
ગુજરાતમિત્ર તથા ગુજરાતદર્પણ, સુરત ૫િંગળવાર ૧૩ ડિસેમ્બર, ૨૦૨૨

 

તા. 13/12/2022, મંગળવાર
િવક્રમ સંવત : 2079 શાકે : 1944
વીર સંવત : 2549  
માસ: માગસર: તિતિ : વદ પાંચમ : 21:22  
અયન : દતષિણાયન       ઋતુ : હેમંિ
રાિ્રિય િદનાંક : માગસર 22 યોગ: વૈધૃતિ
નક્ષત્ર : આશ્લેષા: 26:33 સુધીમાં જનમલેલાની શાંતિ કરાવવી.
કરણ: કૌવલ
રાિશ : કક્ક (ડ.હ.) 26:33 પછી તસંહ (મ. ટ.) 
િદવસ : અશુભ 
સુરતમાં સૂયયોદય : 07:08 સુરતમાં સૂયાયાસત : 17:58
નવકારસી : 07:56
પારસી વરયા : 1392, િીર માસનો 30મો રોજ
મુસલમાન વરયા : 1444, જમાદીઉલ અવલ માસનો 18મો રોજ
િદવસનાં ચોઘડિયાં: રોગ, ઉદ્લેગ, ચલ, લાભ,
     અમૃિ, કાળ, શુભ, રોગ
રાિત્રનાં ચોઘડિયાં : કાળ, લાભ, ઉદ્લેગ, શુભ,
      અમૃિ, ચલ, રોગ, કાળ
રાહુ કાળ : બપોરે:- 15:00 િી 16:30 સુધી

કોઇ પણ સાલમા ં13 ડિસેમ્બરે 
જનમલેાનુ ંવરયા ફળ

આજિી શરૂ િિું આપનું નવું વષ્ષ પ્રગતિ 
જનક રહેશલે. નવાં કામ સરળ બનલે. 
ચાલુ કામ કે નોકરીમાં સંિોષ રહે. નવા 
ફેરફાર કે નવી ટેકનોલોજી કાય્ષપધધતિમાં 
પરરવિ્ષન લાવલે. આતમતવશ્ાસ વધલે િલેવા 
સામાતજક કામ િાય. આરોગય સામાનય 
રહે. આતિ્ષક રીિલે પ્રગતિ િાય. નવા 
રોકાણમાં યોગય માગ્ષદશ્ષન મળે. સંિાન, 
વડીલ, કુટુંબ - તમત્ો સાિલે િાલમલેળ વધશલે. 
ઉંમરલાયકના તવવાહ િાય. તવદ્ાિથીઓનલે 
ભાગયનો સાિ રહે. તવદેશના કામ િાય. 
સરકારી કામ કોટ્ષ કચલેરીમાં મદદ મળે. 
તમલકિ, વારસો, જમીન, ઘર, વાહન, 
વગલેરે કામ પાર પડલે. યાત્ા-પ્રવાસ, ધમ્ષ-
કમ્ષિી શાંતિ મળે. નવી યોજના પાર પડલે. 
જૂન-જુલાઇમાં નોકરી - ધંધામાં આતિ્ષક 
પ્રગતિ િાય. નવલેમબર-રડસલેમબરમાં ખચા્ષ 
વધશલે.

મેર (અ.લ.ઇ.): 
નવા કામનું આયોજન 
િાય. વડીલોના 
કામમાં મદદ મળે.
વૃરભ (્બ.વ.ઉ.): 
અડોશ-પડોશ સાિલે 
તવવાદ ટાળવો. નવી 
િક મળશલે.
િમથુન (ક.છ.ઘ.): 
ખાણી-પીણી 
િિા પારરવારરક 
વયવસિામાં પ્રગતિ 
િાય.
કક્ક (િ.હ.): મન 
અતિ ચંચળ અનલે 
અસસિર રહે. નોકરી-
ધંધામાં દોડધામ વધલે.
િસંહ (મ.ટ.): 

પ્રવાસમાં ખાવા - 
પીવાનું ધયાન રાખવું. 
છેિરાઇ જવાનું બનલે.
કનયા (પ.ઠ.ણ.): 
અચાનક તમત્ોની 
મદદ મળશલે. પ્રલેમમાં 
સાવધાની રાખવી 
પડશલે.
તુલા (ર.ત.): નવા 
ફેરફારિી દોડધામ 
વધલે. ઉપરી વગ્ષ સાિલે 
ઘષ્ષણ િાય.
વૃિશ્ચક (ન.ય.): 
તવદેશમાં 
તવદ્ાભયાસનાં કામમાં 

કાયદાકીય મદદ મળે.
ધન (ભ.ધ.ફ.ઢ.): 
અચાનક લાભ િાય. 
પણ આરોગયના ખચા્ષ 
વધશલે.
મકર (ખ.જ.): 
દાંપતયજીવનમાં 
અસંિોષ વધલે. 
કાય્ષબોજ વધલે.
કુંભ (ગ.સ.શ.ર.): 
સવાિથી લોકોનો 
કડવો અનુભવ િાય. 
માિાની તચંિા રહે.
મીન (દ.ચ.ઝ.થ.): 
તવદ્ાિથીઓનલે નવી 
િક માટેનું માગ્ષદશ્ષન 
મળે. નવાં રોકાણ 
િાય.

આજનું પંચાંગ આપની આજ
જયોિતરાચાયયા હંસરાજ

શબ્દગુંફન ઉકેલ - ૬૩૧૧

આડી ચાવી 
૧. લેખણ, કલમ (૩)
૫. એ નામનો એક 
ગ્રહ (૨)
૭. જુદી જુદી જાતની 
રમતો (૬)
૧૧. બીક, દહેશત 
(૨)
૧૨. ભાઇની બહેનને 
ભેટ (૨)
૧૪. રોગોનાં 
કારણોની તપાસ (૩)
૧૬. વનના ફૂલની 
માળા (૪)
૧૭. મદદ, સહાય 
(૩)
૧૮. વવનોદ, મજા 
(૩)
૧૯. એક ને પા (૨)

૨૦. યુદ્ધ, સંગ્રામ 
(૩)
૨૧. મનુષય, માનવ 
(૨)
૨૩. ગરીબ, રંક, 
લાચાર (૨)
૨૪. વાયદા પ્રમાણે 
(૫)
૨૬. જંગલ, અરણય 
(૨)
૨૭. આગલા દદવસનું 
(૨)
૨૮. મોટી સંખયામાં 
નાણું (૩)
૨૯. પજવણી, 
હેરાનગવત (૪)
૩૨. બકાસુરની 
બહેન (૩)
૩૪. ખૂબ હોવું તે (૪)

ઊભી ચાવી
૧. ઉછીનું લેવા-
આપવાનો સંબંધ 
(૬)
૨. પાણી, જળ (૨)
૩. ફત્ેહ, વવજય (૨)
૪. દકંમત, મૂલય (૨)
૬. ભગવલ્ીમાં 
વાસ, મૃતયુ (૬)
૮. હદ, અદબ, 
વવવેક (૩)
૯. હાથી (૨)
૧૦. તાપ, ગરમી (૩)
૧૩. સમાવવું તે (૩)
૧૪. કાઢી મૂકવું દૂર 
કરવું તે (૪)
૧૫. નગરમાં વસનારં 
(૫)
૧૬. જાગીરદાર (૫)

૨૨. સફેદ રંગની 
એક ઉપધાતુ (૫)
૨૩. ગરીબી (૩)
૨૫. ખેલ (૩)
૨૬. વાસ, રહેઠાણ 
(૩)
૨૭. બોલી, ભાષા 

(૨)
૩૦. આનંદ, લહેર 
(૨)
૩૧. દબાણ, વજન 
(૨)
૩૩. હોડી, વહાણ 
(૨)

શબ્દગુંફન - ૬૩૧૧   અરવિં્દ એસ. મારૂ

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬

૭ ૮ ૯ ૧૦
૧૧ ૧૨ ૧૩

૧૪ ૧૫ ૧૬
૧૭ ૧૮ ૧૯

૨૦ ૨૧ ૨૨
૨૩ ૨૪ ૨૫

૨૬ ૨૭ ૨૮
૨૯ ૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩

૩૪

લેખનીજીદાશિન
વરમતગમતતય
િરયાયાજપસલી
દેિનદાનવનમાલા
વહારગમતસવા
િસમરનરસ

દીનવાયદાસર
વનવાસીરકમ
સતામણીભાપૂતના
િતઝાભરમારવ

	અહીં એક ચોરસ આપયું છે. જલેમાં નવ બોકસ છે. 
 દરેક બોકસમાં નવ ખાનાં છે. દરેક બોકસમાં એકિી 

નવ સુધીનો અંક આવવો જોઇએ. િલેમજ મોટા 
ચોરસની દરેક આડી અનલે ઊભી લાઇનમાં પણ એકિી 
નવ સુધીનો અંક આવવો જોઇએ. કોઇપણ અંક રહી 
ન જવો જોઇએ. િલેમજ એકનો એક અંક ઊભી કે 
આડી કોઇપણ 
લાઇનમાં કે 
બ ો ક સ મ ાં 
બ ી જી વ ા ર 
વપરાવો જોઇએ 
નહીં. 

  પઝલમાં આપલેલા 
અંકમાં કોઇ 
ફેરફાર કરી 
શકશો નતહ.

સ
ુડો
કુ

૪૫
૭૯

સુિોકુ ઉકેલ-૪૫૭૯

૫ ૮ ૨ ૯ ૩
૬ ૭ ૨

૬ ૭ ૫ ૩ ૮
૩ ૨ ૬ ૯ ૫ ૪
૫ ૪ ૩ ૮ ૨
૬ ૧ ૫ ૩ ૨

૨ ૬ ૧ ૩
૧ ૨

૩ ૫ ૨ ૮ ૧

૪૫૮૨૯૧૬૩૭
૧૩૯૬૪૭૮૨૫
૨૬૭૫૩૮૪૧૯
૩૭૨૧૬૯૫૪૮
૫૯૪૩૮૨૧૭૬
૬૮૧૪૭૫૩૯૨
૯૨૬૮૧૩૭૫૪
૮૧૫૭૨૪૯૬૩
૭૪૩૯૫૬૨૮૧

સૌભાગ્ય સૂંકી રાક
સત્ીનલે સૌભાગયવંિી કહી પુરુષોનલે 
અકારણ ચઢાવી માયા્ષ છે. અખંડ 
સૌભાગય વિી અિા્ષત્ િમલે પહેલાં 
તસધાવો ! હકીકિમાં િો સત્ીની 
હાજરીિી પુરુષ સૌભાગયનલે પામલે 
છે.સુવાવડ પછી દરેક સત્ીએ 
સૌભાગય સૂંકી પાક જરૂર ખાવો 
જોઇએ. બહેનો, સવા શલેર સૂંઠનો 
કવોટા જરૂર પૂરો કરજો! અનલે 
શૂરા પૂરા બાળકો ઉછેરજો. 
પાકની તવતધ કાલલે.

દાદીમાના નુસખા
મીનુ પર્બીઆ - રયોમંદ પર્બીઆ

અનુસંધાન... રાના રહેલાનું

કા્બુલની એક...
અંગલે સરકારે કંઇ જણાવયું નિી 
પણ એક હોસસપટલલે જણાવયું હિું કે 
૨૧નાં મોિ િયા છે.  કોઈએ પણ 
આ હુમલાની જવાબદારી લીધી ન 
હિી પણ િાતલબાનલે દેશની સત્ા 
સંભાળી તયારિી ઈસલાતમક સટેટ 
જૂિના ષિલેત્ીય સહયોગી ઈસલાતમક 
સટેટ ખોરસાનલે હુમલાઓમાં વધારો 
કયયો છે.
હોટેલની નજીક રહેિા એક 
નાગરરકે નામ ન જણાવવાની 

શરિ પર જણાવયું હિું કે િલેણલે 
તવસફોટ અનલે ગોળીઓનો અવાજ 
સાંભળયો હિો.
િાતલબાની દળો િલે તવસિારમાં ઘસી 
આવયા હિા અનલે હોટેલ િરફ જિા 
િમામ માગયો બલોક કયા્ષ હિા.

દેશનું ઔદ્યોમગક...
૨૦૨૨મા ં પ.૬ ટકાના દરે ઘટું 
છે. જયારે ખાણ સલેકટરનંુ ઉતપાદન 
મદં એવા ૨.પ ટકાના દરે અનલે 
તવજળીનંુ ઉતપાદન િલેનાિી પણ 
વધ ુઓછા એવા ૧.૨ ટકાના દરે 
િલે મતહનામા ંવધયુ ંહિુ.ં એક વષ્ષ 
પહેલા ઓકટોબરમા ંઆઇઆઇપી 

ઉતપાદન ૩.૩ ટકાના દરે વધયુ ંહિંુ. 
હાલ ઓકટોબરમા ં જલે ૪ ટકાનો 
ઘટાડો આઇઆઇપીમા ંિયો છે િલે 
૨૬ મતહનાનો સૌિી િીવ્ર ઘટાડો છે.

નવેમ્બરિાં છૂટક...
ઓરફસ(એનએસઓ) દ્ારા 

જારી કરવામાં આવલેલા આંકડાઓ 
મુજબ નવલેમબરમાં ફૂડ બાસકેટમાં 
ફુગાવો ૪.૭૭ ટકા હિો, જલેની સામલે 
િલેની અગાઉના મતહનામાં િલે ૭.૦૧ 
ટકા હિો. આ છૂટક મોંઘવારીનો 
દર આ વષ્ષના જાનયુઆરી 
મતહનાિી આરબીઆઇના ઉપલા 
સહ્ય સિર એટલલે કે ૬ ટકાની ઉપર 

રહ્યો હિો અનલે છેક ૧૧ મતહના 
પછી િલે આ સિરની નીચલે ગયો 
છે. ડીસલેમબર, ૨૦૨૧માં આ છૂટક 
ફુગાવો પ.૬૬ ટકા હિો. 

રરઝવ્ષ બલેનક ઓફ ઇસનડયાએ 
ગયા સપ્ાહે જણાવયું હિું કે સૌિી 
ખરાબ ફુગાવો હવલે પાછળ રહી 
ગયો છે, પરંિુ ભાવવધારા સામલેની 
લડાઇમાં ગાફેલ રહેવું પાલવલે 
િલેમ નિી. દેશની આ મધયસિ 
બલેનકે એમ પણ કહ્ં હિું કે િલે 
ફુગાવાની તહલચાલ પર અજુ્ષનની 
નજર રાખશલે, િલેણલે એવો પણ 
અંદાજ મૂકયો હિો કે આગામી 
૧૨ મતહનામાં ફુગાવો ૪ ટકાની 
ઉપર રહેશલે. આરબીઆઇની દર 
નક્ી કરિી સતમતિએ ફુગાવાનલે 
અંકુશમાં રાખવા માટે છેલ્ા 
કેટલાક સમયમાં િલેના દરોમાં 
અનલેક વખિ વધારો કયયો છે.  

સતત ્બીજી...
ગુપ્ત્તાના શપથ લીધાં હ્તાં. 

જ્ારે રાજ્કક્ાના મંત્ી ્તરીકે  હર્ષ 
સંઘવી(સવ્તંત્ હવાલો),  જગદીશ 
વવશ્વકમા્ષ(સવ્તંત્ હવાલો)  ્તેમ જ  
પુરુરોત્તમ સોલંકી,  બચુ ખાબડ,  
મુકેશ પટેલ,  પ્રફુલલ પાનસેરર્ા,  
વિખુવસંહ પરમાર અને કુંવરજી 
હળપ્તીએ શપથ લીધા હ્તા.

આ શપથવવવધ સમારોહમાં 
િાર્તી્ જન્તા પાટટીના રાષ્ટ્ી્ 
અધ્ક્  જે.પી. નડ્ા ઉપસસથ્ત 
રહ્ા હ્તા. આ ઉપરાં્ત કેન્દ્ી્ 
સીની્ર મંત્ીઓ પૈકી  અવમ્ત 

શાહ,  રાજનાથવસંહ,  સબા્ષનંદ 
સોનોવાલ,  પુષ્પ્તી કુમાર પારસ, 
મનસુખ માંડવી્ા,  િૂપેન્દ્ ્ાદવ, 
પુરુરોત્તમ રૂપાલા,  મહેન્દ્નાથ પાંડે,  
ફગગન વસંહ કુલસ્તે,  દશ્ષનાબહેન 
જરદોશ,  દેવુવસંહ ચૌહાણ, ડો. 
મહેન્દ્ મુંજપરા, રામદાસ આઠવલે,  
અનુવપ્ર્ા પટેલ  પણ વવશેર 
ઉપસસથવ્ત રહી હ્તી.

આ ઉપરાં્ત િાર્તી્ 
જન્તા પાટટી શાવસ્ત રાજ્ોના 
મુખ્મંત્ીઓ પૈકી  ઉત્તરપ્રદેશના  
્ોગી આવદત્નાથ, મધ્પ્રદેશના  
વશવરાજવસંહ ચૌહાણ, અરુણાચલ 
પ્રદેશના  પ્રેમા ખાંડૂ, ઉત્તરાખંડના  
પુષ્કરવસંહ ધામી, હરર્ાણાના  
મનોહરલાલ ખટ્ટર, ગોવાના  પ્રમોદ 
સાવં્ત, કણા્ષટકના  બસવરાજ 
બોમમઈ, વત્પુરાના  માવણક સહા, 
મવણપુરના  એન. વબરેન વસંહ 
અને આસામના મુખ્મંત્ી ડો. 
વહંમ્તા વબસવા શમા્ષ આ શપથવવવધ 
સમારોહના સાક્ી બન્્ા હ્તા.  
એન.ડી.એ સમવથ્ષ્ત પક્ોની રાજ્ 
સરકારોના મુખ્મંત્ીશ્ીઓમાં 
મહારાષ્ટ્ના મુખ્મંત્ી  એકનાદ 
વશંદે, મહારાષ્ટ્ના ડે સીએમ 
દેવેન્દ્ ફડનવીશ, ઉત્તરપ્રદેશના 
ના્બ મુખ્મંત્ી કેશવ પ્રસાદ 
મૌ્્ષ, વત્પુરાના ના્બ મુખ્મંત્ી 
વજષ્ણુ દેવ વમા્ષ, નાગાલેન્ડના 
ના્બ મુખ્મંત્ી ્ાનથુંગો 
પૈટન, અરુણાચલ પ્રદેશના ના્બ 
મુખ્મંત્ીશ્ી ચોવના મેન અને 
હરર્ાણાના ના્બ મુખ્મંત્ી 
દુષ્્ં્ત ચૌટાલા વગેરે પણ ઉપસસથ્ત 
રહ્ા હ્તા. 

ગુજરા્ત િાજપાના પ્રદેશ 
અધ્ક્  સી.આર.પારટલ, રાજ્ના 
પૂવ્ષ મુખ્મંત્ી વવજ્ રૂપાણી, પૂવ્ષ 
ના્બ મુખ્મંત્ી વનવ્તન પટેલ, 
પૂવ્ષ મંત્ી વજુિાઈ વાળા, પૂવ્ષ મંત્ી 
િૂપેન્દ્વસંહ ચુડાસમા ઉપરાં્ત પૂવ્ષ 
પ્રદેશ અધ્ક્ આર. સી. ફળદુ અને 
િાજપના પીઢ અગ્રણી સુરેન્દ્ પટેલ 
પણ ઉપસસથ્ત રહ્ાં હ્તાં.

આજના શપથવવવધ સમારોહમાં 
કણા્ષટકના પૂવ્ષ મુખ્મંત્ી બી.એસ.
્ેવદ્ુરપપા ઉપરાં્ત િાજપ શાવર્ત 
અન્્ રાજ્ોના મંત્ીઓમાં 
આસામના  કેશવ મહં્ત, કણા્ષટકના  
બી.સી. નગેશ,  બ્ાર્તી 
બસવરાજની પણ ઉપસસથવ્ત રહી 
હ્તી.


