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{khu LkkLke çknuLkLku fwíkhkLkk {kU 
{ktÚke fkuRÃký...
rzMkuBçkh {rnLkkLke økw÷kçke XtzeLkk rËðMkku 
níkk. MkktsLkk Mkkzk A ðkøÞkLkku Mk{Þ. 
y{ËkðkË{kt ykðu÷k yuf Ãkkuþ rðMíkkhLkk 
^÷ux{kt 10 ð»koLke ô{hLkku fþeþ yuLke 
{B{e MkkÚku ðkík fhe hÌkku níkku.  Ãkus 3

INS rðhkx ËwrLkÞkLkwt MkkiÚke ðÄkhu 
Mk{wÿ{kt Mk{Þ ÃkMkkh...
ÞwØ{kt yu s ËuþLke Sík ÚkkÞ Au suLke 
ÃkkMku MkkiÚke ðÄkhu ykÄwrLkf nÚkeÞkh nkuÞ 
Au, fkhý fu nðuLkk ÞwØku xufLkku÷kuS 
ykÄkheík ÞwØku Au.  Ãkus 6

nðu ÷t[ çkkuõMk õÞkhuÞ ¼hkÞu÷wt 
ÃkkAw Lknª ykðu
Ëhuf {B{e {kxu Mfq÷ þÁ ÚkÞk çkkË òu 
MkkiÚke {kuxe {wtsðý nkuÞ íkku íku Au çkk¤fkuLku 
÷t[ çkkuõMk{kt þwt ykÃkðwt, fkhý fu òu 
çkk¤fkuLku ÃkMktË Lk nkuÞ íku «fkhLkwt ÷t[ 
çkkuõMk{kt ík{u ykÃkþku íkku ÃkwhuÃkwÁ ¼hu÷wt ÷t[ 
çkkuõMk çkk¤fku ÃkkAw ÷kðþu.  Ãkus 7

ð»koLkk MkkiÚke ÷ktçkk rËðMku, ÷ktçkk 
yLku nuÕËe SðLk {kxu...
21, swLkLkku rËðMk ð»ko Ëhr{ÞkLk MkkiÚke 
{kuxk{kt {kuxk rËðMk nkuÞ Au. yk s 
çkkçkíkLku æÞkLk{kt hk¾eLku ÷ktçkk rËðMku 
÷kufkuLkwt ykÞw»Þ ÷ktçkw ÚkkÞ yLku nuÕËe 
hnu íku {kxu yk rËðMku rðïÞkuøk rËðMkLke 
Wsðýe fhðk{kt ykðu Au. Ãkus 8

Mfq÷ þÁ ÚkíkkLke MkkÚku s nòhku rðãkÚkeoykuyu 
Ãknu÷eðkh Mfq÷{kt «ðuþ {u¤Ôþku. çkk¤fkuLku 
yòÞçke{kt Mfq÷ Lkk{Lkku þçË W{uhkÞku. nðu íkuLku 
Ëhhkus Mfq÷u ykððk {Lkkððku Ãkzþu, íkuLku {kíkk 
rÃkíkk Mfq÷u ykððk {kxu Lkðe Lkðe ÷k÷[ku ykÃkþu. 
Úkkuò rËðMk çkk¤fku hzíkk hzíkk Ãký Mfq÷u ykðþu. 
{kuxu¼køku ðk÷eyku þk¤kLkk þYykíkLkk rËðMkku{kt 
rþûkfkuLku fnuíkk nkuÞ Au fu ÃkkuíkkLkk çkk¤fLku Mfq÷Lke 
xuð LkÚke, íkuLku Mk{òðòu, ¾eòþku Lknª. fkhý 

fu çkk¤fLkk {Lk{kt òu þYykík{kt s Mfq÷Lkku zh 
ÃkuMke sþu íkku íku nt{uþk Mfq÷u ykðíkk zhþu. Ãkhtíkw 
ßÞkhu Ãký çkk¤f yLku Mfq÷Lkk Ãknu÷k rËðMkLkku 
WÕ÷u¾ ÚkkÞ Au íÞkhu y{urhfkLkk ¼wíkÃkwðo hk»xÙÃkrík 
yçkúkn{ ®÷fLku ÃkkuíkkLkk çkk¤fLkk rþûkfLku Mfq÷Lku 
Ãknu÷k rËðMku ÷¾u÷ku Ãkºk ¾wçk s WÃkÞkuøke hnuþu.

þk¤kyu ðk÷eyku {kxuLkwt MkÃkLkwt ÃkwÁ fhðkLkwt 
yuf {kæÞ{ Au. Ëhuf ðk÷eLku ÃkkuíkkLkk çkk¤fLku 
ËwrLkÞkLkku MkkiÚke MkV¤ {kýMk çkLkkððkLkwt MkÃkLkwt 
nkuÞ Au. þk¤kyu {kºk yÇÞkMk fhðkLkwt s MÚk¤ 
LkÚke, Ãkhtíkw Mk{ksLku Mkkhku {kýMk ykÃkðkLke 
sðkçkËkhe Ãký þk¤kLke s nkuÞ Au. íkuÚke yçkúkn{ 
®÷fLku rþûkfLku rðLktíke MkkÚku ½ýe Mkw[Lkk ykÃke 

Au. yk{ Ãký [kýõÞyu Mkk[w s fÌkwt Au fu rþûkf 
f¼e MkkÄkhý LkÚke nkuíkk, «÷Þ yLku rLk{koý íkuLkk 
økkuË{kt h{u Au. ßÞkhu sYh Ãkzu íÞkhu íkuLku Mk{ksLkk 
{ËË{kt ykðu íku heíku WÃkÞkuøk fhe þfu Au. rþûkf 
ÃkkMku Mk{ksLku çkË÷ðkLke rðþk¤ íkkfkík Au. 
ÃkkuíkkLkk Ãkºk{kt yçkúkn{ ®÷fLku rþûkfLku Mk{òÔÞwt 
fu çkk¤fkuLku ¾hkçk çkkçkíkku{kt Ãký Mkkhe çkkçkíkLku 
þkuÄíkk þe¾ððwt òuRyu. fkhý fu çkk¤fLke {Lk 
¾k÷e M÷uxLke {kVf nkuÞ Au. íku{kt ík{u su{ 
þe¾ðþku íku{ íkuLke StËøke ½zkþu. þk¤k{ktÚke s 
Lk¬e ÚkkÞ Au fu çkk¤f Mk{ks WÃkÞkuøke çkLkþu fu 
Lknª. òu þk¤k{kt s íkuLkwt ½zíkh MkkÁ fhkþu íkku íkuLku 
ÃkrhðkhLke Ãký sYh  Lknª hnu.

Mfq÷ þhw ÚkíkkLke MkkÚku 
s nòhku rðãkÚkeoykuyu 
Ãknu÷eðkh Mfq÷{kt «ðuþ 

{u¤ÔÞku

ðk÷eLku rËþk ®[Äíkku 
yçkúkn{ ®÷fLkLkku ÃkkuíkkLkk 

çkk¤fLkk rþûkfLku Ãkºk
{khk rËfhkLku þe¾ðòu fu xku¤k{kt 

¼¤e sðk fhíkk ÃkkuíkkLkk rð[khku Ãkh 
yuf÷k ykøk¤ ðÄðkLkwt ÃkMktË fhu

{kLkrLkÞ rþûkf©e,

yksu {khk ÃkwºkLkku Mfq÷{kt Ãknu÷ku rËðMk 
Au. çkk¤fLkwt ¼rð»Þ nt{uþk rþûkfLkk 
nkÚk{kt nkuÞ Au. Úkkuzk Mk{Þ {kxu íkku yuLku 
çkÄw Lkðwt yLku yòÛÞwt ÷køkþu. nwt RåAwt fu 
ík{u íkuLkk «íÞu {]Ëwíkk Ëk¾ðòu. yk yuf 
yuðwt MkknMk Au su íkuLku ¾tzku yku¤tøkkðe yLku 
ËwrLkÞk{kt ztfku ðøkkzðk {ËËYÃk ÚkR þfu 
Au. yk çkÄk MkknMkku{kt ÞwØku, Ëw½oxLkkyku 
yLku níkkþkykuLkku Mk{kðuþ ÚkR òÞ Au. 
íkuuLku íkuLkwt SðLk Sððk {kxu ©Øk, «u{ yLku 
®n{íkLke sYh fkÞ{ Ãkzíke hnuðkLke.

yuux÷u {khk ðnk÷k rþûkf, ík{u yuLku 
nkÚk ÃkfzeLku yu çkÄw þe¾ðòu su yuýu 
þe¾ðkLkwt nkuÞ. Ãký çkLke þfu íkku yuLku yu 
çkÄw ÄehsÚke þe¾ðòu. yuLku þe¾ðòu 
fu Ëhuf Ëw~{Lk Mkk{u yuf r{ºk nkuÞ Au. íkuýu yu 
òýðwt Ãkzþu fu çkÄk {kýMkku Mkk[k yLku LÞkÞe LkÚke 
nkuíkk. Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku yuLku yu Ãký sýkðòu fu 
Ëhuf fwxe÷ {kýMkLke Mkk{u yuf ykËþoðkËe ÔÞÂõík 
nkuÞ s Au yLku Ëhuf MðkÚkeo hksfkhýeLke Mkk{u 
yuf Mk{ŠÃkík Lkuíkk Ãký nkuÞ Au. yk çkÄw Mk{òðíkk 
ík{Lku Mk{Þ ÷køkþu yuLke {Lku òý Au, Aíkk òu 
ík{u íkuLku Mk{òðe þfku íkku çkk¤fLku Mk{òðòu fu 
õÞktfÚke {¤u÷k Ãkkt[ YrÃkÞk fhíkk Ãkkuíku f{kÞu÷k 
yuf YrÃkÞkLke ®f{ík ½ýe ðÄw nkuÞ Au. yuLku nkh 
MðefkhðkLkwt þe¾ðòu yLku SíkLku {kýðkLkwt 

Ãký þe¾ðòu. þõÞ nkuÞ íkku yuLku R»kkoLkk 
ð{¤{ktÚke çknkh ¾U[òu. yuLku {kiLk nkMÞLkwt hnMÞ 
Mk{òðòu. ðnu÷e íkfu yuLku Mk{òðòu fu ¢wh yLku 
½kíkfe ÷kufkuLku Síkðk MkkiÚke Mkh¤ Au. òu fhkðe 
þfku íkku íkuLku ÃkwMíkfkuLke yÆ¼wík ËwrLkÞkLkk ËþoLk 
fhkðòu. Ãký MkkÚku MkkÚku ykfkþ{kt Wzíkk Ãkt¾eyku, 
MkwÞo «fkþ{kt økeík økkíkk, {Ä{k¾eyku yLku 
zwtøkhLkk nrhÞk¤k Zku¤kð WÃkh Vw÷kuLkk MkLkkíkLk 
hnMÞ rðþu rð[khðkLke ®Lkhkík Ãký ykÃkòu. 
þk¤k{kt yuLku þe¾ðòu fu Auíkh®Ãkze fhðk fhíkk 
rLk»V¤ sðwt ðÄkhu økkihð¼ÞwO Au. ¼÷u çkÄkLkk {ík 
«{kýu ¾kuxk nkuRyu, Aíkk ÃkkuíkkLkk rð[khku{kt ©Øk 

hk¾ðkLkwt yuLku þe¾ðòu.
Lk{ú ÷kufku MkkÚku Lk{ú yLku Mk¾ík ÷kufku 

MkkÚku Ãký Lk{úíkk hk¾ðkLkwt íkuLku þe¾ðòu. 
ðkÞhk MkkÚku ßÞkhu çkÄkLke MkkÚku ¼¤e sðkLku 
çkË÷u ÃkkuíkkLkk {køkuo [k÷ðkLkwt çk¤ {khk 
çkk¤fLku ykÃkðkLkku «ÞíLk fhòu. ËhufLku 
Mkkt¼¤ðkLkwt íkuLku þe¾ðòu Ãký MkkÚku MkkÚku 
MkíÞLke [khýe{ktÚke çkÄw [k¤eLku ÃkAe su MkkÁ 
nkuÞ íkuLku s MðefkhðkLkwt Ãký þe¾ðòu. yuLke 
«rík¼k yLku ykðzíkLke ô[k{kt ô[e «rík¼k 
yLku ykðzíkLke ô[k{kt ô[e ®f{ík {¤u yuLkk 
«ÞkMk fhðkLkwt yuLku þe¾ðòu. Ãkhtíkw MkkÚku 
MkkÚku yu ¾kMk þe¾ðòu fu ÃkkuíkkLkk ÓËÞ yLku 
ykí{kLku ðu[ðkLkku õÞkhuÞ rð[kh MkwØk Lk fhu.

þõÞ nkuÞ íkku yu WËkMk nkuÞ íÞkhu yuLku 
nMkðkLkwt þe¾ðòu yLku þe¾ðòu fu hzðkLke 
RåAk ÚkkÞ íÞkhu fkuRÃký «fkhLke þh{ 

Lk yLkw¼ðu. {kLkðíkk{kt suLku ©Øk Lk nkuÞ íkuLku 
ð¾kuze Lkk¾ðkLkwt yLku yrík Lk{úíkk ð¾kýÚke 
Mkkðíkuík hnuðkLkwt yuLku þe¾ðòu. yuLke MkkÚkuLkwt 
ðíkoLk {]Ëw fku{¤ hk¾òu. Ãký yuLku ÷kz{kt sfze 
Lk hk¾íkk, fkhý fu yÂøLk{kt íkÃkeLku MkkuLkw rLk¾hu 
Au, þwØ çkLku Au. yrÄh ÚkðkLke ®n{ík yLku 
Äehs ÄhðkLke MknLkþe÷íkk yuLku fu¤ððk Ëuòu. 
ÃkkuíkkLkk{kt Ãkh{ rËÔÞ íkíð Wå[¥k{ rðïkMk 
hk¾ðkLkwt þe¾ðòu.  ½ýwt fXeLk fk{ Au. Ãkhtíkw {Lku 
nt{uþk rðïkMk Au fu ík{u íku fk{ fhe þfþku. yuf 
rþûkf çkk¤fkuLkwt ¼rð»Þ çkLkkðe þfu Au. 

fw÷økwY



ðiÄkrLkf Mkq[Lkk: Äe ykuÃkLk Ãkus, {tÚk÷e LÞwÍ ÃkuÃkh{kt «fkrþík Mkk{økúe{kt ÷u¾fkuLkk ÃkkuíkkLkk rð[kh Au. MktÃkkËf íkÚkk «fkþf yu MkkÚku Mkn{ík nkuÞ íku sYhe LkÚke. 
Äe ykuÃkLk ÃkusLke Mk{k[kh MktçktrÄík çkÄk s ðkË – rððkË «fkþLk íkkhe¾Úke 3 (ºký) {kMkLke ytËh {kºk y{ËkðkË LÞkÞûkuºk{kt ÚkR þfþu.

ík{khe þk¤k{kt Úkíkkt rðrðÄ fkÞo¢{kuLke {krníke ‘Äe ykuÃkLk Ãkus’{kt «rMkØ fhðk {kxu info@theopenpage.co.in Ãkh {kuf÷ðe.
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÷û{ý ¿kkLkÃkeX rðãk÷Þ îkhk yu{Lkk 
rðãkÚkeoyku{kt {qÕÞrLkc rþûkýLkwt nfkhkí{f 

«Þkuøk fhðk{kt ykÔÞku. 
yk ð»kuo þhw fhkÞu÷k «kuíMkknLk fkzo ðøko¾tzLku 

õÞk ykÄkhu ykÃkðk íku ytøku rþûkfr{xªøk{kt [[ko 
ÚkE. ykøkW MkVkR, rþ~ík, Mkwþku¼Lk íku{s Wòo 
ðøkuhu rð»kÞ {kxu nrhVkR fhkðu÷e íku{kt ¾qçk 
s Mkkhk Ãkrhýk{ {¤u÷k Au. {kxu s yuf Lkðk 
rð»kÞ WÃkh fhðwt íku{ Lk¬e ÚkÞwt yk ytøku Äku. 5Lkk 
rðãkÚkeoyku Lku rðãk÷Þ{kt ík{Lku Lk øk{íkwt nkuÞ 
yLku suLku ykÃkýu ¼uøkk {¤eLku MkwÄkhe þfeyu íkuðk 
{wÆk ÷¾ðkLkwt fÌkwt. su{ktÚke yuf rð»kÞ ¾qçk s 
MÃkþeo økÞku su{kt ðøko¾tzLke f[hkxkuÃk÷e su ¾qçk s 
¼hkE òÞ Au Äku. 1 Úke 5{kt Ëhuf ðøko{kt LkkLkk 
çkk¤fku nkuðkÚke ÃkuÂLMk÷Lke Aku÷ yLku fkøk¤Lkku 
ðÄw çkøkkz fhu Au. íku yxfkððk {kxu þwt þwt ÚkR þfu 
íkuLke ÞkËe çkLkkðe. Äku. 5Lkk W{tøk yíkw÷¼kR 
Ãkxu÷, Mkkne÷ hksw¼kR ¼hðkz, rçkúshks®Mkn 
sÞuLÿ®Mkn ðk½u÷k, W{tøk çk¤Ëuð¼kR Xkfkuh, 

h{uþ fuðkS {uýk, ykÞoLk RþkLk¼kR zk¼eyu 
MðuåAkyu s sðkçkËkhe ÷eÄe Ëhhkus Aqxíke ð¾íku 
f[hkxkuÃk÷e{ktÚke zq[k ð¤u÷k fkøk¤Lku Mkh¾k 
fhe MxuÃk÷hÚke LkkLke Lkkux çkLkkðe çkeò rËðMku 
ðtËLkkMk¼k{kt íkuLkku ÞkuøÞ WÃkÞkuøk Mk{òÔÞku 
su ðøkoLkku ykuAku f[hku nkuÞ íkuLku «kuíMkknLk fkzo 

{¤u íku «{kýu ÔÞðMÚkk økkuXðe. rðãkÚkeoyku yLku 
ðøkko[kÞo Ãký ÃkkuíkkLkk Y{Lkk Lktçkh {kxu òøk]
ík ÚkÞk. Äe{uÄe{u fkøk¤ Lknª VkzðkLke yLku 
ÃkuLMke÷ sYrhÞkík sux÷e s Aku÷ðkLke ykËík 
Ãkzíke økR. Ãkkt[ rðãkÚkeoykuLke xe{u ¾hu¾h ¾qçk 
s «MktþLkeÞ fk{fÞwO íkuykuyu ÷ur¾ík íkiÞkhe MkkÚku 

Ëhuf ðøkoLkku f[hkLkku Mkðuo fhe. çkk¤fku fkøk¤ Vkzu 
Lknª yLku sYrhÞkík {wsçkLke ÃkuÂLMk÷ Aku÷u. íku 
{kxuLke «uhýk ykÃke. suLkk Ãkrhýk{ YÃku ÃkrhMkh{kt 
3 f[hkÃkuxeLke søÞkyu nk÷{kt 1 f[hkÃkuxe 
sux÷ku f[hku òuðk {¤u Au. (nh¾wçkuLk îkhk) yk 
rðãkÚkeoykuLku «kuíMkknLk YÃku ykÃkðk{kt ykÔÞk 
¾hu¾h òu Mk{ks{kt LkkLkÃký Úke s rðãkÚkeoykuLku 
yk «fkhLke fk{økehe fhðk «kuíMkkrník fhðk{kt 
ykðu íkku ËuþLku yuf Mk{sËkh, òøk]ík yLku {nuLkíkw 
ÞwðkÃkuZeLkwt «kó Úkþu. y{khk «ÄkLkk[kÞo ËeËeLku 
y{khe rþûkfr{ºkkuLke xe{ Lku {qÕÞrLkc ðkíkkðhý 
ÃkqÁ Ãkkzðk çkË÷ yk¼kh.

{qÕÞrLkc rþûkýLkwt nfkhkí{f Ãkrhýk{

Mfw{ Mkt[kr÷ík fkÂLík¼kR fk¤eËkMk Ãkxu÷  
«kR{he Mfq÷ îkhk ðufuþLk «kusuõxLkwt ykÞkusLk 
fÞwO níkw. yksLkk Mk{Þ{kt f[hkLkk ÞkuøÞ rLkfk÷Lke 
Mk{MÞk ¾qçk s ðÄe hne Au. ðÄíke síke ðMíke, 
ðÄíkk síkk þnuhefhý yLku ÷kufkuLkk Ÿ[k SðLk 
ÄkuhýLkk Ãkrhýk{ MðYÃku f[hkLkwt «{ký rLkhtíkh 
ðÄe hÌkwt Au. yk{ íkuLkk fkhýu ÃkÞkoðhý Ãkh økt¼eh 
Mk{MÞk Q¼e ÚkE Au. f[hkLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ Lk 
Úkíkku nkuðkÚke s{eLkLkwt «Ëq»ký ÃkkýeLkwt «Ëq»ký yLku 
nðkLkk «Ëq»ký{kt ðÄkhku ÚkE hÌkku Au suLkk fkhýu 
MkSð Mk]rüLku ¾qçk s nkrLkfkhf yMkh ÚkkÞ Au íkku 
íkuLkk ÞkuøÞ rLkfk÷ {kxu ykÃkýu òøk]ík Úkðwt òuEyu 
yLku ÷kufkuLku òøk]ík fhðk òuEyu.

f[hkLkk ÔÞðMÚkkÃkLk {kxu æÞkLk{kt hk¾ðkLkkt 
sYhe {wÆk
f[hkLku çku rð¼køk{kt rð¼krsík 
fhðk.
1. fkunðkx Ãkk{u íkuðku (sið rð½xLkeÞ)
2. fkunðkx Lk Ãkk{u íkuðku (ysið rð½xLkeÞ)
l f[hku nt{uþk ¼eLkku yLku Mkqfku y÷øk 

f[hkÃkuxe{kt s Lkkt¾ðku òuEyu.
l f[hku øk{u íÞkt Vufðku Lknª íkuLkwt [wMíkÃkýu Ãkk÷Lk 

fhðwt yLku çkeòLku Ãký Mk{òððwt òuEyu.
l Ã÷kÂMxf f[hku, ÷ku¾tzLkku ¼tøkkh íkÚkk fk[Lke 

þeþeLkku ¼tøkkh ÃkwLk: rLk{koý fhe þfkÞ íkuðe 
ÔÞðMÚkk fhðe òuEyu.

l Lkfk{k fkøk¤Lkk xwfzkykuLku Mkqfk f[hkLke 
Ãkuxe{kt Lkkt¾ðk suÚke íkuLkwt ÃkwLk: rLk{koý ÚkR þfu.

l f[hkLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ fhðkLke Rfku-£uLz÷e 
ÃkØrík yÃkLkkððe òuEyu.

l ðÄu÷ku ¾kuhkf yLku þkf¼kS, V¤Lke Ak÷Lke 
{ËËÚke fBÃkkuMx ¾kíkh çkLkkðe þfkÞ.

l ¼eLkk yLku Mkqfk f[hkLkku y÷øk rLkfk÷ 
fhðk{kt Lk ykðu íkku MkVkR f{o[kheykuLku íku 

f[hku VUËeLku y÷øk fhðku Ãkzu Au su íku{Lkk 
MðkMÚÞ {kxu nkrLkfkhf Au.

l f[hkLku ¾wÕ÷e søÞkyku Ãkh çkk¤ðku òuRyu 
Lknª.

f[hkLkk Mktøkún yLku ÔÞðMÚkkÃkLk ytøku 
rðãkÚkeoyku îkhk «kusuõx fhðk{kt ykÔÞku

rðrðÄ «fkhLkk f[hkLkwt rð½xLk Úkíkk 
÷køkíkk Mk{Þ rðþuLke rðãkÚkeoyku îkhk 
Mk{sqíke ykÃkðk{kt ykðþu.
f[hku  rð½xLk Úkíkk ÷køkíkku Mk{Þ
V¤, þkf¼kS 3-4 yXðkrzÞk
fkøk¤  ykþhu 4-6 yXðkrzÞk
fkÃkz  5-6 yXðkrzÞk
÷kfzkLkk xwfzk 6 {kMk
Äkíkwyku  200-500 ð»ko
Ã÷kÂMxf-Ãkkur÷ÚkeLk ykþhu 8-10 ÷k¾ ð»ko
fk[  y{ÞkorËík Mk{Þ

«ðuþkuíMkð
çkøke[kLkk Vq÷ yksÚke þk¤k{kt økkuXðkE økÞk. ËeðkLk çkÕ÷w¼kR {kæÞr{f þk¤k (ytøkúuS {kæÞ{) Ãkk÷ze 
¾kíku MktMf]ík yLku MktMf]ríkLke huþ{e ËkuheÚke þk¤k{kt LkkðeLÞ heíku «ðuþkuíMkð QsðkÞku. ËeÃk «køkxâ,  
MktMf]ík &÷kuf, MktMf]ík «kÚkoLkk, rík÷f yLku Vq÷kuÚke rðãkÚkeoykuLkku {tøk÷ «ðuþ ÚkÞku. økh{eLke Ãkhkfkck 
nkuðk AíkktÞu ðk÷eyku rðãkÚkeoyku îkhk WíMkknÃkqðof ÞkuøkËkLk yÃkkÞwt. MkkÚku s rðãkÚkeoykuLkk ¼rð»ÞLke Ëkuh 
økwhwykuLkk nkÚk{kt MkkuÃkkR. yMíkw MkËk rþðkun{.

{kÄð rðãk Mktfw÷{kt «ðuþkuíMkðLkku fkÞo¢{ Þkusðk{kt ykÔÞku
{kÄð rðãk Mktfw÷ ¾kíku þk¤k{kt LkkðeLÞ heíku «ðuþkuíMkð QsðkÞku. rþûkfku îkhk rðãkÚkeoykuLkuu rík÷f yLku 
Vq÷kuÚke {tøk¤ «ðuþ ÚkÞku.
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hks ¼kMõh
Mkn MktÃkkËf MkkÄLkk Mkkókrnf

fku÷r{ü, rËÔÞ ¼kMfh

rzMkuBçkh {rnLkkLke økw÷kçke XtzeLkk rËðMkku níkk. 
MkktsLkk Mkkzk A ðkøÞkLkku Mk{Þ. y{ËkðkË{kt 

ykðu÷k yuf Ãkkuþ rðMíkkhLkk ^÷ux{kt 10 ð»koLke 
ô{hLkku fþeþ yuLke {B{e MkkÚku ðkík fhe hÌkku níkku. 

‘{B{e, nwt h{ðk òô Awt!’ 
‘çkuxk, ÷uþLk fhe ÷eÄwt Au?’ 
‘nk, {B{e! ’ 
‘¼÷u íkku ò! yLku Mkkt¼¤ f÷kf{kt ÃkkAku 

ykðíkku hnusu. MkkuMkkÞxeLke çknkh õÞktÞ síkku 
Lknª.’ 

‘~Þkuh {B{e! Ãký nwt ËeËeLku ÷E òô Awt!’ 
‘yhu, Lkk çkuxk!’ {B{e hMkkuzk{ktÚke çknkh 

ykðe. nkÚk ÷kuxðk¤k níkk. yuýu fÌkw, ‘çkuxk, ËeËe 
nsw õÞkt h{ðk suðe Au. {ktz yuf ð»koLke Au. yuLku 
Lkk ÷E sðkÞ.’ 

‘{B{e, ÷E sðk ËuLku! nwt yuLku h{kzeþ.’ 
‘çkuxk, Ãký yuLku h{kzðk fhíkkt Mkk[ððe ðÄkhu 

Ãkzu. yuLkwt æÞkLk hk¾ðwt Ãkzu.’ 
‘yhu, æÞkLk hk¾ðk {kxu yuLkku {kuxku¼kE Au íkku 

¾hku MkkÚku. nwt yuLku ftE Lknª Úkðk Ëô. ¾qçk s æÞkLk 
hk¾eLku Mkk[ðeþ.’ 

{B{e nMkðk ÷køÞk, ‘ËMk ð»koLkku {kuxku ¼kE þwt 
æÞkLk hk¾þu. íkwtÞu çkuxk nsw ¾qçk LkkLkku Au. ËeËeLku 
Lkk ÷E sðkÞ.’ 

fþeþu Ak÷ Lkk Akuzâku, ‘ËMk ð»koLkku nkuÞ íkku þwt 
ÚkE økÞwt. Awt íkku yuLkku {kuxku¼kELku. yuLku {kuxk ¼kE 
su{ s Mkk[ðeþ. {Lku ÷E sðk Ëu ËeËeLku.... yuLku 
{Mík {òLkk çkøke[k{kt h{kzeþ, nMkkðeþ, yLku 
yuLòuÞ fhkðeþ.’ 

yk¾hu {B{eyu LkkLkfze ËefheLku ½kuzeÞk{ktÚke 
fkZeLku fþeþLkk LkkLkfzkt nkÚk{kt {qfe. yuðwt ÷køkíkwt 
níkwt òýu Ëefhe fkuE {sçkwík nkÚkLkk MkuEVðkuÕx{kt 
{qfe hne Au. Aíkkt {B{eyu íkkfeË fhe, ‘çkuxk, ËeËe 
hzu íkku íkhík s WÃkh ykðíkku hnusu. yLku nk, {kºk 
çkøke[k{kt s h{ðkLkwt Au yku.fu?’ 

‘yku. fu {ku{! ÚkUfÞw!’ fþeþ ËeËeLku ÷ELku 
çknkh Lkef¤e økÞku. ÷e^x{kt çkuMkeLku yu Lke[u 
ykÔÞku. 

^÷uxLkk fku{Lk Ã÷kux{kt MkwtËh {òLkku çkøke[ku 
níkku. hkus Mkktsu hneþku íÞkt çkuMkðk ykðíkk. 
{kuxk¼køkLkk ÷kufku hkºku ykX ðkøÞk ÃkAe s{eLku 
ynª çkuMkíkk. nsw Mkkzk A ðkøÞk níkk yux÷u ðÄkhu 
÷kufku Lknkuíkk. {kºk yuf÷ Ëkuf÷ ÔÞÂõíkyku Aqxk - 
AðkÞk çkuXk níkk. 

fþeþ yuf ð»koLke çknuLkLku ÷ELku çkøke[kLkk 
fwýk ½kMk Ãkh çkuXku. yuLku çknwt s h{kze, nMkkðe yLku 
{ò fhkðe. çku ð]Øku çkuXk níkk yu Ãký nðu [kÕÞk 
økÞk níkk. yuf {kuxe ô{hLkk {rn÷k nkÚk{kt s{oLk 
þuVzo fqíkhku ÷ELku çkøke[k{kt ykÔÞk. fþeþ yu{Lku 
òuE hÌkku. yu {kS yus ^÷ux{kt hnuíkk níkk. yu 
s{oLk þuVzoLku ÷ELku çkøke[k{kt VÞko. ô{h yLku 
ÃkøkLke íkf÷eVLku fkhýu yu {kS çkhkçkh [k÷e Ãký 
Lknkuíkk þfíkk. Úkkuzeðkh [k÷eLku {kS Úkkf ¾kðk 
{kxu yuf çkøke[kLkk Auzu ykðu÷k çkktfzk Ãkh çkuXk. 
fqíkhku Aqxku {qfe Ëuðk{kt ykÔÞku níkku. yu ðk½ suðku 
rðfhk¤ fwíkhku nðu Aqxku níkku. 

fþeþ çknuLkLku ÷ELku yuf ¾qýk{kt çkuXku níkku. 
yuLku ¾çkh Lknkuíke fu Ãku÷k {kSyu fqíkhku Aqxku 
{qfe ËeÄku Au. yu íkku yuLke {Míke{kt çknuLk MkkÚku 
h{e hÌkku níkku. íÞkts zk½eÞku fqíkhku ykÔÞku yLku 
fþeþLke LkkLkfze çknuLkLku çk[fk ¼hðk ÷køÞku. 
fþeþ øk¼hkÞku. çknuLk hzðk ÷køke. yuýu fqíkhkLku 
¼økkzðkLke çknwt s fkuþeþ fhe Ãký fqíkhku Akuzu yu{ 
Lknkuíkku. yuf ðkh íkku fþeþu çknuLkLku fqíkhkLkk {kU 

ÃkkMkuÚke ykt[fe Ãký ÷eÄe. Ãký yu {kºk ËMk ð»koLkku 
fw{¤ku çkk¤f yLku Mkk{u zkrÄÞku, rðfhk¤ fqíkhkuu. 
fqíkhku yuLke ÃkkA¤ Ãkzâku. su {kS fqíkhku ÷ELku 
ykÔÞk níkk. yu{Lkk rMkðkÞ íÞkt fkuE s Lknkuíkwt. 
yu Ãký íkhík s ykÔÞk níkk. Ãký yu{Lkk ÃkøkLke 
íkf÷eVLku fkhýu yu íkku çkhkçkh [k÷e Ãký Lknkuíkk 
þfíkk. fþeþu çknuLkLku íkuze níke. yuLkku Ãkøk ÷çkzíkku 
níkku. fqíkhkyu yu LkkLkfze ËefheLkku Ãkøk {kU{kt Lkkt¾e 
òuhÚke ¾UåÞku. çknuLk çkøke[kLkk ½ktMk Ãkh ÃkxfkE. 
s{oLk þuVzo òýu fkuE ÷wtøkzwt íkkýíkku nkuÞ yu{ 
fþeþLke çknuLkLku íkkýeLku Ëkuzðk ÷køÞku. yu LkkLkfze 
yuf ð»koLke Akufhe ZMkzkðk ÷køke. fþeþ yLku Ãku÷k 
{kS çkq{ku Ãkkzíkk níkk. 

çkeòu fkuE Akufhku nkuík íkku hzíkku hzíkku çkeòLku 
çkku÷kðk ¼køkík. Ãký fþeþu fqíkhkLkku ÃkeAku fÞkuo. 
yuLke Lksh Mkk{u {kºk LkkLke çknuLkLkku Sð níkku. 
fwíkhku ÃkkuíkkLku ¼÷u {khe Lkkt¾u Ãký çknuLkLku ftE Lkk 
Úkðwt òuEyu. fþeþ fqíkhk ÃkkA¤ Ëkuzâku. ykðk 
¾wt¾kh fqíkhkLku Ãkfzâku. yuLke MkkÚku ÷zkE fhe. 
fqíkhku çknuLkLku shkÞ Akuzðk {ktøkíkku Lknkuíkku. yu 
fþeþ Ãkh Ãký íkqxe Ãkzâku. Ãký ËMk ð»koLkk fþeþLke 
ykt¾ku{kt yLku çkknwyku{kt nðu swMMkku ykðe økÞku 
níkku. yuýu fqíkhkLku shkÞ Vkððk Lkk ËeÄku. yuLke 
MkkÚku {wfkçk÷ku fÞko s hkÏÞku. 

fqíkhkLku yuf çk[fw Ãký Lkk ¼hðk ËeÄwt. ð»kkuo 
Ãknu÷kt su{ ¼híku ®MknLkk Ëktík økýðk {kxu yuLkwt {kU 
Vkze LkktÏÞw níkwt yu{ yk ykÃkýk çkk¤wzk ðehu rMktn 
suðk rðfhk¤ fqíkhkLkk Ëktík ¾kxk fhe ËeÄk. 

yk ÷zkE [k÷íke níke yux÷e s ðkh{kt ÷kufkuLkwt 
xku¤w íÞkt W{xe ykÔÞw. s{kËkh ztzku ÷ELku Ëkuzíkku 
ykÔÞku. çkeò Ãký çku - [kh ÷kufku Ëkuzíkk ykÔÞk. 
yk¾hu fþeþ MkkÚku çkÄkyu ¼uøkk {¤eLku fþeþLke 
çknuLkLku fwíkhkLkk {kU{ktÚke Akuzkðe. 

fþeþ shkÞ hzíkku Lknkuíkku. yuýu íkhík s 
çknuLkLku ÃkkuíkkLke ÃkkMku ÷E ÷eÄe. yuLku íkÃkkMkðk 

÷køÞku. çknuLk ¾qçk hze hne níke. yuLku çknwt s Eò 
Lknkuíke ÚkE. Úkkuze s ðkh{kt fþeþLkk {B{eLku ¾çkh 
Ãkze. yu íkhík s Lke[u Ëkuze ykÔÞk. 

‘nu, ¼økðkLk þwt ÚkÞw {khe ËefheLku?’ 
÷kufkuLkk xku¤k{ktÚke yuf sýu fÌkw, ‘fþwt LkÚke 

ÚkÞwt çknuLk. Ãký òu ík{khku Ëefhku Lkk nkuík íkku çknwt 
¾hkçk ÚkE òík yu Lk¬e Au.’ 

çkeòu yuf sý çkkuÕÞku, ‘çknuLk, ík{khk fþeþu 
çknwt s çknkËqhe çkíkkðeLku ËefheLku çk[kðe Au. 
ykx÷e LkkLke ô{h{kt ykðe çknkËqhe çkíkkððe yu 
fkuE LkkLkk çkå[kLkk ¾u÷ LkÚke.’ 

ºkeò sýu fÌkw, ‘yhu, fþeþu s{oLk þuVzoLkku su 
heíku {wfkçk÷ku fÞkuo Au yu {kxu yuLke íkkheV fheyu 
yux÷e ykuAe Au. yuýu ÃkkuíkkLkk SðLke Ãkhðk fÞko 
rðLkk çknuLkLku çk[kðe Au. fqíkhkLku shkÞ Vkððk Lkk 
ËeÄku. yk AkufhkLkk {kÚku òýu yuf s ÄqLk níke. 
çknuLkLku çk[kððkLke. yux÷u s yu çk[kðe þõÞku. 
ðkn... þkççkkþ çkuxk.’ 

{B{eyu ËefheLku íkku íkuze s níke. ÃkAe Ëefhk 
fþeþLku Ãký çkkÚk{kt Mk{kðe ÷eÄku, ‘ðkn, çkuxk! 
íkkhe íkku ðkík ÚkkÞ íku{ LkÚke. þkççkkþ. íkLku ¾qçk 
¾qçk yr¼LktËLk. íkwt ¾hu¾h nðu {kuxku ÚkE økÞku Au. 
çknuLkLkk {kuxk¼kELke Vhs íku rLk¼kðe ¾he. íkkhk 
SðLke Ãkhðk fÞko rðLkk çknuLkLku çk[kðe.’ 

yk Mk{k[kh íkkífkr÷f ykMkÃkkMkLkk yLkuf 
rðMíkkhku{kt Vu÷kE økÞk. Úkkuze s ðkh{kt xe. ðe 
[uLk÷Lke xe{ íÞkt ykðe ÃknkU[e. y¾çkkhkuLkk 
Ãkºkfkhku ykðe ÃknkUåÞk. fþeþLkk Vkuxk Ãkkzâk. 
yuLke çknuLkLkk Vkuxk Ãkkzâk. Ãkºkfkhu ELxhÔÞw ÷eÄwt, 
‘çkuxk, ykðku ¾wt¾kh fwíkhku. íkLku ftE fhe Lkkt¾ík íkku? 
íkLku çkef Lkk ÷køke yuLke?’ 

fþeþ çkkuÕÞku, ‘Lkk, {khe Mkk{u yu ð¾íku 
¾wt¾kh fwíkhku Lknª Ãký {khe rLkËkuo»k yLku LkkLkfze 
çknuLk s níke. {Lku {kºk yux÷e ¾çkh níke fu nwt 
çknuLkLkku {kuxku ¼kE Awt. yLku {khu yuLku çk[kððkLke 

{khu LkkLke çknuLkLku fwíkhkLkk {kU {ktÚke 
fkuRÃký heíku Akuzkððe s níke

fþeþLkk yk Ãkhk¢{Lke økkÚkk Auf rËÕne 
MkwÄe ÃknkU[e økE. 26{e òLÞwykhe, 
2016Lkk «òMk¥kkf rËLku ¼khíkLkk 

ðzk«ÄkLk LkhuLÿ¼kE {kuËeLkk ðhË nMíku 
‘hk»xÙeÞ ðehíkk ÃkwhMfkh’ yuLkkÞík fheLku 
fþeþLkwt MkL{kLk fhðk{kt ykÔÞwt. fþeþLke 

yk yrðM{hýeÞ çknkËqheyu yu ð¾íku 
yk¾k ¼khík{kt s Lknª Ãký yk¾k rðï{kt 

økwshkíkLkwt Lkk{ hkuþLk fÞwo.

Au. su {U fÞwo. ÃkAe fwíkhku fu ®Mkn {khu fkuE Vfo LkÚke 
Ãkzíkku. ykÃkýwt fk{ çk[kðkLkwt Au. {khe Lksh Mkk{u 
fkuE {khe çknuLkLku Ëw:¾ ykÃku íku íkku fuðe heíku [k÷u?’ 

xe.ðe Ãkºkfkhku ¾qþ ÚkE økÞk. fþeþLke ô{h 
LkkLke níke Ãký yuýu Ãkhk¢{ çknwt s {kuxw fÞwo níkwt. 
yu rËðMku hkºku ÷øk¼øk çkÄe s ÷kuf÷ [uLk÷ku Ãkh 
fþeþLke çknkËqheLkwt «Mkkhý ÚkE økÞw níkwt. yLku 
çkeò rËðMkLkk AkÃkkyku{kt Ãký fþeþLke çknuLkLkk 
MkkÚkuLkk Vkuxk MkkÚku LÞwÍ AÃkkÞk níkk. [khu íkhVÚke 
fþeþ Ãkh yr¼LktËLkLke ð»kko ÚkE. [khu íkhV yuLkk 
økwýøkkLk økðkÞk. LkkLke ô{hLkku fþeþ ¾hu¾h 
{kuxku ¼kE çkLke þõÞku níkku. ÷kufkuyu yuLkwt MkL{kLk 
fÞwo, ELkk{ku ykÃÞk, þkççkkþe Ãký ykÃke. þk¤k{kt 
Ãký yuLku rçkhËkððk{kt ykÔÞku. yuLke çknkËqheyu 
yk¾k Ãkrhðkh, MkkuMkkÞxe yLku þk¤kLkwt Lkk{ hkuþLk 
fÞwo níkwt. 
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Lke[u ykÃku÷k {ktÚke Mkkík íkVkðík þkuÄku

ykÃku÷k r[ºk{kt htøk Ãkqhku Lke[u ËþkoÔÞk «{kýu økýíkhe fhku

hMíkku þkuÄðk {ËË fhku Lke[u ËþkoÔÞk «{kýu r[ºk Ëkuhíkk þe¾kuLke[u ykÃku÷k þçËku Lku þkuÄku

suðe ÿüe yuðe s Mk]üe
ykÃku÷k r[ºkkuLku fwËhíke MktMkkÄLkku MkkÚku òuzku

økÍ÷

økw{Lkk{

økw{kLk

økw÷k{

[f[kh

[{[e

¿kkLk

z{he

z{hku

íkÃkkMk

ykÃkýu íÞkt ð»kkuoÚke fnuðík Au fu suðe ÿüe yuðe  
Mk]üe. ykÃkýu fkuRÃký ðMíkwLku yuðe heíku òuðk 
{ktøkeyu Aeyu su heíku ykÃkýu òuðk RåAeyu Aeyu. 
swLkk Mk{ÞLke yuf ðkík Au, yuf økk{{kt 6 ytÄ r{ºkku 
hnuíkk níkk, yuf rËðMk økk{ðk¤kuyu yk 
r{ºkkuLku sýkÔÞwt fu økk{{kt nkÚke ykÔÞku 
Au. yk Ayu r{ºkkuyu nkÚke rðþu {kºk 
Mkkt¼éÞwt níkwt Ãkhtíkw íkuLkku yLkw¼ õÞkhuÞ fÞkuo Lk níkku. 
ík{k{ r{ºkkuyu Lk¬e fÞwO fu ykÃkýu ¼÷u nkÚkeLku òuR 
þfíkk LkÚke Ãký íkuLku MÃkþeoLku íkuLkku yLkw¼ð fheþwt. 
suÚke nkÚke fuðku Au íkuLkwt ¿kkLk {¤u. Ayu r{ºkkuyu 
søÞk Ãkh økÞk ßÞktÚke nkÚke níkku.

A yu r{ºkkuyu yuf ÃkAe yuf nkÚkeLku yzðkLkwt þÁ 
fÞwO yLku ÃkkuíkkLkk yLkw¼ðku yuf çkeòLku fnuðkLkwt þÁ 

fÞwO. yuf r{ºku nkÚkeLke MkwtZ yzeLku fÌkwt fu r{ºkku nwt 
Mk{S økÞku fu nkÚke yuf Úkkt¼÷kLke suðku Au. yufu 
nkÚkeLke ÃkwtAze Ãkfzíkk fÌkwt fu nkÚke íkku Ëkuhzk suðku 
Au. íkku ºkeòyu nkÚkeLkk fkLk Ãkh nkÚk Vuhðíkk fÌkwt 

fu ík{u çkÄk s ¾kuxw çkku÷ku Aku nkÚke íkku 
Ãkt¾k suðku Au.

yk ðkíkko ÃkhÚke yux÷ku çkkuÄ {¤u Au 
fu su ykÃkýu òuRyu Aeyu, íku {kºk yuf s ¼køk Au. 
Ãkhtíkw nt{uþk íkuLke ík{k{ çkkswLku [fkMkeLku s ÃkkuíkkLkwt 
{tíkÔÞwt ÷kufku Mk{ûk hsw fhðwt òuRyu.

yksLkk çkk¤fkuLku çkkuÄÃkkX ðk¤e ðkíkkoyku{ktÚke 
Mkfkhkí{f SðLk SððkLke «uhýk {¤e hnu íkuðk 
« Þ í L k k u Äe ykuÃkLk Ãkus íkhVÚke fhðk{kt 

ykðu Au. 

çkk¤ ðkíkko
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SOAP

Natural ResourcesSocial Studies

Many things we use every day affect the environment.  Draw a 
line from the activity to the thing it most affects.

What can you do to reduce your use of our natural resources?

H o m e w o r k
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Ãkkihkrýf

ÞwØ{kt yu s ËuþLke Sík ÚkkÞ Au suLke ÃkkMku 
MkkiÚke ðÄkhu ykÄwrLkf nÚkeÞkh nkuÞ Au, fkhý 
fu nðuLkk ÞwØku xufLkku÷kuS ykÄkheík ÞwØku Au. 
¼khík{kt R÷uõþLk Ëhr{ÞkLk ykRyu™yuMk 
rðhkxLkku Ãký õÞktf WÕ÷u¾ òuðk {éÞku. suÚke 
ykRyu™yuMk rðhkx rðþu sýkðwt sYhe Au. 
¼khíkLke s¤ Mke{kLke Mkwhûkk ËheÞkLkk nkÚke 
økýkíkk ykRyu™yuMk rð¢ktík ÃkkMku níke. Ãkhtíkw íkuLkk 
rhxkÞzo{uLx ÃkAe íkuLkwt MÚkkLk ÷R þfu íkuðwt yuf s 
ÞwØ snks níkwt yLku íku níkwt ykRyu™yuMk rðhkx. 
fuðe heíku ykRyu™yuMk rðhkx 
¼khík ykÔÞwt
¼khíkeÞ Lkki MkuLkk ÃkkMku ËheÞk{ktÚke s ÞwØ rð{kLkku 
Ëw~{Lkku Ãkh nw{÷ku fhe þfu íku {kxu ¼khíkLkku nkÚke 
fne þfkÞ íkuðwt ykRyuLkyuMk rð¢ktík níkwt. Ãkhtíkw 
íkuLkk rhxkÞzo{uLx ÃkAe íkuLkwt ¾k÷e MÚkkLk ÃkwÁ fhðk 
¼khíkLku sÁh níke yuðk rðþk¤ ÞwØ snksLke su 
rð¢ktíkLke søÞk ÷R þfu. Íku Mk{Þu ¼khík ÃkkMku 
rðhkx MkkiÚke {kuxku ykuÃþLk níkku. ykRyu™yuMk 
rð¢ktíkLkku Mk{Þfk¤ Ãkwhku Úkíkk íkuLkwt MÚkkLk rðhkxu 
÷eÄw suLku rnLË{nkMkkøkh{kt zuÃÞwx fhkÞwt níkwt. 
ykRyu™yuMk rðhkxLku 12 {u 1987{kt ¼khíkLke 
Lkuðe{kt þk{u÷ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. rðhkxu 
¼khíkeÞ LkkufkË¤{kt 30 ð»ko MkwÄe Mkuðk ykÃke 
níke. yk Ãknu÷k íku rçkúxeþ hkuÞ÷ Lkuðe{kt Ãký 27 
ð»ko MkwÄe fk{ fÞwO níkwt. 
ykRyu™yuMk rðhkxLke Vuõx 
VkR÷
l rðhkxLku çkeò rðïÞwØ Ëhr{ÞkLk çkLkkððk{kt 

ykÔÞwt níkwt. rçkúxeþ îkhk íkiÞkh fhðk{kt 

ykðu÷e yk ÞwØ snksLku Ãknu÷k yu[yu{yuMk 
nŠ{MkLkk Lkk{Úke yku¤¾ðk{kt ykðíkwt níkwt. 

l	íkuLke ÷tçkkR 743 Vwx yLku Ãknku¤kR 160 Vwx 
níke. íkuLkwt ðsLk ytËksu 24 nòh xLk níkwt. 

l	rçkúxLk Lkuðe íkhVíke yk ÞwØ snksu ysuoLxeLkk 
Mkk{uLkk ÞwØ{kt ¼køk ÷eÄku níkku.

l	¼khíkeÞ LkkufkË¤{kt òuzkíkk Ãknu÷k íku 27 ð»ko 
MkwÄe rçkúxLk Lkuðe{kt fk{ fÞwO níkwt.

l	¼khíku íkuLku 1980{kt rçkúxLk ÃkkMkuÚke ¾heãwt. 
íkuLku 12{u 1987{kt Mk¥kkðkh heíku ¼khíkLkk 
ÞwØ snks íkhefu MÚkkLk ykÃkðk{kt ykÔÞwt

l	rðhkxLkwt Mkwºk níkwt fu suLkku Mk{wÿ Ãkh fçkòu Au íku 
s çk÷ðkLk Au. 

l	Mk{wÿLke íkus ÷nuhku{kt Ãký íkuLke MÃkez 52 
rf÷ku{exh «rík f÷kfLke níke.

l	rðhkxLkk zkuf ÃkhÚke íkuLkk fkÞofk¤ Ëhr{ÞkLk 

÷øk¼øk 22,622 MkV¤ WzkLk Wzâk níkk.
l	rðhkxu ÷øk¼øk 2252 rËðMkku Mk{wÿ{kt 

rðíkkÔÞk níkk. yk Ëhr{ÞkLk íkuýu 
10,94,215 rf÷ku{exhLke Þkºkk fhe.

l	þYykík{kt íkuLku Ãkkt[ ð»ko {kxu LkkifkË¤{kt 
þk{u÷ fhðkLkku «Míkkð níkku. Ãkhtíkw íkuLkwt fk{ 
yLku íkuLke ÂMÚkíkeLku fkhýu íkuLku 30 ð»ko MkwÄe 
íkuLke Mkuðk ÷uðk{kt ykðe.

l	ykRyu™yuMk rðhkx ËwrLkÞkLkwt yuf {kºk 
snks Au fu su ËuþLke Mke{k {kxu ykx÷ku Mk{Þ 
rðíkkÔÞku. suLkk fkhýu íkuLkku Mk{kðuþ økerLkMk 
çkwf ykuV ðÕzo hufkuzo{kt Ãký þk{u÷ fhðk{kt 
ykÔÞku

l	yk ÞwØ snksu ©e÷tfk{kt þktíke MkuLkk MkkÚku fk{ 
fheLku ½ýk ykuÃkhuþLk{kt {níðLke ¼wr{fk 
yËk fhe níke. 

l	1999{kt ¼khík yLku ÃkkrfMíkkLk ðå[uLkk 
fkhøke÷ ÞwØ Ëhr{ÞkLk ÃkkrfMíkkLkLku {kuxku 
Vxfku ykÃÞku níkku. Ëhuf Míkhu íkuýu ÃkkrfMíkkLkLku 
ÞkuøÞ sðkçk ykÃÞku níkku. 

l	ykRyu™yuMk rðhkxLkwt AuÕ÷w ÃkkuMxªøk 
rðþk¾kÃkèLk{{kt fhkÞwt níkwt. 

l	ykðLkkhk [kh {rnLkk{kt òu íkuLku fkuR 
¾heËËkh Lknª {¤u íkku íkuLku ¼tøkkh{kt ðu[e 
Ëuðk{kt ykðþu. 

ykRyuLkyuMk rðhkx : yuf yÆ¼wík snksLke hku{kt[f fÚkk

Ins rðhkx ËwrLkÞkLkwt MkkiÚke ðÄkhu Mk{wÿ{kt Mk{Þ ÃkMkkh
fhLkkh ÞwØ snks níkwt, nðu yÂMíkíð {kxu ÷ze hÌkwt Au

yuf LkkLkwt þnuh níkwt ykRyu™yuMk rðhkx
rðhkx ÞwØ snks Ãkkuíku s yuf LkkLkk þnuhLke {kVf níkwt. íkuLkk Ãkh S{, ÷kRçkúuhe, yuxeyu{, xeðe yLku 
rðzeÞku MxwzeÞku, nkuÂMÃkxMk, ËktíkkuLke ¾kMk nkuÂMÃkx÷ yLku ¾kMk {eXk ÃkkýeLkku rzMxÙe÷ ðkuxh Ã÷kLx níkku. 
íku{kt 80 ykuAk ðsLkLkk xkuŠÃkxku ÷R sðkLke ûk{íkk níke. MkkÚku s f{ktzku ykuÃkhuþLk Ëhr{ÞkLk 750 MkirLkfkuLku 
÷R sðkLke ûk{íkk níke. rðhkx{kt [kh yu÷MkeðeÃke ÷Uzªøk ¢kû x níkk su snks{ktÚke LkkLke LkkifkykuLku 
ËheÞk{kt Wíkkhðk {kxu {ËË fhíkwt níkwt. yk ÞwØ snks Ãkh 26 ÞwØ snkòu hne þfu íkuðe ÔÞðMÚkk fhðk{kt 
ykðe níke. rðhkx Ãkh LkkiMkuLkkLke [kh MõðkuzÙLkLkku nt{uþk íkiLkkík fhðk{kt ykðíke níke. su{kt MkkiÚke Ãknu÷e 
MõðkuzÙLkLku ÔnkRx xkRøkh Lkk{ ykÃkðk{kt ykÔÞwt níkwt. 

fuðe níke AuÕ÷e MkVh
30 ð»ko MkwÄe ¼khíkeÞk LkkifkË¤Lku ÃkkuíkkLke Mkuðk ykÃÞk çkkË rðhkxLku Mkuðk rLkð]¥k ònuh fhðk{kt ykÔÞwt. 
ykRyuLkyuMk rðhkxLke AuÕ÷e MkVh {wtçkRÚke 23 sw÷kRyu þÁ ÚkR níke. íkuLku 27 sw÷kRyu MkËLko Lkuð÷ 
f{ktz Ãktnku[kzðk{kt ykÔÞwt níkwt. ßÞkt íku{ktÚke yuÂLsLk, hzkh, íkkuÃk ðøkuhu ík{k{ «fkhLkk WÃkfhýku nxkðe 
÷uðk{kt ykÔÞk níkk. ßÞktÚke íkuLku çkeò þeÃk {khVíku ¾U[eLku Vhe {wtçkR zkuf Þkzo MkwÄe ÷kððk{kt ykÔÞwt níkwt. 
yíÞkhu Ãký {wtçkRLkk zkuf Þkzo{kt íkuLku Mkwhûkeík hk¾ðk{kt ykðe hÌkwt Au. 

rðhkx ÷zkfw snkts BÞwÍeÞ{ 
çkLku íkuðe LkkøkhefkuLke {ktøk
yk Ãknu÷k ykRyuLkyuMk rð¢ktíkLku Ãký yuf 
¾kLkøke ykuxku{kuçkkR÷ ftÃkLkeLku ðu[e Ëuðk{kt 
ykÔÞwt níkwt, ftÃkLkeyu ÃkkuíkkLke rðrðÄ «kuzõxLkk 
ðu[ký{kt íkuLkku ¾wçk s WÃkÞkuøk fÞkuo. Ãkhtíkw 
LkkøkhefkuLke {ktøk Au fu ykRyuLkyuMk rðhkx 
¼tøkkh{kt fu fkuR ftÃkLkeLku Lkk ðu[e Ëuíkk íkuLku 
BÞwÍeÞ{{kt çkË÷ðk{kt ykðu.



Ëhuf {B{e {kxu Mfq÷ þÁ ÚkÞk çkkË òu MkkiÚke {kuxe 
{wtsðý nkuÞ íkku íku Au çkk¤fkuLku ÷t[ çkkuõMk{kt þwt 

ykÃkðwt, fkhý fu òu çkk¤fkuLku ÃkMktË Lk nkuÞ íku «fkhLkwt 
÷t[ çkkuõMk{kt ík{u ykÃkþku íkku ÃkwhuÃkwÁ ¼hu÷wt ÷t[ çkkuõMk 
çkk¤fku ÃkkAw ÷kðþu. {kxu Ëhhkus ík{khu ftRfLku ftRf 
Lkðwt yLku çkk¤fkuLke ÃkMktËøkeLkwt ykÃkðwt Ãkzþu. Ytne ík{Lku 
¾kMk {B{eyku {kxu LkkMíkkLke xkuÃk huMkeÃke ykÃkðk{kt 
ykðe Au. su «{kýu ík{u ÃkkuíkkLkk çkk¤fku {kxu yðLkðk 
LkkMíkk çkLkkðe þfku Aku.

Mfq÷u síkk çkk¤fku {kxu MkðkhuLkku LkkMíkku 
{níðÃkwýo nkuÞ Au. fkhý fu Mfq÷u ÃktnkuåÞk çkkË 
íkuLku LkkMíkku fhðkLkku Mk{Þ hnuíkku LkÚke, yÚkðk 
íkuLku ÃkkuíkkLkwt xeVeLk ÃkwÁ fhðk {kxu Ãkwhíkku Mk{Þ 
{¤íkku LkÚke. suLkk fkhýu íkuýu Úkkuzk Mk{Þ{kt  s 
ÃkkuíkkLkwt xeVeLk ÃkwÁ fheLku õ÷kMk{kt yÚkðk yLÞ 
yuõxerðxe{kt òuzkððkLkwt nkuÞ Au. yuf MkkÚku ÃkkuíkkLkwt 
xeVeLk ¾kðkÚke yÃk[ku, økuMk suðe Mk{MÞk Ãký ÚkR 
þfu Au. {kxu çkk¤f ßÞkhu ½huÚke rLkf¤u íÞkhu s 
ÞkuøÞk LkkMíkku fheLku {kuf÷ðku òuRyu. òu çkk¤fLku 
¼w¾ ÷køke nþu íkku íku ÃkkuíkkLkk yÇÞkMk{kt Ãký 
æÞkLk ykÃke þfþu Lknª. 
1. MkwSLke Rz÷e 
MkwSLke Rz÷e çkLkkððk {kxu yuf fxkuhe{kt MkwS ÷ku 
yLku íku{kt Ëtne, x{uxk ÃkuMx yLku LkkLke LkkLke fkÃku÷e 
þkf¼kSLke MkkÚku {wXw Lkk¾eLku yuf hçkzw íkiÞkh 
fhku. yk hçkzkLku Rz÷e çkLkkððkLkk ðkMký{kt Úkkuzw 
íku÷ ÷økkðeLku 10 yÚkðk 15 r{Lkex MkwÄe Mxe{{kt 
{wfku. yk Rz÷eLku x{uxkLkk MkkuMk MkkÚku ík{u zççkk{kt 

ykÃke þfku Aku. 
2. r{õMk ðuSxuçk÷ MkuLzrð[
çkkVu÷k çkxuxk{kt Sýe fkÃku÷e þkf¼kS su{ fu 
økksh, fkuçkes, xk{uxk, zwtøk¤e ðøkuhuLku çkxuxk MkkÚku 
{u¤ðeLku íkuLku Äehu Äehu çkúuz Ãkh ÷økðku. íÞkhçkkË 
çkúuzLke M÷kRz çkLkkðku. íÞkhçkkË çkxuxkLkku {kðku 
¼hu÷e çkúuzLku LkkuLk Mxef Ãkh Úkkuzw íku÷ ÷økkðeLku 
MkkuLkuhe ÚkkÞ íÞkt MkwÄe þufku. yk heíku íkiÞkh Úkþu 
yufËMk xuMxe MkuLzðe[. suLku ík{u çkk¤fkuLkk xeVeLk 
çkkuõMk{kt ykÃke þfþku. 
3. yuf rËðMk r[ÃMk fu fwfeMk 
Ãký ykÃkku
çkk¤fku ÃkkuíkkLkk ÷t[çkkuõMkÚke çkkuh Lk ÚkkÞ íku 
{kxu fkuR rËðMk Úkkuzw {Míke ¼ÞwO Ãký ykÃkku. 
yXðkzeÞk{kt yuf rËðMk ÷t[ çkkuõMk{kt fwfeMk, 
r[ÃMk ðøkuhu nÕne çkkçkíkkuLku çkLkkðe ykÃkku. WÃkhktík 

çkk¤fku su ðMíkwyku ðkhtðkh {ktøku Au íkuðk Vwz {kxu 
Ãký Lkk Lk fnku, Ãkhtíkw íkuLke {kºk {rnLkk{kt yuf 
ðkh yÚkðk ÃktËh rËðMku yuífðkh íkuLku ykÃkðkLkwt 
hk¾ku. suÚke çkk¤fku íkuLku [kuhe AwÃkeÚke Ãký ¾kðkLkwt 
Lk¬e Lk fhu. 
4. MÃku~Þ÷ fk~{ehe ÃkhkXk
fk~{ehe ÃkhkXk çkk¤fkuLku ¾wçk s ÃkMktË Au. yk ÃkhkXk 
ík{u çkk¤fkuLku Úkkuzw ¼w¾ ÷køke nkuÞ íÞkhu yÚkðk Mfq÷{kt 
LkkMíkk {kxu Ãký ykÃke þfku Aku. yk ÃkhkuXkLku Ãký 
½ýk þkf¼kS Lkk¾eLku íkiÞkh fhðk{kt ykðu Au. suÚke 
çkk¤fkuLku yk ÃkhkXk ¾wçks WÃkÞkuøke Au. yk ÃkhkXk 
çkLkkððkLke rðrðÄ heíkku Au. 
5. çkúuz çkku÷
Çkúuz çkku÷ òuðk{kt s yíÞtík hMkËkh yLku {kU{kt 
Ãkkýe ÷kðe Ëu íkuðk Au. íkuLkk f÷h s çkk¤fkuLku íkuLkk 
íkhV ykfŠ»kík fhu Au. yk f÷hVw÷ çkku÷ çkk¤fkuLku 
çknwt s ÃkMktË Au. ík{u íkuLku xeVeLk{kt Ãký çkLkkðeLku 
ykðe þfku Aku. ík{kÁ çkk¤f Mk{økú xeVeLk ¾k÷e 
fheLku s ykðþu. çkúuz çkku÷ çkk¤fku{kt yux÷k Vu{Mk 
Au fu çkk¤f çkeò rËðMku Ãký ík{khe ÃkkMku íkuLke s 
{ktøkýe fhþu. 
6. r¢{e ÃkkMíkk
çkk¤fku{kt [kÞrLkMk VwzLkku ¢uÍ nt{uþk hÌkku Au. 
{kuxu¼køku çkk¤fku LkkMíkk{kt ÃkkMíkk ÷R síkk nkuÞ 
Au Ãkhtíkw yk ÃkkMíkk MkkÚku r¢{Lkku W{uhku fhðkÚke 
çkk¤fkuLku yk zeþ ðÄkhu ÃkMktË ykðþu. çkk¤fkuLku 
íkuLku çknwt {òÚke ¾kþu yLku ík{u íkuLku ðkhtðkh 

ykÃkþku íkku Ãký çkk¤f íkuLkkÚke çkkuh Lknª ÚkkÞ.
7. çkxuxk Ãkkiðk çkku÷
½hu Ãký ßÞkhu çkk¤fkuLku ðÄkhu ¼w¾ ÷køku Au íÞkhu 
ík{u Ãkkiðk yLku çkxuxkLkk r{©ýÚke çkxuxk Ãkkiðk çkku÷ 
s÷Ëe çkLkkðe þfku Aku. íkuLkku WÃkÞkuøk ½hLke MkkÚku 
xeVe{kt Ãký ÚkR þfu Au. 
8. ðus çkøkoh
MkkiÚke Ãknu÷k økksh yLku çkeLMkLku fkÃkeLku Wfk¤e 
÷ku. íÞkhçkkË çkkVu÷k çkxuxk MkkÚku íkuLku {u¤ðeLku 
ÃkuMx íkiÞkh fhku. íÞkhçkkË íku{kt r{Xw, fk÷e r{[o, 
÷ªçkwLkku hMk, ÷kux {u¤ðeLku {Mk¤eLku [kh xe¬e 
íkiÞkh fhku. íÞkhçkkË yuf íkðk Ãkh íku÷ íkiÞkh 
fheLku xefe MkkuLkuhe Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe íkuLku ík¤ku. 
¾ehk fktfze yLku x{uxkLkk Ãkkík¤k xwfzk fkÃkeLku 
íkiÞkh hk¾ku. {kfuox{kt {¤íkk íkiÞkh çkøkoh çkLkLku 
ðå[uÚke fkÃkeLku íkiÞkh fhku. fkÃku÷k ¼køkÚke íkðk Ãkh 
Úkkuzw þufku. nðu çkøkoh çkLk{kt xk{uxk yLku ¾ehkLke 
fkÃku÷e M÷kRMkLku {wfkuÞ íÞkhçkkË íku{kt xe¬e 
{wfku. ðus çkøkoh íkiÞkh Au. {kuxk¼køku yk LkkMíkku 
çkk¤fkuLku ½hu ykÃke þfkÞ Au. 

ík{khk çkk¤f 
{kxu çkLkkðku 

yLkku¾k LkkMíkk

ßÞkhu çkk¤fku ÃkkMku Mfq÷u síkk Mk{Þu LkkMíkk 
fhðkLkku Mk{Þ Lk nkuÞ íkku yk heíku ík{u çkk¤fkuLkk 
Ãkkirüf íkíðkuLku xfkðe þfku Aku. 

yuðk rËðMkku{kt fu ßÞkhu çkk¤fku ÃkkMku yÚkðk 
ík{khe ÃkkMku ykuAku Mk{Þ nkuÞ Au íkku ík{u çkk¤fLku 
f{Mku f{ r{Õf þuf su{ fu ðurLk÷k r{Õf þuf, 
yÚkðk çkkuLko rðxk ËwÄ ykÃke þfku Aku. suLkkÚke 
çkk¤fLkk Ãkux{kt ftR sR þfu. çkk¤fkuLku õÞkhuÞ 
¾k÷e Ãkux Mfq÷u Lk {kuf÷ðk òuRyu. ¾k÷e ÃkuxÚke 
çkk¤f {kºk f{òuh s Lknª Ãkhtíkw yÇÞkMk{kt Ãký 
íkuLkwt æÞkLk hnuþu Lknª. 

çkk¤fkuLku yu Mk{òððwt òuRyu fu Mkðkhu 
òøkeLku Mfw÷u síkk Ãknu÷k LkkMíkku fhðku sÁhe Au. 
MkkÚku s Mkðkhu LkkMíkku fhðkÚke þwt ÷k¼ ÚkkÞ Au íku 
çkkçkíkku Ãký çkk¤fkuLku Mk{òððe òuRyu. fkhý fu 
òu LkkLkÃkýÚke íkuLku MkðkhLkk LkkMíkkLke ykËík hnuþu 
íkku {kuxk ÚkRLku Ãký yk Mkkhe ykËík MkkÚku s hnuþu. 
MkðkhLkk LkkMíkkLke Mkfkhkí{f çkkçkíkkuLkku íkuLku 
¼rð»Þ{kt Ãký VkÞËku Úkþu.

nðu ÷t[ çkkuõMk õÞkhuÞ 
¼hkÞu÷wt ÃkkAw Lknª ykðu

7ahmedabad, thursday, June 20, 2019
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MÚkkrLkf h{ík

©e Mðkr{LkkhkÞý økwhwfw÷ rðïrðãk «ríkckLk{T 
yLku yuMkSðeÃke MkqÞko MÃkkuxoMk yufuzu{e îkhk ÞkuòÞu÷ 
SÃkeyu÷-9 xurLkMk çkku÷{kt økwshkíkLke 128 WÃkhktík 
r¢fux xe{kuyu ¼køk ÷eÄku níkku. su{kt ðzkuËhkLke 
rÃkhk{exh r¢fux R÷uðLk xe{u y{ËkðkËLke 
MkktRçkkçkk r¢fux R÷uðLk xe{Lku [kh rðfuxu nhkðíkk, 
rÃkhk{exh r¢fux R÷uðLk xe{ «Úk{ rðsuíkk ònuh 
ÚkÞu÷ Au, rðsuíkk xe{Lku Ãkwhkýe çkk÷f]»ýËkMkS 
Mðk{e, huLs ykRSÃke) yu.fu. òzuò (y{ËkðkË 
økwshkík ÷kt¼k, hðS¼kR rnhkýeLkk nMíku rðsuíkk 

xe{Lku 2,51,000 YrÃkÞk hkufz ÃkwhMfkh yLku xÙkuVe ykÃkðk{kt ykðe níke. ßÞkhu hLkMko-yÃk xe{ 
MkktEçkkçkk r¢fux R÷uðLkLku 1,51,00 YrÃkÞk hkufz ÃkwhMfkh yLku xÙkuVe yuLkkÞík fhðk{kt ykðe níke. 
íku{s {uLk ykuV Ä rMkheÍ Mkwhsfw{kh ¼zkuheÞk 25,000 YrÃkÞk hkufzk yLku þeÕz, çkuMx çkuxTMk{uLk þt¼w 
hkðS 15,000 YrÃkÞk hkufzk yLku þeÕz íkÚkk çkuMx çkku÷h rnhuLk hksÃkwík 15,000 YrÃkÞk hkufzk yLku 
þeÕz yuLkkÞík fhðk{kt ykÔÞk níkk.

Gpl-9 r¢fux xwLkko{uLx{kt 
y{ËkðkËLke xe{ hLkMkoyÃk

nk÷{kt rËÕne xk÷fxkuhk MxurzÞ{ ¾kíku ÞkòuÞu÷e ºkeS MkkWÚk yurþÞLk 
ykuÃkLk xufðkuLk zku. [uÂBÃkÞLkrþÃk{kt MðÂMíkf Mfq÷ {kuxuhkLkk rðÃkw÷, «ýð, 
fnkLk, MÃktËLk , r«Þktþw, neÞkLku økkuÕz {uz÷ íkÚkk ykMÚkk, ík]»kk, ðtrþfk, 

Mðr¡÷, Ëuðktþw, nu{ktøk, ðuËktíkLku rMkÕðh {uz÷ íkÚkk ðtrþfk, hkuLkf, 
ðúsÃkk÷, hkunLk, fhLk, fwts yLku nu{kLku çkúkuLÍ {uz÷ {¤u÷ Au.

íkksuíkh{kt 46-36 
Mkçk swrLkÞh yuLz 
swrLkÞh yuõðurxf 
[uÂBÃkÞLkrþÃk-2019 
Mkwhík{kt ÞkuòR 
níke. yk ÂMð®{øk 
[uÂBÃkÞLkrþÃk{kt rLkrþfk 
þknLkwt «ËþoLk þkLkËkh 
hÌkwt níkwt. rLkrþfkyu yk 

[uÂBÃkÞLkrþÃk{kt (økúwÃk-3 økÕMko){kt 2 økkuÕz, 
2 rMkÕðh íkÚkk 1 çkúkuLÍ {uz÷ SíÞku níkku. 
rLkrþfkyu 100 {e £e MxkE÷{kt 1 r{rLkx 
28.37 MkufuLz{kt Ãkqýo fhe çkúkuLÍ {uz÷ SíÞku 
níkku. rLkrþfkyu 50 {e çkxh ^÷kÞ 0 r{rLkx 
40.81 MkufLz{kt Ãkqýo fhe rMkÕðh {uz÷ SíÞku 
níkku. rLkrþfkyu 100 {e. çkxh ^÷kÞ{kt 1 
r{rLkx 33.73 MkufLz{kt Ãkqýo fhe rMkÕðh {uz÷ 
SíÞku níkku. yk WÃkhktík 50 4 r£ MxkE÷ 
rh÷u{kt rLkrþfkyu 2 r{rLkx 27.50 MkufLz{kt 
Ãkqýo fhe økkuÕz {uz÷ SíÞku níkku. ßÞkhu 50 
4 r{z÷u rh÷u 2 r{rLkx 45.50 MkufLz{kt Ãkqýo 
fhe rLkrþfkyu økkuÕz {uz÷ SíÞku níkku.

íkksuíkh{kt ÞkuòÞu÷e 
y{ËkðkË MkwÃkh ÷eøk 
xqLkko{uLx{kt ze rVõMk R÷uðLk 
yLku Þtøk RÂLzÞLk MxkMko 
R÷uðLkLke {u[{kt rð{÷ 
Mkku÷tfeLkk yýLk{ 84 
hLk (44 çkku÷) yLku {tÚkLk 
Ãkh{khLkk 43 hLk (26 çkku÷)
Lke {ËËÚke ze rVõMku yk {u[ 
ÃkkuíkkLkk Lkk{u fhe níke. yk 
{u[{kt ze rVõMk E÷uðLku 20 

ykuðh{kt 6 rðfuxLkk ¼kuøku 185 hLkLkku Mfkuh fÞkuo 
níkku. suLke Mkk{u Þtøk RÂLzÞLk MxkMko R÷uðLkLke 
xe{ 20 ykuðh{kt 8 rðfuxLkk ¼kuøku {kºk 136 
hLk s fhe þfe níke. yk xqLkko{uLx hkuÞ÷ r¢fux 
økúkWLz, ðxðk y{ËkðkË ¾kíku h{kE níke.

ÂMð®{øk{kt rLkrþfk 
þknLku 2 økkuÕz yLku 2 
rMkÕðh {uz÷

MkwÃkh ÷eøk xqLkko{uLx{kt 
ze rVõMk R÷uðLk 
xe{ [uÂBÃkÞLk
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રવિિાર સુધી હું આ અખબાર ્ારા આયોવિત કાયયરમોમાં સામેલ થિા માટે 
મધયરદેશની મુલાકાતે હતો. આ કાયયરમ રાજયના પાટનગર ભોપાલની 

આસપાસ યોાયો હતો. મારી 
યોિના ભોપાલમાં રોકાઈને વિવભનન 
િગયાઓએ યોાયેલા કાયયરમોમાં 
સામેલ થઈને તે બાદ હોટલ પર પાછો 
ફરિાની હતી.  જયારે મારી આ યા્ા 

વિશે ભોપાલ સ્થત એક પરરવિત વબઝનેસમેનને ખબર પડી તયારે તેણે 
પોતાની દીકરીના કરરયરને લઈને વિંવતત આ વપતાએ મને િાયદો કયો 
કે તે મારા દરેક સેવમનારમાં હાિરી આપશે. યોિના અનુસાર તે રથમ 
વદિસે સેવમનારમાં હાિર ર્ા અને છેલલે તેમણે ક્ુ કે, ‘હિે મને ્પષટતા 
હાંસલ થઈ છે.’ પરંતુ અિાનક િ તેણે મને પુછું કે, ‘શું કાલનો સેવમનારની 
વદશા પણ આ િ હશે? મં ક્ુ કે, ‘કરરયર સેવમનાર હોિાને કારણે તેનો 
હેતુ તો સમાન િ હશે પણ ્િર અને ઉદાહરણ વભનન હશે.’ તયારબાદ 
તેમણે ‘બાય’ ક્ુ અને િતા ર્ા પરંતુ પછીના કાયયરમોમાં કયારેય ન 
દેખાયા. તયારબાદ હું સોમિારે મધયરદેશના તીથય્થળ ઉજિૈનના અષય 
ઉમેરરયાને મળયો, િે આ સોમિાર સુધી છેલલાં 161 વદિસથી  તેમના ટેબલ 
પર મુકેલા મની પલાંટના છોડનો રવતવદિસ ્કેિ બનાિતો ર્ો છે. તેણે 
પોતાની ાતને િાયદો કયો છે કે તે 365 વદિસ સુધી સતત આ છોડનો ્કેિ 
બનાિશે અને એ પણ રડવિટલ માધયમથી નહીં પરંતુ પેસનસલ અને ફાઉનટેન 
પેન ્ારા. જયારે તેણે રફલમ અવભનેતા સંિય દતના ઈનટરવયુમાં િાંચયું કે 
તેણે તે યરિડા િેલમાં હતો તે દરવમયાન તેણે આિશયક િ્તુઓની યાદી 
બનાિિાની અને ્ટોર કીપરનું કામ કરિા માટે ના પાડી દીધી હતી, તયારે 
અષયને આ વિિાર આવયો. સંિય દતે િેલરને ક્ું હતું કે, ‘કાગળ અને 
પેનથી તે મા્ િેક િ સાઈન કરી શકે છે.’ અષયને એ િાતની આશંકા થઈ 
કે દુવનયા હિે રડવિટલાઈઝેશન તરફ આગળ િધી ગઈ છે તો ો વયસકત પેન 
કે પેસનસલ હાથમાં લેિાની આદત છોડી દેશે તો કયાંક એિું ન બને કે તે એક 
કલાકારની તમામ બારીકાઈ ગુમાિી બેશે. તેણે એક િ િ્તુનો ્કેિ તૈયાર 
કરિાનો સંકલપ લઈને તેને િધુ રસરદ બનાિી દીધો છે. તેનો દાિો છે કે 
તેના આ કામને કારણે તેની અિલોકન ષમતા િધી ગઈ છે અને તે દર 24 
કલાકે છોડમાં આિતા રતયેક સુ્મ િૈવિક પરરિતયનને પણ પકડી લે છે. આ 
પરરિતયનને ્કેિમાં ઉતારિાનો તેમનો પરફેકશન િધયો છે અને આ સાથે 
િ એક અનય ીવિત રાવત સાથે તેનો સંબંધ મિબૂત બનયો છે.  તેણે આ 
છોડના ્કેિ સિારે 4 િાગયાથી લઈને 11 િાગયા સુધીના િુદા-િુદા સમયે 
બનાવયા છે િેથી તે છોડનો મૂડ સમી શકે. સતય તો એ છે કે અષય આ છોડનું 
એિી રીતે િણયન કરતો હતો િેિી રીતે એક માતા પોતાના બાળકનું િણયન કરે 
છે. તેણે એિું પણ ક્ુ કે આ કામને કારણે તેની રવતબધતા િધી છે- કોઈની 
પાસે િઈને વિ્કળાના માધયમથી કોઈ (મની પલાંટ)ની પાછલા 24 કલાકની 
ઉપલસ્ધઓને વબરદાિિાની રવતબધતા! આ સંકલપને કારણે તેના કામમાં તે 
ખૂબ િ અનુશાવસત થઈ ગયો છે. છેલલે િતાં-િતાં તેણે ક્ું કે, ‘મારા માટે 
આ કામ મેરડટેશન છે અને દરેક ્ોંગ બાદ હું શાંવતનો અનુભિ કરુ છુ.’ 
મને વિ્ાસ છે કે પેલાં વબઝનેસમેનથી વિપરીત અષય આિતા 201 વદિસ 
સુધી પોતાના કામને રરપીટ કરતો રહેશે. ફંડા એ છે કે ફોકસમાં િે ધયેય છે 
તેને હાંસલ કરિા માટે સંપૂણય ાગૂકતા સાથે િતયમાનમાં પણ પોતાના કામને 
િળગી રહેિું એ પણ એક રકારનું મેરડટેશન છે અને આિી રીતે કોઈપણ 
વયસકત પોતાના ીિનને વનયં્ણમાં લાિી શકે છે.

ીતવા માગતા હોવ તો 
કામ પર મેડિટેશન કરો!

એન. રઘુરામન
મેનેિમેનટ ગુરુ
raghu@dbcorp.in

મેનેજમેનટ ફંડા

તાિેતરમાં યોાયેલી 
અમદાિાદ સુપર લીગ 

ટૂનાયમેનટમાં 
ડી રફકસ 
ઈલેિન અને 
યંગ ઈસનડયન 
્ટાસય 
ઈલેિનની મેિ 
માં  વિમલ 
સોલંકીના 
અણનમ 84 

રન (44 બોલ) અને મંથન 
પરમારના 43 રન (26 બોલ)
ની મદદથી  ડી રફકસે આ મેિ 
પોતાના નામે કરી હતી. આ 
મેિમાં ડી રફકસ ઈલેિને 20 
ઓિરમાં 6 વિકેટના ભોગે 
185 રનનો ્કોર કયો હતો. 
િેની સામે યંગ ઈસનડયન ્ટાસય 
ઈલેિનની ટીમ 20 ઓિરમાં 8 
વિકેટના ભોગે મા્ 136 રન 
િ કરી શકી હતી. આ ટૂનાયમેનટ 
રોયલ વરકેટ ્ાઉનડ, િટિા, 
અમદાિાદ ખાતે રમાઈ હતી.

સુપર લીગ ટૂનાા.માં 
િી ડિકસ ઈલેવન 
ટીમ ચેમ્પયન 

હાલમાં વદલહી ટાલકટોરા 
્ટેરડયમ ખાતે યોાયેલી ્ીી 
સાઉથ એવશયન ઓપન ટેકિોન 
ડો િેસ્પયનવશપમાં ્િસ્તક 
્કૂલ મોટેરાના વિપુલ, રણિ, 
કહાન, ્પંદન, વરયાંશુ, હીયાને 

ગોલડ મેડલ તથા આ્થા, ૃષા, 
િંવશકા, ્િસપનલ, દેિાંશુ, 
હેમાંગ, િેદાંતને વસલિર મેડલ 
તથા િંવશકા, રોનક, રિપાલ, 
રોહન, કરન, કંુિ અને હેમાને 
્ોનઝ મેડલ મળેલ છે.

કરાટે ચેમ્પ.માં સવમસતકના 
વવ્ારીીઓનું શાનદાર રદશાન

વસટી ડરપોટટર cbamdavad@gmail.com

્ી ્િાવમનારાયણ ગુરુકુલ 
વિ્વિ્ા રવતષ્ાન્ અને 
એસીિીપી સૂયાય ્પોટટસ એકેડેમી 
્ારા યોાયેય GPL-9 ટેવનસ 
બોલમાં ગુિરાતની 128 ઉપરાંત 
વરકેટ ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. 
િેમાં િડોદરાની વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમે અમદાિાદની 
સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિન ટીમને 
િાર વિકેટે હરાિતા, વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમ રથમ વિિેતા 
ાહેર થયેલ છે, વિિેતા ટીમને 

પુરાણી બાલકૃષણદાસી ્િામી, 
એ.કે.ાડેા (અમદાિાદ ગુિરાત 

રેનિ આઇીપી), એસ.એસ.
લાંભા, રિીભાઇ વહરાણીના હ્તે 

વિિેતા ટીમને 2,51,000 ૂવપયા 
રોકડ પુર્કાર અને ્ ોફી આપિામાં 
આિી હતી. જયારે રનસય-અપ 
ટીમ સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિનને 
1,51,000 ૂવપયા રોકડ પુર્કાર 
અને ્ોફી એનાયત કરિામાં આિી 
હતી. તેમિ મેન ઓફ ધ વસરીઝ 
સુરિકુમાર ભડોરીયા 25,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ, બે્ટ 
બેટસમેન શંભુ રાિી 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ તથા બે્ટ 
બોલર વહરેન રાિપુત 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ એનાયત 
કરિામાં આવયા હતા.

GPL-9 વિકેટ ટુનાામેનટમાં 
અમદાવાદની ટીમ રનસાઅપ 

તાિેતરમાં 46th-36th સબ 
િુવનયર એનડ િુવનયર એકિેરટક 
િેસ્પયનવશપ-2019 સુરતમાં 
યોાઈ હતી. આ સ્િવમંગ 
િેસ્પયનવશપમાં વનવશકા શાહનંુ 
રદશયન શાનદાર ર્ું હતું. 
વનવશકાએ આ િેસ્પયનવશપમાં 
(્ુપ-3 ગલસય)માં 2 ગોલડ, 2 
વસલિર તથા 1 ્ોનઝ મેડલ ીતયો 

હતો. વનવશકાએ 100 મી ્ી 
્ટાઈલમાં 1 વમવનટ 
28.37 સેકનડમાં 
પૂણય કરી ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો. 
વનવશકાએ 50 
મી બટર ફલાય 

0 વમવનટ 40.81 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. 

વનવશકાએ 100 મી. બટર ફલાયમાં 
1 વમવનટ 33.73 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. આ 
ઉપરાંત 50x4 વ્ ્ટાઈલ રરલેમાં 
વનવશકાએ 2 વમવનટ 27.50 
સેકનડમાં પૂણય કરી ગોલડ મેડલ ીતયો 
હતો. જયારે 50x4 વમડલે રરલે 2 
વમવનટ 45.50 સેકનડમાં પૂણય કરી 
વનવશકાએ ગોલડ મેડલ ીતયો હતો. 

મસવવમંગમાં વનવશકા શાહને 2 ગોલિ અને 2 વસલવર મેિલ

તાિેતરમાં નેશનલ  રોલર 
્યુવઝકલ િેર ટુનાયમેનટનું આયોિન 

રોલર 
્યુવઝકલ 
િેર ગુિરાત 
એસોવસએશન 
્ારા તુવલપ 
ઇનટરનેશનલ 
્કૂલમાં 

કરિામાં આવયું હતું, િેમાં 
લગભગ 200 બાળકો એ ભાગ 

લીધો હતો, એમાં ગુિરાત 
્ટેટના અમદાિાદ રડ્્ીકની 
આનંદનીકેતન ્કૂલ (સેટેલાઇટ 
કે્પસ)ના એક વિ્ાથીી આવદતય 
પટેલે ભાગ લીધો હતો. આવદતય 
પટેલે ્ યુવઝકલ િેર વિથ ્ કેરટંગમાં 
1 ગોલડ મેડલ, ્યુવઝકલ િેર 
્કેરટંગ િગરની કેટેગરીમાં 1 
વસલિર મેડલ અને ્યુવઝકલ િેર 
્પીડ રેસ વિથ ્કેરટંગમાં 1 ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો.

સકેડટંગ ટૂનાા.માં આવદતયને 
1 ગોલિ અને 1 વસલવર મેિલ

ામનગર પાિરવલસફટંગ 
એસોવસએશન ્ારા યોિિામાં 

આિેલી ્ટેટ 
પાિર વલસફટંગ 
િેસ્પયન 
વશપમાં 
અમદાિાદના 
િય પટેલ ેગોલડ 

મેડલ ીતયો હતો. િય પટેલ ે
83 રકલો્ામ િિન િગયની 

કેટેગરીમા ંગોલડ ીતયો હતો. 
િય પટેલ ે83 રકલોની કેટેગરીમાં 
્કિોટમાં 180 રકલો્ામ, બિં 
રસેમાં 130 રકલો્ામ અને ડેડ 
વલફટમાં 200 રકલો્ામ સવહત 
કુલ 510 રકલો્ામ િિન 
ંિકયંુ હતંુ. િય પટેલ ગુિરાત 
્ટેટ પાિરવલસફટંગમા ં2017-
18 અને 2018-19મા ં રથમ 
રમે ર્ો હતો.

સટેટ પાવરવલમ્ટંગમાં જય પટેલને ગોલિ મેિલ

િેસટમાં સૂરજ ચાૈહાણે બોવલવૂિ ગીતોનો રંગ જમાવયો
કણાયિતી કલબમાં છેલલા કેટલાક સમયથી 

િાલી રહેલા સમર ્યુવઝક ફે્ટીિલમાં સૂરિ 
િૌહાણની અનપલગ નાઇટનંુ આયોિન કરાયું 
હતું. િેમાં વસંગર સૂરિ િૌહાણ અને તેમની 
ટીમ ્ારા  વગટાર તેમિ વિવિધ ્યુવઝકલ 
ઈન્ુમેનટ સાથે બોલીિુડના રે્ો અને 
યંગ િનરેશનના સંગસ પર લાઇિ 
પફોમનસ આપયું હતું. આ ્યુવઝકલ 
નાઇટમાં મે્બસય તેમિ ગે્ટ ઉપસ્થત 
ર્ા હતા. આ સાથે કણાયિતી કલબની 
કવમટી ટીમે ખાસ હાિરી આપી હતી.

}   સૂરજ ચૌહાણે ગીતો રજૂ કરયા }   ટીમ ્ારા ગીટારની ધૂન પર ્યુવિક }   યુવનકોના  રીમ પર બેગસ }   શીના અરોરા તેમના  હસબનિ સારે 

 હોમ િેકોર તેમજ વગિટીંગમાં 
ોવા મળયું ્ેનિી કલેકશન 

સકાય ગલેેરી બાય શીનામા ંલશ 2019એક્િબબશન

વસંધુ ભિન રોડ ખાતે આિેલી ્કાય 
એસકઝવબશન ગેલેરી બાય શીનામાં 

વસટીમાં કાયયરત કનેકટ ્ૂપનાં બે ફોરમ ્ારા લશ 
2019 એસકઝવબશનનું આયોિન કરિામાં આવયું 
હતું. િેમાં કનેકટનાં સોવલટેર અને પલય ્ૂપનાં 
મે્બસે પોતાનાં વબઝનેસની રોડકટસ એસકઝવબટ 
કરી હતી. િેમાં કેનડીઝે વગફટીંગ રોડકટ, રરધી 
વસધી વરએશનનું ફેસ્ટિ અને હોમ ડેકોર, 
હમોસાનું ્ેસનડ બેગસ,શૂઝ અને એસેસરરઝ, 
લાશા હોમનાં ફેવ્ક, ગોલડી વરએશનનું કલોવથંગ 
અને આભૂષણની જિેલરી એસકઝવબટ કરાઈ 
હતી. આ એસકઝબટસય િુમન ઘરથી વબઝનેસ કરે 
છે. જિેલરીમાં ્ેરડશન અને રોયલ લુક આપતી 
જિેલરી લોકોને િધુ પસંદ પડી હતી. જયારે 
લોકો એસકઝવબશનમાં અતયારથી ઘરની સાિટ 
માટે ફેસ્ટિ કલેકશન ખરીદિા લાગયા હતા.આ 
કાયયરમનું આયોિન સોવલટેર ્ૂપનાં રેવસડનટ 
િય્ી પારેખ તેમિ પલયનાં વનષ્ા ્ાકર ્ારા 
કોરડટનેટ કરાઈ હતી. તયારે  ્કાય ગેલેરી તેમિ 
કનેકટનાં મે્બર શીના અરોરા ્ારા ઈિેનટ 
મેનેિ કરિામાં આિી હતી. આ એસકઝવબશનમાં 
બાળકો માટે ્ેનડી બેગસ તેમિ બોટલસ પણ 
એસકઝવબટ કરાઇ હતી.

}    લશ  2019માં વસટીની વુમવનયા ્ારા 
એમકિવબશનનંુ આયોજન કરાયું

સસટેનેબલ લાઈિસટાઈલનો મંર: 
જેવો દેશ તેવું ભોજન અને પહેરવેશ

વસટીમાં આિેલી ધ ફનયમાં ફેડરેશન ઓફ 
ઈસનડયન િે્બસય ઓફ કોમસય  એનડ ઈનડ્્ી 

(રફકી) ફલો ્ારા વ્ંગીગ સ્ટેનેબલ ડેિલપમેનટ 
હોમ ઈિેનટ યોાઇ હતી. િેમાં ્િરાિ િકકશોપનું 
આયોિન કરાયું હતું. િકકશોપના ્પીકર ્િરાિના 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરેએ વિવિધ રૃવતઓ ્ારા 
ડેિલોપમેનટ વિશે માવહતી આપી હતી. િકકશોપના 
મુખય મહેમાન પમ્ી કાવતયકેય સારાભાઇ પણ 
ઉપસ્થત ર્ા હતા.  ્િરાિ િકકશોપમાં ગૌરિ 
શોરેએ રફ્કી ફલોની લેરડઝ મે્બસયને એનિાયયમેનટ 
અને સં્કૃવતને ાળિી રાખિા માટેના પાંિ તતિો 
વિશે ાણકારી આપી હતી. આ સાથે િુમન મે્બસયને 
્્ટેનેબલ ડેેિલપમેનટ પર ગે્સ રમાડી હતી. આ 
િકકશોપ દરવમયાન કાવતયકેય સારાભાઇએ િણાવયું 
હતું કે,‘પયાયિરણ અને વિકાસ એ બંને એકબીા 
સાથે િાલે છે. આ બધાને સાથે મળીને એક સારુ 
શહેર તૈયાર કરી શકાય છે. હાલ િાતાિરણમાં ોિા 
મળતા તફાિતએ એક મોટો રન છે. િેને આપણે 
સં્કૃવતના સમનિયથી સાથે મળી ને ઉકેલી શકીએ 
છીએ.’ િયારે પારુલ ઝિેરીએ પયાયિરણને લગતી 
રૃવતઓ વિશે િિાય કરી હતી.  આ સાથે ્િરાિનાં 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરે િણાવયું હતું કે,‘સ્ટેનેબલ 
લાઈફ્ટાઈલને મેનટેન કરિા માટે ્થાવનક સં્કૃવત 
અને લોકો સાથે ોડાિું ખૂબ િરુરી છે. આ કોનસેપટનાં 
કારણે ગામડા અને ્ાઈબલ વિ્તારમાં રહેલા લોકોે 
સેકેનડરી વસટીઝન તરીકે ઓળખાતા બંધ થઈ િશે. 
કહેિાય છે કે, સ્ટેનેબલ લાઈફ્ટાલને મેનટેન કરિા 
માટે જયાં રહેતા હોય તે રમાણે ખાિાનું અને કપડાં 
પહેરિા ખૂબ િૂરી છે.’ આ ઈિેનટનંુ આયોિન 
વ્કી ફલોનાં િેરપસયન બબીતા િૈન અને તેમની ટીમ 
્ારા કરિામાં આવયું હતું.

સસંકબૃિન ેઆ પાચં 
િત્ોમા ં્ હચંાય
ભારતીય પરંપરા અનુસાર સં્કૃવત 
એટલે ભાષા (Dialects) , ભોિન 
(diets), ભેષ (Dresses), 
ભિન (Dwellings)અને 
ભિન( Dances and Songs)
નો સમાિેશ થાય છે. ્થાવનક 
ભોિનને  ્થાવનક સામ્ીનો 
િપરાશ કરિાથી લોકોને કામ પણ 
મળી રહે છે.

 ડિ્ી ્લો 
્ારા વવવવધ 

વિએટીવ અને 
િન એમકટવવટી 
ઈવેનટનું  આયોજન 

કરવામાં આવે છે. જેમાં આ વખતે 
એનવાયરનમેનટ ટૉક પર ઈવેનટ યોાઈ 
હતી. જેમાં કાવતાકેય સારાભાઈ ઉપમસરત 
ર્ા હતા અને તેમણે પયાાવરણ વવશે 
વાત કરી હતી. તયારે  બીી તરિ મે્બસે 
વવવવધ ગે્સ રમી એનોય કયું હતું. આ 
ટોકમાં વસિન રમાણે શાકભાી અને 
વેશભૂષા અપનાવી હતી.

બબીતા જૈન, ચેરપસાન, વિ્ી ્લો

ગે્સ રમી પાયાાવરણ 
વવશે માવહતી મેળવી 

}   ડિ્ી ્લોનાં ચેરપસાન બબીતા જૈન ,ગેસટ તેમજ  કવમટી 

}   ડિ્ી ્લોની ટીમ સારે મે્બસે પહેયાા વવવવધ દેશના કોસચયૂમ 

ડિ્ી ્લો ્ારા 
વરંગીગ સસટેનેબલ 

િેવલોપમેનટ હોમ 
ઈવેનટનું આયોજન

.....
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રવિિાર સુધી હું આ અખબાર ્ારા આયોવિત કાયયરમોમાં સામેલ થિા માટે 
મધયરદેશની મુલાકાતે હતો. આ કાયયરમ રાજયના પાટનગર ભોપાલની 

આસપાસ યોાયો હતો. મારી 
યોિના ભોપાલમાં રોકાઈને વિવભનન 
િગયાઓએ યોાયેલા કાયયરમોમાં 
સામેલ થઈને તે બાદ હોટલ પર પાછો 
ફરિાની હતી.  જયારે મારી આ યા્ા 

વિશે ભોપાલ સ્થત એક પરરવિત વબઝનેસમેનને ખબર પડી તયારે તેણે 
પોતાની દીકરીના કરરયરને લઈને વિંવતત આ વપતાએ મને િાયદો કયો 
કે તે મારા દરેક સેવમનારમાં હાિરી આપશે. યોિના અનુસાર તે રથમ 
વદિસે સેવમનારમાં હાિર ર્ા અને છેલલે તેમણે ક્ુ કે, ‘હિે મને ્પષટતા 
હાંસલ થઈ છે.’ પરંતુ અિાનક િ તેણે મને પુછું કે, ‘શું કાલનો સેવમનારની 
વદશા પણ આ િ હશે? મં ક્ુ કે, ‘કરરયર સેવમનાર હોિાને કારણે તેનો 
હેતુ તો સમાન િ હશે પણ ્િર અને ઉદાહરણ વભનન હશે.’ તયારબાદ 
તેમણે ‘બાય’ ક્ુ અને િતા ર્ા પરંતુ પછીના કાયયરમોમાં કયારેય ન 
દેખાયા. તયારબાદ હું સોમિારે મધયરદેશના તીથય્થળ ઉજિૈનના અષય 
ઉમેરરયાને મળયો, િે આ સોમિાર સુધી છેલલાં 161 વદિસથી  તેમના ટેબલ 
પર મુકેલા મની પલાંટના છોડનો રવતવદિસ ્કેિ બનાિતો ર્ો છે. તેણે 
પોતાની ાતને િાયદો કયો છે કે તે 365 વદિસ સુધી સતત આ છોડનો ્કેિ 
બનાિશે અને એ પણ રડવિટલ માધયમથી નહીં પરંતુ પેસનસલ અને ફાઉનટેન 
પેન ્ારા. જયારે તેણે રફલમ અવભનેતા સંિય દતના ઈનટરવયુમાં િાંચયું કે 
તેણે તે યરિડા િેલમાં હતો તે દરવમયાન તેણે આિશયક િ્તુઓની યાદી 
બનાિિાની અને ્ટોર કીપરનું કામ કરિા માટે ના પાડી દીધી હતી, તયારે 
અષયને આ વિિાર આવયો. સંિય દતે િેલરને ક્ું હતું કે, ‘કાગળ અને 
પેનથી તે મા્ િેક િ સાઈન કરી શકે છે.’ અષયને એ િાતની આશંકા થઈ 
કે દુવનયા હિે રડવિટલાઈઝેશન તરફ આગળ િધી ગઈ છે તો ો વયસકત પેન 
કે પેસનસલ હાથમાં લેિાની આદત છોડી દેશે તો કયાંક એિું ન બને કે તે એક 
કલાકારની તમામ બારીકાઈ ગુમાિી બેશે. તેણે એક િ િ્તુનો ્કેિ તૈયાર 
કરિાનો સંકલપ લઈને તેને િધુ રસરદ બનાિી દીધો છે. તેનો દાિો છે કે 
તેના આ કામને કારણે તેની અિલોકન ષમતા િધી ગઈ છે અને તે દર 24 
કલાકે છોડમાં આિતા રતયેક સુ્મ િૈવિક પરરિતયનને પણ પકડી લે છે. આ 
પરરિતયનને ્કેિમાં ઉતારિાનો તેમનો પરફેકશન િધયો છે અને આ સાથે 
િ એક અનય ીવિત રાવત સાથે તેનો સંબંધ મિબૂત બનયો છે.  તેણે આ 
છોડના ્કેિ સિારે 4 િાગયાથી લઈને 11 િાગયા સુધીના િુદા-િુદા સમયે 
બનાવયા છે િેથી તે છોડનો મૂડ સમી શકે. સતય તો એ છે કે અષય આ છોડનું 
એિી રીતે િણયન કરતો હતો િેિી રીતે એક માતા પોતાના બાળકનું િણયન કરે 
છે. તેણે એિું પણ ક્ુ કે આ કામને કારણે તેની રવતબધતા િધી છે- કોઈની 
પાસે િઈને વિ્કળાના માધયમથી કોઈ (મની પલાંટ)ની પાછલા 24 કલાકની 
ઉપલસ્ધઓને વબરદાિિાની રવતબધતા! આ સંકલપને કારણે તેના કામમાં તે 
ખૂબ િ અનુશાવસત થઈ ગયો છે. છેલલે િતાં-િતાં તેણે ક્ું કે, ‘મારા માટે 
આ કામ મેરડટેશન છે અને દરેક ્ોંગ બાદ હું શાંવતનો અનુભિ કરુ છુ.’ 
મને વિ્ાસ છે કે પેલાં વબઝનેસમેનથી વિપરીત અષય આિતા 201 વદિસ 
સુધી પોતાના કામને રરપીટ કરતો રહેશે. ફંડા એ છે કે ફોકસમાં િે ધયેય છે 
તેને હાંસલ કરિા માટે સંપૂણય ાગૂકતા સાથે િતયમાનમાં પણ પોતાના કામને 
િળગી રહેિું એ પણ એક રકારનું મેરડટેશન છે અને આિી રીતે કોઈપણ 
વયસકત પોતાના ીિનને વનયં્ણમાં લાિી શકે છે.

ીતવા માગતા હોવ તો 
કામ પર મેડિટેશન કરો!

એન. રઘુરામન
મેનેિમેનટ ગુરુ
raghu@dbcorp.in

મેનેજમેનટ ફંડા

તાિેતરમાં યોાયેલી 
અમદાિાદ સુપર લીગ 

ટૂનાયમેનટમાં 
ડી રફકસ 
ઈલેિન અને 
યંગ ઈસનડયન 
્ટાસય 
ઈલેિનની મેિ 
માં  વિમલ 
સોલંકીના 
અણનમ 84 

રન (44 બોલ) અને મંથન 
પરમારના 43 રન (26 બોલ)
ની મદદથી  ડી રફકસે આ મેિ 
પોતાના નામે કરી હતી. આ 
મેિમાં ડી રફકસ ઈલેિને 20 
ઓિરમાં 6 વિકેટના ભોગે 
185 રનનો ્કોર કયો હતો. 
િેની સામે યંગ ઈસનડયન ્ટાસય 
ઈલેિનની ટીમ 20 ઓિરમાં 8 
વિકેટના ભોગે મા્ 136 રન 
િ કરી શકી હતી. આ ટૂનાયમેનટ 
રોયલ વરકેટ ્ાઉનડ, િટિા, 
અમદાિાદ ખાતે રમાઈ હતી.

સુપર લીગ ટૂનાા.માં 
િી ડિકસ ઈલેવન 
ટીમ ચેમ્પયન 

હાલમાં વદલહી ટાલકટોરા 
્ટેરડયમ ખાતે યોાયેલી ્ીી 
સાઉથ એવશયન ઓપન ટેકિોન 
ડો િેસ્પયનવશપમાં ્િસ્તક 
્કૂલ મોટેરાના વિપુલ, રણિ, 
કહાન, ્પંદન, વરયાંશુ, હીયાને 

ગોલડ મેડલ તથા આ્થા, ૃષા, 
િંવશકા, ્િસપનલ, દેિાંશુ, 
હેમાંગ, િેદાંતને વસલિર મેડલ 
તથા િંવશકા, રોનક, રિપાલ, 
રોહન, કરન, કંુિ અને હેમાને 
્ોનઝ મેડલ મળેલ છે.

કરાટે ચેમ્પ.માં સવમસતકના 
વવ્ારીીઓનું શાનદાર રદશાન

વસટી ડરપોટટર cbamdavad@gmail.com

્ી ્િાવમનારાયણ ગુરુકુલ 
વિ્વિ્ા રવતષ્ાન્ અને 
એસીિીપી સૂયાય ્પોટટસ એકેડેમી 
્ારા યોાયેય GPL-9 ટેવનસ 
બોલમાં ગુિરાતની 128 ઉપરાંત 
વરકેટ ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. 
િેમાં િડોદરાની વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમે અમદાિાદની 
સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિન ટીમને 
િાર વિકેટે હરાિતા, વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમ રથમ વિિેતા 
ાહેર થયેલ છે, વિિેતા ટીમને 

પુરાણી બાલકૃષણદાસી ્િામી, 
એ.કે.ાડેા (અમદાિાદ ગુિરાત 

રેનિ આઇીપી), એસ.એસ.
લાંભા, રિીભાઇ વહરાણીના હ્તે 

વિિેતા ટીમને 2,51,000 ૂવપયા 
રોકડ પુર્કાર અને ્ ોફી આપિામાં 
આિી હતી. જયારે રનસય-અપ 
ટીમ સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિનને 
1,51,000 ૂવપયા રોકડ પુર્કાર 
અને ્ોફી એનાયત કરિામાં આિી 
હતી. તેમિ મેન ઓફ ધ વસરીઝ 
સુરિકુમાર ભડોરીયા 25,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ, બે્ટ 
બેટસમેન શંભુ રાિી 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ તથા બે્ટ 
બોલર વહરેન રાિપુત 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ એનાયત 
કરિામાં આવયા હતા.

GPL-9 વિકેટ ટુનાામેનટમાં 
અમદાવાદની ટીમ રનસાઅપ 

તાિેતરમાં 46th-36th સબ 
િુવનયર એનડ િુવનયર એકિેરટક 
િેસ્પયનવશપ-2019 સુરતમાં 
યોાઈ હતી. આ સ્િવમંગ 
િેસ્પયનવશપમાં વનવશકા શાહનંુ 
રદશયન શાનદાર ર્ું હતું. 
વનવશકાએ આ િેસ્પયનવશપમાં 
(્ુપ-3 ગલસય)માં 2 ગોલડ, 2 
વસલિર તથા 1 ્ોનઝ મેડલ ીતયો 

હતો. વનવશકાએ 100 મી ્ી 
્ટાઈલમાં 1 વમવનટ 
28.37 સેકનડમાં 
પૂણય કરી ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો. 
વનવશકાએ 50 
મી બટર ફલાય 

0 વમવનટ 40.81 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. 

વનવશકાએ 100 મી. બટર ફલાયમાં 
1 વમવનટ 33.73 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. આ 
ઉપરાંત 50x4 વ્ ્ટાઈલ રરલેમાં 
વનવશકાએ 2 વમવનટ 27.50 
સેકનડમાં પૂણય કરી ગોલડ મેડલ ીતયો 
હતો. જયારે 50x4 વમડલે રરલે 2 
વમવનટ 45.50 સેકનડમાં પૂણય કરી 
વનવશકાએ ગોલડ મેડલ ીતયો હતો. 

મસવવમંગમાં વનવશકા શાહને 2 ગોલિ અને 2 વસલવર મેિલ

તાિેતરમાં નેશનલ  રોલર 
્યુવઝકલ િેર ટુનાયમેનટનું આયોિન 

રોલર 
્યુવઝકલ 
િેર ગુિરાત 
એસોવસએશન 
્ારા તુવલપ 
ઇનટરનેશનલ 
્કૂલમાં 

કરિામાં આવયું હતું, િેમાં 
લગભગ 200 બાળકો એ ભાગ 

લીધો હતો, એમાં ગુિરાત 
્ટેટના અમદાિાદ રડ્્ીકની 
આનંદનીકેતન ્કૂલ (સેટેલાઇટ 
કે્પસ)ના એક વિ્ાથીી આવદતય 
પટેલે ભાગ લીધો હતો. આવદતય 
પટેલે ્ યુવઝકલ િેર વિથ ્ કેરટંગમાં 
1 ગોલડ મેડલ, ્યુવઝકલ િેર 
્કેરટંગ િગરની કેટેગરીમાં 1 
વસલિર મેડલ અને ્યુવઝકલ િેર 
્પીડ રેસ વિથ ્કેરટંગમાં 1 ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો.

સકેડટંગ ટૂનાા.માં આવદતયને 
1 ગોલિ અને 1 વસલવર મેિલ

ામનગર પાિરવલસફટંગ 
એસોવસએશન ્ારા યોિિામાં 

આિેલી ્ટેટ 
પાિર વલસફટંગ 
િેસ્પયન 
વશપમાં 
અમદાિાદના 
િય પટેલ ેગોલડ 

મેડલ ીતયો હતો. િય પટેલ ે
83 રકલો્ામ િિન િગયની 

કેટેગરીમા ંગોલડ ીતયો હતો. 
િય પટેલ ે83 રકલોની કેટેગરીમાં 
્કિોટમાં 180 રકલો્ામ, બિં 
રસેમાં 130 રકલો્ામ અને ડેડ 
વલફટમાં 200 રકલો્ામ સવહત 
કુલ 510 રકલો્ામ િિન 
ંિકયંુ હતંુ. િય પટેલ ગુિરાત 
્ટેટ પાિરવલસફટંગમા ં2017-
18 અને 2018-19મા ં રથમ 
રમે ર્ો હતો.

સટેટ પાવરવલમ્ટંગમાં જય પટેલને ગોલિ મેિલ

િેસટમાં સૂરજ ચાૈહાણે બોવલવૂિ ગીતોનો રંગ જમાવયો
કણાયિતી કલબમાં છેલલા કેટલાક સમયથી 

િાલી રહેલા સમર ્યુવઝક ફે્ટીિલમાં સૂરિ 
િૌહાણની અનપલગ નાઇટનંુ આયોિન કરાયું 
હતું. િેમાં વસંગર સૂરિ િૌહાણ અને તેમની 
ટીમ ્ારા  વગટાર તેમિ વિવિધ ્યુવઝકલ 
ઈન્ુમેનટ સાથે બોલીિુડના રે્ો અને 
યંગ િનરેશનના સંગસ પર લાઇિ 
પફોમનસ આપયું હતું. આ ્યુવઝકલ 
નાઇટમાં મે્બસય તેમિ ગે્ટ ઉપસ્થત 
ર્ા હતા. આ સાથે કણાયિતી કલબની 
કવમટી ટીમે ખાસ હાિરી આપી હતી.

}   સૂરજ ચૌહાણે ગીતો રજૂ કરયા }   ટીમ ્ારા ગીટારની ધૂન પર ્યુવિક }   યુવનકોના  રીમ પર બેગસ }   શીના અરોરા તેમના  હસબનિ સારે 

 હોમ િેકોર તેમજ વગિટીંગમાં 
ોવા મળયું ્ેનિી કલેકશન 

સકાય ગલેેરી બાય શીનામા ંલશ 2019એક્િબબશન

વસંધુ ભિન રોડ ખાતે આિેલી ્કાય 
એસકઝવબશન ગેલેરી બાય શીનામાં 

વસટીમાં કાયયરત કનેકટ ્ૂપનાં બે ફોરમ ્ારા લશ 
2019 એસકઝવબશનનું આયોિન કરિામાં આવયું 
હતું. િેમાં કનેકટનાં સોવલટેર અને પલય ્ૂપનાં 
મે્બસે પોતાનાં વબઝનેસની રોડકટસ એસકઝવબટ 
કરી હતી. િેમાં કેનડીઝે વગફટીંગ રોડકટ, રરધી 
વસધી વરએશનનું ફેસ્ટિ અને હોમ ડેકોર, 
હમોસાનું ્ેસનડ બેગસ,શૂઝ અને એસેસરરઝ, 
લાશા હોમનાં ફેવ્ક, ગોલડી વરએશનનું કલોવથંગ 
અને આભૂષણની જિેલરી એસકઝવબટ કરાઈ 
હતી. આ એસકઝબટસય િુમન ઘરથી વબઝનેસ કરે 
છે. જિેલરીમાં ્ેરડશન અને રોયલ લુક આપતી 
જિેલરી લોકોને િધુ પસંદ પડી હતી. જયારે 
લોકો એસકઝવબશનમાં અતયારથી ઘરની સાિટ 
માટે ફેસ્ટિ કલેકશન ખરીદિા લાગયા હતા.આ 
કાયયરમનું આયોિન સોવલટેર ્ૂપનાં રેવસડનટ 
િય્ી પારેખ તેમિ પલયનાં વનષ્ા ્ાકર ્ારા 
કોરડટનેટ કરાઈ હતી. તયારે  ્કાય ગેલેરી તેમિ 
કનેકટનાં મે્બર શીના અરોરા ્ારા ઈિેનટ 
મેનેિ કરિામાં આિી હતી. આ એસકઝવબશનમાં 
બાળકો માટે ્ેનડી બેગસ તેમિ બોટલસ પણ 
એસકઝવબટ કરાઇ હતી.

}    લશ  2019માં વસટીની વુમવનયા ્ારા 
એમકિવબશનનંુ આયોજન કરાયું

સસટેનેબલ લાઈિસટાઈલનો મંર: 
જેવો દેશ તેવું ભોજન અને પહેરવેશ

વસટીમાં આિેલી ધ ફનયમાં ફેડરેશન ઓફ 
ઈસનડયન િે્બસય ઓફ કોમસય  એનડ ઈનડ્્ી 

(રફકી) ફલો ્ારા વ્ંગીગ સ્ટેનેબલ ડેિલપમેનટ 
હોમ ઈિેનટ યોાઇ હતી. િેમાં ્િરાિ િકકશોપનું 
આયોિન કરાયું હતું. િકકશોપના ્પીકર ્િરાિના 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરેએ વિવિધ રૃવતઓ ્ારા 
ડેિલોપમેનટ વિશે માવહતી આપી હતી. િકકશોપના 
મુખય મહેમાન પમ્ી કાવતયકેય સારાભાઇ પણ 
ઉપસ્થત ર્ા હતા.  ્િરાિ િકકશોપમાં ગૌરિ 
શોરેએ રફ્કી ફલોની લેરડઝ મે્બસયને એનિાયયમેનટ 
અને સં્કૃવતને ાળિી રાખિા માટેના પાંિ તતિો 
વિશે ાણકારી આપી હતી. આ સાથે િુમન મે્બસયને 
્્ટેનેબલ ડેેિલપમેનટ પર ગે્સ રમાડી હતી. આ 
િકકશોપ દરવમયાન કાવતયકેય સારાભાઇએ િણાવયું 
હતું કે,‘પયાયિરણ અને વિકાસ એ બંને એકબીા 
સાથે િાલે છે. આ બધાને સાથે મળીને એક સારુ 
શહેર તૈયાર કરી શકાય છે. હાલ િાતાિરણમાં ોિા 
મળતા તફાિતએ એક મોટો રન છે. િેને આપણે 
સં્કૃવતના સમનિયથી સાથે મળી ને ઉકેલી શકીએ 
છીએ.’ િયારે પારુલ ઝિેરીએ પયાયિરણને લગતી 
રૃવતઓ વિશે િિાય કરી હતી.  આ સાથે ્િરાિનાં 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરે િણાવયું હતું કે,‘સ્ટેનેબલ 
લાઈફ્ટાઈલને મેનટેન કરિા માટે ્થાવનક સં્કૃવત 
અને લોકો સાથે ોડાિું ખૂબ િરુરી છે. આ કોનસેપટનાં 
કારણે ગામડા અને ્ાઈબલ વિ્તારમાં રહેલા લોકોે 
સેકેનડરી વસટીઝન તરીકે ઓળખાતા બંધ થઈ િશે. 
કહેિાય છે કે, સ્ટેનેબલ લાઈફ્ટાલને મેનટેન કરિા 
માટે જયાં રહેતા હોય તે રમાણે ખાિાનું અને કપડાં 
પહેરિા ખૂબ િૂરી છે.’ આ ઈિેનટનું આયોિન 
વ્કી ફલોનાં િેરપસયન બબીતા િૈન અને તેમની ટીમ 
્ારા કરિામાં આવયું હતું.

સસંકબૃિન ેઆ પાચં 
િત્ોમા ં્ હચંાય
ભારતીય પરંપરા અનુસાર સં્કૃવત 
એટલે ભાષા (Dialects) , ભોિન 
(diets), ભેષ (Dresses), 
ભિન (Dwellings)અને 
ભિન( Dances and Songs)
નો સમાિેશ થાય છે. ્થાવનક 
ભોિનને  ્થાવનક સામ્ીનો 
િપરાશ કરિાથી લોકોને કામ પણ 
મળી રહે છે.

 ડિ્ી ્લો 
્ારા વવવવધ 

વિએટીવ અને 
િન એમકટવવટી 
ઈવેનટનું  આયોજન 

કરવામાં આવે છે. જેમાં આ વખતે 
એનવાયરનમેનટ ટૉક પર ઈવેનટ યોાઈ 
હતી. જેમાં કાવતાકેય સારાભાઈ ઉપમસરત 
ર્ા હતા અને તેમણે પયાાવરણ વવશે 
વાત કરી હતી. તયારે  બીી તરિ મે્બસે 
વવવવધ ગે્સ રમી એનોય કયું હતું. આ 
ટોકમાં વસિન રમાણે શાકભાી અને 
વેશભૂષા અપનાવી હતી.

બબીતા જૈન, ચેરપસાન, વિ્ી ્લો

ગે્સ રમી પાયાાવરણ 
વવશે માવહતી મેળવી 

}   ડિ્ી ્લોનાં ચેરપસાન બબીતા જૈન ,ગેસટ તેમજ  કવમટી 

}   ડિ્ી ્લોની ટીમ સારે મે્બસે પહેયાા વવવવધ દેશના કોસચયૂમ 

ડિ્ી ્લો ્ારા 
વરંગીગ સસટેનેબલ 
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રવિિાર સુધી હું આ અખબાર ્ારા આયોવિત કાયયરમોમાં સામેલ થિા માટે 
મધયરદેશની મુલાકાતે હતો. આ કાયયરમ રાજયના પાટનગર ભોપાલની 

આસપાસ યોાયો હતો. મારી 
યોિના ભોપાલમાં રોકાઈને વિવભનન 
િગયાઓએ યોાયેલા કાયયરમોમાં 
સામેલ થઈને તે બાદ હોટલ પર પાછો 
ફરિાની હતી.  જયારે મારી આ યા્ા 

વિશે ભોપાલ સ્થત એક પરરવિત વબઝનેસમેનને ખબર પડી તયારે તેણે 
પોતાની દીકરીના કરરયરને લઈને વિંવતત આ વપતાએ મને િાયદો કયો 
કે તે મારા દરેક સેવમનારમાં હાિરી આપશે. યોિના અનુસાર તે રથમ 
વદિસે સેવમનારમાં હાિર ર્ા અને છેલલે તેમણે ક્ુ કે, ‘હિે મને ્પષટતા 
હાંસલ થઈ છે.’ પરંતુ અિાનક િ તેણે મને પુછંુ કે, ‘શું કાલનો સેવમનારની 
વદશા પણ આ િ હશે? મં ક્ુ કે, ‘કરરયર સેવમનાર હોિાને કારણે તેનો 
હેતુ તો સમાન િ હશે પણ ્િર અને ઉદાહરણ વભનન હશે.’ તયારબાદ 
તેમણે ‘બાય’ ક્ુ અને િતા ર્ા પરંતુ પછીના કાયયરમોમાં કયારેય ન 
દેખાયા. તયારબાદ હું સોમિારે મધયરદેશના તીથય્થળ ઉજિૈનના અષય 
ઉમેરરયાને મળયો, િે આ સોમિાર સુધી છેલલાં 161 વદિસથી  તેમના ટેબલ 
પર મુકેલા મની પલાંટના છોડનો રવતવદિસ ્કેિ બનાિતો ર્ો છે. તેણે 
પોતાની ાતને િાયદો કયો છે કે તે 365 વદિસ સુધી સતત આ છોડનો ્કેિ 
બનાિશે અને એ પણ રડવિટલ માધયમથી નહીં પરંતુ પેસનસલ અને ફાઉનટેન 
પેન ્ારા. જયારે તેણે રફલમ અવભનેતા સંિય દતના ઈનટરવયુમાં િાંચયું કે 
તેણે તે યરિડા િેલમાં હતો તે દરવમયાન તેણે આિશયક િ્તુઓની યાદી 
બનાિિાની અને ્ટોર કીપરનું કામ કરિા માટે ના પાડી દીધી હતી, તયારે 
અષયને આ વિિાર આવયો. સંિય દતે િેલરને ક્ું હતું કે, ‘કાગળ અને 
પેનથી તે મા્ િેક િ સાઈન કરી શકે છે.’ અષયને એ િાતની આશંકા થઈ 
કે દુવનયા હિે રડવિટલાઈઝેશન તરફ આગળ િધી ગઈ છે તો ો વયસકત પેન 
કે પેસનસલ હાથમાં લેિાની આદત છોડી દેશે તો કયાંક એિું ન બને કે તે એક 
કલાકારની તમામ બારીકાઈ ગુમાિી બેશે. તેણે એક િ િ્તુનો ્કેિ તૈયાર 
કરિાનો સંકલપ લઈને તેને િધુ રસરદ બનાિી દીધો છે. તેનો દાિો છે કે 
તેના આ કામને કારણે તેની અિલોકન ષમતા િધી ગઈ છે અને તે દર 24 
કલાકે છોડમાં આિતા રતયેક સુ્મ િૈવિક પરરિતયનને પણ પકડી લે છે. આ 
પરરિતયનને ્કેિમાં ઉતારિાનો તેમનો પરફેકશન િધયો છે અને આ સાથે 
િ એક અનય ીવિત રાવત સાથે તેનો સંબંધ મિબૂત બનયો છે.  તેણે આ 
છોડના ્કેિ સિારે 4 િાગયાથી લઈને 11 િાગયા સુધીના િુદા-િુદા સમયે 
બનાવયા છે િેથી તે છોડનો મૂડ સમી શકે. સતય તો એ છે કે અષય આ છોડનું 
એિી રીતે િણયન કરતો હતો િેિી રીતે એક માતા પોતાના બાળકનું િણયન કરે 
છે. તેણે એિું પણ ક્ુ કે આ કામને કારણે તેની રવતબધતા િધી છે- કોઈની 
પાસે િઈને વિ્કળાના માધયમથી કોઈ (મની પલાંટ)ની પાછલા 24 કલાકની 
ઉપલસ્ધઓને વબરદાિિાની રવતબધતા! આ સંકલપને કારણે તેના કામમાં તે 
ખૂબ િ અનુશાવસત થઈ ગયો છે. છેલલે િતાં-િતાં તેણે ક્ું કે, ‘મારા માટે 
આ કામ મેરડટેશન છે અને દરેક ્ોંગ બાદ હું શાંવતનો અનુભિ કરુ છુ.’ 
મને વિ્ાસ છે કે પેલાં વબઝનેસમેનથી વિપરીત અષય આિતા 201 વદિસ 
સુધી પોતાના કામને રરપીટ કરતો રહેશે. ફંડા એ છે કે ફોકસમાં િે ધયેય છે 
તેને હાંસલ કરિા માટે સંપૂણય ાગૂકતા સાથે િતયમાનમાં પણ પોતાના કામને 
િળગી રહેિું એ પણ એક રકારનું મેરડટેશન છે અને આિી રીતે કોઈપણ 
વયસકત પોતાના ીિનને વનયં્ણમાં લાિી શકે છે.

ીતવા માગતા હોવ તો 
કામ પર મેડિટેશન કરો!

એન. રઘુરામન
મેનેિમેનટ ગુરુ
raghu@dbcorp.in

મેનેજમેનટ ફંડા

તાિેતરમાં યોાયેલી 
અમદાિાદ સુપર લીગ 

ટૂનાયમેનટમાં 
ડી રફકસ 
ઈલેિન અને 
યંગ ઈસનડયન 
્ટાસય 
ઈલેિનની મેિ 
માં  વિમલ 
સોલંકીના 
અણનમ 84 

રન (44 બોલ) અને મંથન 
પરમારના 43 રન (26 બોલ)
ની મદદથી  ડી રફકસે આ મેિ 
પોતાના નામે કરી હતી. આ 
મેિમાં ડી રફકસ ઈલેિને 20 
ઓિરમાં 6 વિકેટના ભોગે 
185 રનનો ્કોર કયો હતો. 
િેની સામે યંગ ઈસનડયન ્ટાસય 
ઈલેિનની ટીમ 20 ઓિરમાં 8 
વિકેટના ભોગે મા્ 136 રન 
િ કરી શકી હતી. આ ટૂનાયમેનટ 
રોયલ વરકેટ ્ાઉનડ, િટિા, 
અમદાિાદ ખાતે રમાઈ હતી.

સુપર લીગ ટૂનાા.માં 
િી ડિકસ ઈલેવન 
ટીમ ચેમ્પયન 

હાલમાં વદલહી ટાલકટોરા 
્ટેરડયમ ખાતે યોાયેલી ્ીી 
સાઉથ એવશયન ઓપન ટેકિોન 
ડો િેસ્પયનવશપમાં ્િસ્તક 
્કૂલ મોટેરાના વિપુલ, રણિ, 
કહાન, ્પંદન, વરયાંશુ, હીયાને 

ગોલડ મેડલ તથા આ્થા, ૃષા, 
િંવશકા, ્િસપનલ, દેિાંશુ, 
હેમાંગ, િેદાંતને વસલિર મેડલ 
તથા િંવશકા, રોનક, રિપાલ, 
રોહન, કરન, કંુિ અને હેમાને 
્ોનઝ મેડલ મળેલ છે.

કરાટે ચેમ્પ.માં સવમસતકના 
વવ્ારીીઓનું શાનદાર રદશાન

વસટી ડરપોટટર cbamdavad@gmail.com

્ી ્િાવમનારાયણ ગુરુકુલ 
વિ્વિ્ા રવતષ્ાન્ અને 
એસીિીપી સૂયાય ્પોટટસ એકેડેમી 
્ારા યોાયેય GPL-9 ટેવનસ 
બોલમાં ગુિરાતની 128 ઉપરાંત 
વરકેટ ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. 
િેમાં િડોદરાની વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમે અમદાિાદની 
સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિન ટીમને 
િાર વિકેટે હરાિતા, વપરામીટર 
વરકેટ ઇલેિન ટીમ રથમ વિિેતા 
ાહેર થયેલ છે, વિિેતા ટીમને 

પુરાણી બાલકૃષણદાસી ્િામી, 
એ.કે.ાડેા (અમદાિાદ ગુિરાત 

રેનિ આઇીપી), એસ.એસ.
લાંભા, રિીભાઇ વહરાણીના હ્તે 

વિિેતા ટીમને 2,51,000 ૂવપયા 
રોકડ પુર્કાર અને ્ ોફી આપિામાં 
આિી હતી. જયારે રનસય-અપ 
ટીમ સાંઇબાબા વરકેટ ઇલેિનને 
1,51,000 ૂવપયા રોકડ પુર્કાર 
અને ્ોફી એનાયત કરિામાં આિી 
હતી. તેમિ મેન ઓફ ધ વસરીઝ 
સુરિકુમાર ભડોરીયા 25,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ, બે્ટ 
બેટસમેન શંભુ રાિી 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ તથા બે્ટ 
બોલર વહરેન રાિપુત 15,000 
ૂવપયા રોકડા અને શીલડ એનાયત 
કરિામાં આવયા હતા.

GPL-9 વિકેટ ટુનાામેનટમાં 
અમદાવાદની ટીમ રનસાઅપ 

તાિેતરમાં 46th-36th સબ 
િુવનયર એનડ િુવનયર એકિેરટક 
િેસ્પયનવશપ-2019 સુરતમાં 
યોાઈ હતી. આ સ્િવમંગ 
િેસ્પયનવશપમાં વનવશકા શાહનંુ 
રદશયન શાનદાર ર્ું હતું. 
વનવશકાએ આ િેસ્પયનવશપમાં 
(્ુપ-3 ગલસય)માં 2 ગોલડ, 2 
વસલિર તથા 1 ્ોનઝ મેડલ ીતયો 

હતો. વનવશકાએ 100 મી ્ી 
્ટાઈલમાં 1 વમવનટ 
28.37 સેકનડમાં 
પૂણય કરી ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો. 
વનવશકાએ 50 
મી બટર ફલાય 

0 વમવનટ 40.81 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. 

વનવશકાએ 100 મી. બટર ફલાયમાં 
1 વમવનટ 33.73 સેકનડમાં પૂણય 
કરી વસલિર મેડલ ીતયો હતો. આ 
ઉપરાંત 50x4 વ્ ્ટાઈલ રરલેમાં 
વનવશકાએ 2 વમવનટ 27.50 
સેકનડમાં પૂણય કરી ગોલડ મેડલ ીતયો 
હતો. જયારે 50x4 વમડલે રરલે 2 
વમવનટ 45.50 સેકનડમાં પૂણય કરી 
વનવશકાએ ગોલડ મેડલ ીતયો હતો. 

મસવવમંગમાં વનવશકા શાહને 2 ગોલિ અને 2 વસલવર મેિલ

તાિેતરમાં નેશનલ  રોલર 
્યુવઝકલ િેર ટુનાયમેનટનું આયોિન 

રોલર 
્યુવઝકલ 
િેર ગુિરાત 
એસોવસએશન 
્ારા તુવલપ 
ઇનટરનેશનલ 
્કૂલમાં 

કરિામાં આવયું હતું, િેમાં 
લગભગ 200 બાળકો એ ભાગ 

લીધો હતો, એમાં ગુિરાત 
્ટેટના અમદાિાદ રડ્્ીકની 
આનંદનીકેતન ્કૂલ (સેટેલાઇટ 
કે્પસ)ના એક વિ્ાથીી આવદતય 
પટેલે ભાગ લીધો હતો. આવદતય 
પટેલે ્ યુવઝકલ િેર વિથ ્ કેરટંગમાં 
1 ગોલડ મેડલ, ્યુવઝકલ િેર 
્કેરટંગ િગરની કેટેગરીમાં 1 
વસલિર મેડલ અને ્યુવઝકલ િેર 
્પીડ રેસ વિથ ્કેરટંગમાં 1 ્ોનઝ 
મેડલ ીતયો હતો.

સકેડટંગ ટૂનાા.માં આવદતયને 
1 ગોલિ અને 1 વસલવર મેિલ

ામનગર પાિરવલસફટંગ 
એસોવસએશન ્ારા યોિિામાં 

આિેલી ્ટેટ 
પાિર વલસફટંગ 
િેસ્પયન 
વશપમાં 
અમદાિાદના 
િય પટેલ ેગોલડ 

મેડલ ીતયો હતો. િય પટેલ ે
83 રકલો્ામ િિન િગયની 

કેટેગરીમા ંગોલડ ીતયો હતો. 
િય પટેલ ે83 રકલોની કેટેગરીમાં 
્કિોટમાં 180 રકલો્ામ, બિં 
રસેમાં 130 રકલો્ામ અને ડેડ 
વલફટમાં 200 રકલો્ામ સવહત 
કુલ 510 રકલો્ામ િિન 
ંિકયંુ હતંુ. િય પટેલ ગુિરાત 
્ટેટ પાિરવલસફટંગમા ં2017-
18 અને 2018-19મા ં રથમ 
રમે ર્ો હતો.

સટેટ પાવરવલમ્ટંગમાં જય પટેલને ગોલિ મેિલ

િેસટમાં સૂરજ ચાૈહાણે બોવલવૂિ ગીતોનો રંગ જમાવયો
કણાયિતી કલબમાં છેલલા કેટલાક સમયથી 

િાલી રહેલા સમર ્યુવઝક ફે્ટીિલમાં સૂરિ 
િૌહાણની અનપલગ નાઇટનંુ આયોિન કરાયું 
હતું. િેમાં વસંગર સૂરિ િૌહાણ અને તેમની 
ટીમ ્ારા  વગટાર તેમિ વિવિધ ્યુવઝકલ 
ઈન્ુમેનટ સાથે બોલીિુડના રે્ો અને 
યંગ િનરેશનના સંગસ પર લાઇિ 
પફોમનસ આપયું હતું. આ ્યુવઝકલ 
નાઇટમાં મે્બસય તેમિ ગે્ટ ઉપસ્થત 
ર્ા હતા. આ સાથે કણાયિતી કલબની 
કવમટી ટીમે ખાસ હાિરી આપી હતી.

}   સૂરજ ચૌહાણે ગીતો રજૂ કરયા }   ટીમ ્ારા ગીટારની ધૂન પર ્યુવિક }   યુવનકોના  રીમ પર બેગસ }   શીના અરોરા તેમના  હસબનિ સારે 

 હોમ િેકોર તેમજ વગિટીંગમાં 
ોવા મળયું ્ેનિી કલેકશન 

સકાય ગલેેરી બાય શીનામા ંલશ 2019એક્િબબશન

વસંધુ ભિન રોડ ખાતે આિેલી ્કાય 
એસકઝવબશન ગેલેરી બાય શીનામાં 

વસટીમાં કાયયરત કનેકટ ્ૂપનાં બે ફોરમ ્ારા લશ 
2019 એસકઝવબશનનું આયોિન કરિામાં આવયું 
હતું. િેમાં કનેકટનાં સોવલટેર અને પલય ્ૂપનાં 
મે્બસે પોતાનાં વબઝનેસની રોડકટસ એસકઝવબટ 
કરી હતી. િેમાં કેનડીઝે વગફટીંગ રોડકટ, રરધી 
વસધી વરએશનનું ફેસ્ટિ અને હોમ ડેકોર, 
હમોસાનું ્ેસનડ બેગસ,શૂઝ અને એસેસરરઝ, 
લાશા હોમનાં ફેવ્ક, ગોલડી વરએશનનું કલોવથંગ 
અને આભૂષણની જિેલરી એસકઝવબટ કરાઈ 
હતી. આ એસકઝબટસય િુમન ઘરથી વબઝનેસ કરે 
છે. જિેલરીમાં ્ેરડશન અને રોયલ લુક આપતી 
જિેલરી લોકોને િધુ પસંદ પડી હતી. જયારે 
લોકો એસકઝવબશનમાં અતયારથી ઘરની સાિટ 
માટે ફેસ્ટિ કલેકશન ખરીદિા લાગયા હતા.આ 
કાયયરમનું આયોિન સોવલટેર ્ૂપનાં રેવસડનટ 
િય્ી પારેખ તેમિ પલયનાં વનષ્ા ્ાકર ્ારા 
કોરડટનેટ કરાઈ હતી. તયારે  ્કાય ગેલેરી તેમિ 
કનેકટનાં મે્બર શીના અરોરા ્ારા ઈિેનટ 
મેનેિ કરિામાં આિી હતી. આ એસકઝવબશનમાં 
બાળકો માટે ્ેનડી બેગસ તેમિ બોટલસ પણ 
એસકઝવબટ કરાઇ હતી.

}    લશ  2019માં વસટીની વુમવનયા ્ારા 
એમકિવબશનનંુ આયોજન કરાયું

સસટેનેબલ લાઈિસટાઈલનો મંર: 
જેવો દેશ તેવું ભોજન અને પહેરવેશ

વસટીમાં આિેલી ધ ફનયમાં ફેડરેશન ઓફ 
ઈસનડયન િે્બસય ઓફ કોમસય  એનડ ઈનડ્્ી 

(રફકી) ફલો ્ારા વ્ંગીગ સ્ટેનેબલ ડેિલપમેનટ 
હોમ ઈિેનટ યોાઇ હતી. િેમાં ્િરાિ િકકશોપનું 
આયોિન કરાયું હતું. િકકશોપના ્પીકર ્િરાિના 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરેએ વિવિધ રૃવતઓ ્ારા 
ડેિલોપમેનટ વિશે માવહતી આપી હતી. િકકશોપના 
મુખય મહેમાન પમ્ી કાવતયકેય સારાભાઇ પણ 
ઉપસ્થત ર્ા હતા.  ્િરાિ િકકશોપમાં ગૌરિ 
શોરેએ રફ્કી ફલોની લેરડઝ મે્બસયને એનિાયયમેનટ 
અને સં્કૃવતને ાળિી રાખિા માટેના પાંિ તતિો 
વિશે ાણકારી આપી હતી. આ સાથે િુમન મે્બસયને 
્્ટેનેબલ ડેેિલપમેનટ પર ગે્સ રમાડી હતી. આ 
િકકશોપ દરવમયાન કાવતયકેય સારાભાઇએ િણાવયું 
હતું કે,‘પયાયિરણ અને વિકાસ એ બંને એકબીા 
સાથે િાલે છે. આ બધાને સાથે મળીને એક સારુ 
શહેર તૈયાર કરી શકાય છે. હાલ િાતાિરણમાં ોિા 
મળતા તફાિતએ એક મોટો રન છે. િેને આપણે 
સં્કૃવતના સમનિયથી સાથે મળી ને ઉકેલી શકીએ 
છીએ.’ િયારે પારુલ ઝિેરીએ પયાયિરણને લગતી 
રૃવતઓ વિશે િિાય કરી હતી.  આ સાથે ્િરાિનાં 
ફાઉનડર ગૌરિ શોરે િણાવયું હતું કે,‘સ્ટેનેબલ 
લાઈફ્ટાઈલને મેનટેન કરિા માટે ્થાવનક સં્કૃવત 
અને લોકો સાથે ોડાિંુ ખૂબ િરુરી છે. આ કોનસેપટનાં 
કારણે ગામડા અને ્ાઈબલ વિ્તારમાં રહેલા લોકોે 
સેકેનડરી વસટીઝન તરીકે ઓળખાતા બંધ થઈ િશે. 
કહેિાય છે કે, સ્ટેનેબલ લાઈફ્ટાલને મેનટેન કરિા 
માટે જયાં રહેતા હોય તે રમાણે ખાિાનું અને કપડાં 
પહેરિા ખૂબ િૂરી છે.’ આ ઈિેનટનંુ આયોિન 
વ્કી ફલોનાં િેરપસયન બબીતા િૈન અને તેમની ટીમ 
્ારા કરિામાં આવયું હતું.

સસંકબૃિન ેઆ પાચં 
િત્ોમા ં્ હચંાય
ભારતીય પરંપરા અનુસાર સં્કૃવત 
એટલે ભાષા (Dialects) , ભોિન 
(diets), ભેષ (Dresses), 
ભિન (Dwellings)અને 
ભિન( Dances and Songs)
નો સમાિેશ થાય છે. ્થાવનક 
ભોિનને  ્થાવનક સામ્ીનો 
િપરાશ કરિાથી લોકોને કામ પણ 
મળી રહે છે.

 ડિ્ી ્લો 
્ારા વવવવધ 

વિએટીવ અને 
િન એમકટવવટી 
ઈવેનટનું  આયોજન 

કરવામાં આવે છે. જેમાં આ વખતે 
એનવાયરનમેનટ ટૉક પર ઈવેનટ યોાઈ 
હતી. જેમાં કાવતાકેય સારાભાઈ ઉપમસરત 
ર્ા હતા અને તેમણે પયાાવરણ વવશે 
વાત કરી હતી. તયારે  બીી તરિ મે્બસે 
વવવવધ ગે્સ રમી એનોય કયું હતું. આ 
ટોકમાં વસિન રમાણે શાકભાી અને 
વેશભૂષા અપનાવી હતી.

બબીતા જૈન, ચેરપસાન, વિ્ી ્લો

ગે્સ રમી પાયાાવરણ 
વવશે માવહતી મેળવી 

}   ડિ્ી ્લોનાં ચેરપસાન બબીતા જૈન ,ગેસટ તેમજ  કવમટી 

}   ડિ્ી ્લોની ટીમ સારે મે્બસે પહેયાા વવવવધ દેશના કોસચયૂમ 

ડિ્ી ્લો ્ારા 
વરંગીગ સસટેનેબલ 

િેવલોપમેનટ હોમ 
ઈવેનટનું આયોજન

.....

fhkxu [uÂBÃkÞLk{kt MðÂMíkfLkk rðãkÚkeoykuLkwt þkLkËkh «ËþoLk
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21, swLkLkku rËðMk ð»ko Ëhr{ÞkLk MkkiÚke {kuxk{kt 
{kuxk rËðMk nkuÞ Au. 21 swLku rËðMk ÷ktçkku yLku 
hkºke MkkiÚke xwtfe nkuÞ Au. yk s çkkçkíkLku æÞkLk{kt 
hk¾eLku ÷ktçkk rËðMku ÷kufkuLkwt ykÞw»Þ ÷ktçkw ÚkkÞ 
yLku nuÕËe hnu íku {kxu yk rËðMku rðïÞkuøk 
rËðMkLke Wsðýe fhðk{kt ykðu íkuLke hswykík 27 
MkÃxuBçkh, 2014{kt ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk LkhuLÿ 
{kuËe îkhk MktÞwõík hk»xÙLke {nkMk¼k{kt fhkR níke. 
suLku 11 rzMkuBçkh 2014Lkk rËðMku MktÞwõík hk»xÙLkk 
177 MkÇÞku îkhk {tswhe ykÃkðk{kt ykðe níke. 
íÞkhçkkË rðï{kt 21 swLkLkk rËðMku Þkuøk rËðMkLke 
Wsðýe fhðkLkwt Lk¬e fhkÞwt. MktÞwõík hk»xÙ{kt 
rðï Þkuøk rËðMkLke Wsðýe fhðkLkku «Míkkð 
{kºk 90 rËðMk{kt s ÃkkMk ÚkÞku níkku. MktÞwõík 
hk»xÙ{kt yk Ãknu÷k yLÞ fkuR rËðMkLke Wsðýe 
fhðk {kxu ykÃkðk{kt ykðíke {tswheLkk rËðMkkuLke 
Mkh¾k{ýe{kt Þkuøk rËðMk {kxu MkkiÚke ykuAk 
rËðMkku{kt {tswhe yÃkkR níke.
170 fhíkk ðÄkhu Ëuþku{kt {LkkðkÞ 
Au Þkuøk rËðMk
rðï Þkuøk rËðMkLku ËwrLkÞkLkk 170 ËuþkuLkwt Mk{ÚkoLk 
Au. rðïLkk ÷kufku MkwÄe ÞkuøkLkwt {níð, VkÞËk 
ðøkuhu çkkçkíkku rðþu òøkúwíkíkk ÷kððk {kxu Ãký 
rðrðÄ fkÞo¢{kuLkw ykÞkusLk fhkÞ Au. ÷kufkuLku 
Mk{òððk{kt ykðu Au fu Þkuøk yu {kºk fMkhík 
LkÚke Ãkhtíkw þkherhfLke MkkÚku {kLkMkef MðkMÚÞ {kxu 
Ãký ¾wçk s {níðLkwt Au. rðï Þkuøk rËðMkLkku þwt 
VkÞËkyku ÚkkÞ íkuLke yk çkkçkíkkuÚke Mk{S þfkÞ 
Au. su{kt ÷kufkuLku ÞkuøkLkk «kf]ríkf VkÞËkyku rðþu 
çkíkkððwt, Þkuøk îkhk ÷kufkuLku «f]rík MkkÚku òuzðwt, Þkuøk 
îkhk ÷kufku{kt æÞkLkLke ykËík rðfMkkððk, rðï{kt 
ðÄíke rçk{kheyku Ãkh Þkuøk îkhk fkçkw {u¤ðe þfkÞ 
íku ÷kufkuLku Mk{òðe þfkÞ, ÷kufku MxÙuMk{ktÚke Ãký 
Þkuøk îkhk hkník {u¤ðe þfkÞ Au íku ËwrLkÞkLkk 
ËuþkuLkk ÷kufkuLku Mk{òððwt, rLkÞr{ík Þkuøk fhðkÚke 
{kuxe rçk{kheyku ÃkÃh Ãký hkník {¤u Au íku çkkçkík 
ËwrLkÞkLkk ÷kufkuLku sýkðkÞwt. 
¼khík{kt 5000 ð»ko fhíkk Ãký 
swLkk Au Þkuøkk
¼khík{kt ÞkuøkLkku RríknkMk ÷øk¼øk 5000 ð»ko 
swLkku Au. ¼khík{kt ÷kufku swLkk Mk{ÞÚke s íkuLkku 
yÇÞkMk {kLkMkef, þkherhf yLku ykãkí{ef 
heíku fhe hÌkkt Au. ÞkuøkLke WíÃk¥ke yLku þYykík 
¼khík{kt s ÚkR níke. íÞkhçkkË ËwrLkÞkLkk yLÞ 
Ëuþku{kt ÞkuøkLku ÷kufkuyu ÂMðfkÞwO níkwt. swLkk Mk{Þ{kt 
÷kufku ÃkkuíkkLkk {LkLke þktíke {kxu Þkuøk fhíkk níkk. 
yuðwt {kLkðk{kt ykðu Au fu ÞkuøkLke WíÃk¥ke ¼økðkLk 
þeðSÚke ÚkR Au. íkuLkk fkhýu ¼økðkLk þeðLku 
ÞkuøkLkk økwÁ {kLkðk{kt ykðu Au. íÞkhçkkË Mk{Þ 
ÃkMkkh Úkíkk MkkÄw yLku Þkuøkeykuyu ÞkuøkLku yLÞ ÷kufku 
MkwÄe ÃknkU[kzðk{kt {níðÃkwýo ¼wr{fk yËk fhe. 
yíÞkhu MkwÞo Lk{Mfkh, yLkw÷ku{-rð÷ku{ Mkrník 
½ýk ÞkuøkkMkLk yLku æÞkLkLkku yÇÞkMkÚke ÷kufku 

ÃkkuíkkLkk {LkLke þktíke {u¤ðe hÌkkt Au. 
Þkuøk þhehLkk yktíkhef ytøkkuLku ykuõMkesLk 

yLku ÷kuneLkwt Ãkhe¼ú{ýLku ÞkuøÞ fhðk {kxu ¾wçk s 
{níð Ãkwýo çkLke hnu Au. WÃkhktík þhehLkk ík{k{ 
ytøkku{kt Mkkhe heíku ÷kuneLkwt Ãkhe¼ú{ý fhðk{kt 
Ãký {ËËÁÃk ÚkkÞ Au. ÓËÞ, VuVMkk, rfzLke yLku 
ytøkkuLke rçk{khe Ãkh ¾kMk ftxÙku÷ fhe þfkÞ Au. 
þhehLku ík{k{ hkuøkkuÚke Ëwh hk¾ðk {kxu Þkuøk MkkiÚke 
{níðLke çkkçkík Au. {kºk {LkLku þktíke ykÃku Au 
yux÷wt s Lknª Ãkhtíkw þhehLku rðrðÄ rðfkhkuÚke 
Ãký Ëwh hk¾u Au. 
çkk¤fku {kxu Ãký {níðLkk Au 
Þkuøk 
yíÞkhLke SðLkþi÷e Lk {kºk {kuxe Wt{hLkk 
÷kufkuLku çke{kh fhe hne Au Ãkhtíkw LkkLkk çkk¤fkuLku 
SðLkþi÷eLke yMkh ÚkR hne Au. suLku Ãkrhýk{u 
íkuyku çkk¤Ãký{kt s {kuxk hkuøkkuLkku 
rþfkh ÚkR òÞ Au. yk ÂMÚkíke{kt 
çkk¤fkuyu Mkíkík yuõxeð hnuðwt 
¾wçk sÁhe Au. çkk¤fku{kt 
hkuøk«ríkfkhf þÂõík Mkíkík 
ÞkuøÞ «{ký{kt hnu íku {kxu 
çkk¤fu Ãký Þkuøk MkkÚku òuzkððwt 
sÁhe Au. WÃkhktík ÞkuøkLkku 
MkkiÚke ðÄkhu VkÞËku yÇÞkMk 
fhíkk çkk¤fkuLku ÚkÚku. fkhý fu 
Þkuøk ÞkËþÂõíkLku Ãký yMkh 
fhu Au. {kuxu¼køku Þkuøk 
ÃkkuíkkLkk {kíkk-rÃkíkkLku 
MkkÚku hk¾eLku fhðk 
Mkkhe çkkçkík hnuþu. 

WÃkhktík òu ÃkuhuLxTMk Þkuøk fhíkk nkuÞ íkku ÃkkuíkkLkk 
çkk¤fkuLku Äehu Äehu òuzðk. 
çkk¤fku {kxu {níðLkk Þkuøkk

1. MkwÞo Lk{Mfkh
MkqÞo Lk{Mfkh þçËLkku yÚko s ÚkkÞ Au fu MkqÞoLku 
yÃkoý yÚkðk Lk{Mfkh. yk Þkuøk þhehLku ÞkuøÞ 
ykfkh ykÃkðk {kxu yLku {LkLku þktíke yLku 

MðMÚk fhðkLkku MkkiÚke ÞkuøÞ WÃkkÞ Au. MkÞo 
Lk{Mfkh{kt 12 þÂõíkþk¤e ykMkLkLkku 
Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. yk 12 ykMkLkku 
fkŠzÞkuðuMõÞw÷h ÔÞkÞk{ Ãký Au yLku 
MðkMÚÞ {kxu ¾wçk s rníkfkhf Au. 
MkwÞo Lk{Mfkh þhehLke MkkÚku {LkLku Ãký 
nuÕÚke hk¾u Au. òu ík{khe ÃkkMku Mk{Þ 

Lk nkuÞ íkku ík{u þhehLku nuÕËe hk¾ðk 
{kxu MkwÞo Lk{Mfkh fhe þfku Au. su{kt 

{kuxk¼køkLkk ykMkLkLkku 
Mk{kðuþ ÚkR òÞ Au. yk 
ykMkkLk îkhk ÃkkuíkkLkk 
Mkkhk MðkMÚÞLke MkkÚku 
Ähíke Ãkh SðLkLku 
hûký {kxu MkwÞo íkhV 

yk¼kh ÔÞõík fhðk {kxuLkwt {níðLkku yðMkh ykÃku 
Au. MkwÞo Lk{Mfkh yuf MktÃkwýo Þkiøkef ÔÞkÞ{ Au. 
2. yLkw÷ku{ rð÷ku{
yLkw÷ku{Lkku yÚko ÚkkÞ MkeÄw yLku rð÷ku{Lkku yÚko 
ÚkkÞ Au WÕxw. ynª LkkfLkkuLkk yÚko{kt Mk{økú 
«r¢ÞkLku ÷uðkLke Au. LkkfLkk yuf Aeÿ {ktÚke nðk 
ytËh ÷uðkLke yLku çkeò Aeÿ{ktÚke nðk çknkh 
fkZðe. ½ýk Þkuøkeyku yk ÞkuøkLku Lkkze þkuÄf 
«kýkÞk{ Ãký fnu Au. yk «kýkÞk{Lku WÃkÞkuøkÚke 
ð]Øk yðMÚkk{kt økktX, MkktÄkLkku Ëw¾kðku, Mkkuòu 
ðøkuhuLke Mk{MÞk Ãký n÷ ÚkR þfu Au. yk ykMkLk 
fhðk {kxu Mkw¾kMkLk{kt Ãk÷kuXeLke yðMÚkk{kt çkuMkku. 
yuf LkkfÚke nðk ÷ku yLku yuf LkkfÚke nðkLku Akuzku. 
nðkLku [kh MkufuLz MkwÄe þheh{kt hk¾ðkLkku «ÞíLk 
fhku. yk ykMkLkLku 15 {eLkex MkwÄe fhe þfku Aku. 
3. ÃkÈkMkLk
ÃkÈkMkLk{kt ÃkøkLkku ykfkh f{¤Lkk Ë¤ suðku 
÷køkíkku nkuðkÚke ykLku ÃkÈkMkLk fu f{÷kMkLk 
fnuðkÞ Au. ÃkÈkMkLkÞ Þkuøk {køko {kxu {níðLkku 
Þkuøk Au. ÃkÈkMkLk{kt «kýkÞk{, çktÄ, {wÆk íkÚkk 
fux÷kf ykMkLkkuLkku yÇÞkMk fhu Au. ykMkLkLku 
MkðkhLkk Mk{Þu fhðk ÞkuøÞ Au. 
ykMkLk {kxu Mkki «Úk{ ÃkøkLku MkeÄk ÷tçkke çktLku Ãkøk 
¼uøkk hk¾e çkuMkku. ÃkAe s{ýk ÃkøkLku Zª[ýÚke 
ðk¤e, zkçkk nkÚkÚke s{ýk Ãktòu Ãkfz íkuLku zkçke 
òtÄ Ãkh yuðe heíku {wfku fu ÃkøkLke yuze ÃkuZwLkk zkçke 
çkkswLkk MLkkÞwykuLku çkhkçkh yzu fu Ëçkkðu.  yuuðe 
s heíku zkçkk ÃkøkLku Zª[ýÚke ðk¤e s{ýk nkÚkLke 
{ËËÚke ÃkøkLkk ÃktzkLku Ãkfzeu s{ýe òt½ Ãkh ykðu 
yu heíku {wfku fu yuzeÚke ÃkuZwLkk s{ýe çkkswLkk 
MLkkÞwyku ËçkkÞ. yk{ çktLku Ãkøk økkuXðkÞ íÞkhu çktLku 
ÃkøkLke yuzeyku yuf{ufLke ÃkkMku ykðe hnuþu. çktLku 
ÃkøkLku økkuXÔÞk ÃkAe Lkk¼eÚke Lke[u çktLku 
çkk¤fkuyu Þkuøk fhíkk Ãknu÷k yk 
çkkçkíkkuLkwt æÞkLk hk¾ðwt 
n çkk¤fkuyu ÞkuøkkMkLk fhíkk Ãknu÷k çkk¤fkuLkwt Ãkux 

¾k÷e hk¾ðwt rníkkðn Au
n	çkk¤fkuLku Þkuøk yu s ÂMÚkíke{kt fhkððk òuRyu 

ßÞkt ík{u rLkÞr{ík heíku fhkðe þfku, su{ fu 
Ãkkt[ rËðMk

n	Þkuøk fhkððkLkk Ëhr{ÞkLk çkk¤fkuLku yuf MkkÚku 
s ík{k{ Þkuøk, ykMkLk Lk fhkððk, ßÞkhu 
fu Äehu Äehu çkk¤fkuLku þe¾ðíkk. çkk¤fkuLku 
Ãknu÷k yXðkzeÞk{kt 15 r{Lkex, çkeò 
yXðkzeÞk{kt 30 r{Lkex fhkððk.

n	çkk¤fkuLku Þkuøk Ëhr{ÞkLk ðå[u ðå[u Úkkuzk 
ykhk{ fhðk {kxuLkku Ãký Mk{Þ ykÃkðku 
òuRyu. 

n	çkk¤fkuLku Þkuøk Ëhr{ÞkLk ftxk¤ku Lk ykðu íku 
{kxu õ÷kMk{kt ykuAk yðksu Mktøkeík hk¾ðwt 
MkkÁ hnuþu. 

n	nt{uþk çkk¤fku MkkÚku Þkuøkk fhðk

ð»koLkk MkkiÚke ÷ktçkk rËðMku, ÷ktçkk yLku nuÕËe 
SðLk {kxu Þkuøkk rËðMkLke Wsðýe fhkÞ Au

21,swLku rðï Þkuøkk rËðMkLke Wsðýe fhkÞ Au
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