કાર-વાન મારફતે યા ા થળે ઉમટી પ યાં 
હતાં. સંતના માનમાં ભિ તભાવ ે સરઘસમાં જોડાવાનો અમૂ ય લાભ સૌએ 
લીધો હતો. ભિ તગીતો અને ગુલાબમાળા બોલતાં િવિવધ દેશ- િતના અબાલ-
વૃ ધની ધા મનન ે પશતી હતી. સંતના ચમ કારોની િવિવધ સાિબતી, 
અવષેશો અન ે મૃિતન ે વતં કરતા ‘ યુઝીયમ’માં યા ીઓ િશ તબ ધ લાઈનોમાં 
રસપવૂક નીહાળતાં અન ે હુબહુ સંતના વનનાં સં મરણોથી ભાિવત થતાં 
હતાં. યા ીઓનો ભિ તભાવ મનને શાંિત આપતો હતો. બપોરના દોઢેક વાગ ે
સમૂહમાં ’લંચ’ની સૌએ ધરાઈન ે િલ જત માણી હતી. યા ાની યાદગીરી માટ ે
‘શોપ ગ સે ટર”માંથી ધા મક ચીજવ તુઓ ખરીદવામાં પણ લાઈનો લાગેલી 
હતી. સં થાના મુખ ી શાંિતલાલ પરમાર ેસમ  યા ાનુ ંસફળ સચંાલન કરીન ે
સૌની સંશા મેળવી હતી. આ યા ા વાસ યાદગાર રહેશે.                       
* પોતાના દેશના નાગ રકો િવદશેમાં ય તેમના માટે Foreign Exchang 
Management Act (FEMA)નો એક નવો પટેાિનયમ તા કાિલક અમલી 
બનાવવાની ઈિ ડયન ગવમ ટ ે હેરાત કરી છે. આ િનયમ NRIને ખાસ અસર 
કરશે. ફ ત NRIને જ નહ  પરતું ઈિ ડયામાં િવઝીટે ક ેઅ ય હતુેસર આવેલા 
તમામ િવદેશીઓને પણ ભારત દશેની બહાર જવાના સમય ેઆ િનયમ બધંનકતા ભારત દશેની બહાર જવાના સમય ેઆ િનયમ બધંનકતા ભારત દશેની બહાર જવાના સમય ેઆ િનયમ બધંનકતા ભારત દશેની બહાર જવાના સમય ેઆ િનયમ બધંનકતા 
રહ ેછેરહ ેછેરહ ેછેરહ ેછે. . . . હાલના િનયમ મજુબ ભારતમાંથી િવદેશમાં જનાર . ૧૦,૦૦૦ સાથ ે
લઈ જઈ શકે તેવો િનયમ બધં થાય છે, તેવુ ંસમ  લેવાનુ.ં          
      આ નવો િનયમ ણીએ;  ઈિ ડયામાંથી કોઈપણ યિ ત-NRI હોય કે 
‘ફોરેનરસ’ હોય, તેઓ યાર ેભારતની બહારભારતની બહારભારતની બહારભારતની બહાર (બી  દેશમાં) ય તો ય તો ય તો ય તો ‘ભારતીયભારતીયભારતીયભારતીય    
ચલણચલણચલણચલણ’-    િપયા પોતાની સાથ ે લઈ જઈ શક ે નહિપયા પોતાની સાથ ે લઈ જઈ શક ે નહિપયા પોતાની સાથ ે લઈ જઈ શક ે નહિપયા પોતાની સાથ ે લઈ જઈ શક ે નહ ....  એનો મતલબ ક,ે ભારતભારતભારતભારત    
દશેમાથંી બી  કોઈ દશેમા ંજનારદશેમાથંી બી  કોઈ દશેમા ંજનારદશેમાથંી બી  કોઈ દશેમા ંજનારદશેમાથંી બી  કોઈ દશેમા ંજનાર    ભારતીય ના ંભારતીય ના ંભારતીય ના ંભારતીય ના ં---- િપયા પોતાની સાથ ેિપયા પોતાની સાથ ેિપયા પોતાની સાથ ેિપયા પોતાની સાથ ે રાખી રાખી રાખી રાખી 
શક ેશક ેશક ેશક ે    ન હન હન હન હ.... છતાં જો તેઓની પાસ ેભારતીય િપયા હોય તો તે યિ તએ પોતાના યિ તએ પોતાના યિ તએ પોતાના યિ તએ પોતાના 
ભારતીય ભારતીય ભારતીય ભારતીય િપયા બી  દશેની િપયા બી  દશેની િપયા બી  દશેની િપયા બી  દશેની ‘કર સીકર સીકર સીકર સી’મા ંતબદીલ કરાવીન ેજ પોતાની સાથ ેલઈ મા ંતબદીલ કરાવીન ેજ પોતાની સાથ ેલઈ મા ંતબદીલ કરાવીન ેજ પોતાની સાથ ેલઈ મા ંતબદીલ કરાવીન ેજ પોતાની સાથ ેલઈ 
જવાયજવાયજવાયજવાય. દાખલા તરીક ેઆપણ ેઅહ થી પોતાના વતન-ભારત-ગજુરાત જઈએ. 
યાં 4-6 મિહના કે વધ ુ રોકાઈને યારે પાછા મુંબઈ-અમદાવાદ કે અ ય 

‘એરપોટ’ પરથી પરત આવવાનું થાય યારે આપણી પાસનેા ‘ભારતીય િપયા’ 
એરપોટ ઉપર ડોલરમાં ક ેઅ ય િવદેશી ‘કર સી’માં બદલાવવા પડે. એ જ માણે 
અહ થી ઈિ ડયા જવાનું થાય અન ે યારે ઈિ ડયામાં એરપોટ ઉપર ઉતરીએ અન ે
જો આપણી પાસે ભારતીય િપયા હોય તો ભારતના એરપોટ ઉપરના ઈિમ ેશન 
અિધકારીઓ મુ કેલીમાં મૂકી શકે ખરા! એટલે અહ -અમે રકાથી ઈિ ડયા જવાનુ ં
થાય તો ભારતીય િપયા સાથ ેલઈ જવાય નહ , અન ેતેથી એરપોટ પર ઉતરીન ે
પોતાની પાસનેા ડોલરના િપયા ખરીદવા પડે. તે દવસે જે ભાવ હોય તે મજુબ 
િપયા મળે.  

         અનુમાન કરી શકાય  ક,ે ભારતીય િપયો િવદેશી કર સી સામે ઘસાતો 
ચાલીને-જેમ કે ડોલર સામે 69-70 િપયાની લગોલગ પહ ચી ગયો હતો, તેવા 

વાહન ેરોકવા- િપયાને મજબૂત બનાવવા આ એક પગલંુ લીધ ુહશે.  Page 2    
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આ નવો િનયમ NRI કે ‘ફોરેનરસ’ને ગમે તેવો નથી જ, છતાં ‘મેરા ભારત 
મહાન’ માનનારન ે આ િનયમ અણગમતો લાગવો જોઈએ નહ . આ નવા 
િનયમની સવલત માટે ભારતનાં તમામ એરપ ટ ઉપર ‘કર સી એ ચે જ’ 
માટનેાં ખાસ કાઉ ટરો ખોલવામાં આ યાં છે. જો કે “સીિનયર સીટીઝનો”ન ે
છુટછાટ આપવી જોઈએ. હાલમાં ડોલર સામે િપયો મજબૂત થઈન ે 61ની 
સપાટીની અંદર જઈ ર ો છે. છે, યાર ે હવ ે આશા રાખીએ ક ે િપયો ફરીથી 
યુવાન થઈન ે50નો થાય! ભિવ યમાં ઈિ ડયન ગવમ ટ એવો પણ કાયદો લાવે ક,ે 
કોઈપણ યિ ત ભારતમાં વેશે યારે તેનો પહેરવેશ ‘મેઈડ-ઈન-ઈિ ડયા’નો અન ે
પગરખાં પણ ‘મેઈડ-ઈન-ઈિ ડયા’નાં હોવાં જોઈએ!     
* “ઓબામા કરે એ ટ ”હેઠળ માકટ લેસમાંથી લાઈન , ફોન ઉપર માિહતીની 
આપ -લે કરીને અન ે થાિનક સરકારી ઓ ફસમાં અથવા કોઈ િન ણાત પાસે 
માગદશન મેળવીને ‘ઓપન એનરો મે ટ િપ રયડ’માં કોઈ હે થ ઈ યોર સમાં 

જોડાવા માટે િનયત ફોમ ભરી શકાય      
વા ષક આવક -મયાદા હેઠળ રાહત અંગે નીચેના  આકંડા વધ ુમાિહતી આપશે; 

Premium  &Cost:Sharing Subsidies ,by Income in 2014  

Income 

%) ypovert(  

Premium cap 
  %of Income on 

2nd lowest silver  

Cost Sharing Subsidies?  
Out of Pocket-OOP - Limit 

Individual/Family  

100% -133%  2%  Yes $2,250/$4,500  

133% -150%  3% -4%  Yes $2,250/$4,500  

150% -200%  4% -6.3%  Yes $2,250/$4,500  

200% -250%  6.3% -8.05%  Yes 5,200/$10,400  

250% -300%  8.05% -9.5%  No $6,350/$12,700  
300% -400%  9.5%  No $6,350/$12,700  

 Over 400%  No Cap No $6,350/$12,700   
Source: Patient Protection  &Affordable Care Act; HHS Notice 

of Benefit  &Payment for 2014 Final Rule  

 “ઓબામા હે થ ઈ યોર સ ”વીકારનારન ે ણ કારની રાહત મળવાપા  છે ;  
૧  (વા ષક આવક-મયાદા હેઠળ ,  Medicaid/CHIP  કે જેઓ રા ીય ગરીબી 
રેખા )FPL( ના 133% ક ે તેથી ઓછી વા ષક આવક ધરાવતા હોય,  
૨  (જેઓ રા ીય ગરીબી રેખા )FPL( ના 250% કે  તેથી ઓછી વા ષક આવક 
ધરાવતા હોય,  અન ે 
૩  (વા ષક આવક રા ીય ગરીબી રેખા )FPL( ના 400% કે ઓછી હશે તેઓન ે

“ઓબામા હે થ ઈ યોર સ”નું માિસક િ િમયમ ચૂકવવામાં રાહત અપા શે.   
નીચેના ચાટ ઉપરથી વધુ તા મળશે ક,ે કોણ કવેી રીતે રાહત મળવાપા  છે;  

Type of Cost Assistance :

Health Insurance Financing 

Individual 

Annual 

Income 

Family of 

Four Annual 

Income 

Medicaid Health Insurance ,if 

your state decides to offer it 

Up to 
$15,302  

Up to 
$31,155  

Help to pay your premium ,if 

you buy your state’s online 
marcketplace 

Between 
$11,505 -
$46,021  

Between 
$123425 -
$93,700  

Subsiddies for out -of -pocketcost ,
if you buy your state’s online 

marcketplace 

Up to 
$28763  

Up to $58 
564 

ઉપરો ત તમામ િવગતો જેટલી જણાય છે, તેટલી સમજવી સરળ નથી. કઈ 
હે થ એજ સીનો કયો હે થ લાન વીકારવો? વીકારેલા હે થ લાનમાં શંુ શંુ 

‘કવરેજ’ થશે? લાનનું માિસક િ િમયમ કેટલંુ છે? આરો યની જ રી સેવાઓ 
લેવા તે ચૂકવવાનો ખચનો િહ સો કેટલો તે ચૂકવવો પડશે? વા ષક આવક -
મયાદા મજુબ ક ેબીલકુલ આવક ન હોય તો કેટલી રાહતકેવી રીતે મેળવાય? વગેર ે
અને બી  ઘણા નો માટ ે મૂઝંવણ રહવેાની જેથી પૂરતી ણકારી િવના 
ખરીદેલા ‘હે થ ઈ યોર સ લાન’ માટે આખું વષ તેનો ખચિહ સો ભારે પડી 
શકે છે. આ માટ ેગભરાવાની જ ર નથી. માિહતી-માગદશ ન માટે મદદનીશો 
મળી રહેશે. “ઓબામા કેર” અંગ ે માિહતી કે ો પણ હશે. આ બાબતે ફો સ 
ભરવા, માગદશન મેળવવા, ઉપરાં ઇિમ ેશન,પાસપોટ, વગેર ેમાટ ે732-855-
0596 પર સવારના ૧૦થી ૧૨ અન ે બપોરના ૨થી ૭ સપંક સાધી શકો છે. 
જ રી હોય તો બ  મુલાકાત ગોઠવી શકો છો.  
* વષગાંઠની ઉજવણી અન ે આભાર તુિત: સ તે બર ૧૫, ૨૦૧૩ના 
રિવવારની અહલાદક સં યાએ અપણ િ ચયનના િનવાસ થાન ેતેમની વષગાંઠ 
િનિમ  ેઉપકાર તુિતની િમ ટગનું આયોજન કરવામાં આ યંુ હતંુ. જેમાં સવેક ી 
રાવ ભાઈએ ‘ફતેહ તો યહોવાહથી જ છે’ િવષય પર મનનીય સદંેશ આ યો 
હતો. ભારતથી આ કા, ઓ ેિલયા અને લંડન ખાતે વસવાટ કયા પછી ભાઈ 
અપણ અમે રકા ખાતે આ યા. ભુએ તેમન ેદેશમાં કાયમી વસવાટ માટે પસંદ 
કયા અન ેતેમણે ખરા દયથી ભુનો આભાર મા યો. આમંિ તોની સારી એવી 
સં યાએ તેમન ેઅિભનંદન પાઠ યાં. અંતા રી, ગરબાની રમઝટ અન ે ડા સમાં 
ઘણાં જોડાયાં અને સગંન ે દપા યો. જસ  સીટીના ‘ઢ સા હાઉસ’ વારા થળ 
પર જ ગરમાગરમ ઈ લી-ઢ સા અન ેઅ ય વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી. 
સૌ પોતાનો અમૂ ય સમય ફાળવીન ે સંગમાં હાજરી આ યા બદલ અપણ ે
આભાર ય ય કય . (માિહતી સૌજ ય: ઈલા જો. િ ચયન)      
* જોયસીબને અને જોવેટભાઈના દીકરા જોય અને શેરન િ ચયને પરામસ, 
યુ જસ  ખાતે નવું ઘર બધંાવતાં સગાંવહાલાંઓને િનમં ીને ભુ િપતાનો 

આભાર માની જોયની વષગાંઠ સ ટે. ૧૫ના દન ેહોઈ સ ટે.૧૪ના રોજ તેમનાં 
પ ની ી શેરોને ‘સર ાઈઝ’ પાટ  આપી ને કટુુંબીજનોએ દીકરા જોયન ે
અિભનંદન પાઠ યાં હતાં. “અમે રકન િ ચયન યૂઝ” ‘હાઉસ ઓનરશીપ’ માટ ે
જોય-શેરોનન ેઅને જ મ દન માટ ેજોયન ેહા દક અિભનંદન પાઠવે છે! (માિહતી 
સૌજ ય: ઈલા જો. િ ચયન)          
* Congratulation!  

Dr. Sonia Christian for graduating Internal Medicine from 

University of Texas, Medical School, Houston-Pushpa Tamasi 

(Chicago)-ડો. સોિનયા િ ચયનન ે“અ. . યુઝ”નાં હા દક અિભનંદન!   
* Congratulation!  

Newly married couple Eva Christian and Michael Singh (Eva, 

daughter of Purnima & Christopher Christian) -Pushpa Tamasi 

(Chicago) નવદપંતીને “અ. . યુઝ” હા દક અિભનંદન પાઠવે છે!   
* ી. હષદ અન ે ઈલા મેકવાનના દીકરા જોનનાં લ ન તા. ૧૪ સ ટે બર, 
૨૦૧૩ના રોજ ધામધમૂથી યો યાં હતાં. નવદપંતીન ે “અ. . યુઝ” હા દક 
અિભનંદન પાઠવ ેછે! (માિહતી સૌજ ય: થબેન િ ચયન)       
* “અમે રકન િ ચયન યુઝ”ના ગયા અંકમાં તં ી મંડળ રચવા, ણથી પાંચ 
સહતં ીઓ તરીક ે જોડાવાની ઈ છા ધરાવનાર પાસ ે િવનંતીપ  વીકારવાની 

હેરાત કરી હતી. એક પ  મ યો છે. બી  ણેક યિ તઓ ‘તં ીમંડળ/માં 
જોડાવા તૈઅયાર થાય તો પસંદગી અંગ ે િનણય કરી શકાય. તં ી તં ી તં ી તં ી તતતતરીક ેરીક ેરીક ેરીક ે ફરજ ફરજ ફરજ ફરજ 
બ વવા બ વવા બ વવા બ વવા તયૈાર તયૈાર તયૈાર તયૈાર હોયહોયહોયહોય,,,,    તઓેતઓેતઓેતઓે    સા  ંસા  ંસા  ંસા  ંલખેન લખેન લખેન લખેન કરી કરી કરી કરી શકતા શકતા શકતા શકતા હોહોહોહોયયયય,,,,    કદીકદીકદીકદીકકકક    ““““અઅઅઅ....    . . . . યઝુયઝુયઝુયઝુ””””માંમાંમાંમાં    
લખે લખે લખે લખે આપતા આપતા આપતા આપતા હોહોહોહોયયયય,,,,    તથા તથા તથા તથા     તં ીતં ીતં ીતં ીમડંળની મડંળની મડંળની મડંળની ફરજો ફરજો ફરજો ફરજો ણતા ણતા ણતા ણતા હોવા હોવા હોવા હોવા જોઈએજોઈએજોઈએજોઈએ.... Page 3     
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* ફા. વ ગસ પોલની ઓળખ આપવાની ન હોય. ગુજરાતી કેથિલકો જ નિહ, 
પણ અ ય ઈસુપથંીઓ તેઓને ગજુરાતી સાિહ યકાર તરીક ેઅને અનેક લોકિ ય 
પુ તકોના લેખક તરીક ે ઓળખ ે છે.  વતન કેરાલા, પણ ૧૯૬૩થી તેઓએ 
ગુજરાતન ે પોતાની કમભૂિમ બનાવી છે. “બાઈબલ અને ધમશા ”ની રોમ, 
ઈટલીની મા ટસ ડી ી અને લેખન અને પ કાર વના ઉ ચ અ યાસનો તેઓ 
ગુજરાતી અને અં ે  અખબારોને અમૂ ય લાભ આપી ર ા છે. અમે રકા ખાતે  
ટુંકી મુલાકાતે પ કાર વ કો ફર સ”માં વ ત ય આપવા આવેલા માનનીય ફા. 
વ ગસના શુભહ તે ગજુરાતી “પિવ  િ તય ” અપણ કરવાની “ગજુરાતી 
કેથિલક સમાજ ઓફ યુએસએ”ને અમૂ ય તક સાંપડી છે. તા. ૧૨ 
ઓ ટોબર.૨૦૧૩ના શિનવારે બપોરના ૨ વાગ ે સૌને પધારવા િવનંતી છે. 
થળ: Our Lady of Mount Carmel Church, 287 East Smith St. 

Woodbridge, NJ 07095  વધ ુિવગત માટ ેસપંક: 973-338-4186              
નીચેની બૂકો    ““““અમે રકન િ ચયન યૂઝ”ના વાચકો માટે ઓછા દર ે ખરીદી 
શકાય છે; (1) ““““અમે રકામા ંસીિનયરોન ેમળતા લાભોઅમે રકામા ંસીિનયરોન ેમળતા લાભોઅમે રકામા ંસીિનયરોન ેમળતા લાભોઅમે રકામા ંસીિનયરોન ેમળતા લાભો”-$14.00 યારે $15/ 
( કમત+શી પગ સિહત),   
(2)    ““““યએુયએુયએુયએુ    સીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડસીટીઝશીપ ગાઈડ”-$8.00,  

યારે $9/ ( કમત+શી પગ સિહત),   
(3) ““““ ાઇ વગ ાઇ વગ ાઇ વગ ાઇ વગ ઈનઈનઈનઈન    યએુસએ ટે ટ યએુસએ ટે ટ યએુસએ ટે ટ યએુસએ ટે ટ ગાઈડગાઈડગાઈડગાઈડ””””    (અમે રકાનાં 50 ટે સ માટ)ે-$5.00  

યારે $6/ ( કમત+શી પગ સિહત)નો Josh Foundation નામ ેલખીન ેએક 
િચ ઠીમાં નામ, સરનામુ ંઅન ેફોન નંબર સાથ ેકઈકઈકઈકઈ બકૂબકૂબકૂબકૂ મગંાવવીમગંાવવીમગંાવવીમગંાવવી છેછેછેછે તેતતેેત ેલખીન-ે
Josh Foundation, 144 Strawberry Hill Ave, Woodbridge, NJ 

07095 સરનામ ેમોક યા પછી બ ેવીકમાં આપન ેબકૂબકૂબકૂબકૂ નનનન મળેમળેમળેમળ ેતોતોતોતો જજજજ ફોનફોનફોનફોન કરશોકરશોકરશોકરશો. 
ર ટરર ટરર ટરર ટર મઈેલમઈેલમઈેલમઈેલ કરવીકરવીકરવીકરવી નિહનિહનિહનિહ. (“જોશ ફાઉ ડેશન” એક ચે રટી સં થા છે.)     
અમે રકામાં રહેતા જે કોઈ િ તી ભાઈબનેન ેAmerican Christian News  

િનયિમત મેળવવાની ઈ છા હોય તો પોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સપોતાનુ ં પો ટલ એ સ અથવા ઈઈઈઈ----મઇેલમઇેલમઇેલમઇેલ, 
તં ી ીન ેમોકલવા િવનંતી! તં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈતં ીનુ ંસરનામુ ંઅન ેઈ----મઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશોમઇેલ ન ધી રાખશો !   
                        Editor-ACN,  
                   144 Strawberry Hill Ave,  Woodbridge, NJ 07095          

Email: jospausa@yahoo.com * Phone: 732-855-0596 

* Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the 

law of Christ."-Galatians 6:2 
* "I have found the paradox that if I love until it hurts, then 

there is no hurt, but only more love." -Mother Teresa 
* "Excellence is...Caring more than others think is wise. 

Risking more than others think is safe. Dreaming more than 

others think is practical. Expecting more than others think is 

possible." "Excellence is...Caring more than others think is 

wise. Risking more than others think is safe. Dreaming more 

than others think is practical. Expecting more than others think 

is possible."  
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“Gujarati Christian Church”  

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

                (732) 855-0596 (Joseph Parmar) 

જુલાઈ, ઑગ ટ, સ ટે બર અને    ઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબર    ----2013 િવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીનિવઝા બલુટેીન 

ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી ફિેમિલ કટેેગરી     જુલાઈ-2013    ઑગ ટ-2013    સ ટે બર-2013 ઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબરઓ ટોબર----2013    
F-1 01 June -06 15 Sep-06 15 Sep-06 01 Oct-06 

F-2 A 08 Oct-11 -Current-  -Current- 08 Sep-13 

F-2 B 01 Nov-05 01 Dec-05 15 Feb-06 01March-06 

F-3 01 Oct-02 08 Dec-02 22 Jan-03  22 Jan-03 

F-4 22 May-01 22 June-01 22 Jul- 01 08 Aug-01 

પાછળના ણ મિહનાનીપાછળના ણ મિહનાનીપાછળના ણ મિહનાનીપાછળના ણ મિહનાની    િવગતનાિવગતનાિવગતનાિવગતના    આધાર ેઆધાર ેઆધાર ેઆધાર ેપાચંયેપાચંયેપાચંયેપાચંયે    કટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ેકટેગેરી દર માસ ેઆગળ વધ ે
છેછેછેછે    ક ેનિહક ેનિહક ેનિહક ેનિહ?    વધેવધેવધેવધે    છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી છે તો કટેલી ત ે ણીત ે ણીત ે ણીત ે ણી----સમ નેસમ નેસમ નેસમ ને    િવઝા યારેિવઝા યારેિવઝા યારેિવઝા યાર ેનીકળશેનીકળશેનીકળશેનીકળશે    તનેો અદંાજ તનેો અદંાજ તનેો અદંાજ તનેો અદંાજ 
કાઢી શકાયકાઢી શકાયકાઢી શકાયકાઢી શકાય. . . . ઉપરો ત કોઠા મુજબ    ઑઑઑઑ ટોબરટોબરટોબરટોબર----2013ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત ની િવઝાની િવગત નીચે 
મુજબ છે:- 

F-1-અમે રકન સીટીઝનનાં અપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનોસતંાનોસતંાનોસતંાનો અન ેતેનાં સગીર સંતાનો-જો 
હોય  તો તેઓ- 01 October-2006    (આ મિહને 16 દવસ આગળઆગળઆગળઆગળ વધી    છેછેછેછે)  

ન ધન ધન ધન ધ:::: (યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંપિત/પ ની, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં21 વષથી ઓછી વષથી ઓછી વષથી ઓછી વષથી ઓછી 
મરના ંમરના ંમરના ંમરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સતંાનસતંાનસતંાનસતંાન, યએુસયએુસયએુસયએુસ    સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ંમાતા/િપતાન ેિનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન િનકટતમ કટુુબંજન 

તરીકે ત કાલીનત કાલીનત કાલીનત કાલીન-Current-    િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા મળે. તેઓને ઉપરો ત કોઠા મજુ ની 
માિસક/વા ષક િવઝાિવઝાિવઝાિવઝા---- વોટાવોટાવોટાવોટા    મયાદામયાદામયાદામયાદા    પ ધિતપ ધિતપ ધિતપ ધિત    લાગુલાગુલાગુલાગ ુ   પડતીપડતીપડતીપડતી    નથીનથીનથીનથી 

F-2 A ીનકાડધારકનાં પિતપિતપિતપિત/પ નીપ નીપ નીપ ની અન ે21    વષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણતવષથી ઓછી મરના ંઅપરિણત                 
                    સતંાનો- 08 September-2013 (મિહન ે08 September સધુીસધુીસધુીસધુીનીનીનીની    ખૂલશે)     
F-2 B– ીનકાડધારકનાં 21વષવષવષવષ    ક ેતેક ેતેક ેતેક ેતેથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરનાંથી વધ ુ મરના ંઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણતઅપરિણત    સંતાનો- 
       01 March-2006 (ગયા મિહનાથી 15 દવસદવસદવસદવસ    જજજજ    આગળઆગળઆગળઆગળ    વધીવધીવધીવધી    છે)         
F-3–અમે રકન સીટીઝનનાં પરિણતપરિણતપરિણતપરિણત સંતાનો-22 January-2003 (આ કેટગેરી  
આ મિહન ેઆગળઆગળઆગળઆગળ વધી    નથીનથીનથીનથી,,,,    યુએસ સીટીઝન માબાપ માટ ેમાઠા સમાચાર)          
F-4–US સીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનનાંસીટીઝનના ં ભાઈ/બને, ઓરમાન ભાઈ/બેન-08 August-2001 
(ગયા April પછી 30    દવસદવસદવસદવસ    આગળ વધીઆગળ વધીઆગળ વધીઆગળ વધી,    ખરેખર તો 2010માં યાં પહ ચી 
હતી, યાંથી હ  3    મિહનામિહનામિહનામિહના 20 દવસ દવસ દવસ દવસ પાછળપાછળપાછળપાછળ જ છે, તે હવ ેઆગળ વધશે તેવી 
આશા)  આ મિહને    F-3 િસવાયની કેટેગરી આગળ    વધી વધી વધી વધી છેછેછેછે,    uscis.gov ઉપર 
મૂકાયેલી છે લામા ંછે લી માિહતી આખરી ગણવી. પોતાનાં લડ રીલશેન-લોહીના ં
સગાંની ફાઈલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ એ વુલ તારીખે યારે પહ ચશ,ે તે બુલેટીનથી ણી શકાય. ઉપરો ત ઉપરો ત ઉપરો ત ઉપરો ત 
બલુટેીનબલુટેીનબલુટેીનબલુટેીન    મજુબ જો આ મિહન ે ફાઈલ કરવામા ંઆવ ેતોમજુબ જો આ મિહન ે ફાઈલ કરવામા ંઆવ ેતોમજુબ જો આ મિહન ે ફાઈલ કરવામા ંઆવ ેતોમજુબ જો આ મિહન ે ફાઈલ કરવામા ંઆવ ેતો.. F-1 માટ ે7 વષ રાહ 
જોવી પડે.  F-2 A માટે 4-8    મિહનાથી વધ ુરહ જોવી પડશેમિહનાથી વધ ુરહ જોવી પડશેમિહનાથી વધ ુરહ જોવી પડશેમિહનાથી વધ ુરહ જોવી પડશ.ે F-2 B માટે 7 વષ    
6 મિહના રાહ જોવી પડે. F-3 F-3 માટે 10 વષ 8 મિહના રાહ જૂઓ અને F-4 

માટે 12    વષ 2 મિહના રાહ જોવી પડે, પણ તેથી ફાઈલ કરવી જ રી નથી તેવંુ 
સમજવંુ નિહ. ‘ લડ રીલેશન’-લોહીના સંબંધે પિત/પ ની, ભાઈ/બેન, દીકરા-દીકરી, 
માતા/િપતાની-    ફિેમલીફિેમલીફિેમલીફિેમલી    કટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીનીકટેગેરીની    બધીબધીબધીબધી    ફાઈલોફાઈલોફાઈલોફાઈલો    ચાલુચાલુચાલુચાલ ુ   જજજજ    છેછેછેછે....    સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી સગાનંી િવઝા ફી ચકૂવી 
હોય તો કશીહોય તો કશીહોય તો કશીહોય તો કશી    રાહ જોયા િવના પો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા પો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા પો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા પો સરશીપના ંપપેરો યએુસ િવઝા સે ટરમા ંમોકલીસે ટરમા ંમોકલીસે ટરમા ંમોકલીસે ટરમા ંમોકલી    
દવેા ંદવેા ંદવેા ંદવેા ંપણ    િવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદિવઝાકોલ આ યા બાદ સગાનંેસગાનંેસગાનંેસગાનંે    મોકલવાં મોકલવાં મોકલવાં મોકલવાં િહતાવહ છે.                        
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