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E-PAPERમાં
વિડીયો 

ટેકવિકિા 
પાયોવિયર...

ક્ીક 
કરો ્ખયયં છે તયાં 

ક્ીક કરી વિડીયો 
પણ જયઓ...

આ એક ‘કાળા’ સામાચાર છે, હજીપણ 60 ટકા મા-બાપને પહેલા કે બીજા સંતાન 
તરીકે દીકરો જોઇએ છે, માત્ર 2 ટકા મા-બાપ જ સાચા હૃદયથી દીકરીની ઇચછા રાખે છે

અનનય રરપોટ્ટર, સુરત 

એક પેરેન્ે પૂછ્યું કે-કુદરતી કે 
કૃત્રિમ રીતે એવયું તો શયું કરીએ કે 
જેને કારણે દદકરો જનમી શકે? 
આ કપલને એમનાું કરોડોનાું 
ત્િઝનેસ મા્ે વારસદાર જોઇએ 
છે. 
અનન્ ત્સ્ીએ ગયજરાતનાું 
જાણીતા ગા્નેકોલોજીસ્ટસ 
સાથે વાત કરી તો અમારા 
પગ તળેથી જમીન ખસી ગઇ. 
આ ગાઇનેકોલોજીસ્ટસે કહ્ું 
કે-હજીપણ 60 કે 70 ્કા 
પેરેન્ટસ િેિી િો્ની ઇચછા 
કરે છે. હજીપણ પહેલા સુંતાન 
તરીકે દીકરી જન્મ્ા પછી િીજા 
િાળક મા્ે દીકરો જનમે એ 
મા્ેનાું પ્ર્ત્ો જ કરા્ છે. 

દીકરો મા-બાપની ઇચછા પણ દીકરી ભગવાનની ઇચછા ! 
દીકરી    ટકાની! 2

ઇનટરનેશનલ ગલ્ટ ચાઇલ્ડ ્ડે નનનમત્ે અનનય નસટીનાં નવશેષ સમાચાર

અનનય નસટીએ જાણીતા ગાયનેકોલોજીસ્ટસ સાથે વાત 
કરી તો એક કારમી વાસતનવકતા જાણવા મળી કે-બેટી 
બચાવોનાં સૂત્રોચ્ાર વચ્ે વારસો સાચવવા, ઘ્ડપણનાં 
સહારા માટે હજી પણ ઇચછા તો દીકરાની જ કરાય છે !

બીજા સંતાન તરીકે 
દીકરાની ઇચછા વધુ!

સલામતી નથી એટલે 
દીકરી નથી જોઇતી

મારી પાસે આવતા પેરેન્ટસમાુંથી િેિી િો્નો 
આગ્રહ રાખતા પેરેન્ટસ 20થી 30 ્કા જ છે. 
પહેલી દીકરી હો્ એવા 50થી 60 ્કા લોકો 
િીજા િાળક તરીકે દીકરાની ઇચછા કરે છે. 
જો કે દીકરાની ઇચછા વ્ક્ત કરતા પેરેન્ટસની 
સુંખ્ામાું મેં ઘ્ાડો જો્ો છે. પહેલા HUFનયું 
સ્ે્સ દીકરો હો્ તો જ મળતયું હતયું-હવે એવયું 
રહ્ું નથી. પહેલી દીકરી હો્ તો િીજા િાળક 
તરીકે દીકરો મળે એ મા્ે ઘણાું પેરેન્ટસ િાધા 
આખડી રાખતા હો્ છે. જો કે- મારે એકવાત 
ખાસ કહેવી છે કે-કે્લીક જગ્ાઓ પર 
પપ્પઝફૂલી ત્રિપલેકસ અને ટ્ીનસ િનાવવામાું 
આવે છે અને દરડકશનમાું જેનડરનયું ધ્ાન 
રાખવામાું આવે છે. આવયું ન કરવયું જોઇએ. 
દરડકશન વખતે ઘણીવાર િીજા િે િચ્ાને 
અને માતાને પણ તકલીફ થવાની શક્તા 
રહેલી છે.  { ્ડો.રદપ્ી પટેલ, ગા્નેક્ોજીસ્

દીપ્ીિેન કહે છે કે-દીકરીની સલામતી એ 
અત્ારે મો્ો પ્રશ્ન છે. ઘણાું માતા-ત્પતા દીકરીની 
સલામતીની વાતથી પણ ડરી રહ્ા છે અને એ્લા 
મા્ે દીકરાની ઇચછા વ્ક્ત કરે છે.

નીત્ત આ્ોગની વેિસાઇ્માું 
2013-15નાું ડે્ા મયજિ ગયજરાતમાું 
1000 દીકરાઓ 854 દીકરીઓ છે. 
આ 854 દીકરીઓનો રેત્શ્ો પણ 
જેનડર પરીક્ષણ ન થઇ શકવાનાું 
કા્દાને કારણે છે. આમાુંથી 
ઇચચછત દીકરીઓ કે્લી-એનો 
ડે્ા મેળવવા જઇએ તો કદાચ 
આુંકડો સાવ ઓછો થઇ જા્.

મારા પેશન્ટસમાંથી 50% 
દીકરાની ઇચછા વયક્ત કરે છે

પૈસાદાર પરરવાર નમલકતનાં ભાગ સરખા પ્ડે માટે દીકરાની ઇચછા રાખે છે

મે્ડમ, એવું 
શું કરીએ કે 
અમને દીકરો 
જ જનમે...? 

દીકરો જનમે માટે દુબઇ 
અને બેંગકોક જાય છે

 1000 એ 854 
જ દીકરીઓ!

ગયજરાતનાું ઘણાું પેરેન્ટસ િેિી િો્ મા્ે દયિઇ 
િેંગકોક કે મલેત્શ્ા જા્ છે.અહીં ફેત્મલી જીનેદ્ક 
દડસઓડ્પર દડ્ેક્ કરવામાું આવે છે. ભારતમાું 
આ ્ેકત્નક પર િેન છે. િેંગકોક અને દયિઇમાું 
આ ્ેકત્નકનાું ઉપ્ોગથી જેનડર દડ્ેકશન 
અને ત્સલેકશન પણ કરવામાું આવે છે. આ મા્ે 
ગયજરાતીઓ 8થી 10 હજાર ડોલર ચૂકવે છે.

લોકો ્ડરે છે, દીકરી હશે 
તો સલામતીની નચંતા થશે 

100માંથી 70 દીકરીઓને પ્ોપટટીમાં 
ભાગ નથી મળતો 

હજી આજે પણ લોકોમાું ડર છે. દીકરા 
મા્ે પેરેન્ટસ સવાથથી થઇ જા્ છે. દીકરો 
ધુંધો સુંભાળશે અને ઘડપણમાું ્ેકો પણ 
આપશે-એવુંય માને છે. દીકરી હશે તો 
સલામતીની ત્ચુંતા કરવી પડશે. દીકરી 

કે દીકરાની ઇચછા ન કરો-એ તો ઇશ્વરના હાથમાું છે.   
{ મહેશ સવાણી, 3000થી વધય દીકરીઓ દત્તક લેનાર

દીકરીઓ હો્ તો વારસો મેળવવામાું એમને તકલીફ 
પડી રહી છે. 100માુંથી 70 દીકરીઓને પ્રોપ્થીમાું સરખો 
ભાગ નથી મળતો. જેનયું મયખ્ કારણ દીકરી પેરેન્ટસનયું ઘર 
છોડી સાસરે જતી રહી છે અને એને કારણે પેરેન્ટસની 
ત્મલકતમાુંથી હક જતો કરવો પડે છે. ભાઇ એવયું ત્વચારે છે 

કે મા-િાપની િધી જ કાળજી હયું લઉં છયું તો તને ભાગ કેમ આપયું? ઘણી 
દીકરીઓ પોતાનો હક જતો કરે છે.  { નરેનદ્ર જૈન, એડવોકે્

80 ટકા કેસમાં દીકરાની 
ઇચછા પુરૂષો કરે છે !

આ કારણે દીકરી જોઇએ જ...

મારી પાસે આવતા 50 ્કા 
કપલસ િેિી િો્ની ઇચછા વ્ક્ત 
કરે છે. દીકરાની ઇચછા વ્ક્ત 
કરનારા મો્ાભાગનાું લોકો દરચ 
ક્ાસનાું હો્ છે. ત્મડલ ક્ાસ 
અને અપલ ત્મડલ ક્ાસનાું લોકો 
જેનડર િા્સ નથી હોતા. અમારે 
તમામ પેરેન્ટસને અમારે કહેવયું પડે છે કે-દીકરો કે 
દીકરી અમારા હાથમાું નથી હોતા. એ તો કુદરતની 
ઇચછા જ હો્ છે. { ્ડો.પૂજા ના્ડકણટી, ગા્નેક્ોજીસ્

70 ્કા લોકો િેિી િો્ની ઇચછા સાથે આવે છે. મો્ાભાગનાું 
લોકો દીકરો મેળવવાનાું નયસખા ગયગલ પર શોધીને આવે છે. કે્લાક 
તો અમને એવી સલાહ આપતા હો્ છે કે-મેડમ, Xની જગ્ાએ 
Y સપમ્પ નાુંખી દો…દીકરાની ઇચછા કરનારા ત્મડલ ક્ાસ, અપર 
ત્મડલ ક્ાસ અને દરચ ક્ાસનાું હો્ છે. આવા લોકો દીકરો 
મેળવવા આ્યવવેદદક દવા પણ રિા્ કરી લે છે. દીકરી આવી પણ 
જેવી ભગવાનની ઇચછા ! { ્ડો. શીતલ પંજાબી, અમદાવાદ 

મારી પાસે આવતા કુલ કેસમાુંથી 
15થી 20 ્કા પેશન્ટસ િેિી 
િો્ની ઇચછા વ્ક્ત કરે છે. 80 
્કા કેસમાું િેિી િો્ની ઇચછા 
પયરૂષો જ વ્ક્ત કરે છે. મારી પાસે 
હમણાું એક દકસસો આવ્ો-જેમાું 
16 વષ્પ, 25 વષ્પ અને 19 વષ્પની 
રિણ દીકરીઓ એની મ્મમીને લઇને આવી. એમણે 
કે-જો અમને ભાઇ આવે તો અમે શાુંત્તથી અમારા 
સાસરામાું જીવી શકીએ.    { ્ડો. રૂપલ શાહ, સયરત

• દીકરીઓ સવાયો દીકરો પુરવાર થઇ શકે છે. 
• દીકરીઓ લાગણીશીલ હોય છે. એ લાગણીમાં ખેંચાઇને 

બધી જ જવાબાદારીઓ ઉઠાવી શકે છે.
• દીકરીઓ પણ કમાઇને ખવ્ડાવી જ શકે છે. 
• દીકરીઓ વારસો પણ સાચવી શકે છે અને નબઝનેસ પણ ! 

આ કારણે હજી દીકરાની ઇચછા
• ઘ્ડપણમાં સહારો બને, દીકરી તો પરણીને ચાલી જાય.
• વારસો સાચવી શકે.
• ભાઇને તયાં દીકરો છે, જો પોતાને પણ દીકરો હોય તો 

સરખા નહસસાની નમલકત આવે અને નબઝનેસમાં પણ 
સરખો ભાગ બને.

• દીકરો હશે તો ભનવષયમાં કમાઇને ખવ્ડાવશે

અનનય વાત ઃ દીકરો 
વંશ સાચવે છે પણ 

વારસદાર વહુ જ આપે 
છે, દીકરી જનમશે જ નહીં 
તો વહુ કયાંથી આવશે?

WATCH VIDEO

CLICK HERE

https://youtu.be/M6tBGiYQb2g
https://youtu.be/bYMrn6065vE


FREE LISTING મોકલવા ક્લીક કરો...

 +91 9879142607
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સુરતનો પાથ્ટ પટેલ 10 હેન્ડબોલ નેશનલ ટુના્ટમેનટ 
રમયો, આ ગેમ ભારતમાં વધારે પોપયુલર નથી

ફલેટ વેચવાનો છે
 

2 BHK : 1130 sqft  
લોન સુનવધા ઉપલબધ 

પહેલુ ઘર હોય એમને 2.67 લાખ સુધી 
સબનસ્ડી, 

 24x7 સેકયુરીટી 
 એલ પી સવાણી સકકૂલ પાસે, 

અ્ડાજણ, સુરત 
 ભાવ:40/- લાખ  

સંપક્ક : 9913416757

ફલેટ વેચવાનો છે
 

3 BHK ફલેટ વેચવાનો છે
1460 sq. ft.9th ફલોર,   

નક્ષત્ર હાઈટસ, 
ગૌરવપથ રો્ડ,

પાલ, સુરત  
સંપક્ક : 98251 42737

શો-રૂમ વેચવાનું છે
 

540 + 540 =1080 કાપપેટ 
વન વલ્ડ્ટ 150 ફકૂટ રીંગ રો્ડ, 

શીતલ પાક્ક ચોક પાસે   
વયાજબી ભાવ

સંપક્ક : 7600505050

મકાન વેચવાનું છે
એરપોટ્ટ રો્ડ પાસે મકાન વેચવાનું છે 
આરાધના સોસાયટી માં 100 વાર  

3 બે્ડ સેમી ફરનીઝ્ડ
બ્ોકર ફક્ત t 

બ્ોકર : 9586442403

ઓફીસ ભા્ડે આપવાની છે
10ft X 17ft 170 sq ft કાપપેટ એરરયા

ખાટું શયામ મંરદરની પછા્ડી
અલથાણ, વેસુ, સુરત  

ભા્ડું : 8000 
સંપક્ક - અક્ષય- 9898076131

પલોટ વેચવાનો છે.
૪૫૦,વાર પલોટ ગ્ાઉન્ડ ફલોર હોલ 
રકચન બાંધકામ કમપલીટ ટોયલટ 

બાથરૂમ, પાણી નું બોરીગ સાથે કંપાઉન્ડ 
વોલ કમપલીટ

પાલ ભાઠા ગામ, સુરત 
સંપક્ક - નપ્યેશભાઈ  - 9824100370

ફલેટ વેચવાનો છે
3726 sq.ft. પહેલો માળ

નસટી લાઈટ, સુરત 
કીમત : 4200/sq. ft.

સંપક્ક : પ્શાંત અરોરા - 982591390

મકાન લેવું છે
ફલેટ કે મકાન વેચાણથી લેવું છે.

બજેટ : 21 થી 25 લાખ 
એક અઠવાર્ડયામાં જોઈએ છે.

સંપક્ક : 9913366773
સવારે 11 વાગયા પછી જ ફોને કરવો 

દુકાન ભા્ડે જોઈએ છે. 
2,000 થી 3,000 સુધી 
દુકાન ભા્ડેથી જોઈએ છે 
સંપક્ક : 7359358477

FREE 
LISTING

જમીન વેચવાની છે
1600 વાર જમીન,

રીવર વયુ, બંગલો અથવા 
હોટેલ માટે બેસટ લોકેસન,

પાલપે પોઈનટ, 
અઠવાગેટ, સુરત

સંપક્ક : 9898076131

ભા્ડે જોઈએ છે 
3 Bhk / 4 Bhk તાતકાનલક 

ભા્ડેથી જોઈએ છે,
ઓફીસ યુઝ માટે, કોઈ 

સારા નવસતારમાં 
બજેટ  : 25000  

સંપક્ક : 7490919214

મકાન લેવું છે
૧ બે્ડરૂમ+ ૧ હોલ + રસો્ડુ ં

એ- ૨૦૨, વણટીરાજ એપાટ્ટમેનટ, 
ચામું્ડાનગર, હેપી બંગલોઝ પાસે, 

લંબે હનુમાન રો્ડ, સુરત
પ્શાંત સોમાણી - ૭૪૦૫૧૩૭૦૦૧

ભા્ડે જોઈએ છે 
7 ફલેટ ૩ bhk ના ભા્ડેથી  

જોઈએ છે
 બજેટ ૫૦-૬૦ હજાર 

ફક્ત Whatsapp કરશો...
સંપક્ક : 9429244927

ફલેટ ભા્ડે આપવાનો  છે
3BHK નો બધી સુનવધાઓ 

સાથે નો ફલેટ ભા્ડે 
આપવાનો છે 
ફનન્ટશ્ડ ફલેટ, 

 સંપક્ક - અનવિનભાઈ 
9924114527

વેચવાનું છે
75 વારનું મકાન વેચવાનું છે 
2 BHK વીનાયક વાટીકા, 

માધાપર ચોક્ડી પાસે.
સંપક્ક - દેવાંગભાઈ - 

9824500072

NEWS TREND
બાળકો ઓનલાઇન 
ઘૂંઘરં ્ડાનસ શીખયા

જીટીયુ દ્ારા માકકેટ  
પર વેનબનાર થયો

લત્નિંગ ગાડ્પ દ્ારા 3 થી 8 વષ્પનાું િાળકો 
મા્ે ફ્ી સ્ાઇલ ડાનસ વક્કશોપનયું આ્ોજન 
કરવામાું આવ્ય હતયું. જેમાું ડાનસર અુંકુર 
ત્મશ્ાએ િાળકોને ઘૂુંઘરૂ િોત્લવયડ સોંગ પર 
ફ્ી સ્ાઇલ ડાનસીંગ શીખવાડયું હતયું. િાળકોને 
ઘર િેઠા એક્ીવ રાખવા મા્ે આ ડાનસ 
વક્કશોપનયું આ્ોજન કરવામાું આવ્યું હતયું. જેમાું 
િેત્ઝક ડાનસ મયવઝ સાથે િાળકોને એચક્વ 
અને ઇન્રેક્ીવ રખા્ા. િાળકોએ િેત્ઝક 
સ્ેપસ શીખી િોડી અને માઇનડ એચક્ત્વ્ી 
કરી હતી. આ વક્કશોપ જોવા મા્ે નીચે 
આપેલી ત્લુંક પર ચક્ક કરો.

જી્ી્ય ઈનોવેશન એનડ સ્ા્્પઅપ સેન્ર 
દ્ારા ‘ઇનક્યિેશન એનડ ્ય સ્ા્્પ અ 
સ્ા્્પઅપ’ ત્વષ્ પર વેત્િનારનયું આ્ોજન 
કરવામાું આવ્યું હતયું. જેમાું ડો. િીજ્ સાહયએ 
વાત કરતા જણાવ્યું હતયું કે આજે માકકે્ રિણ 
પેરાત્મ્રમાું વહેંચા્ેલય છે, માકકે્ ડ્ીવન, 
્ેકનોલોજી ડ્ીવન અને ઇનવેનશન ડ્ીવન. વધય 
કા્્પક્રમ માણવા આ ત્લુંક પર ક્ીક કરો. 

સુરત । ઔદીચ્ સપો્્પસ ક્િ 
રાુંદેર દ્ારા રક્તદાન ત્શત્િરનયું 
આ્ોજન કરવામાું આવ્યું છે. આ 
રક્તદાન ત્શત્િર 11 ઓક્ોિર, 
રત્વવારે સવારે 9:00 વાગ્ાથી 
1:00 વાગ્ા સયધી ડૉ એમ.કે 
અધવ્ય્પભવન, દરૂફત્ળ્ા, રાુંદેર 
પીપલસ િેંક ખાતે ્ોજાશે. જેમાું 
જ્ુંત શયક્, સમીર વ્ાસ, દક્ષા 
શાસરિી હાજરી આપશે. 

ઔદીચય 
ક્લબ દ્ારા 
રક્તદાન સુરત । એમ.વી લોંજ અને દક્ષેશ પ્ેલ 

્મ્યત્ઝકલ ગ્રયપ દ્ારા 90નાું દશકનાું 
્ાદગાર ગીતોનો કા્્પક્રમ ્ોજા્ો હતો. 
જેમાું ત્સુંગર દક્ષેશ પ્ેલ, અત્નતા પ્ેલ 
અને દકદર્ મહંત દ્ારા 90નાું દશકનાું 
‘પહેલા નશા પહેલા ખયમાર, જિ કોઇ 
િાત ત્િગડ જા્ે, લગજા ગલે’ જેવા 
ગીતો ગા્ા હતા. આ કા્્પક્રમનયું સુંચાલન 
ત્સરાજ દરિાર દ્ારા કરવામાું આવ્ય હતય. 
આ ક્ીક દ્ારા કા્્પક્રમ માણો. 

90નાં દશકનાં 
ગીતોનો કાય્ટક્રમ

કી લોગરથી તમે 
કેવી રીતે બચશો?

દક લોગર એ્લે આપણે સક્રીન પર જે 
કંઇ પણ ્ાઇપ કરીએ ત્ારે રી્લ ્ાઇમ 
કી સરિોપને રેકોડ્પ કરવયું. જ્ારે તમે ્ાઇપ 
કરો છો અને રેકોડ્પ થઇ હો્ એ વસતય સામે 
વાળી વ્ત્ક્ત જોઇ શકે છે. ઇન્રને્ પરથી 
જ્ારે તમે કોઇ અનઓથોરાઇઝડ અથવા 
પા્રે્ેડ સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરો છો 
અથવા ્ોરેન્ સોફ્વેર ડાઉનલોડ કરો 
છો. એના િેકએનડની અુંદર જેણે ક્રેક ક્યો 
હો્ એ વા્રસ ફોમ્પ કરે છે અથવા રિોજન 
ક્િ કરતી હો્ છે. એનાુંથી સોફ્વેર 
ઇનસ્ોલ થા્ ત્ારે એની સાથે વા્રસ 
અથવા રિોજન ત્સસ્મમાું એન્ર થઇ 

જા્ છે. એનાું એક 
ભાગ રૂપે કી લોગર 
હો્ છે જેની એક 
નક્ી ફંકશનાત્લ્ી 
હો્ છે-જેમાું તમે 
કંઇપણ ્ાઇપ કરો 
છો એ િધય સામે 
વાળી વ્ત્ક્ત જોઇ 

શકે છે. જેમાું આઇડી, પાસવડ્પ, બ્ાઉઝીંગ 
ત્હસરિી જેવી દડ્ેલસ મોત્ન્ર કરી શકે છે.  
કી લોગરથી િચવા મા્ે ક્ાુંતો તમને 
ખિર હોવી જોઇએ કે કઇ ફાઇલ ડાઉનલોડ 
કરવાને કારણે તમારા ગેઝે્માું વા્રસ 
આવ્ો છે. એ ફાઇલ અથવા સોફ્વેર 
અનઇનસ્ોલ કરી શકાશે અથવા કી 
સક્રે્મિલર સોફ્વેર ઇનસ્ોલ કરવાથી 
તમે જે કોઇપણ દક પ્રેસ કરી ્ાઇપ કરશો 
અને સામેવાળા વ્ત્ક્ત સયધી ડે્ જશે ત્ાું 
સયધીમાું ડે્ા ઇચનક્રપ્ થઇને જશે. જેમાું 
તમારો લખા્ેલો મેસેજ સામે વાળા વ્ત્ક્ત 
જે હેક કરે છે. એની પાસે કંઇક અલગ 
જ જશે. સામે વાળા વ્ત્ક્ત પાસે તમારા 
ઓરીજીનલ ફોમ્પમાું ન જઇ એચનક્રપ્ેડ 
ફોમ્પમાું જશે. આ રીતે કી-સક્રે્મિલરથી તમે 
તમારો ડે્ા પ્રો્ેક્ કરી શકો છો.

Hacker’s World

જય ગાંગાણી

24 કલાક માટે 
કામવાળી જોઇએ છે
24 કલાક ઘરે રહી - રસોઇ કરી શકે 
અને ઘરના નાના-મોટા કામ કરી શકે 

એવા કામ કરવા વાળા માસી જોઇએ છે.
સંપક્ક : 9099048882

અમેરરકા જવા તૈયાર 
મનહલા જોઇએ છે 

વોનશંગટન, વનજ્ટનીયામાં પાંચ વષ્ટનાં બાળકની 
સાર-સંભાળ લઇ શકે એવી મનહલા જોઇએ છે, 
પરરવારમાં એક ્ડોગ પણ છે. મનહલા બાળક 

અને ્ડોગને સંભાળી શકે એવી જોઇએ છે, જેને 
રસોઇ પણ આવ્ડતી હોય એ જરૂરી છે. 

સંપક્ક : 9712333881

પાથ્ટ જીતયો, હેન્ડબોલમાં 
સુરત પહોંચયું નેશનલ લેવલે

અનનય રરપોટ્ટર, સુરત 

ગયજરાતમાું હેનડિોલ િહય પોપ્યલર 
નથી પણ સયરતની રિણ સકૂલોમાું 
હેનડિોલનયું કોત્ચુંગ આપવામાું આવે 
છે. આ કોત્ચુંગ થકી સયરતનો પાથ્પ 
પ્ેલ નેશનલ લેવલ પર સયરતનયું 
પ્રત્તત્નત્ધતવ કરી ચૂક્ો છે. હેનડિોલ 
ઓલચ્મપક રજીસ્ડ્પ ગેમ છે. સયરતની 
ભૂલકાભવન, જે.એચ.અુંિાણી અને 
ત્શશયત્વહારમાું હેનડિોલનયું ગ્રાઉનડ 
કોત્ચુંગ આપવામાું આવી રહ્ું છે.  

અનન્ ત્સ્ી સાથે વાત કરતા પાથ્પ 
પ્ેલ કહે છે કે-સાતમા ધોરણથી મેં 
હેનડિોલ રમવાનયું શરૂ ક્યિં. િોડ્પની 
એકઝામ હતી ત્ારે હેનડિોલ કે્મપમાું 
જવાનયું હતયું. ઘરમાું િધાએ ના પાડી 
પણ મારા પપપાએ મને કહ્ું કે-તયું સારું 
રમે છે તારે જવયું જોઇએ. હયું નેશનલ 
કે્મપમાું ગ્ો અને મેં રિેત્નુંગ લીધી. 
અત્ાર સયધીમાું હયું સકૂલ ગેમ નેશનલ, 
્યત્નવત્સ્પ્ી નેશનલ અને ત્સત્ન્ર 
નેશનલ એમ કુલ 10 નેશનલ 
હેનડિોલ ્યના્પમેન્ રમી ચૂક્ો છયું. 

સુરત । ડાુંગનાું કલાકારો સાથે મળીને 
સયરતનાું ગા્ક જગદીશ ઇ્ાત્લ્ા અને 
અજીતા ઇ્ાત્લ્ાએ આલિમ ‘રામ 
સભા’ તૈ્ાર ક્યિં છે. આદદવાસી સુંગીત 
અને આદદવાસી કલા જીવુંત રહે એ 
હેતયથી તૈ્ાર કરા્ેલા આ આલિમનયું 
શયદ્ંગ ડાુંગનાું જુંગલોમાું કરા્યું છે. આ 
આલિમનાું પ્રોડયસર અજીતા ઇ્ાત્લ્ા 
છે. જગદીશ ઇ્ાત્લ્ાએ ગા્યું છે. 
્મ્યત્ઝક દરત્ક્રએશન હાદદ્પક ્ેલરનયું છે 
અને ધ્યવ પાુંડવ દ્ારા એદડ્ કરા્યું છે.

હેન્ડબોલ શું છે? 
ફૂ્િોલ, િાસકે્ િોલ અને રગિીનયું 
કોચ્મિનેશન છે. જેમાું 20x40 ત્મ્રનયું ગ્રાઉનડ 
હો્ છે, 12 પલે્સ્પની ્ીમ હો્ છે, 2 ગોલ 
કીપર અને 10 પલે્સ્પ હો્ છે. 30 ત્મત્ન્ની 
એક ગેમ હો્ છે. 3x2 ત્મ્રનો ગોલ પોસ્ 
હો્ છે. આ ગેમમાું 3 સેકેનડથી વધારે એક 
પલે્ર િોલ પોતાની પાસે હોલડ કરી શકતો 
નથી અને ડિલ ડ્ીલ ફાઉલ ગણવામાું આવે 
છે. સકુલ લેવલ અને સ્ે્ લેવલ પર 20 
ત્મત્ન્, 15 ત્મત્ન્ અને 10 ત્મત્ન્ની ગે્મસ 
રમાડવામાું આવતી હો્ છે.

CLICK HERE

આરદવાસી કલાકારો સાથે 
મળીને રામસભા શુટ થયું

https://rebrand.ly/freelisting
https://www.youtube.com/channel/UChovtv4l4mG3ivJVKSIIPsQ
https://www.facebook.com/learninggardensurat/videos/1464665067255174/
https://youtu.be/ahBmrrx6N3A
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નવ્ડીયો 
જોવા અહીં 

ક્લીક 
કરો...

03SURAT, SUNDAY, 11/10/2020

HEALTH PANEL
્ડાયેટ

મને સુગર છે તો મારં 
્ડાયેટ કેવું હોવું જોઇએ?

જવાબ રજીસટ્ડ્ટ ્ડાયેટીશન 
ભૂનમ શાહ દ્ારા 

- નમનાક્ષી વખારીયા

અાપ પણ અનનય નસટીની હેલથ 
પેનલને સવાસ્થયને લગતા પ્શ્ો 
પૂછી શકો છો... હેલથ પેનલના 
્ડોકટસ્ટને જાણવા માટે અહીં 

ક્લીક કરો...

તમે એક ડા્ાત્િદ્ક પેશન્ છો 
અને તમારી ત્લત્પડ પ્રોફાઇલ હાઇ્ રીક 
એત્સડ સાથે દડસ્િ્પ છે. તમારા ડા્ે્માું 
કો્મપલેકસ કાબઝ લો પ્યરીન, લો રિાનસ ફે્ 
અને હાઇ ફાઇિર હોવય જોઇએ. તેમજ ઘઉં 
અને ભાત ખાવાનયું એવોઇડ કરી સલાડ 
ખાવયું જોઇએ. દૂધનો ઇન્ેક ઓછો કરી 
દદવસનો 200 એમ.એલ જે્લો કરી દેવો 
જોઇએ અને ડા્ાત્િ્ીસને કંરિોલમાું લાવવા 
મા્ે હોમ રેમેડી એપલા્ કરવી જોઇએ. 
દદવસમાું એક ફ્ુ્ ખાવયું જોઇએ. લુંચ અને 
દડનરમાું મલ્ી ગ્રેન, જયવાર અથવા રો્ી 
ત્સરી્લસની સાથે પાતળી દાળ અને 
શાકભાજી લેવા જોઇએ. કંદમૂળ, સવી્ 
ફ્ુ્ટસ, મેંદો અને ફ્ાઇડ ફુડ ખાવાનયું એવોઇડ 
કરવય જોઇએ અને વધારે પ્રમાણમાું ત્લત્વિડ 
પદાથ્પ લેવા જોઇએ. એક કપ દહીં ખાવયું 
જોઇએ. િપોરે ગ્રીન ્ ીની સાથે હલકો નાસતો 
કરવો જોઇએ. જલદી જમી લેવયું જોઇએ અને 
રારિે સયતા પહેલા એક કપ હળદર અને 
અજમાવાળયું દૂધ પીવયું જોઇએ જેથી હાઇપો 
ગલાઇસેત્મ્ા એવોઇડ કરી શકા્. 

લોક્ડાઉને મને 
શું શીખવયું? 

૨૦૧૪માું સેવા ત્નવૃત્ત્ત પછી પણ 
સાવ્પજત્નક એજ્યકેશન સોસા્્ીમાું 
માનદ્ સેવા આપતી હતી એ્લે ત્નવૃત્ત્ત 
અનયભવતી નહોતી. માચ્પના લોકડાઉન 
માું ઘરે િેસવાનયું આવ્યું એ્લે શયું 
કરવયું એવો પ્રશ્ન ઉપચસથત થ્ો. 
આમ રસોઈકળા મારે હસતગત હતી અને 

રોજનયું કામ સ-રસ 
કરતી. મારા પત્ત 
તો મને અન્નપયણા્પ જ 
કહેતા, પરંતય રોજીંદી 
રસોઈ ત્સવા્ 
ભ ા ત - ભ ા ત ન ી 
વાનગીઓ િનાવતી 
નહોતી, એ્લે 

લોકડાઉનમાું Alka’s Kitchen ચાલય 
ક્યિં. રોજ એક વાનગી િનાવી 
FB પર મયકવાનયું શર ક્યિં. અત્ાર 
સયધીમાું સો ઉપરાુંત વાનગીઓ મૂકી. 
આમતો હયું કો્મપય્ર-મોિાઈલમાું પારંગત 
નહોતી પરંતય કોઈના પણ માગ્પદશ્પન ત્વના 
જાતે જ પ્રયતન કરી કરીને I-Phone 
વપરાશ શીખી લીધો. મારું પેજ િનાવ્યું. 
ON-LINE શોપીંગ મા્ે એપલીકેશન 
ડાઉનલોડ કરી ઉપરાુંત િીજી અનેક 
એપલીકેશન શીખી લીધી. Zoom-go-
Meet જેવી Online Webinar મી્ીંગો માું 
ભાગ લીધો. ્ ય-ટ્યિ ઉપર જાતે અપલોડ 
કરતા શીખી ગઈ. ્યવાવગ્પ મા્ે આ િધયું 
સહજ છે પરંતય મારી વ્ના 64+ વાળા 
મા્ે આ અશક્ નથી એ પયરવાર કરી 
દીધયું. કોલેજ પૂરી કરી ત્ાું સયહી સેલફોન 
અરે કેલક્યલે્ર પણ પ્રચત્લત નહોતા. 
લોકડાઉન ના આવ્યું હોત તો કદાચ આ 
િધયું શીખી ના હોત અને જીંદગી એળે 
ગઈ હોત.

ANANYA GUEST

અલકા મહેતા

સુરત । ઓરા એકેડમી દ્ારા ધ અન્ોલડ 
સ્ોરી લાઇવ ત્સરીઝમાું ઇન્ીરી્ર દડઝાઇનર 
ખયશી ત્રિવેદી અને રાજન નારકર વચ્ે વન-
ઓન-વન સેશન ્ ોજાશે. જેમાું ઇન્ીરી્રમાું 
આ્્પ કે્લય મહતવનયું છે, સકલપચર કેવી રીતે 
તૈ્ાર કરવામાું આવે છે. એનાું ત્વશે વાત 
કરવામાું આવશે. જીવનમાું જમવાની થાળી 
થી લઇને પથારી પાથરવી પણ આ્્પ છે, જેમાું 
દાળ, ભાત, શાક અને રો્લી જો આ્થીસ્ીક 
રીતે મયકવામાું ન આવે તો લોકોને ગમતયું 
નથી-આ રીતે જીવનની દરેક પળમાું આ્્પ 
સમા્ેલી છે. આ લાઇવ 12 ઓક્ોિર, 
સોમવારે સાુંજે 5:00 કલાકે ્ોજાશે. 

ઇનનટરરયર આટ્ટ 
પર 12મીએ 
ઇનસતાલાઇવ

મેનટલી રફટ રહેવા રરસક 
ફેકટસ્ટને ઓછા કરી દો

કરરયાણું લેવા સાઇકલ પર 
જશો તો ર્ડસકાઉનટ મેળવશો

IMA સુરત દ્ારા મેનટલ હેલથ ્ડે પર સેનમનાર યોજાયો 

વચયુ્ટઅલ ઇનન્ડયન પે્ડનલંગ લીગ અંતગ્ટત મુનહમ શરૂ કરાઇ, સાઇકલ 
લઇને દુકાને કે હોનસપટલે જનારને સપેનશયલ ર્ડસકાઉનટ અપાશે...

અનનય રરપોટ્ટર, સુરત 

મેન્લ હેલથ ઘણાું પદરિળો પર 
આધાર રાખે છે. સૌથી પહેલયું પદરિળ 
છે-પોત્ઝદ્ત્વ્ી. જો તમે પોત્ઝ્ીવ છો 
તો મેન્લી દફ્ છો. સા્ચન્દફકલી, 
ઇન્રવેનશન અને એદડશનની સાઇડ 
ઇફેક્ટસ ઘણી છે. આપણે જીવનમાુંથી 
દરસક ફેક્સ્પ ઓછા કરવા જોઇએ. 
મનમાું નાની-નાની વાત સુંઘરી રાખો 
છો-ત્ારે સમજાતયું નથી કે-આ વાત 
કે્લયું મો્યું સવરૂપ ધારણ કરી લેશે. 

જ્ારે તમારા કોઇપણ ઇમોશનસ 
એની શરૂઆત પર હો્ ત્ારે જ 
એને આઇડેચન્ફાઇ કરી લો. આ મા્ે 
દદવસમાું રિણથી ચાર વખત તમારી 
જાતને પૂછો કે તમને કેવયું લાગી રહ્ું 
છે. જો એનો જવાિ લાુંિો આવે તો 
એવયું માની લેજો કે તમે ઇમોશનલી 

દડસ્િ્પ છો. આ દડસ્િ્પનસ દૂર 
કરવા તમને પોત્ઝદ્વ ત્વચારોની 
જરૂર પડશે. આ વાત પૂનાનાું 
સાઇદક્ારિીસ્ ડો.ભૂષણ શયક્એ 
કહી હતી. આઇ.એમ.એમ. સયરત 
દ્ારા મેન્લ હેલથ ડે પર અવેરનેસ 
સેત્મનાર ્ોજા્ો હતો. જે અુંતગ્પત 
આ વાત કરવામાું આવી હતી.

અનનય રરપોટ્ટર, સુરત 

હવે જો તમે સાઇકલ લઇને સયરત, 
વડોદરા, વલસાડ, રાજકો્ની દયકાનો 
પર જશો તો દયકાનવાળા તમને 
દડસકાઉન્ આપશે. લોકો વધારે 
સાઇકત્લુંગ કરતા થા્ અને સાઇકલનો 
પ્રચાર-પ્રસાર થા્ એ મા્ે િાઇકસ 
ઇચનડ્ાનાું દડરેક્ર ડો.ભૈરવી જોષીએ 
વચ્ય્પઅલ ઇચનડ્ન પેડત્લુંગ લીગનયું 
આ્ોજન ક્યિં હતયું. ડો.ભૈરવી જોષી 
કહે છે કે- સાઇકત્લસ્ટસને જયદી જયદી 
દયકાનો, હોચસપ્લસ પરથી દડસકાઉન્ટસ 
મળે એવયું અત્ભ્ાન શરૂ કરા્યું છે. 
જે અુંતગ્પત સાઇકલ લઇને કદર્ાણયું 
લેવા, શાકભાજી લેવા કે ડોક્રનાું 

ચેકઅપ મા્ે જતાું સાઇકત્લસ્ટસની 
સુંખ્ા વધશે. આ સાથે દડસકાઉન્ની 
સકીમમાું જોડાનાર દયકાનોને પણ ફા્દો 
થશે. કોરોનાનાું સમ્ે ખોરવા્ેલી 
ઇકોનોમીમાું મની-રો્ેશનની સાથે-
સાથે દફ્નેસ રો્ેશન પણ થશે. 

સયરતનાું સાઇકત્લસ્ અત્નલ 
મેરદડ્ા કહે છે કે આ અત્ભ્ાનમાું 
સયરતની 139 દયકાનો, 116 ડોક્સ્પ 

અને 23 હોચસપ્લસ સાઇકત્લસ્સને 
5થી 10 ્કાનયું દડસકાઉન્ આપી રહ્ા 
છે. આ સાથે હોચસપ્લમાું સપેત્શ્લ 
પ્રાઇડ સાઇકત્લસ્ટસનો ્ેગ પણ 
આપવામાું આવશે. આ ્ ેગ નક્ી કરેલી 
હોચસપ્લનાું ગે્ પરથી મેળવવાનો 

રહેશે અને દરસેપશન પર િતાવવાનો 
રહેશે. જેને કારણે રિી્મેન્માું પ્રેફરનસ 
મળશે.

સાઇકનલસટને ્ડો.નનરજ 
ભણસાળી નવશેષ ટ્ીટમેનટ આપશે

સયરતનાું જાણીતા દફઝી્ોથેરાત્પસ્ ડો.નીરજ ભણસાળી પણ 
આ મયત્હમમાું જોડા્ા છે. સાઇકત્લસ્ટસને જો કોઇપણ પ્રકારની 
દફઝી્ોથેરાપીની જરૂર હો્ તો એમને  કનસલ્ેશનમાું 15 
્કાનયું દડસકાઉન્ આપવામાું આવશે. આ સાથે સાઇકલ પર 
દફઝી્ોથેરાપી મા્ે જનારને પણ સપેત્શ્લ દડસકાઉન્ મળશે.

્ડા્ટ.ભૈરવી જોષી અનનલ મેરર્ડયા

https://www.youtube.com/watch?v=XMlX3UzXOVY
https://www.youtube.com/watch?v=ViiBkR4vKMw
https://www.facebook.com/102878218254680/videos/1007566313087340
https://instagram.com/aura_academy_2012?igshid=v6zc95480d5n

https://www.facebook.com/bhairavi.joshi.1485
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અિનય વિટીિો અંક મેળિિા માટે 
અહીં ક્ીક કરો...

9879142607

વોટસલોગથી 
વો્ટસએપ વાંચયા

પાટ્ટનર આવું કરે 
છે? તો ચેતી જજો

નવરાત્રિમાું આ વષવે ગરિા રમી શકાવાનાું નથી 
પણ ગયજરાતીઓ નવરાત્રિની તૈ્ારી તો કરી જ 
રહ્ા છે. માકકે્માું નવરાત્રિ દરત્મ્ાન પહેરવાનાું 
માસક આવી ગ્ા છે. આભલા, ઘૂઘરીવાળા આ 
દડઝાઇનર માસક ત્વશે વાત કરતા જલપા ઠક્ર 
કહે છે કે-નવરાત્રિનાું દદવસોમાું ગરિા રમવા 
ન જાવ તો કંઇ નહીં, પણ આભલા, ઘૂઘરી 

અને ફૂમતાવાળા માસક પહેરીને 
નવરાત્રિની દફલ તો લઇ જ શકાશે. 
નવરાત્રિમાું મો્ેભાગે કચછી વક્ક 
અને ત્મરર વક્ક વાળા ઘાઘરા-ચોળી 
અને કેદડ્ા વધારે રિેનડમાું હો્ છે. 
જ્ારે એની સાથે મેચ કરી શકા્ 
એનાું મા્ે કચછી મોચી વક્ક, આત્હર 
વક્ક અને હેનડ વક્ક કરી આ કચછી 
ત્મરર માસક તૈ્ાર કરાવમાું આવ્ા 

છે. આ માસકને રિેદડશનલ રાખવા મા્ે કચછી 
આ્્પનાું મલ્ી કલસ્પ અને દડ્ેલડ ઝીણવ્ ભ્ય્પ 
કામ કરવામાું આવ્યું છે. આ માસકમાું ત્બ્ધેિલ 
કો્ન ઇનર ફેત્બ્ક વાપરવામાું આવ્ય છે. આ 
વક્કમાું કો્નની મલ્ી કલર થ્ેડ વાપરીને આ 
વક્ક કરવામાું આવ્ય છે. આ દડઝાઇન મેલ અને 
દફમેલ િન્ને પહેરી શકે અને પહેરવામાું લાઇ્ 
વેઇ્ રહે એનાું મા્ે ત્મરર વક્ક ઓછય રાખવામાું 
આવ્ય છે. આ માસક રિેદડશનલ કુતા્પ, કેઝ્યઅલ 
કુતા્પ, ઘાઘરા-ચોળી, ફ્યઝન અને ઇનડો વેસ્ન્પ 
લયક સાથે પણ કેરી કરી શકા્ છે. 

એક પત્તનયું એની ઓદફસ કલીગ સાથે અફેર 
હતયું. પત્ત ઓદફસ કલીગ છે-એવયું કહી વાત 
્ાળી દેતા હતા. લોકડાઉનમાું પત્ીએ ઓબઝવ્પ 
ક્યિં કે પત્તને અડધી રારિે પણ મેસેજ આવતા 
હતા. પત્ી ઊુંઘી ગઇ હો્ એ પછી ઉઠીને વાતો 
કરતા. પત્ીને શુંકા ગઇ અને દડ્ેચક્વ હા્ર 
ક્ા્પ. પત્ીને વો્ટસલોગ ડાઉનલોડ કરવા કહ્ું 
અને એમના વો્ટસએપ ્યઝને રિેક કરવામાું 
આવ્યું, જેમાુંથી પત્તનયું અફેર પકડા્યું. 

• તમારાથી મોિાઇલ દૂર રાખે છે. 
• પાસવડ્પ શેર કરતા નથી. 
• ફોન માુંગો તો થોડો સમ્ રહીને 

આપે છે. 
• વો્ટસએપ લોક રાખે છે. 
• મોિાઇલ તદક્ાની નીચે મૂકીને 

ઊુંઘી જા્ છે. 
• મોડી રાત સયધી સોત્શ્લ ત્મડી્ા 

પર ઓનલાઇન રહે છે.

NEWS BLOG
એકઝોટીક ચોકલેટ, 

કોપપોરેટ ગીફટ

હાલમાં શેમપુનો 
કસટમાઇઝ્ડ ટ્ેન્ડ

દદવાળી આવી રહી છે 
ત્ારે ત્ગફ્ હે્મપરનાું 
શોત્પુંગ શરૂ થઇ રહ્ા છે. 
હષા્પ શ્ોફે આવયું જ એક 
દદવાળી હે્મપર તૈ્ાર 

ક્યિં છે. આ હે્મપરમાું પીસતાચી્ો િાઇ્, 
રિફલ, કેપેચીનો, દીલરૂિા, િિલગમ, 
માશ્પમેલો જેવી ચોકલે્ટસ એસો્્પ કરીને 
કોપયોરે્ ગીફ્ િોકસ છે. જેમાું કસ્માઇઝડ 
મેસેજ એનગ્રેવ કરાવી ક્ા્ન્ટસને ગીફ્ કરી 
શકા્ છે. સપેત્શ્લ ત્સત્ન્ર ક્ા્ન્ટસ મા્ે 
શયગર ફ્ી ચોકલે્ હે્મપસ્પ અને ગીફ્ પણ 
દડઝાઇન કરવામાું આવે છે.

્ુંગસ્સ્પમાું આજકાલ કસ્માઇઝડ શે્મપય 
ઓનલાઇન મુંગાવવાનો રિેનડ ચાલી રહ્ો 
છે. જેમાું તમારી હેર ્ાઇપ પ્રમાણે ગયગલ 
ફોમ્પ ફીલ કરાવી શે્મપય રીવિા્્પમેન્ પ્રમાણે 

શે્મપય કસ્માઇઝડ કરી 
અપા્ છે. સયરતનાું 
કોસમે્ોલોજીસ્ ડૉ 
મેધા શાહ કહે છે કે-આ 
પ્રકારની કોઇપણ સકીન 
કે હેર પ્રોડક્ મુંગાવતા 
પહેલા પોતાની સકીન 
્ાઇપ ત્વશે જાણી લેવય, 

સકીન અને હેર પર એકસપરીમેન્ટસ કરવાથી 
એ ડેમેજ થઇ શકે છે. કોઇપણ કોસમે્ીક 
પ્રોડક્ ઓનલાઇન મુંગાવતા પહેલા કંપની 
કે્લા વષ્પ જૂની છે, ચક્ત્નકલી પ્રયવન છે 
કે નહીં આ પ્રકાની દડ્ેલસ મેળવ્ા િાદ જ 
ઓડ્પર કરવયું જોઇએ. ્ુંગસ્સ્પ આવા શે્મપય 
ઓડ્પર કરી મુંથલી િજે્ પણ મેઇન્ેન કરી 
રહ્ા છે. 

અનનય રરપોટ્ટર, સુરત

એકસરિા મરાઇ્લ દરલેશન ત્શપ 
ધરાવતા ઘણાું પત્ત અને પત્ીઓને 

પ્રાઇવે્ દડ્ેચક્વોએ 
ઉઘાડા પાડી દીધા છે. 
લોકડાઉન દરત્મ્ાન 
પ્રાઇવે્ દડ્ેચક્વસને 
સૌથી વધારે કામ 
પા્્પનસ્પની દડજી્લ 

મયવમેન્ પર નજર નાુંખવાનયું મળ્યું 
હતયું. સયરતનાું પ્રાઇવે્ દડ્ેચક્વ પ્રકાશ 
પ્રજાપત્ત કહે છે કે-ઓદફસ િુંધ હોવાને 
કારણે આવા અફેસ્પ પકડવા ઘણાું સહેલા 

હતા. પા્્પનરની દડજી્લ મયવમેન્ પર 
ધ્ાન રાખવાનયું કામ અમને મળતયું હતયું. 
પ્રકાશ પ્રજાપત્ત કહે છે કે-લોકડાઉનમાું 
કપલસ લાુંિા સમ્ સયધી એકસાથે રહ્ા-
જે દરત્મ્ાન એમણે ઘણાું એવો ત્િહેત્વ્ર 
ઓબઝવ્પ ક્ા્પ કે જેના કારણે એકિીજા 

મા્ે શુંકા ઉદભવી. આવા કપલસે પ્રાઇવે્ 
દડ્ેચક્વનો કોન્ેક્ કરી –પ્રોફાઇલ વોચ 
પર મૂકાવી દીધા હતા. પયરૂષોનાું મોિાઇલ 
સાથે િાથરૂમમાું સૌથી વધારે સમ્ પસાર 
કરતા હતા. પત્ીથી પાસવડ્પ છૂપાવી દેતા 
હતા. અમે આવા અફેસ્પ પકડા છે. 

લોક્ડાઉનનાં સમયમાં સૌથી વધુ એકસટ્ા મરાઇટલ રરલેશનનશપ પક્ડાયા, ઘરે બેઠાં-બેઠાં 
કપલસે પ્ાઇવેટ ર્ડટેનકટવ હાયર કયા્ટ, પાટ્ટનર પર જાસૂસી કરી અને અફેસ્ટ પક્ડી પાડ્ા

કોરોનાએ અફેસ્ટ ઉઘા્ડા પાડ્ા

સુરત । કમલેશ સોઢા ફાઉનડેશન દ્ારા 
્ાદોં કે રૂિરૂ ગઝલ કી ગયફતગૂ કા્્પક્રમનયું 
આ્ોજન કરવામાું આવ્યું હતયું. જેમાું 
જગજીત ત્સુંહની ગઝલોને ફરી જીવુંત 
કરવામાું આવી હતી. શ્દ્ા શ્ીધરાની, 
ડોલર મહેતા દ્ારા જગજીત ત્સુંહની ગઝલો 
ગાવામાું આવી હતી. જેમાું ડૉ રઇશ 
મત્ણ્ાર અને ત્વરલ રાચછે જગજીત 
ત્સુંહનાું જીવન અને સુંઘષ્પ ત્વશે જાણી-
અજાણી વાતો કરી હતી. જગજીત ત્સુંહ 
ગઝલ-ગા્કીમાું વેસ્ન્પ વિોત્લ્ી લઇને 
આવ્ા હતા. જગજીત ત્સુંહ ત્વશેની વધય 
વાતો જાણવા અને એમની ગઝલોને માણવા 
આ ત્લુંક પર ચક્ક કરો.

જગજીત નવશે 
જાણવા આ 
લાઇવ જુઓ

આ માસક નવરાનત્ર ચાલે છે એવી રફલ આપશે

રઇશ મણીયાર નવરલ રાચછ

https://youtu.be/M6tBGiYQb2g
https://wa.link/joleja
https://www.youtube.com/watch?v=9WtJ-wllnpc&feature=youtu.be
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ફેનમલી રફઝીશયન

્ડા્ટ. નવનાેદ શાહ

અહીં ક્લીક 
કરી સવાલ 
મોકલો...

https://wa.link/31m5o5

